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regulamento de 18 lle abril, de 1898. (Pro
jecto n. 164, de 1900), Paga. 318 . 

ContageJD como tempo de set•viço effec~ivo, 
pat·a todos os efl'eitcrs Jegaes, o passado fóra 
dos respectivos empregos pelos funccionarios 
civis da União, demittidos por motivo de 
movimentos revolucionarios e depois rP.
admittidos em seus cargos. (Prr~ecto n. 177 A, 
de 1900.) Pags. 206 e 2!G. 

Creoçii.o do serviço tachygraphico no Supre
mo Tribunal Federal. Paga. 245 e 246. 

Credfto•; 
De 4:100$ ao Minist.erio da Justiça e Negocios 

Interiores, para pagamento ao Dr. Tiburcio 
Valeriano Pecegueiro do Amaral, do premio 
pela obra que publicou- Noções de Chi111ica 
Organi~a. (Pt·ojecto n. 239 A, de 1900.) 
Paga. 65, 77, 78 e :1.07 .. 
De 2:638.$0{5, ao Ministerio da Fazenda, 
para pagamento á Companhia das Aguas de 
Maceió, aos herdeiros de Sabino Ferreira e 
a Francisco Filhos, por fornecimen~os feitos 
por conta do Ministerio da Guerra. (Pro
Jecto n. 11, de 1901.) Pag. 185. 
De 559:1!-11$823, especial, ao Ministerio da 
Fazenda, para ref!ulat•isar o pag-amento feito 
por encontro de con~ae com o Banco do Bra
zil á Companhia do Saneamento do Rio de 
Janeiro. (Projectos ns. 19, de 1901 e 246, de 
1900.) Pags. 186 c 218. 
De 837$472, edraot·diuario, ao l\Iinisterio da 
Guerra, para pagamento do fiel apos~ntado 
do extincto Arsenal de Guerra de Pernam
buco, João Leopoldino do Rego. (Projecto 
1t. 13, de 1901.) Pags. 206, 207, 290 e 297. 
De 120:473$521, extraordinario, ao l\Iinisterio 
da Viação, para pagamento de Yencimentos 
a funcciona.rios da Repartição Geral dos Te
legraphos, aposentados e demi ttidos e pos t.e
riormente reint•grados . (Projecto n... 14, de 
1901.) Pags. 219, 290 e 297. 
Supplementares, a.o Ministerio da Fazenda, 
de 150:000$ árubrican. 9-Caixa da Amor
tização-, e de45:997'5038á rubrica n. :lO
Casa da l\Ioeda- art. 28 da lei n. 746, 
de 29 de dezembro de 1900. (Projecto n. 33, 
de 1901,) Pags. 323 e 324. 

Declara~ão de voto 

Do Sr. Deputado Augusto de Freitas. Pags.106 
e 107. 

- Do Sr. DepuJado José Bonifacio. Pag. 24?. 

Desaccumulação das cadeiras de Jogica 1t 
. litteratura do Gymnasio Nacional, actual

mcnte sob a regencia de um só cathedratico. 
(Projecto n . 6, de 1901 . ) Pags. 116, 117, 118 
e 120. 

Dlspen&a: 

De exames praticos para os officiaes e praças 
do exercito, habilitados com os cursos das 
armas a que pertencerem. (Projecto n. 22, 
de 19tli ,) Pagf!. 209 e 215. 
Do serviço, com oa vencimentos' que percebe, 
ao oficial da Secretaria da Camara do~ 
Deputados, Alberto Ernesto Jacques Ourique. 
(Parecer n. H, de 190i.) Pags. 242, 316, 311 
e 318. • 
A' Thc LeopolcTincr, Railway Com1Jany da 
obrigação de .construir o trecho en·tre Glicerio 
e Serra do Frade, da Estrada de Ferro Cen
lral de Macahé, ficando limitado o capital 
sobre que recahe a garan~ia de juros de 6 % 
ao já lixado para a linha em trafego. (Proje
cto n. 324, de 1901.) Pag. 324. · 

Dlspoalçõe• para a fiel execução da. lei do 
casamento civil. (Projeeto n. 87, de 1900.) 
Paga. 81, 92, 93, 94, 95, 96, 110, 111, 112, 
123, 124, 125,175, 176, 177, 178, :1.87, 188, :1.89, 
190, 191, 192, 20:1, 204, 205, 239, 240, 241, 
254, 25G, ~56, 257, 258, 259, 260, 272, 273~ 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 301, 302, 303, 
304, 3HI, 320 e 321 ; -e 39, 40, 41, 42, 43, 
H, i5 e 46 do ,Appendice. 

EleiÇão: 

Da. Mesa da Camara doa Srs. Deputados. 
Paga. 23, 24, 26 e 27. 

- Das Commissões Permanentes da mesma 
Camara . Pags. 28, 2~, 30, 32, 33 e 34. 

Elevação de vencimentos de lentes e professo
res das Raculdades e Escolas officiaee de 
ensino superior, ( Projeeto n. 21, de :1901.) 
Pags. 210, 2H e 215. 

Equiparação : 

Dos fl'ontões, boliches e casas similares ás 
casao de tavolagem. (Projecto n. 113 A, de 
1900.) Pags. Hl~, !94, 200 e 300. 
Para. o effeho da percepção do montepio mi
lita•· e do meio soldo, das filhas casadas e 
dos filhos menores de 21 annos de idade, ás 
filhas solteiras ou vi uvas de official fallecido. 
(Projecto n. 206 B, de 1900.) Pags. 174, 222, 
291, 292, 293, 294, 295 e 299. 
Para a percepção do montepio mimar, do pai 
decrepito, que não tiver outro amparo, á 
mãi, viuva ou solteira., de official fallecido. 
(Projecto n. 106 A, de 1900.) Paga, 205 e 
206. 
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Extensão aos funccionarios da Repartição 
Geral dos Telegraphos da disposição constante 
do n. 6 das obsenaçõea geraes •lo dect·eto 
n. 406, de 17 de maio de :1890, consolidada 
no n. 1 das ob!ervações geraea do dect·eto 
n. 2H7, ,de 28 de dezembro de 1896. (Proje
cto n. 2o, de 190t.) Paga . 248 e 249. 

Flxoção da força naval para 1902 . (Projecto 
n, 15, de HJOL) Paga. 219, 220, 290 e 297, 

Indet'erhnento ao req uerimento do 2• te
nen~ commisaario da armada, Calixto Gau
dencto de Abreu. {Parecer n . 9, de 1\JOL) 
Pags. 192 e 193, 

Indicação: 

Do Sr .. Deputado José Avelino, pat·a que sejam 
publicados no lJiario cro Congr·cs'o, na sua 
in_te~tra, os projectos e os pareceres das com
~tssoes t~azidos pela pl'imeira vez á diseus
sao e dehberação da Cama ra. Pag . 98. 
Do Sr. Deputado Fausto Cardoso, para qne 
a Co_mm•ssão de Constituição, Legislação e 
Justtça &eJa ouvida sobre a compaUbilidade 
dos r.argos de Deputado F,•deral e Ministro 
do Supr~mo Tribunal Militar. Pag. 201. 
Do Sr .. D_eputado IJdefonB? Alvim para que a 
Ct>~rpls3ao de Fazenda d1ga sobre a conveni
encJa de se nomear uma commiRsão especial, 
que .se entendendo com o Governo, proponha 
med1das para a solução da crise da lavoura do 
café, do assucar, do fumo, etc, Pags. 21l e 
212. 

laenção de direitos para o material impor
tado pelo Estado do Pa1•á para o abasteci-

. manto de agua á cidade de Belém. (Projecto 
n. 7, de 1901.) Paga. HS e 120. 

Inserlpçiio maritima obrigHoria para os 
brazileiroa,. ·natos ou naluralieados. (Pro
jecto n. 49, de 189l): n. 16, de 1901.) Paga. 
81, 109, iiO, 221, 222, 291, 291 e 298. 

.... rcença: 

Ao Sr. deputa,Jo Dr. João Baptista de Sampaio 
Ferraz para ausentar-se, por motivo de 
força maior, p.ua fóra da Republica. (Pa
recer n. 5, de 190L) Paga. 83, :!86 e :!87. 

Por tres mezes, ao St·. deputado Dr. Manoel 
Pereira Reis, para tratar de sua saude. (Pa
recer n. 6, de 1901.) Paga. 83 e '187. 

Por um anno, em prorogação, ao agente de 
2"' clat3e da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, Joaquim Julio Alves da Silve, para 
tratar de sua saude.· (Projecto n . 3, de t90i.) 
Pag. 96 . 

Por um anno, ao Dr. Antonio Augusto Ri
beiro Je Almeida, ministro do Supremo Tri
bunal Federal, com todos os vencimentos, 
para tratar de sua saude. (Projecto n. 4, de 
1901.) Pags. 11.4, 254, 296 e 2~17, 

Por mais um anno, com ordenado, ao Dr. Al
fredo Moreira de Barros de Oliveira Lima, 

lente da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
para tratar de sua saude. (Projecto n. 5, de 
:!90t.) Paga. 114, 254 e 296. 

Por um anno, com ordenado, ao telegraphieta 
da Estrada de Ferro Central do Brazil, Mario 
Julio dos Santos, para tratamento de eaude. 
(Projecto n. 266, de 1900.) Paga. 206, 2i6, 
25! e 289. 

Ao Sr. deputado Francisco Maria Sodré Pereira, 
por 50 dias, para tratar de sua saude. (Parecer 
n. 12, de1901.) Pag. 269. 

Por seis mezea, com ordenado, para lt'atar de 
sua saude, ao conduclot• ~era! do abasteci
mento de agua · á Capital Federal, Alceo 
Mario de Sá Freire. (Projeclo n. 24, de 1901.) 
Paga. 269 e 270. 

Mensagens do Poder Executivo: 

Lida em se ~são solemne de abertura da 2e. 
sessão ordinaria da 4a legislatura do Con.: 
gresso Nacional. Paga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
H, i2. 13, 14, t5 e 16. 

Submettentlo á approvação do CongreMO Nacio· 
na\, os actos addicionaee assignados em Bru
xellas pelo Ministro Plenipotenciario do Bra
.zil, rdativos á propriedade, industria e 
registro internacional de marcas de fabrica 
ou de commercio. Pag. 22. 

Solicitando o credito especial da quantia de 
837$472, para pagamento de ordenado ao fiel 
aposentndo do extincto arsenal de guerra do 
Estado de Pernambuco, João Leopoldlno do 
Rego. Pag. 25. 

Remettendo a proposta de lei de fixação de 
forças de terra para o esercicio de 1902. 
Pag . 25. 

Solicitando um credito de t20:473$521 para 
pagamento de empregados da Repartição 
Geral dos Correios, demittidos ou aposenta
dos e mais tarde reintegrados. Paga. 36 e 37. 

Remettendo a proposta para a fixação da força. 
naval para o exercício de :1902. Paga. 70 
e 7t. 

Solicitando um credito de 45:907$038, ouro, 
para pagamento da encommenda de sellos 
adhesivos á firma Bradburg, Wilkinson & 
Comp. Pag. 223. 

Solicitando a concessão de um credito da 
150:000$ supplemeoLar á verba - Caixa da 
Amortização, da lei de orçamento de 29 de de
zembro de t900. Pag. 223. 

Solicitando o credito da quantia de 4:225$800. 
para occorrer ao pagamento do ala.oxarife 
do extincto Arsen3l de Guerra de Pernam
Luco, João Climaco dos Santos Bel'Dardes, de 
&eu ordenado emquanto esteve respondendo 
a processo, por crime cuja denuncia foi 
julgada. improcedente. Pag. 243. 

Solicitando o credito necessario para pagamento 
de gratificação a Camillo, José Monteiro dos 
Santos e Joaquim Gonçalves da Costa, contra· 
mestre e manda·ior da extincta officina de 
correeiros do Arsenal deGuerra desta Capital, 
Pag . 243, 
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Ne~or.into relaLivos á All'andega do Penedo e 
defesa do ex-lnapector da rne•ma Alfand<'ga 
hacharel Antonio Jt:~pindola Ferreirn ele Oli
veirn. Pngs. 1:1!., 1:32, 133, !.!!4 , 13:í, 136' 
i37, 138, !.39, 140, 141, !.42, U3, 14-1, H5, 
146, 147, i4R, !.49, !.50, 151, !.52, 153, !.51. 
i55, !.56, 157, 158, i5\J, 11)0, !.IH , ili2, 16:1, 
!.64, 1G5, !.66, !.67, 168, !.G9, no, 111, nz, 
195, 1\17, 198, !.99, 200, zol, 223, 224 e 225. 

Preutlo de 30:000$ a José Moreira de Figuei
redo Vaaconcellos para a uxilio da constru. 
cção e montagem do Triplicador indígena • . 
(Pro.]eoto n. 202 A, de 1900. ) Pag$. 206 ' 
e 216. 

Probiblçào de accumulações de cargos pu
blicas remuner•ados. (ProjecLo n. 10, de 
i901.) Pags. 12ô, 127, 128, !.29, 1:10, 13!. 
e 173. 

Provimento do cargo de dii•ectot• do Pumb.l) 
Militar por official eubalterno ou capitão ef
fectivo da <]Ualqtter COrpO OU arma elo e:o>el'
cito. (Projecto n. 109, de 1900 .) Paga. 108. 
205, 215 e 289. 

neeouheclnl.eoto do St·. deputado Diogo 
Fe1•nandes Alvares Fortuna, elei•.o pelo 5° 
diskicto do Estado do Rio Grande do Sul. 
(Parecer n. i, de 1901.) Pags. 3o c 3.\! . 

Do Sr. deputado José Bento Xogueira Junior, 
eleito pelo iOo dístricto de Minas Geraes. 
(Par~ccr n. 2, de 1\10!..) Pags. 35, 44 e 4G. 

Do Sr. deputado Alfonso Gonçalvea Ferreira da 
Costa, eleito pelo 7° districto de Pernam
IJuco. (Parecer n. 3, de !.90-L. ) Pags. :n, 3G, 
44 c 46. 
Do Sr. deputado general Francisco Antonio 
de Moura, eleito pelo !.0 distt•icto do Rio 
Grande do Sul. (Parecer n. 4, de !.901). Pa
ginas 81, 82, 83, 9!., 105, 106, 1!.6, 1!.7 
e !.18. 
Do Sr. deputado • Luiz de Toledo . Piza e 
Almeida, eleito pel~ 5° distric~o de· S. Paulo. 
(Parecer n . 7, de i 90L) Pags. 83 e 91. 
Do Sr. deputado Antonio Francisco de 
Ara~jo Cintra, eleito pelo 7° districto de 
S. Paulo. (Parecer n. 8, de 1901. Pags. H3, 
H4eU9. -
Dos Srs. deputados Dr. Antonio Moreira da 
Silva e coronel Fernando Prestes de Albu
querque, eleitos pelo to diqlricto do l<~stado 
de S. Paulo. (r'a.recer n . !.0, de 1901,) 
Paga. 193 e 202. 

Ref'orma da lei de fallenciaA. (Projccto n. 143, 
de 1900.) Pags. 47, ·1~. 49, 5"0, 51, 52, 65, 
66, 67, 68, 73, 79, 80, ~i. 179, 180, 11'1, 18<!, 
21í0, 25i, 252, 253 e 254. 
No posto de alferes, do 2·• sargentn do Asylo 
de In validos da Patria, Josê ~laria do Valle 
Ramalho. (Projecto n. 255, de i üOO.) Pa· 
ginaR tOS, 109, 206, 215 e 288. 
Mediante inspecção de saude, e com o Roldo 
da tabella, do enfermeiro-mór alferes gra· 
duado Christiano Pontes. (Projecto n. 2.23, 
de !.900.) P ags, 206, 2l5 e 289. 

1\~õgrn"" para D. atljudir.a~.iio de J,anR, nas ex
ccuç,jes em A'eral. (Projecto n. 27, Je 1UCIL.) 
l'agR. "U3, 24.J, 2·1\ ~-lll, ilU, 3U o !l\!l. 

fiegu .. nol~nto{':iio do sortPio militai'. (Pro
jecto n. ~;;,de .i\100.) Pngs. :!líO, 2ti1, :!lli, 
.<!6:3, :!ti4, 26:>, 2Gti, ::é67, ::é6K, ~6~1, 27~l, 2t:O, 
2~-1 , ~~~2, 2R:l , 2 ,.4, i3:J, i~ô, i~7 e 2SS. 

Renuncia do Sr. deputado .Arthur 'Lemos ao 
Jogar de membro da Commissão d~ Consti~ 
tuição. Legiala~ão e Justiça. P~gs. 41, 4~, 
44 e 45. 

Representação da Camara dos St·s. De
putadns na missa campal commemorativa da 
data de 13 de maio. Paga. 3ó, 37, 38, 3\l, 
,!0 e 42. 

Requerimento de inf'orutnçõe• : 

Do Sr. deputado Paranbos 1\lontenPgro, acerca · 
do numero de fallenciaa abertas na Capital 
Federal. Paga. 35 e 4G. 

Do Sr. deputado Fauato Cardoso, sobre desc.on
tos nos vencimenlo)! do Sr. general Fran
cisco Antonio de 1\Ioura, como membro do 
SuprGmo Tribunal 1\Iilitar. P:xgs. s:;, SG, 
K7. 88, 8\J, 9J, ~1:1, 99, HG, !.17, 12-3, i/3 
e 174. 

R(•(JUislçií.o ao Oo\'erno, de ~xemplares de 
todos o~ boletins até esta da ta publicados 
pela Repartição 'de Estatistic:t Commcrcial. 
Pags. ~~6, 247 o 2i\l . 

Sessão soleln.ne de abertura da 2> s~ssão 
oi·clinaria da 4> legislatura do Congresso ~a
cionai. Pags . 4, G, 6, 7, H, !1, 10, H, ü', 
13, 14, 15 e 1fi. 

!Sessões preparat.orlns. Paga. i, 2 e .3. 

8ubstitulçiio de membro de comrnissiio. 
Pag. 3!. 

Tnxn ad•liclonal de 30 ° [p sobre o con
sumo d'agua na cidade do J:tio de Janeiro, 
sendo o producto destinado a melhoramento 
e amplla~-ão das obras do abastecimento da 
agua e da es$rada de ferro do Rio-do Ouro. 
(Projecto n. (i.2 A, de 1\JOO.) Pags. 3·14 
e 315. 

Telega·nmmnl!l : 

Dos presidentes dos Estados. de S. Paulo, lllinas 
Uet·aes, Ceará e Parahyba, de felicitações e 
congratulações pela cornmemoração da data 
de 3 de maio. Pag. !.8. 

Do presidente do Estado de Goyaz, communi
cundo tet·-se installado a quarta legislatura 
do respec.Li-ro CoogreR>O Estadoal. Pag. 37. 

Dos presidentes dos Estados da Parah;ba, do 
Ceará e de ~linas Geraes, congratulando-se 
p~la da ta annivllrsaria de :13 de maio, Pa
gina 37. 
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'adOI. Jeç.:\Jment.c hJ.bllit..'\do&, f;.lc:Qito.Uvt\11, 
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JOCI<> o . SI, d• 1001.) Pog. 30\•. 

~rranJd"orns-aç.it.o d~ 1._, t• R $• t-Ur"'lA' 
da Sob-Dirt.e:-.oril\ dOI f'or,...iot em t.a., 2• • 
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qltadro do pe~soat doe OQ4'r-eioe d~ A_l~õ.ae c 
atteraçõe~ tu. labella d a. di.stclbu,tao dcs 
ortditos do Miniatorlo dl\ lnd1u trin. (Pt()oo 
jeeto n, ~ A, de tOOO.) Pag. 1m0. 

'-~4>t<>~ •te p e.:r.ar l 

l'elo f~~oHeclnt~n•o do Sr. doputlldv por l:'en~all\· 
lnteo, úr. João J'Q\'tMio fer:-eirn. de A;nlar. 
P•&· l S. 

Pd.o falleoimenkl do Sr. dtpq&ado por Minai 
Oe.~s. Dr. Joio d:i Wann ~õLC-b.ado. Paa•· 
lS e lV. 

)'elo (a.lfecl.a:taalo do Sr. d.-:pabdo JJCI' Sio 
Pavio, Dr. ~tiu P~a•\0 Paeheco lordi\o. 
Pag. ~~. 

P elo fa lleei.moCnW, do ex--dtputado pelo R.io 
Grao<U! do !torte. Dr . Mit.'11.el Joaquim de 
Ahnaida Ca.slro. P•B· 2t, 

~sUtôrt•ldint) O ••ndo.la•" : 
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Gu"t\Ao dn Cunltu: 
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(:MàlllfúlO eiyil,) l"Agt. ~. ~J. KJ. &'l, Bd, 
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.lo.U Eoxeblo~ 
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e.uame<>lo ehll.) Pa;s. 33, 34,115, 36,$7,lllt, 119. 
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Tt,.tn : 
(A prOJIO~t.o d.a ropre:soo.ta.çã.o ds. Camara. dos 
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do lhto do 13 de m.•io.) l'sgo. 3, 4 • $. 

.. l"•·locl~tle: 

( U~•JVtriJ.'U4\1.1Q de informa.eõts do ::Ir ..!ttn•lado 
l"ava'o c.:..ntoso eohrc ta.m~ào do im[IOI(.I) nos 
tfn,·lt»4lllkla tlo Sr~ Gel.l.etàf Franclseo .Au.
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62, G.'~, 64, GG c <í6. 

-----
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.CA.MAI\A DOS DEPUTADOS 

-------E3.-------

SESSÕES PREPARATORIAS 

,_;,; 

1 a SESs;Ão PREPARA TORTA EM 2i DE ABRIL 
DE 190! . 

P>·esidencia do S1~. Va::- de ,yfello 
I' 

gimental, afim de se pi'OSflgnir nos trabalhos 
prepara t01•ios. 

Levanta-se a sessã-o ás 12 horas e 35 mi· 
nntos. 

Ao moi o-dia, o Sl'. Va.z tlo :MoUo, occupan
tlo :t cadeira da presidencia., cotwi<lou. o Se. 
Bricio Filho para. occup::l.l' a cat!eirtt de 2° so-
cl·etn.rio. Ji~m seguida, u Sl'. Angelo Neto, 2a. SESSÃO PREPARATORIA EM 28 DE ABRIL 
lu Sr3C['Cti1rio, verificou a presença. dos se- DE 1901 

Presidencia do S1·. Vaz de Mêllo 

Ao meio-dia acham-se presentes os Srs. 
Vaz de Mello, Angelo Neto, Bricio Filho, 
Heredia de Sá, Aúreliano dos Santos, Celso 
dos. Reis, Sá Peixoto, José Duarte, Paula 
Ramos, Henrique Lagden, Arroxellas Galvão 
e AraujJ Góes ( 12). · 

A lJ r e-se a sessão . 

guintes St•s.: Va.z do Mello, Angelo Neto, 
Bricio l"íllw, Ma.rtins Teixeira, Sorejo, .Tose 
Duarte, Esmeraldino Bandeira, Aureliano 
dos Santos, Gabriel Salg<\<lo, Celso dos Reis, 
Urbano Santos, João Vioil•a, Seabra, Heredia 
(lo StL, Camillo de 1-Iolla.nda, Frederico Bor
ges, Alvos Barbosa, Alves de Brito, José 
Eusebio, Cunha Martins, Uodrigues . I•'erna.n
des, Oscar Gódoy, Victorino Monteiro, Soares 
dos Santos, Fausto Cardoso, Paula Guima
rães, LamEmha Lins, R.aymundo Artllm•, 
Alencar Guímar~es, Paula Ramos, S(t F!'eire, E' lida e a,pprova.da a· n.cta da. sessão ante-

. th 3 cedente~' · Ne1va e Ar ur Torres (8~). ,, - 1,.~ :· •.. . .. -~, . 

Abre-se a sessão. 

O Sr. President,~ declai'a que se 
acham promptos para ós . trab:tlhos da 2.a. 
sessão dn. 4a. legislatura :3~~ Srs. Deputados, 
pelo que convída.va aos Srs. Deputados pre
se~tes a comparecer~in amanhã;' á hora re-

Camara V. I 

29.U - 901 

O !!h•. Presidente-Os Srs. Soares 
Neíva, Irineu Machado, Raymundo de Mi
randa, Pereira de Lyra, Antonino . Fialho, 
Nelson de Vasconcellos, Mayrink, Barbosa · 
Lima e Galdino Lo reto communicaram ver
balmente acha·r-se promptos para os tra
balhos legislativos •. 
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2 SESSÕES PREPAttA'i'ORIAS 

E não ha vend.o mais nada a tra.tar, con
vido aos .Srs. Deputados a comparecerem 

. amanhã1 à hora regimenta.l, afim de se pro-
seguir nos . trabalhoa prep:tratorios. , 

Levanta-se a sessão ás 12 hora.s e 30 mi
nutos da tarde. 

, 3a SESSXO PREPARA1'0RIA EM 29 DE ADIUL 
DE 1901 . · 

tados a comparecerem amanhã, á hora regi
mental, afim de se proseguir _nos trabalhos 
prepaeatorios . 

E,não havendo nada mais a. tratar,levanta
se a sessã·o às 12 horas e 30 minutos da tarde. 

----., 

4a SESSÃO PREPARATORIA E:r.I 30 DE ABRIL 
DE 1901 

· P1·esidencia do $1·. Vaz de Mello 

P 1·esidencia do SI·. Angelo Neto (fo Sccre- Ao meio-dia acham-se présentes os Srs. 
/(l,rio intm·ino) . . Va.z de ·Mello, Angelo Neto, B1•icio Filho, 

· Arroxellas Gal vão, Raymuhdo de Miranda, 
AQmeio-dia, <tcham-se pl'<3sentcs os Sr.:;. An- Guedelha Mourã·J, ,Seatra, Elpidio Figuei

gelo Neto, Beici.o Filho, Adatberto Guimarães, redo, Nelson de Vasconcellos, Henrique 
José Duarte, Esmeraldino Bandeira, Dino Lagden, Heeedia de Sá, Fausto Cat>do3o, Ga
Bueno, Germano Hasslocher, Xavier do Valle; briel Salgado, João Vieir.{l., Geemano Hasslo
Serzedello Corrêa, Soares Neiva, Seahra, cher, Manoel Caetano, Sylvio Romero, José . 
Paula Ramos, Heredia de Sá, Fausto Cardoso, Dua1·te, Lar,nenha Lins, Serejo, Paula Ramos, 
Oliveira FigLleiredo; Rodrigues Fernandes, Galdi:lO 1 0 reto, Raymundo Arthur, Augusto 
João Vieira, _.José . Eusebio, Cunha Martins, de Vasconcellos, Paula Guimarães, Serzedello 

·· Raymundo Arthur, Al ve.3 Barh.osa, Gabriel Sal- Corrêa, Adalberto Guimarães, Au~s to Se
gado, Sylvio Romeeo, Alves de Brito, Soares vero e Xavier do Valle (2t.l). .. 

. dos Santos. Joaquim Pires, Henrique Lagden Abre-se a sessio. 
e Neiva (28). ·· 

AlJre se a sessão. E' lida e sem observações apprvvada a acta 
da sessão antecedente. . 

O Sr. Adalberto Gu.hnarães 
(serl)indo de 2° Sec>·etw·io) procede tlleitUl':l 
da acta da sessão antecedente, que é appro
vad<L sem alterações. , 

O S1.•. D••iclo Filho (se1·vi11do de 
1.0 Scc1·etario) JWocede · <.t lcitu:a. do seguinte 

EXPEDIENTE 

. E' enviada~ Commíssão de Petições e Po
det·es a acta da apuração geral da eleição a 
que se procedeu no dia 21 de março ultimo no 
lo districto do Ei!tado do Rio Grande do Sul. 

Os Srs. Qeputados Carlos Cavalcanti, Joa
quim Breves e Estevão Lobo enviaram 
communicações á Mesa de que estão pr•omptos 
para . os trabalhos legislativos. 

O Sr. Presldent_e declat•a. que os 
Sr~. Deputados Nilo Peçanh:1, Custodio Coelho, 

·Communicaçues: , L<;mrenço Baptista., Silva Castro, Barros 
· . Dos Sr.;;~ Deputados Valois de Càstt•o e Ne- Fl'anco Junior, Deocleciano de Souza, Augusto 

cesio Tavàre~ de que estão promptos -para os (le Freitas, Castro Rebello, Vergne de Abreu, 
trabalhos legislativos, a contar de 2 de maio Paranhos Montenegro e Alfredo Pinto com-

.; proximo vindouro.-Inteirada. · municaram··· verb:.\lmente que se. achavam 
promptos para os tl'aba.lhos legislativos. 

O Sr. Presidente declara .que os · Outrosim, decla.ra que, pela lista dos pre
:Srs. Deputados Rivadavia Corrê'á., ··Miru;ooa;; -'sentes e pe~as co~.municações verbaes escri
Azevedo, Gustavo Godoy, Domingues de ca:s~ ptas até hoJe, vertficava-se estarem_prumptos 
tL'o, . Costa Junior, Malta Junior, Azevedo para os trabaJhos da a~~ual sess:w 84: Srs. 
Marques, Cinçinato ]3gaga e Luiz Domingues Deputados, pelo que conndava._a.os Srs. Dep~
communicaram ver~almente á Mesa que tados a compareceram ama?h3. á hora reg't-

' est,wan;t promptos para os trabalhos legista~ mental ati~ de se prosegm1• nos trabalhos 
-ti vos. Outrosim, declara que, pela lista de prepa.Eatorws. ' . .-
presença de hoje, pelas communicações escri- E nao ha!en~o nada ma.1s ·a . trat~r levan
·ptas_e-verbaes de diversos Srs. Deputados, ta.-~e a sessao a'3 12 horas e 30 minutos da 
verifica-se e:;.tarem promptos para os tra- tara.e. 
balhos da actual sessão legisla ti \'a 65 Srs. 
Deputados, :pelo que convidava os Srs. Depu· -
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Prêsidencia do Sr. Vaz de Mello 

Ao meio dia acham-se pre.3entes os Sr.L Vaz 
de Mello, -Angelo Neto, Bricio Filho, Trin
dade, Rodrigues Fernandes, João Luiz Ro
drigues Do ria, Raymundo de Miranda, Fàusto 
Cardoso, Aureliano dos Santos, José Duarte 
Cami~,o· de. Hollanda, Paranhos Montenegro: 

Luiz, Nilo Peçanha, Antonino Fialho, Para
nhos ' Montenegro, Heredia de Sá, Augusto . 
Severo, Trindade, Alves Baebosa, Seabra, Sá 
Peixoto, Elj>idio Figue.iredo, José Duarte, 
Fausto Cardoso, Silva . Mariz, Rodrigues 
Fernandes, Mayrink, Dino Bueno, -Manoel 
Caetano, Galdino Loreto, Gabriel Salgado. · 
Alfredo Pinto, Carneiro de Rezende, Soare~ 
Neiva, Esmm'aldino Bandeira, Luiz Domín· · 
gues, Joaé Euzebio, Cunha Martins, Virgilio 
Brigido, Urbano Santos e Monteiro de 
Barros (33). 

José Euzebw, Cunha Martins, Martins Tei
xeira, Serzedello Corrêa, Dino Bueno,. Esme
l'aldino Bandeira, Pinheiro Junior, Rodolpho 
Paixão, Seabra, Celso dos Reis, Galdino Lo- Abre-se a sessão. 
reto, Adalberto Guimarães, Silva Mariz, E' lida e sem observações approvada a 
Alves Barbosa, Urbano Santos. Alfredo Va- acta da sessão antecedente. 
rella, Henrique Lagden, Raymundo Arthur, 
Oscar Godoy e Sabino Barroso (33). . . O Sr. President,e declarn que, com · 

Abre-se a ses5íio. o comparecimento á sessão de hoje do Sr. 
E' lida e sem obsel'vações approvada a acb Virgilio Brigido, com a communicação verbal . 

da se~são a.nteceJente. do Sr. Theophilo Ottoni e com os telt3gram· 
mas de participação dos Sl's. Eduardo Pimen~ 

. O Sr. President-e declara que com tel,LamounierGodofredo,Xavierde Almeida, 
o com.parecimen~o á · .. sessão ~e hoje dos Ovidio Abrantes, Teixeira Brandão e Ildefonso · 
Srs. Trmdade, Joao Lmz, Rodrigues Doria, Alvim, eleva-se a 120 0 numero dos Srs. Depu
PiD;heiro"Junior, Paranhos Montenegro, Mar- t~dos promptos pat•a os trabalhos legislativos. 
colmo Moura. Rodolpho Paixão, Alfredo V a- !!:. qu(', não tendo até o presente recebido 
rella, Sabino Barroso, Monteiro d~ Silveira, communicação do Senado de haver já. numero 
Silva Maeiz e Raul Barroso c com as com- naquella Camara, vae suspender a sessão por 
municações dos Srs. Henrique Salles, Car- uma hora, aguardando a referida communi-
neiro. de Rezende, Monteiro de Barro~. Gas· cação. · 
tão da Cunha, Padua Rezende, Adalberto Suspende-se · a sessão â3 12 horas e 40 nii- . 
F\)rraz, Agapito dos Santos, Vesp..t.siano de nutos da tarde. 
Albuquerque, Arthur Lemos, Carlos de NÓ· Reabre-se a sessão á 1 hora e 50 minutos . 
vaes, Thomaz Accioly, João Lopea, Julio de da tarde. 4 

Mello, Cel~o de Souza, José Monjardim e José Comparecem · mais os Srs. Monteiro da 
Marcellino; eleva·se a 112 o numero dos Silveira, Oscar Godoy, Henrique Lagden, 
Srs. Deputadcs promptos para o3 trabalhos Castro Rebello, Rodrigues Dol'ia, Alfredo 
da actual sessão legislativa, pelo que ia Varella, Ne~son de Vasconcellos e Vergue de 
mandar fazer as communica.ções, . de que Abreu. 
trata .? art. 10 de .Regimento, pa.ra que . E' lido o otficio do Senado, de hoje, em 
l!e reauz3 a 3 do matJ corrente a insta.lla- resposta ao desta Cama.ra, de hontem, com
ção dos trabalhos da 211 sessão da 4a. legis· ínunicando que amanhã <1. l hora da tarde 
!atura. · terá logar, no ediftcio do Senad9, a sessão 

E não havendo nada mais a tratar-, convi· solamne de abertura da 2a. sessão ordinarb. 
dava os Srs. Deputados a comparecerem da 4a legislatura do Congresso Nacional. 
amanhã, â. hora. regimental, afim de aguar· 0 .::::r.r. Pre~tlden~e d-< conhec1·meilto 
d,ar-se a communicação do Senado. "" a. "' á Ca.ma.ra do alludido officio do Senado e 

Levanta-se.a sessão ás 12 horas e 30 mi-' convida os Srs. Deputados a comparecerem 
nutos da tàrde. amanhã. no edificío do -senado, á l hora da. 

6a SESSÃO PREPARATORIA. EM 2 DE MAIO 
DE 1901 

Presidencia do Sr. Vaz de 1vlello 

Ao meio.,.dia acham-se presentes os Srs. Vaz 
de Mello, Angelo Neto, B.ricio Filho, João 

ta.rd,€), á sesaão solenine da . installação dos 
trabalhos ·legislativos da 2a $8Ssão ordinariõJ. . 
da 4a. legislatura. do · Congresso Nacional e 
designa para ordem do dia de 4 do corrente.,· 
a seguinte: . - ·· 

Eleição da. Mes::t .e das Commissões Perma~. 
nentes. 

Levanta~.se a ses~ão ás 2 horas da. tarde .. 
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CONGRESSO ·NACIONAL 

___ * __ _ 

Sessão solemne de abertura da .2• sessão ordinaria da 4• legislatura 
do Congresso Nacional da ltepublfca dos Estados Unidos do Braz:ll 

Prealde11ola do Sr. •aaoel de Queiroz •attoso Ribeiro ( Vloe·Presldente do_ Senado Federal) 

A' l hora da tarde do dia. 3 de maio de' 
l 90 I, reunidos. no edificio do Senado Fe
deral, os Srs. Senadores e Deputados, tomam 
assento na Mesa os Srs. Manoel de Queiroz, 
Vice-Presidente do Senado Federal ; Alberto 
Gonçalves, 2° Secretario do Senado, servindo 
de 1 o ; A. Azeredo, servindo de 2° Secretario 
do Senado ; Angelo Neto, 2° Secretario da 
C;~.mara dos Deputados, servindo de I•; e 
Bricio Filho, servindo de 2• Secretario da 
Cama.ra dos Deputados. 

O Sr. Presldent.e-Está. aberta a 
2 .. sessão ordinaria da 4" Legislatura do 
Congresso N acionai. 

Achando-se no edificio o mensageiro do 
Sr. Presidente da Republica, portador da 
MensJ.gem dirigida ao Congresso, convido os 
Srs. 3° e 4° Secretaries para introduzil·o no 
recinto. 

E' introduzido no recinto o mensageiro do 
Sr. Pre~idcnte da Repulllica, que entrega á 
Mesa a Mensagem e retira-se em seguida. 

O Sr. President.e-Va.e·se pro
ceder á leitura da Mensagem. 

Os 8re. Secretarlos procedem 
á leitura da seguinte 

MENSAGEM 

Sunhores Membros do Congresso Nacional 
-Cumprindo o dever ·constitucional a que 
corrcsponde este documento, não deixarei 
de consignar antes de tudo que ides legislar 
para o ultimo anno do presente período pre
sidencial. 
· O quo está feito, e a. segurança já agora 
adquirida de que faremos o que nos resta. 
fazer, evidencia bem quão fundadas eranl as 
esperanças que en depositava na exacta ap
plicação deste ·regimen, que se caracteriza 
pela necessidade do uma acção conjuncta, -
combinada e harmonica dos diversos orgãos 
de governo. Para que o principio assim con
cebido pudesse produzir os beneficios quo 
de suas illttsoria.s ficções jámais pudera obter 
o regimen decahido, foi bastante cimentar 
o solidariedade de todas as forças consti
tucionaes, dando expansão ao sentimento 
de confraternidadc entre os 'tj_ue se acham 
ao serviço d:t Rcpublica. Dahi o auspicioso 
advento de uma politica que, substituindo 
inuteis agitaçõos por uma pbase de calma. 
laboriosa e de fecunda actividade, poude 
chegar, apenas em metade do tempo assigna
do para sua applicação e desenvolvimento 
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a resulLados que a muitos ospiritos se afigu
ravam iL't'ea.Uza.veis nos proprios limites do 

· ·I>eriodo quatriell.Ual. 
Ooncort'eu poderosa e cfficazmentc, para 

dar conaist.encia aos vastos desígnios desta 
politica, a acç:ão superior do Congresso Na· 
cional, em cujo alto cn·iterio não pudm•am 
nem poderã.o já.mais pAnctr<tl' os incita
m entos ~ uma. rivalidade tpw por vezes 
tenho indicado como absurda, por isso mes
mo que é fundamentalmente incompatível 
. com a, essencia. do sabio systema que previ
dentemente proscreveu os pleit os de supre
macia entre o poder que legisla e o poder 
que ad.rninistru., uma vez que- nunca será 
demais repetir esta ponderaçã-o-- não pos
suindo este a :prerogativa absorvente da 
dissoluçã.o, aquelle, a seu tux'IlO, não se 
acha armado da faculdade preponderante 
de destituir os membres da administ1·ação . 

Extinctas as causas que outr'ora, em re
gimen ra-dicalmente diverso, estimulavam 

. as lutas no seio das assembléas legislativas, 
gerando sentimentos e aspirações rivaes. 

. nada impede que, debaixo de intlnenciM mo
ra.es de ordem mais elevada, sobt•etudo nos 

·. momentos graves de crise, venham todas as 
consciencias politicas collaborar na obra 

. commum. 
O que cumpre, portanto, -é que, sem·nos 

. determos a procurar perigos onde clles não 
' existem, perseveremos nesta mesma. direcção 

que vamos dando aos nossos esforços e na 
a.ffit•maçã.o de uma politica de calma, l abor e 
concot•dia., para que continuemos, sem in
terregno, a colher f?S fructos que a. Republica 
pede {!, abnegação e ao patriot ismo dos bra
sileiros. 

Confirmo hoje, após um estadio de accen
tuada actividaue administrativa, que, para 
dar espaço às expansões das forças impul
sivas.do paiz, basta que este tenha. governo : 

· quer dizer , um poder capaz de desdobrar a 
S!!-a a.cção inflexível em um meio de imper
turba.vcl tranquiUülo.de, superior á. influen
cia agitadora. das facções e inaccessivel á 
imposição de interesses inferiores. , 

O momento que atravessamos, os obsta
, culos que ainda. temos a suporar reclamam 
. ma.is o cl'iterio previdente, mcthodico c c<r 

'· ords nador do estadista, do que o espírito de 
- agitação política., fatalmente exclusivista. e 
· dispersivo. . 
· Nestes conceitos não faço mais do que re
_petir ' agora., debaixo de uma r esponsabili
da._de' infinitamente maior, aquillo mesmo que 

-venho dizendo desde a primei~ a hora da fun
··· dação do novo regimen. 
- E' ahi que vejo a grande estrada por onue 
· cliegàrelnos a eollocar a Republica ao abrigo 

. _ de todos os ata~ues, afagada pela. estima 

nacional o u.poiada na siueel'lda.de de con· 
vicções puras e honestas. 

RELAÇÕES EXTERlOR.ES 

São de boa ami:l;a.de as nossas relações 
com as potencias estrangeiras; e o Gover•no 
não ha revelado em seus u.ctos sinão · o 
constante empenho de desenvolvei-as, dan
do-lhes o cunho da mais perfeita COl'dia· 
lidade. 

Coube-me a sat isfação de retribuir, en;~ 
outubro qo anno p~sa.do, a honrqsa visit-a. 
do Exm. Sr. Gcnm•a.l Julio Roca, Presidente 
da. Republica Argentina.: _ 

Assignalo com verJadeiro desvanecimento · 
que n1-o podiam ter maior cxplendor nem 
mais alta significação as extraordina.rias 
demonstrações da carinhoso atfocto, com que 
fui acolhido no seio da grande nação amiga, 
onde o povo, profundamente identificado 
Gom o seu Governo, e na e:xpansiV<\ exp~m
taneidade dos seus sentimentos. prodigalizou 
as mais honrosas homenagens á Repu blica 
B1·azileira na pessoa de seu primeiro ma
gistrado. · 

Estes actos de mutua cortezia., propOrcio
nando a troca. de cordial hospitalülade e a 
retdbuição de amistosos cump!'imentos, 
exercerão salutar i~uencia. na vida. dos dous 
povos amigos e nas soluções da politica.inter
nacional, de cujas regiões emerge, sob o 
alto pltrocinio de grandes potenciàs, a ge· 
nerosa aspiracão da pa.z geral. 

Ao deixar a Republica. Argentina., sob as 
vivas impressões das reatas grandioSil cele-d 
bradas por um povo amigo em ahonra. a 
nossa Patria., prote~tei ante o seu illustre 
Presidente. o meu imperecível reconheci~ 
mento ~lo carinhoso agazalho e tldalgp, 
hospi tahdade com que fui recébido no caractel' 
de supremo magh;tra.do do meu paiz. -

A Nação Brazileira. tem justos motivos 
para registrar com ura.nia., na.s melhores pa· ' 
ginas da. historia. de sua. política. externa, o 
grandioso acontecimento que exprime, . nos 
seus altos intuitos, uma. obra de affectuosa 
affinidade - entre duas nações que se esti
mam - em beneficio da. paz, da justiça e da. 
civiliza.çã.o. 

Ainda- no intuito de retribuir os actos de 
cortezia. de que tem sido alvo a. Republica. 
Brazileira., determinei que o encouraçado 
Flm·iano sa dirigisse a.os por tos de lta.lia, 
Por tugal, Allemanha. c Inglaterra, e que o 
navio-escola Benjamin Constant, em viagem 
de instrucçã.o, fosse aos Estados Unidos da 
America do Not•te, com a. missão de agra.de· 
cerem aos respectivos Governos a visita 
naval, que mandaram fazel' ao porto de.:~ta. 
Capita.l, por occasiã.o da. minha. pos.se no 
CGoverno da. Republica. .a. 15 de novembro de 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 14:11 - Página 3 de 12 

1898, acto aquelle de elevada e significativa 
sympathia, que bastante penhorou a nossa 
gratidão. 

D'ontre as nações com as quaes culti
vamos relações de ''stroita amisade, a Grã
Bretanha e o Reino da Italia so:lfreram 
perdas dolorosas nas pessoas de S. M. Gra
cios:t a Rainha Victoria e S. M. o Rei 

· Umberto I. Os dous soberanos conquistaram 
no mundo inteiro 'a maior sympathia e ad
miração pelas suas altas virtudes . O Go
verno Fedoral c o Povo Brazileiro acom
panharam com sinceridade o pezar que por 
aquelle motivo affiigiu as duas nações. 

A questão dos limites com a. Guyana Fran
ceza foi resolvida, como sabeis, c.om a im
parcialidade que caracteriza o Conselho Fe
deral Suisso e tanto honra os altos funccio
narios encarregados de estudai-a. A decisão 
arbitral, que poz tormo a um litígio secular, 

zembro de 1895, subsiste apenas, de par com 
o preceitG do art. 73 da Constituição, que 
prohibe as accumulações remuneradas, a. lei 
n. 44 B, de 2 de junho do primeiro dos citr.
dos annos, a. qual garantiu óS direitos adqui~ 
ridos por empregados vitalícios e aposen~ 
tados e permittiu o exercício simultanoo de 
serviços publicas comprehendidos, pot' sua 
natureza, no desempenho da mesma funcção 
de ordem peofi:;sional, scientifica ou te· 
chnica. 

A oxcepção, nos termos em quo se acha 
expressa, tem dado logar a abusos, duvidas 
e reclamações. Definindo, de modo explicito, 
quaes os cargos que o alludido preceito não 
attinge, e prescrevendo os vendmentos de~ 
vidos pela accumulação, preeneherú. o Con
gresso Nacional sensível lacuna em nossa 
legislação. 

não só contribue poderosamente para a con- Saude publica 
servação das nossas amigaveis relaç-ões com 
a França, mas tambem,. o que é de grande ·A saude publica so:ffreu em 1900 uma. 
importancia, anima a confiar na efficacia do nova. crise epidemica. A 18 de abril fol'am 
principi0 do arbitramento. O Governo Fran· verificados; nesta Capital, irc.3 casos de 
cez acceitou-a immcdiatamente, e de ac· peste bubonica devidamente comprovados 
cordo com elle foi o territorio do litígio pelo exame bacteriologico. O inquerito, a. 
entregue logo á. jurisdicção brazileira. que se procedeu para determinar a origem 

Durante o prazo do arbitramento esteve da molestia, autorizou a presumpção de que 
no territorio neutralizado uma commissão ella fôra importada em bagagens procodon
mixta encarregada de explorar os rios que tes de Portugal, já. então otficialmentc livro 
por elle correm e ani manter a ordem. da epidemia que o. invadira. 
Entre as duas commissões que a compunham ... A energia da aggressão hygionica ompre
houve sempre a maior harmonia e assim ~se pregada contra o fóco fez com que a moles
conseguiu que a.. acção do arbitro não fosse tia fosse su:ffocada ao nascer. Muitos dias, 
embaraçada por incidentes que compromet· com e:ffeito, se passaram, sem caso novo 
tessem as relações dos dous Governos in- notificado ; mas, no correr do mez de 
teressidos. maio, dous novos doentes de peste appare-

A commissão Franceza reco~heu-se a Cay- ceram. 
enna e a Brazileira foi dissolvida. Outra Fiel á norma de conducta. que se inspira 

· será. organizada quando os dous Governoe re- na lealdade administrativa, não hesitou o 
solverem proceder á. demarcação dos limites. Governo em declarar a existencia .da peste 

Cessou a revolução do ·Acn.Os revolucio- nesta. .cidade, ainda que prevendo o3 graves 
narios submetteram-se, aécoitando a amnis- prejuízos que_ao paiz acarretaria a execução 
tia decretada pela competente autoridade das medidas sanitarias aconselhadas' pelas 
Boliviana. Faço votos para que a paz seja circumstancias. 
duradou].'a. Todavia, querendo minorar quanto possi-

Tenho a satisfação de communicar-vos que vel esses prejuízos, limitou-se a determinar 
Sua Santidade Leão XIII elevou a categoria que as embarcações sahidas do porto do Rio 
da sua legação, restabelecendo a antiga Nun- de Janeiro fossem apenas, submettidas á. 
ciatura ·e conferindo a alta dignidade de desinfecção no Lazareto da Ilha Grande. 
Nuncio a monsenhor Macchi,até então Inter- Fol'a.m, porém, tantas e tão insistentes as 
nuncio A:postolico e Enviado Extraordinario. reclamaçõea da maioria dos Estados ma:eiti-

mos para o estabelecimento .das quarenta-
INTERIOR nast com a allegação do , não se acharem 

A ordem publica manteve-se sem alteração elles providos dos recursos indispensaveis 
em todo 0 territorio da Republica. . para a sua defesa sanitaria, que o Governo 

se viu forçado a modificar nesse senti.do a 
Accumulações sua primitiva resolução. 

- Entretanto, a proscripção das quarentenas 
Tendo sido a lei n. 2$, de 8 de janeiro de está sendo exigida pelas necessidades geeaes. 

1892, revogada pela de n. 342, d~ 2 de de- Elias já não teem aliás a importancia do ou· 
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tr'ot·a.; os povos vivem hoje preoccupados 
com a expansão do seu çommercio e encon
tram sempre meios de illudir as medidas 
que contrariem essa expansão . O que é mis-

. ter é sanear as cidades, tornando-as inaptas 
· pa.ra. a disseminaçã,o d11s molestias; é orga

nizar os seniços da hygiene sobro uma ba.se 
larga. de autoridade e de poder, dotando-os 
de pess:>al idone.o e do material abundanto; 

· é uniformizar entre nó~ as praticas sa.ni ta
rias ct•eando o CodigoJ Federa.! de Saude, 
molde das organizacões· e dos tra.ha.lhos lo
r..aes, visto que a Constituição vAli~ a r..An-

. tralização dos serviços de hygiene ·publica. 
Ess~s reformas pa1•ecem u1·gentcs, e es

pero que o· Congresso Nacional, nos limites 
da sua competencia, dirigirá para ellas a. sua 
attenção. 

Embora fosse opinião cort·ente que ;t ci
dade do Rio de Janeiro nã.9 se libertaria fa
cilmente da peste que a invadira, tantos os 
seus defei tos hygienicos, ha mais de meio se-

. culo indicados e infelizment e não cort'igidos 
ainda., a epidemia durou apena.s quatrQ mc
zes, de junho a setembro, tendo' em outubro 
e nos meze~ subsequentes a.té fevereiro ap
parecido sómente casos esporadicos na 
phase terminal. 

Ensino 

bro de 1899, t:.rt. 3<>, n . V, au torizara, o 
Governo a rever os regulamentos das Facul
dades de Medicina e da Escola. Polytechnica., 
adoptlndo o re~imen que . ma.is conveniente 
julgasse ao ensmo, e que no art. 3°, n. U, da 
lei n. 746, de 29 de dezembro do anno pas
sado, ampliou aqueJla autor ização á revisão 
do Codig ., de 1892. fazendo-o eomprehender 
as disposições commnns a todos. os estabele
mcntos, e il. revisão dos regulamentos cspc
cja.es, restringindo-os ao que foss-3 peculiar 
aos institutos r espectivos. 

Foi o que fez o Poder l<lxMutivo_ 
Encontrareis <~mplame.n te desenvolvidas 

no rolatorio do Ministro da Justiça e Ne
gocias Interioros as outras modificações fci ta,s 
pelo no,ro Codigo na. regul\tmentação do 
ensino. 

Resta-me apenas, solJrc este assumpto, 
affi1·m;u• a minha. convicção do que a reforma. 
tl'ará r ea.es beneficios (~ organizal,'.ào e cle
v;~c;ã.o do ensino. 

Codigo Ci1)it 

De acco1•do com os votos manifestados em 
minha ultima. Mensagem, tive a honl'a de 
submetter em novem~ro ultimo ao vos~o es
clarecido exame o }Jrojecto de Codigo Ch·il 
Brazileiro; elabor ado .pelo Dr. Clovis Bevi
laqua, lente da Faculdade de Direito do Re-

Pelo decreto n. 3.990, de 1 de janeiro ui- cifc. o revisto por uma. commissão especial 
·_ timo, promulgou o Governo o Codigo dos In- de jurisconsultos, sob a presidoncia.- .do Mi-
stituto~ OtHciaes de Ensino Superior e Se- nistro da Justiça,. · 
cundario, dependentes do Ministerio da Jus- Trabalho de elcvMll) .merito. prestigiado 
tiça e Negocios Interiores. .. pelos applausos d.; fltniUOJllt,es .juris·tas na-

O Codigo antigo, de? de dezembro de 1892, cionaes e estrange1ros, ~L 1e procurou con-
. tinha sido expedido, como norma geral, para sorciar as tradições do nos:lo direito com as 

todas as. I<'aculdades e Escolas Superiores; conquistas que mais r ecentemente teern 
poróm o.ctos posteriores do Congresso c do vindo enriquecer o pa.trimonio juridicu dos 
Poder Executivo subtrahiram ao seu regi- povos cultos; e aguarda_apenas a vossa con
men, em pontos capitaos, as Faculdades de S3graçã:o legal para attondel' a essa aspi
Direito e a Escola de Minas, além de que a ração nacional que h<~. qua.si meio seculo 
:reforma. das Faculdades de Medicina, em !'ecla.ma insistentemente a. codificação das 
1893, e a da. Escola. Polytechnica, em 1896, nossas leis civis. 
vieram por sua vez derogar muitás das O Codigo das Ordenações Philippinas, por 
disposições que lhes eram applicaveis. ma.is previdente c completo que tenha.. sido 

Assim mutilado, restringido a uma pa.rte ao tempo da. sua. promulgação, já não póde 
limitada. da vasta e complexa organização traduzir as necessidades, os interesses, as 
dos institutos de ensino, o Codigo de 1892 idéas e os sentimentos da épocaractual. Por 
deixara de ser uma. consolidação das disposi- outro lado os actos legislativos, tão numero· 
ções communs a todos os estabel.ecimàntos. S(}S e tão diversamente orientados, com que 
· Não havia razão, .entretanto, pa.m se temos p rocurado suppril• essa lacuna, teem 
regular diversa ou separadamente o processo creado para. o nosso direi to priva do um es-

. de actos escolares de igual. natureza nas tado do per turbação e a.narchi(!. que está a 
·Faculdades da Republica; pelo contrario, r eclamar dos poderes competentes t•emedio 
era da maior vantagem para o serviço que pr.ompto e efficaz. 
todos os dispoait1vos de caracter geralfossem A u.pprovação do project<i tal qual vos foi 
uniformizados a unificados em mn regula- apresentado ou com as modiftcaç·ões que, a 
mente commum. · bem do seu aperfeiçoamento, a vosea alta 

·· Assim entendeu tambem o Congresso Na- sabelloria porventura . aconselhar, vir.á. pôr 
cional, que ,já. na. lei n. 652, de 2::1 de :povem- termo a, esse ost<Wo de vac!llaçãq e. de incer-
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teza e imprimir ao direito civil brazileiro a augmento de_ 400 praças votarlo na sessão 
-unidade de orientação, a simplicidade ea passlda. A' iniciativa part.icular quo creou 
energia que· fortalecem a lei o a tornam du- as gua.rdas nocturna~ se dove, som duvida, 
radoura e fecunda. . o não ser mais lacunoso o policiamento da 

~utr~. pois, a csp:wança do . que não cidade. ·Mas nem os.se contingente é ba.stante 
detxarets encerrar-se a presente· sessão le- .nem está ellc á inteira disposição da auto

. gislativa sem levar a termo a "Obra patrio- ridade policial. 
/ tica de dar á Republica o seu Codigo Civil. A creação de uma guarda civil seria um 

poderoso auxilio á Brigada, melhoraria consi-
Justiça local doravélmento o. ':ler viço de vigilancia e, 

Não se pód<' des~'onhecer que a ,opinião do posta á disposição da primeira autori.dade 
fôro dc.3ta capital se tem manifestado pela p~Ucial,_ collocal-;;t-hia em situação dQ agü• 
reforma da actual organização judiciaria do com n:-awr efficacw, e d~sembaraço. -
Districto Federal. ElaboPad<L por mim, no_. Pedwdo a vossa pa:trcular . attençao para 
momento. em que 0 regimen politico da a~sump~o. de ~anta relev~nCia, coi?to qu_e 

. _Nação soffriD, uma transformação radical, a~o~ta~ers mt::d~das capaze: de. daE a admt
. pt•eoccupou-me então o pens<unento de dar n_t~tr~çao pohcml uma ?~~amzaçao compa

applicação pratica ás novas instituições no tn el com as nossas ncce,std~es. 
tocante á Jus~iça. A reforma, mo:lifi.cando 
de modo tão completo o systema que então 
vigorava no Distric~o Federal, parece ter 
sido mais profunda, do que devera sel-o; 
Dahi as continuas manife3taÇões em favor 
de uma organiz:tção que mais s-:1 aproximasse 
do que era anterioemente estabelecido nesta 
circumscripção judiei a ria. 

· Já tive occasião de solicitar, em M:en.3n.
gcm especial, a vossa esclaeccida attenção 
para esse assumpto, e de novo o fa.ço con
fiante em que examinareis, com cuidadoso 
interesse, as bases da reforma de que vos 

. f..~.lle~ naquella Mensagem. 

Policia 

A policia do Dístt1cto Federal, como vos 
disse em minha ultima Mensagem, não está 

. sufficientemente apparelhada para desempe
nhar se com exito da mis3ão que lhe est,á 
confiada. Todas as depenJencin.s da reparti
ção .·clilntral reclamam largas mó:lificaçõcs 
em sua. (Btructura, e meios de ãcçã.o im
prescindi v eis para a prestação . dos. serviços 

. que lhes estão aífectos. · 
Objccto de especial solicitude do poder pu

blico em todos os grandes centros do·civili
sação, é de lamentar que a nossa po!icia es
teja ainda desprovi<la de elementos csscn
ciacs em uma ·cidade como a Capitalda 
Uniãu que, pela vastidão o condições pecu
liares do tcrritorio em que assenta e em que 

.labuta uma população numerosa e acti va, 
exige maiores garantias de ordem social e 
segurança individual. 

A ultima reforma não deu nem pod1n. dar 
grJ.ntles result:ulos, talhada como foi nos 
estreitos limites da autorização legislativa. 

. No que diz respeito principalm::mtc <.~o po
liciamento das ruas., a, nossa situação é a; 
mais precaría.-A Brigada Policial não dispõe 
de pessoal sufticiente para· esse mister, e 

, 1Ual po9,.Qré1. ?.tte.p.uar ~s~e ~stp.do. do. cous_as .o 
Camara. V • l 

Estabelecimentos cor1·eccionaes 

A par das difficuldades apontadas e com 
que luta a policia para dar cabal desem
penho á sua faref'a, surgem outras de natu
reza diversa, que lhe entorpecem a acção. 

Expurgar a população do Districto Federal 
dos elementos deleterios que insensivelmente 
a eUa S3 teem vindo incorpml.r, ol'iundos 
alguns do estrangeiro e dos Estados, é me
dida irrealisavel .nas condições actuaes, pela 
c arericia absolub de recursos adequados a 
esse fim . 

O espectaculo da vadiagem ostensiva. e 
impune de menores nos pontos mais fre
quentados da cidade, alliado ao quo offere· 
cem os falsas mendigos, continuará a depor 
contra a nossa. ci vilizaçã.o, si energicas e 
promptas niedidas da repressão não forem 
adaptadas pelos poderes publicos., 

O ragimen commum da prisão não é para 
taes casos o mais proveitoso, nem o que 
aconselha a sabedoria dos que se teom dedi
'cado ao estudo dos systemas ponae3 ou está 
em uso nos p1izcs adeantados, onde ha o 
mesmo mal a combater. O aproveitamento e 
corrccção desses indivíduos pelo trabalho 
da h~ vou1·a ou da industria, em estabe:eci
mentos apropriados, seria de efticazes e pro-
veitosos resultados. · 

.Mui to se poderia conseguir nesse parti
cular com a fundação de um estabeleci
mento disciplinar industrial nesta cidade 
para os .. menores de desesete annos, e com a 
creação de uma colonia penal agrícola e in
dustl'ial para os indivíduos que excedessem 
aquella. idade, p~ovidencia,ndo-se admirlis
trativamente acerca dos estrangeiros que · 
por sua conduch se tornassem passíveis. de 
expulsão do terricorio nacional. 

Mas do mesmo moJo que esta ultima pro 
prpvidencia. não pQcie estar depandente de um 
prévio proces3o judiciario, asaim t<;~-mbem a. 

2 
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reclusão em estabelecimentos disciplinares e j EXERCITo. 
em colonias penaes precisa ser regulada sem . 
delongas· de complicadas fórmas processuaes No relato rio do Ministerio da. Guerra ve-
que retardem e prejudiquem as vantagens de reis quan~o é encarecida a necessidade de 
sua execução. um Codigo Penal Militar, assumpto para o 

qua.l tenho pedido a vossa attenção. O regi-
MARINHA men-que não póde deixar de ser de cara

cter provisorio-rla lei de 29 de setembro de 
A reorganização da esquadra é objecto 1899, estendendo ao Exercito o Codigo Penal 

que se impõe ás preoccupações do poder pu- da Armada. de modo algum póde attender a 
blico, e o Governo tem prestado solicita at- todas as exigencias de uma boa justiça, em 
tenção a esse importantíssimo as:mmpto, v.ista das grandes deficiencias de. que se re
convencido como está da necessidade, não sQ s:mte. Set'ia util, portanto, dar o conveniente 
da reparação do material íluctuante, como andamento ao projecto que em t:>mpo foi 

submettido ao vosso exame. 
da preparação do pessoal. Alguma cousa se No mesmo caso se acha o novo regula-
tem fei~o nesse duplo ponto do vista, sobre- mento para o-3 institutos militares :le ensino, 
tudo no que respeih ao material fluctuante sujeit1 ao vosso estudo desde 1899. A ~ua 
de modo que o Gove1.•no já possue felizmente adopção parece-m3 que trará consideraveis 
valiosos recursos de acção que antes escas- vantagens, garantindo maior solidez aos co-
seaTam por com.14leto. nhecimentos theoricos e praticos. 

E' indlspensavel, tola via, a acquisição de A craaçõ:o de cursos prepa.ratorios nas 
novos elementos, que venham consolidar o sédes dos districtos, sem augmento nos qua
nosso poder naval. Felizmente os progressos dros dos professJres, concorrerá. evidente
que tem feito o trabalho da reorganização mente para melhorar tt situação das praças 
financeira deixam prever que em um futuro de pret, que possa.m desejar fazer estudos 
proximo os alt·)s poderes da Nação estarão p:'eparatorios, afim de se habilitarem á ma
habilitados a adoptar providencias cor- tricula nos cut·sos superiore3, sem prejuízo 
respondentes a ne~es.sidades geralmente re- do serviço da. fileira.. 
conhecilas e proclamadas. Continúa a ser mantido o mesmo etfectivo 

No intuito de melhorar as aptidões pra- do anno precedente, visto subsistirem os 
· ticas dos nos3oS jovens officiaes de marinha, motivos que determinaram <t m~dida de re
o Governo tem procurado _dar mais activo stricção, embora o desequilíbrio dos quadros 
movimento á e3quadra, proporcionando-lhes -real e completo- dahi resultante. Sem 
opportunidade para estudos e exercícios pra- embargo, convém nãu. descurar os elementos 
ticos, que são indispensaveis. Foi este um constitutivos de uma. bo::t organização roi
dos intuitos com que, o navio-escola Benjamin litar, de modo que, mesmo com um nucleo 
Constant pa1:tiu do rios:;o porto a. 28 de março assim reduzido, constitua elle uma base po
ultimo, em viagem de instrucção para os derosa. e forte pela instrucção e pelos meios 
portos dos Estados· Unidos da America. do materia~s de acção. . ·-
Norte, de onde se dirigirá, em regres~o. para ~a ultima M.ensagem t1ve occastao. de re· 
alguns portos militares da Europa.. Depois de fenr-me ao adran~amento dos tr.~b<!-lho~ con
uma longa interrupção nessa pratica de in- cerne~tes ao proJecto de reo;gamzaça? do · . 

. contestavel utilidade, é esta a primeira via- -Exer~Ito. E~ses. trabalhos estao conclmdos. 
gem de instruccão que S'3 emprehende na. Sua 1mportanC1a. é fundamental e espero 
nossa marinha de guerra. pod~r apresentai-o no curso da. J>resente 

I ...•. . 1. t d .fi . .· d sessao. 
ns1s.utre1 em,· sa ten ar a e ctencra 0 As nossas condições politico-sociaes são 

pess.oal.e ~ateual de que se ~esentem as um factor muito ponderavel na. adaptação 
C~p1tan~as uos P01:tos. Cum:pre na<? ~erder de ao nosso Exercito, numericamente inferior, 
v1s~a a_.1mportanc1a destas r~parttçoe_:;, o~de das linhas gerae.3 referentes á composição 
os mte,esses da Fazenda. Nac~onal esta.o vm- dos que ~ão mantidos polas potencias de pri
culados aos ~o commerc10. E tempo _d~ me- meira ordem. 
ll_!.orar esse .Importante ramo da admmrstra- A situa,ção geographica e a configuração 
çao da Marmha. topographtea do paiz, a qualidade e extensã.o 

Julgo igualmente necessado manter a. de suas vias de communicação, o regimen 
verba decretada no orçamento em vigor agrícola-industrial, e tanto outros elementos 
para a montagem do serviço:> de Socorro influentes não podiam escapar á attenção 
Naval em todos os portos da Republica..-Essa do Governo. . · . 
dotação deve permanecer por alguns anno3, Resistindo a quaesquer tendencias á inteo
afim. de ser levado a e1feito tão humauitario ducção de todos os aperfeiçoamentos julgados 
serviço. imprescindíveis nos estados militares, onde 
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SESSÃO SOLEMNE DE 

as exigencias da. paz armada obrigam a in
gentes sacr1tlcios, apresentava-se ainda o 
incónvenienta do accrescimo de despe:as. 

Felizmente puderam ser attendidas estas 
circumstancias, e uma commissãe de offi
ciaes competentes cumpriu a ardua tarefa 
que lhe foi affecta, sem gravame para os 
cofres publicos e attende.ndo a todas as mo
dalidades da questão. 

Com tal intuito, seguirá brevemente o 
to batalhão de engenharia para. construir a 
estrada de ferro esteategica que. pa.rtindo 
de Guarapuava, ligltrá os Estados do Paraná. 
e Matto-Grosso. 

VIAÇÃO 

Estradas de {en·o 
Tereis opportunidade de verificar que o 

plano elaborado, não só abrange o Exercito De conformidade com o plano que a,doptou 
activo e territorial, como ·as re3pectivas re- e pôz em e:wcução, o Governo pr,_wurou 
servas. Complementarmente foram revistas arrendar as estmda.s de ferro Sul de Pe~·
e modificadas as leis referentes· a promoções nambuco e Pattlo Affbnso, sem entretanto ter 
o reformas, e ao recrutamento nos termos podido realizal-o por não lhe parecerem ac
da Çonstituição. ceitavois as pl'opostas que fo~·am apresen-

E' objecto de minha preoccupação o estado ta,las. , .. 
precario das fortificações existentes ao longo A impõrtante operação do resgate das es-
do nosso extenso líttoral. tradas de ferro, já effcctuada. quanto ás da 

Tenho instante mente providenciado no Bahia a S. P?·ancisco, e do Recife a S. Fran
sentido de activar-se, com os recursos ordi- cisco, as quaes. na conformidade do accorJo 
narios, as obras de defega iniciadas no portô estabelecido, deverão passar para o domínio 
de-sta. · Capital. Das cupolas encouraçadas da União a l de julho proximo, veiu mod.i
adquiridas para dous pontos determinados, ficar r..s condições em que deva ser ar
estão completamente montadas e promptas -renda!la ~Sul de ~m·nambuco, .obeJecendo 
para fvnccionar as da ponta do Imbuhy, a um. conJunc~o ~e tntercsses maLs amplos. 
aguardando as da Lage a conclusão das al- Foltz opportun~dade se of:Yer!lce agora para 
venarias necessarias ao seu assentamento .. complt;tar-se a,reJo de Vtaçao ferrea, que 

- d t t · . deve lLgar o> Estados de Pernambuco, Pa-
Nao se eve! entre an o •. Julgar sufficrente- rahyba e Rio Grand(} do Norte. Este grande 

m~~te defendida a ent_rada ?a barra, por commettimento~ do indiscutível utilidade, 
mais poderoso~ que seJam. ,oi'jtes. dous ele- poderá ser levado a cffeito sem prejuízo do 
mentos ?-Perfe1çoa~os de r~srstenc1a e at.aque. pensamento dominante do transferir a em· 
J\ desperto de outros coexrstentes, mars ?-TI· prezas particulare.~ a administração dessa':l 
tlgos o~ menos efficazes, os quaes teem s1do estradas.. . 
convementement!3 3:ppare~hados para em A Estrada de Fen·o Central do Brazi& c:>n· 
momento de perrgo 1m~d1r urq,. accesso ao tinúa a prestar á vasta região do paiz por 
ancoradour~ mter~o, co~wém curdarmos em ella aervida 0 inestimavel beneficio de suas 
levar avante o proJ_ecto .Já estudado e appro- moderadas tarifas de transporte. A modi
r;dot déJ: construcçao +de um forte seme- ficação, pal'a . melhor, da taxa cambial, ac-

an e aquelles na pon.a de Copac~bana. centuada a contar de junho do anno pa.ssa.do, 
9ut~os pntos~ sobretudo os das cidades .de permittiu que s.J tlzess3.uma reducção de 

prm~eu'a ordem, por seu grande .co_m!fiarclO, 10 % nas tres pdncipaas classe3 da tarifa. 
pre.c1sam ur.gentem~nte ser providos. de Ess:t reducção; que tambem aprovei~ou ao 
n;~.ews defensivos .. L~gada <í defJsa do lltto- café, fez com que este artigo ficasse gosando 
ral e3tá a das fronteiras. de. um abatimento total de l Do f o sobre as 

A deficiencia das nos.sas vias de commu- taxas noima.es da cstra.da. · 
nicação, ,principalmrnte as estrategic:ts, E' evidente que toda a reducção na. ta.rifa 
creando difficuldades pa.ra a concentração do café. affe~·ta -directa e semivelmente a 
de forças nas linhas divisorias, no caso de recoih da estrada; a.pezar disso, porém, 
ameaça á nossa soberania, aconselha. a con- tendo em considera';'ãO as mutiplas difficul
strucção de· .grandes artorias, que propor- dades que neste momento assobel'bam a la
porcionem a rapidez e relativa commodi- vout'<.t,o UOV,jrno teve pot' conven.iente elevar 
dade das marchas, e a reunião da tropa e a rcducção da tarifa ao total de 25 °/o para. 
seus re::mrsos materiaes, em condiçõe3 de o ca.fê em grão e 30 °/o para o café em côco, 
poderem entrar immediatamente em acção e ao mesmo tempo fixar o inaximo de l$200 
em um determinado ponto. por arroba que transitar nesta e.:;trada, qual· 

O aproveitamento da força armada em quer que seja a distancia. 
trabalhos desta natureza, praticado lla lon- Além disso promoveu o Governo um ac
goS' annos por outras naç,ões, é de grande cordo, em virtude do qual será t:l.mbem 
alcance economic,) e de real utiliuade á sua fixada a tarifa maxima de 1$500 por arroba 
instrucção technica. . para o café que transitar pelas linhas da 
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Dadas as relações que anteriormente viu- nesto regimen, felizmente agora prosc1•ipto, 
culavam aquelle instituto á administração e a titulo de amdlio ao Banco da Republica, 
publica, e ainda não extinctas de todo as montaram a 179.955:000$, que, com as notas 
ligações de mutuo interesse, entendi que o emittidas para a substituição dos bonus, de 
Governo não podia tomar attitude de impas- conformidade com o decreto de 15 de de
sivel indífferença ante o grave aconteci- zembro de 1896, na importancia de 
menta. 79.999:200$, representam um total de 

Si á luz do seu proprio criterio, esta era 259.955:200$ de papel, quo as allegadas ne-
a. melindrosa posição em que se encontrava cessidades daquelle instituto levaram para a 
o Governo, mas ella se aggravava sob a ma circulação nesse curto periodo de seis annos. 
Iefica influencia do meio social, em que uma ___ Foi, J:)'orta.nto, às exigencias destes velhos 
educação viciada por praxes e instituições preconceitos, legados por uma seríe de 
intervenciqnistas tem habituado a opinião a abusos teadiccionaes, que o Governo da Re
osperar e a exigir tudo do poder publico e, publica teve de oppor, em presença da ceise 
assim tamb~m. a attribuir só á sua impre-. bancaria. de setembro ultimo, todas as ener
videncia todo o máo exito da propria acção gias da resisten~ia, afim de impedir que 
particular, seja ella individual ou collectiva._ eHa vies;e a transfoi'mar-se em uma crise 
Ao Governo, porém, cabia a.char a. justa de. ma.ís vastas proporções, affccta.ndo o 
medida de u1mt prudente conducta par;1 não peoprio Thesoul'o Federal. 
deixar ao abandono os avultados intereases Sob a intluencü.t opprcssiva de tão graves 
que alli se accumularam, nem tão pouco preoecupações, no momento em que não era 
comproinetter o patrimonio nacional nas- possível ter a exacta.. peevisã.o dos cffeitos 
eventualidades que ameaçavam a fortuna daquelle a{JOntecimento, fo1•mou-se, · entre
particular. · tanto, uma corrente de opinião pela emissão 

No empenho de concorrer para evitar a de papel-moeda, cuja somma nem ao menos 
suspensão do pagamentos, e accedendo ás podia ser precisada, mas que fôra estimada 
solicitações da direetoria do Banco, o Go- pela propria dit•ectoria do banco em um mi
verno deliberou fazer·lhe um emprestimo de -nimo de 50.000:000$ e que podia ser pro
~ 600.000 no mez de ,junho, e mais o de gressivamente elevada2 segundo a elastici
-r, 300.000 em principias de setembro, de dade das exigencias e a tyrannica. pressão 
.accordo com o que é facultado pela. lei de dos interesses. O Gove1no, sentindo quanto 
2J de julho de 1899, além de 10.000:000$ em era difficil romper a funesta tradicção e 
bilhetes do Thesouro, que em fevereiro proscrever praxes almsivas, invocadas agora. 
tinham sido depositados em conta corrente com a autoridade de precedentes, não he
]l8.ra reforçar a caixa do Banco. Nem assim sitou todavia em manifestar d~sde o pri
puderam ser conjurados 03 perigos. Veiu a meil•o instante a inabalavel resolução de 
suspensão de pagamentos com as consequen- não augmentar siquer uma nota. a circulação 
cias já conhecidas. _ fiduciaría. Tal era a o b e i gação decorrente. ao 

Em conjuncturas sernelhu.ntes, por occa- mesmo tempo, das clausulas de um con
sião da c1•ise do 1864, o Governo do antigo tracto, da obediencin. devida á expressa 
regimen, além do decreto dbtatorial de 17 prescripçã.o da lei o da honesta fidelidade a 
de setembro, que suspendeu 03 vencimentos pt•incipíos solemncmento adoptados como 
e consagrou outras medidas do eKcepção, compt•omissos mo l'a.cs de minha adminis
conferiu ao Banco do Brazil autorização para. tração. 
elevar a sua emiilsão ao triplo do fundo dis- Dc>ste ponto de vista, o Governo limitou-se 
ponivel. Estas providencias, porém, que á,s providencias obtidas do Congresso Na· 
traziam em sua propria natureza os germens cional, com as leis de 20 de setembro e de 
de. males mais graves e mais extensos, não lO de outubro do armo pl- :sado :-a primeira 
tiveram o esperado poder magico de deter a- autorizando o Governo a recolher ao Banco 

,crise em seu curso, manter a confiança, pre- da Republica, em conta col'L'ente, até á 
servar o credito, impedir a paralysação dos somma de um milhão sterlino ; a emittir 
negocias, sustentar a cotação dos títulos e apolices nominativas ou ao portador, ·ao 
das acções e menos ainda evitar os desastres juro annual de 3 "f o para. serem dadas em · 
de fallencias succassivas, acarretando graves pagamento aos credores ; a abrir uma conta 
prejuizos em suas ruinosas liquidações. corrente até 25.000:000$; finalmente, a assu-· 

A crise de 1875 gerou o regimen da lei de mira administração do Banco até o resgate 
29 de maio daqueUe anno-ainda a emi.ssão definitivo das apolices com a liquidação do 
para salvar os bancos-cuja influencia perni- seu acervo : - a segunda concedendo fa· 
ciosa .perdura ainda. nas desordens da cir· vares de ordem juridica a outros bancos na-
cUlação monetaria. • cionaes, / · 
· As successivas emissões de março de 1892 Ao influxo benefi.co destas medidâs esta-
a junho de 1898, feitas á sombra deate fu- ~beleceu-sa a calma. nos espíritos e, aprovei~ 
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tando-se desse precioso momento de tran- A somma total a pagar de 1 de julho pro
quillidade,puderam os bancos regular a nova ximo ao fim do pt·esente exercício é de 
situação, que, si não excluía a probabilidade ~ 1. 700.000; ora_. naquella data -1 de julho 
evidente de prejuízos, todavia organizava os -terá o Gov.;rno á sua disposição, em_ 
meios de reduzir o mais possível as suas pro- Londt•es, a somma de ~ 2.30).000. Haverá., 
porções. Assim, graças á officacia das me:li- portauto, uma sobrc1 de ~ 603.000. Acres- . 
das adaptadas e à promptidão com que ollas contando-se a importn.ncia de ~ 1.800.000, 
foram appplicadas, pódo-se prever que a rc- producto mini mo da arrooadação dos direitos 
cento crise chegará á. sua terminação defi- em ouro, corr-espondente ao ultilno semestre 
nitiva, sem os grave;; des::tstrcs acar.retados do prosenb exercício, ter-se-ha um saldo 

·por outras, que a precederam. total de~ 2.';100.000, a pass:tr p:1ra o exer-
. Determinou a lei de 20 de setembro que o cicio de 1902. 

resgate das apolices emittidas se elfectuasse G<trantida esta folga ao Thesouro, é evi
á razão de ~O % da emissão, por anno. dente que nenhum embaraço virá perturb~r 
Quer dizer que; sendo de 114.355:000$ o a regular con ~inuidade dos pagamentos. 
total emittido, o resgate annual deveria Ao demais, no regimen que temos orga-
altingir a cerca. de 23.000:000$000. niz:tdo e_ que ceei;amGnte constitue unia das 

Entretanto, tendo o Banco em sua nova mais utei> reformas do presente período 
phase recomeçado as operações em novembro presidencial, com o duplo orçamento -ouro 
do anno passado, conseguiu realizar, ató o e papel - attribuindo a cada. despeza. respe
dia 31 de março ultimo- apenas quatro ctJvamente a receita na moeda que lhe 
mezes de:!orrldos-, o resgateda importante cJrrespondo, ficou previdentemente ·consti
somma de 33.941: 400$, facto que cet•tamonte tuido o mecanismo, em virtude do qual está 
autoriza a lisongeira previsão de que, om d priori assegurada a acgu!~ição . do ouro 
um prazo menor do que o calculado pelo necessario p:J.ra a continuidade ininterrup~a 
legislador,estará finda a laborios:t liquidação destes pagamentos. Este mesmo mecanismo, 
e libertado o Thesouro de todas as respon- cuja hase é a arrecadação em ouro de 23 % 
sabil.dades contrahidas, sem toda via ter de dos direitos das alfandegas, do modo como se 
registrar as perdas que o pessimismo sys· acha combinado, collo:;aráo Thesoui'o a s:~.lvo 
tematico se comprazia em annunciar nos das variações do agio, causa outr'ora de todo 
seus· sombrios prognosticas. . o desequilibt•io e voraz sorvedouro da receita 

Externando as minhas previsões e animado publica. · 
pela perspectiva, já então lisongeira, que E' simples a demonstraçã.0 c.~o que fica dito. 
apresentava o quadro de nossas finanças, an- Os vencimentos annuaes nesta, csp:Jcie, ahi 
tecipei·me, na Mensagem anterior, a annun- compt·ehendi<.los juros da divida. o garantias 
ciar-vos que o T:!lesouro se encontraria devi- de juro.;, montam ao total de ~ 3.357 .lG:~$ 
damente preparado, por occasião do venci- OrLl, a renda correspondente aos 20 % em 
monto do prazo convencionado em Londres, ouro-C'xceptuados os 5 °/o que teem destino 
para corresponder de prompto a todas as especial ao fundo do gara.ntia-cn.lculada. 
obrigaçõcsdecort•entes do a.ccordo, voltando pa.ra o a,ctual exercício em 35.000:000$ cor
ao rogimende indefectível pontualidade nos respondo a ~ '1.050.000, somma mais · que 
p1gamentos. suU!ciente, como se vê, para serem regular-
. l~mbora bem fundadas, não ,deixavarri do mente attendidas todas as necessidades do 

ser simples previsões, que, Pi pudet•am futuro oxereicio, sem computar o saldo de 
anquiltrlizar os espíritos menos apprenhen· ~ 2.400.000, que acima u.ssignalei. Ahi está 
sivos ou menos abatidos pelo desanimo, não a garantia do continuida:le nos pagamentos. 
tiveram co!l1tuqo ~ virtude de vencer por Emfim, a Republica de.;empenha-se cor
completo a mcreduhdade pertinaz~aquelles roctamente do3 seus graves compromiasos, e 
a t1uem se afigurava que o Brazil permane- sobram-nos motivos .de jmto contentamento 
c~ da perpetuamente arrolado entre os paize.3 por uma tão viva maniteatação da vitali-

. de finanças avariadas. · dade do seu organismo economico e do v'igor 
Pois bem, ternos afinal chegado ao termo de sua energia moral. 

do prazo prefixado e é com a mais vi v a Não ~e realizaram felizmente as prophe
satisfação que trago ao vos3o conhecimento cias pe.3simistas dos que acreditavam em 
a grata noticia de que o Governo, graças ao forte diminuição das nossa~:~ rendas. 
vosso sabio e prudente concurso e ao p::..trio- A de importação attingiu a 22 889:000$ 
tismo dos brazileiros, não experimentará. a ouro e 136.616:000$ papel. . 
pungente necessidade de solicitar de novo as · A renda total das alfandegas elevou-se á 
condescencias do credor estrangeiro. 23 .433;598$ ouro e a 162 .. 708:236$ papel. 

· O paiz está devidamente preparado para a O imposto de consumo que em 1~98 pro-
. volta ao regimen normal (lo pagamento e~ I duziu 14,548:17.5$ e em 1899 attingiu a 
moeda. · · . · 24. 930:000$,_, elevou-se em 1900 a 38.120.:000$. 



O imposto do sello que em 1899 produziu 
9.088:000$. em 1900 attingiu a 15.020:000$000. 

A renda em papel do interior que em 1899 
attingiu a 78.600:000$, elevou-se em 19)0 a 
84.770:000$, e.a extraordinaria que deu em 
em 1899 17.342:000$, em 1900 pl'Oduziu 
21.654:000$000. 

O total das rendas da União, pelas infor· 
mações que possue o The.3ouro, eleva-se a 
281.217:000$ papel. Si accrescentarmos á 
es.3a quantia a renda do sem:?strd addicional, 
que calcularemos apenas em 8. 000:000$. 
quando nos annos anteriores clla tem sido 
estimada em 11.561:000$, teremos para renda 
total em ·papel 289.217:000$000. 

A renda em ouro elevou-so nas alfandegas 
a 23.303:598$, que reunida ás de outras ori
gens produziu para ;1 renda total em ouro a 
quantia de 27 .277:00()$000. 

Si compal'armos as rendas pa.pal de 1900 
· e 1899 teremos: 

Importação ... . 
Consumo ..... . 
Interior ...... . 
Extraordinaria 

1900 

136.616:000$ 
38.120:000$ 
84.770:000$ 
21.654:000$ 

1899 

181. 529 : 000$ 
24.930:000$ 
78.600:000$ 
l7.342:00J$ 

A confevn!ação da renda de importação 
mostra uma. ditferença para. menos em 1900 
de 44.~13:000$, dilferença d3vida., não tanto~ 
diminuiç~o na importação do paiz, mas a 
uma antecipa.ção de importação em novem
bro e dezembro de 1899, com o fim do evitar 
o imposto e_m ouro. 

A comparação das outras rendas mo3trl., 
entretanto, um augmento notavcl em toias 
ellas, principalmente . na de consumo, de 
sorte que a sommà. deases a.ccrescimos, no 
valor de 23.672:000$, neutraliza em grande 
parte a ditrerença. PM'a menos na. renda de 
imporhção, reduzindo a 21.241:000$ a diffl3 
rença. pa.ra menos na renda geral ~m papel. 

Si compararmos a renda em ouro em 1900 
e 1899 teremos: 

1900 
27.277:000$000 

1899 

19.417:000$0)0 

o que produz a ditrer,mça para mais' om 1900 
·-de 7.850:00U$, que, reduzido a papel á taxa 

de 9 l/2, produz 22.279:000$, quantia esta 
que annulla a de 21.2il:OOO~, ditrerença para 
menos na receita, papel, deixando ainda um 
excesso de 1.038:000$ em fa.vor d) a:1no 
de 1900. · 

Vê-se; pois, que a diminuição na renda de 
importação em 1900, devida a uma anteci
pação, foi annullada completamente pelo 
augmento de todas as outras rendas em 
papel e em ouro. 
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Si compararmos agora os saldos orçados 
com os al'i'ecadados em 1900, veremos que a 
reccita·ouro havia sido orçada em 28.348:000$ 
e a despeza em 9.014:000$,havendo um saldo 
de 19.334:0J0$000. . 

A receita arrecadada em oueo foi de 
27.277:030$ c a dcspeza, incluindo os cre
ditos, não vae além de 10.000:000$, havendo 
pois, um saldo de 17 .277:000$')00. 

A receita em p:tp3l foi orçada. em 
314.418:000$ e a despeza em 267.109:000$, 
havendo um sa.ldo de 47.309:000$000. · 

A receita arrecadada, como atraz ficou in· 
dica,do, elevar·se-lm. a 289.217:000$ e a des
peza podará attingir a 268.8]7:000$, in
cluindo 21.877:000$ de creditas abertos du
rante o exercício, ficando um saldo do 
20.340:080$000. 

A dilferença de 2.05liOOO$, ouro, entro o 
saldo or•çado c o arrecadado tem sua origem 
principal no credito ab3rto, no valor de 
1.63.:3:445$, ouro. 

A diffcrença de 26.939:000$, papel, entre o 
saldo orçad.o e o arrecadado, é devida parte 
ao facto de não haver sido emittida a somma 
de 20.0)0:000$ de moedas de nil).cl, e parte 
á abertura .. do creditas, grande numero dos 
qua.es foram destinados a, solver antigos 
compromissos da U oião. 

Apezar, porém, déssas despezas e'ttraordi· 
narias conseguimos com a red.ucção na des
pe ~a a boa arrecadação da.o rondas obter os 
saldos de · 

Papel. .................. . 
Ouro ........... · ....... . 
ou reduzindo tudJ a papel 

á taxa de 9 1/2 ....... . 

20.340:000$000 
17.277:000$000 

69.228:000.$000 

Quanto ao corrente exercício, apczat• dl. 
insufficiencia. dos dados colhidos pelo 'I'he
sout•o, verifica.,-se que a ronda papel de 
importação do lo trimestre jú. excede do mais 
de 2.000:000$ ú. do- pet·iodo corresp:m1lento 
ao exercício p~~ssa.do. 

A renda em oaro que no 1° tt•imcstro de 
1900 a ~tingiu a 4. 514:000:~ j;l s~ eleva no 1 o 

bmeiltre deste a.nno a 8.036:000$000. 
O imposto de con mmo, de j.t:-~ciro a março, 

já vae além d3 8. 000:000$, e a renda úo in
terior :n.o me::;mo per iodo j~.t se eleva a mais 
de lS.OOO:U00$000. 

Com estes elementosnãQ será. optimismo 
acreditar que as rendas do actual exercício 
serão superiores ás do ex()rcicio passado. 

Senhores Membros do Congresso Nacional 
- O que ahi fica demonstea quo, prepa
rando a satisfação dos nossls compromisso~, 
conseguimos tambem banir o regimen do 
deficit creando para o Thesóuro a situação 
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de prosperidade que tem por base os saldos 
orçamentarios. Por outro lado observa-se 
com satisfação a marcha continua e segura. 
com que progride a valorização do nosso 
meio circulante, graças á. política perseve
rante do re3gate do p:1pel-moeda, ao au
gmento constante do fundo de garantia e, 
como factor nã.o menos preponderante, á 
confiança cada vez maior que inspira uma 

-administração honesta e economica. 
· As dividas de exet•cicios findos acham-se 
fortemente reduzidas; as que procedem de 
indemnizações por sentenças judiciaes, ou 
de resci3ão de contractos antigos e onerosos 
acham-se liq_nidadas em milhares de contos ; 

todos os pagamentos estão em rlia e não existe 
em circulação uma só lettra do Thesouro. 

Tal é a sitllação em que hoje se encontra 
a administração da Republica. _ 

Ca,pHal Federal, :~ de maio de 1901. 

J\L FERRAZ DE CAMPOS 8ALI,ES 

Presidt"nte da Republica.. 

O St•. President:e- O Congre3so 
Nacional tomal'á. na de\Tida consideração a 
exposiçi"io constante da. Mensagem do SP. Pre
sidente da Repuulic<t. 

Levanto a sc.;;si\o. 

/.1 
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se~unfia sossão na uuarta l~~islatura · u~ Con[ra~so Nacional 

la fiES SÃO El\I 4 DB i\fAIO DE lUO 1 

(l'n:sidcnân rlv Sr. Ya~ de Mel/v) 

Ao mcio-din. l1t'•}Ccdc-so ;t chamada, ü qual 
respondem os Srs. V;17. ele Mello, Angelo 
Noto, Gastã.o da CunlHt, C;tstt·o Rcbcllo, Al
huqttoí·quo Sm·ojo, Gabt'Íül S;dga1lo, S;~ Peí
xuí;'), Llür. nominglli'S, Roclt·igues Fol'nanrlof!, 
.los~~ Enzcl!io, C11nll;t Madin:-;, .Jo;li(Uim Pü·cs, 
Rayrnumlo ,\t·thut·, Ft·edel'ic.J 11ot·g·e:;:, :\u
g·ustcl SoYol'o, Trintl ;ule-, Camillu de Holla,n
d<t, Silv<t ~l:wiz, Bl'icil) Filho, .Joà:} Vieil'a, 
Pm·oll'i.t dü Lyra., Elpldio do Flgncil'etlo, .José 
lJna,rto, Ara.ujo Oócs, Arroxclla.s Galvão, 
Raymundu de i\fit•anda, aollt·tgncs Doria. 
Fn.nst.o Cat·dos l, Soabt•a, Nciva, . Manoel 
CitCGLI.HO, Paula ntümarãcs, Ynrgnc de 
Ahl'Cll, ;\lvcs B:_tt'IJOl:Lt, Adalbedo UuitHarãcs, 
Pat·anlto.:; Montcnogro, Celso dt s Reis, Heml
quo Lagucn, Nelson de V<tsconecrws, Au
gusto de Vasconcellos, Ant )nino F'ialho, Nilo 
J>n<,::tnlw,, Custodio Coelho, 1-'crniea dos San
tos, Auecliano <los Santos, 1\'l::tl'tins Toixoil'a., 
Oliveira. Figucieeclo, EsteYão Lobo, Theo
l)hilo Ottoni, Yiriato Mascarenhas, .João_ 
Luiz, Monteiro de Barros, Ildofonso Alvir11, 
Bücno de Paiva, Alfl'edo Pinto, Carneiro de 
Rezende, I:ranclsco Sallcs, Nece>3ío Ta,vares, 
Antonio Zt1cltarias,Henrique Salles,Mayrink, 
Landulpllo tio MagnJhã.es, Sabino Barroso, 
E<lua,rdo Pimentel, Rollolpho'Paixão, Padua 
Rezende, Gustavo Godoy, Malta .Tunior, Do:. 
mingues ele Castro, lJilio Buonu, \'aluis de 
Ca.stzoo, Bueno de Andrada, Xaviel' de ..-\t-

Camara. V. I 

n1oitht, Hormcneglldo tlc l\Jorn.o:=;, Ovidio 
i\bl'a.ntc:3, Teixeira. Brandi'to, Xavier do V<tllc, 
.JoTio Candido, _.\lcncal' Gnlmal'Ií.es, La.menha 
LinB, Carlos Cavalcanti, Paula Rrunos, Bn.r
b0S:t Li m<t, Soarl\s dos Santos, Gcrnumo 
Ha.;;~locher, Victorino Monteiro, Rivada.v.in. 
Corrêa, Vespasiano rlo Alburptcrquc c All'L·c
do Vat'01la. 

llcix<Wl dt\ cumpJt't•cc.J·, com causa p<tt'ti.
~ipach, o:-: SJ·.-:: . Ul'bano Santo,;, Julb de 
i\Iello, c.a,·Jo::; de NovaPs, Jo:;ê Boltoux, 
Agapito du::; Sontos, Soal'cs Noiva, Dionysio 
COJ'(lUCil'a, Barl'OS Fl'aneo .Junior, Dooclcciano 
de Souza, Ponido Filho c Leonel Filho. 

E sem cansa os Sr.i. Carlos i\Iarcellino, 
Arthnt· Lemos, Pcdt•o Cllermont. 1\ntonin 
Bastos. Inuio do Bl'azil, Sel'zcdello Corrêa, 
C!Jt'i:,;tin(J Crttl, Guedellm Mlllll'ào, .\nizio de 
Abreu, .João Ga.yoso, Tll1•mltZ Aecioli, Vir
gilio Brigido, Jmé A vclino, .João Lopes, 
Frü.nciseo S<i,, Sergio Saboya. Gonçalo Souto, 
l•:luy de Souza, Ta.va.t'ns <lc Lyra, Poroira 
Beis, Lirna. Fillw, l•:rmirio Cout.inlto, Ct>l81l 
dc> Sonz·1., Trixcira de Sá, Gomes tlo .l\httos, 
I-Terculanrí Banllc.ira, Ma.laquias Gonçalves, 
Moreira. Alves, Esmeraldino Bandeira, Cor
nelio da Fonscc<1., Estado Coimbra, Pedro _ 
f2ernambnco. Epaminonda,s Gracindo, Jovi
niano de -Carvalho, Sylvio Romero, Milton, 
Tosta-, Francisco Sodré, Felix Gaspar, Euge
nio Tourinho, Satyro Dias, Augusto de Frei
tas, Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, 
Eduanlo Ramos, Marculinu :Moura, Ua!dino 
Loreto, Pinheit•o Junior, .José l\Ionjardirn, 

<I 
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.José :Marcellino, I-Ieredia dl~ ·s:i, Sampaio 
Ferraz, Irincu M<~cha,do, Oscar Godoy, Sá 
Freire, Raul Ba.rroso, M<tdinho C<unpos, 
Lourenço Bi1ptista, Alves de Brito, Silva 
Castro, Perciea Lima, .Julio Santos, .Joaq\lim 
Breves, .José Bonifacio, Monteiro da Silveira, 
Esperidiã,o, Adalbet'to· Ferraz, La.monóicr 
Godofrcdo, Silveira Drummond, Arthur Tor
res, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caeta.no, 
Oleg<WÍO l\Iaciel, Lamartinc, Miranda. c\zo
Yedo, Oliveira. Beaga, CoshL ,Junior, Atlolpho 
Gordo, Jmtquim Alvaro, Edmunuo da Fon
seca, Cajado, Paulino Carlos, Cincinato 
·Braga; Alfredo Ellis, Azevedo Ma.r.ques, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, :rv1anoel 
Alves, Francisco Tolentino, Lniz Gualherto, 
Marçal Escobar, Angelo Pinheiro, Aureliano 
Barbosa., Pinto da Rocha, C<tmpos Ca.rtier c 
Cassia.no do Na:3cimento. 

ALre-se a sessão. 
E' lida e som debate <tpJwovarl:t, a act:t da 

sessão antecedente. 

O Sr. A:ngelc Neto (2° Scc1·etcwio 
se1"vindo de 1°) procede <L lcitlll'<t do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Tclegrammas: 
S. Paulo, :3 de maio du WOI-Exm. Presi

tlente Cttmam Deputados - Rio - Felicito 
V. Ex., pelo glorioso acontecimento que nossa 
Patria commemora.-Sauda~~ões cordeas.~ 
Rod1·igues Alves.-Inteirada. 
p: Bello Horizont8, 3 de maio de 1901-Exm. 
Sr. Presidente Cami~l'a dos Deputivlos-Rio 
-Felicito V. Ex. pcht mumoravul data du 
hojo.-Silviano Brandão, pr(~~idcntt~ dn ~li-
nas.-Inteirada. · 

Ceará, 3 de maio de 1!)01-Exm. S1·. Presi
dente d<t Camara, dos Dcputados-Rio-Ae
ceitc V. Ex., rospeito!'os cumprimentos f<wtn 
grandioso que hoje éommomoramos.-Perlro 
Augusto B01·gcs, presidente do Estado.-In-

... eirada. 
Parahyba, :1 de maio de 1901-Presiclcnte 

Camara Deputados-Congratulações inolvi
davel clata historüL commcmorada hoje Pa
tria Brazilcira.-José Pe1·eg1·ino, pr·esidcntc 
do Estado. · · 

O Sr. Elpidio de Figueiredo 
-Sr. Pr·esidente, consterna,clo sob dolo1'osa 
impre,;;são, venho lembrar <L V. Ex. c á 
Camara o pa.ssamento de um no:>s·o distincto 
companheiro que tão digrmmentc l'eljresen
tava o 5o districto do EstcLdo de Pernam
buco. 

O Dr . .J. Juvencio Ferreir'<L Aguiar, <L quem 
neste momento me refiro, prHstou relevantes 

scrviç~os ú, nossa Patria, não só na trilmn;~ 
parlamcnta,r como princip<dmcntc na im
prens<1, onde foi um adestrado baúttlhaclor. 
( Apoiarlos.) 

Ainda moço, em l8G8, Juvcncio de Aguiar 
foi eleito pela primeira vez Deputado geral 
pelo Esbdo de Pernambuco, e, tantas foram 
<~s provas de seu p<Ltriotismo, de su;L almo
ga<;>ão, de sou critoPio, que o mandato a cllc 
eonrerido foi por diversas vezes renovado, 
;1t,j quo a morte veiu rctiraJ-o de entre nós, 
perdendo a Patt·ia. os relevantes serviços de 
um distincto cidadão·. (Apoiados.) 

Seria uma falta injustificavcl, deixaríamos 
de cumprir o nosso devee si não dessemos 
um publico tcstemnnho elos nossos senti
mentos de doloroso pesn,r pela morte do 
companheiro que tanto honrou a cadeira em 
que se sentou. (Apoütdos.) 

A:ssim pensando, rer1ueiro quc,·como de
monstração de pezar, se leva.ntc a presente 
sessão; (1lfuilo bem, ?mrilo bem.) 

Vem <L Mesa. o é lido o seguinte 

lU~QUERDU:NTO 

Requeiro l!UC, como clemonstr<tç~~ío do pro
fundo pczar pela morLc do Dr. Joã.o .Jnvencio 
Ferreira de Aguia.r, Dcput<tdo :pelo Estado do 
Pernambuco, se levante a. presente sessão. 

Sa.la das sessões, 4 de maio de 1901.
I<.:lpidio Figueiredo. 

O S1·. Presidente-Havendo outros 
Deputados inscriptos no expediente, que na
tmalnionto (lUCl'Cm fazee identicos requeri
mentos, agu:Lrdal'e:i: occasião opportuna. para 
submettel-os tt consideração da Camam. 

O Sr·. Sabino Ba•·•·oso-Sr. Pre
sidente, cu tambem venho pedir á Camara. 
Llos Dnputado;; que deixe consignado em sua. 
acta o i'iontimento de posa,r que feriu o paiz 
intcit·o e pl'inclpalmonte o Estado de Minas 
Gel'a.o:s, pelo passamento do Dr. Matta Ma
chado. 

Os povos, ~r. Presidente, o os seus re
present<wtes nobilit:Lm-se rendendo estes 
preitos de homenagem aos batalhadores pela 
causa da Patria! O Dr. l\Iatta Machado, 
um dos nomes mai.~ qum'ldos no Estado de 
Minn,s, foi presiclente, peimeiro, da Camara 
Municipal de sua cidade natal, depois Depu
tado provinchl, Deputa(to get'al em 1882 ·e 
desde então até o seu falleo-imento, pautou 
sempre o s~u pt·occdirnonto pelas inspira-
9Ões !lo interesse collectivo. ~esta attitucle, 
abnegada sempre, abr·iu caminho á sua. car
reira. politiea ·só fazendo o hem. (Apoiados.} 

Delle se pôde dizer, Sr. Presidente, que 
nunca pr-aticou um<t ame<tç·a ou violencia, 
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llllnca cxct·ccu uma vingança. (Apoiados; 
mllito bem.) 

Visinho da terra onde olle fez as primeiras 
annas em política, apezar de arlversa.rio 
politico, fui forçado, pela nobreza de seu ca
racter e clevaçã? d~ seu espírito, a admi
rai-o desde os pr1me1ros J'udimentos da sua 
vida politica até s::m::; ultimos trabalhoil no 
seio Llesb. Cmncwa:. 

Nesta,s condições, Sr-. Presidente, eu, como 
disse, penso que a Camara dos Deputados 
dará mais uma prova de quanto sabe honrar 
? tralJaltw daquclles qm~ se esforçam pelo 
mteresse commum da Patria, lançando na 
acta um yoto 1le pesa. r pelo passamento do 
Sr. Dr. Matta Macharlo. (r1poiados; mtdto 
bem,) 

. O Sr . . nino Bueno (1)-Sr .. Pl'e
sldcnte, mn.1s um bahlhadoe-dcó1apparecen do 
nosso meio c eu, d:~ inteieo a.ccordo com os 
illustt•ecl collegas que Se acabam rle enunciar 
terü~ de vir fazer lgual pedido por parte do 
Estado do S. Paulo. 

O Dr. Elias Fausto deixou, ao entrae pela,'3 
portas da mor&e, a n lssa. convi vencia; apar
tou-se, 5ilencioga e cruamente dos nossos 
trabalhos da Camara, do desempenho do seu 
mandato. 

Tres foram os que as3im se afastaram 
tiesta collaboração e por ahi nós todos vemos 
que este intervallo das seasões, longe de nos 
ter sido pr-opicio, foi, ao contrario, nefasto. 

Deixou-nos Juvencio de Aguiar, batalha
dor na i.mprcnsa, como bem n.c;tlm de lem
brt~r o 1llustrc repeesentante de Pernam
huco e que nesta, CtLStt e:-;ta:va s:!mpre prom
pto, tlemonstrando, torto viço e jovi<tlidade, 
qne os a.nnos nfl.o o tinlnm alcltwbrado. 

Deixou-nos Matt<L :Maclttt<lo, euj..l elogio 
tambom acaln de ser fuito c do rpimn :soda 
bastante <lizor a,p:mi.LS (llte, ailtda bem moç·o, 
teve <L :mbiclit ltunt'<.L de so1· o.'woll;i.do pelo; 
seu.~ pares p;u'<L ocenp;u· o loga1· ([ ue V. Ex. 
e:st<i. llom·ttndo, na lll'e:sídencitt d<t. Camal'il 
dos DepnCtulos. 

Não se proéi.-;ar·h dizer ma.is nn.d:·~ pa.ra !>C 
poder aquilatar d:t pertl<t, qHo nos advcm 
da mol'te da.quelle mineiro iUustt·e. 

E; finalmente, Sr. Presidente, o Estado de 
S. Pttalo soil'reu a. pet'tla elo Dr. Elias Fausto 
Paclwco Joetlã.o, um patl'iota cln.lícado, e.~
pirit.o temperado nas pratie;ts democr<ttica.s 
d<l, grnnrlc H.cpn!Jlica America,na, c q 110, trans
po~·tn.ndo-so em plena mocid<vlc ao sen paiz, 
vem a.comp:tnlw.do sle I'llCommcndaçõcs tã.o 
oloqucntcs da pat·te de seus pt·ofcssot•os da 
Ropublica America.na, quo cneontrou logo 
na sua. Patri;t as melhores collocaç.õcs em 

(l) Es~e discurso não foi revis~o pelo orador, 

tr'a ballws not;.tveis de cngcnllat·ia1 11ne eram 
o:; d<1 sua pt•ofi~silo. 

Sc~'vindo se~npre com distineçã,o, teve clle 
depots neccssuiad."), por escl'upulos politicos, 
p~rquo clle sempre militou nas fileiras repu
blicanas, sempre foram essas as suas tenden
cías, ~e deixar o cargo que estava occupando 
por nao poder accommodar-se ás ex i ctencias 
e ao serviço da política. então dominante, 
entrega,ndo-se á lavoura, ao commcrcio e 
á industrüt, empregando a sua actividade 
de moclo mais proveitoso n.o desenvolvi
mento e ao progresso de sua Patria, .que elle 
tanto amou. 

Finalmente tinha volta.do á sua actividade 
para a politica e, ha dons annos elle colla
bor<wa comnosco neiita Casa, tendo feito 
parte, ao pl'incípio, da Commissão de Tarifas 
e, mais tarde, da. Commissão do Orçamento 
onde todos o vimos zeloso, dedicado, gentil: 
fid;t.Igo p:tra com toclos os seus collegas, tra~ 
balltando sempee eom a maior dedicação em 
bem da causa. publica. (Ap01:aclos.) 

V e, pois .• V. Ex. e a, casa que eu, além do 
dever apoiar os collegas que acabn.m de fal
lar, te1'ia necessidade, si não fór<1 esta cir
cumstaneia, de vir pedir á Casa que lançasse 
na acta um voto ele profundo pesar e su,;;
pendesse a sua ses.;ão em signal de senti
mento pela grande perda lJ.Ue acabamos de 
soffrcr com o dcs(l,pparecimento destes tres 
distinctos collega~ . · ( Mttito bem; muito bem.) 

.o Sr. Preshlente- O Sr. Elpidio 
de Figueiredo requereu que <t Camara. dos 
Deputados, em signa.l de pesar peta mol'tc 
do S!'. .Jn vc~ncio do Aguia.t• inserisse mt 
act:t um voto do sei1timonto o smmon
de:,;se :t sessilo, c cgmü pcdülo foi feito pelos 
SPs. S:tbino Hal'roso em l'üforcnci:t ao Sr. 
Matt:t Machado o, pelo Sr. Dino Bueno 
em l'üla_çiio ao Sr·. Blia'l Fausto. ' 

Vott, pois, Sllbmc;tcr ü. approvação d:t 
CitiU:LI'a. Psses l'PIJltel'ilnontos,conjunctamente. 

Os ::;unltm·cs cpw :tpprovam os requeri
mentos IH tos pelos nobresDt~putados, afim de 
quo seja lançado nn ad<.L um voto de profundo 
JWS<tt• pelo l'a.Uneimento <lõs Srs. Deputados 
M:Ltta Maellado, .Tu l'encio de Aguiar e Elías 
Fausto o se levante, em seguida, a sessão, 
queir·am levantar-se ( Pattsa ). 

Foi unanimcmcn i;n approvado. 

O S1•. Presidente - Ni:io havendo 
n:uh mais n; tl'a.tal', designo para scgunda
f'oira., (i rlo col·rentc, a mesma onlmn 1lo dia. 
de llujo, isto é: 

Eleiç:ão da Mesa c das , Commissuos Per
manentes. 

T.eva.nta-se a scs:s~i:o ;i, l lwL'<t e 30 minutos 
dtt tarde~ 
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2a. SI~Ss.\.n E~I Ü VE ;\L\.lü nE lUOl 

Presit/cncia t.ltJ Sr. \ 'll:; de Jidlo I 
min.OJlllas Gra.cindo .. .Jovinhwo do Carv_ aUto 
:Milton, yosta, Fr•:tncisco Sodrê, Felix G;tspae: 
S:üyro Ut;ts,.\<hlbcrto Guimarães Rodl'lll'ucs 
Lima, Tolcnti11) dos Santos, Edu:t'rdo R<L~1os 

Ao mciu-di<L pt•ocode-s'~ ;'l c11anntl:1., "· qn n l\'~a,rcutin? l\Iott~'a, G_aldino Loreto,Pin heiro .Tu: 
rospnntlcm o.; S t'S. Vaz do ~lello, Ca.l'los de mor, .l?so ~·~l)lljltl'dun, .José Ma.rccllino, Celso 
Nova.us, Ang0lo Nr.m, _ \g.tpi w 1li:ls S:t,n ws, dos RCis, II'I_ncu Ma.cha.do, Henrique Lagdon, 
Gastã'l da Cttnlt!L. C: t1,t•iel Salg-acln, ~:l Poi- Nnlsnn de \';t..;conccllos, Aug-usto (lc Vascon
xoto, 1\ t·i;lt ttl' LcnH s. \{ r·1l •·ig-u ~ ·s Fei·n:-..ntlns. edlos. R:wl .Ba.t'l'<JZ'J, ?lfarl;in !}I) Ca.mpo~ • 
. Josü Eu;;eiJio, Cnnlw. :\la:·f.ins .. lu,;<~ :\vulinr1, Luurcnç 1). BttpGtsL:t, Pc;·cit'it Lima. "Julio Sa.n
F1·aneisc:o S;i,, F rede .·ic:o H o t·.~c,, Uotll;<tlo tos, l'~t'Oll'<t dos Santos, O li vnit'it Fignci I't•do, 
Souto, Augusto S::~vo ~·.~. Tt•inthtln, Ca.millu de ,l,?<~q~um Br·cves, Tlte()phito Ottoni, .José Ho
Holhwda, Silv<t }.íat·iz, H:·icio Fillt'~, Pot·,üt·a. ntl<tt:JO, Lamouniet· GorlJfJ·cdo,Silvnit·a. !)rum
de Lyr·;t,, .José Dtlat·t;c, .\t•:_wjo Gú~)S, .:\.l'l'o- n~ontl, . Artllur Torre<, Manoel Fulgcncio, 
xclltts Cf:_tlvã.o, Jta,ymnr~tlo de :\li:·;u~tla, Ro- ~mdolp.ho C;wt:tno, Olcgario :?vf<.teiel, Lamae
d I'Í"ncs Dul'i<t Svl \'iO ltornG~'O F;tus~;rt Cae- tuw, Mu'aiHh:t Aztwcdo, Cost::t .Junior Bueno 
dos7>, Se:tltra. 'Nc.iYa, M;uiool C;tCj1ll >, J>.Lul:t tl.o Andeada.,,\(lolpho Gordo, .loarpiim \L varo, 
Guima!'Iics, Vm·g·no rle .\b~·(ln, ,\lvcs Ha.t·- l~d.mundo da Fomcca, Paulino Cal'lo.3, Cinci
JJnsa, Augnsi;o do F, ·rJi!. tS, Pa•·:tnlto~ ;\lon- nat.c~ Br·a.g-~. Alf't•cdo EHis, Awvedo \1a.t'fLI1B.>, 
tenegl'o, lfor·ctli<t de :-;~;,. Sá. F !'oi t·r., Os ~a. 1• II!Jrnwncgtldo rlc Mor·ae;;, liencdicto de Soll"''·· 
Godoy, H:u·t·os Ft·anCiJ .Juni Jl' , Antonino Ltn<lolpho Sm·t•a, .Manoel Alves, L:.trnonha 
Fiallio, N'iln Peçanh;L, Alvo> 1lc ILit-J, SilYa Lin;;, Ft·;u~:~iscJ Tolentino, Luiz Gu1lbcrto, 
Castt·o, Cn:Stodio CucUw, Ant·eliLno 111).-; Rtl'~Josa !:Im:t •. Marçal K~coba.r, Angelo Pi
Santm, M:trtin::; Tcixcil<L, Est ;vã.o Lu'1o, n!teu·o, Vw~onno Montdr·o, Rivadavia Cor
Vil'iato M tse<tl'enlta.s, .luão Luit,, :\fontoil'o re~, Aul'clw.n) Barbo.3<t, Pin.J~o da Rocha., 
de B;trros, Ildef'onso A! vim, Ivlontoir·o ü:.t Sil- Alll'cdo Val'clla, Campos Ca.!'ticL' c C<v;siano 
veim, Esp3l'idiã.o, Bueno do Pa.iva, All't·etlo do Nascimento. 
Pinto, Ca.rncit·o 1h Rczen(l<', Ft·ancisco S•tl- Abr~-sc tt sess1i.). 
les, ALl<tlbJrto Fet•raz, Lcunol Fi Ilw, Ne-
cc:-:io T<~.V:J.I'OS, :\ntnnio Zadta.l'in.s, Henr·iquc E' liht 0 sJm d~~lMt:~ ;tppi'OvatLt a ::teta. da 
S:-..Ucs, Map·i 11 k, La.ntlulpho de :\bgn.lltã.ns, s ·ssitn antccctlontc. 
;-;a.bino H:uro.)O, l~!ltt tt'do l'imcnbl, ltodol-
plw Pu.ixão, Pa,tlu:t Rnzcnllo, (:tt:ta.vo tio- O Sa·. to SecreLnrio pi'occ.de á 
doy, :1vT.alt;t .Juníot·, Domingu :~s de C<t<;·tl'O, leilut·;t do ::;cguinte 
Dino Bneno, Oliveit'él, H1·aga., Y;dois de Ca.~
tt·n, Caj<tlio, XaYiet· 1lc A lnrcid:t, Teixei I'a 
Ht·antlã.o. OvirUo: . A1H'<Lllt<~;, Xt~,\'iüL' do 
V;tlle, ,Toã.o Ca.ndi-lo, ,\lCtlc;u· Guim<tJ·5.e:::, 
Cal'los Ca.va,lc;\nti, Paula. H .. amos, So<wcs dos 
~antos, Germano Ha,;;,loeltct· c Vc;;;p:vsi;tno rlc 
.:\ l hU(]HCl'tl tiO. . 

_Hcixam do comp:Lt'CCíll" coiit e w.;a. p::tt·ti-
Clparl:_t os St.·s. Cru:tnd Sant'J~, .Julio do 
1\Iell11, .Jost": Jl1Jiteux. l•:u.!.m lio Toul'inlto 
C<tstt·o Re'mllo, J>e!·ei:·a H.eis, So Lt·cs Nci \-a' 
llionysio Ccr<pteii'il., S;trnp;tio Fel'l'az, !>co~ 
ctP.ciano tln Sonza. r. Jlonido Fill!IJ. 

E snm ea.n:n os SI':>. Cal'los ?lf;u•c:Jiino. 
AlbuqHel'i.JHf' Scr·cjo, f'(•t.li' rí Cltt'J'tnonl., An· 

-tonio Bastos, Indio do RJ'<1.zil,. Set'wilello 
Corví1a, L11i?: DomingtH~:-!, Cl11·istino CPnz, 
Gumh~ llln. \Ioui·ão, Anizio dn Ahr·e11; .ln5.o 
Ga.yoso, .Joaquim PirP;o;, Haymundo AI·Liiut', 
Thomaz ,\ccioly,\'ii'~ilio Bl'igido, .Jofí.o Lopos, 
Sergio Sa.boya., Eloy c1n Souza, T<war·cs · de 
Lyr<.t, Lima, F'illro, Ennirio Coutinho, Celso 
de Souz;L, Teix(\i t•D. de Sü., Gomes de \Ia.ttos 
Herculano Bandeira, .1on.o Vieira., Ma.la.quia~ 
Gonçalws, Moreir-a Alvo.'>, Esmm·aldino Ba.n
dc:ii·a., t ~~~~·nclio th Fo!"scc<.t, Estacio Coim)Jra 
Elpi,tio Figll'Jir~do, Pe,lro Pernambuco, Epa: 

OHiei.us: 
Do Sr.Duptthrlo .Jo:'í.o Baptist<t rlcS<Llllpaio 

FC,'I'az, ~lo ::t do m:tl't~::> <_lo cot·t·tmte :~nno, 
r~omrnnnw;uJdt• r!'te,. pt•nct:-:.ando rc~irat·-su 
]l:tl'.''· I'ÓI'a. tlo p;dij, por lll~)tivo rln fcH·ç::t 
Jll<W>;·, \"t\llll',•qttot·<~: uma. licnn~·a p:tt•a cs'c 
fim.- A' ColltltliS3~o tln Pdi\)t-ÍCJ o Pudct·cs. 

Do St·. lletntt:Ldo :-.ranocl P(L'CÍl'.t !{eis, de 
lO tltl. :~hril üo CIJi'l'tmtc anno, l'üqtwr·oiHio 
uma lwunça put· tt·es !liuzc::;, pa.ra. trattLl' de 
su;L ~a11ti.~.-A- JtH::-:lll<L Ct>lllrnissiT.o. · 

Do S_l'. Dnp11f,a.tlu .Ju:í.o Pt~nitln Filho, l!n :'2\1 
do n.bi'Il do <:OI't'eni.r: ·a.nncJ, e:Jmrnnnica.ntlo 
qnr, irnposRihilitad" po1· mulcstin. sC•eiá, tleixa 
d .. : ClllllJI<l.I '('Ct ' f' ÜS l11"ÍIIICÍl'a'3 Sfl;;:SÕCS. ef;c.-
1111;eii'<I.rla,. . · 

Do St·, Jo S0.r;1·d tl'io 1lo :-:.:nna.tlo, <le 27 de~ 
dc?~ü~1bl'o, rlo anno lH'oximo pa:;sa.dn, tl'ans
mr~tJOrlo Lre;; :-..utogr<t}Jlws das resoluções do 
Congt•csso Nn.ro.ional, d;rv itla.nwn té\ ~anrcio
nados, aui;:)rizando o Poder Executivo a 
a.l)!'ir n.o 1\IinistoPio ria Fazenda os ct·~ditos 
ospcciaes tle 77:~-17$080 c 4:.2.~?$~20, para: 
pagamento de maLurial lin·nc..;iúo <~ Cm;a dtt 
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1viomL~ nm jancit·,) de 189~ c 1le vnncim8ntos 
do cx-impector <ln. C:üxa do Ant:wt:z:~.r;il.o 
Manoel Anl;onio F,\ma.ndes Tt·igo de L:m
reit·o; o o de 000:000:), supplcnwnbt• ao 
art. 41, ~ .20, da bi n. n50, tlc .~::1 de n·wc!ll· 
lJeo de l 8(J9.-Int )it' il.d::t. 

Dn me;;mo s0nhot·, de 2:~ de thw; ·~ mbt•o tlo· 
antl(> pl'ox:irno fi11do, J'n!ltnl.t,nwl·) tl';~s alt ~n 
gt·aplw.> th-; t'0i!l>lur,:ü~.;, sant·.dutur!as, dt) 
Cong1·esw Naciunal-<dY!'indo o::; !:l'cuitus do 
5:41987~0 pa.1·a. pag:uncnto de VCJH:imcHtos 
de v idos ao lo toncn ;c rht :wrnath n:~.cio n : d 
Nelson 1lc Va.jeônce llos o Almoitl<L, d<l 9:1:3:38 
pa.l'a. p<:tg :.uncnt· ~ devUo a Severino Tosscts 
Nufícz_c de 3:ll7$l!J-1<L vt~rba n. 2(i do al't •. :'2" 
,ta, lei n. G52, de 2:3 u3 novembro de 1890. 
In tcit·Mla. 

Do mesmo l3cnhor, de 8 de janeiro do cor
r:~nt(} a.nno, tmnsmit ;:inclo um dos respc· 
ctivos autogea.pl]I)S, dcwidt:tmcnte sanccio
na,tlo, d:ts resoluções tl·~ Cc>nge0s~:n N:leion ::d, 
autorizando o Podei' Exoctt ,;j v o a abrir ao 
l\Iinistm·io cb :\Ia.rinlm o et·odi to especin.l Llc 
·lU7:778$, om·o, e :~5U:OOO$, papel, par<.t paga
monto da ultima. pr·osbçiio do cou1·açado 
Plon'ano c d<LS olJl'a:~ ícitas no ct·uza.dot· 1'1'a
jano, c bem assim a despender <ttú ú. qtnntia 
de 2.000:000$ p:tra. coneCt·to rlus n:'..v ios da 
esc1 uadnt. -In teiL'ada. 

Do mesmo senhot·, do ll uo mesmo mcz, 
remetteudo um dos autogt'apllo3, devida
mente sa.nc.;lona.do, das resolnçi'ícs do Con
gl'Js:-;o Nacional, orçando a l'<lccitn. gcPal 
da H.opubUcn. p:tra o exercício de l\:JOl c 
que autoriza. o Potlr;r Executivo n. abr-it' 
ao Ministcdu d<.t Fazenda o erediio de 
l .fi99:73 :$37ti. p:.tp:ll. c 23:i'i l7S;t34, onro,pa.ra. 
pa.garncnto de dividas de exercícios findos.
IntóiPada.. 

Do mesmo senhor, de 30 t[o mesmo mcz, 
rcmcttentlo um dos a.utogra.phos do decreto 
rlo Congt·csso Nacional,devitlam0.ntc sanccio
Jlado, reorganizn.ntlo o qn;ltft·o doi! olliciac.~ 
chL U.l'lll:l.dtL e dtLil:lr) Olltl'HS pt·uvidcncias . 
lnteimda. 

O St·. A..ugusto Sevet"o-Se. Pre
sidente, venho cumpr·ir, nct qualidade de 
representante do Rio Gt'ande d·) Norte, o 

·dolol'oso dever· do solicitar dlt Camnr·a, por 
intc1'mcdio de V. g --: . , que seja. la.nçatlo nn. 
acta. dos noJ3os tt'a.ballws um voto de pcz<.tl' 
pelo fi.tllecimento elo illustre Sr. Dl'. Migunl 
.Joaquim de AlmoltltL Ca.stl'O. 

S. Ex. jà hom'ou o P<Lrlamonto com a. ~\la 
presença. c collaborar;ão, pois foi membro da 
Consti tuinto RcpnlJlican<t, eleito pelo meu 
Estado. 

Soliciütndo. a consignação desto voto ele 
pnzat•, ([lll) osbt no arrimo d~ V.L•:x. o de t.oclos 

os Srs. Dcpubtdos c Cllja, approvâção sorá. 
c:)ncctlida, cnmpt'o o <lovcr de rcpecscnta.nte 
üa. Na.c;fw c cspJci:1lmcnte de r·cprc.scnü~n!·? 
iJ,J lUo Urandc do ~or·tc. que S. Ex. prcstdm 
algum tempo. (il[!lila bem; muilo bem .) 

Em seguida, ~ pofol to n. voto.'l c unanimo
mcnre a.ppl'Ovaclo o J'lYJUOrinwnb do Sr. Au
gu;;to S \Vnt',). 

O Sw. I>re:-o;ident.e-Nã.o havundo 
nenhum Sr·. Deputado que CillCÍt'<L usa.e ü:.L 
p:Llave~L n<.t !tol'a. •lo oxpctliente e Júo ha~ 
vendo JJUtnCl'O lcn·tü P<tra se peoeerlct' <L 
ctciçã.o •hL Musu. c elas Comrnissõcs Perma
nentes , designo par:t •Lmanhã. <t mesma ot·
clcm uJ cli •, de hoje, isto (l: 

Elciç~í,o da Mcsn, c da.s Comnü:-;sõcs Per~ 
mancnte'J . 

LoYantl~·~r. a sos:-;:.i.> tis 12 h01·as c 40 mi
nutus rla t:1.1'dn. 

3"- SES~ÃO EH 7 f)P, :'IIAIO DE IGOl 

Pí·csir/cnólt dos Srli. lh lwnoSanlos (1° Vicc
P1·esidente), lttlio de Mdlo{:2°Vicc-1'1'1:súlcnl e) 
e Any/;!o .Neto (~ 0 Sr:aclal'io) 

Ao moio-di<1 pt\)eo(ln-sc ;i cham:Mla., a que 
respondem os SI' . .,;. Ut'b<Lno Santos, Agapito 
dos Santo.~. Gastão d;L Cnnha, Albuquerrlitt) 
8Mejo, Gahl'inl Salgado, Arthnl' Lemos, 
Scrzedello Cot·t·f!.,~. l~.udrig·ues Fema.nclos, Josó 
Enzcbio, Clu·istino C1·t~:r.; (inüdelh<t Moueão, 
Cun !ta. Ma.t·Lín~ •. 1 oa.q nim Pli·cs, Franc:isco Sá, 
F'l'edct'ico Bot• _ es, 1 ;onçalo Sonto, Soa,l'CH 
Noiva, Camillo de Hcilla11tla. Silva. Mariz, 
1-für·cnlano Handcit'rL, Co r·twlio tla Fonsoea, 
Es tacio Coimbr·a, Elpit.lio Fig-ucit·edo, Porlro 
Pornarn buco, .roviniann de Cat'\'allw. nodri
gues Uol'ia, S_vl v i o l~nmct·o, l•'att.~to Ca.rdoso, 
Sc:tbra, l\1ilt.on, Vta·gnc !lo Abt•cu, Alves 
Bat·bos,~. AdaiiJet·lo <luinmL·;Tcs, 'l'olcn1;ino do~ 
Santos, Pat·anlws 1\Iunl;on!·gr.J, Pinlt~ü·o Ju
nior, I-Iuecdi<t rlc Sú, Ct~ l;-;o dos Rci3, Augusto 
de Vasconco!lo.;, Antonino Fialho, Deocleciano 
do Souza, Nilo Pe~·a.nt1a, · Atve3 de Brito, 
Silva. Ca.stl'o, ,\urelhno dos Sa.nto3, Mal'tins 
Toixcir·a, O li v eira Fjgucit·ctlo, Theophilo 
Ottoni, José Uonif<.wio, .JoãG Luiz, ·Monteiro 
do Bat·eos, Ildcfons:.:> Alvim,Espcridião, Uu(}no 
de Paiva,Fl'a.ncisc(l Saltes, Leonel FiiiLO, Nc
co.~io Tava1·es, .\n~ünio Zacltarias, Ilenriqnc 
Sallcs, nfay!'ink., .J•J<t'l Caiitl.l(Lo, L:wdulptto de 
.Magalltãcs,Sa. hino liat'L'o:;o, Lin1lol pile 1C:.t• •tano , 
Eduat·do Pimcntol, llodCllplw Paix:io, Pa.dua 
ltczond0-, Gustavo Godo:y, ~v[ a.!. ta .1 unior, Do
mingues de Castl'O, Dino l!ilOIJO,Olivei J•a Bra.~ 
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ga, Valois de Castro, Costa .lunioJ', Cajarlo, 
Xavier de Almehla.IIermenegildo de Moraes, 
Teixeira Brand:lo,_Xavior <lo Valln,Lamenlta 
Lins, Qn.rlos Cavalcanti, Paula, Rn.mos, An
gelo Pínheiro, Germano lla,sslocher e V cspa
siano de Albuquot•qtw. 

-o- Abre-se a sessão. 
E' lida c sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 

O Sr. Frederico Borges-Poço 
a palavr·a.. 

O Sr. ·Presidente-Tem a p:Llavra 
o nobre Ileputa!lo. 

O Sr. Frederico Borges-Sr. 
P1·esidente, acha.ndo-sc na. ante-salct o Depu
tado eleito pelo lo distdcto do Estadú do 
Cearâ,o Dr. Antonio Pinto Nogueira Accioly, 
requeiro a V. Ex. se !lignu de nomear <L re
spectiva commissão p;Lru os fins do introdu
:Zil-o no recinto e prestar o compromisso re
gimental. 

O SI". Presidente diz que, não es· 
tando presentes os Srs. :~o e 4° Seceetaeios, 
nomeia en1 substituição eles ies 03 Srs. Estacio 
Coimbra e Fre'lerico Bo1·go;.;, atim de irem 
receber o mesmo senhor,o qual, sendo intro
duzido no recinto, presta junto á Mesa o 
compromisso regimental. 

O Sr. Agapito dos Sant.os (4° 
Secretario, servtndo de 1°) ·procedJ á leitma 
do seguinte 

Do Mirrlsterio da Industria, Vla<:J.o c Obra. -i 

Publicas, de 18 do mesmo mcz, 'enviando o 
rcquceimento em fl!IC o agente de ~2'1 classe 
d:1 Estt·arla tle Fel'l'o Central !lO Br:Lzil, .Joa
quim .Julio Alvos da S!lva solicita um anno 
de licença com vencimentos, parn. tl'ata.r de 
sua saude, em prorogaçi'io :t que lhe foi con
cedid:t po1· dccl'eto n. 747, tle 29 de dezembro 
de 1900.-A' Commissão de Petições e Po
<lcre8. 

Do mesmo ministorío, dJ 25 do mesmo 
mez, satisCazcmdo a ro1uisição de 4 de ou
tubro do anno proximo findo.-:- A quem fez 
a reqnisiçi\.o. (A Comnlissü.o do Orçamento.) 

Do Ministeri.o da :.\!<:winlm,dc 26 do ja
neiro ultimo, satisfazendo a I'equisição de3Ü1 
Camara no officio n. :344, de 26 do dezembro 
do anno proximo Jlndo.-A quem fez a re
quisição. (A Commissão de Orçamento.) 

Do mesmo ministerio, de 2 de fevereiro 
ultimo, transmittindo o requerimentn em 
que o 2" tenente commissario de 4a classe 
CuJixto Gaudencio de Abr.:m p;.Jde indernni
zação das vanttLgens pecuniarias que deixou 
de receber durante o t3mpo em que esteve 
respondendo_ a Conselho de Guerra, otc .. -A' 
Commissão de :\farinha o Guerra. 

Do mesmo ministeeio, de 2 de março ul
timo, satisfazendo a requisição desta Ca
mara no otficio n. 133, de 2 de agosto do 
n.nno proximo findo.-A quem fez a requi
sição. (A Commissão de Fazenda e Indus
trias.) 

D:l :Vlinisterio d<1 Guerra, de 3 de janeiro 
. EXPEDIENTE ultimo, sa,tisfazendo a requisição desta Cu.-

Offic:ws: mara, no ofllcio n. 236, de ~i de novembi'o 
Do Ministerio das Relações l~xteriot>es, tle I do anno peoximo tiindo.- A quem fez a re-

27 d? abril llo cm•rente anno, enviando a quisição. (A Commis:Jão de Ol'çamcnto.) 
scgumte . 

1 

DJ me.~nm ministJrio
1
. de lO de janeiro 

. MENSAGEM: u.lt~mo, env~<t?fto o .... re~uerime~~~ em _que o 
Srs. Membros do Congl'esso Nacional _ ~<t~gent?.~qua.r~et-n:J~tre do 4. ?a .. tathao de 

De conformidade com 0 § 12 elo art. 34 m.fanta~m, Joao P,tcrfict~ c~e, C,,uv,1.!ho pede 
ela Constituição, suhmetto <i, vossa approv<t- pr.?J;loçao .w. ?ost? d.e ,1.lfe~ e': Ror .a~tos ,de 
ção os dous inclusos actos addicionaes, assi- ln.1.: ur~.p~atw~t.l~::; n.ts .opera.?ous d~ <=>uerra 

_ gnaclos em Bruxellas em 14 de dezembro do ~? r.nteu~~,QO L~ta,<lo _d,1. Balt~it ~m 1897. -
anno proximo findo, pelo Plenipotenciario A Commt.,~ao lL Mwmha c Guctra. 
do Brazil c outros, e concernentes à prote- Do mesmo ministerio, üe 23 do janeieo 
cçã.o da peopriedade indústrial. Um desses ultimo, enviando os papeis em que o genc
actos modifica a. Convenção de20 de março de ral de brigada reformado do exercito Fran- . 

· 1883 e o outro se refere ao protocollo II cisco de Paula Ferreie<t Fortes pede a sua. 
formulado em Madrid, em 14 de abeil d~ reversão ao qu'Lilro efl'ectivo do mesmo ex-
1891, para o registro internacional das ercito.-:- A' mesmt1. Commissão. 
marcas de fab_ri~a ou de comm~r~io. Acom- Do mesmo ministcrlo, do igua.l da.b, en
-panha esse ongma.l uma oxposlç<to qu~ so- vi<tlJflo os papeis em que 0 alfct·es do 39o ba~ 
bre esse assumpto aEresC?,ntou_.me o l\.ftmstro taJhão do inf<Lnheia Antonio Rodrigues Por
de E:;tado das Rclac,~ues Exterwres. tugal pede ::ur con1!idera.do com o respe-

CapitnJ Federal, 25de abt•il do 1901.~ Jtf. ctivo curso de aema do regulamento de 18!:l4, 
Fe,·razde Campos Salles.-A' Commissão de ou que se lhe conceda licença pa,t'a matri
Diplomacia c Tratados. cular-se na Escola Militar do Brazil, oh3er-



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 14:13 - Página 1 de 3 

ANNAES DA CA~L\RA 

Votos I Carn ~iro de Rezende, Francisco Salles, A<l LI
Julio de ?~Iello .........•............. · 112 b:ww ~cn·a.z, Lc~mel Filho~ Nece~io Tavares, 
Julio Santo.3 .••.••. _ .. _. . . . . . . . . . . . . · 2 ,\.n t;onu~ Za<.:~la~·ms, i\Jayrmk~ _Lantlttlpho do 
Elpidio FiguoiL'edo................... 1 Mag;tllmes, sa,lnn? B<~rroso, Lmd.olpho _C~e-
Bueno de· Paiva.................... 1 tn.no. E_lnarrlo PnnClltcl, Rodolph? P:ttx;v>,-
João Lopes................... . ..... 1 LaJ~l•~L'Ltn?, Uustavo ~;od~y, Domingnes rlc 
Ut·bano sa.ntns.................... .. 1 Cas~t·o, llmo Hueno, \ ' al"l" dc_C;~stt•o, Costa. 
Soa1·m Noiv;i •...•................ _. 1 .Tuntot·, Htt~no_llt~ ,\ndt'a.tLt,_ Ca,Jado, Azov_eilo 
Teixcir;L flP. S;í.. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 1 \'!arque.;;, X:t ~ ~<~~· 1l_o ,\ lmetd;L! l-leJ'!11C~PglHo 
Em heanco.,....................... li d;l ~[o·;_ws, Imxnll'<.~ Bt•anda.o, Xavwt· d_o 

Valle, Lamcnha Llns. Cal'los Cav<.tlca.ntJ, 
o Sr. p._ .. esident.e _ Procla.mo · Pa.ul<L R•tmos,_ Soa~'eil do . .,; ~antos, UCL·n~ano 

2'> Vice-PI'esidente· 0 Sr .. Julio do Mello Hasslochcr, VlCtortno Mont.c1ro e Vc.;pa.::nano 
(reeleito). de Albuqucl'que. 

Não havendo cvldon temente nu moro no Abre-se a sessão. 
recinto para se proscguit' nos tl'aba.lhos, !lc- E' lida 0 sem <.lclmt'3 a.pproY<Ml;t n. n.cta. da. 
signo para amanhã a seguinte ot•dem do dia: scssíío antoceJcnte. 

Continuação da elci<:io da. Mesa e das Com-
missões Perm<tnentes. O Sr·. Agapito dos Santos 

Levanta-se a sessão t'ts 2 horas c 15 mi- (Jo .Secretario, serm:rHlo d(} -Jo) procede tt 
nutos da brdo. leitur:.t (lo seguinte 

P1·esidencia dos S1·s. Julio rle Jlfello (2° Vice
P1·esidente), U1·bano Santos (1° Fice-P?·esi
r.lente) c Julio de ltfello 2 '' Vicc-P1·esidenle) 

Ao meio-dia peoeede-so <t chttma<la., a que 
respondem os St'S. .Julio do Mello, Aga.pit.o 
dos Sa.nto3, Ga::;~ã_o da Cunha, Albuquel'qun 
Serejo, Ga.bt·wl Salg.\do, Sú. Peixoto, Luiz 
Domingues, Rodt•iguos Fernandes, José Eu
zcbio, Clu·istino Cruz, Guedolh<t MoUJ·ãu, 
Cunha. Mart;in::;, .Joa<Inim Pil'es, Rn.ymundo 
Artllnr, Nogueira A1~eioly, Fi·a.ncisco S:í., l"t·c
del'ico BuJ'g'CS, Gonçalo Souto, Augusto 
Severo, Soare:) Noiva, CamiUo dr. lroll:111da., 
Silva Mariz, Bl'icio I~ilho. Esmeraldino Ban
deira, Esta.cio Coimln•a, · Elpitlio Figueii'ütlu, 
.Tovinüwo de Carvn.ll10, ltodl'igues Dor·ia, 
Fausto Carodso, Seabra, Milton, Panla. Gui
marães, Verg-ne do Abt'i3n, Alves Barbos:1, 
Adalberto Guimarães, Paranho.> Montenegt•o, 

'Galdino Loreto, Pinheiro Juniol', Hercdia 
de Sá, CelsJ dos Reis, Henrique Lagden, 
N~lson de Vasconcellos, Augusto de Vas
concellos, Rn.nl Bm'roso, Antonino FiLtlho, 
Deoclcciano de Souza., Nilo Pcç;tnho., Alvcd 
de Brito, Custodio Coellw, Pereira dos 
Santos, Am·eliano Llos Santos, Martins Tei
xeira, Oliveira Figueirotln, Estevão Lobo, 
Theophilo Oí;toni, Virhtto Mascarenhas, José 
Bonifacio, João Luiz, :Monteiro de Barros, 
Ildefonso Alvim, Monteiro da. SHveira, Es-
peritlião, Bueno lle Paiva, Alfredo Pinto, 

EXPEDIENTE 

Telcgra,mma- S. Joü.o Ba,ptista., 7 de Ú1a.io 
do 1901-Presidente Ca.mara, Deputados --Rio 
-Sigo prompto · trab::Llhos Camal'a.-Jfanacf. 
FulrJen cio.-In l,e i raLlLL. 

Officios: 

Do Sr. }o Sect•otal'io do Senado, de 4 
de maio ultimo, rcm3ttcndo os a.ni.ographo::; 
do decreto qne coiwDde ao bDnemerit.o .José 
Maria da, Silva Pn.t•anhos do Rio !3l'anco 
'L dot;ac:ão annua.l cb 24:000$ c mais o premio 
cle300:000$ como recompensa nacional, o 
1las t·csolu~~lics que abrctn os soguin tes et·o
ditoil: um do 2:417$ 3a8 para pagamento 
ao osct·ivão do juizo seccional do Pia.uhy, 
.Tcsuino .loslí Rodl'ig-uos <Lo Ca.t·va.lho c do 
bacllat·el l~t·n ncba:o .ll!sé <la Silva Port.o ; e 
oHti'o de 14:000$ pn.t·a pagatnonto ditS de~
pozas com o tttatcrial da Cama,ra. do~ DclJII
tadus. act;os cs t;m; jú. saneciomtdos pelo SL'. 
Presid(mt;e da RopuhlicJ..-Inf;eit'ada . 

Do mesmo senhor, de igual data, trans
rnittindo tres dos autographos dos decretos, 
devidamente sanccionados, scudo um do Con
gresso Nacional, fixando a dospeza gera.l da 
Republica para. o oxercio de 1901 ; olltl~o au
toriza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistorio da Fazenda o credito para o paga
monto dos ordenado~ do ex-conferente ·da 
A.lf:J.ndega do Ceará Francisco de Paula. Al
buquerque Mara.n hão, rehttivos a.o período 
de 6 de setembro tle 1894 a 5 de novembro 
de l8D8; e outro, fina.lmcnte, elevando a 
200$ a pensão mensal de 60$ concedida, por 
decreto de 1:{ de dezembro de 1869, a D.Amé
lia Rosa da. Fonseca Ama.ral.- Inteira.da. 



25 

Do Ministerio da Guerra, de5 do 111arço I tuição e na lei n. 2.556, de 26 de scteml)ro 
ultimo .• transmittindo os papeis em que os do 1874, com as moclifieaçõe.3 esta.bclecid:ts 
empregados civis da Intcndcncia Geral da nos al'ts. 3" c 4° d<t lei n. :39 A, de 30 do 
Gucr·ru solicit::tm augmento dos vencimen-

1
janeil·o de 1892, continuando em vigor o 

tos que poeceh0m, em vista da situaçi'to ptwage~tpho uni(~o do al't. 2° e o art. 3" ua. 
JH'eeaeia em que vivem., devido á modi- lei n. :>94. de 9 de outubro de 189G. 
cida.dn dos mesmos vencimentos. -A' Com- Aet. :3." Emqua.nto não for cxecutn.do o 
mi.~_;ão de Ot•ça,mr~nlo. sm·toio militar, o tempo de s0rviço para o:; 

Do mesmo Mini:"l;ePiQ, de 17 do n,bl'il ulLi
mo, SL~tisfazcndo a. l'C!jllizição dcstrt Camaea 
no seu oflicio n. 197, de 22 de setembro do 
anno findo.- A quem 1\:z a rC(lnizição. (A 
Commissão de Mal'inln e Guerra.) 

Do mesmo Ministerio, de. 25 de n.ltl'il ul
timo, satisfazendo a. rquisição desta. Camara 
no officio n. G !, ele 11 de julho d.) an no pro· 
ximo findo.-A quem fez a requislç;ão. (A 
Com missão de O eç~a.mento.) 

volunb.rios sm'á de tl'os a1nos, podenclo o 
onga.j:'tmento dos que tiverem conc!uido os:m 
tempo de seL'Viço tet' logar por mais de uma 
vez e pot· tempo mmca menor do tres anno:;; 
de cada. vez. 

Art. 4. 0 As p1iaças C1UH, findo o sou tempo 
do S)eviço, continuaecm sem interrupção nas 
fileiras com eng~ja,mcnto de tre.3 annos, pelo 
meno3, terão direito á impJrtancia em di
nll~iL'o das r•oças do fardamento que se abo
nam gratuitu.ment3 aos rcceutas no ensino e 

Do mesmo Min·iste~·io; de 3 de maio ultimo, bem ~ssim t'L geJ.tifica.ção diaria de 250 réis 
enviando a seguinte estipulada na lei n. 247, de 15 de dezembro 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Apresentando-vos a inclus::t exposição que 
faz o Ministro da Guerra, sobre a necedsi
üa.de de um credito especial da. quantia de 
8:37$472.p~"tra pagamento do ordenado a que 
tom direito o fiel a.posenta.do do extincto Ar
senal do Guerr<t <lo Escaüo de Pemambuco 
João Leopoldino do Rego, decide a data. da. 
extincção da.quelle Arscna.l (~de sua aposen
t.adol'ia., rogo que vos digneis coneetler ao 
respecth'o Minidtcrio o alludido cwdito. 

Capita,l Fo(le1·al. 3 de maio de l9Jl.-11f. 
Perm;; de Campos Salles.-A' Commissão de 
Orçamento. 

Do mesmo 1\lin istm·io, d~ 4 de maio ntl.imo. 
envi:tndo a. sogninto 

:IIENSA!;l~l\1 

St·s. 1\!mnlll'o.~ do Conge.~sso Nacional
Em elli11Pl'imenl;o do pr\.~c:'.itn con~tituciona.l, 
n.pt>0.Sr~n1;•J·\·o;,; a seguin1;e 

de 1891. 
· Aet. !'),o As ex-praças quede novo se alis

tarem com ongaJtmento ou reengajamento, 
por tres annos, t;;rJo direi ';o á importancia 
em dinheiro das peça.s de fardamento que so 
alunam aos recrutas, gratuitamc:1tc. no 
ensino, c (~ g l'<."ttific.tção diar:ia de 125 réis. 

Art. 6. 0 O Governo providenciar(~ para 
quo nas colonias milihl'es SJjam convenien
t::nnento localiz::tdas as praçn.s• qu~ o deseja
rpm, quando forem ex c usas do serviço pot' 
conclusão do tempo, gm'ttntinclo-a.s na, posse 
do; rc:;pcctivos lor.es. 

Aet. 7 .o O Ministerio da Guerra teeá um 
J'CO'istro dos voluniia.riol:!, segundo os Esta
do~ onrle tcnltam verific.1do praça, para o fim 
de doduzir-.~o annualmente do contingente a· 
ser sorte:ulo em. cacltt Estado (Constituição 
al't. 87 e seu~ paragraphos) o Bnmet•o ela· 
q uell~s volun ta rios. 

APt. H. o O Govemo n.nirnar<.t a. creaçã.o do 
tit•o n;~cionn.l, instituindo premias pocunia
rios o mctlalha.s de clistlncção para serem 
conl'ori(l:Js annualmento, em concurso so
lemne, ao.s melllor·cs atiradores, deduzin
do-se opportunamente da verha.:-.Instt~ncção 

PROPOSTA Milita.r - do orçamento do Mtn1ster10 da 
Art. l." As forças de teei'a para 0 exer- Ciue~ra,_a imp?rt~~ci_a, quo fôt• necoss:J.ria t't 

· · 1 l902 t - realtza.~'ito des::;e ser VI<.:O. 
CICI::> 'e . 'cons arao: Art. 9.o Rcvoga.m~sc as disposições em 

§ 1. o Dos officiacs das di1ferentes classes I contrario. 
do exct•cito. . . . Capi 1;a.l Federal, ,4 de maio ~e 1901.-;-il! . . 

§ 2. 0 Do~ alumnos das escola~ llll-htares Fm·J·a:; de Campos ,saltes. - A CommJSS<tO 
at<1 800 praças. de Marinha c Guet'r<t. · · 

§ 3." D3 28.160 praça~ de pr0t, distt'ibui- D;J Sr. Aurrusto "Montenegro, de l de fcve-
das de accordo com a orga.niza,çilo em vigor, reiro ultin:lo~ eommunicanclo que, depois de 
as qun.cs podol'i'\.o ser eLevadas ao dobro lltwo1• prestado, pera.ntó o Congresso Legis
on mn.is em circmnsbncias cxtraordina- lativo do Estado do Par<.'L, a aliirmação con
r ias. stitucional, assumiu ne~r:m data. o cxm·-

Art. 2. o Estas praças serão obtidas pela ~i~ i o cl~ cargo ~o governador'. para, o _qual 
fôrma expl'essa no <}rt. 87 § 4o da Consti- lot eleüo em 1 n de novcmbi o do .tnno 

Cn.mar:~. V._ I 4 
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ANN AES DA C AMARA 

ílnd(', ~'t'mmunivan,lü outeosirn que nessa. ·Lh Roeha, Cct111l)OS 
da t:t pt·esttlll a tli t•ma~_·~'io c tomon poss:~ o vice- Nnsc.imenGo. 

Cartier e Oas~iano do 

~cWt'l'nador t'll'ito ll1·. ilnmini<tno de Lyra 
t);t~~tt'tl.-lnteit·;ula. " o Sr•. Presidente- Havcn,lo nn-

1 mm·o legal. v;',e-se proceder :i ei:mtinuaçi'io' 
O St•. P••esidente - Est:l finda a da olciçi\.o da, :\[esa pal'a l0

, 2••, :)0 e 4" Se-
leitura do expediente. cl'otaJ•io$. 

Não ha ot·adores inscriptos. Si nn!Jlwm 
8r. DL'pn1ado quer usar da palitvm, vou sus
pender a se.ssi'i.o por :30 minutos n.fim de ver 
se comparecem mais alguns Srs. Deputados, 
paea se proseguir n<t continuaÇã,•J d<~ eleição 
(ta. ~rosa. 

A lista da por~a. a.ccusa apenas n presGnça 
do 96 Srs. Deputados. (Pausa.) 

Suspe.mlo-Sl~ a sessão ás 12 hm·as e 30 mi...:. 
nu tos da tarto. 

Reabre-se a sessão á l hora. da tarde. 
Comparecem mais os Srs. Ul'bano Santos, 

Angelo Neto, Castro Rcbello, Arthur Lemos, 
Thomaz Accioly, Virgílio Bl'igido, José Ave
lino, João Lopes, Trimladc, Ccl:!o ele Souza, 
Teixeira de Sá, Herculano Ba.ndcim, João 
Vieira, Pereira de Lyra, rvlalaquia~ Gon
ç~alves, Moreira Alves, Cornelio da Fonseca, 
Pedeq Pemambuco, José Duarte, Epami
nondas Gracindo, Arroxellas Galvão, Ray
mundo do Miranda, Noiva, Tosta, Tolentino 
dos Sant0s, Barros Ft~anco Junior, Silva Cas
tro, Henrique Salles, Olivcil'a Braga, Ovidio 
Abrantes, Alencar Guimarães, Angelo Pi
nheiro e Alfredo Varella. 

Deixam de compareccl', com causa parti
cipada, os Srs. Vaz de Mello, Carlos de No
vaes, José Boitcux, ,Eugenio Toul'inho, Pe
rei.Pa Reis, Rodrigues Lima, Dionysio Cor
queira, Sampaio Fel'raz, Joaquim Bt•evcs, 
Penido Fi!llO, Manoel Fulgencio, Malt<~ .Ju
nior, Auolpllo Gorq.o e .João CanLlido. 

E sem causa, os Ses. Carlos M<u'cellino, 
Pedt'o CILCrmont, Antonio B~~stos, Indio d.o 
Brazil, Serze(lello Conêa, Anizio tlo Abreu, 
João Gayoso, Sergio Saboyn.,- Eloy de Souzr~, 
Tavares de Lyra, Lima Fillio, Eemil'io Cou
tinho Gomes do Mattos, Araujo Góes, Syl
vio Romero, Fmncisco Sodt•é, Felix Gaspar. 

~.·Manoel Caetano, Satyro Dias, A.ugu:>to de 
Freitas, Eduardo Ramos, :Ma,rcolino Moura, 
José Monj ~rdim, José l\Itu·cellíno, Irineu 

. Machado, Oscar Godoy, Sá Freire, 1\'Iartinho 
Campos, Lourenço Baptiút, Pereira Limét, 
Julio Santos, Lamouniee Gudol'eedo, Si.l
veira Drummond, Artlmr Torres, Olegal'io 
Maciel, Padua Rezende, Miranda Azevedo, 

ORim.\.[ DO DL\. 

ET.ElC.'Ãn 1!.\ l\IESA 

Para 1 o Secretario : 
Foram recolhidas 128 cecluln.s que, apurn.

das, dão o seguinte rcsnlta.llo : 

C<~rlos de Novaes ..... : ............. . 
G<1ldino Lo reto ..................... . 
Angelo Neto ......•.................. 
Elpidio Fig-ueiredo .................. . 
Estacío Coimbra .................... . 
E1n bt'<l.nco .......•................... 

Votos 

98 
ll 
8 
2 
1 
8 

O Sr. Presidente proclama 1° 
Secretario o Se. Cr~rlos de Novn.es (l'ocleito). _ 

P~n·11. 2° Seceetn.t>io : 
Fora.m recolhidas 1.?8 colulas que, apura

das, dão o seguinte resulta(lo: 

Angelo Neto ........•................ 
José Boiteux ......................... . 
José Bonifacio.; .................... . 
Leonel Filho ...•.• :-................ . 
Pinheiro .Junior .................... .. 
Carlos de Novaes ................... . 
Agapito dos Stmtos ................. . 
Paula, H.a.mos ..... , ................ . 
Victorino Monteiro ................. . 
:8111 b1•anco ......................... . 

Votos 

104 
7 
2 
2 
2 
l 
1 
I 
1 
7 

O Sr. P1.•esldent.e proelam;\. 2° 
Secretario o Sr. Angelo Neto (reeleito). 

Pa1•a 3° SeÓeotarlo :. . 
Foram recolhidas 128 cedulas qur., apura

das, dão o seguinte resnltado: 

Agapito dos Santos ................. . 
José Boitoux ......•.•............... 
Castro H.ebcllo ..................... . 
Ildefonso Al vim .................... . 
gn1 IJranco ...................... : .. . 

Votos 

G7 
30 
21 

l 
9 

Joaquim Alvaro, Edmtm1lo da Fonseca, Pau- o !Sr. Ptaesi(lent.e peoclama 3o Se
Uno Ca,rlos, Cincinato Ht·ag11, All'reclo Ellis, cretMio o St•. Agapito dos Santos. 
Benedicto de Souza, Lindolpho s'orra, :Ma-
noel Alvos, Francisco Tolcntino, Luiz Gun,l- Para 4" Socl•ctario : 
herto, Barbosa Lima, Marçal EscolJar, Ri- Fora,m rocolhidtts 128 cedulas que, apura.
vadavia Cor1•êa, ..Aureliano Bm•bosa, Pinto· das, dão o seguinte resultado: 
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SESSÃO EM ·g DE MAIO DE 1901 27 

Votos 
Lniz Gua.llwrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Ga.sti:í.o da Cunha . .............. , .... 20 
Agapito dos Santos.................. ·15 
Ca.Stl'o Rclmllo ...................... : 4 
Nilo Peçài1ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
.José Boiteux. . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 3 
Bricio Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Celso tlos Reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Em branco....... .. ................. lO 

O St ... President;e proclmna 4° Se
cretario o Sr. Luiz Gualberto. 

. São considerados supplontes do :3o Sccre· 
ta.rio o St' . .José Bóiteux o do 4° SOCl'etal'io o 
Sr •• Gitstão da. Cunha. 

f .) ~r. P••esidente-Estando adcan
tada a llol'a e, nií.o havendo evillul'ltemen jo 
numoeo legal para sJ pr-:>c:.edor á oteiçã.o das 
Commissões PerrmtnL'ntGs, designo par11 ama
nhã. a soguinte ordem do dia : · · 

E!e.içã.o das Comtnissõos Permanentes. 
Levanta-se a scssf\:o <ts 2 lwras o 30 mi· 

nu tos da tn.rde. 

gueiredo, Víriato Mascarenhas, José Boni· 
t'acio; .Toiio Luiz, 1v1ontcít•o de f:la.rros, llcle~ 
fonsJ Alvim. Espceidiilo, Bueno de Paiva , 
Cam:.dt'J de Rezende, Leonel Filho, Henrique 
S alies, lVla.yri nk, L<Lndulplto de l\.Ja.ga.lhãos, 
Arthur Torr0s, Lindolpho Cn.eta.no , Etlua,rdo 
Pimantcl,Rodolplto Paixtio, Lamat·tinc, Padua. 
Rezen~e, Gustavo Gouoy, Domitig1.1es de Cas
tPo, Dias Bueno, Valois de Castro, Costa. 
Junior, Cajado, Azevedo Marques, Teixeira 
Brandão, Beneélicto de Souza, Alencar Gui
marães, Carlos C<.bva.lcant.i, Pa.ula Réunos, 
Soar{;s dos Santos c Vespasiano de Allm· 
CiUOl'q UC • 

Abre-se <~ sessã.o. 
E' lida e sem debate a.ppeov<tda a. acta. da 

sessão antecedente. 

O Sr. Agapito elos Santos 
(8J Sec1·etario, se1·vindo de i '') procedo :í lei
tura do seguinte · 

EXPEDmNTE 

Telegramma.s : 
S. Paulo, 8 tle métio de 1901-Presluente 

Cama. r a Deputados- Rio- Communico q uc 
IJOr mole3tia grave p::~ssoa. fa.milia só poder~t 
comptwecer depois de 12.-Adolplw Gordo-
In tcira.da.. · 

5n SESSÃO Eli<I 9 DE MAIO DE 1901 Recife, 9 de ma.io de 1901-Presidente Ca.· 
ft\U.ra Deputados-tUo-Prompto serviço, se· 
guirei brevemente.-'-E1·mú·io Coutinho-In· 

Presidencia dos S ·rs. U1·bano Santos (1° Vice.: te irada. 
P1·esídente) Julio de kfeUo (2° Vice-Pl·esi-
dcnte) e Angelo Neto (2o 8ec1·etcL,·io) Offi.cios: 

Do Sr. 1° Secreté\rio do Senado, de 7 do 
Ao meio-dia pPocede-se :J. chamada, a que maio ultimo, tra.nsmittindo um dos n.uto

re:;pondem os Srs. Ul'l)ano Santo~, Julio de geaphos, devidamente sancciona.do, do de~ 
Mello, Angelo Neto, Aga.pito dos Santos, Cl'oto do Congresso Nacional, <.tutoriza.ndo o 
•stã.o d~ Cunha, / Albuctuer'J.U~ Stwejo, Sá. Pod3r Executivo <t a.lll'ir pelo Ministerjo da. 
Peixoto, Arthur Lemos, Serzedollo Corrêa, Industl'ia., Via.çã.o e Obl'as Pubiica.s o credito 
José Euzel.Jio, Cheistino Cruz, Guéclelha Mou- supplementar de 2.912:675$525, à verba 17'1. 
rã.o, Cunha. Martins, Nogueir·a Accioly, Fre- do ttrt. 562,.. para occor1·er ao _pagamento 
derico Bor•ges, Augusto SevcPo,Soares Neiva, das taxas de esgotos ela Capital Feúeeal no 
Camillo de Hollanda, Silva Mtwiz, Teixeira corrente exeecicio c um de cada uma do.s 
de Sá, Herculano Bandeim. Bl'icio ··Filho, resoluções-con·cadendo seis mezes de licença, 
Mala.quias .Gonçalves, Esmerald.inJ Bandeira., com as mesmas vantagens da. que j:.i. gosou, 

· Cornelio do Fonseca, Elpidio Figueiredo, a Joaquim Julio Alve:J da Silva, agente de 2a. 
Arroxellas Gn.lvã.o,Raymundo de Miranda,Jo- classe da Estraaa de Fer1•o Central doBra
viniano do Carvalho, Rodrigue::~ Doria, Sylvlo zil, para tra1;a.r de sua s<mde onde lhe con
Romero, Fausto CoPdoso, Se ~bea, Milton, viet'; o a.hrindo o credito do 278:894$920; 

·Manoel Caetano, Vc.rgne d D Abreu, Paula su:pplementar M a.utoriza.do pelo decreto 
Guimarães, Atlalberto Guimarães, Alves B<~r· legisla tivo n. 622, de 1899, destinado á. re
bosa., P iw anl!os Monteno~ro, ~'lttrcolino gularizlçã.o final d .s ücspezas pertencentes 
.Moura, G<üdíno Loreto, Plnheil'o Junior .. ao exercício do 1898, actos esses jü sanccio
Hereclia. de Sá, Celso dos Reb, Henrique nados pelo Se. P1·esidente da Ropublica..
Lagden, Augusto de Vasconcellos, Deocle- ln;eiratla. 
cia.node Souza., Nilo Peçanha.,Custodio Coelho, Do mmnno senhor, de igual data, remet
Pereira Li.ma.,. Teixeira dos Santos,Aureliano tenllo um exemplar de cada um . dos auto
dos Sa.ntos, Ma1;tins T~ixeit'a, Oliveira Fi- graplws do decreto do Congresso Nitcional, 
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sBndo nm que m;\nda contar para a reforma 
dos of-riciae,;; do exercito quo pert::)l]crwa.m ao 
extincto deposito tlc api·cnrlizc . .,; <Htillwil'o;, 
c completa.r·em o cur·so, o t~mpo. que hou
verem pJ,ssado nos ;c o , b nclcc uncn to; c 
outro declarando queo art. /"da .. lei n. 5q_O, 
d1~ :-n d.o dezembro 1Lc ISU8, nafllllllo r1uc nn.o 
fol' contl'a.rio ~t dis .·iplinn. milit:Lr é eomtn·o
hcnsivo dos lcnbs, sab~;titutos c JWofcssurcs 
vitn.licios 1los esta!Jc!cdmcntos sujeitos ao 
:Minísterio d<t Gucl'l'.l c etc., actos esses j;í. 
sanccionados p:;lo St•. Pt•csülontc 1h Rcpu-
blica. - Intcir·a,LI.. -

Do mesmo sonho:·, de igual da';a transrnit
tindo tt'eiJ <tutogra.pho> lh'3 rcsoluç~1~1~ tio 
Congrcs:,;o Na.ciuna.l, dovilla.mcnte H<U1CC~o
nadas, sendo uma, a.Hlorizn.ndo o Podet' 
Executivo i~ conccdm· <i. e:'!tl'ad<l de I'Ct't\) (h 
Araraquat•<.t a con~tt·nc~~ão li•:; unm e,;tt·aLla 
de fer1·o que, pa,rtindo fle S. José do Rio .. 
Preto em S. Panlo, e pa~;s;,t Jo pola vil! ;~ do 
Sant'Anna do P<ll'<l.nahyba, vi.\. tm·mina1· Clll 
Cuya.hü., Estado de Ivlatt,o Grosso ; ouko, a 
pagar a Estcvã.o c_nnh<.t <L import.;~nda l.litS 
terras de s1m }ll'opn~·tl :ule, em qne lonm lo
calizatlos immigr·anto; na, cx-eolon~a Bl'us
que; c otltl·a, tinatmcnr.e, abl'indo <to Mi!li·:
tcrio da lndustl'i<t, Via·.úo·i~ Obi·a.'; Pnblwa-; 
os ct•edi to.; de J'J•;uwns :!.~o. f),"'J;) pat•;t p:tga
mento 1Le soldo devitlo :i. .\llltlixtl·<tt;fw tio Tc
lcgl'<tplto Ot·icnhl, ]H'oVtlllic•ntu do aJu~:t l 1lo 
contas atJ'<t't.:vl<t ~J uc:-ale abt·i I 1L l IHD~ a I tio 
julho de lH!J7, ll tle l't'iLI1CvS ll.7D2, ll•JIIIO il,l
dcmnizaçã'J da r:onstr·ucç:·w d<L li uh t tele-

. grapllica tLJ Sani:t Vkt·Jt'.<l do f>;dntar ao 
Chuy, no l:.io G1·ando do Sul, tLwi1l:t ú. IIICSIIUt 
adniin istm1;üo. -·'In ';.lilwla. 

O Sr. Presidcn•.c- Es~ú. finda a. 
ici~m·<t uo oxpedicntc. 

Nã.o lta. vendo oradores inscriptos o nã.o 
haYendo ainda. ntullCI'O l.!gal pa.ra. so pro
ceder· á. elcit;ã.o d<.ts Commis.~Õe$ Permancm
tes, vou suspende!' <L sJssão poe ~10 minutos. 
(Pausa.) . 

Suspende-se a sessão ús I~ horas e 30 mi-
nutos da tarde. · 

Re::~obre-sc <1. s:y;são á l h n 1·<~ d<t tarde. 

Comparecem mai:3 o~; Sr.,. Gabriel Sal
gado, Raymundo Ar-thmo, Virgilio · BPigldo, 
Jesé A vetino, Joã., Lopo~, Fr;tncisco Sú., 
Gonç,Llo Souto, T1·indatle, Celso de Souza, 
João Vleira., Pereit·u. d0 Lyrll., Moreira. Al
ves, Esbcio Coimbr·a, Pe:Ir·o P0rnamlJuco, 
José Duart:J , Epa.minonlas Gracindo, Aranjo 
Góes, Castro Rebello, Noiva, Tolentino U.o.:> 
Santos, Irineu Machado, Sü. Freire, Barros 
Franco Junior, Antonino Fiallto, Alves tle 
Brito, Silva Castro, Estevão Lobo, Thoophilo 
Ottoni , Alfl'e<l9 Pinto, F'l'n.nciseo Salim~, 

AdallJJeto Fül'i'élZ, Nec0.;;io Tav~n·e3, Antonio 
Zacha.l'ias, Sa.bino B;weos•, O li vcit'<t Bmgtt, 
Xavier de Almehht,Hm·mcncgildo de Moraes, 
Ovidio Abl.\tntcs, LinJJlpho S,;rr·a, Xa;vim· 
do Valb, L:tmcnha Lins, Barbosa Lima, 
Angelo Pinhcieo, Victof'ino Monteil'O e Al
r,·edo Varolh. 

Deixam tle comparilCCl' com cn.nsa. pa.eti
cipaJa o.) Srs. Vaz de :Mello. Caelos de No
vac3, José Duiteux, Eugenio Toul'inho, Pe
t'cirt.t Reis, Eemit•io Coutinln, Rodrigues 
Lima, Di•)nysio Cct·qucit·a, Sampaio Ferraz, 
.Joac1uim Breve . .;;, Pcnido Filho, Mn.noJl F~l
gencio, Malta Junior, Adolpho Gordo e Joao 
Cand:do. 

E se;n c.lu.SJ. os St•s. Carlos Marcpllino, 
Pedro Chermont, Antonio 13astos, ln<lio do 
BrazU, Luiz Domingucs, Rodl'igue3 Fernan
do;, Aniz:o de Abreu, João Gayoso, Joaquim 
Pit•c3, Thomaz Accioly, Sergio Saboya., Eloy 
de · Sonza, Tavares de Lyra., Lima Filho, 
Gomes de Mattos, Tosta, l"rancisco Sodré, 
Folix Gasp~U', Satyro Dias, Aug':lsto. de Frei: 
tas, l~duardo R<tmos, José MunJardtm, Jose 
Marc.3Jlino. NeL;on de Va~concello.;, Oscar 
Godoy, Raul Bar·roso, M<tetinho Ca.mpos, 
LrJU!'.ll1Ço Bap';is';a, Juli)Srmtoil . Mont~n·o .da 
Sllveit•a, Latnl)uniet• Uvdofi'.3U.>, S!lvmra 
Dt·nmnwnd, Olt)g:Jrb Maciel, Mir,mda de 
Azevedo, Bucn J de Anclra~lJ. Joaquim Al
vat·o E•lmttndo (h Fonsccn., Paulino C<trlos, 
C i nci'nato Brag-a, AI l't·eJ) Elli$, M<tnocl Al
ves, I•~ t·ancis ..:o Tolon tino, Luiz Gu ~tlbe~to, 
Marça.l K;~olJal.', Germano Hasslochc~, Riva
d;wiu. Cot•t•êa., Aul'.;liano Barbosa, Pmto da 
Rocl1n, Campos Cartier e C<~ssiano do Nas
cinwnto. · 

o S1 .... Presidente-A lista da porta. 
accusa. ít prcsenr,:a tlo. 130 SL'il. Deputados. 

V:w·se pt·oc:dct· <i. eleição 1_Jas. _9ommi3SÕtl3 
de Petições o Poderes; Constttutç<w, Lcg.l:Sla· 
ç'iio o Justiç:t; Faznndn. e Industl'l:t~; Martnh:t 
c Guel'l'U. c de Orçamento. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DAS COC\I:IIÚ~SÕES l'ER:\IANENTES 

Procede-se á. chanuda e são recolhida 1 
128 ccdulas par;.l as eommissõcs abai~o; 

PETIÇÕES E PODERES 

l José Euzchio ..................... . 
2 Tavares do Lyra. ................ .. 
3 Para.nhos Mont:mogro ............ . 
4 Arroxellas Gal vã. o ................ . 
5 Espcl.'illiã.o ....................... . 

Adalhrrto Ferraz ................• 
Camillo de Hollanll<L ..............• 

Votos 

109 
103 
()6 
64 
61 
(;() 

l 

·~ ·o;· 
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Bueno de Anclr<da ...... ~ ........• I 9 Malt-1 Junior ..................... . GG 
8 
4 

Gustu,vo Godoy ................... . 1 Hcrmcnegildo de 1Ior<t~.':\ ...•.... .- .. 
Martins Tcixciea ................. . I Gonçalo Souto ....•.............. , . 
.T osé BoniCacio .................... . I Ildel'onsJ Alvim .................. . ., 

i) 

Inutilizadas ...................... . 2 Olivciea Figuciecdo ..............•. ~ 
2 
1 
l 
l -
1 
l 
l 
1 
1 

Em Lra.nco ...... ; .....•.......... I F<msto Cardo3o ................... . 

O Sa·. I"J. ... esidente - Pro3lamo 
membros d;t Commi.;sfio de Petições c Pode
res os Srs. José Euzcbio, Tavares de Lyl'a, 
PtLr·anho:-; Montcncgl'o, Arroxcllas Ualvão c 
E:-;pcrid ião. · 

COXSTI'l'UIÇÃO, LEGISLAÇÃO E .JUSTIÇA 

. Obtiveram voGos 03 Srs: · 

1 Luiz D.)mingucs .................. . 
2 Scabra. ........................... . 
~3 Alfredo Pinb .......... -.......... . 
~ ~z~v~do Mal'(l_ll33 ................•. 
v 1mxen·a. de Sa ................... . 
G Frcller·ico BJrges ............ -~ .... . 
7 Rivadavia Corr~a ................ . 
8 Francisco TobntinJ ............... . 
9 Arthut· Lemos .................... . 

·Fausto C:trdoso ................... . 
Raymundo de Miranda ........... . 

Votos 
85 
84 
Sl 
76 
73 
G2 
()2 
S9 
5') 
51 
32 

Vergue d~ Abreu ................. . 
Sabino Barl'oso ................... . 
Scabra, .........................•.. 
Galdino L•Jl·eto ................... . 
V a! oi:~ de Ct~steo ................. . 
.José Duarte ....................... . 
X:tvict• de Almeida ....... , ....... . 
Ep~münonths Gl'acindo ............ . 
Inu'tilizadn.s ........ , ...........•.•• 

, Etn branco ....................... . 

O St•. Pr ... e~ide1Íte - Proclamo 
mcmbro;3 da, Commis':lão de Fazenda e Indus
trias os Srs. Noiva, Pinheiro Junior, Esta::io 
Coimhr<l, Bueno de Paiva, Viegilio Brigldo, 
Pinto da, Rocha, João Candido, Monteiro da 
Silveira c Malta .Junin·. 

IIIAitr:-:!IA E GUE!tRA 

OuUvemm votos os·Sl's. : 
Votos 

Galdino Lot·eto ................... . 
Ildcfonso Al vim .................. . 

5 l A lVCil l l:tl'b::JSft ...••.••... · •. • • • · • • • • 
3 2 Cat•lus C:wa.lcn.n ti. ................ . 

102 
87 
8,1 
S·l: 
8:1 
3! 

Trinthulc ......................... . 
E:;ta~lo Coimht•a ......... · ......... . 

2 :: lt1dolpho P:dxã.o ................ ·• 

J\.Iilton ........................... . 
Vir•i<tto Masca.r•enha:-; ............. . 
Esmel'a.ldino Ban(lci t•a •.•.•..•.•••• 
Paul t 1Vl.lno.3 ............•......•.• 
Xavim• de Almeida ............... . 
Ad:LliJnrLo Guirmtt·ãus~ ............ . 
Valois de C;Lsi;t·o ....... : . ........•. 
Adolplw Got'(lo ....•............... 
En1 bt·anco. . . . . . . . . . . • . ......... . 

O S1". P•·esi·Iente- Pt•ocla.mo 
mcm1n·os da Commi.3:são de Cons~it.uiçfi.o, 
Lcgislilç:ão e .Justiça, os Sr5. Luiz DomingLLeS, 
Seabi'<t, Alfeedo Pinto, Azevedo Marques, 
Teixeit•a 1k S:t, Fl'e Jerico Roeges, Rivad:wia 
Co t•ef•:t, F t·:~nci~co Tolnnti no n A t•t.lrut• L0.mos· 

FAZENDA l~ INOUSTIUAS 

Oh~ivm·am voto.'\ os Ses.: 

1 Neiva ............................ . 
2 Pinheiro Junioe .................. . 
3 Esta.cio Coimbra. .................. . 
4 Bueno de Paiva ................. .. 
5 Vil'gilio Erigido ........•...... ~ . :. 
ô Pinto tla Rocha .................. .. 
7 João C<.mdido ... • .................... . 
8 Monteirq da Silveir·:t ............ .. 

Votos 
86 

·.83 
81 
81 
79 
77 
7ü 
73 

4 f.loat'i~S •los San :;os .........•.....• ; .• 
5 A I Imqncn·q ~~~~ Snre,jo .•••.•..•...••••• 

lldcfonso AI vim ...............•.•• 
Ovitlio Abr·an ;os .................. . 
lbrbos;t Lim;L •.................... 
Ncl:;on tle Vascon'-!ellos ........... . 
l~rn bt'aneo ...•................•.•• 

~ 
1 
1 
G 

o· Sa•. Presidente - Proclamo 
mernhr·os d;LCornmissão dn Ma.rinlm ·e Gucrm 
us St·:.;. Alrns Ba.l'hos:t, Ca.t·los Cavalcanti, 
Rodolpho Paix<'io, Soat"es dos santos e Allm
q ncrqtn Stll'cjo. 

ORÇAMENTO 

OMiVI'I';lm votos os St·s. : 

1 Sel'zeuPllo Conêa ................• 
2 Mayeirík ......................... . 
:~ Cot•nolio da Fonseca .............. . 
4 S~tbino Barr·oso ................... . 
5 Cassiano do Nascimento ........... . 
6 Paula Guimarães ................. . 
7 NHo Peçanha .................... .. 
8 Fmncisco Sá ..................... . 
9 Cincinato Braga ................. .. 

:Al'<.tujo Gõe.~ ....... : ..•...•........ 
E.lpidio Figueiredo ........... · .....• 

votos 
·98 
87 
82 
74 
74 
71 
7l 
68 
62 
H 
10 
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Xavier 1le Almeicht ............... . 
José Duarte ...................... . 
Seaura ........................... . 

5 _:'~o. qnc sej<L rtJconhccido Deputado pelo 
2- mesmo d.i:~tricto o Dl'. Diogo Fernandes A1-
2 vares Fot'tuna. 

Bueno de Amlra.da, Otiveil'n, Figueiredo, 
Rodrigues Dor·in., Frn.nciseo Sallcs, Heneique 
Sn,llos, Neíy;~. Tolentino dos San :.os, Milton, 
José A volino, Augusto Severo, Custodio 
Coelho, U rba.no Sa.n t;os, Adttl ber t,o Guimu.rães, 

· Estn.cio Coimbr·a, Malaquia.s Gonç~;üves, Fre
derico Borges e Soares Nciva, um voto cada 
um. 

Inutilizadas, 3. 
Ein branco, 3. 

O Sr. P•~esidente- Peoclamo 
membros da. Commissã.o de Orçamento os 
Sr·s. ScrzedeUo Cor1·êa, J\{ayl'ink, Cornelio dcL 
Fonseca., ScLbino Barroso, Cassia.no do Nas
cimento, Paul<L Guimarães, Nilo Peç~anlm, 
J!r(1ncisco S<i. e Cincina,to Braga. 

Vae a. imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 1- HlOl 

Reconhece Deputado pelo 5° clistricto do Es
tado do Rio Grande do Sul o DI'. Diogo 
Fenwndes Alvares li'o1·twut 

A Cori1missã.o de Petit,:õcs o PoJOI'l)S, to
m;mdo conhecimento d:t nleiçri.o a qno se 
procedeu, no di<t 20 dn sotomuro de anno 
pas:'ado, no; 5" d istl'icJ;o do K;tado dn l{io 
íll'::t.nde rl.o Sut; p:lL'it pl'enncldrnento da, vag-:l 
do Deputado Fctlct•al abut·b 11or ftLilociment.o 
do Dr. Antonio Cnndido de :\znvorlo ::-iodt•é, 
examinou as :mtltentic<l::l o a act<L got•;Ll d:L 
ap_uraçã.o fclÍÜL ])Ol:t rm;p;lc ;i ViL .i un t~L, das 
quaes const.a que, em toll:ts a::; secç~ões tlus 
di v e riJos rnunici pio:~ quo CüW-lti ttwm arluolle 
districw, o unico candidato votado Joio Ur. 
Diogo Fernandes Alva.r·o::J ForLuna.. 

A junta, a,puradot·a cJntou paea. o referido 
candidato li.69 1 votos, nã.o lhe tendo sido 
apresentado, durante os seus trabalhos, pro
testo ou reclamn.ção alguma. 

Quer lli.LS a.uthenticas, quer JltL acta da 
apuraçlão não se notam irregularidades que 
possam invalidar o processo eleitoral, c nem 
peeante a Cnmmissã.o foi apresentalla contes· 
tação de qu;Liqum· cspecill. 

Isto posto, é <1 CommisoJ:I.o (le p:u·ecer : 
1°, que· sc.j<L approntda a eleição realizada, 

a 20 (le setembro de l9:Hl, no ~)o lliiitl'icto do 
Esi;;Ldo do Rio Gt·anllo tlo ~ul, pat•a, pro
cnclümctlto d.c u:mt vag<L do Deputado Fc-
del'al; . · 

S:da thts Commissões, 9 de maio de 1901. 
-Paranhos Monteneg1·o, presidentc.-Josd 
Euzebio, rel:Ltor-A1Toxellas Gal-vtía. 

O Sr. Presidente-Estando ade:1n
tada. a- hora, designo p;wa amanhã a se-
guinte Ol'tlem do dia: · 

Continuação da elciç,ão das Commissõcs 
Permanentes. · 

Levanta-se a scssã.o tis 5 hor<.Ls e 40 minu
tos tli.t tarde. 

6a SESSÃO El\f 10 DE MAIO DE 1901 

Presidenda dos 81·s. Julio de Mello (2° Vice
p,·esidente), Angelo .1.Veto (2° secretario) e 
Jttlio ele .Mello (2° \Tice-Presiilente) 

Ao meio dia pl'occtle-se iL chamn.da, a que 
respondem os Srs. Julio de Mello, Angelo 
Nct-J, Agapito dos Santos, Gastão da Cunha, 
G:Lhdel S.dg;~do, S:í. Peixoto, Luiz Dominguos, 
Rodl'igucs Fcma.ndos, José Euzcbio, Gucdc
llm Mourã.o, Cnnlu Martins, Raymunllo Ar
tlmr, Viegilio Bl'igido, N'ogueil·a Accioly, 
Fr'.t!lcisco S:L, Oonç:tlo Souto,Augnsto Severo·, 
~o:tl't'S Neiv<t, Camillo Hollanda., Silva Mariz, 
Toix:oipa, do S<i.,IkiciD Filho,Moeeir<t Alves, Es
beio Coimht·a,Elpidio Figueil'erlo,Pc lro Per
na.mhneu, .José Dtla.I't.e, At•:wjo Góes, Anoxel
lilS tial v:i.o. Ihyrnundo do Mir<mda, Joviniano 
tle Cat·vallto, H.otll'igucs !Joria,_Scabra, Tosta, 
P:wla UuinlU.l'i'í.os, Alves Barbosa, Ada.lberto 
Guirn1tt•:Les, Pa.ru.nhos Montenegro, Pinheiro 
.Juniot.·, He~·cuia de Sá, Henrique Lagden, 
Dcoclechtno de Souza, Silva Castro, Cus~odio 
Coelho, Pot·eir'cL Lima, ./1.urnliano dos Santos, 
Mal'tins Toixeiea,, Oliveira_Figueiredo, Theo
philo Ottoni, VídatoMasearenbas, João Luiz, 
Monteiro do Bal'l'OS, Ildefonso Al vim, Esperi
diilo, Alfredo Pinto, Adalberto Ferraz,Leonel 
Filho, Neccsio Tavares, Antonio Zacha.rias, 
I-Iendque Salles, Mayrinlc, Landulpho de Ma~ 
galhães, Si1bino Barros.J, Lindolpho Caetano, 
Eduardo Pim:entel, Rodolp!to Paixão, Padua 
Rezende, MaJt:t .Junior,Domingucs de C<Lstro, 
!Jino Bueno, V:1lois de Ca.stl'o, Cajado, Aze· 
vedo M<.Wlues, XaviJl' de Almeülc1, Herme
negildo de Moea.os, Teixeira Br<t.ndão, Lin
dolpllo Sel'L'<t, Xn,viei' do Valle, Lamenha · 
Lins, Carlos Ca vakan te, Paul<~ Ramos, 
Soal'es dos Santo:-3 e V~p<L::>i<tnu do Alou-· 
qucrc1uc. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/201 5 14:14- Página 2 de 4 

SESSAO EM lU DE MAIO DE H)í)l 

Abee~so a. scssã.o. 

E' lida e sem dcb<J.tc <.Lppl·orada 
me conee<lc uispansa. do nwmbPo 1l<.t rerceida 

a acta. da Commissão. 
scssn:.o antecedente. · 

Passa·-so ao expediente. 

O l!h·. Angelo Neto (2° Sec1·etario, 
sc;"t~indo de 1°) procedo á lciLura. do se-
guinte · 

EXPEDIENTE 

Otncios: 
Do Se. la Socl'Ctcl.rio do Senado, de 9 de 

maio.nltímo, communict~.ndo que o Sonarlo, 
em sedsão {te 8 do mesmo mcz e de confor
midade com o seu Ü.ogimonto Interno, ele
geu para constituirem a Mesa. que tem de 
dirigü• os sons trabalhos na presente sessão 
legislativa os :seguintes .sen:1.doms: Manoel 
de Queiroz Ma.ttosJ Ribeiro, Vice-Presidente; 
.Joakim de Oliveil•n, Cn.tund:1, Jo Secret;a.rio; 
Alberto José Gonçalves, 2° Se~reta.rio; Hen
rique da Silv<t Coutinho, ~ia Secretario; Gene· 
roso Paes Leme de Souza Ponce, 4° Secre-
1;ario; Antonio F'ra.ncisco de Azercdo, .Tosé de 
Almeida Barreto, Fü·mü1o Pires Ferreira, 
.Tosé Bernardo de Medeiros, Braz!lio Ferreira 
da Luz, Tltoma.z Oelfino dos Santos, Gustavo 
lUchard e Clcto Nunes Pceciea, supplentes. 
-Inteirall<t. , · 

Da Coáunissão d<t Imprens:t, fll1Carregnllu. 
1lo promove1· a commemora.çf-:o {ht a.m'ct:L lei
I:.; de maio, convidú.ntlo a Cant<tl'<L a so fazer 
l'f)lH'e:scn t<w na mis8i.i campal que se colc
lmü·i.L nesse dia, <.i.s lO hot'tls dtt manl1ã,, no 
local cm·qttc foi dita, a do ,!o Uentetmrio <ht 
DcseoberttL (lo Hrt~út, ntt pt'aia do Russcll.-
In tciraüa.. · 

O SI". Presidente dodaréL que, 
t.ondo l1. Commis&l.o da, Imprem;a. eonYidado 
<L Ca.ma}!a tlós Deputitdos para. ·,o I"<~Z c~r ec
presemat' na miss<L C<t!l!lJ<tl. quo terá !oga.r 
no dia 13 do cononte, acccclondo ao convite, 
nomeia os Srs. Gonçalo Souto, Tost,L e Celso 
de Souza para em commissão represr;ntar.:Jm 
esta CamaNt na. referüla. corimonfa. 

O Sr. Pa1•anhos l\Iontenegro 
-Sr. Presidente, o cs ~a.do precario da. minl1a 
sa.uue não permHto quo mo dediqne a.os tra
balhos da Commis:::ü.o de Pet;ições c Podot·es. 
Esta decló.raç~ão cu a fiz com a tlcvi.la. a.nte
ccdoncia a toU.os os rlistincto.3 colleg<ts com 
quem c e> nvm·sei sobro o assumpi;o, inclusive 
meus companheiriJs de Commissã.o c tlo han
~:vla., e <w men illusr;rc chefo, nnsta. casa., 
tlís1.iueto Dopntatlo p<H' S. P;wlo. Tendo, nãu 
obstante, :sido cleiJ;o, c ;~gt·atloeomlo, peço a 
V. Ex; que se di.gne de commlt<Ll' <t Ca.s;~ si 

O Sr. Presh:Iente- Em tempo 
opportullo submcttcrei <L consideração dn. Ca
ma,ra o r<:qnet•imen&o do noh1•e. D~puta.do. 

Não havendo aJ ndit numBro par<t se prosc
guir na continun.çfio tl<t eleição (ta.,; com
missões peennnentes, vou suspender a sessiio 
por 30 minutos. 

Snspcmlc-se 11 sr;ss"ão ás 1.2 hoe<lS e 45 mi
IJUtoB da tarde. 

ltcnlwc-sc a so.'3sito <t l hOt·a. o 15 minutos 
da tttrdc, 

Comparecem mais os Srs. UrlJLLno.Santos, 
Cas teo Rohello, Albuquct'que Serejo, Arthur 
Lemos, Christino Cruz, .Joac1uim Pires, Tho
maz Accioly, José A velino, Joflo Lopes, 
TL'inU.ade, Celso do Soum, Herculano Ban
deira., João Vicit·a, Pcreít'a de Lyra, Mala
Cluias Gonçal Yes, Esmeraldino Banclcíra., Cor
nelio da Fonscc;L, Ep<uninonda.s Gracindo, 
Fausto Cardoso, Neiva, Milton, Vergoe de 
Abreu, Galdino Lorcto. Celso dos Reis, Irineu 
Machado, Nelson do Vasconcellos, Osca.r Go
doy, Augusto rlc Vasconcello3, S{~ Freire, 
B<.u·ros Fmnco Junior, An~onino Fia.lllo, Nito 
Peçanha., Atves do Brito. Pereira. dos Santo;;, 
José Bonifacío, Bueno tle Paiva, Corrêa, de 
Rozcnlle, Francisco Sa.llcs, Arthur Tol't·cs, 
Ln.mnrtíne, Gustn.vo Golloy, Costa .Jnnior, 
Bonctlicto de Souza, Aloncn.l' Guimarães, ·An
gelo Pinheiro o ViduJ·ino Mon1;oiro. 

Deixam de cJmpar·ccer·, eom causa par1;iei· 
pada, os St·s. V<.~;t, lle i'vfcllo, C;trlos <lo No
V<lOS, Luiz Gualbcrt;o, .Jose'! 1\uit.cux. Eugnnio 
Tourinho, Pet·cit'él. Reis, .l!:mül'io Continlw' 
Hotlt•ig-uos Lim:l, Uiony:-;io ce,·queiJ·n.: Sam
paio Fct·r·a.z, .JoaquiJll Hr<wo:;, Ponido Filho, 
Ma.noci Fulgetlf'io, ;\dolplto Got·<lo o Juito 
Candi1lo. 
· E sem CMt.~:L os SL·.;. C;~l'lns \[ ;t,l't!OliitO, Pc

d l'n Cilcl'HIOIH, A nto nlo Hasl;o::;, fn<lío rlo Bt·a
zil, Scc·zeddlo Cot·rêa, Anizio de Abl'en, Jo~o 
G<.lyoso, F1·edot'ico BoJ•gcs, Sergio Sa1Joya, 
Eloy de Souza., Tavares de Lyra, Lima Filho, 
Gomes de Mattos, Sylvio Romero, Fran
cisco Sodré, Felix Gasp<w, Manoel Cae
tano, Satyro Dia.s , Augusto do Freitas, 
Tolentino elos Sa.ntos, Edu(.l.rdo Ramos, 
i\'farcolino llionra, JosG :l\Jonj:wdim, José 
Marco: lino, Raul B<U'roso, l\Jartinho Cam
po3, Lom·cnço l3a.pti:sta., .J ulio Santos, Este
vã.o Lobo, i'l'fonteíro da Sil vcira; Lamounlcr 
GodoJ'eetlo, Si! voira. D L'nmmond, O lcgnrio 
\Iaciol, Mirn. tl<h~ Azevedo, Oliveira Bmga, 
Bueno de Andr<~d<t.Joal}nim Alvaro, Edmundo 
d;~ Fonscea., Panlino C<tt'los, Cinein<LW Hr:~
ga, All't·cdo Elli~, Ovidio Al>rétntos, Manoel 
Alvo:-;, Fe<wcisco Tolentino, H~Lt'bosa Limn., 
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Marçal Escobar. Gm·twtno Hasslochet•, Riva
<l:tvia Corrêa, ;\.urcliano Barbo':ia, Pin ';o da 
Rocha, Alfredo Varella, Campos Cc.trtier c 
Ca.~siano do Na.'3cimen•;o. 

O Sr. Victorino lttl()nt.eh·o -
Peço a paütvra pola ordem. 

O Sr. President.e-Tem :t pnl:tna. 
o nobre Deputado. 

O Sr. ·~rictorino r\ilontt- iro 
(pela ordem)-Sr. Presidenío, poço a V. Ex. 
quo se digne consulta,r a C:.tm;wa S)bro si 
consente dispensa de interstício Jl<tra. elltr;tr 
immediata.mento em tliscnsslo o pat·ccet' 
'SObre a elciç'àtl a flUO se pr·occtlcu 110 dia :?0 
de sctembro de 1!)00, no 5° dist.ricto du Es
tado do Rio Gra.ndc do Sul, e que ternlin;t 
pelo reconhecimento do Sr. Diogo F'cl'nantlcs 
Alvares Fortuna. 

Consultada a. Camara., é concedid<t a dis
pensa. pedida. 

Em seguida., s:l.o succe.Bivamcntc posbs a. 
votos e approvadas.,..a.:; scgúintcs conclusões 
do parecer n. l, de 1901: 

Ia., que sej::t appt'OV<ld:t a eleição r.;<tlizada. 
a 20 de setembro de 1900, no 5° districto do 
Estado do Rio Grande do Sul, pam preenchi
mento de uma vagit de Deputado Federal; 

2\ que sc.j:.t rccon !tecido Depu ta.do pelo 
mo.~ mo Estado o Dt•. Diogo Fet•nandns ,\!va
res Fortuna. 

O S1•. l.~•·e~idenle - Pt·o ~!amo 
flllpnt.a.do pelo 5" dish·id.o 1lo Estado elo Rio 
Gmndc do Sul u St·. !Jiogo Ful'ltalHlcs .·~lva-
res Fortuna. · 

O !!!11·. 'f.Tictorino ~lontcit•o (pela 
M'dem)-St•. Pl'midcntc, aclw.n<lo-so nn artte
s.da. o illustre Deputado q 110 :tcalJa. <ln ser· 
reconhecülo, peço a. V. Ex. o obsequio do d:w 
as provícicncias nocess;u·ia.s para qnc ellc 
preste o compromisso leg<ll. 

O ~ .... Pre~idente- Convida os 
St•s. 3" e 4° Snc!'nta.J•ios ·a i1·cm l'ccclwr o 
mesmo scnltOI', o qual, ~."lndu i.:1ko:luzidn no 
recinto, pPcst.n. jnnt.o :i. Mn.;:J. o eon1p;•omísso 
regimental. 

Consultada. ~~ Cam:tra subt•c ô 1\\quJrimento 
em que o Se. Para.nhos Mont.nneg:•o pede 
dispensa de memb1·o da Commiss'ií.o ele Peti
ç~ões c Poderes,csta. reSl10tHlc neg:t'!iivamente. 

O Sr. Paranbos 1\lont-enegr~ 
(pela o1·dem)-Sr. Presiclcnto, cu,agea.dr>,ccndo 
Ct Ca.m<~t·a t~ prove~ ele. f~On~idct·u.c~~~o eom llllC 
<.tC<~IJa de me distingnir não iLCcoit<tndo o rnen 

i!i""'----~-· ·-----~ .. .... ... , ..... .. .... . :.. ...... ~ 

rc:JuJrimcnto, pJço, entrchnto, pet'ml::;S:to 
para instat•· pela -minha exonee<.wiio. Não 
possJ, abs::>lut;_uncnte, set'vit· nesJ;a Com
miss5.o c pcç:o a, V. Ex. que, de novo, con
suJ te J, Casa sobt•o si me concede a. cxonc
t'.~çã.o pcrliila. 

Consult:trl;~. nov:tmontc a e;;~mae.~. ô con
cedida. a dispensa. pedida. pelo St•. Pa.ra.nhos 
Montcncgro. 

O Sr. Presi.dent.e- Ha.vtmdo nn
mut·o legal, vao-so pl'occJct· <l continuaç·ào 
da eleição das Commi:3sões Pcrma,nentcs. 

ORDE~l DO DL\. 

CO:'\TINL' A('ÃO l>A ET.Bl('ÃO DAS Cü:.\DIISSÕES 
l'ElDIANl~NTES 

Procode-s0 á cham<~d,~ e "sã•) recolhidas 
124 ceclulas para. a.s commissões a.b:üxo: 

Instrncção e Scl.utlo Public;t: 
Obtivc:·am votos os St'S,: \ 

l Henrique Sn.Ues .................. . 
2 José Duêtt'tJ ....•..........•...•..• 
:3 Vabis de Castro .................. . 
4 Stttyl'o Dias ..................... .. 
5 Augusto do Freit:ts ............... . 
G Malaquia.s Gonçalves ............. . 
7 Edmmlo Pimentel. ............... . 
8 Rodt·igues Dor in .................. . 
ü Bricio Fi\ln ...................... . 
Joã.o Candldo ..•.................... 
~lat•tins Tci.xoit•.J.: ........•.......... 
Ncccsio TiWitt'f'$ •.....••...•.......•• 
Fa.n:~to Ci~rttos : 1 ••••••••••••••••••••• 

Oscar ( iorlo.r .................... , ~ .. 
Holll'iqn.) La.gdt)n ......•..•......... 
~il V<~ 1\Ia.t'Í:l ... , •...•.......••....••. 

Voto:; 

84 
H~ 
75 
74 
7:l 
71 
71 
70 
08 
10 
,fi 

.Joviniano <lo C<u·v.LI.lto, Cc.u·ncil·o <lo Ro
;r,cndJ, E:;;t.:tcio Coimbt·n., Lamcnhn. Lins, 
Campos C:~rtim·, Gue(lelll:t Moueão, Sylvio 
Ronwro, Gonça.lo Souto, Trindade, Castr,) 
Rcbcllo, Tolontino dos S:,,ntos, Sá Fruirc, 
Pcniüo Filho o Alll'oliano do~ ~anto~. um 
voto cada um. 
En1 br-ancl') .. ....... , . . . . . . .. . . . . . . • . . . ;~ 

O S•·· P•·esidcnl.c - P1·oclil.mo 
membros da. Commis!fio <le ln-;trncç·ão e 
S~t :: tle Pnblba. os St'S. HenL'icpto Saltes, .José 
Duarte, ValJis de Cétsteo. Satyt'o Dia.s, Au
gusto de Freitas, Mn.b.qnias Gonç>alves, 
Eduartlo Pimentel, Rodrigues Doria. c Bricio 
Filho. 

Pensões e con t;~s : 
Obt.iYeram votos os SrB : 

l Pe1·eim Lima .................... . 
2 Raymnndo do Mir:•.nda ... . ........ . 

Votos 
11-1 
llO 
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SESSÃO ·EM 1 0 DE MAiO DE 190 l u3 

3 João Luiz ........................• 
4 Carlos Marccllino ................ . 

98 4 Augusto Severo .................. . 80 
77 
72 
m 
02 
54 

5 Antonio Bastos ................... . 
77 5 Oliveira Braga. .............. ; .... . 
73 6 Artlnu Torres .................... . 

G Castro Rebello .................... . 
7 Rodrigues Fernandes ............. . 

67 7 Elpidio Figueit•edo ................ . 
57 8 Campos Ca.rtier .................. . 

8 M<1noel Fulgcncio ................. . 59 9 Galdino Lo reto ................... . 
\J Gustavo Godoy ................... . 45 Ildefonso Alvim ..... · .............. . - 5 

4 Adalberto Guimarães ............. . 2 Ada.lbcrto Guima.rãcs ............. . 
Ga.lclino Lo reto, I-Ieredia de Sá, J ovini3,no 

de Carvalho, Pedro Pernambuco, Bricio Fi
lho, Silva Mariz, Guodelha Mou1•ão, Paul<1, 
GuimaPães, Henrique Ln.gdcn, lldefonso Al~ 
vim, Eugenio Touriuho, Sá Peixoto, Gonçalo 
Souto, João Gayoso, Tolentino dos Santos e 
Nelson de Vasconcellos, um voto cada. um. 

Em branco ..................... ~.. 3 

O Sr. Presidente - Proclamo 
membros da Conuni:.,;sã.o de Pensões c Contas 
os Srs. Pereira Lima., Raymundo de Mi
randa., .João Luiz, Carlos Mar·ccllino, Antonio 
Bastos, Castro H.ebello, Rodl'iguos Fernandes, 
Manoel Fulgencío c Gusta.vo Godoy. 

Ohra.s Publicas e Colonisação : 
Obtiveram votos os Srs. : 

V o toa 
l Carneiro de Rczcmtle.............. 79 
2 Hermencgildo do J\'loracs. . . . . . . . . . . 7G 
3 Celso de Souza.................... 70 
4 Olcga.rio l\In.ciel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
5 l\Hrantla. Azc vedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
'ti Sergio Saboy<t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
7 Felix Ga:;pa.L·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
8 Vcspas~n.no do AliJUituerque........ G9 
\J .José Monju.L·uim................... 07 

R:tymnn<lo ,\rtltut·................. 7 
Lindolphu ~ot't'tL. ~ . . • . • • • . • • . • • • • • • 2 
Bueno do AmlL·:ul:t. . . . • . . . . . . . . . • . • 2 
Jovinin.no de Ca.t'\'ll.lllo, Vil'i:d;o l\fasr:a-

Padlm Rezende ......... . ......... . 
Rodrigues DJria ............ .. ... . 
Gomes de MJ.ttos ................. . 
Ponido Filho ..................... . 

•::> v 

2 
2 
2 

Landulpho Magalhães, Milton, Frederico 
Borges, Custotlio Coelho, Eduard.o Pimentel, 
Camillo ele Hollanda, Joviniano de Ci.lr-V<tlllo, 
Xavier do Valle, I-Icrmcnegildo de Mora.es, 
Joaquim Pires, Epaminondas Gra.cindo, P·~~ 
ranhos l\Iontenogro, João Vieim, l\[<~yeink, 
Pauht Ramos, Peürn Prwnarnbttco, l\la.rwlino 
Mom·;t, ~o<.~rcs Nl'.iV<L, F<m~to Cardosu, Sil\·:~ 
Castro e 1\ntonino Füdlto, lllll voto cad:t, 
um. 

En branco ....................... . :·) 

O Sr. President.e - Proelamo 
membros d:~ Commissão rle Ta.!'iras os Srs. 
Tosta, Loonol Filho, Alencar G_uimn.l'i'i.os, Au
gusto Severo, Oliveira Bragi1,Arthur· Torres, 
Elpidio Figneiredo,C:.~m_pos Cartier o Gn.ldino 
Lol'cto. 

Diplomn.citL e tra.tados : 
Obtiveram votos os St·s. 

Oasti1o da. Cunha ............... . 
2 ,losü A vclinu ................... . 
3 Lamcnha Lins ................. . 
'! Ed n;u·llo Ramos ....... . ........ . 
5 Pllt'cít·a. de Lyl':t ................ . 

.José Honil'acio .................. . 
th.ll'Otli:t !lO S;t ................. . 

V o Los 

\lH 
!l(j 
05 
!)2 
7'2 

ronlHLS, Adaluor!;o Unimat•ãcs, PauL.·~ R<tmos, 
Luiz llomingnos, Soares Noiv:L · c Ildcibnso 

Angelo Pin1u~it•o, Dino Bueno, NeíY;t, 
Sétuitlo Hítl'I'OSO, Alfrcclo V arell:~, Fr·a.n0isúo 
Salles, Esmer<tldino nandeit·a, Nilo Pe1;a.nlta, 

l JoTI.o Gayoso, F';m:.,;to C:trdo~o, Vcspasiano de 
5 Albuqueeque, Scrzedelto Corrêa, Cas~i <lllll 

do Nascimento, I-Ienricluc Lagdetl e Xavkr 

Alvim; um voto eatla um . . . 
Inuritilizatla. ........................ . 
gtn branco .•.........•.............. 

O Sr. President.e-Proclamo mem
bros da. Commissão de O bras Publicas o 
Colonisação os Srs. Carneiro de Rezende, 
Hormenegildo do Moraes, Celso de Souza, 
Olcgario Maciel, Miranda Azevedo, Sergio 
Saboya, Felix Gaspar, Vespa,siano de Albu~ 
qum'(!UO e José Monjardim. 

Tarifas: 
Obtiveram votos os Srs. :· 

de Almeida, um voto cad:t um. 
En1 branco ...................... . 

O Sr. Illlresidente - Pt·oclamo 
mcmiJros da Commisgão de DiplomacÜl e 
Tratados o::~ St'.3. Gasti:ío da, Cunha, José 
Avelino, Lamenha Lins, Eduarclo Ramos c 
Pereira de Lyra. 

RedacÇ'lio d:ts Leis : 
Vot.os Obtiveram votos os Srs. : 

·1 Tosta .....•....................... 
2 Leonel Filho .....................• 
3 Alcnca.r Guimtr~Les ... ; ...........• 

Camnra V. I 

94 Yo~~ 

!J~l Viriato Mase<tl'cnltas.............. !l!i 
t-!2 2 ..:\.raujo Góes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l"t i 

:) 
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3 Guedclha Mourão ................. . 
Trindade ......................... . 
I\1ilton ........................... . 

58 valcanti, Paula Ramos, Vespasia.no de Al
I buquerque, Alfredo Varella e Diogo For-
1 tuna. 

Em branco . . ..................... . 3 

O Sr. Presidente-Proclamo mern
b~o~ da Com missão de Rcdacção os Srs. 
V mato Mascarenhas, Araujo Góes e Guedelha 
:Mourão. 

·'·' Nomeio para substituir o Sr. Paranhos 
Montenegro na Commissão de Petiç~ões e Po
deres o Sr. Tl'indade. 

Estando adeantada. a l.JOra não ha~endo 
nada. mais a tratar, designo para amanhã a 
segmnte ordem do dia: 

Trabalhos de commissões. 
Levanta-se a sessão <is 5 horas c 30 mi· 

nutos da tardo. 

7a. SESSÃO EM ll DE 1\IAIO DE 1001 

P1'esidencia do St. Urbano Santos (1° Vice
p1·esidente) 

Deixam de compa.1•eccr com causa. partici
pada os Srs. Vaz de Mello, Ctti'los de No
vaes, Angelo Neto, Luiz Gualbel'to, José 
Boitcux, Eugenio Tourinho, Pereira Reis 
~1·mirio Col!tinho, Rodrigues Lima, Diony: 
sw Cerque1ra, Sampaio Ferraz, Joaquim 
Breves, Penido FH!to, Manoel Fulgencio e 
Adolpho Gordo. 

E SQm causa os Sra. Carlos Marccllino 
Albuquerque Serejo, Arthur Lemos Pedr~ 
Che~fll:ont, Anton~o .Bastos, Indio do' Brazil, 
Chr1stmo Crt~7., AniZlO de Abreu, João Gayoso, 
Thomaz Accwlv, VirgilioBrigido João Lopes 
Sergio Saboya; Augusto Severo, 'Eloy de Sou~ 
za, Tavares de Lyra, Soares Nciva, Lima Fi· 
1110, Camillo de Holl,nda, Gomes de Mattos 
João Vieira, Pereira de Lyra, Bsmeraldin~ 
Bandeira, Pedro Pernambuco, Joaé Duarte, 
Epaminondas Gracindo, Ara.ujo Góes, Arro
xellas Galvãó, Raymnndo <lo .Miranda, Syl-
vio Rom~ro, FJ'ancisuo Sodré, Felix Gaspar, 
Satyro D1as, Augusto de Freitas, Eduard<l 
Ramos, Marcolino Moura, José Monjardim, 
José Ma,rcellino, · I-Ieredia de S<t, Celso dos 
Reis, Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, 
Sá Freil'e, Raul Barroso, Barros Franco Ju. 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que nior, Antonino Fialho, Deoclccia.no de Souza, 
respondem os Srs. Urbano Santos, .Julio de Martinho Campos, Nilo Peçanhn., Lourenço 
Mello, Agapito dos Santos, Castro Robollo, Baptista, Alves de Brito, Silva Castro. 
Gastão da Cunha, Gahriol Salgado, 8<1 Pei· Custodio Coelho, Julio Santos, Pereira dos 
xoto, Sorzedello Corrêa, Lui7. Domingucs, Santos, Aureliano do.:; Santos, Martins Tei
Rodrigues Fernandes, .José Enzebio, Guede- xcira., Oliveira Figueiredo, ,José Bonifacio, 
lha, Mom·ão, Cunha :Mítrtins, .Joaquim Pil'es, Bueno do Paiva, Francisco Salles, Lamou· 
Raymundo Al'tlnir, Josó Avelino, Nogueira. nior Godof'redo, Landulpho de Magalhães, 
Accioly, Ft•:tncisco Stt, Frcdol'ico Borges, Silveit'a Drummond, ·Al'thur Torres, Olega· 
Gonçalo Souto, TPinJ;tdc, SilvtL i\Jari~. Celso rio Maciel, Rodcil}lho Paixão, Mil'amla Aze
de Souza, Teixeira do Sü., Bricio Filho, l\fa- ve1lo, Gu->ta.vo Godoy, Malta Junior, Domin
laquias Gonçalves, Moreit·a Ah'es, Cornolio gues de Castt•o, Oli.veil·a Braga, Bueno de 
da Fonseca, Estacio Coimht'<L, Elpid i o Fi· Andrada, Joa(lttim Al vat•o, Edmundo da Fon
guciredo, .Toviniano do Carvalho, Rodl'iguos ::;oca, Paulino CJrlos, Cincinato Braga, Al· 
Doria, FaustoCa.t•doso, Seabra, Neiva,Milton, f'redo Ellis, Azevedo I\!arqucs, Hermenc
Tosta, iY1ano3l Caetano, Paula Guimarães, gildo de M0raes, Benedicto de Souza, Lin
Vergnc de Abreu, Alves Darlnsa, Adall.mrto dolpho Se:•ra,Manoel Alves,Xavier do Valle, 
Guimarães, Tolentino dos Santos, Paranhos Alencar Guimariies, Lamenha. Lins, Fran
Montenegro, Galdino Loreto, Pinlreiro .Ju- cisco Tolentino, Barbosa Lima, Marcai Esco-

. '" nior, Irtneu M<_t~hadp, Henrique Lagden, bar, Soares dos Santo3, Germano Hasslocher, 
Nelson de Vasconcellos, Pereira Lima, Este- · Victoririo Monteiro, Rivadavia Corrêa, Au
vão Lobo, Theophilo Ottoni,Viriato Mascare- reliano Barhos~t. Pinto da Rocha, Campos 
nhas, João Luiz, Monteiro de Barros,Ildefbmo Cartier e Cassiano do Nascimento. 
Alvim,Monteiro da Silveira,Espel'idião,Alfre- Abro-se a sessão. 
do Pinto,Carneiro de Rezende,AJalberto Fer-
raz, Leonel Filho, Neceslo Ta.varas, Antonio E' lida e sem debate a})provada. a aG-ta d~ 
Zacharias, Henrique Salles, Mayrink, Sabino sessão antecedente. 
Barroso, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi· Passa.-se ao expediente. 
mente!, La.ma.rtine, Padua Rezende, Dino 
~ueno, Va.lois de Ca.stro, Costa Junior, Ca
Jado. X a vier de Almeida, Teixeira Brandão,' 
üvldio Abrantes, João candido, Carlos Ca· 

O Sr. Agapito dos Santos 
(.!)o 8ecrctm·io, sen;indo de 1°) procede (t lei· 
tur<~ do seguinte 
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1GPEDIENTE . v<Lga aberta m~ Ca.mara Federa.l pelo faJlcci- ': ... ;'~ 

Oiiicio : 
Acta. i.l<t apmação geral da. elei ção a flUO 

se procodou no dia 8 de a.hl'il (lo coee~ntc 
a.nno, para um Deputado Fotlcral pelo 5° dis
tricto do t<:stado de S. Pa.ulo.-A' Commiss"ã.o 
de Petições e Potlo1·cs. 

.Requerimentos : 
De John .Ja,mcs Marclw.nt. 1 pedindo autot'i

.zaç~ão pu.r .. t tl' a, n'll'ormal' as caehociras de 
Paulo Affonso em fot'Ç<t llycleaulic;L a.ppl ic<t-
vcl á industria l fa hril, notadamcn t.c <i f'a br i
car;ão de crtrhurcto de caleio, c o:ttl'os üt.vores 
quo especifica . - A' commissã.o (lc Fazomla. 
c I ndustrh•,::; . 

De 1Ial'ia AngchL Mcridtts Pitolla~ poclimio 
um<t pcnsi~o. -A' Commissã.o de Pensões c 
Contas. 

O Sr. Pal•anbos ~t:ont:encg1•o 
-Sr. PL·esülcntc, pretendendo. si o meu 
estado de sa.ude pcrmittie, continuar <L dis
eutir o projecto que altera a, lei do üdlencias, 
preciso para isso de alguns dados estatisticos, 
pelo que submotto á consideração da. Ca,s:t o 
seguinte rcquet·imento. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate. 
encerrado, ficando adü\d<.t a votação, o 
seguinte 

REQUEIUMENTO 

Requeiro que, por intermedio da Mesa, se 
peçam as seguintes informações: 

1.• Qua.ntas faHcncias foram <tbcrfias na 
Ca.pital Federal, de 1891 a 1900 ; 

2.a. Quantos procossos lJOl' crime de quebra 
fraudulenta ou culposi1. foram instaurauos no 
referido deccnnio ; . 

3,a Quaes os rcsult::tdos J.csscs proc~ssos. 
Sala das scssõ2s, ll de m;ú') de 1901.

J?cmmhos J[onl cnc[Jro_. 

ORDEM DO DIA 

TralJalltos de commissõcs. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 2-1901 

Reconhece Deputado pelo 10° districto de Jlfinas 
Geraes o Sí". José Bento Nogueit·a J~tnior 

A Commissão do Veriftcação de Poderes, 
tendo examinado as actas o r.na.is documen
tos referentes ás eleições da 10a circumscri
pção eleitoral, realizadas a 21 de outubro do 
tl,nuo l1(l.SSl\ÜO pn.ra o J:l,rccnchimonto. de \lDll\ 

111ento (lo Deputado l\·Ianoel' /~lves da Silva ; '.; 
Atten<lendo que o peoccsso eleitoral coeL'Ctt · :-

eom toda a rcgula.t·ldatlc, gu~trdadas flue ·:! = ~ 
for::tm a.:'l prescripçiies da léi n. :35 , de 26 de · · :. 
j m~iro de 1892, e niais dislJOsiçõcs crn vigor; 

At r.en<lcndo tambem r1ue a o:-;sas eleições 
nmliLuma. coutestar) io foi feit<t, vorb<tl 'lll 
escripta, bem como nenhum peot.csto lLoLLVC 
de parto alguma inteee::;sarl<L ; 

Attcndcndo ainda, que entr:) o candirhto 
mais vol;a(lo Dr. Josê Bento Nogueir<t .Jtt
nior e o innnedia.to em votos-monscnbor 
~\.ntonio Verciano rl e Figueiredo l\lontc ha 
nm<~ gt·ande tl.Ul'eren(}<~ de uuds lh~ l,LOOO 
votos ; 

E' de parecer : 
1°, que sejam <Lppt'ovadas as eloiçí'cs <JU!3 

se cll'cctu:u•ttlll no dia .21 de outubeo <lo ;mno 
do HIOO na, lOn. cireumscripção eleitoral do 
Estado (lc Minas Geraes; 

2°, quo sej[t reconhecido e prodanuvlo Depu~ 
t~do pela mesma etl'cumscripr;ão o Dl' . .Jo;:;é 
Bento Nogueira .Junior. 

Sa.I<t dai':\ Commiss(ics <la Ca.rnarn, dos DepiL
i,:J.dos, 11 ele maio de lüO l. -Esperidiao, Pro
sidonte.-..Ano:J;e/.las Gall)ão, relator.- Jose · 
E.\t~ebio. 

N. 3-1901 

Rceonhecc Depulado/iJclo 5° disi1·icto tl~ ]ler~ 
mtmbuco o Sr . .A onso Gonçalves FclTei1'a 
Costa 

A Commissão de Pct.kôcs c Podet•es nx .... 
aminou todos os clocumo'ntos rela&ivos ú clül~ · 
çi o a quosc pt•occdou, no dia, 25 de rnat·!~O 
rio cOt·rcntc anno, uo 5° distt·i,~to do Es
i;;vlo de Pernambuco, pa1·a prccndtimcnto da / 
v<.tga !lc Depn1;aúo Fudc ml alJorttL por úLllc
cimcnto do Dt·. João Jn\'encio Fenoira. do 
Aguiar. 

Das aui.honGieas c:on~La que. o proensso oloi~ 
tol'al cor1·eu com a tl twid<L rogulal'idade em 
tod<.td as secções dos divcl'sos municipios que 
constituem aquolle üistrict o, nã.o tendo appa.
recido em nenhuma dcllas protesto ou re~ 
clamação do qualquel' natureza. 

A respectiv<t junta apurtHlcea, ·segundo 
communicou por telcg-ramma dirigido á. Se
cret<.(l'ia da. Camara, procedeu ü. aput·a~~ão, 
sem pl'otesto algum , conta,ndo para. o 
Dr, A1Tonso Gonçalves Fcrreint Costa, unico 
candidato, 7.339 vo1.0s. 

Pcran ;o a. Comrnissii.o, reunida p;1ra onvir . 
os inteeessados, não foi apresentada contes
tação deospecio alguma, ou roela,mo.ção contra 
<~ v<.üid<J,do da, eleição . 
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ANNAES DA êA!IIARA 

Em vista. do exp:)Bto, é a. Commissão J.o j de Freitas, Paranhos Montenegro, Galdino 
:parecer : Loreto, .José Pinheiro , José Marcellino, 

1°, que seja, allprova(la a eleição realizada Horedia de Sá, Celso dos Reis, Nilo Pc-
a. 25 de març.o deste anno, no 5o distdcto do çanha, Custodio Coelho; Aurelütno dos 
Estado de Pernambuco, para preenchimento Santos, Martins Tcixeiea, Oliveira Fi
de uma vaga de Deputado Federal; gueire<lo, Viriato Mascarenhas, José Bo-

20, que seja, reconhecido Deputado p~lo nifa.cio, .Toão Luiz, Monteiro da, Silveira, 
mesmodist.ricto 0 Dr. A1lonso Gonça.lves Fer- Bueno de Paiva, Alfredo Pinto, Francisco 
reira costa. S<tllcs, Leonel Filho, Necasio Tavares, An

Sala, d::~-s Com missões, ll de m<tio de l 90 l . 
Espcriditío, presidentc.-Josd Ett•cvio, reht
tor. -'1'1·indade. 

O Sr. Pre§idente-X:lo ltavonclo 
- ~nacla mais a tiat<tl', convitlo os Sl':i. Depu-
- tados a so cecupa.rem eum os tt'aba.lhos de 

Com missões. 
Designo p<tra i;m·ç·<t-fcil·a, l :1 do eol'l'cni;c, a 

soguinte ordem do fliít : 
:3"' discussão do projeeto n. 14:3, de 1900, 

reformando a, lei de falloncias (dceroto n.Ul7, 
de 24 de outubro de 1890) ; 

2:1 discussão do projecto n. 8, de 1900, in
stituindo a. insct·ipçâo mal'itim<t. ohrigatoria 
para toLlos· os lwa.2ilciros natos ou naturali
zados; 

Continuação da. 2:1. disclilssão do ln'ojecto 
n. 87, de l!JOO, mandando observar varias 
dispoHiçõos pa,ra fiel oxccuç·ã,o da lei do casa· 
mento civil ; 

Continuaç~ã.o da 2" di~cussão ·do projccto 
n. 8\ de 1900, regulaJHlo o sorteio milLtcu·. 

Le-vanta-ec a ses:-;ào .tis 12 horas o 45 mi
mltos da ta rdc. 

Presidencia dos Srs. \"a.:; de Jiello (J>~·eside!lle) 
e Jttl-io de Mello (:2° Vice-presidente) 

Ao ·meio-dia procede-se à chama.da, a quo 
respondem os Srs. Vaz tle Mello, Car·los de 
Novaes, Angelo Neto, Cados M<tl'<~cl!ino, Al
buquerque Sorojo, Gabriel Salgado, Artlme 
Lemos, Rodrigues Fernandes. José Euzebio, 
Christino Cruz, Guodelh<1 Muurã.o, Cunha 
Martins, Raymundo Artlmr, Nogueira 
Accioly, Francisco Sá, Sergio Saboya, Gon
çalo Souto. Eloy de Souza, Tavares de Lyra, 
Soares Noiva, Camillo de Hollanda,. Silva 
Mariz, Teixeira de Sc't, Bricio Filho, Esmorat-

- -(Uno Bandeir<~. Julio de Mello, Estacio Coim-
1>ra,, Elpidio Figueiredo, Josl\ Dua,rte, Epami
nondas Gracindo, Araujo Góes, Arroxella.s 
Galvão, Raymundo tlc Miranda, Roclrignes 
Dor·ia, Sylvio Homero, Fausto Carcloso, Sea
hra., Neiva, Milton, Tu~ta., r-.r:tnocl Cacl;ano, 
Paula Uuínmràes, .\lve:'? Btu·~osa, AngUMto 

tonio Zach<l.l'ias, Henrique Sa.Ues, S<tbino Bar
roso,· Arthur Torres, Liudolpho Caetano, 
Rodolpho da Pttixão, Padua Rezende, Gn%,_ 
tavo Godoy, Dino Bueno. Costa Junior, ca:
ja.do, Azevedo Marques, Xavier de Almeida, 
llermencgíldo do Moraes, Teixeira BL'andão, 
Xa.viet• do V<tlle, .João Cantlido, L:únenh:t 
Lins, Carlos CiLValcanti, Paul:_~ Ramos, Bar
bosa Lima, Germano lütsslocher, Vict'lrino 
Monteiro, Vespasiano de Albuquerque e 
Diogo Fortuna. 

A lJro-se a sessão . 
E' litla c sem debato approvada a ach da, 

sessão antecedente. 

O Sr. Tosta-Sr. Prushlcnto, venho 
communicn.r á Ca.rnn.ra que a. commissão no
meada a convi te dtt impl'ema para repre
sentai-a Jt_a missa cn,mpal que se mandou 
celehl'ar nesta Capital em homenagem á 
gloriosa o patl'ioticu, du,ta de 1:3 de maio, 
cumpl'iu o seu dever, assistindo áquclla so
lemni<lade. 

Na, fest:.~, o~tiveram consorciados o Esta(lo 
e a Igreja e assim foi bom e assim foi justo, 
po1'qne 1oi urntt homenagem prestada á re
ligião, ao diecito, á liberdade c (t civilização. 
(Jlfuíto bem; mnito bem,.) 

O Sr. Carlos de Novaes (JOSe
e~·elal·io) procede á leitm•a do seguinto 

EXPEDIKNTE 

omcios : 
Do Sr. Deputado Francisco Marb So(ll·ó 

Pcrcit'a, cornmunh:mndo quo, por motivo de 
motos~ia, deixa por emquanto de comparecer 
;ts scssõos.-Inteirada.. 

Do Sr. Deputado Felix Gaspar de Barros 
de Almeida, eommunicando que, :por acha.r
se enfermo, não :poderá comparecer ás pri
meiras sessões da Camara, no corrente mez. 
-Inteirada. 

Do Ministcrio da Industria, Viaçã.o o Obeas 
Publicas, de 11 do corrente, transmittindo a 
S<lgninte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional : 
No pnriodo eomprellendido entre o mez de 

:=JctemiJro de IS!n o o de agosto de 1805, 
roram demittidos ou aposentados diversos 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 14:15- Página 6 de 25 

SESSÃO EM 14 D H: l\iA lO DE 190 l 37 

empregados da Rc1x~rtiçã.o Geral <lo.~ Cor
reios, posteriormente l'eitltegraclos, uns por 
sentença do Poder Judiclario, out1·os pot' 
actos do Ministel'io dtt Industritt, Viação e 
Obras Publicas. 

De accordo com a doutrina fiemada pelo 
Poder Judiciario que mandou pa,o-ar ao 
2" official da Directoria Geral tlos 'correios 
Max Fleiuss, a importancia d·)S seus ven
eimentos durante o tempQ em quo esteve 
privado do oxeecicio do seu cargo. venho 
solicitar-vos a necessarüt autoriZ<lção para 
que sejt aberto ao Ministerio da Industria, 
Viaçã') c Obras . Publicas uni credito (te 
120: 4i3$52l destinado <10 pagamento dos 
vencimento> aos fnnccionarios da Reparl;i
ção Geral u,)S Correios, constante do ma,ppa 
que tenho a. honra de remctter-vos. 

Capital Fcdera.l, 8 do maio de 1901.
Jvi.FmTaz de Campos Salles.-A' Commissão 
de Orçamento. 

<L quem dir·igi re;;pectiva mensagem. Cor•
de.ce> saudar,,õos .-Urbano de Gouveia, pl'esi~ 
donto.-InGeira.rla. 

BELT.o HoRISONTE, 13 de maio de 1901.
Prosillcnte Camarn. Deputados-Rio .-Con
gratulo-mo com V. Ex. pela gloriosa data. 
do hoje.-Silviano Brandao.-Int.eirada. 

P ARA!lYBA; 13 de maio de 190 1.-Presi;.. 
dente Camara, Deputallos-Río.-Congra,tu
lações data gloriosa sempeo commemora.da. 
nossa Patria.-Jose Pm·eg1·ino, pl'esidente do 
Estado.-Inteírada. 

CEARA', 13 de maio de 1901.-Presidento 
Cama,ra Deputados-Rio.- Queira V. Ex. 
acccitar meus respeitosos compeirnentos o 
effusivas congratlüações aurea data, comme~ 
morativa fraternidade dos brazileieos.
Pedro .Augusto Borges,presidente.-Inteirada. 
/ . 

O Sr. Barbosa Lima- Sr. Pre
sidente, estou de accordo com a maior· 

Do Ministerio dos Ner.rocios da Guerr.1 de- parto dos a,ctos p_r.tticados pelo actua,l Go-
10 do corrent3 enviando os papeis 0111 ' que verno rla RepubliCa, not~damente. com os 
o te.nente d? 4° regimento de artilharia Au-j que ,~~tendem com a, g~~t:w fin.anc01.ra. . . 
gus',o da Silva e Sá pecle que se llle per- Pezl-me, porta~ to, SI. P~estdente, lcvan
mittar matricula. na. Escola Militar do Brazil, tar-me nesta ses,ao .~ela. prunerra. vo~ para 
por mais um anuo, para _poder melhorar a dar e~~1~;~i1te desde J~ a a.lguns cptsodws ca
nota. de approvaçãe> simples que tem na racteu~.,1co~ <~ít vtda 15ov:rna,I?emal ~a. 
aula. do JO <Lnno 0 na p. cadeira. do 3o anno Republlc~ mfellzn~cnte ~tgmftcatrvos de tcl; 
do curso geral, pelo regulaménto de 12 de !·rogra~açao a. m<t~s perrgo:o ..• n~ toc<wto tt 
abril de 18\:JO.-A' Commissão de Marinha e mvm·sa::>. das. prat~cas constttucwna,es que 
Guerra. estes oplsmliOs asstgnalam. 

. . . . O honrttdo Deputado pelo Estado da Ha-
. Do mesmo Mt~tst·.mo; de 1gual_ data, en- hiL~, o operoso representante daquelle mesmo 

vw.ndo os pap:ns_em que o ca.pella~-t~nentc Estado. 0 s1•. Dl'. Tosta, acaba ele commtt
re~or•mado excrmto pttdre José l\'farm redes- nic~tt' <~ camara C!.llC, fazendo parte da. com~ 
clu, ])J~o m~llt~ramento do refol'ma .. -A' missão por v. Ex. nomeada .p_1.l'<L a,ssistir aos -
mesma Com-!mssa.o. f'c:->tojo.3 promovidos pJr um:1 comn:lissão da 

D:1 commissão Benjamin Constant, convi· Impt•ensa:,cm commcmor,tçãiJ da. twroa da.Ga 
da,ndo a. esta Camara a se fazer rcppesentltl' Lln l:l de maiu, se desempenhu.t'<-l, com os 
na cerimonia da commemora.(·}io d<t imlepon- colleg.~s, dcss~t hont•osa, commissã.o, a qual, 
dencia da ltepnbliclL do Pamguay, que se (e é este o ponto apparentomonto insignili
etfectua. ltojc.-Inteiradu.. canto, mas a meu VCL' dtl maior rolova.nci:J. 

Requerimentos : _ 
Da .Joaquim Macedo Pimentel, contador da 

Adminisi;ração do3 Correios do Esta,do do 
Ceará., pedindo revisão d::> procmso relativo 
á sua aposentadoria.~ A' Commissã.o de 
Fazenda.. · 

Ma.ximo Quirino, ox-mecanico da Diroctoria. 
dos Pha,róas, pedindo reinteg-ra.çã.o e paga.
mento das gratificações que lhe são devidas, 
etc.-A' Commissão de Mat'inlla c Guoua. 

Tclegrarnmas : 
GoYAz, 14 do maio de 1901.-A' Mesa da 

Camara dos Deput:J.dos.- Rio.- Tenho 
a satiilfação de communic..'l.r a V. Ex:. quo 
hoja foi installada com toda solemnidade <:: 
quarta. legislatura do Congres:w Estadual, 

c pal'a o qua.l quizera, cha.mae desde jt'l;:.~ 
a1;t;ençã.J da, Ca.Htal\L .) o honrado Deput<tdo 
considerou como uma manifestação de wn 
dos pode1·es officiacs da Republica ern (avo1· 
da Religião. 

O honrado Dcpui;a,do e seu-; dignos collega.~ 
da commissã.o sU.o conhecidos dest:J. Casa 
'conw i'm'vot·osos catholicos, e eu, pol'ta.nto, 
não devia chamar-me a uma. ignora,ncia 
fingida p~tra pel'guntae que rcllgião ó esta. 

Pot' mais respcitavel que seja, e o é de 
facto, o credo de que são adeptos os nobres 
Deputados, isto importa em uma inversão 
das praticas constitucionaes, contra. a, qual 
desde j(t prot(\sto. NKo é que o s::tbm· a.qui 
da maneira por quo o digno Deplitado se 
.desempenhou desta commissão tivesse moti~ 
vado, de i1i1proviso, este meu l.H'onuneia· 
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monto; não. olle J;t m~ lt<tVÜL sido dietado ê que nos pôde d(HVit:tr tles.3as invasões ty
<.lnranto a,-, férias })<trla.mentaJ'l'\;; pulo zc:lo o ra.nnicas do Est;Lrlo,como da deform·,ção, por 
accendrad.o aferro com que me julgo no <ilWCl' uma c:lucação ant1rchronic.1 da consciencia 

· de defender as institniçi'ies constitucion;te;;, <lo cida,dão, porventura entregue a clerigos 
provocado es te zelo e c,;timu!ado aqu:;lle qnc nã.o ostejrtm ;L altura drL sua honros~t 
afeno vor urn; ~ s•:.·l'ic do a c Go~ }Wa t.ic~Ldo:; pelo mis:>ã'l. 
Podol'_ ExceutLvo dn, Ropubliea, dc<Liü•.) os St•; Presidente, si ni1o •na discussão do or
divcr·sos ct•Jdos religiosos quJ so dJbat.om çrtmoato de Exterior, porque o nosso Regi
no sccna.rio universal e quo vecm produzindo monto, cerceado como foi, não nos pormittte 

. esta t'O trogratlaçii,o ueploravcl, desde n cltlva- fazer certos córtcs que a, Constituição ex~ 
çã.o da. internuncialiUI'i1 ao gr;lo, rnaís elevado, igirü');; ma.s em um. projecto· de lei,, que 
do mmciatuca, recebido uiiicialrncnte esse ainda, que não S~\ja. convertido em lei valer{L 
embaixador do stnnmo pontifico da religião poe um protesto dos republicanos, cu ter(;li 

. catholica com um diselH'so que opporcuna-~ sogur<tmcnte, como um dós mais obscuro-s c 
mente analyzarei... humildes I'oprescnta.ntes do espírito repu-
. o· T ;. _ 11 , 6 i , · ,·. l:licano nesta Qasa, de protestar contra esta 

~ :· . .· SR. O;,.TA ! a:s -· cs ·0 ° Ch pulto inver.3ã.o das pratiCas constitucionacs e con-
..,.._ · nacwnal. 'I tra estes passos sorrateiros com q uc o cspi-
. . O SR. BARBOSA LmA - ... at<!, Sr. Prc- rito do clericalismo ,vac subvertendo as nos
~::>-· · si dente, · a representação o:fficial dos poderc:3 sa:~ n1elhores conquistas republicanas. ( Apoia .. 
;;!,' ·• publicos na sagr·ação do virtuoso prelado dos e niío apoiados.) . 
-· D. Luiz, bispo de OlinJa, por oecasião da Sr. Pl'csidentc, ·eu ia, começar meu dis
,. esplenclida solemnidadc de quD foi t este- cmso, perguntando a V. Ex. si não existiria, 
l~' munha esta Capital c que teve logar em uma porventura., algum . projecto· de lei restabe-
'"' das ca thedraes,-do cnlGo catllolieo. leeendo os capelltíes do exercito. 
,c-;. • .. Não me r~eusaroi! Sr._ Presidente, n. 0 SR TosTA-Deve existir. 
·\~ · · 101nae na de·v1U.a cons1dcraçao o aparte con1 · 
~:~~ que · mo honrou O illu:>t l'e Deputado . })Cla. 0 SR. BARBOSA LIMA_: fiJas OS capellães, 
:,.:~: : Bahia, a quem podia, dizer que S. Ex. de que religião '? Os capeUã.es da. religião ca~ 
i)~:rbprcsentaria <le alguma sorte o nosso tholica.? Mas então quet' V. Ex. prevalecer
.~~:.> vVin,dthorst, po1•quo, infelizmente, nesta Cu.- se do braço secular, quer V. Ex·. prcvàle
,,, __ mara incolor e politicamente amorph ; ~ não cor-se do apoio matol'ial do Estado, para im,_ 
~~:; existe hoje nem centl'o ctLtholico, nem dít•eih pôr a um solP,a.do, como aos domais cidadãi;Js 
:_:_·~·--· rcac_::ionari:i, nem c:-.:trema esqucrfla.. . I nito <?~tth~licos qu!'l Sl..lrve_ m n? _exercHo,a su
ié. Nao me recusarei a, tomar na, devida con- bordmaça,o ao culto cathollco ~ Ou V. Ex. 
S.- : :~Mel'tt(:ão o apart\~ do honrado Deputado, que nií,<l tem confianç<L na sup~rioriuaclc intrin- · 
:- M~ o facto de"sa rcpl'escntaçii.o como stgnifi· se :<1 dest<t· religião., ·pa.r·a deixar <'1uo ella 
~ · ::·, . c<Ltivo de nma m anifest<Lção do quo ·s. Ex. vcnlla tt'inmphar _ independentemente do 
:·~:· · chamou a euni\r-inncia. d<t eollccttvidado n:.t- a.poio do braço secular? 
:. -- ciona.l. Sr. Pt'nsidente , par:.L diz<·r , neste mo- A C<tmara., Sr. Presidcntn, <tssisto a uma. 
; monto-tão ro.,;umida.mon to qu:mto o H.cgi- das manitcstaç0es mais caractoristicas, nt(J.iS 

monto o C'xigo, c guardando-me pa,ra. occnsiào eli\ras, mais inequivoca.s do que é osso espi
:: mais oppo1·tnna, .om que a. thcsc se h tt tlc rito de insurreição contra as eonqnista.s do 
'1/- la.l'gamcnü~ cliscutir, ·-quo não so trata. de 15 de novomlJro e 2,1 de fevereiro, corpori-

·nHmifcstrLç-ii.o elo cspirito n:1cional, naquillo· ficado dignamente 110 mn.is adiantado dos 
· .- · q no ellc potencialmente pórlc pretender, mas campeões desttt propag-anda, no eminente 
~[;.~ .sim <lo manifestaçi.ícs catcgorieas de respeito Deputauo pelo Estado da ·Bahia, cujos . calo
,,.~ , <.í ConstíttiÍ(;ão dn:Rcpublica. ácerca da qnitl r.:.sos apartes me fazem YOl' que S .. Ex.., ao 
~;;_~ -;podemos roeol'<lar.o elassico legem lwbemus. omvez de vir dactnellatribuna, que S; Ex. 
~::· . . . . S. Ex. é ven cido que nã.o se G.onforrna com tanto honra, ajudar e3t<L reacçãq. por meio 
:~i_ .<{politica, qun trittmphou no:< primeiros dias de projectos_de lei que a secund,em~ fórma, no·. 
3 -: · ~.hL Ropulilica., com o decreto de 7 de janeiro seio desta vasta proci~são de .opas- yariega
~~,: .; (lUO definiu as relaç~ües -do Estado para com das c escapularios diversi~siiíws; ·em <Í.'\er
?~y~- as Egrejas. E' graças á seculat·ização das · rc- cicios parrt conseguir aquUlo que~~ o QSpieito ., 
~f~>lações do Esta.do com todn.s <\S religiões rmt'ccionario, para desgraÇa. . di1 'R;_~püblica, 
;2~~:~ qmtes(grer c1ne nôs devemos nã:o esta.r em está consogüindofurLivamentq colher á sop1-
_ · um<t dostas perigo;;issimtts agitações qne con- bra das sachrist ias, a() ·lad() dos pulpitos; de 

~'.~. vubionam o occidentt• eut'opeu_, conllecida.s eoni1ivcncia com os poderes publicas~_ - · 
. sob a donomin:1ç~ii.o de luclia. <lo c·.leric;dismo Pois bom, Sr. Presidente, devendo não fl.•e-

~·· · corn o eloinonto secul:'Lt·. quentar a tribuna co111 a assidtlidade eom· 
Só, St•. Prcsitlente,o rogimen da, secnln.riza- r~ue o tenho foito em outras ses<sões desta . 

ção d<t) relaç.õo::; do Est:Hlo para com a Eg:rcj:t, . ~;asn., pol' forç~a d.o est:vlo pl'ecu.rio da minhu. 
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saude. entendi quo este a<jsumpto sobreleva 
a todos aquolles com que a politica republi
cana porve:1tura possa s.e preoccupar, para 
não me pJrmittir a liborJaAe de nD d0ix:ar 
ficar em casa e não vir d_~r o brado de alerta, 
um grito d.; protesto, cP-amando ás armas, 
para a batalha incrt1ent:t das discussõe3 e 
dos debates publicas, todos o3 coneligiona
rios quo sabem q que é a Repub~ica, não de 
hoje, atl>avés de uma adhesão incompleta, 
mas dos verJatt\3iro3 t)mpos da propaganda, 
em que nós s:1biamo~ o que ql).al'iamos, para 
demonstrar que hoJe sabemos ainda o que 
queremos. (Apoiados. llfuito bern.) 

Sr. P'-·esid(nte, devo ser um insusp::ito ao 
nobre Deputado p3lo Estado da B.thia, cuja 
attitude symp:J.thica tem muita ve ~ ml3 tra
zido ao cspirito recordações daquclli.1. extra
ordinaria figu1'a da D~et:.1. aUem·i, de Winli
thorst, apetite Excellence, como oea cogno
minado, me~cla.do com o que quer que seja. 
do padre Ventura. . 

O honrado D3putado sa.uc quo sou um 
insuspJito -dJvo dizcl-o desdô ji.i,1 por isso 
que provavelmente não p3deeemos fttgie a, 
esse ca,loroso debate, que, talvez dentro em 
dias breves, rJbcntal'á nesta Casa-que S3l'Oi 
um dos Deput:tdos, cuja tlesurtorizada, pa
lavra (n·ao apoiados) .h::t. de S) encontl'al' ao 
lado da de S .. Ex., no dia em q uB na Repu-

. blica dos Estados Unidos (lo BrazH, pol'VO:l· 
tu~, os poleres publicos quizercm S:3guir o 
ca,minho traçldo m· l'adamen te pela, poli"t ca 
tyrannnica de .Julio l•'erry e Waldecl\. Rous
scau, ein li'l'ança o D. Carlos de Hraga.nça,, 
om Portugal. . 

Posso ga,rantit> a, S. Ex. que, sinfio em 
tanta extensão quanto aquella em que es_til, 
guardadas as devid:1s propot•çües, o Conde 
de Mu~~. no parlamento l't•ancez, estarei 
muit;o mais á. minha vontade ao lado das 
t•eivindicações levantadas por ossJ illustre 
parlamentu,r, do quo ao lado rlo~t::t. pl'opa
g.:~.ndtt de p·er.segni<.:ão aos conventos o cor
porações l'eligiosas. 

Porque 1 (Pauso). Não pol'qne sc>,ja ca.
tholico, não porque esteja de accôt•do com as 
considerações adduzidàs pelo nobec Depu· 
tado, mas poequ-e sou 11111 ardoroso, um en
tlmsiasta P\tl'tidario da P..lena .libeeJade de 
cçmsciencia e quero que o l~stado não inter
venha ahso.lutament~. com o gladio podeeos·o 
do representanted9 pqdor temporal,p:traper
turbar esta tremenda cimpanha, que se vem 

· · travando. p.a t~tltos sectllos entre o •. Q$pil'ito 
theologicire o espírito positivo. · · 

. Mas tambom é dp meu dever não silenciar 
-ml},s ta}nbem, digo, inais, m~s m)..l!tó }"P.àis
é da. minha. restri~h o bríga.ção no desmnpenho 
de um maJ!dato conferidopor um Estado, no 
desei_np~nP.o de um ma.ndatoconferiJo por um 
-part1do, Estado e partido que sabem qual é o 

gonero de Republic::t que querem, que sa1Jem 
não transigir em um<t linha, siquet' na oh· 
servanJia da Cc~.stítuição Federal. .. 

UM Sa. DEPUTADo-Como tOdos os outros 
E::ltarlos. · · 

0 SR. BARBOSA LmA- •.. ê de meu dever, 
Sl'. Presidente, no desempenho da um man· 
Llato nestas condições,-não consentir que vão 
p')r dcant3, se:n 111ais protesto, manifestações 
tã.o p~rigos ts como aqueUas de que ~~ intelli
gente c ar1•oj tdo arautiJ o illustrJ Deputado 
p:3lo· Estado da Bahia. 

Senhor.}s, não o:;tou fazendo injustiça al
guma aos demais E::lta.dos,tão brilhantemente 
repr0sentados nesta Ca~u,. Quando, em urna, 
ret'erencia ligJ~l'a, aUudo a.o fac~;o de serre
present;tn~o da E.,;ta.do do Rio Grande do .Sul, 
não quJl'J. diZ\H' com isr.q que os out1•os Es
tados, tãJ dis ;inctamente representados nesta 
Casa, não s~ja,m-c oxalá que o sejam por 
todas as fór,na,s-ex·;eenuos deícnsor0s desse 
03pidto dJ liberalismo adeantado c respei
Loso, cont~u!Jstanciado na, Constituição de 24 
de fevereiro. Quet'O dizrr, Sr. Presidente, 
q_uJ reprcsonto'Úm Estado cuja, deputação é 
unanime ne,3;e sentimento, ao p:.~.si:\o que o 
mesmo não SJ dá com relação ás demais 
deputações ue ou.tros Estados. 

Assim, .o jltqspre Deputado pela Bahia ê 
um exemplo ; outros Deputados, ten'llo cer
teza, se pronunciarão nesta Casa cpm a 
mesma, fL•anqueza com que se pronuncia nesta. 
hora a. bancac.la do ltio Grande do Sul. 
(A.poiados.) • · 

:Membl'o da Cttmara tlos Deputados, decl~ro 
-e S. Ex., estou certo, estará de accordo 
com a minha declaração-declaro que, ape
za.r do muito que me merecem individual
mente os tl'(3S dignos membros desta Casa 
que furam em commissão representai-a. 11as 
solcmJiidados que tivcri..l.m logar em uma 
mi.~sa campal, ducl.tl'o, nas formalidades qne. 
;thí foram ·uasempenhadas com o caracter de 
um officía!i~mo desa.rrazoado e erroneo; de
claro, que eu, membro !lcsta,- Cas<t não fui 
representu,rlo em somellH\,tÜt~ commissão. 
(Apoiados.). 

Pos.::~o garantir a S. Ex. que qualquce in-. 
cun1b~ncia, por mais elevada e mais digna 
(lUe me viGsse ao espirLo, não teria a meu 
ver mais-dignos representant• s do que, in
dividua.lmen~Q qomeados, c~da um de per si, 
os :rpeus dignos collegas que compuzera,llJ.. 
aquella commi::ssão, · · 

Mas no toccuüe _<\ sigpificação que essa. re~ 
presentação assumiu, decla1'o, çonw membro 
da Camara dos Deputados, quo ·eu; que pro,-.:~ 
tesÇo em nome d11, Constit:uiÇão, que eu, Q.11~-. 
pr·otosio.em nome do vellw cspiritorepuplica~ • 
no, que eu, que protesto om nome do decreto· 
de7 dojaneil'O,qucseparou a ig~:e,ja do Estado 1 
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CiUC eu,que protesto em 1~om~ do :Minis~ro da 
Justlçi1 do GoYet'no Pronsor·1o que asstgnou 
o decreto da sceultLriw.ç:f\.o llos cenütcrios, 
quo cu, por a:3sím flisor, atCl c1.n. nome do 
propt'io Sr. C:~mpos Saltes, }.ümst,ro desse 
Governo c antigo propaganllista,, não me 

.julgo oflici<tlmenLo representado JHLllUOlla, 
ccrimonia,. 

O SR. Tos·rA d;í. um <LP ~Ll'te. 

0 SR. BARBOSA LmA - 0 men honrado 
colleg-a. o .»t<i em apartes :tvivando as côres 
desse quadro, para o qual estou apontando, 
com os peoto~tos de que a Cmn~tra ~~ tc3te
munha, para. !lssc (1 n<utt·o tlo qual estou 
aponn,s da .. ndo ligeiras noticias. S. Ex. tmz 
o concurso do seu testemunho pnsso~d pn.ra. 
dizer como <L Canuu'<:.L ost<í. ouvintlo, que não 
foi sb o Sr . Pro.;;identc da, Rnpublica,, foi o re
lJl'CScnta,ntc deste Dis t;l'icto, o honrado Pro
feito, o Sr. Dr. João Folippe ... 

UM SR. DI~PUTADO-Com applausos da po
pu1a.ç·.ão inteira, ... 

0 SR. BARBOSA LDIA- Quando a popu
lação in :iOÍl'<t, o quo não é verdade, fosse ca
tholica., apostolica. rom<HHL, em nome ela 
dignidalle dess<t propl'ia rcligifí.o, a separação 
da ig-ecja <lo Estado deveria imuor-sn,.por
quo nós não poderíamos salJer neste reg11nen 
mixto da concordata, c d'~ padroado,até onde 
o sentimento catholico da cada eidu.dão era 
sincer-o c até onde representa um cortejo 
hypocrlta as orcnc,:as officiaes yarn. a c?n
quista dos log-<~t·cs a,os quacs nao se pode 
chega L' si não prcsta.nflo juramento ~atholico e 
fa.zcndo tt lH'Oiissiio do fé de cu.tltollco aposto
lico romano, como nos tempos do art. V da 

. Constituir;ilo Tmperia.l. 
Sonlwt·e•, níio V<tmos abt•ü• em uma oeca

si:J,o tã.o inolJpot·tuna nm dohat~ desta. ordem: 
cu hei de abril-o, pl'opondo um pt'OJecto de 
lei que faça rcspcit<tt· a ~ons'.ituiçã.o da R~
pubic:t, abol.ind~ tL nuncu.t~lll'<t, cS8tt cmbar
:Kad<t lncon.>tltucwnal. (;lpmacZos.) 

;;,· o Sn.. T~' ..... A"-E' materia vencida. 

0 :,;R. BARBOSA LIMA- Não é matcria 
: ;;onci(la. Tenho o dircitiJ, todos os anno.~. do 

,. · a,presentm: pr·o.jectos u~ ~ei, combatend.o 
idén.s que Julgo mcompa.tL vms com a, Constt

;~~ · · t'uiçrto. 

pirito. do rct.rogradação clericaL Não era 
.pa.ra 1si:o,não era par<t este debate tão .-rravo 
que eu ~i uh a ·comaüo a palavra, não er~ par<~ 
me <LlXttxonar, porque est<wa. muito longo do 
suppor que estes ensaios tibios, estas tenta. 
tivas sorrateira~ assumissem proporções de 
uma co~trov~rs1a tão c~tlorosa.,quanto a.quclla. 
de q UC e orga.o entllUSli\Sma.do e cncrrrico o 
nobre Deputado pela Bahia. 1Ias, para. 

0
brcvr. 

me a.gnardo c,si o digo com este cntono,não li 
porque eu me julgue em condições de hater
mc co11_1 ~ espirito 1llustrado do nob1·e Depu
tado, smao que tenha a certeza de que esse 
protesto desper·t:tr<L ne>tas bancadas a pha
lange dos velhos republicanos, prepostos á. 
gua.eda do estatuto de 24 <le fevereiro, para 
que .esn_ re1yogra.rlação, fJU~ assim se pl'o
nuncta, nao vapor deante c nao venha a ter· 
minal' em uma concordata que restabeleça o 
regimen ignominioso do padroado tlos rei:S de 
Portugal. . 

Sr. Presidente, outro motivo me trouxe á 
tribuna: Ol'a potlir a V. Ex. que, depois de 
ter nomeado uma. commissão J1af'<L rcprc
sent~Lr a Camara nos festejos commemol'a
tivos da data fulgentissima que o 13 de maio 
assignala, nomeasse tambem V. Ex. úma 
commissão, para representar a mesma Ca
mara na sessã,o solemne com que alguns re
publicanos da e":trerua esquerda-que por 
emquanto nã,o teem assento nesta Casa, pJr
que a discl'iminação dos campos politicos 
não está. claramente feita aqui -celebram o 
anniversario da independencia de uma Ro
publica que nada tem para nos dar, 11em tea
cados de comrnercio proveito:sos, nem- al
lianças oifensivas e (iefensivas, a.poi<ulas por 
esquadras e exm•citos numerosos~ 

H.equciro a V. Ex:. que nomeie umn. com
missão para representa,r a Camara dos Depu
tados na sessão solemn.e que terá lugê.l,r hoJe, 
ú. noite, nos salões da Escola Polytechnic::t, 
commemorando o anniversario da indepen
dencia d<t Republica do Paraguay. ( Múito 
bem.; muito bem.)/ 

O S•· . . President.e - Nomció os 
Srs. Estevã.o Lobo, Alfl•edo Val'ella .-e-- José 
Euzebio para representar a Cama.ra dos Depu
tados na commemoração da independencia da 
Republica do Parag:uay, que se realizará 
hojeâ noite, attendendo assim ao pedido f<;it 0 
peltt Commissão Benjamin Constant. -Senhore~,até onde nós chegámos! Até onde 

.,... nós retrogra.dü.mos ! Até onde fon:os, que já 
· se dá como ma.teria vencida proctsamente o O Sr. IIeredia de Sá-Se. Pre

,~- opposto do que a Constituiç..~o quer ! Nunc~ .sidente, traz-me à tribuna o cumprimento 
<imaginei que essa pobre senhora, que por alu do um dever. 
anda, tão esfarrnpaüa, a pedir quasi que are-' . Como representante do Districto Federal, 

~!':~ colham ~ta Asylo de Mendicidade, tivess~ por apresso-me a pedit' ao Sr. Ministro da 
·:. amarga ironia um protesto tão escandaloso, Viação providencias promptas, no sentido 
::._f·· permitta-mc o nobre Deputado, como a.quelle de fazet• cessar a. exigeJl.i)ia por parte da 
·· .· ·í1ne :teabll. de. t'aze1' o illustro arauto do <'8·/nspectori:.t GeraJ elo Obras pulllicas, <luanto 



Camara dos Deputados - Impresso em 20105/2015 14:15- Página 10 de 25 

SESSÃO EM 14 DE MAIO DE 1901 

ti. collocn.ção de hyllrometros em csta,be
lecimmrtos, quer commcrdacs, quer· indus
triaes. 

uo illustt•c Dr) puta:1o, meu noh1,c <gnigo e 
antagon ista ... 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Peço a palavra. 
0 SR. ArtTIIUR LEMOS- ... antes direi 

comp3tidor, tendo sillo traduziLla essa cir~ 
cumstancia. como uma tentativa de chequn 
ao Governo da Republica, .. 

0 SR. ARAUJO GMs-Nuo apoiado. 

A Ca.mara., ultimamente, isto é, quando 
teve de deliberar sobre o orçamento da 
Viação, adoptou, em votação nominal, a 
emenda apresentada pelo illustre r epresen
tll.nte da. Bu.hia, o Sr. Neiva, fazendo cessar 
completamente aquella exigencia, até' então 
perrnanente no respectivo regulamento. ·E 
com clla, Sl'. PresidBnte, conformou-se o O SR. ARTIÚJR LEMos-Refiro-me ú. im~ 
Senado , pois que faz parte do orçamento prensa. Desta fórma, si lisongeou-me a ex
actual a emenda que foi apresentada p3lo pontaneidade da lembrança que me fez can
mosmo representante da Bahia. didato, não pude deixar de ·sentir que o meu 

E'_ facto que a emenda do nobre Deputado nome désse causa- a coreer · serio perigo a 
é em fórma de autorização ; mas as emen- integridade daquella chapa, e com clla a 
das assim redigidas têm sido admittidas orientação que presidiu á confecção das 
como praxe nesta Casa. chapas pll.t'a. as commissões. 

E desde que esta é a pra.:(c, desJe que Nt'í.o é tudo, Sr-. Presidente. Noticiou a. 
o pensamento desta. o da outra Casa elo imprcns:.t fluminense, com assentimento ta
Congresso é a completa extincção dos hy- cito da. hont'ítda Mesa, que, na urna desti
drometros, pa1•ece-me que o Governo devo n:.Mla a l'.3cebol' votos para a eleição da 
conformar -se com este mesmo pensament ). Commissão de l\'larinha e Guerra, foram en
E cu espero, Sr. Presidente, quo o Mi- conh·adas duas ccdulas, uma só deltas con
nistro da Viação tomará em consideração tendo o mou nome para a Commissão de 
as palavras que neste momento pronuncio, . I Jusiiça. o ambas o nome festejado do meu 
mesmo porque na mensagem do Sr. Pre- nob1'.1 amigo e competidor, Deputado por 
sidonte da Republica, S. Ex. procurou Sergipe. · 
salientar g·ratissimo, como um grande Isto significa que, desfalcado o meu nome 
acontecimento, o facto da completa harmo- de um voto, foram, entretanto, subtrahidos 
nia existen-te entre os dous poderes da dous do illustre .collega a quem me refiro; 
Rcpublica. significa que, si não fosse e.3se lamentavei 

Espero que S. Ex., certo da nece.3sidade equivoco, teríamos, ellc e eu empatado na 
(lo existir harmonia entre esses podet•es, votação e, então,- a sorte seria a unica a de
se apresse em fazer com que o pensa- cidir da questionad::t. eleição. · 
mento do Poder . J:.,egislativo, cnnsub~tan- Ora, nem a mim, nem á influencia que 
ciado na clisposição orçamentaria, torne-se organizou as chapas· para as Commissões, 
uma realidade, e mande dispensar a exigen- nem á. orientação que presidiu · a essa con
cia dos hydrometros · por estabelecimentos fecção, nem aos direitos, interesses e legiti
quer commerciaes, quer industriaes. (Muito mas aspirações de algum grupo que por
bem, muito bem .. ) ventur·a se affaste dessa orientação, poderia, 

O Sr. A.rthur Lemo~-=-- Sr. Pre
sidente, retido em casa nestes ultimas dias 
por motivo de molestia, e agora mesmo ainda 
não completamente restabelecido, venho, 
antes que as Commissões desta Camara ini
ciem sous trabalhos, dar cumprimento a um 
dever inilludivol de ordem mor,tl e política.. 

Elei Go -o anno passado membro da Com
mi~_são de Constituição o Ju::;tiça, á qual, por 

. deficiencia de merito e pot' motivos o::!casio
naes, não pude prestar os meus serviços (1ut'o 
apoiados), não aspirava n3Ste anno á reno
vação' dess" honra, a. nínguem pedi que me a 
confiasse, nem se quer fui con.mltado sobre a 
inclusão do meu nome na chapa paraaquella. 
Commissão, organizáda por quem poderia 
fazel-o. 

Entretanto, for salientado pela imp1•cnsa. o 
é conhecido de todos nós que o meu nome 
ohtovo apenas a maioria de um voto sobre o 

Camar~ V. I .. · 

certamente, convir a permanencia de seme
lhante equivoco que, S)breimportar em des
moralização. para a funcção e para aquelle 
que a exerce, importará ta.mbem em uma 
injustiça para os que perdem com a duvida 
e em uma situação deprimente para quem 
quizesse aproveital'-se de uma victoria tão 
mesquinha, quanto contesta.vel. Acaso tra
ta-se aqui de uma. questão puramente pes
soa.H Sabem os que me conhecem, a re
pugnancia que tenho de andar pondo em 
evidencia a minha personalida~le. 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Apoiado. V. Ex. 
é muito talentoso, porém,, muito modesto. 

0 SR. ARTIIUR LEMOS-Agradecido. 
Nã.o nego, porém, não contesto que esta 

per.:;onalicladc, humilde embora e sem pre
tençõcs, não acceitaria nunca. uma posição 
equivoca. contra os seus creditas, podendo 
algum dia qnalr1uer collega., no a'rllor de um 

() 
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debate, vituperar-me neates termos : «não 
estaes nesta Commissão sinão em virtude de 
um equivcco.» 

Sendo assim, St•. Presidente, vou ao en
contro desta anomalia, quo me constt•anga; 
quero que por minha acção todo o equivoco 
desappareça, desejo que tome nesta Casa seu 
legitimo pé a aspit•ação que pJt' ahi se de., 
linêa. e toma attitude contra a orientação 
a que me filio. Sr. Presidente, ·renuncio 
ao meu logar na Commissão de Constituição 
e Justiça, e o faço sem a menor animo:üdade 
contra o honrado collega que commigo com
petiu, ao qual me prendetn estreitos laços 
de sympa.thia ireas~;;tivel, a par do alt> 
apreço em qu3 tenho suas elevadas qu:1li
dades de orador, jurista, philosopho e jor
nalista ... 

0 SR., FAUSTO CARDOSO-E' bondade de 
V. Ex. · 

0 SR.. ARTHUR LEMOS- ... e a actividade 
polymàrpha do combatente que ella é. Ao 
contrario, de pleno coração desejava que 
por uma eleição inequívoca, si ella agora se 
pudesse dar, S .. Ex. , vict >rios(), ·levantasse 
ao nivel do seu merito, o logar _qua só por 
acaso me foi dado no seio da Commisslo, e 
que eu só poderia subalternizar com a minha 
incompetencia e com a minha inaptidão. 

· · Nesta:J condições, requeiro a V. Ex., Sr. 
Presidente, que se digne de consultar;\, C;1'la 
sobre si me concede' a mercê de ac~eita.r a 
renuncia que agora faço. (lltluito bem ; 1nuito 
bem.) 

O Sr Pre~!tidente- Em tempu 
opportuno consultarei á Casa sobre o pedido 
do nobre Deput:.tdo. 

0 SR.. FAUSTO CARDOSo-Peço a p::tlaVl'[t. 
, 0 SR.. PRESIDENTE-Tem a palavra O Sr. 
Tosta. 

Q Sr. Tosta declar_-.. que Ih'} c:1usou 
surpreza a attitude assumida pelo honréL'lo 

·'Deputado pelo Rio Grande do Sul, que ha 
pouco esteve na teibuna. S. Ex. extranhou 
que a·cama.ra se fize;se repre3ent01.1' offi.cial· 
mente na missa campal que a Cummissão da 
imprensa, encarrega.da dos fJstejos, mandou 

cal' int'3resses transitorios ao futuro da 
Patria. 

A Camara, quo é vcesada em litteratura 
moderna, deve reconhecer o romance da 
moda, Otto vadis. L'3mbra-lhe, pois, o episodio 
do rapto da christã Lygia, conrluzida por 
uma escolta de esct·a.vos do palacio de Cesa,r 
p:1ra. a cas1 de Vinicius. Liberta no cami
nho palos seus irmãos, com sacrificio da vida 
de alguris dos sens raptores, que foi do chefe 
da escolta, quando, advinhandoj<L a sua sorte, 
animou-se afinal a communicar a seu senhor 
o desastre da coaunis>ão que lhe ordenára? 
Foi morto, cruelmente, deshumanamen~e. ao 
prh11eiro imp3to de furor do apaixonado no
bre pa.gã0. 

Eis nesta narrativa um ligeiro, mas ver
dadeiro e'boço do que foi a e3cravidão. Si 
eUa ainda existJ em algum-p:>nto da terra, 
dE;lsperta cada vez mais vel1emente, a in
dignação da consciencia uni ver sal. 

A festa de hontem foi uma hom:magJm <t 
data aurea que Se} c0l-J brava. Fez, pois, a 
Ca,nnra muito bem em se razet• representa1' 
na soleinnidade. Desagra,dou isto a0 nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul. Mas, que 
culpa teem os catholicos si n~ idéa da liber
taçãQ dos escravos estejam tão inrlissol1.1vel-
111ente ligados o povo e a religião, a fé e a 
liberdade, a igreja e o Estado ? 

Não precisa, a igreja catholica de favó1:es 
dos Poderes Publicas. Ao contrario, á sombra 
da liberdade ella supplantará todos os outros. 

Estuda rapidamente os trabalhos da Con
stituinte sobre este assumpto, dizendo que 
tem medo das más interpretações que pos- ~ 
sam querer dar á Constituição liberaL ~e que. 
foi o paiz dotado, e por isso vaB orgamzando 
no seu espírito a rcsistencia. 

O systema que p~evaleceu .n? Congresso 
foi, não o atheismo, mas o laiClsmo do Es
tado! Ora,, o Estádo leigo' não é hostil ás re
ligiões, podendo viver separaqo mas em 
harmonia com a Igreja. 

AcceÚa a di'lCI.lS:São com o nobi·e Deputado 
pelo Rio Grande -do Sul no terreno d::t h isto
r la e da. phUosophia, c_como S. Ex:. é um 
paladino da. liberda,de, aceedi·~a, que se en· 
contrarão afinal om um amplexo íratern.al, 
porque nessa discussão• o orador só terá por 
arma o estandarte da ct•uz, solto aos ventos 
da-liberdade. ·(Muito bem.; muitq bem! ) 

"célebrar ,consol'ciando desta fó enia o oi e men ;o 
religioso áquellas festas patrioticas. E por 
que se ~dmira o nobre Deputado~ Por acaso 
não foi o Martyr Sublime do Golgotl1a o pri- o Sr. President~-Antes de pas· 
meiro que pregou do alto da cruz o principio sar:se á ordem do dia, cumpre-me agra
de igualdade de todos os homens· perante decer á Camara dos srs: Deputados a rqinha 
Deus~ O Tr~ze ~e Ma~o, a aboliqão. d~ ele. reeleição p·1ra 0 olevadis.simo cargo de Pre
mento s~rvll fo1 dend~ a') Chr.1stmmsmo, sidente de director de seus trabalhos; .• 
que dulcificou os coraçoes, suaVIsou os cos- ' 
tumes domesticJs e publicas, e ao patrlo-

1 
O SR. RA. YMUN"DO MmAN"DA- Aliàs muito 

tismo do.~ l;lraJ~ileiros, que souberam s:tcl'ifi.· justa. 
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O SR. PRESIDEr-;TE:-... e o faço tanto mais 
desvanecido c em extremo penhorado,quando 
nesse pronunciamento da Camara, que vale 
por um solcmne vel'edictwn, enxerg-o n.nte3 
de tucio a approvação da comlucta que me 
tl'acoi o que tenho invariavelmente seguido 
desde o dia em qnc me coube a suprema dis
tincção de excrcOl' as funcções de tão nobre 
c elevado mandato. · 

Nesse voto da Camara cu vejo aind:1, o 
qne é para mim da maior valia, a n.ffirmação 
manifestn, e inoquivoca de que não desme
reci do conceito, de estima e apreço pessoa.! 
eom que sempr·e me distinguiram os meus 
dignos e bonrados collegas. 

0 SR. ANGELO NETO- Mel'ecidamentc. 
VozEs-Apoiado. 

ca.da um de sons membros, no exercicio das 
funcções de seu mandato. 

E devo accrescentar que, no. dia em que me 
não sentir com forças p:tra seguit• e>sa linha 
de condurta, para agir dess3 moL1o, · ou em 
que vir que o peestigio de que deve sempre 
see ceecn.da esta cadeira pôde perigar, 
deixakt-hei, volvendo a tomar assento naqu
eUas bancadas ... 

O Sa. ANGgLo NgTo (2. 0 Sec1·etario)
Acomp_tnhaLlo p:Jr todos os seus collegas da 
Mesa. 

0 SR. PRESIDENTE- •.• llara collaborar• 
com tLCiuelles que mais arJorosamente,cJm a 
palav~·a. e com o vo~o, pos~am empenhar-se 
na defesn. do::l grandes interesses dn. Patria. 
Beazileirn.. 

A esta. Camarn., que já tão relevantes ser
O SR. PRESIDENTE-Posto de honra, é viços tem prestado á cJ.uS;t publica com as 

certo, mas tambem de gravissimas responsa- medidas do caracter financeiro e outras que 
bilidades, eu não o acceitaria, escusado era iniciou e fez votar na sessão do anno findo, 
dizel-o, si não devesse esperar e contar,como aindn. muito re;;;ta a fazer para desempenhar
espero e conto, com a ~~Jarljuvação franca c o se da sua melindrosa missão, e rendo-lhe 
apoio dec;dido da Camai'a para auxili"'r-me apena.~ a devida, j11stiça acreditando que eUa 
no desempenho dos arduos e melindrosos de- saberá cumprir o sett dever e· que não il· 

-veres qu(} a sun. investidura acarreta e im- ludirá as esperanças que nos dias diffi.ceis 
põe, apoio e coadjuvação aquella de que a que atravess:tmos, o paiz deposita nas suas 
Mesa não póde pre.scindi t' para fazer cumprir ·luzes c no seu patriotismo. · 
e executar as disposições regim:mtacs e dar Vt~.rios o importantes problemas, uns de 
a mais conveniente direcção aos nossos tra- ordem socin.l ejuridica, outros de ordem eco
lJalhos, dependendo disso muito principal- nomica e financeir;a, terão nn.turalmente de 
mente o melhor aproveitamento do tempo prt3nder- SLla attenção e o seu exame na. 
destinado ás nossas sessõea e que, não vem actual ses: ão e eu estou certo de que a Ca
Jora. de prop:JSito dizel-o, não deve ser des- mara logo nos seus pr•imeiros dias de Ü'a· 
pendido com incidentes e qucstõ3s de impor-. balllo não deix<:n'á de tomn.r esses n.ssumptos 
tancia secundaria c, não raro, ireitn.ntes,que na devida consideração, examinando-os e 
nadn. adiantando nem tão pouco aprovei- d. .• ndo-lhes uina soluçãQ consoante ás aspira
tanJo á causn. dos grandes interesses do paiz, ções c intcrasses de grande monta que os 
sô servem para perturbcir a ordem o a calma mesmos coocr<Jt;izam. 
que devem presidir sempre ás nossas diS· A reforma da justiça locn.l, já em 3a diS· 
cussões, concorrendo ao mesmo tempo para cussão e qependendo apenas de votação da 
nmharnçar a marchn. e regular anJamento Camara ; o Codigo Civil, que constitue uma 
de assumptos de relevante interesse· publico, velha aspiraçã.o nacional, até hoje não satis
sujeitos ao exame e apreciação da Cainara. feita, além de outr•as medidas importantes 

Considern.mlo, como sempre considerei, a lembradas e apontadas na notn.vel mensagem 
Presidenci<t d:1 Camara, maxime neste re- do Sr. Presidente da Republica, constituem, 
gimen de separação e indep~ndencia de po- por ced.o, <i.ssumptos de relevantisüJ.1?.a im
deres, embora harmonicos entre si e auxi· poetancia. que não podem deixar de merece1• 
liando-se reciprocn.mente, como uma especie a mn.ior attenção por parte da Camara. 
de magistratura, inspirada c influenciada, é Os meus votos, ao terminar estn.s pala
c~rto, por motivos de ordem e interesse pu- vras de agradecimento que devo á Camara 
blico os mais elevados e agindo,. por isso dos Srs. Deputados pela immerecida honra .. ! 
mesmo, dentro de moldes mais simples e (N{ío apoiados.) 
mais vastos, não preciso affirmar á Camarn. 0 SR. ANGELO NETO _Muito justa. 
que, na direcção dos seus trabalJ:tos, manterei . 
a mesma linha (le co:~ducta que tenho até •· O SR. PRESIDENTE- ..• com que me drs-
1loje seguido, procedendq sempre com a tinguiu, não podem s~r outros sinão para 

'maior imparcialidade nas decisões que ha,ja que ella, em collaboraçao com o outro ramo 
de profe1·ir, nã::> podendo animar-me outros do Congresso e com o digno Governo· d~ Re
sentimentos nem outras disposições, sinão as puUica, se empenhe e se esforce p~a appa
de fazer respeitar o direito de toLlos e de rcUmr o paiz dos elementos e recursos indis-



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 14:15- Página 13 de 25 

ANNAES DA CAMAH.A 

pensaveis para quo clle possa vencer a, si
tuaçã.o difficil que a.ctualmentc ate a ves.~a. 

E~ enorme a responsabilidade do Congre.~:>o 
Nacional neste momento; eu a.cretlito,porém, 
que elle saberá, honrando as :mas tradições 
e o seu passado, desobriga.r-so della, ca,bal

p:trecer quo reconhece Deputado pelo 5° dis
tricto do meu Estado o Sr. Affonso Costa., 
requeiro a. V. .Ex. cgro consulte a Casa para 
que o referido pa.rccer possa entrar immedia
tamonte em votação. 

mente, impontio-se as'lim, mais uma vez, ao O St~. Sabino Barroso (pela Ol'

respeito, ao reconhecimento e á gr'atülão drl dem)- Sr. Presidente, faço requerimento 
paiz. (.ilittito bem; muito bem.) . identico aoque acaba de ser apresentado pelo 

Comparecem mais ós Srs. C<tstro Rebello, . di:~~inc.to I!epntado po~' P~~rnambuc~ em ~e
Sá Peixoto, Serzodello CorJ'êa, Luiz Domin- laçao a olmçao do l()o d1str1Cto do Mmas Ge~ 
gues, Joa,quim Pires, Tllori1az Accioly, Trin- raes. 
dado, Celso de Souza, João Vieira, Pereira 
de Lyra, Malaquias Gonçal vos, Cornelio da 
Fonseca., 'PGdro Pernambuco, Joviniano de 
Carvalho, VergnJ de Abreu, Tolentino dos 
Santos, Eduardo Ramos, Irineu Machado, 
Henrique Lagden, Oscar Godoy, Augusto do 
Vasconcellos, Sc'L Freire, Antonino Fialho, 
Sil· a Castro, Pereira dos Santos, Estevão 
Louo, Theophilo Ottoni, Gastão da Cunha, 
Carneiro de Rezende, Ad:tlborto Ferraz, May
rink, Eduardo Pimentel, Lamartine, Bene
dicto de Souza, Alencar Guimarães, Soares 
dos Santos e Alfredo Varella. 

Deixam de comparecer com c:1usa partici
pada os Srs. Urbano Santos, Agapito dos 
Santos, Luiz Gualberto, José BJiteüx, Anizio 
de Abreu, João Gayoso, Pereira Reis, Er
mirio Coutinho, Francisco Sodr~, Felix Gas
par, Eugenio Tom·inllo, Satyro Dias, Rodei
gues Lima, Dionysio Cerqueira, Sampaio 
Ferraz,. Martinho Cu.mpo.s, Joaquim Breves, 
Penido Filho, Manoel Fulgencio e Adolpho 
Gordo. 

E sem causa os: Sl's. Pedro Chermont, An~ 
tonio Bastos, Indio do Br<IZil, Vil'gil:io Erigido, 
José A velino, Lima Filho, Gomes de Mattos, 
Moreira Alves, Adalbcn·to Guimarães, Mar
colina Moura, José Monjardim, Nelson de 
Vasconcellos, IV~ul Ba.rros ), Barros Franco 

O Sr. President.e- Em tempo op
portuno submotterei á apreciação da Casa os 
requerimentos apresentados. 

O Sr. Seabrn (pela m·dem\-Sr. Pre
si.Llente, d3vendo apresentar um in'ojecto, por 
parte d;t Commissão de Constituição, Legisl
ação e Justiça, e não tendo sido possível fazel
o na horado expediente, requeiro a V. Ex. que 
consulte a Camara si me concede cinco mi
nutos de m·gencía, antes de entrar na ordem 
do dia para a aprosontaçãodomesmo projecto.-

0 SR. PRESIDENTE- Opportunamente sub
metterei á apreciação da Camara o l'equeri
mento de V,. Ex. 

Vem â Mesa e é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que se consulte â Camara. si mo 
concede cinco minutos de urgencia para 
aprasentar um projecGo de lei, por parte dà 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça. 

Sala dtts ses3õcs, 14 de maio de 1901.-
Seabl·a. 

Junior, Deocleciano de Souza, Lourenço Ba- O Sr. F~tusto Cardoso (para 
ptista, Alves de Brito, Pereira Lima, Julio uma explicação pessoal)- Está. perfeitamente 
Santos, Monteit·o de Barros. Ildefonso Alvim, nos moldes estatutaes o seu pedido da pa~ 
Esperidião, Lamouniet' GoC.ofredo, Landulpho lavra para uma explicação pessoal. Per
de Magalhães, Silv~ira Drummond, Olegario mittam-lhe, porém, abrir um parenthesis no 
Maciel, Mirand:~ Azevedo, Multa Junior, Do· assurnpto que o teaz á tribuna, no intento de 
mingues de Castro, Oliveira Brag<.t, Vatuis felicitar á Camara, pela reeleição de uma 
de Castro, Bueno de Andrada, ,Joaquim Al_.. Mesa, que ta,nto crosceu na direcção dos 
varo, Edmundo da Fonseca., Paulino Carlos, trab:1lhos parlamentares. 
Cincinato Braga, Alfredo Ellis, Ovidio Abran- Isto·.dito, responde ao seu illustre collega 
tes, Lindolpho Serra, Manoel Alvos, Fran- pelo Pará,. Sr. Artlml' Lemos. 
cisco Tolentino, Marçal Escoba.r, Angelo Pi- Assegurá: que .os votos que ·recebeu para 
nheiro, Rivadavia Corrêa, Aureliano Bar- membro da Qommissão de Constituição e 
bosa, Pinto da Rocha, Campos Cartier e Legislação não tiveram caracte1• político, 
Cassiano do Nascimento. não lhe foram dados por espírito de oppo· 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Julio Mello (pela ordem)
Achando-se imvresso no jornal da Casa o 

sição. Foram provas de ~;.stin:Ia pessoal que 
lhe deram alguns col,egas. 

Declara que não disputou ao seu nobre col
lega.e amigo um lagar na Commis.~ão de 
·Justiça. Ao contrario, dar-lhe-hht quantos 
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votos tivesse, não como uma homenagem 
aos seus talentos, ao sou brilhante espirito 
mas no interedse dos trabalhos parlamen: 
tares e da causa publica. 

Finalmentc,pedeáCamara que não acceite 
a renuncia que S. :Ex. acaba de fazer: re· 
cusc-a, solemne e unanimemente. 

Acredita que o nomo do seu dístincto col· 
lega foi riscado da chapa por duas razões: 
la, como uma manifestação da grande anti
pathia que, em geral esh assembléa vota 
;w governador do Pará.; 2"', porque a Ca· 
ma.ra ainda não conhece os meritos ex.traor
dinarios do illu8trc Deputado pelo Pará, 
e não pôde, pois, avaliar os grandes ser
viços que,_ na.quclla Con.uníssão, vae S. Ex. 
prostiar. 

Confia que os sons collegas recusem a re
nuncia do honr-ado Dcput.ad.o, que, veildo 
nc.'!Sn. recusa manifestação clara do pensa
mento da Carnara, uma eleiçlo unanime do 
seu nome para a Comnüssã.p de Justiça, a.ccei
t'lrà o cargo, que vae honrar. (llltdto bem,; 
muito bem,.) 

O ~r Pre8idente-Von submetter 
a votos em primeiro l0gar o pedido do nobl'c 
Deputado pelo Pará. . 

Posto a votos o requerimento do Sr. C~rlos 
de Novaes, é approvado. 

Proce1le-se á votação nominnl do requeri
mento do Sr. A. Lemos, podindo dispensa 
da Commissão de Constituição, Le(J'islação e 
Justiça. c 

. Proce<!_endo-se á cham~da, respondem ntíiJ, 
Isto é, nao concedem a. uispensa pedida pelo 
Se. Arthur Lemo.'l, os Srs. Carlos Marcel
lino. Albuquerque Serejo, Gabriel Salc-ado 
Sá. Peixoto, Carlos de Novaes, Scrz;dell~ 
Corrêa, Luiz D:.)lningues, RodT'iguL\s Fer
nandes, Christino Cruz, Guedelha Mourão, 
Cunha Mart.ins, Joaquim Pires, . Thomaz 
Accioly, Raymundo Artlmr, Nogueira Ac
cioly, João Lopes, Francisco Sá, Frederico 
Borges, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Eloy de 
Sonz<L, _Tavares lle Lyra., Trindade, Camillo 
de Holland·t, Silva Mariz, Ce1.'3o de Souza, 
Teixeira de Sá, Bricio Filho, Pereira. de 
Lyra, Esmeraldino Bandeira, .Julio de Mello, 
Estacio Coimbra, Elpidio Figueiredo, José 
Duarte, Angelo Neto, Epaminondas Gracíndo, 
Araujo Góes, Arroxellas Galvão, Raymundo 
de 1vliranda., Jovini:l.no lle Carvalho, Rodri
gues Dor ia., Syl vio Romcro, Fausto Cardoso, 
Seabra, Castro RelJcllo, Noiva, Manoel Cae

·tano, Paula Guimarães, Augusto de Freitas, 
O ~r .Carlos de Novaes (i" Se- E~luardo Ramos, Paranhos Montencgro, Gal

c,·etar-io) requer que a votação se faça pelo dmo Loreto, José Marcellino, Hercdia de Síi, 
processo nominaL · Ccl:io dos Reis, Iríncu M<teltado, Honri· 

que Lagden, Augusto de Vasc.Jncellos, Sã. 
<? ~~. Di~10 Bueno (pela 01.dem)- F' rei r~, Antonino Ficüho, Nilo Peçanha, 

CreiO, Sr. Pres1clente, que 0 nobre Deputado Custodio Coelho, Pcreit·a dos Santos, M·utins 
pela Pará acaba de requerer votn.não nomi- Teixeira, Oliveira Figueiredo, Estevão Lobo, 
nal para o roqu9rime1no apre300'tado pelo Theophilo Ott~ni, Viria.to !\Iarcarenhas, Gas
nobre Deputado o Sr. Arthur Lemos? tio da Cunha., José Bonifhcio, João Luiz, 

:\Ionteiro da Silveira., Alfredo Pinto, Ca.rneiro 
O SR. PRESIDENTE-Sim, senhor. de Rezende, Ft·aucisco Sa.llcs, Adulberto 
O Sn.. Dmo BuENo-Sendo as.sim, parece- l•'cl'ra.z, Leonel Filho, Ncce3io Tavares, Anta

me que o nvbt'c Deputado pelo Pa.t'<.L, 0 sr. nio . Zacltat•iíts, Henrique S~tlles, l\ln,yrink, 
Arthur Lemos, tom direito a uma. manifesüt- Sa.bmo Barros '• Arthm· ·Torrl3s, Lintlolpho 
ção da Camara feita, des5e modo ; n nome CE-et<Lno. Eduat•tlo Pimentel, Rotlolpho Pai· 
de S.Ex. entrou na cha.pa da Commissito de xao, Padua Rezendo, Gustavo Godoy, Dino 
Constituição, Legislação e Justiça por uma Bueno, Cajado, .Azevedo j\Ia.l'q uos, X.tt vier 
combinação acceita por todas as bancadas da de Almeidtt, Het·menegildo do .Moraes, Tci· 
Camara., do sorte que os votos dados ao no- 1 xcit·a. Bl'andão, Benedicto do Souza, XavieL' 
bre Deputado por Sergipe não podem ter ou- 1 do Valle, .Joio Candido, Abncar· Gnimarãe~, 
tra significação si não <L que ao-ora. mesmo foi 'La.menh<.L Lins, Cal'los Cavalcanti, Paula 
dalla nesta Casa : foram voto'S pes.:;oaes con- Ramos, Barbosa Limtt, Soares dos Santos, 
quistados pelos talentos do nobt'e Deputauo Gel'mano Ha.ssloelter, Vietorino Monteiro, 
:pot• Sergipe. Vesp;:tsiano de Albuquerque, Alreedo Varolln, 

A Cama,ra. naturalmente quererá dar ,~0 e Diogo Fortuna. 
nobre Deputado pelo Parl.'t uma demonstra
ção po~iti v a, co~o elle a quer, de modo que 
fique fora de duvida que o nome de s. Ex. 
foi bem acceito por todas as bancadas. 

Nestas condíçõ.es o requerimento do nobre 
Deputado parece-me procedente c não terei 
duvida em votar por elle. 

Tç.nllo concluído. . 

_ ~ Sr. Presidente- A dispensa. 
pedtda pelo Sr. Arthur Lemos foi rejeitada 
por 108 votos, tantos qu,tntos foram os 
Srs. Deputados quo responderam á chamada. 

O Sr·. Presidente-Vou submett0t' 
a votos o requerimon to do Sr. Julio (lo ~Iello~ 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 14:15- Página 15 de 25 

46 ANNAES DA CAMARA 

'pam ser vota.do o parecer n. 3, de 1901. 
referente ao reconhecimento do St'. Affonso 
Gonçalves Ferreira da Costa, eleito Deput~tdo 
pelo 5° districto de Pcmambuco. 

_Consultada a Camara,é appeovado o I'cque
rimento do Sr . .Julio de :Mello. 

Em seguida. são succo'3sivamentc postas a 
votos e ap}n'ovadas as seguintes conclusões 
do parecer n. 3, de 1901 : 

1°, que seja approvada a eleição realizada 
a 25 de março deste anno, no 5° districto do 
Estado de Pemamlmco, para o pr'eenchi
mento de uma vaga de Deputado Federal ; 

2°, que seja reconhecido Deputado pelo 
mesmo districto o Dr. Affonso Gonçalves 
Ferreira da Costa. 

O Sr. Presidente - Proclamo 
Deputa.do pelo 5° districto do Estculo do P~r
nambuco o Sr. Afronso Gonçalves Ferrmm 
da Costa. 

O SI" •• Julio de I\lello (pela or
dem)- Achando-se na ante-sala o Dcpu';ado 
que aca.ba de ser reconlwcirlo o proclama.1o, 
requeiro a v. Ex.se dig·ne de nomear a.rcspe
ctiva commissão para o fim de acompanhai-o 
ao recinto afim de que preste o compro
misso constitucional. 

O Sr. Presidente convida, os 
Srs. 3° e 4° Secretarias a irem receber o 
mesmo senhor, o qual, sendo introduzido no 
recinto, presta junto á. Mesa o compromisso 
regimental. , 

O Sr .. Sabino Barroso (pçla 
o1·dem) requer dispensa de interstício para a 
votação do parecer n. 2, de 190 L. 

Consultada a Ca.mar<t. é approvado o re
querimento do Sr. Sttbino Barroso. 

Em scgtHda são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 
do p.1rccer n. 2, de 190 l: 
· « P, que sejam approvad:~.s as eleições 

que se eit'ectuaram no dia 21 de outubro de 
1900 na JQa circumscripção eleitoral do Es
tado de Minas Geraes ; 

2a, que seja reconhecido c proclamado 
Deputado pela mesma circumscripção o Dr. 
José Bento Nogueira Junior». 

O ~~h·. Presidente - Proclamo 
Deputado pelo 10° districto (lo Esta:do de 
Minas Geraes o Sr. José Bento Nogumra Ju
nior. 

O Sr. Sabino Barroso (pela 
ri·dem)-- Adumdo-se na. ante-sal{~ o Dcptl-

tado que acaba tlc ser reconhecido e procla
mado, requeiro"" V. Ex:. se digne nomear a 
respectiva commi~são para acompanhai-o 
ao roeinto atlm de pt'estar o comlll'onüsso 
regimcn taJ. · 

O Sr. JP•residente convida os Srs. 
3° e 4" Secretarias a irem rccclJer o mesmo 
senhor, o qual, sendo introduzido no recinto, 
prcs~a junto á :Mesa o compromisso regi
mental. 

Em seguida 6 posto a votos o approvado o 
requerimento do Sr. Par::Lnhos- Montcnegro, 
oli'erecido em sessão a.nterior, cujo. teor 
é o seguinte: 

«Roqueiro que, por intermedio da. Mesa, 
so peçam as seguintes informações: 

la. Quanta.s fallencias foram abertas na 
Capital Federal de 1891 a 1900. 

2a. Qm~nt)s proces.3os por crime do quebra. 
fraudulenta ou culposi1 foram instaurados no 
ref'erido decennio. . 

sa. Quaes os resultados desses processos. )) 
Posto a votos, é igualmente approvttdo o 

requerimento do St'. Seabra, oJl'erccido na 
sessão de hoje, pedindo urgencia para funda
menta.r um projecto. 

O Sr. Seabra como membro da 
Commissão do Constituição. Lcgish~ção e Jus
tiça vem apresentar á Camara um projecto 
de lei, que tende melhorar a situação a.f!li
ctiva. em que se acha o paiz. devido <i, 
crise bancaria que estalou no anno passado 
e cujas consequencias ainda agora continuam 
a. perdurar a despeito das provüloncias quo o 
Congresso tomou, do accordo com o Governo. 
Agora mesmo, nn. Bn.hia, ess;-~, crise subsiste, 
e como é natural, com gr<wis:;imos prejuízos 
para o commercio, indnstrias c agricnltum. 
Nossas condições, a crise atlccta •~ massa 
geral da Repu bica. 

Assim, pois, tendo recebido da. B:thia mn;1 
rcprosenta.çã.o resol vou confeccionae o pro
jccto quo vae let' e quo visa a suspensão da 
lei dai.! sociedades anonymas n[t parte em 
que se refere <ís liquidaçõJs para os bancos 
nacionaes. 

Os arts, 3°, 4°, 5° e 6o do projecto :;;ão 
meras reproducções de providencias con
tidas nos estatutos do Banco da Republica. 
Quanto <~.os dous primeios, applicarn apenas 
aos bancos de todo o paiz as mesmas provi-· 
clencias que foram applicn.das pela lei de 
setembro ultimo: suspendem as liquidações 
forçada.s durante 30 dias e permittem as con
cordatas oxtra-judiciaes, não exigindo os dous 
terços dos credores e sim ap0nas a maioria. 
Isto hasta.r(t, talvez, parn, que os estabcleci
meD:&os de c~'e,dito a.ft'ectados po~<l. cdso 
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actual não succumbam a ella. (Jluito bem; 
muito bem. 

Vem á Mesa e vae c.t imprimir, para en
trar na ordem dos trabalhos, o seguinte 

PR.OJECTO 

\ 
N. l- 190l 

''S~tspcnde o dec1·eto n. 164, de 17 dejaneiro de 
1890, na parte relativa ás liquidaç{;es for
çadas pm'a os bancos nacionaes qt?e decla
?·m·em, pe1-ante a ?"espectiva Junta Commer
cial, dentro de 30 dias, adaptar o 1·egimen 
qtte ella estabelqce, c dá Ottt1·as providen-
cias • 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J.o Fica suspenso o decreto n. 164; de 

17 de janeiro de 1890, na parte relativa á., 
liquülaçõe.;; forçadas para os bancos nacio
naes que declararem perante a respectiva 
Junta Commercia1, dentro de 30 dü1s, à con
tar da data da publicação desta, lei, adoptar 
o regimen qrte ella estabelece. 

Paragrapho uuico. Esta suspensão durará 
só mente o tempo necessario para o fim indi

, cado no art. 2° desta lei, e não poderá exce
der de quatro mezes. 

Art. 2. 0 E' permittido aos mesmos bancos 
fazerem accordo extra-judicial cam seus cre
dores, desde que obtenham annuencia delles, 
rep1•esentando mais de metade do valor su
jeito aos e!feitos do mesmo accordo. 

Art. 3.0 O accordo de que trata o artigo 
antecedente fica sómente dependente, para. 
produzir seus cffoitos, da homologação, que 
scr(t dada pelo juiz do commercio da juris
d iccão dos bancos. 

Art. 4. 0 Homologado o accordo, será elle 
ourigatorio pat•a. todos os credore3 uctuaes, 
presente~ ou àusentcs, cont'ormes ou dissiden
tes, exccptuando-se os de domínio, os previ
legiados c os hypotheca.eios e do lettras 
hypotheca.rias. 

Art. tí .0 A scntcn(,l<t que homologar o a.ccor
do passará em julgado no prazo de 48 horas, 
que correrão no cartorio, e della SÓ poderá 
haver recurao do aggravo de instrumento 
pari:\ o tribunal superior do districto do 
banco. · 

Al·t. 6.0 A recusa de accordo pelos credores 
chirographarios não induza.liquidação forçada. 

Art. 7.0 Revogam-se todas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 14 de maio de 1901.
J ; J. StJabra, rel.ator.-Lttiz Domingues.-Al
f1·edo Pinto.-Af:evedo .Marques.-1.'eixeim de 
Sd, vencido, por tratar~se de medidas de 
excepção, sõ admissi v eis em circumstancias 
cxtraordinarias, maxime abrangendo praças 
que não reclamam nem preci8am de seme-

47 

lhantes providencias, e que poderão até ser 
por ellas al~mnada3 e prejudicadas. - Fre
deJ· ico Borges. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 1'13, de 1900, l'Cformando a lei das fal
lencias (decreto n. 917, de 24 de outuht•o de 
18)0). 

Voem 1t Mesa, são lidas, aJ:lOiaclas e postas 
conjunctamente em discussão com o projecto 
as seguintes: 

EMENDAS 

Ao proJecto n• 143, de 1900 

Na primeira parte até o titulo 4°,in.clusivc, 
substituam-se as palavras - Commissão 
Fiscal-pelas seguintes: Curador das Massas 
fallidas. 

Sala das sesclões, 14 de maio de 1901. -
Paranhos 1lfonteneg1·o. 

Art. 13, § 1 °-Substituam-se as palavras,-. 
nem depois da cassação - pelas seguintes : 
nem dous annos depois da cessação do exer
cício do commercio. 

Sala das sessões, 14 de nl.aio de 1901.
Paranhos llfontenegro. 

Art. 15", 2a parte-Substitua-se pelo se
guinte: O juiz nomeará dentre estes o syn
dico proviso1•io da fallencia. 

Sala. das sessõGs, 14 de maio de 1901.
Pa?·anhos !ffontenegro. 

Art. lô - Substitua-se pelo seguinte: Na 
f<Llta, da lista dos credores, ou no caso de 
recusa do nomeado;o juiz poderá nomear syn· 
dico proviwrio o credor que tiver requerido 
a. faUencia., ou Otltra pessoa que tenha as 
qualidades neccssarias. 

A nomeação do syndico n~w impede a qual
quer creclor de requerer e promover o que 
for a bem da massa iitllida. 

Sala dtts sessões, l4 de maio ele WOI.
Pa,·anltos J1Iontcncgro. 

Art. 20.- Em vez de syndico, diga-se 
Curador das massas fallidas. 

Sala ·das sessões, 14 de maio de 1901.
Paranlws Jlfontenegro. 

Onde convier : 
Decl.arada a fallencia, o juiz intBrrogm•ú. 

immediatamente os -fallido3, inquerindo si, 
além das dividas constantes de seus livros 
commerciaes, teem elles outros debitas par
ticulares, os quaes deverão ser especificaàos, 
caso existam. 

Sala das ses.sões, 14 de mnio de l90T.
Puranhos Monte'negro. 
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Arr. 2:3 ( lettra, e ). - Snpprimam-se as 
palavras- saJvo si forem avultadas-- até 
o final. 

Sala tlas sessões, 14 de maio do 1901.
Pa1'anhos Mont.eneg1·o. 

Art. 42.- Accre~cente-sc:- Promover o 
exa,me <los livros do fa.Uido, com cil.ação do 
mesmo, por peritos nomearlos pelo ,juiz, c em 
'l?sn presença, paea se averiguar da.;; causas 
ouaJaJlenci<1. Requerer todas a::,; diligencias 
neeessarias para se conhecer cless:ts causas. 

Lcttra d): - 1\ccrescenta.r no logar com
potente -com autol'iz<Lção do juiz. 

Sala das ses,;ões, 14 de · maio de 1901.
Pamnhos J1Iontenegi'O. 

Art. 46,- O p;·azo de 20 dias po~brá ser, 
a requerimento do syndico e do curador das 
massas fallida.s, razoa;v;cl mente pro rogado 
pelo juiz. 

Sala das sessões, H ue maio de 190 l . -
l?a1·anhos Uontenegro. 

' Art. 50, paragrapho unico. -Em cvz de 
nove mezes, diga-se : - dons annos. 

S:tla das sessões, H de m~Lio de 1901.
l?aranhos J.lfontencg1·o. 

Onde convier: - Concelid:t ou negada a 
concordata, o escrivão cnviat·<t, no prazo 
maxi mo de lO dias, ao cueador das massas 
f~llhlas, côpia de todo o processado, passanrlo 
disso a devida cort.idfto c cobr<\ll<lo recibo. 

Saln. das sessões, H do maio de l!.lOl.-
Pamnhos ,1fontcncg1·o. 

Art. G:t, (:1" o1incn.) : 
Em vez <le 6 '!ô, diga.-H:I : - :l ·~á. 

Sal;t dn::; sessí'íos, 11 do maio de 1001.
Pm·anhos Monlcner;ro. 

Art. GG.- fiulJstitua-sc pulo soguintn:
Os ~;yndicos, de aecorrlo com a commissfio 
:fisca'l c com autorização do jni;r.. 

S<tla das scs.sõcs, 1,1 llé malo 1lc !DOI.
l?aranhos Monle1W!J1'0, 

Art. 67, § 2":-Em vez de- cinco dias
diga-se:- dez dias. 

Sala das sessões, 14 de nuio de 1901.
J?aranhos J.lfontencgro. 

Art. 75, lettra a.- A Fazenda Publica, os 
Estados o os munieipios pelos impostos 
devidos. 

Sala da.s sessões, 14 de maio de 1901 . -
l?aranhos llfontenegro. 

. Art. 83, § I 0-Em vez de-cul'ador li::;cu.l, 
diga-se-cmatlor das mas3as fallidas. 

§ 2°-Em vez dc-Commissão fiscal, diga-se 
-cuearlor da.s mas~?.as f'allidas. 

§ 3°-Substitua,-so pelo seguinte: A petição 
inicial pl'ccncher(L todos os requisitos exigi
<los pelas leis do processo criminal, será 
instruída com n. cópia do touo o processado 
até a concessão ou denegação da concordata, 
e aprcscn tada dentro da prazo de 15 dias, a 
contar do recolhimento tlessa cópia. 

Sala, das s ·;ssões, 14 de m::üo de IOO!.
Pa1·anhos Jlfonteneg1·o. 

Art. 84-Accrascentc ·se: VI- Ateazo do 
escrlpturação. 

Sala da~ sessões, 14 de vffi:1ÍO do 1911.
p m·anhos 1lf ontene [}?'O. 

Art. 87-Supprimam-se n.s palavras-c pol' 
dous adj11ntos, até o final, e os§§ 1°, 2° c :3". 

Art. 88-Supprima-se o§ 1°. 
Sala tbs ses.3ões, 14 de maio de 1901.

Pm·anhos ilfontencgro 

Art. ll:{-Em vez de- seis mczos, clig<t-so 
-dous an nos. 

Saln. das s3ssões, 14 do maio de 1901.
Po.ranhos "lfonteneg1·o. 

Supprimam-se os arts. 129 e 130. 
Sala das sessões, 14 de maio de 1901.

Paranhos Jllontmteg1·o. 

O !!h·. Nciva- Devo congt·atula.r-mc 
com a Camara não só pela rerorllla por que 
passou ... 

O Sn.. GErt:.IANo l:L\sswclllm - Tendo ta
pot.e novo. 

O Srt.Nt-:tVA-... estando de têtpcte novo ... 

0 Stt. FAUSTO CARDOSO- Porém com OS 
movni:-; mallust.l'.t<los. 

O SR. NEn·A - ... cohm·cntc com outt·as 
relot·mas que se yã,o dando, on so vão dar, 
eomo tamlJem por est:.t brilhante e.:;tr<~ :t de 
:;;ens tt':tba.lho::;, com uma sessão chqia, abri
lluult:tda com a palltvrn. vibrante e energiea; 
do illustl'o ropre::sentantc do Rio Gt•ando do 
Sul, <tue, de a.ccorde com os seus principias, 
levantou um prot3sto, com a fra.nquezn. que 
lhe é peculiar o com a energia que todas lhê 
notam, provocando o brilhante improviso, a. 
admiravel ot·ação <lo IUCLl digno conterraneo 
o Sr. DoputaLlo Tosta na detcsa dos nobres c , 
sa,ntos princípios que de modo tiio elevado 
e convicto susten tu.. Chefes (las bancadas 
do leão do Nortv c da. altiva, Minas surgem 
avocando direitos <le coatar com mais um 
elemento para as suas Yictorlas, o n, Ca
ma,r;t vota, sul't·n.g<t estes reqtwr·imentos <1nc 
faz com que l'occbamo;, dous collcgas q ne 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 14:15- Página 18 de 25 

SESSÃO EM 14 DE MAIO DE 1901 49 

já t.iveram a, satisfação e nós a. honr<L de 
tol-os em nossa companhia. durante o tri
ennio passado. 

O ,honrado Prosillen to, no sen discurso de 
a.gr:vlocimento pela merocicl:L honraria que 
mais uma vez teve da C;unat'<L, f<tz o pro
g-rumm:L de sou modo lle flirigir o Paria~ 
monto e promette-nos aquillo qnc j:i. as,<is S<t
llemos c de que riamos pleno i;ostemunho -
que devemos contar eom a rcctitl~o rio sr.n es
pírito, ~~om a. sm·lma. jnsl;iç~:L do sua imp:u·cüt
liclad.c~, com a dolica.rlez:t o onm·gia qne 
todos llw reconhecem. ( 1liuito bem.) 

Levanta-se o itlustrc membro ela. iJahcada 
bahiana, meu collega. do distl'icto, o Sr. 
Seabra, e, traduzindo os sentimentos q.ue vã.o 
na. alma, de todos nós bahia.nos, ante ít crise 
que apavora a Bahia c a todos os brazileiros, 
apresenta o projccto que não cogitou sômcntc 
da. Bahüt, mas estendeu a medida ~t todos os 
gstados que estão em idcnticas circumstan
cias ... 

deu-mentais unm vez a JH'OV<1 da. oeienta
ção do sem espil'ito,f'n.zenrlo o mereéido e on
tlwsiastico elogio quo Jll'Civocou cst;~ mani
f'osta.ção unanimo do.~ Deputados presentes ao 
l'cquel'imento do illustl'o Doput:ulo pelo Pará, 
o clist.i.ncto Sr. Arthm' Lemos, que pedia .-~ 
sm~ exonnração de mcmln·o da. Commissã.o 
do .Jus!;iç~:L c em qncrn votei tambem. 

Sr. P eesid.cnte, rlisse,já ·uma, voz, o repito, 
c1no nà.o possuo bilJliotlwca. 

O SR. FALJSTO CARDoso-Si possui~se, 'era 
um homcrn perigos:J. 

O SR. l\iglvA-A minhêL lci.tue<t (: só de 
gazetas,son enthusíasr;:t n.rclenr;cclnrcviHtas e 1 

si pudessn, teria tollas cssn.s quo sô de nome 
m;ton conhecendo pcl;t U1ú1Jersal, iínportante 
c a.peccin.da revista que comr,ça, a sm· publi
cada nesta Cupital, gJ.'a('as a dous collcg<~s ... 
ilt11strns nwmbms tl:L rnpresnntaçã.o nacio
nai, um com assento no Senado, outro 
nos~o illustrc collcg:1, nesta C:tmu.m, c n. 
lUH óntro não menos illustre homem de 

O Sn. CosTA .JuNIOR - Quo n:i.o cstito lct!;ru.s. 
em idcmticas circmnstancias e cple não perli- () s1r. Cii!J·:JH·:t.tL\. Mutm:\o d:'t mn a.p:u·te. 
J'am a morlida, que sô pôde ser prcjudicia.l. 0 Sit. NI·:IVA _ l•:u esi;ou ainda. no meu 

O Sn.. NEIVA-Isto fi.ca paru occa.siã.o op· exnrclio, vou occupar-mc dn, questão do fal~ 
-portuna ser ventilado. Estou fitznr..do syn· loncia.s, c da.r· o mon t•ccadu, tr·ata.ndo-sc de 

these da sessão c dcchrando-me tle pleno uma qnosl.ào ti'i.o importan!;e e ele um traba
accordo com o projecto da Cornmissã.o de ll.to do conunissfí.o q no f'oi pl'esldida pelo illus
Constituiçã.o. (Apa1·tes). Qtmndo chegar a i.re Dopntaclt>,qne ac:L!Ja de orar, e de quo foi 
occasião do outros Esta.dos precisa.l'em jú, <L olle o rela.toe. 
medid<t estare'~ facultada.. Enti'~n, St·. PJ•esidonl;n, dizia on que, si 

Ninguem dlga que deste pão não comei':i,; pttrlrs.,o, lul'ia. toda.s a:-; revistas, embora. 
mas faço Yotos lla.l'<1 qtw o Est;tdo de V. Ex. 'q tw pa r:t tal loitHJ'a. i. i yessn rln empregar 
esteja sempre prospero. rnuii;u tom po ; ma.s nfto possuo os recnrios 

J10ei\SS<U'ÍUS tlarn. ;ul(!llil'lt' todas estas Imbli~ O SR. CoSTA JUNIOR-V. Ex.· nü.o nm cn~ ' 
tendeu. A dccrot:tçã.o da, medida l)(idu l)l't\,·J·n-· e;t<;i"íns ctltt~ s·:i.o muitas e au~ do varias 

t:Úl't'S. 
· <lica.r a banco;;, qnc, ni't.o estanclo nas mosnuts lia. t11111 p11s vi 1111 w, J'evii'lt<L- muu -nu. 
cil'cumsta.ncias, dclla não lH'et:ÍSI_Im. mií.o do ttlll dbtindo t:ollnga de hancada. 

O SR. NEtVA-Sr. Prcsi<lonte, inf'olizntunto qun, JHH' .sig·1w.l, LI·adttziu dell;~ um bcllo 
!,ndos o:-; h<tnc~oi> do mon Esl;aclo os7.'\o om •;on- so111:l;o, a.i1ula, mais hoi!Mnente vnrl;ido, mas 
rlir;i"íos <ln preeisar rlessa ermt~ossi'i.o quo :lqui, niu> a,s;;ig-1wi pnla. raz;l.o prH'IllW nã.o pudet'<.L 
pu1· quasi unanimidade, l'ni votada, om lhvot• assignar ;~,s oLür·as. 
do li:lnt:o da, Repnhli.ea. (Azwl'les.) ~Tas lr:io agot•a, ;t, U•~l)islrr Uniec'J'S(/l, que 

I\Ias, sr: Presidünif•, Jltr~ p:wmi t,t,il'á V. Ex. 1;1,z a en111pi laç,ün üe i.clllas aH outeaH, o, no seu 
c1ne,concluindo o~ta.synthesc, em que nw con- te.l·oeiro nmnnt·o, n:~ sccr;·ào-Revisi;<t das rc
gratula.va eom a. ~a<.;ào o eom o pa.rlaBHmto visL;ts-!Jlvo uce:tsiáo de ;tpt·ociar <.L synthesc 
por voe os rept·oscnta.ntcs <.tginüo em tnrno do um al'tigo assi.gnado por Emesto Clmrles,. 

,!lo hlé;.ts rcspcit;wcis, á guiza. de pt·otcgome- na. R.c·vw:, do abl'll uHirno, em quo clle diziu 
nos, aproveitando-me desta ci.rcumsta.uei<t, qtw ha nm;~ lingua pal'lamentae, poii> que 
por vm· este movimeni;açã.o no parlamento, o p<~l'lamcnl;o tem a sua lingnagem, a sua. 
qu-e às vezes é censura.do por falta ele acç~ão, tcclmic<J,, as suas llhrases mais ou menos 
folgue do ver este movimento d<t Cêtthar;~ -sonol'as. . 
dos Doput;ulos. Foi isto, Sr. Presidente, quo Ao lm· isto 1iqnei atm'llluo o quasi não 
mn desviou do quo ia. dizendo. mo utrovia a. vir ntllut· hoje e porque, em 

sete a.nnos de convivenci<t nesta Casa, não 0 SR. FAUSTO CARDOSO-~ la fazendo um 
1 pü1le aprender a ta.llinguagcm. 
)r.llo historico th scssn.o. Comprellende a. Camara. o (~onstrangi-

0 SR. NEIVA - Sim, desta, sessão em mento com ClllO entro nesta. díseussã.o, tendo 
que S. Ex:., o illustre Deputado por Sergil)e, a. ajudar-me uma, boa vontttde sem limites 

Camarl\ V. 1 Z 
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e uma linguagem simples, de uma. simplez<tl O SR. NEIVA-Mas emquanto não ma.rc<1· 
_do alma, que(~ o meu ca.ractcristico. rem vigorarti. a.me1lida. de prevenção de q_ue 

Lastimo não tor ainda aprendido esta lin-
1 
ora cogito, e estou ccl'i;o de qno ella achará, 

guagem de qnc nos f:tlla a recente, ruas no espírito de equidade ele S. Ex., da. illustre 
JH'ocurada revista «Universal» ; todavia I Commissão e da Camara., todo o apoio. 
vou sempre d:tr a minha opinião rchtiva- 1 (A.poiarlos c apartes.) 
monte a um dos cento o tantos artigos do Dir-se-ha : pois então o Deputado pela 
que se compõe o projecto de fallcnt:ias, ela- Ba)lia está. cansando os ouvidos do se1,.1s col
borado per ~. Ex., .convencido do que a legas (neTo apoiados) pam ventilâr uma 
causa que cu von defender ha de achar pleno questf.i.o individual ? 
apoio nã.o só da })art.e do illust1·c relator, Em p1·imeiro logar, não :-;e trata de um in-
como <tinda da Cama.ra. dividuo só, trata-se de todos aqueUes quo 

Por mais (jUC me fttlt•J a technologia. im- exercem esse cargo em úíver .. ;;os Estados. 
preseindivel. j;i, nã.o digo d;L linguagem E quando fosse de um individuo, nós cst<t· 
parlamentar, mas a technologia geral, eu mos aqui para tratar do individuo ou d<t 
entendo que, aiud;t rnesmo r.~ltando-mo, como eollcctividacle, desde que se tratar rle fazer 
mo fa.ltam, os eonheeirnentos completos do justiça. (llpoiados.) 
assumpto, devo trat;w desta r1uestão, porque Eu podi<t limitrtr-mc a remetter minha 
o que desejo I! fazet' com quo não seja otl'on- emen•la á Mesa, pois que jü. tem a assigna
elido um direito, desde que.pelo art. 130 do tura de um outro collega, e, cumpt·indo esse 
projecto o curador das massas fallidas, cujo dever, deixar a soluç~ão, como espero, ao 
cargo é mantitlo, não terá direito a porcen- espírito esclarecillo, recto, ectuitativo e so
tagem alguma. bretudo competente do nobre relator, meu 

Ora, Sl'. Presidente, como cst<i organizado illustre collega de bancada; mas recero que 
o projecto, parece que a :porcentagem passa a boa vontade do nobre Deputado possa ser 
do curador ao juiz, que por disposição ex- aniquilada, como já o foi aqui, em questão 
pressa de loi, por exemplo, no Estado da identica e muito ,justa.. 
Bahia, não poderá. recehel-a. Tratava-se ju;,tamente de assumptos f'n-

No Estado da Bahia, pela lei de 6 de . se- doraes, ou melhor de empregados fcdera.os, 
t.embro de 1898, o curador das massas fal- quando o parlamento votava um augmento 
lidas não tem ordenado, não tem vencimento de Ol'tlenado para os membros do Supremo 
algum, tom apenas <t porcentagem de que Tribunal, ao mesmo tempo um augmento . 
tl'ata o regulamento de 5 de setemlH·o de para os mnpt·egados ela Secret.a.ria rlo Sn-
1855, do Tl'ibuna.l do Commcrcio, e si essa JH'emo Tribunal, na ra.zã.o do ao 0 /.,. 

porcentagem desapparecer, fica esse funccio- O iUustre Deputa,lo, si não me falha a. me
nario sem nenu!lla das vantagens e ferido mo1·ia, o Sr. Nilo Peçanha, propunha que se 
em um direito j<'t. por elle adquirido. estendesse esse a.ugmento aos rn;tgistra(los 

O facto dellc ter uma porcentagem não é ela. justiça. no Districto Federal. 
absolutamente prejurlicial às massas fallidas, Pois IJem; cu apresentei uma emenda para 
pelo que penso que, em vez de caber essa que os o!Iieiaes de ,justiça do ,juizo federal pu-. 
porcentagem a.o ,juiz, que i.em ordcmt1lo fixo, dessem oxct·ccr simulta.nea.mento as t'uncçõeii 
deve cl!a c;tbm· ao cumdor. de pot·teiro e coni;inuo da, repa.1·tição c tivcs-

Ncste sentido, apresentarei uma emenda som um orrlrmado elo 25$ por mcz! 
que contém uma. medida. tnmporal'ia.. O SR. EnuAtwo RAMos- E era de justi~:a.. 

Acho quo, rlosdo o motnonto em que o Es- O Sn.. NmvA - Naquelle tempo havia. 
ta.do da Bahia, pot• exemplo, dctcrmin<Ll' por muitos afl'a.zeres. Mas querem sabe!' o 
uma lei que o cura.dor passe a tor um orde- qun so deu ·? As commissões varia1•am rle 
nado, então, pódll desapparccer esta por- opinião ; esta emenda t'oi para o Senado, 
contagem. _ veio depois para aqui. Em conclusão : 

Mas, estabelceer-sc que haja um curador para não repetir esta historia dolorosa, 
-das massas f'<Lllidas, para assistir aos pro- houve augmento para o Supremo Tribunal · 
~esso'il, para acompanhai-os, instruindo-os, de Justiça, para os seus empregados, para os 
estudando-os, tendo em vista os efl'eitos cri- juizes dos Trilmnaes do Districto Federal e 
minaes da f'alloncia, não . se lhe dando um -devo fazer sentir ao iJlustre Deputado pelo 
ordenado, ou a.o menos uma porcentagem, é Maranhão-S. Ex. estendeu o augrneQ.to aos 
uma morlida. que me parece injustitica- dese·mba.rgadores, quando aliá.s já. tinham 
Yel. obtido augmento de ·o1•denado no anno ante-

O SR. Sn,VA MARiz-Será um cargo que 
ninguem quererá- occupar nessas condições. 

O SR. SEABRA-Competirá. aos Estados 
1narcar o ordenado. 

rior. E vem esse avalanche de augmento 
para· os empregados de secretarias, aos des
embarga.dores.ftepois, aos juizes seccionaes 
dos Estados, mas para os desgraçados óífici;tes 
de justiça, para os misoros contínuos nada. 
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s .. edc .. u! ~~nkct:w.t_o ~ Sl' . . J?.e .. juiz :;:•(:c;ion.:dl ? ~ .. ·.~·. ·· :.•rcs. identc--Tom a, p;da. vt·r~ 
na Batua clou tntm·maç~ao [;wol'a.vel ; o o S1·. Sea,ht· ;t. 
jllu:-;tro.c dis1;incto Sl'. Gonc;a.lvm Feno;~il':t., 
cntã.o Minist1•o d~~ Justiça., dissB CJllt\ nl'n do C ll ~··· Seahra ti iz se1· ol.11·igado a. 
jnstiç:;_t o que pedii:l.m aquclles fnnet;itm:Hio:-;, l'<LZC\l' algumas eunsidnt·a.t{ões solm, o p1·ojccto, 
a.ccresceni;<~lHlo quo ollc não poJia.- rlntet'- nii,o :-;,i lJOl' ser o seu rola. to r, corno ainda. (~m 
minar nada, porcJUC dependia do pal'la- a.tton~:ií.o ao seu iLiust.r·c conllJa.nltoil'O de t·c
mento. . pl'e.-.;enta<,:ão, o St•. Pai·t.~llhos l\Iontenogro, 

A prctenção ficou, como diz o vulgo, <1uo IH~ suss:'i.o do an11o passado o irnpugnara 
c11tt·o o céu c :1, terra- entro o executivo c em va1·ios pontus em sustentaç:'Lo ele emendt.LS 
o legislativo, e o l'O~ultado foi ficarnm que ofl'l~ruccu. 
a.qucllos pobres mnprcg:tllos sem a.ugmcn to Relovo, poi:-l, a, Cu.mara. o,; momento~ que 
algum. vae tomat· ;L suct precio~u. attençíi.o. 

Sã.o esses os absurdos c1uc se dã.o, c contl'a Os motivos do projceto estão n<~s razões do 
os quaq_s hlatero. ordem que o precedem. Nã.o é um:1 rcvo· 

Si o termo nã.o é parla.nwntae c devida- ga.ç:i'í,o c:omplet:~ 1lo dnet·ei;o üo Oovcrno Provi· 
mente applicavcl, roti.ral-o-hci; mas, como sorio. A Comrniss~í.o modificou a.penn.s <.LS 
quer CJHC seja, Isto p:.tssou-sc· e c:::G:tn<L lei tlispo:~ir;.iíos em vigot· sobro fa.lleneia~ n<t 
eom o meu protesto. p:í.rt.n em C{IHl a.crcrlita. quo os intc.t·es:ms 

Porc1uo, Sr. Presiden l.c, cu , <JIIC ainda não soei aos sào contrariados, como ficou clara· 
sei a lingua technica do parlamento ; cn,quc mcn t;c demonstrado em importante rounii:io 
não entendo desse negocio de dit>eito; cu, c1ue de nogocüwtcs desta IH'aç:a Coita no Centro 
estou em prova, do f'allencia. <le conlteei- Comntercia.l. 
mentos para tratar rlü fallcncias (l'i.~o), !'<\- l~eSIJOll!lcndo ao nobro Dcputa1lo p!\la. H:tllia, 
1ligi a cmen!la deste modo. (Lê.) o ~1.·. P:•r·anho:-; Montcncg-ro, tliz que ~. Ex. 

Ct•cio que isto é de intuitivajustiç<t. Eslmt nfí.t> combateu as rnodilica.f,:õcs feitas pela 
certo de quo tor<i dos e:'ipiritos e.~cla.recidos dos Commissã.o de Legisli.J.çã.o e .Justiça; ao eon· 
illustres mestres do diroito, o que de direito tral'io, não lho regateou applamos, o quo 
são os meus mestres, éL acceitação, si náo muito a desvanece . S. Ex. impugnou, é ver· 
pela defesu. t1uc acabo de f'azor <t tão justa. lhdc, o decreto n. !)17, de Hi90, porque, 
causa, ao menos em homenagem ao illustro segundo o seu modo pessou.l de ver, deturpa 
representante ch~ Bahia, tambem .signatario o Poder .Tt~dich~~·io, tü·an<.lo-lhc o potler, a 
da mnenda. competencm de .Julg:tr as taHencla.s. 

V. Ex. c a Camara mo relevem o tempo A censura de :::l. Ex. não visa, pois,. a Com-
que lhes roubei. missã.o, porque o que clla l(~z íoi conservar 

Era preciso uma moldur:t preta. pa.t•a o disposiçõos d() a.lludido decreto. Nom a Com
brilhante quadro de 11m dia fulgurante ele missão teve ~ protcnção llc fazer obrtt com
oratoria. como o de hoje: eis o ruo1lo escuro plctu., tanto assim que nu. conclusão tlo seu 
do quadro-preciso, P'Wa fazer rea.lç.ar c <htr parecer eHa solicita da Cam:~ra as suas 
mais brilho <i eloquencia dos oradores quo luzes, os sons esclarecimentos pa.ra tão im· 
me procederam. (Não apoiados.) portanto reforma:_ _ 

Em outra occasuw quo na.o psta., o ora.Jor 
. Vem á Mesa, é lid<~, apoia<ht 0 posta cem- promette tomar na merecida. consideração 

,juncta.mente om discussão tt seg,~into as emendas que S.Ex. apresentou, <tli:.ls ainda. 

l~l\IENDA 
não pnblieadas. 

Ao zwojecto n. 143, de 1000 

Accrcscente-sc o soguini;e para.graplw 

Mósi;l'a.que o clccrcto n. !)17, de 1800, não 
é inconsi;itucional, qual se afigura a. S. Ex., 
n nc:>tc ca.so ninguem poclcrá dizer que a 
Commiss.ã.o praticou inconstitucionalidade, 

do consorvttndo o que j<t cstt.Lva. 
art. 1:30 (Disposiç~ões geraos .) · 

Emqué.l.nto os Estados, onde h oH ver ctu•a
dor privativo das m:Lssas fallidas , unic,L
mente cont a porcentagem, nã.o marcar vun
cimentos ao respectivo f'unecionario , conti
nuará este a perceber aquella. porcenta
gem. 

St.üa das Scssõn~, l ·! de maio de lDOl.-J. 

A um aparte tle S. Ex. , o orador argu· 
mont,t com a instituiç:ito do ju1•y em qne, ha· 
vonuo a intm·vcnçào clircck~ dos juizes de 
facto, leigos, nc1n por l~so ficou lesado o 
.Poder .J udiciario. 

E' o cas) do projecto, determinando que o 
julgamento tias íallenciu.s sej:t feito pelo juiz 
togado c por dous membros da .Junta Com· 
mm•cial. 

O ol'ador estuda o instituto 1la fallencia,sob 
Continúa a :3" discttSBã.o do }Wojecto n. l·l:i, um ponto tlc Yistn. gemi, eompar:tnllo o que 

(le lVOO, reformando tL lei das f<J.llcncias. cll<L en~ na. idade múdi<L, do um rigol'ismo 

A. Neit•a.-Castro RciJello. 
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"lnnomin:wel, co lll o que é hojt~, tlcvitlo a.o 
desenvolvimento elo commercio c <lo tlil'tlito. 

Dantes via-se no r~lllülo um ct·iminoso
falÍitus ergo f1·audator, mas se foi mo:lili
cando o conceito primitivo, c chegou-se <t 
convir em que c fl('.gocia.ntc yórle vi~ •~ f<ülir 
do mesmo modo que o mai:'.l oxpl.ll'lllwncado 
marinheiro pódc naufr•ag;tr, sem rpw nrlnt 
um nem outro possam ser eulptvloF. 

possa, salvar ao menos ~~5 o I o do passivo pt~1·a. 
ser lwmologad.a a eoncot·dal;a. 

.\ Commi::;sã.o nã.o tem o scll iir<tbétlho na. 
conta do IWt·feito o a.caha.do, pede a eollaho
l'<Lção tlos Srs. Deputados e solicita. quo aprc
~entom o;; seu~ <tt·gnmüntos contr<~ o que 
aeh:tt·em merws conveniente acloptar. (1li~!ito 
fiiJiíl_) 

O Sr. Paránhos 1\-loll.teue~·ro 
Então a üülonc:iêt perdeu o sun primii;ivo (pela nnlem) nã.n \'tJIÜ tmtar tlo pl'ojccto sem 

{~aractcr inütm~wte, pal'a asstmlit· nm c·.a- cel'to ttl:tttlhmnent:u: no <tnn•) passa.tlo, LtmtnLlu 
racter patrimonial, pertoncomlo. :t massn, lhe roi üaúa <L p<~lêWL'<t <~ultima ltuea, rütmiu 
mais aos credoee;-; do que ao propt•to tlcverlor. as con:::lltlemçõus quo tinha. ;_t fazer sobro o 

Na. fallencia susci~a.m-~o dot~'i intornsso:'.l : <.tssmnpto e ::ts suas pa.la,vra;; não mereceram 
o do c:·edor e d~ pul)~lc~, ma.~ nao (\ ::;ou ftm tnH:.tl'esposta nem os o.;clarocimentos pedido.s. 
exclustvo o pumr o fallldo- · . A discus::;áo roi oneen;tda sem urna pa.hwra. 
. S~stcnta. e dmnOJ?.Stl'<t t.tue o Congt·esso tem1 úe duü~s<t. >raquolb oc<..:a~ião, o oeador havia 
mte1ra. corupctencHJ. pa,ra. est:~l)eleccr · nmn.l prucu;·ado cbtet· par;ic;th~t·mouto os cbdos 
loí a respeito das ütllencict~ c que c~b, pel•. ~ t~;:;ta.tisticos noeessa.t·io:'5 ;i, discns::;;í,o, ma~ t'oi 
sua feição especial, deve comprchcnrler u infeliz, porque mtd<L ohtevo nos ti:·ibun:ws. 
resp~ct1vo processo· . . Na pre;-;entc se . .:;são, porém, qucecndo discutü• 

Dmxar aos Estados n. _Jn.eul<.~n.de cl? lcglsl;~t· o projneto, roqnert!H, por intel'medío da l\'Iesa., 
Sobre O pl'OCCS:'lO cl::t ]Cl elo Ja,llCJ1elaS, ::iCl'l:t o.~ d<tfiOS de lJ.IIC C~U'OC:C; mas, itntcs lHCSlllO 
~1egar n. compctcncta. ao Congrc"so, potl~ndo ele votat· <.t Camal'<L o.~so rcq_uerimento, a 
ISSO dar em resultado um al!suedo qual !os:>e Mesa collocon o projeuto em ordem do ditt. 
o de atacar o docroto n. Dlt • Compt·ellcndc-;-;o, pois, o acanhamento do 

A Commissão IWocm·ou conciliar a. o::;po- oradot· em tL'<LGtti' tla. materia. 
cialidade da lei, cuja, natureza obrig;.t a. esta.- Ehtret<l.nto, em vista. th.t bt·ilhante ora~,:ão 
belecer o prucesso. . com que o Jl.)bre relator defendeu agora o 

O ].lrojecto não detUl'pou a. justiçJ., ao con- trab;tlho cl<L Commi::;são, sente-se obriga.do <t 
t'l.'ario elevou a autol'idaclc do.s juizes, quer justitictu· ai:\ muita.;; emenllas q_ue apresentou, 
na intervenção razoavel quanto <i parte acl- JUêtS não nos vinte minutos c1ue rost<ün :í. 
ininistrativa, quee nas attribuições que lhes sessão o absolutamente sem auditorio . Pede 
são commettidás na pat't3 erimitml, nesta ao Sr- Presidente que dê pot· adiad<J. a (lis~ 
julga o naqnell~ é regulador da ordem, por- cussão e llto rcsot·vc a. p;.Lla.vi'<t llara a sessão 
que os interessados são os ceedoeos- do amanh~i.. 

Insiste em que \t cornpetencia do Congt·osso 
é pósitivamentc eon:;titucional, com:) u é o 
decreto n. 917, j(t reconhecido pola }.Wopria, 
Constituição com as outras leis cmanad<LS <lo 
Gover·no P1·ovisório. 

l~ú1 tacs condiç.õr.s, não tem <t U<tmMa 
conipctencia pa.1·a conhecl.lr da arguit.~ii.o do 
ínconstitucionalidatle foit~t pelo nob1·o Dnpu
t:ulo pela Bahh. Apr·esentan1lo o projocto em 
debate, a Commissão tlo Cunstir.alção, Legis
lação e .lnstiÇéL só prucm·on al;tendet• as 
constantes rechtm<tf;ucs do cornmeecio, 1)01'

o Sr. Presit.i.ente-Attcndondo aos 
pt•ucedentos d;t Can~ar~1. vou aLtender ao pcr
tticlo elo nohrc Dcpu~allo, doclaranúo adiad<J. 
<L cliscussfí.o c üai1d.o :.Lm<~nl:J., om pl'imciro 
log;n·, a p<llan·a <t V. Ex. 

O Sr. Presideutc--l~stltnüo <Lilean· 
tatl<t <L hora, desiglio par<t amanlli'i., a se
guinte ordem do clia.: 

quanto o credito eommorci<Ll ost<tv<l. sendo o Yot;~<: ~i.o tlo lH'O.icdt) n . . ?. :·;~1 _\, do 1900, an
Continúa a ser snriamnntn JWojwlicado p:,Jas tol'lza.ndo o Poder l•:xueui.iYo ét a,bt·it• ao .Mi
n.ctnn.es clisposições d:t lt~i. df~ hlkneias. nistcrio d:t .Justl(;a. o Xugoelus Intoriorc;-;, o 
Consta mesmo qnr:; li:t neste~ . Capital um el'cd.Ito d.J '1: L()t18 llll.l'.'l occort·ct· ao paga
escriptorlo par<t a liLlH'icação de li\' ros c:om- lllonto elo Dr. Tiburelo \'alcrlano Poccguciro 
merciaes, inventando-se creclore,; que n.(~<'l.lJam do "\maml, lente e;tthcdr,ttico da. Fa.euldade 
requel'endo a. f<Llloncia. Da lei actmd a con1- de ::\Iedieilla. tlo Rio de .Janeiro, do premio 
missão só modificou as dlsposi<~:õGsqnc davam , n,rbitrado, na couroniüdade dos arts. :J8 e 39 
logar a esses abusos e que er-a:n lirejudicüLCS J do Cotligu do Ensino Superiol' pela obra que 
aos interesses commercia.es, gaJ'antindota.nto, publicou, intitulada «Noções Elementares de 
quanto possivel os creqorcs com a exig. e.nci.<L I Uhim. ic<t_Org.anlc~~>>. (:)" discussão); -
d~ 50 o J o para o caso de accortlo oxtt··~~Juch- Vuta~~<LO llo pt'OJecto n. 158 A, à~ H.H!O, com 
c~a.l ~ exigindo aindi,l, que o commercu~;nte- o pa.Ncol: sobre as emend.a.s o1Ierec1tia.~ na. 
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~:n. disçussão do projeeto n. 158, dosto a.nno , Souto, Ta.varos de Lyra, Ca.millo <le I-Ioll;;,n~ 
que autol'iza. o Governo a ma.nda.r :~bonrtr :w ela, Silnt f.IariE., Tcixcir:t do S:i,, Malaquia.s 
eapitão ;\.LI'rcdo IUbeíro ü:t Costct as vant:J,- Gonçalves. :\Ioreil·a Alves, .Julio de Mello, 
gem: de quo foi pri vaüo, em virtude elo pro~ Esi;ttcio Coimbra,, Elpiclio Figueiredo, José 
cos~o a, qno l'espon<len e de qne foi olJsolvido Du;n·to. Epaminonclas Gracindo, Arroxellas 
nm ultirn:t instancia (:+• <liscnss:Io); nalsã.o. navmnndo de :Mi.l•:tnda, .Toviniano de 

Votoç-ão do pt'o,jccto n. 100, de l!JOO , di~- C:n•ya.Iho, 'rtodrigues Doria, Sylvio Romer-o, 
pondo qne o c<tl'go dn rtircctor do PomiJ:d L\H- Fausto Cal'doso, • Sc·abra., !\Hlton, Tosta, 
litat' seja proYido pot' ofllcial snbali;m•no ou r.Ianocl Caetano, Vergne de Abr·ou, Alves 
ea.pitão a!loctivo do llllê1l(lUOl' ecrpo ou arm<;, Bal'i.cOS<t. /ulallne to Cinintat•ã.cs, Paranlws 
do exercito, com parecer d:1, Connnissü.o do Montcnegro, Heecdia do S<."L, Silva Castro, 
l\Iarinh<t c Guer·t•a deste unno (2"' dis- Custodw Coelho, Pcreim Lim<t, Aureliano 
cussiio); dos Santos, i\'[artins Teixeira, Estevão Lobo, 

Vota.çã.o do pt·ojecto n. ll ~) A, do lPOO, .Toào Luiz, :i'Ionteirü da Silveira, Esperidião; 
equiparando os :f'eontfles, boliches c todas as Allrcdo Pinto, C<Lrncit·o 1le Rezende, Leonel 
casas similares ú.s cn.sas do tavolagem, com filho, Neeesio Tav:..u-es, Antonio Zacharia.s; 
voto em separado da minorüt da Commissão Henrique Sallcs, Sa.bino Bal'l'oso, Nogueira 
de Constituiç-~LO, Lcgislaç-:to o .Justir,·a (2" dis- .Junior, Lindolpho Caet<~no, Eduardo Pimen
cussão); . tcl, Rodolpho Paixão, Lamartíne, Padua 

Continuaçã.o da ~3" discussão elo projccto Rezende, Gustavo Godoy, Dino Bueno, 
11'. 14:-:, do 1000, reformando a lei llo fa.llon- Bueno do li. ndr·ada, Cajado. Azevedo Mar
eias (decreto n. 017, de 24 do outubro de ques, Xavier de Almeida, Hermenegiidode 
1890); · '1\Tor ::ws, Teixeit·<t Brandão, Lindolpho Serrá, 

2"' discnssi'í.o elo projocto n. 8, de 1000, in- Xaviet• do V<Llle , .João Canuido, Lamenha 
stituindo a inseripç·ão mnrltima obeigatorla Lins. Carlos Ca.v<tlcanti, Paula, Ramos, B<:~.r
p;tra todos os brazilciros natos ou natur:t- bos:~ Lima, Germano IIa.sslochor,Vespasia.no 
lízaclos; de "\lbuqncrquc e Diogo Fortuna. 

Continu•l.Ção cl:t 2n tliscussão <lo pt·o,je~to Abre-se <t sess;1o . 
n. 87, de 190U, mwdanrlo obscrv:n· V<tl'l<ts , • 
disposiç~ões p<n·a fiel cxc;cnção d:~"loi doca- h~llcb e sem dch;ti;Co~ appl'ovada. a acta d<1 
sa.mento civil; - . · j sessao antecedente. 

Continuação da. 2"' diseussão do pt•ojecto Passa-se <LO oxpellicntc. 
n. 85, rlc HlOO, regulando o 'Sorteio milit:tr; · 

2"' discussão do projecto n. 21i2, de HlOO, 
antorizando o Poder Executivo a conc;otler 
au engenheiro .ToaCJLÜm Hnct Bacellar, t·cs
poit<tdos os di1·eitns atL!LHil'iclos, a construcçã.o, 
uso e goso do um<~ cstrad<t d.ü n.~l'L'O que, 
partindo elo i\'I<.tnüos; sig<t o rumo ger<tl elo 
uortR n nt1.s condi(·õos lJUCl esta.lJeleco. 

Lr.vanta.-sc a. ~o~síTo :1::: 3 ltm•:~;s o ,15 rni
nu to::; da. t:1.1·dc. 

9"' SESSÃo 1m l 3 In: MA ro m: l PO l 

P1·esidencia. dos Srs . Yaz de Mello (Prcsülen
le), .Tuhu d,, illello (2° \riw-Pn:.~idcnlc), 
Angelo 1Vc!o (2" Scc1·cfrtrio) c :Julio r{ ~,, llfclto 
(2° Vice:P?·esidenle) 

O ~r. Ang·elo Neto ( 2° Sec1·etw·io, 
servindo de 1") procede li, leitnra do se
guinte 

J~XPJ.;JHENTI·~ 

OIIicios 
Uo Sr. 1" Set~rcta.l'io do Senado,, de I 4 do 

cot•reni.e, remettendo o projecto uo Senado 
que impõe multa <.tos medicos, quo nü.o com
municarcm (ts :mtoeidades sanitn.rias casos, 
quo observarem. de molestias de notificaç~ão 
compnlsoria.-A' Commissão do Instrucção e 
Sauclo Pubiica. 

Acta ela. apmaçü.o geral a que se procedeu 
no 5o Districto do Estado do Ri() de Janeiro, 
no dia 31 de março uUimo.-A' Co111rnissã() 
de Putiçõcs o Poderes. 

Jtcqnorimento : 
Uo De. All'reclo Moreirn de Barros Oli

vei l'a Lima., lt~ nto cathcdrnJ.ico da Faculdade 
Ao meio-dia pl'oecde-so á chamada, :i. quo dn Dit·•~li;o de S. Paulo, pedindo um anno de 

respondem os Srs. Va.z fle :Mello, Angelo lir.mH.~ ;t p;u·a. ld·at:1mnntu dn sua saude.-A' 
Neto, Bricio Filho, Allmquerquc Scrcjo, S:t · Cnmmis:-;:io tlll Pnti1;úns t\ l'odc•J't'S. 
Peixoto, Rodrigues Fernandes, .José Eusehio, 
Christino Cruz, Guerlclha. Mourão, Cunha 
Martins. N úgueira. Accioly, Francisco S(t, 
'frederico Borges,.. Sergio S<tboya, Gonçalo 

O S•·· Frnneiseo •ú- -Sl'. Presi
dente, apressei-mo em poclil' a. palavra. na. 
sessão ele. nontem, apeuas dnixou a tt•illnna o 
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11onrauo Pcpl'escnGan te do Distl'icto Fedoeu.l, 
Sr. Ilere.dia, de S{L, porque pareceu-me con
veniente aproveitar a primeira cppol·tnnl
dade que se otrereci<1 de ser a,preciad<l pela 
Ca.mu.ra dos Depuütdos a. questão guscitada 
por S. Ex. 

O illustre Deputa.do appellou parn, o Go
verno, <tfim de que este cumpra desde j{~ a 
lei, que ao ver de S. Ex. eliminou do <tbaste
cimento de a.gua desta cidade o pl'ocesso (lc 
medição pelo llydeomctro. · 

A isto devo dizer que é cxa.ctn.mente o 
respeito devido ás delibera.ções do Poder 
Legislativo, a fidelidade ao pensamento claro 
e positivamente expresso 11elo Congresso 
Nacional o quo deve impedir ~to f.lovm·no do 
da1· execução ao dispositivo de que se teata. 

P<t.r:t demonstrai-o sej<t-mo licito Iom1mn· 
a fbl'ma por que c~sa disposição rdcan<;ou 
inseeil·-se em nossa. legislação. 

Na. lei do receita do <tnno passaüo, fi.con 
taxativamente mantido o pagamento do con
sumo industrial da agua por volume medido 
pelo hydrometro. 

Essa lei, com clfcíto, dispõe o seguintc,.no 
n. 30 do art. 1°: 

<<Imposto sobre consumo de agua, n,os 
termos tla lei n. 48ÇJ, de 15 de dezembt·o 
de 1807, a1·t. 1", e decreto n. 2.704, de 1:3 
de janeiro de 1898.» 

A lei a que sa refere essa disposição ê 
ac1uella. que estabeleceu a. medição do con
sumo {lc aguo.. poJo prollosso do hydromctro. 
Já. a. Ctlmarn. dos Deputudos havia vota.do 
a lei da receita quando, na 2" discussão do 

·Orçamento lla despeza do .Ministet'io d<~ In
dustria, foi aprcsontacb nma críi.emla de
ro:.;a.n1lo a lei de 18\17, que havia mandado 
adopt(l,r atl uellc appa.relho medidor. A Mostt 
da C<~mara, por(; lU, mui r.o >tcertada.mente 
(}ntendeu que essa emenda, rovogatoria. de 
unm disposlçã.o rl:t lei d<~ 1·eceita, refet·entc a. 
um processo de <.terectLd.:t(;.{i.o de t;~xa:-;, nf~o 
cabi<t na lei da. dcspczrt. 

N;,~ ::l" discussão, porém, voltou a mesma 
emenda, já agont com um<-~ SlllJtil mutla.nç~;t 
de l'mlacçi:Lo .... 

O Sn.. HgREDIA DE SA. - O <tutor -teve de 
esbarear com diíficuldados do Regimento. 

0 SR. FRANCISCO SÁ - ... em vez de de
rogar positivamente <L lei de l8D7, a omond<t 
autorizou o Governo <t f,tzcl-o. Era tal dis
posição po1·ventut'a ainda ma.is inacceiüvel 
que u prímoiea. 

O SR. 1-IEJmDIA DE SA- O resultado é o 
mesmo. 

O Sn.. FRA;o.;cJsco SA.-Essa fürmuüt de au
torização, porém, comquanto não m'udassc a 
natureza intrinseca da disposição; comqw111to 
lh<'. nào honyes;:;c t·oti.I·ado o seu cara.ciicr 

·tl'ibut:trio, fisca,l, pat•ecou á Mesa ba.stante 
p<tra que pudesse sor ob.jecto de deliberaçã.o 
da, ramat·<~ dos Deputados. . 

A Commissão de Orç;:unento entendeu 
que, visto a neceBSidade de !>e accelera.r a 
tm·minnç-ão dos nosso.:; tl·ab<Lliws, não con
vinha pet·turbat• esse proposito, instituindo 
deha.te sobre nmn. questão que tantos inte
resses viría por certo tLgitar. 

Deixou, pois, de pronunciar-se soltre o 
mel'ecimento dn. emenda, rejoitando~a., pelo 
fa.PLo <le estar clla deslocada w.t .Jci da. des
peza. 

A emenda consogniu, tod<tvia.. ser appro
va.d<.L :pela Camam , c foi <.tssim que ella se 
transformou na seguinte disposição da. lei 
~le 29 de dezembro de 1900 : 

«Fica o Poder Execntivo a.utol'iza.do: 

· · ixiú; ·á .c.onsid~~·âi: d~i·~g;.t;l~, · fiit. vig~nci<~ 
da :pr·esente lei, a disposição do§ 1° do art.7° 
da lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897, 
podendo tambem alterar equitativamente as 
ta.xas estatuidas na lei n. 2.64D, lle 22 de 
setembro ele 1875, a CiHC se refere o dito 
§ l", do art. 7° da.quella lei.» 

Essa. rcdacção, como V. Ex. vê, é pl'Ova 
odificante dos nossos methodos de legislação 
apressada. 

O SR. HlmEDIA DE S..\.- A culpa é do 
Congresso, estabelecendo todos os dias inno
vações. Em vez de legislar, autoriza, o 
Govoeno a. fazer leis, como a rof01·ma elo 
ensino. 

O SR. F'RANCJsco SA-Cumpre ainda notar 
que no corpo desta, mesm<.L lei, em cujas dis
posições gcr<.ws se inseriu a medida que 
acabo clc let', era m~tntido o systema. dos hy
drometros, crea.ndo-se par:.t clle um serviço 
de fist:alíza.çilo . 

0 Sn.. PAULA. RAMOS- 0 mais cohm,ente 
rui. ou, que mo oppuz ú. crcação ~deste :ser
viço. 

O SR. l?n.ANCisco SA_- Dest'a.ef;o achou~se 
o Governo em ütéc de diversa~ disposições 
incohcrentes. Do um lado a. disposição termi
nante e iniperativa da lei tia receita, man
dando cobrar taxas do consumo ind~trial 
da· agua pelo hydrometro e a disposição 
tambem imper·ativa da lei d<L despeza,, man
tendo este serviç~o e dando-lhe fiscalização ; 
do out1•o lado uma autorização que lhe era 
da.d<~ p~tra derog<Lr' a lei, em virtude da qual 
se estabelec.Jra aquelle processo de arreca
(la.ç:ã.o. 

Pergunto ao nobre Deputado pelo Distl'lcto 
Feder;~l e á Ca.nu~ra se lhes pal'ece que o Go
vemo podia utilizal'-sl' dess<L autoríza9ão ? 

O SR. HEREDIA DE SA- Eu reHl)01Hlerei a 
Y, Ex, Peço a. ptütwr<~. 
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0 SR. FRANCISCO SÁ - Não ; não podia 
fazel-o: em primeiro logar, porque ella col
lidia com disposições imperativas. que clle 
era obrigado a cumprir e pelas quaes estava 
mantido o emprego do hydl'ometro ; em 
segundo logar, por(1ue essa auto1•ização lhe 
et'a. dada lJara derogar uma lei e essn üwul
da<lG ni'ío poclia elle ex:ercel-a, porque só com
pete ao Poder Legislativo c não pôde ser 
por este delHgada. 

0 SR. MoREIRA ALVES-Seria muito bom 
que o Governo pensassn sorupre assim. 

O SR. F:n.ANCISco SA-Ahi vê o nobre Depu
tado qual a razão por que comecei dizendo 
que ·era opportuno <les\1-e j<1 convidar a at
tenQão da Camara para este assumpto. 

Questão, como e:-Jta, tocante a interesses 
respeHaveis da, arlministeação publica, do 
fisco e da população, convém que seja clis
cutida e estudada com calma e serenidade ; 
e neste terreno estou prom:pto a acompanhar 
o distincto representante do Districto Fe
deral ... 

· 0 SR. HEREDIA DE SA dá um tt})arte. 

O SR. FRANCrsco SÃ-Certo estou de que 
a um OSl)irito tão esclarecido, como o de 
S. Ex., consciencioso inquü•idor da. verdade, 
não me será difficil demonstrar que a causa 
qut;l, com melhores e mais patrioticas in· 
tenções, está pl'opugnando, não 6 a dos rea~ 
e legitimas interesse.3 da, população desta 
Capital. 

0 SR. HEREblA DE SA.-Não apoiado; o by
clrometro ê até uma irnmoralidade. (1'J·o
cam-se Otlt?·os apcLrtes.) 

0 SH.. PRESIDE!'J'rE-Attenção ! 

O SR. FRANctsc-o SA-São, Sr. Presidente, 
os que íallan1 mais alto, os mais fortes 
pela riqueza, pelo prestigio, pela cohesão 
os que melhor se fazem Otl'TÜ'. Esses, os 
que pretendem supprimir um systema corn 
que só tem a luor<:tr a parte mais necessitada 
da população. · 

0 SR. MoREIRA ALVES-Não ~\poia.do. 
os SRs. MALAQUIAs GoNçALVEs, l-IEREDIA 

DE SA E OOTROS DEPDTA"QOS dão apartes. 
O SR. PitESIDENTE-Attenção! 

0 SR. FRANCISCO S,\-8' O unico processo 
rn.cionai e justo par•a regular o consumo da 
agua. (Trocam-se ?ntâtos apartes.) 

Não se trata de fornecedores; trata-se de 
discutir qual o meio mais convoniente e mais 
effieaz de se obter uma, distribuição equita
tiva da agua. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Apoiado. 0 hy
drometro é o peior possivel. 

0 SR. HEREDIA DE SA.-Quando Se aventou 
a ídéa do hydrometro, a Camara apenaS" 
exigia o estabelecimento de hydrome~ros 
para os estabelecimentos industriaes pro
priamente ditos, pa,ra as grandes fabricas_ 

O Sn. FRANcisco SA.-Processo peior, mais 
contrario aos verdadeiros interesses da po
pula~ã.o, não ha do que es~e das pennas de 
agua. Com elteito, segundo esse systC3ma, 
para um numero ·deteL•minado de pennas, 
faz-se a installação de tubos, de diametro 
previamente calculado, Ora, todos conhe
cem quanto é irregular o í'unccionamento 
da rêde distribuidora. 

O SR. Heru:nrA. DE SA-Neste ponto, estou 
de accordo com v. Ex. e pedi já providen
cia3 que a Camara me negou. 

O SR. l<'RANcrsco SA-Variando profunda
mente as condições piezometricas dessa 
rêde, o me:3nw tubo, ou tubos do mesmo 
diametro darão vasões diversas, conforme 
a -variação das pressões. Essa var!açã.o se 
dará, evidentemente, em prejuizo dos pon ... 
to~ de pressão menor. Ora, esses pontos são 
as habitações dos andares mais elevados das 
casas e as dos morros; são exactamente as 
mais accessiveis <.t população pobre (apm·
tes), ao :passo que nos andares inferiores~ 
que habita aquella parte da população para 
quem a agua não satisfaz apenas as neces
sidades hygienicas, mas é utilizada em usos 
voluJ)tuarios e inclustriaes. 

E' nos andares iriferiore~ que se e~tabe
lecem essas ofiicinas de trauallw, nas qua.es 
a agua é um elemento de renda. 

Portanto, para a população necessitada, 
para a. que habit<~ os pontos de menor pres· _ 
são d<tcidade, o sy~terna do hydrometropara 
medir o conilttmo industrial é o melhor ; 
porque com elle S3 consegue quo o consu
midor pague sümonte aqnillo que realmente 
consome. 

Pelo processo da.B pcnnas de a.gua., paga. 
muita.s vezes mttis aquelle que consome menos 
e paga menos o que consome mais. 

Bu nã.o ~ei, poetanto, quo outeo processo 
se podia aúoptt\r pam a taxação du, agua 
meUwr que esse. 

Em un1a. cidade, como e.;;ta, onde o preço 
da agua não pôde ~nbordinar-se <1 proce~ 
dencia della, nem ás variações de estações, 
só lHL quatm dados sobre os qu:ws possa. 
basear-se a, sua tarificaçã.o: 

1". o valol' locativo <los predios; 
2", o consumo 1)l'OViWOl da agua, calculado 

ou dcclttl'ado pelo consumidor; 
::i•>, o consumo etrectivo, ve!'Hicado pela · 

rnediç~o do voltuno; 
40, a. appliea.ção da agua. 
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. Com o pl'Occsso das pennas da a.gua. só Js 
dons pl'imeil·o~ elementos, cuja insníiiciencia 
escusado é dcmon~tnw. i'ornec.e.m b<lSe n, uma. 
t;:txação dc~ig·n:1.l, iniq.wt, pt·rjudicial ú lJO

pub(~ão. 
Além (lis::;o, St·. Pn~sidento, n:'í.o pa.rcco 

justo que nenlwma di::;tinc<_·ào ;;e faça. l\l1tre 
:a, agn:t eousnnlida ~úmoJüe mn nsus llrgie
nicos, o aqncll;t quu o tl nm usos iJH1lls
tl'ia.es. 

A primoit·a é condiç·ão de viela c do s;tln
briüade; a segunda é matel'ia pl'ima de app<l.·· 
relllos produetore::; de riq uez<L. 

Justo é, portanto, sejam desigualmente 
taxadas ; e outra cousa. não foi o qno pt•e
tendcu a lei do 18D7, pt·ocnran<lo C;jt<thclocce 
lXtra ~l transic,-ão rlc mn p~ll'a. outro systema 
mais ràdonal o cmpt·cgo deste ll(JS usos in
dustriaes. 

Quanto ao serviço de ltLnçameuto, si du
I'ezas ha no modo de taxaç~ito, justo é que 
ellas sejam suavizadas. 

Póde o nobre Deputado pelo Distl'icto Fe
deral contar com a minh<t feagilima coope
ração neste sentido. 

O regulamento p:mt a oxucuçào da. lei do 
1897 foi decretado por uma das nütis com
pletas cempotencias que lla om nosso paiz, 
sobre esse assumpto, o Sr. ma1·cclwJ .Jardim. 

Não lm paiz nenhum civilizado que não 
pretir<t esse a (ltw.lquer outro systema.. 

Comu se diz que tod.os os llydromet1·os 
1'unecion:1.m tmt.l ·~ 

Po<Lot·<t toe f'luwcionado m<LL nest;~ ou ni:t
qaclla etd.acle ; mas nã.o e razon.vel eonelntr 
do caso~ til.:1 pa.rticlthres par·a o g(~t·al. 

O St:. }.fotn-:Itu Ar.n:s (l;í. nm n.par·to. 

U Sn .. FI~A:.\"Cisco SA"- A<Iní so queixam 
os in to re.ssados. 

O Stt. Morumu ALvEs - Certamente ; 
nã.o poilem qneix<w-so os não interessados. 

n Stt. Pra:smENTE - A ttcnção ! 

0 SIL J\10REmA ALVES- Quem não Jizm• 
uso ue agua, nito SJ qucixar;L ceetamenGe. 
(lia ot!l1·os apm•tes). 

o Srt. PttESIDENTE -Peço aos nqurcs 
Deputados quo não :interrompam fl'equen
temente o orador. 

0 SR. FRANCISCO SA- A Camara poderá 
considerar inconveniente a adopção desse 
systema, poderá supprimil-o, mas isso sení. 
uma retr-ogradação la.stimavel. (Nüo apoia-
dos.) . 

O SR. MALAQUIAS GoNçALYEs-Sel'<í. um 
progt·osso. ( ~1poiados .) · 

· E' natural, entretanto, que <t experiencia 
de um processo novo i.onha patenteado la- O SR. FRANcrsco SA-A propria experi
cunas que todo o tempo scr<t opportuno para encia, ai~1da escassa, que aqui se tem 1eito, 
corrigir. tem traztdo esse res\Jltado: é que sobrados 

Ouvi dtzer em apartes que o hydrometro · ha qqe não cr~rn suppridos de agua. e hoje a 
não poder<'~ dar resultados que eu lhe attei- I'ecebem sufficientomente. 
bui por nào sor, como 011 disse, apparellto o s1:.BuENo llE A:"itmADA d<L um ;1pa1'tll. 
ca.pa.z de medir· il <tgua eo1u dtais ]ll'cstcza n 
mais igtmldade., 

(H a rli·1Jersos à partes t! o ·"'r. lj1·esidente, 
fa:;cnrlo som· os tym,J)(mos, jJI'(/c aos S1·s. Depu
tados fJliC nrTo Ú1/C1Tompa;;, o Oi'tulo1·.) 

O SR. Fn.A:.-.;crsco SA - Inuicam-sc casos 
em que elle nã.o funccion<l. bmn. Pot• igual, 
quando o meu relogio não funcciona. l;egu
larmento, devo condemnar como imprcst.a
veis esses· appm·clltos do indicação <lo 
tempo. 

O SR. 1\Ion.t~n:A ALYJ·:s d:i, um apa1·l;n. 

O SR. FHANCiscu ~A· - Não lm unm ei
dadc culh em <1ne esse lH'oc~csso não t(mll;~ 
sido adopta.do ... 

VOZES - N<'i.o apoiado. 

O Sn.. Fn.ANC!SCo SA'- NiLo lt<L um;t auto
ridade nostn assumpto, nm<t só :-:irpJet', rrne 
considere inconveniente este pt·ucosso. (iYITo 
apoiados.) · 
. Rapidamente adoptara.m-se os hydromo

tros nas principae~ cidades da. Inglaterra, 
dos Estados Unidos, lla, Allemanh:t o da 
Fr<tnç-n.. · · 

t l ~~~. Fr:ANCJsco SA-0 llydt·onwt.r·o não 
diminue tal a. quantidade de ag11a. 

0 SR. BHIC!O FlLIJO-V. Ex., que(\ Ulll do11 
illustres representantes dtJ CtHJ.l'<i,, (leve 
conhecer perfeitamente qs prejqizos resul
tantes da falt:.1 de ag-ua. (Hc~ oul1"os apartes.) 

O SR. Pn.ESIDE:'IiTE-PeÇo mais uma vez 
aos nobres Deuutados que n~io inteeronipam 
o orador. "$ 

0 SR. FRANCISCO SA-Posso garantir aos 
nuht·es Deputados q uc Hão menos de seis i;ypos 
cstào hoje tteceitos 1m ciuacle de Pal'iz : os de 
Kennedy, Kernet, Trost-Ta.vonct e tres 
modelos de Fragor~· 

UMA Voz-E qual o mn.is apm·feiçpa.do? 

n Sr: .. FRANcrscu SA-Não ha typo em 
ê~bsnluto m<Lis apm·fciçoado, porque os mode
los variam, conforme as condiçõe!') !oca.es. 

O Sn.. BlJEl\O DE ANI\ltADA. -V. Ex. fez 
uma atnrmação quo não pôde Jlassar sem 
uma ~ntesl;;tç,ão. 

Disse qq(3 o l)yQ.rpme~ro p~p tr<~z a ~üni
nuição da n.gu~ p êil <iffj.rfug ~~i~ MP.!iPi% 
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pois que, quando ha o movimento liwe na 
medição hydrometrica, a agua é. a.bundautc e 
quando não, torna-se escassa. 

o SR. 1IAI.AQUIAS GoNçALVES- Dcs~Q cme 
o dono da casa qneir4,diminue o cons~n"!lq da 
<tgua llQS hyurometros. (Trocam-.~e ·aprtl'tcs, 
O Sr. P1·esirlente ?'eclmlla atten(~c7o.) 

0 SR. FRANCJSCO SÃ-E' justamente contl'a. 
os perigos d~L falta tle agua que o pro
cesso do hydromot1:o deve ser empregado, 
porque é o unico meio de se evitar o <lcspee
(licio. 

0 SR. BUENO DJ:.: ANDRADA- Em matoria 
ue hygiel1e não ha . uesper{].icio. d\3 .. agua ; 
q tÚliÜO mais, moHJor. ( Ap'oiados .) 

o SR. ~~RA?-;"Cisco f)A-· t::st,q. !!-ffirm~c:~o · (lp 
nobre Deputado fq.~-nw ~emot<n' quo <t. q.g!J.él. 
despertliç<H1 ~L s(3rve P~f<1. <f f!tl:lr~cação_ ~~ 
Iam'!-, co1dno tem §UCCl3~~d0 ~m coclu~ir'M 
dcst~ cid<!. ê. 

O SR, M.UAQUIAS GoNÇALVEs-E istp pódo 
dar-se com o hydrometro como sem eUe. 

0 SR. HEREDI~ D,~ S,~ ~ Si a é.j.g!-l(.l. fqsse 
em gr<1>nd(l qr~anti.daqp mula· di~tp · acQnte-
ceria. · · · 

0 SR. FRANClSCO SA -Existiam nesta ci
dade cocheiras, nas qua.es ;i íJ.gua despordi
ça.da ~a fprm11r fócos de insalubridade. 

0 SR. Bm~NO DE AND~tADA- Isto é par'!-· 
doxal. · 

Q SR.· FRANCISCO SA.- l>Ç:p~~S, Sp. f>l'!~~i,
dente, ou creio q~o se po~~t Wv<~-r o cgnsuníp 
da agua até a.o dcsm:~r(tu.:w fllF~I!C~9 ~lO\ i;~m 
<tgmL su1Hciente, Jwts, quando assim n4p é, 
n~o (i justÇJ qup :-;o tlpixp nn:-; dcspórdi<;•u·ctú, 
m!~ w·e.iq1zo dp untrq~. 

UM Sn. DBPUTADO- Isto (\ outm cousa. 
(Aycwtcs .) · · 

0 SR. PRES~DEN'l'E-4ttQnÇií.1 '! A ~iscw;sãq 
não ppde çoi1tin~~r pov di4lpgo. 

0 SR. FRANCI~CO S:i..- $r•. P1·eshlent~, P!J 
nã.o me fi~ qqvir çll1ando d.omonstreí que 4 
população pobrQ üqs pqntos mai~ olcva.!lQ~ ~~ 
<~ ql:le mais soffrc. 

O SR. Muw~mA ALVJ::S- :Ulirmou, não 
demonstrou;· entre aflirmá.r e demonstrar lm 
uma grande dilferençu.: · · · · · · · 

O SR. FRA..NCISCO SÃ-Si não me pude fazer 
cornpr~l1eQ.der pcir ·v. Elf., só tci~!IO á la,~
timar· a insqfllcicncia. da nri!llH~ p<Li<L vra. 

Dem!)nstroi que oll'cctiv<tmentc peht prcs
s~o 1~as val'i;tçõos, os pontos de menor 
pressão, os mais u.ltos, sã.o os nuLis prejudi
cados. 

0 SR. HERBDIA DE SÃ-Nós, OS pcputa\l()S 
pela CàpitM' F~qefll,~, concqrre!uos p~r~ q~~ 

Ca..mara V.~ · 

o Ceará. obtivesse os lO. 000: 000$ e V. Ex. , 
Deputado pelo Cea1·á., está. copcol'rerHlo para 
matar o p.Qvo desta Capital á sêde. 

0 Sn.. FRANCISCO SA-E' UI!ltt injustiç~ que 
9 nobre Doputa(jo me faz o coi1tra a qqa~ 
protostq, pÇ>.is Jlle tqn\10 esf\)TçadÇI p,ar~ co1i· 
s~guir-sc -o a.ugmento dq ll·bilStJ3cimimto da. 
a.gua dAsta Capital. · 

Na.t.uPalmente og elementos e!eitomes que 
se fazem OlJyir mn,is altp ... 

O SR. liEH.EDIA DE SA-Eleitora.es 1 O que 
é que terr~eleição com agua? (Apart~s.) · · ·· 

o src :P~Espmt\TE-;\.tt.~::nçã.o i 
0 SR. FRANCI;:iCQ SA - Esses elementos 

se !J~mgr~cga111 <JOptra o processo de Incdi
ção ria agua e eis ª' razão por q tÚ:l e:u, ze· 
lando os interesses ela. população da cidade 
ta.ntq qm~nto os seul:l í·epresentantes mais 
dircctos, entendo qua bGm nndou o Governo 
nã.p se tttHizando dessa autqrü;ação, e f~ço 
yotos pa.rl!. que nes~e proposíto se ma.n~ 
tonhu.. · 

o SR. MALAI~UIAS GoNÇALVES - Mesmo 
·pqi·q~e·o J.,égtsl~tfvo nada rnais va~e~ .. 

O R~. 1-IE~~IHA :pr~ S4--li:!l nrpc~wq cu.m
m·ír o m~y d(lver d!'l represerni}nte d~ ppyq 1 
p()rq4c · qap YiJP fa~QV dé,st~ ~ade~r~ sim~
cura. 0 . Íneu dever é defendér OS íntcl'j3SSCS 
(!'6 povo·. · · • · · ' ' · ·· 

O SR. fRANCisco SÃ-Tenho concluido. 

O Sr. Malaqpias Go:q.çalve$ 
- Sr. Prcsideli.te; stH)();t,· triburÚL. pín;ap.edii· 
a va.liosa. intci'vcni,:ã.o de V .. E~. · .i unto ào 
Pptlei; J·~xf\cútivo, u.tint tfo qt!~ o:-; tl~!'eitos · <Jo:-; 
lll(!!Hb~·os ~lu Parlamento seja.a~ re~>peitados. 

A questão tlc que rpe yol~ u.cc,up~~· t)enqta. 
pouca <leferencia ua. p:u·to dos Srs. Ministr•os 
~<1 }!'azep.~i\ e lla ;rustiçu. P<+r~ coJn os )'.'epre· 
scntan,tes da Nação. · 

E' sq.hidp ne~t<L C11ma.r4 que até lJoje nií.o 
ft-!I'am pa.g<~:$ as ajt~4as do cm;tó pelo !P~)los 
;~ps Dep~rt(l,dos !los Estado~ d.o ~'fa.rliphã.o, Ala
g(l~~~ c Pern'l-mbucq. 

O Srt . Ron.RTGUES F8.RNANDES- Eu rccelJi. 
O SR. MALAQUIAS (JoNç.ALVBS- Esto'J.!. tn

iorma<f.o ~c q~te á deputaçãO' do~sc~ ~stac!os . 
ainda 11ão foi p~ga a. respectiva a.j11da. de 
custo; e posso asscgul'q.r que, ncis, Deputarlqs 
de Pernainbtico, não podemos receb~~-l.l. nq 
Estado, em vista da a.llcgação de qu(} . 11ã.à 
ha.via ordem pa.ra tal pag:imento, e ainda 
iião o l~Ücel)émos '!-QUI porque se alleg<]. q~13 
<L qrtlern seguiq par<~ lá.. · 

Isso dm11onstt'<~ (!. desç,onsideraçã.o t~a part~ 
do' Sr. Ministt·o tb Fizenda. o o proposito em 
qtte está. de lovg.r pqr 4eanto essa çlescqnsí-.: 
qet·a~ão. ( A_p.oiados.) 
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Peço, pois, a intervençii,o de V. Ex., Sl'. 
Presidente, junto :w Governo; para que este 
cumpra ó seu dever, visto que não é favor 
que elle nos f:1z em mn,nd<tr effectuar o pa
gamento determinado por lei. Não estamos 
dispostos a andnr pnlas Sccretarin,s d:t Fa
zend<l e Justiça como nns pedilttes vulgaPes. 
(Apoiados.) 

O Sr. Heredia de Sã começará 
respondendo ao topico do discurso do Sr. 
Fl'i1ncisco Sà, em que S. Ex. declarou que o 
orador falhva em nome de interesses eleito
raes. A phrasc nã•J lhe doeu: faUa,ndo em 
norne de interesses eleitora.es, falta :w mes
mo tempo em nome 1los interesses dos habi
tantes da Capital Federal, daquelles mesmos 
que o elegeram Dcputaclo. Não querendo 
transformar su<t cacleira em uma sinecul'a, o 
orador de longa. rlata vem se batendo por 
essa questão, sendo de lm muito conhecidas 
as suas idéas e o desejo que acalenta de que 
esta cidade seja dotada de um serviço de agua 
perf<>ito. 

Em todo o caso é preferi vcl fallar em nome 
de interesses eleitomos, a falla,r em nome de 
interesses industriaes e ji formigam, infe-
lizmente, pelos cot•Pedores da Camara, os 
bandos dos pretendentes insaciaveis, tle tal 
maneira qne já cha.mar;1m a. attenção dos 
jornaqs desta Capital. 

.Já se não trata do provar si o hydrometro 
é ou não pre,jutlicial, si a sun, applica~~ão é 
ou não convenierrto no momento a.ctuaJ; tra
i;a-s<~ de pôr mn cxocução uma moclitla legis
lativa, :•. qual, si IJt'm que tivesse forma. do 
autorização, reprçsenbva, em t.odo o caso, o 
pensamento destri. .cama,ra lpiC, pm· gr·ande 
maiol'ia, sufl't•a.goii <l emer:1ht do Sr. Nei v a.. 
(Muito úem, mvilo·/iem..) 

O Sr. Barbosa Li •na. -Sr. Pre
sidente, vcjo-nw obrigado a. üiL•igir a V. Ex. 
ainda algunms perguntas impertinentes, a 
lH'írneira. du.s qnans visa informar-me do 
resultado da Yotação da. Camar<L, mandando 
responsabilizar os autores das fraudes ver
goo hosas praticadas por occasião da eleição 
no 2u districto da Capital Federal. 

Tive ensejo de exlübir á Camara dos 
Deputados documentos cornproLatorios ue 
factos evidentemente qualificad·os como cri
minosos, quer no Codigo Penal, qum· na lei 
eleitoral. 

Recorclarei 11ue li désta trilmna um attes
tado de obito do vigario da f1·eguezia do 
Engenho Velho, conego Luiz tla Plll'ificação 
Santos Lmnos, c1ne foi dado como votando, 
quasi dons annos depois de estar entel'
rado ... 

Não é uma allegação pilherica, del:!tas com 
que se comprazem as secções hurnoristica.\'S 

da imprens<t diaria.; é um facto vergonhoso, 
qualificado eomo tlelicto e provocando a in
tervenção d<ts autoridades puulicas para que 
promovam a. punição dos responsaveis. 

Sei que se começou a fazer alguma causa 
com passos de, .. tartaruga rheumatica, e 
venho pl'otestar contra esta ankylose ver
ganhos<~ tlUC visa. o seguinte resultado: 
nunca. mais se poder falar em eleições sem 
provocar o ri~o. nem referir-se <l mem1Jros 
do Poder Legistativo da Repuhlie<~ sem ima
ginar que occupam os seus Jogares, nesta e 
na outra casa do Congresso, á custa de vótos 
ostorquidos ... aos defunctos. 

Eu não acredito, absolutamente, na effl.ca
da de novas leis feitas a custa de remode
lações mais ou menos habeis, mais ou menos 
argutas da lei actualmente em vigor 
(apoiados), acredito muito mais no valor de 
uma lei inçada, e por ventura de algumas 
imperfeições, · mas auxiliada, na sua ex
ecução, pela.- sancção penal que a deve 
acompanhar, 

Mas si esta sancção é illudida, si os ol'gãos 
do poder publico, incumbidos de promover 
a. responsabilidade dos prevaricadores, ca- '· 
minham com esse passo tardigrado que de
monstra um tal ou qual desejo de deixai' ca
hir em exercios findos, a ser qualificada de 
facto consumado,semelhan&e vergonha, V .Ex. 
e a Cn,mara concordarão commigo . que o 
mal é desses que não teem remedio, porque 
lei nova. terá a sot'te da velha-uma e outra, 
com sancção penal, de nada valem deante 
<lc semelhante execução. . 

.Jil era ma.is que tempo do dar um remedío 
a esse m;d. 

A Carn:tra ha do coneordar commigo em 
q uu IHi.o so trata, Lle uma impel'tinencia, di
zonllo o ot•aclot• que jà é mais ClllO tempo de 
8m•mos inl'<~t•mados 1lo resultado dessa dili
gnnci:t mandad;1 lH'omovei' pela mesma Ca
mar·a, pm•ctne o a.eto d;L Cama.ra. a quo mo 
v~nho roforin<lo foi }H'aticado nos primeiros 
dias d:t ~essi'i.o do a.nuo vassado, por occasião 
da ver·ificaç~ão <le podot·c:-3 que aqui teve 
logar em dias de junho dessse mesmo anuo. 

Temos, portanto, um anuo inteiro pttra. 
que se nos desse uma informação séria, ho
nesta e digna a respeito do andamento desse 
processo, que não tem a menor difflcúldade, 
porque não se tl'ata de colher elementos va
gamente a.pontar.los,mediante interrogatol'ios 
mais ou-menos difiiceis, sinão que o processo 
já salliu desta Ca.sa Llevidamente instruido 
pela fól'ma. a. mais clara e a mais eloquente, 
para que a justiça publica pudesse pôr a 
mão sobre os prevaricadores. 

Emqua.nto, senhot•es, não vit'mos devida
mente punido o mesario prevaricador, ou 
qualquer outro agente das eleiçõel' fedet•aes 
que tenha t'alseado ou roubado votos, a elei· 
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SESSIO EM 15 DR MAIO DE 1901 . 5(1 .-

çã.o nã.o será uma cousa séria e o regimen 
que assenta. sobre as eleições será. cada vez 
mais um thcma para as public<lções lmmo-

A segunda pergunta, Sr. Presirlente. vi-
sava saber de V. Ex. si amanhã. temos 
sessão. (Pausa.) 

l'isticas. . 
O exame dos documentos que acompanha

l'<Un esse pleito teistomente veegonhoso 
dcixon evidenciado que se tinham prati
cado, nessa eleição, os mais clamorosos, os 
mais evidentes crimes, tendo a honrada 
Commissão de Poderes, no desclobeamento 
elo seu parecee exhibido, não só um, mas 
muitos documentos comp1•obatorios desses 
delictos. 

Que difficuldade, pol'tanto, encontra o Sr. 
procura.dor da Republica, nesse districto, 
para dae o andamento que devia, ter !lado a 
semelhante processo ? ! 

Porventura espera que elle desça·, como 
Cll já disse, }t categoria dos f<wtos consum
mados? 

Espera em vã.o, porque, Sr. Pt•esidente, 
acreditando muito ma,is na efficacia desse 
meio, do que na remodelação da nossa lei 
eleitoral, estarei aqui para, de 15 em 15 dias, 
()U ele mez em mez, pedir a V.Ex:. que tenha 
a bondade de me informar si ,já teve, desse 
orgam da Justiça Publica, a resposta que a 
Camara tem o direito de exigir·, porque 
V. Ex. dirá commigo que n, que~tão nã,o é 
propriamente uma questão que interes,;;a ao 
amor proprio do Deputado que f'alla, si não 
que é um acto que implica a obediencia ás 
determinações ela CamaPa dos Deputados ... 

6 SR. MAT"\QUIAS noNf!AT,VP.S- Pol'fcita-
mente. · 

0 SR. BARBOSA LJMA- ••• salvo si as lleli
berações d<~ Camara dos Deputados, neste as
sumpto, devem passat· a ser comüderadas 
apenas como um elemento de collabJração 
na. opereta de OtrenlJach,que tem por libreto 
o regulamento eleitot•aL 

- l\las não ha de ser ttssim. V. l!:x. !ta de sor 
o primeiro ~~ ctncord<tl' comnü;..;o que não 
póde ser isso. 

0 SR. l-IEREDIA IlE SA' dá um apat•te. 
. 0 SR. BARBOSA LIMA - A O bservaçlto de 

V. Ex. ê ín telligente e perspicna. 
Então, como não posso metter na cadêa o 

ladrão A, B e C, como nã.o_ poss() castigar 30 
ou 40 assassinos dos qua.es tenho noticia de 
modo vago, não devo castigar um, contra 
quem tenho provas 1 

A questão não é sem valor, tem um alcan
ce o mais elevado : punido um, demonstrado 
que a lei eleitoral foi feita para se1' cum
prida, recolhido á cadêa um mesario preva
ricador, estou convencido que os mesarios 
que tle ora em deante tiverem vontade ou 
vocação para es~as alicantinas eleitoPaes 
refrearão os seus impetos, terão mais cuida
do e mais respeito á lei. (Apoiados.) 

Amanhã é dia da Ascenção do Senhor. 
Confesso que, em materia de kalendario 

ca,tholico, nã.o ando mnito em clia; mas, em
fim, :unanhã. é um dia santo do kalenda.eio 
catholiço, e, como os podere,;; puhlicos estão 
a repetir manifestaç.ões de cleforencia, de 
acatamento aos actos da religião catlwlica7 · 

apostolica, romana, cu desej<:LI'ÜL sabee si, , 
pela mesma razão porc1ue não ha expediente 
nesses dias na.s di versas sect·etarias, pela. 
mesma razão porque se dispensa do ponto 
os empregados publicos nas repartições de 
um<.L Repubiiea. secultLrizacla e leiga ... 

Nós ta.mhcm não seremos am<Lnllã., nfio 
digo dispensados do ponto, porque a Camara 
nã.o quer ouvir fallar em livl'o do ponto, mas 
dispensados elo comparecer á Ca.mara dos 
Deputados, afim de não corrermos o risco. de 
sermos tido na conta de representantes dn. 
Republic<t ' que teem em pouco caso os dia~ 
teriados da igreja catholica '? 

V. Ex. comprchende, desde que se restabe
leceu o regulamento das continencia::-:, que 
havia no tempo de Sua Alteza o Concte de 
Lippe, desde qne voltamos á época em que, 
por occasião da elevação da hostia, as guar
das tinham o dever de apresentar armas e 
as cornetas tocavam marcha batida, desde 
que voltamos, e voltamos porque isto se fez 
na missa campal de ante-honteiu, onde o 
Sr. Presidente da Republica e demais mi
nistros e pessoas officiaes ... 

0 SR. BUENO DE ANDRADA d<i. U!U aparte. 
0 SIL BARBOSA LllllA •.• desde rtue não se 

distingue entr·e a coPtezia que póde ser feita 
.com a cartola do Dr. Campos Salles e a re
verencia que se quel' fazer com o meu bonet 
de oliicial do exercito, desde que não fazemos 
a devida distinc<,~iio entre o fu t'O privado de 
cada CL'ente dest;t ou daq ueUa ·igreja e o 
cidadão investido em um ea.rgo publico que 
ellc nesse momento exerce, não é de cstr:L
nhar que eu pergunte a V. l':x. :-;i a Camara, 
caminhando nas mcsma.s agm1s, quer dispen
sar-nos do ponto e não fazer sessão amanhã.'? 

Devo accontuar, porque os apartes cn.loro
sos do meu honrado collega, Deputado pela 
Ba,hia, não me permittiram fazer compre
cisa clareza q uanclo discuti esta questão mt 
sessão de hontem, devo iWCentuar que não 
desconheço o dil'eito elo Peesldente daRe
pulJlica, do governador· de qualquer Estado, 
ministro de ctualquer das pastas, ctttholico, 
de cómpu.reccr ás cerimoni<ts de seu culto. 

0 Su. GERMANO 1-IASSLOCI!ER-:M:as não Se 
pódo fazer rept'esentar. 

0 SR. B..ÜWOSA LIMA-Mas da.hi a f~zer-Se 
açompanhar do corte,jo e formalidades que 
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seu sentimento catllolico do (lll0 lvlvcrtidos 
110 seu zelo republicano, de qnn nào compt~
I'CCCt'lo pot· SOl'em catl1olicos. li<t uma dill'c
l'cn<;a, ü qun, CtLmndo os ompt•cg:ttlo.~ da.s di
versas secl'ctarias nã.o eompa.reccm por 
sct·em catholicos, levam .ponto, <lão Ulll<L 
r:d.ta .justilh:acb, desco uütndo-su-1 !te a gt·ati
Jlea, .. :J,o; o nó . .,; estamos em po:Ji<;ho dill'crent r, : 
nào se nos d.cscolÜ<~ enmm. :1,lgnma .•. 

M~ts <' mnu pnd.idu d<Y ex.plica.ç~lo ims~oa.t 
vol'Sét pl'incipalmenl;c. so1J1·e isto: affil'moi, p:)J' 
oe•.:;u:;iã,o Üe ::;e ui::;cutil' <L l'Cf'vl'Jil[L jlltlieí;:tt•i:t, 
que a C:.Lm<Lt'<t. V<te voün· qua.lqnor destes 
rlias, qnc inf'clizmento o csf.tl,do do iôro nesta 
Capi ta.J ora, l.n.stim::wol. 

U SH .. EsTACIO CoDIHRA-i<:m toda, parte. · 

O Sn.. BAlWOSA LDu-?viiis espi!eialnwnt.e 
t'Ofüría-me ao tlo::;l;a, Capital, poL'•lUC a re
rorma viza ;1, l'Cor-g<.tni.zaç:ào da justi<;·a, tlo 
Distl·ici;o F'ottct·al. 

u Sn. E;;TACIO ConrnnA-Qn;t;;i 0.111 1;nd:1. 
. pa.rt1\ :t, immnl'alidatln (~ eomplnt:t. 

O Sn.. Sos{o; AVEI.INO- Apoiado; fazem 
muitn. falta. 

O Su. BAH.BuSA Ll~rA.-Certo escrivão, que 
fnnceióna em üma. das; cama.ras do Tribunal 
Civil e Ceüüinal, tendo proposto par::t. seu 
cscL·evunte _jur;unentaclo pesso::t. que lhe mo
reei ít <:onfianç~tt, não COU$'Oguiu YOl' attendida. 
11elo juiz ess:~ pl'upo:;ttt,nem outr<1 qLm fizesse 
dopoi::l cln. pt·iJneira. O juiz exigia queesse 
escri vã.u nome<.tsse pltt'<L seu oscreven te, para 
stm empregado t!e contianr:a., a. pessoa que 
cll'c indica.va.-o Sr. Tlll)mé de Andrade Fi
gucir<t! 

A Cama.ra não vá ltgora. imagin<tl' que, por
ventura, se trate, na especíc, da influencia 
cx:tJ'<tordina.ria, que, no caso, pôde ter o hon
l'.a.tlo chefe da. peop::tg<l.nd.~ monarchista, o 
Se. Andrade Figuelrtt. A Camar·a, com cm:
tezlt, não f<trá <L jn_jnstiça ·de rosponsiJ,bili· 
z:tl·o pelos rlclictos lH·atic<"Ldos pelo senhol! 
sou sohrinho. 

Ni:io sou <trl vogéLllo nesta Cn.pitn.l, mas te· 
nlto o pl'azer do eunl10Cllr . mnitos atlvoga.dos 
qur, seja.m capazes de fallar com o mesmo 
t.lcsasilombro, de cumprir com o seu deve1• 
com igual zelo, como o estou fa.zendo ... 

.\Ias peço que não se me doéin certos 
apa.ri;es que estott de a.qui mais ou menos a 
ouvir, porc1ue t.erei dé enterrar mais fundo o 
·csr.ylete de uma c'r'itica. que nií.o comporta 
condcscendencias, por isso criminosas .•• 

-U SR. BAitBO::iA LDH-1.)m disUncto D<~pu· 
i;a,do c ao mesmo tempo jurista consummado 
julgou dever lig:~e a.lgumct i mporta.nci:~ a 
os1;a minh:t asserç:ão, e manit'cston-se ma
goado com aquillo que, nos olhos tle S. Ex., 
t.oma.v;t. a. Pl'•Jl)Ol'ção rl.e uma. injnstiç:a cla,
morosa, :ws D'Agtcesseml mi1'ins llUC pulln
Lam nos auclitol'ios c juizos désta Ca:pital. 
E nm plumit-ivo <lo toga. <LUC illusf;ra soma,- O Sn.. Bm:~o ng ANDRADA- Então é o 
nalnwnl;e com a sua cloqneneia. de tl'ibLlnia,uo caso para css·.Js a.pari:es. 
uma das l'olltad vnspcl.'tina.:s dc~ta Capital, 1 s 1 1 · 1 1 - t - 1 . 1 · t rt. lhn.nosA ~IMA -v. E;(. compre;. 
e;t, nn, < l\ ~t.nt;.;t em ns ·e, om ctma, c a. 111111 1<\ hendc que a minha. advertência-~ feita pie· 
a.ssc•J't,:ã.o, obl'iga.ndo·mc a. cita.r alguns no- tatis <.~attsa. Não é por mhn, é, exaetamente. 
mos, a aponi;a,t· :dguns ra.cms c a contcl-o, f' 1 · 1 t 

l em· avot· c :tquel e qu; ·;-1.es apa.rtes parecem 
poL'(ple r~~<L nwnt.o <~ csel'iha., juiz em cn.u:m qnercr clefendee. 
pt•otH'i:t, sonLiu qne nfi.o c.:;tava. ucm naqnelle · Vi, SL'. Presidenf~e, c o honra,do Sr. Minis-
tm·,·cno. · i;ro da Fn.zéndn. viu tambem, c outras pes~ 

Hoje, que .i<L tenho eolhitlo mais a.lgun::; ehJ· soas viram V<Ll'ios onl;ros processos, que ti
montos ca.p;tzcsdeillustrm• clomoúomnlto sug·- vemos occ;l.:'!ÍtLU de cxanünar .p;~rtt que não se 
g·L:stivo oss;L minlta a.S:'JCt'<,:fí.o, poL' bso qltL\ cu pudesse ützer um:1, n,ccommodação posthuru::t, 
:1. tinha feito c _fiquei pes.~oalmeni;e em jogo, um arranjo cap<LZ de esconder· os vestigios 
entendi cgw, a titulo de explicaç~ão pessoal, do crime, entre esses. uns autos de cessão de 
poder in, minis tral-os, . do modo mais succinto: bens de Fonseca Roch:.~ & Comp., em que a 
que me .fosse. posBivel, <1, C<~mara. dos Depn- · Fazenda. Naoiqna.l é lesada em 50$000. 
tados, 'qtw v<te vot:.w uma l'cform::t. na. qm~l Compr-elLcnde a "Camn.ra que não se trata 
se) joga. eorn <t ct·ca.ç:ão do novo~ log<Hes dG da dt'm, mais ou menos avultada; trata-se . 
jnizc:'l c c<?rrt '~- m.odi_fi?a<,:~o 0m outl'o::> ramo:11 do facto e~1 si in:únor::t.l e .significativo do/ 
da. org-a.ntz:t.,,:;\.0 .JUdtci::t.l'I:t, · notadamente no esl;ado do loro. . 
que diz respeito aos merivií.e.s. Fizemos tirm' uma plwtographia. desta fo~ 

Tive occasiã.o de ver-esteve em minhas 11M dos a.utos e avisado,entre outros jornaes, 
mãos, esteve em mãm do Sr. i\Iinistro da O Pc:i~, do que se pa~s1wa, e:s~e orgão de 
Fazenda-um documento comprobatol'io da.s publlcrda<le deu a seguuHe noticta: 
fra.udes que se i'u.zem em alguns cartorios « Mostraram-nos Mntem a photographia. 
desta Capital, co1n detrimento d::t fazenda de uma folha de at1tos relativa a. um pro
publica e que fazf:lm com que se pense com cesso rln cessão ele bens, o pela qual se 
i<tmlade no tempo llos velhos juizes correge- vel'ifica. qm; a Fazenda. Nacional foi lesada. 
dores, na. qua.nti<t de 50$. Em Yelí de colla.t: as 
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HStampillta~ c:·urt·espondenü·s <i. t.a.x.:~ Jll<txima. 
de :1008, o esf'rivão inui;ilizon quatro de 50$ 
e ('Jll seguida uma. da. ntcsma iruporta.ncia, 
bM'I'ttdll, alim 1le KO connm1lit· com uma do 
curso. O li teto j:i. J'oi levil.do ao conhecimento 
da ;wtoridadn competmüc, que vae pt·ovi
denciaJ' d(~ aceoJ·do com :.L lei.» 

Completando osst~ noticia, O Paiz, de hoje, 
diz o segninto : 

<< Jnl'tJJ'mn,-nus ill11SLr·o mag-isbrado, a pt·o
posii;u do que disscmus sobro uma, photo
gl'ap!IÜ~ ele li,llllL de autos relai.ivos ao 
processo d.n cessü.o de bens, que um exemplar 
dessa plwtogra.phia foi ·t.tunhem enviado ao 
Sr. Ministro da .Justiça, e que das diligen
cias até a.gora cfl'ectuadas, por· exponlanea. 
resoluf_:ão do pl'esidenlo do Tri1mnal Civil e 
Criminal-o esta(\ a uuic<L au1.01·itlade com
peteni;e pam ordena.l-as-ni'to h:.L motivo 
para. aci·editcu··so qno se trate de uma fraude. 
O caso parece ser um:.l simples omissão, ·(;anto 
mais de acreditar pur(tUe, 0111 dezenas de 
autos do mesmo C<ll'Í;orio e do escrivão de 
ttue depende u ref'eri1lo IH'oecs:':o, a. contagem 
(lo sello usí;;i, !'eit<~ escrnpulosarnente, sem 
infra.cção il.c 1'(\!.,\'Uianlento Oll letl~o á Fazenda 
Naeional.» 

E' ago!'a o maglstl'ado flllú ostü. em causa. 
N~to sei si foi e! lo quorn dou <t informação 

a O Pai:;, mas, em tutlo o caso, quem cst;i 
em t'<~us~ é o Dr. Belarmirw rht Gmnu, e 
SfJllZ~t. 

O lwnl'a<lo. p1'tJsiden te elo Tl'ihunal CiYil c 
Crimin:LI, al(~m•ln magistl':.\tlo integorrimo o 
de Ulll repnhlieano digno, cea muito capn,z 
do mand<tt' p1·omovm· llllHt diligcnela desta 
ot'dem, mas, n:tttu·;Llment.l,, ni'í.o havia tle 
advínlJ<Ll' quo OI'él. pt•ociso proscrcvor 110 di<t 
elo hojo 1li!igt\11ehs em determin:Mlo:) antos ; 
nã.o, a. diligonda. tovc pt·ovavclmcntc logM, 
porque o St·. l\línistro da Fa.zunda. avisado 
do eo!lto ;~ F<tzo11d:~ i'\ív~iona.l m·a J(~sa.d:L, 
)Jilllill JH'ovirluneiM; ao scn oolkg-<t d:~ .Jus
ti<,·<~. (f.G:) 

« Nfw l!a. motivo p:1.P<1 duvi;~ar, diz; osso 
illustrc m:Lgist!'ado rlc que t:iC trate de uma. 
fmude. 

«0 c<~so p<Lrcco ser de uma, simples omissão, 
tanto mais ele act•cdiütr porque, em dezenas 
de n.utos do mesmo car·torio o do escrivão de 
que depende o referido processo, a contagem 
elo sello está. feita escn~pulosamente sem in
fra.cção de regulamento OLl lesão á Fazenda 
Nacional.» 

Em dezenas de autos da responsabilidade 
do mesmo escrivão, a Fazenda Nacional está 
iguu,lmente lesada. E, para que não se me 
pudesse depois recusar os autos, eu os con
servei e os tenho aqui em miio (mostra-os), 
autos uo proecsso j;í. archivado c terminado. 
No t:icllo, íi. F<Lzenda, Nacional ê, em vario:; 

trasl;Lflos fJUO <l.llld estão não sellados, lnsa.dH .. 
Neste aqui, a que 11'1(\ venho J•e!iwimlu deslle 
o eom eço das nt inhaf.; alicgaçlies, o que o 
juiz (•.ha.ma Utnit SiJJI)i[C.'\ Oi!!'ÍS.WiO, (lCSeuitlO, (~ 
justa.mento o quo just;ifica o 11rovcrbio-Dos 
engano., vi-vem. os escri,vacs. 

Imagine-se c1uc o engano é rlesta. ordem: 
Esl,;í. cscripto: Taxa ma:rima :mos, o cst:Io 
~~olla.das qu:ltro ,, <~starnpilha.s do 50S o em 
b;üxo ~ma. de , fiO$. 1\:Ia.s, pda. disposiç:ü,o das 
cst.:uuplllms, ve~se lo.!.\·o qun, sondo a:-.; est:wt
pilhas de 50s, falí;ava um<L. 

Port;tnto, ·· vô-sc que nào houve sililples e 
innocenle omissão. 

Mas o 11ue mostra. quo a. cou:.:a. não é tfto 
simples ü que esta .ultima. estampilha, ex
;wtamc•nte no alg-ansmo de 50, está borrada 
com a. :L:'lsignatut'<L 1lo escrivão, que ri toit.a 
em uuhos _loga~·(~:'l dos mesmos autos sempre 
com a ma.wt· nntu(JZ, com a lettt•:t cOL'rente 
muito Limplnh::~., muito esgui:t, sem borrãc; 
ou cous:L que o valha. 

Ni'Lo quero cansar a Cam;tra (nao apoiados)· 
os autos l;i. estf~o c p:tr::t que nfio pudesscn; 
SOl' alterados, a.qui está o doeumcnl;o (mos
ll·mulo mna plwtographia, fJUC J)nssa a t'm·ios 
Srs. Deputados). 

Tenho t:tmbem nma relação de auto9 de 
p1·ocessos, em que <L fazenda publiC<L é lesada. 
na eobru,nça uo solto o na arrec;:~dação da 
taxa judiciaria. 

Eu poupo ü Camara a leitura fastidiosa d.e 
semelhante rela.torio ; incluil-o-hei no meu 
discurso, par;~ que os homons de bem vejam 
quo o fpte a. ltopublic<t acima rle tudo pre
ci~a ~~ de uma, incxeedivel honestidade, al'
mada. de uma v~t·g<~ rcrroa, ca.paz de punir 
todos os pr(W<tJ•tcado!'oS e de dmnonstra.r aos 
nossos concidad~i.os que a H.epublica é antm; 
de tudo um l'egimoo dr\ prolJidade e de eí
vismo. (Apoiados. 1lfuito bem.) • 

.Nã.o (\ no momento em que as el:~sscs l<.tho
l'iosu.s vcw~-;a.rn ao peso de impo:;l;o::; c alea.
va.las... nunc:L imaginadas pelos nossos 
concida.dàos, não é nessa occasião ctun se 
poder•;i. ter a condcscendenci<t de que dá uma 
triste prova, um exemplo pernieioso, esse 
magistrado, considerando omissao i nnocen to 
um facto que incontcst;a.vclmentc prova, o 
animo do delinquir e tanto ma.is deploravel
mente qmmto fi<~ hypotltesc cogita-se do 
eserovcnte juramcu tado, qtte foi imposto a 
um escrivão qne absolul;amonte não o queria 
admitür. 

Incluirei no r».ou discurso a rchtção desses 
documentos. 

Fio da honestidade do honrado Sr. Ministro 
da .Justiça; fio da probidade do digno Presi
dente da Camara Civil do Tl'ilmnal Civil o Ct'i
minal, de que um rigoi'Oso inqum·ito, de que 
unm ímpitJ1Losa. ~yndica,nci<t se rar<i 1msse 
cartorlo c, ~i SS. EBx. julga.rom couve-
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ni.enLe, em alguns outros, no :::;ent.ído do 
apurar qual o prejuízo que a, ützcnda. pnhlica 
teve, quae:'l os pt·eva.l'ica,(lorcs, mosl;r:~ndo-\,;e 
rpw a Republica. tem, nas ~mas lnis, castigos 
pa.r11 os dclinqueutes <In qmwsquer ef.:pecies, 
mesmo para a.qucLLns amparados pelos <titos 
potcnt<.~dos da re;wç:ão mona.rchica.. 

Tenho concluülo. (Muito bem, mtúlo l1em. 
o orado/" e cwmpriírtenfrulo.) 

T?-ela\:(!o de al!JWIIW; rln s irt,nwmcrns fidtas com
mettidas pelo ~~sm·wvM1.tc jw·amentwlo rlo 
cnrtorio Lopr!s Dvmin!JI'I!S, 'l'hmlll] A~·thur 
Fi!JHCI:ra, quando escn:·I)ITO interino, o qual 
['oi apresen.f.arla, rt 12 de aú,··il rmssado, ao 
Exm.. Sr. Dr. Joaquim Jlfurtinho, ·nwito 
digno jJ[ínístro da Fn:;enda, que e.7:mninon 
e verificou em os autos as ('altas ser;uinles: · 

Acc;ão tle dez <lias - Banco L't vom·a o do 
Commercio. O pc!litlo na pet.iç~ã.·) inicial é de 
101): 170:];970 ; a lls. 25, pagou ele taxa jurli
cia.t·üt200$, qu<tndo devia tee pa.go 2G5$427 
(l/4 "/o de principal e juros vencidos tiUOt' 
t,enha.m sido 011 nfio aecumnltldos na. petiçfio 
inicial, art, 5', ~ L0 Jo dnct·eto n. 2.!():), do 
1895). 

Lesou, pol'tanto, a F<tzen<la. em G5!)~1~7. 
Fa.lta. de estampilhas, em oito i;rasla.llos. 
Falt;~ de esta.mpilh:ts nos tem1os do desis-

tencia, que tor<tm a.ssignados sem cUa.s. Ainda 
rml.is, J'alt;~ doestampilh:tsa. fls. 29u :li. 

l<~ste JH'occsso é lin1ln, est:i. a.t'f•hiva.do. 
-Acçi11J e:weui,iva. hypotllnca.ria-Atd.uJ·, 

Miguel Peixo1;o Mot'eÍJ'a, ; l't'~o, .lost'~ .ll)iMlllllll 
Moro i r a. d;~ Sil v;t: 

Falta.m a.í\ ~~ot•t.itiÕt\S 1ln a.llixa,:iio dos 
wlit.anf.l <In 2" n :1" pl'tu,:a .. 

No.~ tr.t.sla.clos <lus ntli1. 1,118 u•~ \;', :!:' n :3" 
pmc,:a. f';di;a,m í.l$100, n111 e;tda um, 11 nã.o nsl;;i. 
ma.l'gnaua a impot·t,anda. paga. 

Na eunta. d11 p1·ineipal !ljtu•os fui eolwa<la, 
a. importaneia. !lo 'U!íi::oo, cttmnrlo t.lnvi<t l,o,· 
si<lo 12$:lOO (clncreto n. :1.:16:!, !lo 5 do <Lgo~f.o 
1le 189\1). 

Lettnt da mulher do denttnciado - no 
traslado de edital de terceira pt·a.ça, quando 
esses serviços são da cxclusi V<t competcncia, 
1los escreveu tes do cartorio. 

Falt;~ em todo o processo l0$i00 de sollos. 
O auto de arremataçiio não foi sella<lo. 
- Acção ordimtria. - Entre partes : 

Autor, Alfredo Hypolito Estr·uc ; rüos,Mari:L 
Clara da Rocha. c seu marido. 

Desapparecimento de uma l.ett?·a dos autos 
referidos, a 11s. 4, cujos autos foram con
fiados ao Dr. Pinto Lima em 30 de outubro 
do anno passado, como consta do protocollo de 
confiança, tendo assignauo a carga de con
fiança Alexandre Antonio da Cunha, só sendo 
os refeeidos autos dcvol vidos a cartorio em 
31 dejaneiro do anno fluente. 

( 1 c,;et·ivão admd, Lopes Uominguns, a.ssi
gnou a. int'ol'llla(;{io a fls. I HO, eseriptn pelo 
d~nHnciado, de boa. f'(~. ViilC fb. 17D e 180 v. 
des 1;e processo. 

O juiz Gwr1n c 8mc:,1~ dt~S)iw;hou rt 8 1lo J>rrs
so.do . (abril), mr.oulando offi:cittl' ao Dr. cft.e(C. 
de polici(t., pediJulo 'rigoroso inq1w1·ito, punJ1n 
até a present1; data o officio .w: ad111. com uma 
pcd·1·a en~ cinw. 

-:\cção exc1:rt1.i va. ltypot,lwt:al'ia- Au(;or·, 
Ja.ei n tilo nomes Hent·iiL ue ; J'óo, o espolio de 
Maria lrlalina Irnenes. 

A !!s. 41, pagou dJ\ ta:\:~ l~f\~00 o !'oi 
sómcnte eolla<la a impol'tanch~ de 106$000. 
Ft·a.udou ti. Fl~zend<t 20:)000! O juiz Ga.Ú1a. c 
Souza o o actual escrivão Lopos Dorningues 
subsct·cve1·a.m de boa. l'é., não tlan1lo pela 
falta.! 

-Cessão de bens-Fonseca, Rocha. & Comp. 
-A fls. ~::3 depara-se com a mais mt·a. habi-
Lidade df\ pl'ova.eica.doJ· : ét ta.x:J, jwlici:tl'ia. 
~~obra.da no ma.ximo :300~, vide sú a 11. 2i35 ! 
J'ni soltada. a respectiva. f'utlm com 72.:10$, da 
fôrm:.L scguintn: q_uat.t·o nsta.mpilltas ele GO$ 
em linha. e unm 1la. 1nmana impot·ta.neia., :-;oh 
as outJ:a.s, no ccnü·o, lwrrarla, afim de se 
eonf'unt1it· com uma. dtl lOil$000! 

E' pl'eciso nota.r-Sil <1 110 <tl;.iumas elas nst,a.m
pllhas :;e a.clt:wam 1'/eSJWrf,ts, clantlo qúa.si 
cel'teza. elo el'W l'OI'tl.lll j;i, ut.ilizaela.s. 

/<'01: J'!lwtny1'1!Jiluulll 11 fl. 2.75 tlusk prnccsso, 
Clfoja l'lwtoy1·aplda fiu: t'II'I'ÍIUIII 11os l!.':''IIIS. Srs. 
Drs. /<:]Jitttcill Pt·.~.~~~~~ ,, .lu!UJIIÍII/. Jlfud·inlw, Jl[, 
D. ,!b:nist·1·os r/((, .!11sli,·a ,. da /l'a::;t'llllll, 

(;\qui i,m•min:~ :~ ,.,;la.1:ão da tlnnnnda <latia 
ao l·:xnt. St•. U1· .• loaq11int Mnrl.inlto.) 

1Vrllllt di'SCIIfJel'l.a dt:J!OÍS da ilc1111n1'Ítl. 

l•::we11Livo llypo1,1wc;ti'Ío - Btwn;u·do 1lit 
Unnlta. !o't·ancu cotüt·a. l>omingos Antonio Ht·az, 
ni.l!. 

A Fa.znnt!a. Nacional aeha-~o ksacla. na 
<p1an t.i;t do ~:->88'1 W, i.llllllo sid.o adjudieaJos 
o~ !tons J.lllla.qnani;ia 1!:~ 10:000$, eunl'OI'II1e <L 
itValiac.~ào a tis. 213 v. u ca.kulo a li f:. :i9 v. o 
julg;~da. por scntow,:a a lls. 4:3, foi pa.ss:1da 
guia. pa.ra p<tgamento do imposto de trans
missão de proprieuadc,eonltecimento a. fls.42, 
sobre <t qua.ntüt de 12:993~tHO, quando (levia 
set• sobre a quantia ele 16:000$, ficando le
sada a Fu.zenda em I9H$·1l9, c mais 40$ em 
que tambem ficou lcsaela. de taxa judiciaria., 
importando tudo, como se disse, em 2:38$419, 
quanti;t essa em r1uc foi lesaria a Fazenda Na
cional! 

A quitaçiT.o, que nU.o l'oi suhscripta pelo es
crivão actual, Antonio Lopes Do mingues, que 
ignora essa alicantina, essa quitação devia 
ter sido dad<.t pelo autor ao réo, de 16:000$, 
preço da adjudicação; foi, no omtanto, de 
12:99:1$649, ficando assim o réo prejudicado 
na. qliantia do :l:006$35l, IJW: t·evedeu em. 
f'avor- do autot·. 
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A carta de adjndica;ção foi extràhida pela ragrapho uníco,lct.tr-a D, di) decreto n. 2.W3, 
miv..lhe1· do dm-wnCiado pal'a que os outros de 9 de novcmbr·o do 1805. 
escreventes ignorassem esta g1'ande f'alca- Mais aindà. : existo grande nuniero de pi'o-
trua. contra. a Fazenda Nacional c conh·a o ce;;sos de diversas acçlic:~ c cD";ecHçôe~, fallen- · 
i'éó, cai'ta essa e~trahida, a 12 de ahril pas- Cia.~, concm·datas, c'ts'siZo de 7ren .~ e mm·at01·ías, 
sado. em que o denunciado cobrou llinhciro par<i, 

-Executivo hypothecario-Manoel Pereira. pre,pa.ro em os qnac;; pr·ocoss()S existem gran-
Nunes contra Manoel José Pereira,: dcs f'altaH de scllo correspondcntos <L folhaa, . 

G1•àndc nuineto dó !'olh<~s s(~m sellós, i;enJo Comp<u·e~cm ma. i s os St·,.;;. C<wlos M<Lr-
j;L o denunciatlo recebido o dinheiro. cdlino, G<thrícl Salgado, Artimi· Lcíuos, .Joa-

--::-Executivo hypothccai:io(por tt·ashdo)- q_uim Pires, R<1yiüul1tli) Arthur, Tho1uaz 
l\Iovido pelo De. Abel Pa1·ente. Pi·ocesso Accioly, .los(~ Avclin .? , Jo'fto Lopes, Augusto 
nmito reconte, de 6 ilo corrente, dia em que Severo, Eloy de Sollí:a, Trindade, Esrncral~ 
o Sr. Ministro da. Fazenda. syndic:iva, por dino Ban1lcira,, Pc ll·o Pot·na.mbllco, Affonso 
motivo da denuncia apresentada em 12 do Costa,, Araujo Goes, Ca,str-o R.ebello, Ncivn,, 
trahsacto, o denunciado lesava. n. Fazenda ein Pa.nla. Guimal'ãcs, l\la.reolino Monrn., Galdino 
150$ do taxa judiciaría (150:00$, de que LO!'Cto, Pinheíeo .htniot', Irinen Macha(lo, 
fizern.m ádjudicaçãô); nworccentlo :tinda o Henriqnc Lagdcn, Nelson de Vttsconccllos, 
denunciado, com o dinhcíi·o da Naçfi,o, o ad- Qsca,r Godoy, Aügüsto dn Vasconeellos, Nilo 
judica.tàrio, nao se sabe com que fim... Pc~~a.nha., • Oliveira Figueiredo, Thcophilo 

-Fallencia de .Jo~<~ Pereira. dá Silva Gui- Ottoni., Virín:t.o Masc;Lrcnllas, .Tosú Bonifacio , 
... marães: Mavrink. Costa, .lnnior, neiledicto rle Souza., 

Nn. dnnunei:t n,pecscnt:ula l)Ol' est·ripJ;o, Aléilcar Guünn,J'firs. Soare'.:-: dos Sa.ntos c Al
com todas as formalidades legacs, ao ,jniz fh~do Varelln. 
Bellarmino da Gama r. Soü"z:l., o scHmtificava. Dcix:<tn1 de eLnnpa.t·eef•t· eom c;tll,;a l_Jal'i;i
de que tamuern elle em lesârlo nos autos 11úJn- cipada os Srs. Urbano Santos, Carlos uo No
cionádos. . vacs, Aga,pif;o elos Sa.n.tos, Luiz Gualbcrto, 

Tendo sido t·ca.lizada. a i·cuhião elos c1'ouo- .Jooé Boitcux, Gü.stão da. Cunha,, Anir.io de 
rcs em ,junho dê 1900, até o dia 8 (~O coi•re.nté Ain·eu, João Ga.yoso, Pm'eit·a. Reis, Soa,ros 
inez, data da rleliuncia por cscripto. àinda a Noiva, Ermirio Coutinho, Ft•a,nci~co Sod1·é, 
&cta. da reunião não estava assignad;~, ·engH· Felix _ Ga,sp;w, E11genio Tom·lnl10, S:üyt·o 
lindo o denunciádo o emolumento quo par- Dias, RodrignPs Limn., Dionysio Ct:rqudr·:t, 
tencia áo juii que não ussignou a acta, ha Sampaio Fena.z. Antoninn Fialho, 1\la.rt.inho 
onze 7/zczes ! ! !. .. E fez o dcnnnciado osci·c- Ca,l11l)OS, .loaquint Bt·e~VI~s, Pf'nido Filho, 
vente a~ intimações . aos S.ynrlíco.~ . eoni'o nneno de\ Paiv<l, JVf:t.lliJCI Fttlgnndo n Adolpho 
mandou o juiz na rcfe'ricln. ac1;a,, pl·ojudic<tndo ClO!'rlo. 
os credores em beneficio dos,syt~icos qnc os· E sem causa 08 sr·:.;. l'otll•o CllePmont, 
tavam com a massa oú peooucto delh~, em Antonio Ba!'ito8, lmlio elo Bra~il, ~m·;r,ednllo 
sou poder. Ignol·rt-se o moUl'O rlc tanta bcne~ Cot•r•êa., Luiz Domin~uM, Vil'gilio Bl·igiclo, 
volcitcia do dmwncíarlo a {aVOl' rlos syndicos, Soal'OS Ncivu., Lima. Filho , Celso de Souza., 
c o rlc se1· cont;·a o '111c ma1lrla a lei · · • G'O\nbs tlc l\tattos, .Joü.o Vieira, Porcira elo 

-Observações : L)rl'â, Col'nelío d::~. Follsoeí'l., Tolcntino. dos 
Ha ainda centenas ele proecs:':los de ac1;,i:ícs Santos, Ednat·<Lo H.ttmo:> , .\ugusl;o de Frclta~. 

ordinar•üt.s, lO tlüts. oxcus:-;õ',o dn pcnhot·es, Jü'S(l ).fot1ja.t·dim, .los~ M<l.l't~ellino, ('el~o tio;:; 
noti1iea.çõcs, cmba.rgos . do ter·cdt·os, dnlJOSi· Rt)iS, Sá Ft·cit•e. Raul Ba.1·r,)so, lla.tTos Fra.neu 
tos, fial1Ç:as cw., julgadi)S de llÍi'lt'QO de HlOO .Jn\lioi:, l}aocleéiáíro do Souza., Loürenço 
até a presente data, em cujos proces~os o Baptista, Alves d:) Hl'ito, Julio· Santos, Pe
denurrciado escrevente recebcü o dinhoit•o rcira dos Santos, Monteii·o de Bat•r·os, Ildc
do prepa1'0 e doixüu de colhtl' os s'ollos ela. fonso Alvirn, FranciSéo Sallcs, Ad<'l.lhorto 
tàxi:t sobre o pedido e jueos vencidos, de con- Fereaz, LamoUnier Godoü·edo, Landnlplto de 
formidade com o decreto n. 2.163, art. 5<~; Magalllães, SilVeira Drummónd, Arthur Tor
§ lo, coUa,ndo só mente sello da, tu.~a sobre o res, Olcga,rio ~Iaciel, :\liranda Azevedo, 
pl'incipaJ. . . . . Malta Júnior, l)ótningues de Cttstro,Olívcir;~ 

O desfalque monta. em contos de ré1s ! Brall'a, Y.alois de ca;stró, Joaquim Alvaro, 
Encontram-se ainda divc'r.~os pró'c'Cssos de· Ed}1i'umlõ da Fonseca, Paulíno Carlos, Cinci

cxccüÇão e executivos hypothecári'ós ·em q_ue náto Braga, Alfredo Ellis, Ovidio Ahrantes, 
houve adjudicaÇão, rec'cbcb.do o denunciado Mánoel Alves, Francisco Tole·ntino, Marr,:al 
0 preparo pára, júlganrento por- sentença. rla. Escobar, Angelo Pinheiro, Victorino :Mon· 
a.djudlca.ção dos bens, deiXando de coUar o tciro, Riva.davin, Corrôa, Aurclia,no Ba.rbosa, 
inutilizar as estarnpilhas da taxa pedida, de Pinto da Rocha, Campos Carticr e Ca,ssiano 
90nforroidade coro o disposto no art. 3°, pa- do Nascimento. 



ORD.EM DO DIA 

O Sx·. :Pre!!!>ident.e - Attençlí.o ! 
Peço aos nohres deputados que occupem 
suas c1tdeiras, pois ha na Cmnartt llumero 
strlctamente nccessario para as votações. 
(Pausa.) 
' A list::t tln. porta accusa a pl'esenÇ\[L de. 118 
Srs. Deputados. 

Vae-se proceder :t votaç•ã.o do projccto 
n. 239 A, de IIJOO, autorizando o Poder 
Executivo a é~l}rir ao 1Hnis~orio da .Justiça c 
Negocios Interiores o credito de 4:100$ l):tra 
occorrer ao pagamento do Df'.· Tlhurcio Va
Jerjano Pcceguciro do Amaral, lente cathe
dratico da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, do premio ãrbitrado, na con lar mi
dade dos al'ts. 38 c 39 do Codigo do J;:nsino 
Superior, pela obra. que pnbliccu, intitu
lada ~ Noçücs Elementares de Cllimicn Or
ganba » (3;), discussão. ) 

A Mesa precisa verificar si lla. numero c 
por isso pede aos Srs. Deputados quo ap
provn.rcrn oú rejeit~trem o pr•ojecto n. 230 A, 
do 1900, r1 uo se leva.n tem pa.ra. se fa.zet' a 
contagem. (Pausa.) 

Posto o referido projecto a 'votos, vcri
:ficn.-se terem votado. a lavor 80 Srs. De
putados e contra 5, tobtt 85. 

O Sr. Presidente - Nfí.o ha nu
mero. Vao-se proced.er <i. cbmnadn.. 

Procc.Jendv-se á. clLtmétda, verifica-se te
rem-se <wsont~Ldo os St·s. Augusto Severo, 
Eloy de Souza, Tavares do Lyra, Oscar 
Godoy, Nilo Pcçn.nha, João Luiz, Leonel 
Filho, Lindolplio Ca.otano, Ln.martlno, Her
menogildo do Mot\tes e Lindolpho Sena .. 

O Sr. Presidente-H.ospontlern.m 
:"t cha,nmdn. 105 Srs. Deputados. Flca adiada 
<L votaçã.o. 

Passa-se :i matcria. em uiscussão. 
E' annuncin.Lln. a. continuação dn. 3"' dis

cussão do proJccto n. 143, de WOO, rc[l.lr
mando <L lei do fallcncias (decreto n. 917, tle 
24 de ou tu hro uD 1890). 

O Sr. Presidente-Temapa.lavra 
o Sr. Paranhos Montenegro. 

O S:t·. Paranhos 1.\olontenegro 
pensa que pl'ocedcrin, m<tis avisa.damento 
não se comprorncttendo a n:me da palavra, na 
sessão de hoje pn.ra discutir o projodo .sobl'c 
L'<tllencLus; sol'itL ·melhor mesmo q tiO tr vosse 
retirado as emendas cpto teve n. holll'<L do 
otfereeer, aimla mais, tlechLl'tt. o or:Ltlm· : 
devia penitcnchr-sc uc ter no a.nno pa:::smlo 

camo.ra v. l. 
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~nterr?mpi<l? a marcha tl'iumph~l uo PI'o
Jecto, 1mpeumdo que a. sua. segunda. discussão 
fosse encerrada. 

Por csEa occasião, depuis de renuer pr·ei.to 
~~c lwmcnagcm ao autor do projecto, a cujas 
hnhas g_craes tece~ rn.sgados elogios, o ora
dor pedm escla.recuncntos sobre a,l(Juns pon-
toH qnejulgava obscuros. o 

Ao contrario disso, a discussão foi cncor
r0da sem que ninguem mais usasse da pa
la. vra. O assumpto não t3ve mais dchatc ; 
nem mesmo se procurou eh1cida.r o seu 
espírito sobre os pontos de quo <.livorgir:t. 

Est~ <mno, logo no pl'imoiro dh de sessão, 
1le.pois dt~s eleições da.s Commissões Perma
nentes, <1presenton o ora.clor· um rer1 uerl
mcnto de informações sobr'e 1ladoo3 estatísticos 
indispcns<tvcis para elucidar o assurnpt.o do 
que se peopunlw. a tratae. Entrct;wt.o, nesse 
mcsm:o dia, sem que ao menos tivos ,;e sido 
appl'ovado o seu requerimento, era tlado 
para. o1·dem do d.ia o projedo. Cornprelwndeu 
ontão que, assim corno no ann:) pass<:ulo fôea o 
projecto appl'OV<~'lo t:lem discnsHão, tambcm 
u· seria este anno. Por isso, nenlmm;t c~p3-
rn.nça comerva du que ll:JS~a set· <tpprovt~da. 
a.lguma das suas mncndas. Si tomtt pa.rte no 
debate é l)Or um dovür de consciencia. Foi 
jniz do commercio durante ma.is de dez 
annos, esi, pela sua intelligeneia c i Ilustra
ção, não póde dar tea.lcc á d iscussãu, PL'O
(:ur<n'tt dcscnvol vel-a. auxiliado pJla. cxpc
riencht c pela pr<ttiCi.t. 

O qne sabe e <1ffirma. é que, si o pl'ojeeto 
pass<~r, t<ll como foi elahora!lo, não tanlarü .. 
muito que soja pecei~o rel'ol'mat• a lel, tal o 
c h mor q uc contl';t e !la. se leva.lititl'<L 

Lombra o que so dou om lS94 com o pl'O
jücto elebot'<Hlo no Seuad.o, c ttppr· JVU.do sem 
1lelJ:lte pela, Cam<U'it, reorganiza.n1lo a justiça. 
do Oistrlcto Fcdcml. Dosobetlccondo os dwle~. 
d.hcutlu o projccto, mostrou a '; in,·onst.ií.u
cjonalid~tdes o ineonvcnillnclas de quo cst;n·a. 
peja1lo. Ningucm o ouviu, mas a pratica. 
veiu tlcmonsLral' c1uan t:·L razão lltc li.Ssistia, c 
o peoprio Supremo Tribunal firmou tt incon
stitucion:tlida.dc de. n.lgunHuJ de s·tas parcos. 

O orador, si tivesse de formular um pro
jeeto do lei d.o fallcncias, nã.o soguirht o 
eriterio quo guiou o~J autores do actual. 
Cuidaria primeiro de acautellar os interesse.:; 
da conununhão, c nã.o só os intcress·es pri
vados dos ct•edoros; porque uma bctt lei do 
faUencü~s influe p.oderosmucnte no descnvol
v irncnto do credito. 

Sabe que a lcl àctual (• uma. fonte almn
dantc de csca.ndalos e contra ella o thmor é 
gel'al. Por isso concord:.L na urgcltcitL <la sun. 
ro!'urma, c atü mesmo om algLLns pontos do 
lH'o jecto em discussão. 

I~amcnta. que o illustl'o relato I', o sou nohrc 
collega de representação, na. defesa quo pro

<J 
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duziu hontem do projccto em debate, ni'io se 
occupn.ss:; das considm•aç-õ3s feitas pelo 
orador nas sessões elo anno po.ssado, limi
tando-se, apenas, a mspontlcr <L arguição de 
inconstitucíonttfída.de tht disposiç-.ão do decreto 
n. 917, de 24 de outubro de 1890, que cre:t 
um fr1ro privilegittdo. E. cl<U'tt a díspJsição 
con.stimcional a este respeito, como prova o 
orador lcndo·a. 

Labora o sJu nobl'C collega. em cr1·o com o 
acre di t<1r que a Consti tu in te appPovou os ac
r,os do Govm•no P1·ovisorio. Não h a nenhu ü1<1 
disposição constitucional neste sentido. 
E é :paea assigna.Iar qne o espírito da Consti
t.Tlinte obedecia a orientaç.ão completamente 
diversa ; diz o ot'ador que a Commissão dos 
21 sempre rejeitou as emendas que nesLe 
sentido lhe m'.~m onvhda.s, sendo os seu.~ 
pareceres a:pprovados pJ!a. as:;cmbléa. 

O que consta. a os ;o i•espeito é ~l disposição 
qnc ma,nd<t continuar em vigor, omquanto 
não rovoga.da,s, as leis do regimen cxtincto 
no que ex:plicita, ou implicitamente nã.o for 
contrarlo ao sy3tema. de governo fi1•mado 
pela. Constituiçtio e aos pdncipios nella c:m· 
sagra,tlos. 

Não tem, port<tnto, razã.o o nohre r~lato1· 
do projecto quando diz quo não podemos 
eonhccer d<.t ínconstituciona,líd:tde <trguida 
pelo orador quanto no foro privilegia,do 
creado pelo decreto do Governo Provisorio, 
de 24 de outuln•o de 1890. 

Penstt que 2. autoril)ade judiciP .. rin. está 
diminuida por alguma disposição do projecto 
em debate. · 

Em uma lei sobre fallcnciu.s, além uos 
intGL\:sscs, fi~·mndos, dos Ct'Qdores, dos intG
l·asses commcrcia,es, ha. tambem em jogo os 
intct·es;e~ socia.cs. E' a hem desses interasses 
que julga dlminuid:~ a intervenção do podee 
pul>lico. · • 

Pcnsn. que o~ credores podem dispor do 
patl'imonio do faHido como melhor cntende
i·cm, mas niio qur.ü•anL priva.P o podee pu
blico dos meios ao seu alcance para veri1lca1' 
si o negociante que 1hlliu foi um cul11a<lo ou 
um infeliz.. 

Neste caso a intcrvmw~Lo do pode!' publico 
pelu Slln agente, que é o curador <13 ma.;;sas, 

· ·· é de ab3oluta necessidade. Da 111csma fOrma 
que a lei creou no ministerio publico os 
C<trgos de curaàor de orphft.os, p:1ra acautela.'r 
os intercs.5es dos menores que são incapazB> 
de se defenderem, ou o d:J ausentes, para 
aquelles que por motivo de força maioe não 
podem no momento se fazer representar em 
juizo para Sc\l va,guardar os seus direitos, ou 
mesmo o de re.~iduos, par.\ zelar. pelo 'fiel 
cumprimento dos legados e pl·ostc\çõe3 de 
contas tcstamentarlas, ella foi previdente 
creando o cargo de curador de mas3as para 
acom})anhar o processo da fu.1le.n.cia, a,ssistir 

as arr2cadaques, cxamimu· si os protestos de 
lettras são feHos em tempo e. finalmente, !:'i 
o f<tllirlo é ou não um criminoso. 

Ainda. mais : a sua, intervenção se justi
fica ainda pela necessidade de cvit.étr que i.\ 
ma.ssa corra por conta exclusiva de dous 
credoros, syndicos, quando outros lm que, 
tendo os seus interesses compromettido.:> na. 
fallencia, se vecm J)l'ÍVltdos de intervir no 
procc.s;:;o. 

E' precisamente esta a funcçã.o do cmadot 
de massas. isto é, em nome do poder pu
Mico representar os Lple e.3tão ·:preteridos de
acatrtelar os seus interesses. 

Mostra que a fllncção do minis~orio l1U
blico não se limita ;.i, ma teria criminal : tem 
tambem o dever de, em materb civil, rosal
va.r os hltercsses cl<tquclles que 11ão .podem 
acautclal-os. 

Argurnenta, que no pl'ojecto <le rer0rma 
jwliciarh~, o qual a, Camara não se dcmo
cat·á em votar, foi conserl·ado o cargo de 
curador de massn.s, ou antes, é dividido. o 
quo vem provar a sua nc~essidade. · · 

An~tlysa u. marcha que, segundo a lei, 
tem a fallcnc:a, cuja :.n·eccu.daçã.o corro pJr 
conta tlc dous pri ncipa.es creuores, posws (t 
marg0m todo:J os outros, de modo qno 1) 
neces.;;ario que o poder publico faça sentir tt 
smt acção pctl'a garantir os direiios desses 
credores. 

Rofure-s~ ás }Hla,..vrtts do no:m3 Depu~ado 
pela Bahia Ü'<tzendo ao conllecmwnb d~t 
Camarn, a, funda. impressão qnc lhe causaram 
as <lel'laraçõe.3 de muitos commcrciantes desta 
praça na Ass:x:iação Commercíal. 

Pena é que S. Ex. não tivcss3 ouvilh a, 
ontra p:.ute, aquell,es que SJ queixam o 
clamanl contr<t esses mesmos negociantes. 

O que o or:.ulor tem ouvido dizcL' é quo ê 
geral a gri l,a leYan ta.da coqtra o aetuaJ 
eurador de massas, que se diz ser um 1ünc
cionario desidioso, tt-atancb unicamente de 
suas l)orcemagcng seni cuidar dos intere'3se~ 
dí1 massa, nem mesmo dJs da justiça, con
cordando sempre, invariavehnente,com todos 
os 1'ullhlos. 

Xeste caso a reclamação devel'ia S3r feita, 
ni'io ao Poder Legislaüvo', mas ao Poder 
Judicia.rio, as queixas Mio ueveríam aqui 
ecoar,mas serem levadas ao procm•adoe geral, 
que dispõe de meios coercitivos, até mesmo 
do de suspensão, já mais, porém, accei tar o 
abuso, a desiuia como bage de uma reforma 
que prescinde da intervenção salutar do 
agente do ministerio publico em todas <ts 
lJhases da fallencia. 

As leis vigentes asseguran1 recursos para 
coJupellir o curador ao cumprimento do 
dever, e até o peocurador geral tem a attri
bnição de impor pLmas disciplinares, e demais 
u.s r1uei:xas deYcm se1• levadas ao Poder .Tu-
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ílidario, onclc mesmo o funccional'io vlt::t- de dez dias, ao r<3pres:mtanb do ministcrio 
licio póde ser rcsponsauiliz:.tdo. publico torla. a cópia do procen:'lado pat•a quo 

Não concorda com a extincçTI.o do cargo, cllc, dcntrJ de outro pra.zo üe 15 dias, pro
J10rque o ministerio pnblieo deve ter sen1pec r:nova pceante o ,juiz competente a quali
repl·esentante nos p1·ocessos · de fallencia, c tleaçã.o nceessa.ria. O Codigo Commercial
acha contradictorio o projccto quando con· susbnta, apezar de poücrem tontal-o pül' 
Rerv<t o cargo e tira-lhe attrihuíç:õcs, alte- nm a1ii•aza.do ou r<Jtrogrado-cra melhor rio 
:e ando assim a legi:Jlaçf~o vigente. que a. _legislação que _ahi c:;t:~. pOl'que come-

Refere-se- ao 111odo pelo qu:~.l o projecto çava JUStamente p~a qualltica,ção da fal
estatue sobro nomeações de synclicos e com- lencia. 
missãotiscal e extra.nlla. que se queira. col- Passa o orador a justitica,r uma emenda á, 
l0car o juiz om segundo plano, cm'ce<tndo-sc- disposição do art. 42, lcttra I-I, que autoriza 
lhe attrilmiçütY> importantes j<L consignadas 0 syndico a pt•oceller- ao levanti1mento do 
no decreto n. 917 · balanço, innintarios, exames de livros ou 

Aponta o~J incot?venientes do projccto nesta veritical-os quando apresentados pelo fallido 
}Xtrt.e, mosk<.tntlo·quc m; intc reiJS ::lf~ dos crc- auxiliado por perito de sn<~, confiança, e sob 
tiorcs nada ficam l'esgmtrd:tdos <1 vl'ita tla sua rcsponsalJilidade. 
f:wilidade com que são ·fol·jada:;; escriptu- Considera de a.lta relevancia o acto de 
rac,:õcs, s~ndo atú c0rto, ... diz o orador, que 1 1· d +\ ll"d - · d. 
;t-f'I:lrma·Dc haver HC '>ta citladc vcrdaLLciros exame te lvros o l <"L. J o ; e, por assim 1-
l;i\.bor<l.torios dttquella. especialidade. zer' o corpo de dclic..íio de todo o processo. 

Para evitar que as üülcncias sejam 0 CJ.llC Pelo Codigo Commercí~ü este exame era feito 
Bstã.o sendo aetualmente c para conigil' 0 na presQnça. do juiz e poe peritos nomeados 
mal oriundo dc.L existcncia. desses escl'iptol'ios por clle. O decreto h. 917 modificou esta 
üc fa.brica~Xio {le livros cSI)Gciacs para. ca.sas disposição mandando que o syndico, :por pe-

1 rito de sua confi<mç:a, proceda a este exame tiUG querem f'al ir; é muito ncces::;ario dar d 
ao juiz ma.is arbítrio 0 11~0 -'tirc.tr-lhe as com assistcncía o agente do minist.erio pu-
poucas a;';tribtüc)ões que a lei lhe d<wa, pJ.ra blico. O projecto em del.Ja.te foi ra,dical neste 
agü' em bem do descobrimento da vcl'dadc ponto retír<tndo toda inter\·enção do poder 
80bre f'allencias. publico e entregando este importante acto 

o p 1·ojec:;o, como está l'C.!ligi<lo, dá. ensejo do processo ao syndico~ is ~o é, ao principal 
t d d credor que com os pel'itos de sua exclusiva, 

a. qne o ncgocia,n c possa ain a, ft·au ar man- confiança bem pôde fazor um relatorio ao 
dando um cumplice-credor requerer a fal- d 
lcncia. de modo que esse cnmplico seja o salJor e suas sympn.thias. A sua emenda 
syndico e tenha. 0 dil'eito até de nomear os restabelece a, salutar intervenç,ão do juiz que 
• nomeia os peritos, citado o fallido. mcm1)ros da commis:>ão fiscal ; cs~a. serü. a 
eonsequen~ia da üisposi(:ão do pt•ojedo quG Faz consideraç<íes sob1·c o extt•<.tcto do dis
tira do .juiz a att.ribui;;~ão do escolher o em·so do nobre Dopní;a,(lo pel:t ·Bn.hia, con
symlico, bnçê"Lllllo assim sobra ,, magistl'a- stante do Diario du Cvngrcsso de hoje, I~c
tura uma desconfianç-a que ella nã.o n1crcce. ctiíica.ndo na. p:n&c que diz respeito <to 

Pensa o orador que o juiz deve ainda ter orador, da qual se inlcl'i} que contestou ao 
::.o scn latlo um representante do nünistm•io Congresso o poder de lcgislu sobre fa.llencia. 
pnlJlieo, com o nome de procm·a.dor das A verdade e que tem cont:.~stado a attri
ll·tn.SS<I.'i fallida.s ou com outra clenominaci;;,J buição que se tem :.trt•ogado rlc legislar 
qualquer, afim de velar pelos intcres~ss sobre direito adjectivo, não para a Capital 
gern.es chL eommunhã.o; este é um agente in- Fetler<"Ll, nws para os Estarlos, invasão que, 
díi;pnn;;:wcl. Na.da <le em·caa.r ag attl'ibuiçüe~ aliás, é retribuída pelos Estados, legislando 
dos ,iuizos, l))l'quc o que é necessario 6 dar- sobre direito suhstJ.Iiti\-o. Disto tem prova 
lhes :.tté m;tis arlJitrio, justamente para eloquente no projecto om debate, em uma 
evitar os m<.ües r1ue dictaram a a.presentaçi~o parte elo al't. 77, cuj<t suppressão o orado1· 
do pt·ojecto om deuate e que siio realrnente pr.)põe. 
enormes;- tivessem vindo as informações qu3 Ac.centúa a, necessidade de se extinguir o 
.o orador solicitou do Governo, por inter- tribunal que o projecto brmevolamentc con
medio da. Mesa, e a Camar<1, veria que mi- serva, que até hoje, de entre milhares do fa.l
lhares de fallencias tcmn sido decretadas no lencias nesta Capital, ainda, segundo lhe 
rcgimen do decreto n. 917, sem IJ.Ue · um só consta, nlio encontrou culpa em nm só fal
dos f'allidos, talvez, tenha sido siquer pro- lido. 
nuuciatlo, dando-se toda.s as quebras como Estuda a sua cmcnua. suppressiva do 
s-end.o ca.suae3. . arts. 129, qu~ diz que os juizos nã.o terão 

U.ma rh"Ls emen(las que o orador apresento~!~ eustas e sim porcentagens, c UO, aca~1:1:ndo 
\\Stn.b~le.ce que, uma vez conclmda a pr1- com os emolumentos do~ agontos do mJmstc-
meira p~úte da fallencia, se remetta., dentro l'io publico, · 
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Pensa que o escrivão não dove ficar pri- 2a. discussão Llo pi•ojecto n. 49, de 1899,. 
>ado de receber suas custas, sê porque se com o substitutivo n. 8, tle 1900, instituindo 
trata de fallencia., quando é sabido que nes- ains~ripção marítima obrigatoria para todos· 

. tes processos é que o dinheiro corre com os brazilciros natos ou naturalizados; 
a.bundancia !•elas mãos ue advogados conhe- Continuação da 2a discussão do projecto· 
cidos e celebres pelos seus labm·ato1·ios, peri- n, 87, de 1000, mandando observar varias 
tos, etc. O melhor é q--ae o escrivão rc- disposições para. fiel execução da lei tlo casa· 
eeba o que o regimento de custas lhe mento civil: 
marcn.r. <· Continuação da 2a. tliscussão do projecto. 

O orador é pela con,scrvação da porccnta- n. 85, de 1900, regulando o sorteio militar;: 
gem ao curador, porque, do contrario, tn.l 2a discussão do projecto n. 262, de 1900,. 
medid<t importará na extincção do cargo. autorizando o Poder Executivo a conceder ao 

Termina protestando contra essa descon- engenheiro Joaquim Huet Bacellar, rcspei-
sideração ao Poder Judiciario, e declara que tados os tlireitos adquiridos, a construcção,_ 
essa sombra, que se vê no projecto- a elimi- uso e goso de mna estrada de ferro quo,. 
naçã,o do juiz e do ministerio :publico-trará partindo de l'ilanáos, siga o rumo geral do
màíorcs clamores, e ·os que ora se queixé!.m norte e nas condições que estalJelcce; 
e reclamam serão os primeiros a vir pedir a 3a discussão do projecto n. 239 C, de 1900, 
intervenção s<üutar que se procurou elimi- destacado em virtude do art. 1:3:3 do Regí-

·nar. (Muito _bem; muito bem.) mento Interno; autorizando o Po(ler Ex-
Fica adiada a discussão pela hora. ecutivo J.. abril· ao Ministerio da Marinha o 

O Sr. Presidente-Estando adean
tada a hora, designo para amanhã a se-
guinte ordem do dia: · , 

Votação do projecto n. 239 A, de 1000, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio d<L Justiça e Negocias Interiores 
o credito de 4: l 00$ pttl'a occorrer ao paga
mento do Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro 
do Amaral, lente eathedratico da Faculdade 
de :Metlicina do Rio de Janeiro, do premio 
arbitrado, na conformidade .dos arts. ::lS e 39 
do Codigo do Ensino ~uperior, pela obra. que 
publicou, intitulada <<Noções Elcmontare;; de 
ClümicJ. Organica» (3a. discussão); 

Votação do projecto n. 158 A, de 1900, com 
o pa,rccer sobre as emendas ofterecidas mt 
3a discussão do projecto n. 158, deste anno, 
que autoriza o Governo a mandar <Lhonar ao 
capitão Alfr•edo Ribeiro da Costa as vanta
gens de que foi priv<tdo, em virtude Llo pro
cesso 11 que r•espondeu c de que foi alJ:::olvido 
em ultilm~ instanciu, (:3" discussão); 

Votação tlo projecto n. 1.09, de 1900, dis
pondo que o cargo de uirector do PomiJal 
.Militar seja peovido por official subalterno 
ou capitã,o e1fectivo de qualquer corpo ou 
arma do exercito, com parecer· da. Com
misiSão de Marinha e Guerra, deste anno 
(2a. discussão); 

Votação do projecto n. 113 A, de 1900, 
equiparanrlo os frontões, l1oliches e todas as 
casas similares (lS casas de tu,votagem, com 
voto em sep[.trado da minoria da Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça (2n. dis
cussão); 

Continuação da. 3n. discussão do projecto 
n. 143, de 1900, reformando a lei de falleli
cias (decreto n. 917, de 24. de outubro 
~1~~; -

credito nccessario para pagamento do premio 
que compete ao professor substituto da Es
cola Naval capitão-tenente Dr. Narciso do· 
Prado Carvalho pela ohra-Licções de Ba-
listica. · 

Levanta-se a sessão ilS 4 horas da tarde. 

ACTA EJ'.f 16 DE :\!AIO DE 1901 

P1·esidencia do $)·. Vi!;; de llfello 

Ao meio-dia :procede-se-(~ chn.marla. a que· 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Santos, Carlos de Novaes, Angelo Neto, Ga
briel Salg-ado, SCL Peixoto, Artltul' Lemos, 
Luiz Dorning-uos, Rodrigues Fernandes, Chris
tino Cruz, .rus1!. Euzebio, Aügnsto Severo, 
Eloy de Souza, Tavares do Lyra, Soares 
Nci va, Bricio Filho, .Julio de Mello, José 
Duarte, Rodrigues Doria, Milton, Ptmla 
Guimarãc:;:, Par:mhos Montonogr•o, Ifercdia 
de Sá, Silva Castro, Custodio Coelho, JuLio
Santos, Oliveira Figueiredo, Estevão Lobo, 
Theophilo Ottoni, Virlato_Mascarenhas, José 
Bonifacio, 'João Luiz, Alfredo Pinto, Carnei-
ro do Rezende, Leonel Filho, Necesio Tava
res, Antonio Zacharias, Lindolpho Caetano,. 
Gustavo Godoy, Dino Bueno, Costa Junior, 
Cajn,do, Azevedo Marques, Xavier de Alluei-
da, Hermenegildo de Moraes, Teixeira Bran
dão, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, Ves-
pasiano de Albuquerque e Diogo Forttma. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Aga:pito dos Santos, Luiz Gual
berto, José Boiteux:, Gastãoda Cunha, Gastro 
Rebello, Anizio de Abreu, João Gayo so, Pe. 
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SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 1901 

·reira Reis, Silva Mariz, Ermirio Coutinho, Hoje não ha sessão. Designo para amanhã, 
Gomes d.e Mattos, Moreira Alves, Seabra, a mesma ordem do dia de hoje, isto é: 
Neiva, Francisco Sodré, Felix Gaspar, Eu
genio Tourinho, Vergue de Abreu, Satyro 
Dias, Rodrigues Lima, Dionysio Cerqueirn., 
-Sampaio Ferraz, Antonio Fialllo, Martinho 
·Campos, .Joaquim Bl'eyes; Martins Teixeira, 
:Penido Filho, Bueno dCl Pai v a, Manoel· Ful..: 
.gencio, Adolpllo Gordo e Barbosa Lima. 

Votação do projecto n. 239 A, de 1900, 
au';orizaodo o Poder Executivo a abeirao Mi
nisteeio da Justiça e Negocios Interiores o 
credito de 4:100$ pal'a occorrer ao paga
mento ao Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro 
do Amaral, lente cathedratico da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, do premio 
a,rbitrado, na conformidade dos arts. 38 e 39 
do Co~ligo do Ensino Superior, pela obra que 
publicou, intitulada «Noções Elementares de 
Chimica Organica» (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 158 A, de 1900, 
com o parecer sobre as emendas oiferecidas 
na 3" discussão do projecto n. 158, deste 
anno, q·ue autoriza o Governo a mandar abo
nar ao capitão Alfredo Ribeiro da Cos~a as 
vantagens de que foi privado, em virtude de 
proce1:1so a que reilpondeu e de que foi absol
vido em ultima instancia (3"' discussão); 

Votação do projecto n. 109, de 1900, dis
pondo que o cargo de director do Pombal 
Militar sej;t provido poP official subalterno 
ou capitão effectivo de qualquer corpo ou 
arma do exercito, com parecer da Commissão 
de Marinha e Guerra, · deste anno (2"' dis
cu~são); 

Votação do projecto n. 113 A, de 1900, 
equiparando os frontões, boliches e todas as 
casas similares ás ca~as de tavolagem, com 
voto om separado da. minoria da Commissão 
de Constituição, Legislação c Justiça (2a dis
cussão); 

Continuaçã,o ela, 3a discussão do prQjecto 
n. 143, de 1900, reformando a lei de f&!· 
lencias (decreto n. 917, de 24 de outubro 
de 1890); 

2a. discussão do projecto n. 49, de 1899, 
com o substutivo n. 8, de 1900, instituind9 
a inscripção mat·itima obrigatoria para, 
todos os brazilciros natos ou naturaliza1los ; 

Continuação da 2o. discussão do projecto 
n. 87, de 1900, ma.ndando ohsei•var varias 
disposições para fiel execução da lei do ca
samento civil; 

Continuaçã,o da. 2a. discussão do projocto 
n. 85, Lle 1900, regulando o sorteio militar; 

2a. discussãJ do projecto n. 262, de· 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
ao engenheiro Joaquim Huet Bacellar, res
peitados os direitos adquiridos, .a constru
cção, uso e goso de uma est1•ada de ferro que, 
partindo de Manãos, siga o rumo geral do 
norte e nas condições que estabelece ; 

E sem causa os Srs. CaBos Marcellino, 
.Albuquerque Serejo, Pedro Chermont, An
-tonio Bastos, Indio do Brazil, Serzedello Cor
rêa, Guedelha Mourão, Cunln Martins, Joa
·quim Pi.res. Raymundo Arthur, Thomaz Ac
cioly, Virgilio Erigido, .José Avelino, No
,gueira Accioly, Joã.o Lopes, Francisco Sá, 
Frederico Borges, Sergio Saboya, Gonçalo 
:Souto, Lima Filho, Trindade, Camillo de 
de I-Iollanda, Celso de Souza, Teixeira de Sá, 
João Vieira, Pereira de Lyra, Malat1uias 
Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, Cornelio 
da Fonseca, Estacio Coimbra, Elpiàio Figuei
redo,Pedro Pernambuco, Afi'onso Costa, Epa
minondas Grt\cindo, Araujo Góes, Arroxellas 
Galvão, Raymundo do Miranda, Joviniano 
de CarvpJho, Sylvio Romo1'0, Fausto Car
doso, Tosta, Manoel Caetano, Alves Barbosa, 
Adalberto Guimarães, Augusto de Freitas, 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos, Mar
colina Moura, Galdino Loreto, Pinheiro 
Junio1•, José Marcelino, .José Monjardim,Celso 
dos Reis, Irineu Machado, Henrique Lagden, 
Nelson de Nasconcellos,Oscar Godoy, Augusto 
·de Vasconcelloil, Sá. Freire, Raul Barroso, 
Barros Franco Junior, Deocleciano de Souza, 
Nilo Peçanha, LoUL'enço Baptista, Alves de 
Brito, Pereira Lima, Pereira dos Santos, 
Aureliano dos Santos, Monteiro de Barros, 
Ildefonso Alvim, Monteiro da Silveira, Espe
ridião, Francisco Salles, Adalber:;o Ferraz, 
Henrique Salleil, Mayrink, Landulpho de 
Magalhães, Lamounier Godofl'~do, Sa.bino 
Barroso, Silveira Drummond, Art!u1r Torres, 
Nogueira Junior, Eduardo Pimentel, Olegario 
Maciel, Rodolpho Paixão, Lamal'tine, Padua 
Rezende, Mirandá Azevedo, Malta Junior, 
Domingues de Castl'o, Oliveiea Braga, Valois 
·de Oastr·o,Bueno deAndrada,Joaquim Alvaro, 
.Edmundo da Fonseca, Paulino Carlos, Cinci
nato Braga, Alfredo Ellis, Ovirlio Abrantes, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Manoel 
Alves, Xavier do Valle, João Candido, Alencar 
·Guimarães, Lamenha Lins, Francisco To-
1entino, Marçal Escobar, Soares dos Sa.ntos, 
Angelo Pinheiro, Germano Hasslocher, Vi
-ctorirío Monteiro, Rivadavia Corrêa, Aure
liano Barbosa, .Pinto da Rocha, Alfredo Va
rella, Campos Cartier e Cassiano do Nasci
mento. sa discussão do projecto n. 239 c, de 1900, 

destacado em virtude do art. 133 do Re-
0 Sr. Presiden'te-Comp11,recera.m gimento Interno, autoriz::tndo o Poder Exe-

.:apenas 51 Srs. Deputados. cutivo a abt•ir ao Ministerio da Marinha. a 
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cr~dito necessa.rio p<~ra pagamento do pre
mw que compete ao professor substituto da 
Escola Naval, cn.pitâo-tencnte D1' ; Narciso 
do Prado Cp.rvalho, pela ol)ra Lições de bc~
listica. 

1 0~ SESSÃO EM li . DE JIIAIO DE 1901 

Presidencia dos Srs. Vaz de J.l:lello (P1·esi· 
dente) e Carlos de Novaes (1° Sec~·ela1'io) 

Ao meio-<lüt ptocede-se <t chamaua, a que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos 
de Novaes, Angelo Neto, Carlos Ma,rcellino, 
Arthm• Lemos, Rodrigues Fernandes, José 
Euzebio, Guedelha Mourão, Cunha Martins, 
.José Avelino, Nogueira Accioly. Francisco 
Sá, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, 
Ta.va,res de Lyra, Soares Neiva, Silva 
Mariz, Celso de Souza, Bricio Filho, Pereira 
de Lyra, Moreiea Alves, Elpidio Figueiredo, 
José Duu.rte, Epaminondas Gracindo, Araujo 

· Góes, Arroxella.s GaJvão, Joviniano de 
Carvalho, Rodrigues Doria, Fausto Cardoso, 
Soabra, Milton, Yergne de Abreu, Alves 
Barbosa, Adalberto Guim<:trães, Paranhos 
Montenegro, Pinheiro Junior, Sá Freire, 
Raul Barroso, Nilo Peçanha, Custodio 
Coelho, Pereir<t Lima, Aueeliano dos 

. Santos, Martins Teixeira,, Oliveira, Figuei
redo, Theophilo Ottoni, João Luiz, Esperi
dião, Nccesio Trtvares, Mayrink, Antonio 
Z<tcarias, Nogueirà Junior, Líndolpho Caeta
no, EJ.uardo Pimentel, Rodolpho Paixão, 
Lamartine, Padua Rezende, Gustavo Godoy, 
Malta Junior, DomiQgue~ de Castro, Dino 
Bueno, Valois de Castro, Costtt Junior, 
Bueno de Andrada,. Azevedo Marques, 
Xavier de Almeida., Hermenegíldo de 
Moraes, Teixeira Brandão, Xavier do Valle, 
João Candido, Lamenha Lins, Carlos Ca
valcanti, Paula Ramos, Francisco Tolen
ting, Barbosa Lima, Germano Hasslocher, 
Vespasiano de Albuquerque c Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
São lidas e sem debate approvadas as 

. . actas da sessão de 15 e a. elo dia, l G do cor
· .. rente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Carlos de Novaes (1° Se
. c1·etm·io) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
O.fficios : 
Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de 15 do 

corrente, commuoicando que o Senado ad
optou e nessa da ta enviou á sa.ncção do 
Sr. Presidente d:t . RepubUca a proposição 

desta Camara, autorizando a abertura, do 
credito extraordina,rio de l4:2:i7$216, para 
pagam<m";o dos vencirnentos que deixou de 
perceber o capitão-medico da brigada poli
cial desta Capital Dr. Arlindo de Aguiar c
Souza.-Inteirada. 

Do mesmo senhol', de igual data, commu
nicando que o Senado appt·ovou e nossa data. 
enviou á sancçã,o do Sr. Presidente da Rcpu
blica a, proposição desta Camara, autori
zando a abel'tura do credito de 2:Ci50$, para 
pagamento de gratificações devidas ao pre~ 
pat•ador da cadeira de chimica industrial da 
Escola Polyteo.hnica Jayme Carlos da Silva 
Telles.-InteíraJ.a. 

Do mesmo senhor, de igua,l data, commu
nicando que nessa data o Senado enviou á 
sancção presidencial o decreto do Congresso 
Nací.onal, mantendo o titulo de engenheiro 
geographo aos alumnos da E:'Jcola Poly
technica, d[t Ca1)ital Federal que terminarem 
os estudos · do curso geral de accordo com O· 
regulamento de 1896, e aos da. Escola do· 
Minas de Ouro Preto que terminarem os 
estudos do curso fundamental de accordo 
com o actual regulamento da mesma escola. 
-Inteirada. · 

Do mesino senllol', de igual data, commu
nica.ndo que nessa d.ata o Senado enviou á 
sa:ocção presidencial a resolução do Con
gresso Nacional autorizado o Governo a 
conceder um anno de licença, com ordenado, 
a Antonio Corrêa Leal, 2° oscdptm·ario do 
Tribuna! de Contas, para tratar de sua saude 
onde lhe convier.-Inteiradu,. 

Do Ministerio da Marinha, uc igual data,. 
enviand0 a seguinte 

IIIENSAGE:\f 

S1·s. mcmbt•os do Congrcssõ Nu,cional -·· 
Tenho a honra do submetter tt vossa, apre-· 
ciação as seguintes bíl.Ses para a. lei dn. llxt~ção· 
da força naval, para o c:\ercicio de 1002 :. 

. P1·oposta. 

Art. 1.0 A força naval, no anno de lD02,. 
constará : 

§ 1. a .Dos officiae~ da armada e classes. 
annexas, conforme os respectivos quadros. 

§ 2.0 De 100, no maximo, aspirantes e· 
guardas-marinhas. 

§ 3.0 Da 4.000 praças do corpo de mari
nheiros nacionaes, inclusive 300 praças para.. 
as companhiasde foguistas e lOOpara a com
panhia do Estado de Matto Grosso. 

§ 4.0 De 700 foguistas contractados de con·· 
formidadc com o regulamento promulgado 
para os foguistas extraordinat•ios. 

§ 5.0 De 1.500 aprendizes marinheiros. 



· § 6. 0 De 450praç,as do corpo de infantaria 
de marinha. 

§ 7.0 Em tempo de guerra, do dobro do 
pessoal dos§§ 3°, 4°, 5° e (jo. 

. Art. 2. 0 As .Praças e ex-praças que se enga
.Ftrem poe mats de tres annos e em serruida 
por dous, pelo menos, terão direito cm

0 

cada 
engajamento ao valor recebido em dinheiro 
das peças de fltrdamento gratuitamente 
distrihuidas aos recrutas. 

Art. 3. 0 São revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 15 de maio de 1901.
ilf. Fe1·raz de Campos Salles.- A' Commissão 
de Marinha e Guerra. 

Do Dr. A. A. Ribeiro de Almeida, ministro 
do Supremo Tribunal Federal, pedindo um 
anno de licença, com todos os vencimentos, 
etc.- A' Commissão de Petições c Podei'Cs. 

Representação : _ · 
Da Camara Municipal de Bom Jesus da 

Penha, em Minas, pedindo a construcção de 
uma linha postal que ligue a mesma locali
dade a c1ualqucr um dos centros commcr
ciaes mais vizinhos, etc.- A' Commissão. de 
Or~amento. · 
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Não é exacto que os reloglos ~.~tej~J~ pâr~~- '.'; " '~'"' 
o tempo como os ltydrometros estã.o par·a a 
agua. 

O relogio não é tocado pelo tempo como 
o hydrometro é pela agua, c desde que esta. 
é que o move. esse apparelho tem fol'çosa
mente de constituir nm embaraço [L sua cor~ 
rente, e por conser1uencia á sua distribuição. 

Termina pedindo ao Sr. Pl'esidcntc quG 
tome na devida considéração a sua recla
mação, fazendo rectificar o engano do Dia1·ie> 
do Oong1·esso. (ilútito bem; muito bem.) 

O Sr. José Du.ai"le-Sl'. PL·csi
dente, vencendo todas as resistencias e escru
pulos, proprios em quem não po~sue a prc:!isâ. 
competencia (ncio apoiados) pu.ra enft•entar os 
altos problemas que dizC'm com a tbli('idade 
da Nação, mui especialmente no tocante á 
·direcção do seu regimen economico c finan· 
ceiro, ouso apparecer na. tribuna sómCI!te. 
em obedicncia a um impulso p:üriotico, 
afim de invocar neste recinto a p11lavra au
torizada e o fervoroso interesse dos que, na 
comprchensão exa.cta da gravíssima e aflU
ctiva situação em que se rebolcam as classes 
laboriosas-as forças vivas do paiZ'-, podem 
e devem leml)rar os alvitre:; que se tol'Dam 

O Sr. Bueno de Andrada, na impositivos â debella.ção desse estado ano
sessão de 15 do corrente, quando orava o malo que cada clia mais se accentua, em 
Ulustre Deputado pelo Ceará o Sr. Francisco fôrmal contradicção com os grandes destinos 
Sá. na tlefesa da applicação doo hydrometros, consagrados ao nosso territorio, em vista do 
contestou uma~ proposição de S. Ex., mos- magico esplendor e e=--uberante prodigali
trando que este apparelho diminue a quanti · dade de sua natureza. 
dade -de agua a distribuir, porque elle éo um A minha manifestação peranto a Camara 
ombaraçó a essa distribuição. Nestas con- estou certo que mal traduz o clamor e as 
dições ftcou muito surprebendido com o que serias apprehensões que insistentemente, 
foi publicado e lhe foi attribuido em apartes como um pensamento continuo, a que não 
no 3iseurso de seu illustro collega. Ou por- occorre a tregoa sinão do ideal fugace, que 
IJ.Ue os apartes tivessem sido collocados fóra se eclypsa tão de prompto quanto, pressu
do logar, ou por outro motivo, o facto é que rosa, o afaga a iniciativa dos devotados ao 
o quo está no DiMio do Oong1·esso constitue- bem publico, formulam-se e protestam no. 
uma séríe de disparates. seio dos comícios, na imp1•ensa e em to-

E' totalmente contrario ao hydrometro dos os centros de representação das classes; 
em uma cirlade como esta, porque, além de ma e é o caso em que, segundo me parece, 
outras razões, traz augmento de ·Jespeza e o tempo que se perde na simples, embora 
não é um apparelho de precisão; de mais pungente, espectação desse quadro que já se
estraga-se em pouco tempo. -revela com os mais evidentes e funestos, 

Está bastante provado que ha falta. de etn~itos, são momentos preciosíssimos que a 
agua nos mananciaes que abastecem a ci- lição historica, na sua eminente qualida.do 
dade, e ninguem põe em duvida a pessima. de registro positivo elos factos e da expe
uistribuição deste liquido. riencia dos povos, aconselha a acautelar 

E' mais consequente, portanto, que se com o mais decidido empenho. 
appliquem os recursos destinados á compra Não sou, Sr. Presidente, um optimista dos 

.· dos -hydrometro na melhora dos manan- que consideram, nos bons resultados do lou-
ciaes. vavel esforço a que se tem adstricto o hon-

A a.O'ua nelles existente dividida pelo nu- rado Governo da Republica, a corporificação 
mero d'e habitantes não satisfaz~.s. condições completa e o conjuncto harmonico das me
exigidas ·pela hyg~ene. didas necessarias ao restaiJelecimento do 

A um aparte elo Sr. Francisco Sá, re- nosdo credito e á reparação do Thesout·orna 
sponde o orador dizendo que os relogios não amplitude relacional dos seus onu::;, ma.nt1das. 
se pódem comparar aos hydrometros. com regtüaridade as forças que se dest_inam 
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ao· fornecimento - do.~ recursos com que effectuar o p::tgamento de todos os encargos 
tenham de ser attendidos todos esses deveres· publicos, o qU<; cn de nenhum modo contesto 
nem tão pouco pertenço ao numero dos pes~ e antes a.ppla.udo, é,. por seu turno, igual-

. simistas que lobrigam em ca.da accidente que mente manitesto; cenn_a feição de uma rea
- surge, na diuturhidade dos phenomenos que lida.de assustadora, que os contribuintes, ex-

.· se de,;envolvem, com a marcha mais ou hauridos pela pressão dos impostos creados e 
menos Mcelerada, porém tenaz, intentando -as cln::>sesproductoras, particularmente, base 
solapar. os fundamentos do valioso edificio da de todo esse systema de reorganização finan
nossa r1queza..material, a condemnação irre- coira, dehatem-S(} com um valor cyclopico 
fragavel a toda SQI•te de calamidades, inclu- parn. da.l' as quantias qt!.e lhes são pedidas; a. 
stve o sa.criftcio da homa nacional, com a titulo de teibutos necessaríos, quando ellas, 
faltn. que se lhes afigura cerh, seja proxima sentindo a perniciosa reflexão da crise mone- ', 
o~ demor:;tda, do cu~nprimento das obrig·a- üria, nâo encontram elementos para a pro-

. çoes publtcas, maxtme as que se prendem tocção e desenvolvimento do seu trabalho c 
ao serviço da divida externa. os productos existem, na sua generalidade, 

~eco:~hecendo na execução do plano finan- depreciados por causas multiplas, especi~es 
cmro vigente, conforme se verifica das de- aos diversos generos de cultuJ'a e que urgen
mon~traç~es praticas exaradas na mensagem temeute reclamam o tormino ou a amelio
prestdenclal ·deste anno, enviada . ao Con- ração da sua deploravel efficiencia.(Apoiados.) 

. gresso por occasião de sua abertura, as van- Nesta Camara, da qual é dignissimo orna-
. tajosas conquistas que se exprimem de hoje mento pelos seus talentos, illus·tração o pro
e são garantidas dahi por deante pela acqni- verbial capacidade, a quo eu rendo as mais 
sição de numeraria sufficiente para solver, enthusiasticas homenagens, -o mel-I honrado 
nos J?ruzos determinados, os co~promissos collega e prezado amigo, D;·. Seabra (apoia
provinuos do fundin,q-lqan, e fundar o regi~ dos) offereceu ha poucos dias um projecto, 
~en do_s saldos,- tudo isso em correlação em nome da. Commissão ue Legislação e Jus-
1mmed1.ata com o nobre heroismo do povo, tiça, e que foi a imprimir para percorrer os 
que, em supremas inspirações do amor de tramites regimentaes da discussão, reno- . 
seu paiz e da dignidade das suas instituições, vando as disposições que foram decretadas 
revigora as energias proprias, sublima a na reunião passada, como medida de exce-. 
sua resign ~.Ção e rest,ringe-se ás maiores pção, em amparo das instituições bancarias 
necessidades, aguardando com a mais acry- do paiz e com extensão implicita de benefi-

. S?lada fé a aura bemfazeja que lhe annun- cios á lavou1•a, á industria c ao commercio. 
cte com segurança o inicio da época redem- Expediente . temporarío, comquanto de 
_ptora das provações, quo elle soffl·e e apenas grande utilidade, como um auxili9 occasio
allega como um inestimavel subsidio do seu nat no espo..ço em que se patenteiam mais 
dever patriotico e u~ frisante exem1)lo do rigorosn.s as difficuldades com que lutam 

\ seu altrui::nno cívico, quando em outl'as aquellas clas>es - muitos ou·tros ainda, de 
·nações, dadas circumstancias semelhantes de importancia capital pelos seus lisongeiros in
crises, as providencias indispensavcis só tuitos e de caracter permanente ou transi
pela intervenção das armas se teem podido torio, vi-:ando _da melll9r fórma as origens . 
impor no meio das mais fr•ancas e intensas e a complexidade dos perigosos . symptomas 

,agitações sociaea ; tambem não nos é licito com que se apresenta o mal, são precisos. 
eaquecer, a nós, representantes do povo rever e propôr, consoante á relevancia do
e legisladores, a nós, que temos c conhé- assumpto em questão. 
cimento nitido da acçãu. ingente e pa- No sul a lavoura do café e no norte a da. 
nosa que exercem os nossos eonsti~uintes e canna, que são quasi, pôde-se com . verdade 
.que havemos talvez . amanhã, o que a Provi~ affi.rmae, os \micos elementos da vida pro· 
dencia não permitta., de exigir-lhes ainda ductora nos respectivos Estados, a par de pe-

.maiores provas e por um período que preci- quenos ensaios a() polycultura,que agora vão 
-· .. sa.mente ninguem :póde bem limitar,.não nos serealízandoc.)m as hesitações peculiares aos-· 

é licito esquecer, repito, que a eonse1•vação pt•imei:ros passos de qualquer tentativa, ag ... 
. -dessas fontes de onde dimanam os meios que gravadas com a carencia absoluta de dinheiro 

resumem a salvação nesta trabalhosa e con- nos bancos para o aproveitamento pratico 
trisGadom eventualidü,de,reprcsenta o cuidado da salutar propaganda, que ne.3se sentido 

· · :Primeiro a prover e a satisfação ineluctavel a.ctivamente . hão desempenhado as socie· 
·do unico penhor digno em que repousam as d@.des _agricolas constituídas para e~ta mis
ardentcs e fagueiras aspirações patrias-. são progressista e patriotica; a.lcançam já 
'(Apoiados.) . o extremo 'do desespero, abandonando os 

·Si o erar~o nacional regorgita e os factores ·campos e as seáras,que não ~ompensam mais 
· desta obra vangloriam-se de estar habili- o trabalho e se transformam em ahysmos 

tados, neste exer~iêio e nÕs ·posteriores, a para a consumpção de todos os saci'ificios. 



73 

·~~~'="'"""'"'"'""'''\li!'Jiõ"Jõ.~'ll(~~~.~>Q~~:':!~~-.m;_::;~~~il'&i;;?,l;-t,jj;~::llfi~:c;!';v!fl'i1H,;;;-<'.'*''~'"''·.•c·~·,~A'•'m" 
................. "''"'"'';o,"''"'"~''"''""~ 

Multiplas as condições que prevalecem e mentoinfenso á sua renovação e aperfeiçoa
·dão a medida. pa.ra aferir-se os vex.n.mcs que mento, claro que, sem as ligações com que 
já. mui'to influentemente se -fazem sentir em em agrupamentos certamente colheriam bom 
detrimento da nos.sa ordem economica, ellas proveito, e indicadas isoladamente, de per 
·devem ser pe1quizadas e comlmtidas incan- si, embora como forças de identica orien
savel c energicamente, pwcurando-sc-as no3 tação, mas interrompidas, em momento's 
·mais íntimos recessos, de onde distendem distinctos e insutficientes para o grande mo
a sua acção asphyxiante, que mata a'l nossas vimento que eram destinàdas a opera1•, o 
maiores esperança.s potenciaes de nação agri- desfecho, segundo as leis physicas, que eu
cola e industrial. contram· na especie a mais legitima appli-

A creacão e o robustecimento de bancos cação, não poderia ser diverso. 
·exclusivos ou' com carteiras especiaes para Os Estados, quer da parte septentrional, 
a lavoura. mediante favores definidos em quee da parte meridional do paiz, mostrando 
1lei; o fomento ·e auxilio de sociedades agri- a previsão do quanto hoje acontece, logo 
·colas, obrigadas a manutenção de campos aos primeiros signaes do alarma, pre
,experirnentaes de cultui.·a, aproveitando-se, occuparam-se com o apparelhamento pos- . 
·de preférencia, para es3e :fim, as terras pu- sivel ao conjuro ou á attenuação dos desas
blicas devqlutas, em accordo e salvaguarda- tres, que tão lamentavelmente agora expe
·dos os direitos dos respectivos Estaçlos; a rimentam no seu todo. 
modificação das tarifas de transporte ma- Na proporção dos recuraos e dos inte
ritimo e terrestre por convenio com as com- resses de cada·um exgotaram-stf completa
panhias subvencionadas ou garantidas pela mente ou muito pouco podem empregar 
União; a regulamentação do trabalho por para o retemperamento do seu vigor a 
•locação ou de parceria; a suspensão tempo- deaolJriga da sua honrosa missão de engran
raria. das execuções forçadás por parte dos clecerem-se, engrandecendo a Republica. 
bancos contra as propriedades e penhores Abandonai-os, p<tra vel-os, mais cedo ou_ 
agrícolas, no caso de não pagamento de de- mais tarde, inanidos, i.ncapazes para o exer
bitos pelos respecti-vos proprietarios, justi- cicio das suas funcções economicas indivi- · 
·Jicada . a provcniencia desta falta por cir- duaes ou de ordem geral na Federação, 
cumsta:iJ.cias accidentaes d·a crise. . . . quando teem em vista os largos e seductores 

d- horizontes que se descortinam na Carta con-
VAmos SRs. DEPUTADOS ao apartes. stitucional de24 de fevereiro (apoiados) seria 
O SR. Jos:B DuARTE- Isso não~ uma me- a obra. ingloria da devastação da Patria, 

-dída nova em -sua essencia e já a vimos deixando que as suas apreciaveis parcellas, 
adopi;ada o anno passado, para os bancos como um execravel espectaculo do nosso 
-desta Capital. ·. _ . desamor e da noS3a inconsciencia, si assim O 

o SR. MALAQUIAS GoNÇALVES_ E pro· fizessemos, annullem-se e, amortalhadas nas 
.duziu effeitos contrarias. (Apartes diversos.) crenças e nos esforços vencidos daquelles que, . 

O SR. José DuARTE (continuando) ... a con
str.ucção de~stradas·para a facilidade de con
ducção dos productos de certas zonas, que só 
chegam aos centros de commercio gravosa
mente :onerados e aproveitamento de outras 
.que ,jazem incultas, não. obstanb a sua reco
nhecida uberdade; o estabelecimento de expo
sições permanentes em alguns paizes estran
geiros para a apresentação dos nossos 
productos, adopi;ando-se para. este :fim um 
typo modesi<o, que collime exclusivamente 
aos seus resultados praticos, e podendo mes
mo ser installadas,..como dependencias das 
nossas agencias consulares, nos centros mais 
importantes; e, em summa, tantas outras 
_providencias que na investigação fiel desta 
delicada materia, naturalmente, serão sug
geridas são idéas que se impoem á mais 
·profunda meditação na presente phase. 

Algumas dellas; por vezes postas em exe
·Cução .. nã.o corresponderam,_infelizmente, á 
expectativa dos poderes que as decretaram. 
.Este fracasso, porém, não será um argu~ 

Camara V, I 

em qualquer tempo, se hão abnegado pela 
pureza e sublimida(le desta causa, volyam · 
ao S(3pulchro do despotismo centrn.lizador, de/ 
onde resurgiram ao3 raios fulgurantes da, · 
manhã, de 15 de novembro. (Apoiados ?"epe
t·iclos .) 

Não pretendo, Sr. Pre.~identc, fatigat' por 
mais tempo a bondosa t~leeancia com que me 
ouviu a Camara. e vou concluir com uma in
dicação, em favor da qual, além da sabedoria---';' 
que folgo de reconhecer nas deliberações .. ·. 
desta illustre e patriotica corporação, eu 
faço um especifl,l appello á') dignas Commis
sões a que importa o assumpto q11e venho de · -·-. 
expender. (1lfttito bem, muito bem; o orador 
d felicitado.) 

Vem á Mesa c é lida a seguinte 

INDICAÇÃO 

Indico á Camara dos Deputados que, por ..... 
intermedio das 3a e ga Commissões, faça rever •;· 
as leis vigentes sobra auxilios á lavoura.e as · 
industrias c propJr as alterações e qúaes- · 

i O 
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quer outras medidas que jnlgarrm, neccssa
rias em protec<.~íío destas classes, attentas as 
ditriculdadc:-s eom que luctam para o trn.1xtlho 
e colloc:tçã.o dos seus prodnctos. 
. Sala da.s sessões, 17 rle maio de lDO l.

JosrJ Dum·te. 

O Sr. Presiden1e- A indicn.ção 
vac ás Çommü;sões do Constituição, I,egis
lação c J ustiç<~ e O bras Publicas. 

Tem a palavra o St'. Mor•eira. Alves. 

O Sr. Mo••eira Alves-Sr. Pro 
sidentc, sinto ter de f'allar neste momento' 
depois da brilhante Ol'ação que acalx1. do 
proferir o illustec reproscnta.nt<i de Alu.gôas, 
porque sou forçado a trahr de um assum. 
pto, que não pó<le ter encantos p:1ra a Ca
mar•a, coroo não os tem para mim. 

Cumpre-me, porém, fazer algumas consi
dOI'::tções sobee uma 'Varia publicada no Jm·
nal do ('ommercio de hoje, a proposito de 
uma rcclamaç~i'í.o apresentada, em uma das 
sessões. transactas, pelo meu honrado com
panheil'O de deputaçã.o o Sr. Malaqnias 
Gonçalves. Nessa varia se lê o seguinte: 

«Não foi exacta, a inf'ormação prestada a 
um representante de Estado do norte, que 
a,nte-hontom na Camara fez roforencias so
bre o recelJimento de ajudas de custo. 

Poe avisos de 11, t:3 c 27 de abril, o Mi
nistcrio da Justiça solicitou as neccssarin.s 
ordens para que ibsscm pagas nas respecti
vas delegacias as ajudas de custo dos repre
sentantes dos Estados de Pernambuco Ala-
gôas e Maranhão. ' :-

Não tendo,. porém, os mesmos aJli rcce
l.Jid~, providenciou-se para que fbasem pagos 
aqm no Thesouro, sendo: quanto aos de Pm'
nambuco, por avisos do 30 flc abril e 2 e 14 
de maio; qu·anto aos do Alagôas por avisos 
de 27 d~ abril c 1_4 de maio e quanto ao~ do 

.Maranba.o por av1sos de 9 e 24 de ahrH c 4 e 
14 de maio. · 

Como bom accentuou em aparte o Sr. 
Deputado Artltm· Lemos, atfirmando não te
rem recobi?o ajuda de custo os repl'eSentan
t~s do Pa?, o easo dos tres Estados não fa
Zia excep(,'ao. » 

UM Srt. DEPVTADO-Falta para alguns da 
Bahia. 

0 Sn. • MOREIRA AL YES-Sr. Presidente, 
quand~ pudessem haver duvidas sobre a pro
cedenc~a das allegações feitas pelo nobre 
Deputado, essa :procedencia se tornaria evi
dente deante da publicação que acabo de ler 
e que vem confirmar de modo inconcuss~ 
:tquellas allegações. 
, O· Sn.. MALAQUIAS GoNçALVEs-Vem con
lrmar o que cu disse ; é uma completa con-

firmação. (Trocam-se Ot1t1·os apartes ent1·e o 
81·. Dino Bueno e out1·os 8rs. Deputados.) 

0 SR. MOREIRA ALVES-Senhores, não 
estou, por ora, fazendo questão de terem dei
xado <lo l'ccebcr a ajuda de custo sómcntc os 
Deputados de Pernambuco, Alagoas c Mara
nhão ; refiro-me a todos que não receberam. 
Deixemos esta qucstã.o e apreciemol-a sob· 
outro ponto de vist.a. (Trocam-se apartes, 
ent1·e os 81·s. Malaquias Gon çalt;es e JJino 
Bt,eno.) 

NU-o quero <dongar-mc •.. 
O Sn. MALAQUIAS GoNçAIXES-0 flUO con

demno é a sclccção. 
0 SIL MOREIRA ALVES- .•• mas tenho 0< 

direito, desde que a palavra me foi dada, de 
dizer o que penso. (Trocam-se muitos a1'íCcrtes.) 

0 Src MOitEIRA. ALVES - 0 llonr<1do Depu
tado por S. Paulo, leade1· da maioriu. <l<b 
Camara, garante que, a :30 de abril, havia 
ordem para thzer-se o pagamento em Pcr
namlmco, mas eu, quo embarquei alli <L 2 de
maio, fui no referido dia :30 á repartição 
competente e l<.'L me disswam que não havia 
nenhuma ordem ! 

O SR. Dnw BUE:.\'o- Pos'5o garantir que ::l!. 
30 de abril passou-se a ordem. 

0 SH .. MoREIRA ALVES- A que horas, 
então? 

Nesse dia estive na repartição competente, 
onde me disser<.tm não existir nenhurna or
dem c o nobre Deputado ou quem quer qu\3 
me conheça, não podo suppor quo eu scj<.t 
capaz dc.a.ffit·mar uma cousa inexacta. 

O SR. DINo BuENO - Ninguem está. suspei
tando da. pttltWl'í1 de V. Ex., mas pódc te1• 
sido mal inlormado. 

O SR .. MALAQUIAS GoNÇALVES Mt um 
aparte. 

0 SR. MoREIRA ALVES - Fui iÍ delegacia 
fiscal, f<tllei ao empregado encarregado 
desse scl'viço e p~r elle fui informado <.lo que 
aca llo de declarar. (Apartes.) 

Mas, Sr. P1·esidente, quando os Deputados 
de Pemamlmco deviam estar aqui a 3, p<:Lra. 
assistir a abertura do Congresso c, vindo 
mesmo em paquetes est1'angeiros, que são os 
mais rapidos, gastam pelo menos, quatro 
dias de viagem, pergunto a V. Ex. como, se
guindo a ordem a 30, podiam olles estar 
a.qui a tempo de assist;ir aqltetla solemni
dade? 

Portanto si essa ordem foi transmittida~ 
como se allega, chegou tarde e a más horas. 
Nã.o sei si houve proposito on não. 

0 SR. DINo BUENO- Não deve suppor,. 
( T1·ocam-se mu-itos outros apartes.) 
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· O ~n.. MnREIRA ALVES - Ycja V. Ex., Sr. naquella época, emquanto nús outroii não a 
PeesHlcntc, como é difficil fallar em uma l-'3demos receber nem em mciado::; de maio! ... 
Ca.mara onde os apartes chovem do todos os Mas diz n, vm·ht: 
lados, como aqui ! <<Não tendo , porém , os mesmos alli rece-

Elles desviaram-me por completo llo ponto bido, providenciou-se para que fossem pagos,, 
em que_ estava e_ em torno do qua.l pretendi<L aqui no Thesouro, etc.» 
fazfw gn·ar as nunhas obscrv~tçue.~ ... Não roce hemos alli porq uc não lta vin; 

O SR. DINO BuENo-Pcç~o a pahvra. ordem, não porque o nã.o quizessemos, e · 
O SR. MoREmA ALvEs-Voltando <.'L varict aqui, no Thesouro, estamos a 17 e tiã.o rccc--

z 
hemos porque a ordem est;í. encalhada ! 

l o Jornal do Commercio, devo dizer que si 
houve, como nella se allega, solicitações do O SR. DINO Bt:ENO- V. Ex. dcYe s~dJel" 
Sr. Ministro da .Justiça para serem paO'as aonde. 
as ajudas de custo aos Deputados de P~r- O SR. MoREIRA ALYES-Parece uma lJI·in-

.... nn.mbuco, essas solicit<tções não foram atten- cadeira. Ha ordem para Pernambuco ; mas, 
didas ~~lo Sr. ~Iinistro . da Fazenda, porque, . quando HC vae :1 repartiçiio rcHpectj va, 
como Ja affiL'mCI e contmuo a affirmar tal n.llega-se que tal ordem não chegou; h-<t 
ordem nã.o chegou ao Estado, ou si ch~CYOU ordem para o Thesouro e no Thc!-;Ouro não 
foi quando j<.'t não era necessaria, porqu~ ti: se faz o pagamento, não sei por que moti
nham embarcado todos aquelles que deveriam vos, mas o que é exacto ó que o mez e.,tá u. 
vir para aq~i cumprir os seus tlevercs, por- findar c os Deputado:> não receberam a con- . 
que, por ma1s pobres que possam ser, e nã.o trilmiçã.o n. quo toem direito, seja para · 
me tlesdoiro em declarar que o sou em ex- despczas de viagem ou par<L primeiro esta
tremo, não se tleixar,·hun ficar no Estado por belecimento. · 
lhes faltarem osGOO~, que lhes deveriam ser Assim, Sr. Presidente, e foi este o motivo 
pagos. que me levou a tomar a palavra, ao can-

o trario do que se possa. affirmar por parte do 
Srt · Du.;o BuExo-V· Ex· sabe C! ue isso Governo, ha a maior procedencia na recla-

não passa pelo Ministerio {lo Fazenda.. mação feita pelo meu illustre amigo Sr. Ma-
, O SR. !-.!OREIRA ALYES - Então a quem laquias Gonçalves. E' fóea de duvida que 
tora.m feitas as _solicitações do Ministro da houve nesse negocio desídia não só da parte.· . 
. Justiça ? do Sr. Ministro da Justiça como do seu 

0 
s collega da Fazenda, sendo de notar que, em · .. 

R. DINO BUE:.\'o-Eu explicarei. V. Ex. relação a Pernambuco, toda essa morosidade- ' 
sabe que no Thesouro ha uma Directoria de se deu pensadamente. reficctidamont3 , por
Expediente.·· que, segundo informações, que tenho de pes-

O SR. MoREIRA ALVES - Mas é notavel soa competente, duas veze~ e em ternp() 
isto: antes que houvesse esse desejo, que opportuno .o rlelegado fiscal telegraphou, re
agora apparece,de 1·epublicanisar a Republica, quisitando a ordem, que o' nobre Deputado 
seguindo os mesmos tl'amites, recebíamos por S. Paulo affirma ter seguido ao terminar· 
nos Estados a ajuda do custo em tempo op- o rnez de abril, mas que se lá chegou foi ~o 
portuno, de moclo a servir ao fim a que se raiar aaurora de maio. 
tlestina-despezas de viagem. Qorno quer que seJa,ficafúl'a de duvida que, 

com o novo seculo novas pratica-; se estão 
O SR. ' FAUSTO CARnoso- A Constituição adoptando 0 cada vez menos caso se vai fa-

não tliz que é para as despezas de viagem zendo do Poder Legislativo. 
O SR. MoREIRA ALvEs-Ou, como queiram, Nunca os Ministros se descuitlal'am de dar 

para despezas de primeiro estabelecimento. as ordens convenientes parà que os Depu- .::1 
Mas, este anno as solicitaçõe3 do Ministro da tados recebessem a sua ajuda. de custo antes. !::: 
.Justiça não foram ouvidas pelo seu pode- de partir dos respectivos Estados. · , ~.· ·.·.-~.' 
roso collega da. Fazenda, ou não foram feitas Actualmente, porém, part.c-se do Estado,. -.. 
em occasião propria, no devido momento, e chega-se aqui, requer-se, passam-se 17lollr- · . \. 
neste ca~o S. Ex. que já foi Deputado, e, gos d'ias e quando se devia. esperar que 0' -,:i 
certo, nao descurou de receber as ajudas de pagamento se e1fectuas'le , allega-se simples- '.-.· 
custo que lhe competiam, devia. ter disto mente, como defesa: ao Governo, que duas. ··• 
cuidado mais cedo, (le modo a não dar-se a ou tres solicitações se fizeram!... ,, 
anomalia a que me tenho referido, sendo de Mas nós não tratamos de solicitaçõe3, con- ~ -:: 
notar que para outros Estados todas as pro- tastamos o facto de desrespeito a.o nosso di- : ,,:· 
vidt:.ncias se deram logo em ptincipios de reito. E fl'iso bem a palavra dir.eito, porque- '·· 
?-br_Il, e nomeadamente para um a que não é de favores não precisamos, nem os tptero- ·~: 
mdtfferente o Sr. Ministro da Justiça, e cujos mos. (Apoiados.) -: :} 
rept•esentantes receberam a ajuda de custo Tenho dito. (Muito bem; muito bem.) ··· ~; 
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O Sr. Nehra (')-Sr. Presidente, dignos representantes de Pernambuco, Ala
-vou uza.r da palavra afim de chamar a pro- gôas c Maranhão, o nobre Deputado, Sr. 
·ciosa attenção de V. Ex. llara assump;;o a Rodrigues Fernandes declarou, em aparte, 
que, ali(~s. estou convencido, V. Ex. expon- que já estava devidamente embolsado da· 
taneamente attenderia; e o faço em nome t:~:iuda de custo a que tinha direito. Parecia, 
·de interesses muito lcgitimos do meu Esti1do pois, liquidada a questão, deante da declara
natal. _ ção categorica de um representante de um 

A Commissão de Constituição, Legislação e dos Estados, em nome dos quaes se articulava 
.Justiça, pelo orgão de seu abalisado presi- a queixa. 
dente, o meu distincto collega. de disGricto Entretanto, com surpreza acaba de ouvh• 
o Sr. Seabra, apresentou, ha dias, um pro- o nolJI'O Deputado, Sr. Moreira Alves, reavi-

.jecto relativo aos bancos do Estado. var a questão em termos ainda mais calo-
Eu cgw conheço de peeto o assumpto, e rasos. Ambos estes dignos collegas, repre

ainda agora mesmo acabo de receber da. sentantes de Pernambuco e toda a Camara, 
Bahia o Diario, on(le vem inserta a acta da r:~àbem como é 0 processo administrativo 
sessão do Banco da Bahia pelo qual se vê observado na solicitação dos creditas e· com
-qual era o estado daquellc instituto de crc- pctente despacho e, portanto, não podem 
dito, o conceito de que elle gosa não só dos esquecer r1ue o Sr. Ministro da Fazenda não 
seus accionista:s, como ainda dos seus cre- tem nelle a menor iiJ.tervençã.o. Por quaes-

.dores, abalanço-me a fazer um pedido justo, qu<w ·motivos, que ignora, é 0 Ministro da. 
o de fazer entrar em discussão o projecto a Fazend11 , entretanto, e com elle 0 da Justiça, 
que me retiro. censurado pela falta. 

A' lealissima exposição da digna direcção, 
;a, que acompanha, o balanço do activo e pas- P aviso para o pagamento das ajudas· de 
.sivo, seguiu-se a leitura de uma importante cus~o aos Dep':lta1os foi exp,e-iido em 11 de 
moção de plena confiança a toda direcção, abr1l. Rcmetttdo ao da Fazenda, passou pelos 

. assignada por m;üs de cem accionistas, e tramites legaes nas secções de Expediente e 
que foi unanimemente votada: recusando Contabilidade, queabriuocredito e remettcu 
todos a nomeaç~ão-solicitacla peia directoria os papeis para o Tribunal de Contas, que., na · 
-de uma commissão de accionistas credores sua primeira reunião o registrou, eno dia 29 
_;par~ examinarem 0 Brtnco á cuja solidez do mesmo me:z foi o processo devolvido á Di· 
.foram feitas as mais honrosas referencias rectoria do Expediente e no mesmo dia, por 
pelos respeitaveis cavalheiros que tomaram telegramma, se passou ordem á Dele(J'acia. 
parte no debate. em Pernambuco para o devido pao-am~nto. 

Applausos unanimes acolheram essa so- Accen,tuada assim a solicitude do 
0 

Ministe-
luçã.o tão honrosa á honrada directoria, que r~o da Fazenda, e considerando-se que as 
;lJem a merece pela competente gestão dos aJudas de custo não teem época fixa para 
.negocias do banco. · · pagamento, vê-se cbramente que não pro-

Antes ~sse i'ac~o expressivo·, c entendendo, cedem as accusaçõ~s feitas pelos nobres 
Sr. Presidente, que o projecto jà é oriundo Deputados de Pernambuco aos Srs. Ministros 
-de ~m~ commissão, e sendo eUe 0 primeiro da Justiça. e da Fazenda. 
proJecGo deste anno, penso que é 0 caso de Si SS. EExs. ainda não estão embolsados das· 
ser elle contemplado na ordem do dia, quanto ·ajudas de custo, é porque não está terminado 
.:antes, na de amanhã., si v. Ex. concordar. o peoces3o administrativo de annullação da. 
·. _Estou certo de que tra-duzi os sentimentos order~l de_pagamen~o feita á respectiva. De-
nao só dos meus companheiros de bancada, legaCLa Frscal. (11[-w,to uem; mtâto bem.) 

·"como de todos aq.nelle~ q~e se interessam pelo 
b3m estar do p:t.'Z. (Mutto bc::m; ?Jtttito bem,) 

O Sr. Presidente-O pedido do no
bre Deputado ser:t tomado na deYida conside
ração ... 

Tem a palavra o Sr. Dino Bueno. 

O Sr. Dino Bueno lembra que, 
·quando fal~9u ante-hontem o nobre Depu
tado por -_Pernambuco, Sr. Malaquias Gonçal
ves, reclamando contra a demora de pa,o-a
:mento das ajudas de custo devidas 'aos 

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador; 

O Sr. Francisco Sã.(•)-Sr. Presi
dente,nãorespondi de prompto aonobro Depu
tu.do por ~- Pau!o porque não m'o pormittiu 
a Mesa, v1sto nao poderem ser prejudicados 
oradores i'nscriptos. · 

O nobre rep1•esentante de S. Paulo recla
mou contra a redacção ou collocaçã.o de um 
apa!te seu no discurso quo eu proferi .na 
sessao d~ ante-h~ntem, o o itlustre De_putado
por ~erg1pe sublmbou essa observação com o 
segumte aparte - que a culpa não era das 
no~as tachygraphicas, mas devia ser attri
bmda a qualquer outra origem. 

( ·) Este di~c~trso não foi revisto pelo oradot• 



E' certo tambem que, immediatamente a 
uma interpellação minha, esse distincto col
lega respondeu quo ess:t origem só podia ser 
a redacção dos debates. -

Eu limito a minha resposta peJindo a 
V. Ex. que mande fornecer a- eases colle()'as 
as notas· que me foram entregues p·e!a ):.e
dacção dos debates. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Eu as dispenso. 

77 

gusto de Freitas, Galdino Loreto, José Mar
cellino, Celso dos Reis, Henrique Lagden,. 
Augus';o de Vasconcellos, Silva Castro, Julio _ 
Santos, Estevão Lobo, Viriato Mascarenhas,. 
José Bonifacio, l\1onteiro da Silveim, Al
fredo Pinto, Carneiro de Rezende, Leonel 
Filho, Henrique Saltes, Cajado. Ovidio Abran
tes, Benedicto de Souza, Alencar Guima
rães, Soares dos Santos, Victorino Monteiro· 
e Alfredo Varella. 

O que quiz foi limpar a minha testada de 
um dfsparate dessa ordem. O aparte do DEixam de comparecGr cQm causa parti
nobre Deputado por Sergi,pe é um documento cipada os Srs. Agapito dos Scmtos, Luiz; 
da. defesa, de V. Ex. · Gualheeto, José Boiteux, GJ.stão da Cunha, 

. . , . _ Anizio de Abreu, João Gayoso, Pereira Reis, 
, O SR. FRANCISco SA-~ao ~stou me d_e- Ernürio Coutinho,Gomes de Mattos, Francisco 

fenden~o fte fa~tos des~!1 na_,~reza. O apart~ Sodré, Fclix Gaspar, Manoel Caetano, Euge· 
do nobr.e D~pu~ado est;L no discurso que Jo~ nio Tourinho, satyro Dias, Rodl'igucs Lima, 
pa~a a 1~prensa oifict~l, tal qua~ o-· receb~ Dionysio Cerqueira, Sampaio Fel'raz, Antci-

. nas notas que me fo~am entreoue.,. pelo:; nino Fialho· Martinho campos Joaquim. 
-:ncarregados do serviço tachygrapluco, na, ·Breves tldefonso Alvim Penido FilllO Bneno
mtegra. · de P;iva Manoel F~lo·encio e AdoÍpho 

E' certo, Sr. Presidente, que estas no;as Gordo. ' o 

tachygraphici1s veem sempre incompletas, 
_ sendo os oradores obrigados a revel-a:s; mas 

não me ,julgo com direito de fazer alteração 
em apn.rtc.1 de collegas, mesmo quando con
vencido de que não forttm redigidos, pelos 
encarregados deste serviço. nesta Casa, tal 
qual foram proferidos, e nem me cabe o 
dever de alterai-os~ 

""0 SR. BUENO DE ANDRADA--O nosso habito 
nesta Casa, quando se vê um contl'asenso 
desta ordem, é chamar o Deputado e per
guntar-lhe: «<lissestes isto» '? 

0 · SR. FRANCISCO SA- Não poderia. 
adaptar este habito porque na hora em que 
tive de entregar o discurso l1 redacção o 
nobre Deputa,do não estava na Casa, c si lia 
o habito de a,l•;el'ar o orador apa,rtes do col
lega.-;, peço c1ue me seja pormittido não a,do
ptal-o, e pot· is3o V. Ex. peovidcnciarú. como 
entender. 

0 SR. BUENO DE A:-.IDRADA-Nunca, trilhei 
este cn.minho, nem V. Ex:. poder<L prova.r o 
contrario. 

0 SR. FRANCISCO SA--Estqu respondendo 
ao apartcdonobre Deputado.(Apoiados,muito 
bem.) 

Compareceram mai.3 os· Srs. UrlJa.no · San
tos, .Julio do Mello, Castro H.ebello, Albu
querque Serejo, SerzedellJ Corrêa, Luiz 
Domingues, Christino Cruz, Joaquim Pires, 

· Raymundo de Miranda., Thomaz Accioly, 
João· Lopes, Frederico Borges, Sergio Sa~ 
boya, Augusto Severo, Trindade, Camillo de 
Hollanda, Teixeira de Si'L, João Vieira, Ma
laquüts GonÇalves, Cornelio da Fonseca, Es-

. tacio Coimbra, Pedro Pernambuco, Affonso 
CostU., Neiva, Tosta, Paula Guimarães, Au-

E sem causa oa Srs. G\l.bricl Salgado, Sá. 
Peixoto, Pedt;o Cl1crmont, Antonio Bastos,: 
Inclio do Brazil, Virgilio Beigido, Lima Filho, ~ 
Sylvio Romero, Tolentino dos Santos,Edua~do· 
Ran;ws, MarcoHno Moura, José Mon,jardim, 
Heredia de Stí, Irineu Machado, Nelson de 
VasconcelloS, Oscar Godoy, Barros Franco· 
Junior, Deocleciano de Souza, Lourenço Ba- · 
.p·t,ista, Alves .de Brito, Pereira 'dos Santos,. 
Monteiro de Barros, Francisco Salles·, Adal
berto Ferraz, Lamounier Godofredo, Lan
dulpho de M~galhties, Sabino Barroso, Sil
veira. Drummond, Arthur Torres,. Olegario 
Maciel, Miranda Azevedo, Oliveira Braga,: 
Joaquim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Pau
lino Carlos, Cincinato Braga, Alfredo Ellis,. 
Manoel Alves, Marçal Escobar, Angelo Pi
nheit'o, H.iv11da,vüt Corrêa,, Aureliano Bar-· 
bost\, Pinto da Rocha, Campos Cartier e Ca,s
siano do Nascimento. 

ORDEM DO DIA 

O !!h·. Presidente- Htwendo nu-· 
mero legal, vae-sc proceder ás votaÇões in~ 
dicatlas mt ordem do dia. · 

E' annunciada a votação do projecto. 
n. 239 A, de l9CO, autorizando o Poder· 
Executivo a <1brir ao Minisjorio da, Justiça e, 
Negocios Interiores o credito dc.4: 100$ para 
occorrer ao p<1gamento ao Dr. Tiblll'cio Va
loriano Pecegueiro do Amaral, lente ca,the-· 
dratico da Faculdade de Medicina do Rio de' 
Janeiro; do premio arbitrado, na conformi--
dade elos arts. 38 e 39 do Codig·o do Ensino. 
Superior, pela olJra que publicou, intitulada 
Noções Elementm·es de Ohimica OrganicCTt. 
(3a discussão}. 
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Posto a, votos ~é a.ppeovRdo em 3" discussD.o Compar~cem ainda os Srs. Esmeraldino 
.,o sJgnint J Bandeira c Lindolpho Serra. 

l'Il.O.JECTO 

O Congrcs~o X<wiomü l'esolvc : 
Ar ti •:r o uni co. Fica o Poder Exccuti v o a.u

ioriza(lo ::t abrir ao .Ministerio da Justiça e 
NcO'ocios Intel'loees o credito de 4:100$ pua 
~cc~rt'Ct" ao pagamento ao Dr .• Tilnn·cio Va.
lel'iano Pccoo-ueiro do Amarttl, lento cathe
dra.tico da F~culdade de Medicina. do R.iu d
,'Janeil'n, do premio arlJitra,do, ~a confor1~Üv 
dada elos <Lr·t~. :38 c 30 do Cofllgo rlo Ensmo 
Supceior, pela ohl'a j\~oçõcs Elementares de 
Chimir:a Orgrmica e da. unpre~sr.LO d::t mesma; 
fazendo as opcraçiJJS ncccssa~·ü~s c revoga
das as disposiçíJJs em contl':ww. · 

O Sr. l'Ioreira. Alves (pela O?'

·t.?em) requer ,-erificaç[o da voéaçilo. 
P1·occdendo-se <i. verificação, reconhece-se 

terem votado a f~tvor 88 Sr.s. Deputados e 
·contra ;), tot:.ü 93. 

O Sr. Presidente-Não lw. numero. 
Va.c-sc pru;ader á chamada., não obstante 

. a list:t da. })Ol'ta accus:Lr a, presença de 125 
Sr~. l>ellutados. 

ProceJendo-sc {L chama.da, verifica-se to
rcm.-se ausentado os Srs. Carlos Marcellino, 
.1osé El.r:;ebio, Christino Cruz, Eloy de Souza., 
T<LV<l.rcs de Lyra, Soares Noiva, Tríntla.de, 
.João Vieira, Aeroxellas Galvão, Fausto Car
doso, Atla.lbel'to Guimarães, Pinheiro Junior, 
Sá Frcir2-, Julio Santos, Joã.o. Luiz, Espel~i
<liã.o, :'lla.yrlnl\, Rodolpho Pa.ixã.o', c Valois de 
castro. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o Sr. Sea.bra.. 

o St•. Seabt"a, relator do pal'CCOl' 
soh1·c o peoje.cto em dcbíLte, é obrigado <t 
occupar <t atten~·ã.o da Camara para respon
der ás obsm•v:J.ções feitas peLo seu i.llustre 
collega. de bancada, Sr. Par·anhos Monte
ncgl'O. 

Nii,o se .demor::tr(L na su~tentação das me
tUda.s mllica.cs que a Com missão julgou acer
tado tomar com relação {tS faUencias, por
CFIO ellas não sop:'t'cram ~upugnaçãcf; foram 
mesmo a.pplrmtllda.s por S. Ex. . 

O projccto a,bol!u a cessão· de bens, a mo
ra,toria, as concordat:l.s anteriores e preven-· 
ti va.s da fa.llencia, com cxcepção do acc~n·do 
extra·judicial. Desde que estes institutos, 
cuja cxtincçã.o o pr•ojecto dctcwmina, não fo
ra.m sustentados e dcfl3ndidos pBlo nol1rc 
Deputado , não est:i o orador olJrigado a 
most1·a,r em r1uc se fundou <1 Commissão para. 
alnlil-os. 

o ora.dor esta.va. certo de quo o seu nobre 
collcga. comba.terüt o pi·ojecto na suiL cssen
cia., nos S3US p rmtos í~apitaos, fundn.mcutaes; 
tal, porém, não aconteceu. 

s·. Ex. foi injusto qu::tndo affirmou sa.l1er 
de a.ntc-roã'J qu~ <ts suas emendas serill.m 
rejeitadas. 

Não pódc fc.dla.r em nome elos s::ms collC'ga.s 
de Commisslio; mas em seu nome dcclal'<t 
quo accoita. algumas das emendas suhsc~i
ptas pelo illusteo repeesentantc do seu Es
tado. 

O honraclo Deputado a quom responde, 
declarou sm· urgente uma. reforma. mt lei 

O SI!•~. p, .. esiden~e-R.csponllcram de l'allcncias; mas ao mesmo tempo se 
á chamad;L 10;3 St·s. Deputados. a.dmil•ou que pudcs:;e o projccto em do

Fic:k a.di<Lda a vohção. 

Pass:t-se tL ma.tcrin. em discus)ão. 
E' annunciada a continuttç:ã.o <la s~ uis

·cus::;ã.o (lo pr·oject.o n. 14:{, de 1900, rol'or
ma.ndo :t lei u.~ r,d Iene ias ( dem•eto n. 917' de 
24 de outlbi' •) {~e 1890). 

bate passttl' i;iio açocladamentc. 
Esstl, rei'ormt~ ê reclamadi.t ha. muito 

tempo, SJ lt o fu ndamcnto <lo muito. que o 
actual processo de fallcncia, tem, não só de 
moroso, como do excessivamente · dispen
tlioso. E' bom notar que essas mesmas m·am 
a.s censuras feitas . ao regimen anterior a. 

Vem {L i\fes3, é lida, apoiado e posta con- elle. Pa.ra. proval-o, fa,z o historico das 
junctamente em (iiscussã.o a seguinte diversa.s leis e tentativas d.e l'eformas sobre 

EMENDA. 

_.\o p1·ojecto n. 143, de 1900 

o curador das massas fallidas perce1Jerá 
,em vez ~le porcentagem 300$ mensaes. 

Sala. das sessões, 17 de m<tio de 1901.
.J?ereil·a Lima. 

o assumpto, todas ellas visando corrigir 
esses inconvenientes. Não houve um só re· 
formador c1ue não tivesse occasião de alludir 
a esses dous graves defeitos. E o orador 
cita o que fizeram em diversas épocas o 
Senador Nabuco, os ministros Ferreira 
Vianna e Candido de Oliveiea e, afinal, 
proclamada a Republica, o ministro da 
.Justiça. do Governo Provisorio, D1'. Campos 
Sa.Ues. · 



Quanto ao projecto que se debate, o 
Qrador mostra que não houve o menor aço
damonto. EU e vem desde S3tembro do anno 
passado. Entre a sua primeira c a sua se
.gunda discussão passou-se um mez inteiro. 

A i;erceira ab,riu-se, ha dois dias, depoi:'l 
í.hts féri?-s .. p~·lamcnta,rcs. E' injusto -fêtllal' 
·em precipmtçao. 

O pro,jccto <dual teve especial cuidado 
.ac tornar bem saliente a parte commcrcial 
à.n. p<trte criminal da fallencia. 

Continuando a ler varios documentos p::los 
quaes se prova que a necessidade da reforma 
da lei da-: fa.Ucncias era já. ha muito tmnpo 
reclamada; refere-se ao relatorio do Sr. Fel'· 
reira Vianna, quamlo Mini~tro da .Justiça., 
em 1886; ao acto do Sr. Candido de Olivcirn, 
ultimo Ministro d t Justiça d:t monarchia, 
nomêando uma commissão p:tra e{SC fim; ao 
rela.torio tlo Sr .. Campos ·sallos, Ministro da 
Justiça do Governo Proviso1'io, e ao decreto 
n. 917, de 1890. 

P<v~sa o orador em seguida a fazer o hb;
torico do presente projecto om discns ;ão 
nesta Cama.ra dosde o anno passado, c, refe
rin.J..o-se á. sua. inclusão na 01'llem do di<t das 
sessõe~ da actual legislatura, alludc ao re
querimento de informações que apresentou 
o Sl'. Para.nllos Montenegro, na certcz~t de 
que a, respost<L a es,;e requerimento não ser<i. 
motivo pctra a clemoea da passagem do pro
jacto. E e.3t.:'t certo ciue essa re.;;:po.3T.<t ser(L 
mais um arg~1mento poderoso em f:.t vor 
uo projecto. 

O seu distincto companheiro de b:tncada· 
rec1uereu informações <to Governo: quer sa
bGr quantas f<tllencias houve, quant,ts des
s:ts deram logar a. procedimento .criminal e 
condcmna.ções dos réos. E' pela ncg<d.tva que 
S. Ex. e~pcm ver respondida. cst:t ultim<t 
quostão? Parece que sim. Ma.s o argumento 
que pó le vil• dali i, a commissão cstti. pr·ompta 
a accaita.r desde ,i<'t. Que se prova eom isso, 
sinão o f'.:tcto d<~ lei actual ter levado as cou
stts a, um tn.l regimen do llesmor<Llização, quo 
os mitior.;s criminosos a.clnm meio de csca
l)::tr ? Não ha necessidado de demorar a vo
t.n,ção da lei á espera, ch resposta ao requeri
mento. Ella é prevista. 

Está, porta,nto, fóra de duvida, c1ne p~·eci
S),mos refornnr a lei e e3sa a.ttrilmição c<tbe 
ao Congresso. O ora.rlor reprova a .. pratica, 
ultimamente adaptada, do Congresso despo
j;u-se de SUêtS at 1;ribuiçõe~. da.mlo na. Cctuda 
.d.os orçamentos autorizações ao Poder Ex
ecutivo pa.ra reformar leis, transformando-o 
om Poder Legishttivo. Esse regimen de au
torizações é absolutamente incomtitucionaL 
O Congresso não póde pn.ssar a ouJ;ro poder o 
11ue é attribuição ex:clusi vamente sua. São 
t<:1tnta8 as responsa,bilidades do Poder Ex-
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ecntivo, que é uma injustiç:~ S:)brec<uregal-o 
com aquellas de que devemos ter o trabalho. 

Mais tarde rlemonstr<trá. as irrogularidacles 
que advcem (les.,;a pNtic<.t perniciosa . 
. O Sr. Par?-nh?s Montcnegro atacou o pro
.]octo em pl'Immro logar por achai-o depri 
mente no Pode~' Jwlici<u·io. Qclwimeni;c, por
quo? Porque t1rou <tos juize3 o arbitrio de 
nomearem syndicos. M<Lrcou t:txativamente .~ 
q_ue, d~clarada tt f<tHencia, c;tbel'ia esse logar 
ao mawr credor. 

A este. respeito, o o~·ador lô alguns topicos 
de um hvro de conceltu:tdo autor paulista, 
referindo-se ao arbítrio conferido aos.. 
juizes de nomearem os syndicos provisorios, 
esttt dito que ha jtti~es que abusam dessa fa
culdade, p1·efe1·indo os seus pTotegidos aos 
maiores credores da massa. · 

Não. colhe a allcgação do nobre Deputado 
Sr. Para.nllos Montenegl'o tle que ha labora
torios de livros commercia.cs, conveniente
mente sellados, mas se póde facilmente in
ventar o maior credor, illudindo as.3im a dis
posic;.ã:> do projec~o em discussão, que iÍnpõe -
a sua nomeação. Quer o Se. Paranhos Mon
tenegr.o, em uma de suas emendas, que o juiz 
possa escolher dentre os cinco primeiros .. 
Porque a tal fi.1.briéa não produzirá cinco, tão 
bem como póde produzil' um ? 

Tirando ao juiz o arbítrio dessa nomeação, 
o projecto acautela altos int;eresses, zelando 
ao mesmo tempo pela hohot'abilidadc dos ma
gistrados, que assim não poJerão mais ser in
culpados, como no livro quo acabou de ler, 
de attendcr de· pref'erencia aos seus pro
tegidos, com detrirne·nto de verdadeiros cre
dores e maiore.~ interessado.~ no patl'imonio 
do íU.llhlo. \ 

Attondem, poi:-:. à-: mais alt:a~: convcnicn
eia-; as dbpo:-:iç:õos do l)l'ojccto l'ofcl'cntes a 
c-;ta parto inicial do pt•occsso 1lit~ fhllendas. 
O m:Liot• crcclot• f,et•:i. nomearlo svndieo o 
entt•c O;~ quatro scg-uintr~s nH1iot•es 'credores 
ser::,o cscolbitlos os dous fi iCaC.{. No caso, 
por(:m, ele não acceita.r o m·tior cl'edor a 
nomeação, sert"t nomeado syn<lk:o o credor ·
que tiver rcqucl'i(lo a í'allencia, o c1ual indi
cart"L ao juiz os dous íbcacs. E, 1lnalmcnte, 
si o fallido nã.o apresentar lista de credores, 
será. preso e o juiz podert"t mandar seq_ues
trar os seus livros commerciacs. 

Parece que o projecto a'ttcm1e perfeita
mente a inces;;antcs t'eclamações contra o 
arbitrio dos juiz(ls na nomeação dos syn
dico,:;. Elle o-:; põe a salvo ele accusações 
injustftS. Quem agora nomeia é a Lei : nada 
mais calmo, nad<t maL; nobre. 

Não menos· clamorosas são a'> reclamações 
contl'a <1 mormidadc do processo das fallen
cias. O projecto tambem attondeu a este 
ponto, estabelecendo o prazo maximo de 
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45 dias, no fim dos qua.es cstar:.i, lavrado o falloncia, um cravo na roda dessa cngre-
contrn.cto. nagem que constitue o projecto. · 

Outra inconte~tavel vantagem do projccto E' certo, ontreta.n~o, c1ue os pequenos cre-
ê a que e;tabeloce a unidade da justiça- dores podem reclamar perantn o juiz, com 
o juiz que a.bro a 1'r1llencia (J o me~n:w q~e .a recurso para instancia superior, contra as 

. julga em todas as :ma> phases, t.mto ClVlS lesões que, porventura~ lhe.;; p :Jss<tm provie, 
como cdminaes. da alinação d<L massa pelos syndicos. 

Para provar . que a Comn1issão, redigindo Já. teve occasião de dizer que ePn. i_mpos-
o projBcto, rendeu a devida homenagem tL sivel no proc2.sso das fallencias dividir o di
Ju.~tiça, o orador lê a lista, das attrilmições rcito substantivo do direito processual ou 
que no projecto ll1e são conferidas. a.djectivo. Não avançou um parn.doxo, é dou-

O simples facto de retirar o projecto ao trina puramente con-:;titncional,que o orado1~ 
juiz uma a.ttribuiç:ão que o expunha n. cons- demons~rará ao seu illustre collegn. de ban
tantes censuras e reprimendas, não pôde de cn,da, o Sr. Paranhos Montenogeo. S. Ex. 
fórma alguma ser havido como um proposito disse que o projecto era inconstitucional, e, 
de passar a magisteatuea a um plano iníe- em que 11ese ao nobre Deputado, o orado1• 
rior. vae mostrar quo o que sa està fazendo sobre 

A accus[tção, pois, feita pelo s:m honmdo fallencia é constitucional, até mesmo sobr0 n. 
collcga, ornamento da representação nacio- sua fórma processual, nã.o só para o Dis-
J1al, ao pro,jocto nesse ponto o orador a tem tdcto Federal, sinão tam bem p<~m os Esta
por uma homen;~gem que S. Ex. prasta á dos. Nerri essa doutrina é nova: é a dos 
ma•Yistratma, homenagem que melhor com- Estado:s Unidos, é a da Republíca Argentina, 
prel10ndc a que rende o projocto, subtrahin- é a da Ropuhlica He:veüca. 
do-a <.t acção da rna.lediconcia e de accusações Par<~ não fatigar a attenção dos SJUS 
mais ou meno3 gra.ves. O projecto, entre- nobres collegas, ler<.t, de preferencia., n. res
tanto, nã.o exclue a intervenção do juiz em peito (lcssn, uniio intima, indivisível, d<~ fal
nenhuma das P<trLes sob que se possa encarar lencia. na forma o no fundo, trechos da oõra. 

· a fa.lloncia. do Sr. Carvalho de Mendonça, cujo mereci-
Quanto á parte social, i'L materia crin1i- mento é comprovado -pelo apreço que teve 

nal, essa está sJb a acção e fisca,lização no nosso meio juridico. Pois bem, é o 
diz'ecta do juiz, pre.~idente nato, que é do Sl'. :Mendonç1 quem diz, que sepa.r:n· na 
tl'ibun::tl que cogita o projecto. Quanto â. fallencia o fundo da fôrma., t<mto vale mu
parte patrimonial, propriamante dita, que tibr-se a instituição. Cert:>, o instButo da 
quusi exclusivamente c directamen ~e in- falloncia interessa n. todos p::ola suas razões 
tercssu. aos cradores, não col're isoladamente .commerciaes, reciprocas a tod;~~s as pl'i.\Ç:\S, 
poe eonüt destes, mas (tntes a acçã.o benefica que o illen.l do legislador hoje ó uma unica. 
da nmgistl'atum se faz seHtil', quand'o se lhe pa,ra t odos os povos,taes M lig<tçõ~s commer
attribne a faculdade, de ex-officio demittir cia,es que o:> unem. O escopo do dit>eito fi(} 
os syndicos e 'L commissão fisc,d, attrihuição momcato é uniformizar o instit-uto d:.t fal
cssa. que constitue Yel'dadeira homer1agem (L lcncia., univel':;a,lmentc. 
magistratura, t!n. qua.l, com o disposto no Estuda. o assumpto sob o ponto de vista. 
art. 15, pt•ocm·ou o projecto retirar· motivos constitucion<Ll, al'gumontando com o ele
de censurai:! c uc;usaçõos, algumtts das c1m~cs mcnto histoüco :rmra. chegar á concLusão uc 
p1•ocedentes c cabivciil. que o espírito da Consti~uição foi consitlorar 

A um aparte do Sl'. Pal'anltos Montenegt•o osta matcr' i<t tão unica, como o dirci ~o civil, 
decltu·n. que, si os syndicos podem ser victi- cl'imi ní1l ou. comrnercin.l, dando t~ União [t 
ma.~ da paixão o do eno, o juiz hmberu o compctcncia de sohi·c ella.legislar, sem dis
póde ser, ;~ isso natueal tt contingencia tinguir si sobre o t'undo, si sobre n fOrma, ou 
humana.; l: n. porém, uma. ditl'erença, o essa ttntcs, o pensamento tlo legislador consti
é que o juiz a,ge por si com exclusiva rcspon- tuinte foi dar ao Congre.3so o di!·eito de, 
sabilidade, ~w passo que os syndícos agem regulando o fundo, l'egnlar a. fórmn.. 
por conta d·JS terceiros intet'essados, os ere- Faz um estudo comp:trn.tivo dtlS legisla.-

. dores, d.e quem se tornaram representantes, çõcs dos Estados Unidos, Ropublica Argen-

.. e que são os unicos a quem affecta a gestão tina e Suiss1 a respeito. . . · . 
da, parte patrimonial do fallido. . Sustenta quo ê impossível legislar sobre 
·A um apa,rte do Sr. Bueno de AnJrada, o f'unJo sem pcejudic:1.r a i'órma, tratando-se 

responde que o projocto não aHe1'ou na. do um. instituto especia;lissimo, que envolve· 
éssencia o decreto n. 917, de 24 de outubro a.té interesses ínternacionaes. 
da 1891, no que respeita â. faculdade que toem Pergunta como se procederia, no systema 
os syndicos de vender a massa ; a emenda a-daptado pelo seu collega, o nobre Deputado 
quo impõe a intervenção imprescindíveL do p~la Bahia,_ si um0: lei de qualquer Est~do 
juiz é um estorvo {t marcha do processo da nao determmasse quero julgava a fallencla. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/201 5 14:17 - Página 12 de 14 

Não chcgar{t a discutie sobre o julgammlto, 
;:porque, nc.~te ponto, não se opporá a que 
seja ellc de jniz singular. Volvendo á. qt~e

·stito do curador das massas, nito c~Mt longe 
de a.ffirrnar que nas ütllcncia'> haja. um rc
prcscnt<tntc do i'dinistcl'io PulJlicn, mas n~~o 
·um reprcscntmtc vitalício c com porcenta
gem, p:)rque seri<t tim <Lbsurdo. 

Examinct como os curadores arrogaram-se 
·o direito de p~rceber porcentagem, iuos
trando que o decreto n. 017 não a autoeiza,, e 
que niío se póde coní'unuir os <~ntigos cut\t
dores ele 111assa~J, de c1uc trata o Cod.igo 
Commcrcial, entillades administrativas, com 
aquclles. 

A proposito cita lffil decreto do marechal 
, Floriano, deteeminando que ao Cln'<Mlúl' nito 
eabia conimissã:o, isto rolativàmcntc <.í. fal
loncia do <•:on(ln do Lcopoldina, onüc seria 
.avultad<t a somm<t que se r1u::Jria cobrar· d ~t 
mass;:t. 

Afllnna que o pPojecto CJ.UCl' cx:actamente 
.abolir· a commi~:sã0 do funccionario de que 
pem teatando, por ser um YC1'dadcieo en
xerto nos proces.,;o3 de t'allenci<t, e o qual, 
mc~mo como representante üo ministerio 
publico, c:::tú. tã,o despido de attribuiçõe,; que 
.nem appellar póde, sendo e':ito recut·so com
mettido aos pt•omotorc~. Opina , pois, que a. 
estes scja.m <le~tinad as taes funcções. 

Não se podendo :mppeimü• o cargo, por ser 
•vitalicio, nito se oppõe ~t que :;e lhe m aeque 
<).ualc1uot· ret.ribuic;fLo. 

AcrotliL:t ter dhcutillo suflleiontemente ::t 
.})arte a c1uo aea,ha de refiJrie-so, c assim va.e 
examillJ'lt'. o quo diz respeito a vencimento::: 
·de juizo:.; c eseei vã c . .:;. 

Qnor a sn[n·o:.;.;i'Lo da-; cu:-:>tas c c1uc juizes c 
·esct·ivã.o.~ pt~t·ccham nméL porcentagem sobre 
o lic1uido apurado, aftm de oYitm',· como se 
tom visto, que <t mas~:t seja, alJ~:orvül:t pelas 
do . .;pezas do pt·occ . ..;~o d<L fallencia. 

H.el'tH'~-se ü.s ernend<LS em geral ofl',}l'OCi(las 
,pelo noiJl'c Do).mtn.do pela. Bahia, o diz que 
.irão ellas á. Commissã.o de Condtituiçã.o, Le
g:i~laçã.o c Justiça, que cts discutieú.. 

Muitas dellas são razoaveis c certamente 
:a, Commissão ha. de acceita.l-as, porque nã.o 
rtem em vista senão fazer com que saia desta 
.casa uma lei que possa., quanto po3sivel, 
:attender ao clamor geral do commercia 
·contea a situaç:ã.o actual, em ma teria. de fal
lencia!i_ . . (llfuito bem~· muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a ).Jalavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação, até que 
a. respectiva Commissão dê parecer sobre as 
emendas offerecidas. 

São successivamente sem debate encer
rados· em 2n. discussão, ficando adiada a vo
tação, os artigos. 1 o, 2 .. , 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° 
do projecto n. 40, de 1899, com o substitu
:tivo n.. 8, de 1000, instituindo a inscripção 

Camara. V, I 

maritim<t obrigatoria para todos os brazilcí
ros nato.3 ou natur'alizaúos. 

E' annunciada a continuaç~ão tl<t 2n. discus'" 
sã.o do projecto n. 87, do 1900, mandando ' 
observar varias tlisposições pa.m fiel cx
ccuç~to da lei do casamento civil. 

O §r. AICredo Pinto-Sr. Presi
dente, acho me inscripto para fhllar sobre o 
projecto ; mas nã.'J é po,3sivel tlUC explane <J, 
mateeia convenientemente... · 

O SR. Es:-.miU.LDINo BAXDEIRA. - Sem 
duvida algum<1. 

0 Srt. ALFREDO PI;,.;TO- ... e por isso pe
UÜ'ÜI. a V. Ex. a gentileza tle aüic.tl' a discus
sã.o par::~, amanhã.. 

Fiei ~~ discussl'~o adiadà pela ltol'a. 
V;Io a imprimir os seguintes 

P.\.UECERES 

N. 4 -- 1901 

Reconhece Deputado 2Jclo 1° díst;·iclo do Rio 
- Grande do Sul o Sr. general Francisco -:i1n

tonio de .Mottra, com emenda do S;·. Fausto 
Carr.lpso. 

A' Commis5fLo do Petições c PoLlcres foram 
prosen 'os as <Wtltonticas c mais papeis relil.
ti vos <L clciç~J.o n. q a c se lH'ocedeu no pri
meiro distt'iclo do Esta.,lo do Rio Geande do 
Sul, pttt'<.t precnehimcnto de uma vaga ahcrttt 
na t·e~pectiva repre.sentação, com o í'ttlleci
mento do Deputado F'ranci5co Alberto Gui
Uton. 

A jnnta apuradora do referido districto, 
ao concluir seus tl'n,lmlltos em data de 21 de 
IU<1.t'1: o deste a.nno, c ontou, em 113 anthenti
cn.s rtne 1ecebeu, l3 .5:3 l votos par;t o marc
cha.l Francisco Antonio de Mom~t, a quem 
expedi n à i plom<t. · 

"\. ComrnissKo r ccebc11 e examinou attenta.
mcnte lll <tuthentic<ts, a sabct· : 

23 tlo mnnicipio de Pol'to Alegt·e, lD de Selo 
Leopoldo, 9 de Bento Gonç::tlvcs, 5. <lo Gari
baldi, 14 <lo Taquara do :tvinntlo Novo, 16 · 
de S . .Joã.o do Montonegro, 14 de S. Sebastião 
do Cahy, lO do Caxias c l de Gravatahy. 

Deixou de tomar conhecimento de uma. 
authentica da 2" secção do município de 
S. Vicente, recebida com aquellas, pelQnno
tivos seguintes : l '\ da referida autllentica. 
consta que a eleição se realizou no dia ll de 
fevereiro tleste anno, quando o dia n1arcado 
era 12 d<tquelle mez, como se verifica pelas 
ltuthenticas dos outros municipios : 2°, · a. 
eleição foi feita, conforme declaração do , 
presidente da respectiva mesa, para repre
sentantes fL a.ssemblea federal, tendo cadu. 

11 
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eJ,eitor votado em cinco nomes; :3o, ~. nm- 1 <L c~l~s ~se r,~s~itu~sse o que sob esse titulo 
nicinio de S. Vicente, pelo art. lO, § .:.>

0
, ~o lho, lora cobrMlo, 

dec1~0to n. 85~l, de 7 de junho_ d~ 1802, n~w Considerando que o.:; juizo.;; do Suprema• 
pertence 3:0 1 o c sim ao 3° dtstrrcto do Es- Tribun;~l Militar, cujos vencimento-; se acha.,.
tado do RIO Grande do SuL . . vam como os daquoUes, sujeitos a. impost.os,e· 

Po:,;ta, de pa.rt<J esta ;~uthenttc<t, ~ umco como ellcs se julgavam, juridietL e cun .-;':ittr
C\andidato voüLdo 11~\S d1versa.s se_cçocs dos cionalmentc, jllizc::; fed.errLcs,ecqucror<l.m que 
municípios acima n~encionados fol o mar·e- ,;c lhe,; fizessem o'l me:-~mos, favot·es que aos 
clml Francisco ,\ntonio de Moura,, quo, pela juize;s do Supr-emo Tribunal Federal foram 
apuraç~ão que ::t commissão fez das lll au- feity;; ; 
thenticas, obteve 13.985 votos. . Con.-;idcr,mtlo que o Govcmo, attondondo 

I'\ o processo cleito!'al não se deram 1rr:c;:u- .1 d ·d· 
la.ridades que possam jnvaliilal' a ele_1r;.a.o, ao requeriuo, <t->sim ec1 m: 
tendo; tanto elle como os tra1)alho3 da Junta « Ministerio da Guerra-N. 138-Rio de 
a.pm·adora, COITiJ.o sem protesto ou l'ecla- Janciro,-5 de março de 1900. -
mação alguma. . 

Per-ante a Commissã.o (iUC, com annuncw 
prévio pela imprensa, se rauniu pal'a ou_vir 
os interc.-;sados, não se apeescntou quem Im
pugnasse o diplom<L expedido pela .tunt<t 
competente, nem appa.reccu rednma,çao de 
qualquer cspocic contra <L valiti<:td.e <la 
eleição. . 

Em conseqnenci~L, é a Commissão tle pa
recer: 

Jo, que seja appt'ovada a eleição re~.li7.>Ld<.t 
a 12 de fevcr·ciro · desre anno nG lo dtstl'!Cto 
tlo Rio Grande do Sul, pn.l'a prcen c:himcnto 
de uma vaga tle Deputado fe1leml ; . 

2°, tlUC scjrL reconhecido D~~puta_do :polo 
mesmo distt'icto o m<u-oclla.l Fmnc1sco An
tonio de ~'lom· a.. 

Sal::t '1<1;'; CommiS:'SÕOS, 17 tle maio de l ao l. 
-E.~en:dú7o, presidente.-José Etr::cbio, re
Iator.-Arl·o:;:ellas Galvao.- 'l'rindade.-Ta-
vm·es ele Lrn:;_~. · 

Emenda 

Consider:tntlo que a. lei n. 35, 1le 2G de ja
ncit·o de 1892, art. 30, n. VII, dispõe quo os 
mcmbt'OS do Podc-.t· Jutlicln.I'io Federal nã.o 
podcrho ser vot:tdo~ para Senadot· ou Depu
tado ao Congrc~so Nacional ; 

Considerando que, da a.pnra.çã.o d;ts actas 
da. eleição que se acn.b:l. de procede1· no Rio 
GrMJJe do·Sul, :-:c vot•iftt::L ter sido una.nimc
me~~íc l:lu!fra.gado o nome do Sr. general 
Fr~~ucbco Antonio de Muura, Ministro do 
Supremo Tribunal Militar ; 

Sr. Ministro de Estado da Fazenda-.Com
munico-vos que, tendo os blcllareis Antoni0 
Augusto Ca1·doso de Castro e .José Novaes de 
Souzct Carvalho, ministros do Sup1·emo Tribu~ 
nal !vlilitar, reclamado contra a reduc(~ã.o de 
seus vencimentos por meio de um imp::>sto, 
o Sr. Presidente d:t Republica resolveu tornar 
extensiva aos ministros du mc.m1o tribunala. 
decisão desse ministerio de 25 de março do 
a.nno proximop:.lssado,que isentou o~ juizos fc-
derae:~ civis do imposto solJro vencimentos e· 
tle pois mandou restituir-lhes o quo lhes t'ór<~ co-· 
brado sob esse titulo, visto que os é Ininistro$ 
da.c1uello .tribunal são tctmbem juizes federaes. 
e, consequentomente, estão comprehendídos
na disposição dom:·t. 57,§ l t)' tla. Consli tuição. 
Federal. 

Em vista dessa resolução, nesta data. cxp~ço
ordem ao director da Cont<tdoeia Geral da 
Gueri'a, mandando· isentar desse imposto os 
reclamantes, de conformidade com o disposto 
no ctrt. 1°, n. 30, dn. lei n. 040, de 14 de 
novembl'o de 1890, re;,;tituindo-se-lhes o ctue 
<.L igual titulo se lhes tem descontado nos 
respectivos _vencimentos, para. o que se fa.rá 
o calcúlo de3ttt tlespeza., a.fim de ser tudl) 
pl'e.3ente ao Tribuna.L de Couta;o~, para o colu
petcnte regi~tt'o. 

Saurlo e fraternidado.-J. 1.Y. de Medeiros' 
J.11allet.» 

Consi•lcl'a.ndo que os juizes do Suprem() 
Tribunal Milit;~r sã.o, poe dechwação clara, 
evidente, intliscutivcl do Poder Executivo, 
jüizes federa.es ; 

CúilSidm•ando que. os Ministros de;,;tc tri
bunal são jLlize:; fedeeaes, poi-; que te1do<~ 
Con::;~ituição, a.rt.57, § 1°, dccla.l'ado que os 
honof<.l.t'ÍOs dos jnizes federaes não podiam 
ser diminuido<:>,e tendo sido os honoral'ios dos 
juize.;; (lo Supremo Tribunal Fêderal bem 
como o . .;; dos juizes do Supt'Clll'J Tl'ibunal Mi
litar, reduzidos, por se lhes cobrar in~
posto, o Governo a requisição do Sr. Ministro 

Considcra.nclo que m juizes fuderaes nã.o · 
})odcm, consoante a lei acima citn.da, se1' VG
tctdos para Senatlor ou Deput:tdo ao Con-
gr-esso Fedoràl ; - · . 

Considerando que não é justo, nem: nobre. 
nem tligno que ministl·os do Supremo Tri
bunal Milit<~r se considerem juizes fcderaes 
FLl'a S3 ÍUl'tar ao pagamcn ~o ti. o imposto que 
recahc sobce todos os cidadãos, e não se con
siderem juizes 1bdcracs p<.tra fazer p<Ú'te do· 
Congt•csso Brazileiro, t~prcscnto tt seguinte· 

. da I<a.zenda., mn.ndou que o.~ ordenados dos 
.Primeiros fos:':\1}111 isentos de ÍlllJ)Osto, e que 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 14:17- Página 14 de 14 

Emenda 
I. 

Que sej:un declarados nullos os votos ob
tidos :pelo Sr. general Fru,ncisco Antonio de 
Mour<.L nu, eleiç:ão reu,lizada a 12 de fcvoreieo 
ilo corrente <?,lWO, no 1 o àistl'icto do Rio 
Grande do Sul, por ser ellc juiz fed·:ral, e se 
mande proceder a nova. eleição. 

Sala. da.s Commissões, 17 de maio tle WOl. 
--Fattsto Ca1·doso. 

N. 5-1901 

Voto3 
Dr. Luiz de Toledo Piza e Al-

rneida... . . . • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4. 040 
General Francisco Glycerio. . . . . . . . • 2 

Entrando, l)Orém, no cstu<lo detido das · 
mesm<\S cópias, a Conuníssão reconheceu 
que se ach~~111 desacompanhadas das assicrrr;~
turas no livrQ de presença c destitu'idn.s 
d~ a.uthenticidn.dc ·pela faJta de confct'cn
Cla c concerto por officütl publico como 
in:pera~ivamentc exige o § 22, art. '43, da 
let p.. 35, de 1892, declarado pelo decreto . 

Concede licença ao S1·. DeJndado Joao Baptista n · 8:J6, do mesmo anno, as referentes ás se. 
de Sampaio Fe'rra:; pant ausentar-se g-uintes secções: unica da Villa de Porto 

Ferreira (esta có:J!Üt não contém assigna-
A Com:missão de Petiçõe3 c POLlercs, to- tura da-mesa), umca de Santa Rita de Passa: 

mando conhecimento do requerimento em Qn<tÜ'o ; da Villa de Indaitu!Ja; uma n. 
que o Sr . . Joã,o Baptista de Sampaio Ferraz, qna.tr•o do Belém do- D~sca.lvado; unica de 
Deputado pelo 1~> Districto desta Capital, Va.llinhas (cstú. destHuida tambem de as
pede licença para. ausentar-se, pol' motivo signaturtt da, mesa); 1"' e 5a J.e Bra..2'ança: 
de força maior, para fóra da R.epublic:t, ~~ ck 2"', 3'~ e 4a. d~ Itt~tiba; ():..de Ca.mpir)'as; 1• 
parecer que lhe seja concedida a ret'edd<t li- e 4a de Jun~tahy; 1:' e!!-"' tlc Araras; c que 
cença. a da 3a. sccçao do Itu nao menciona o nu-

Sala· das Comnüssões, 17 do maio tle J9;n. mero de cedulas recolhidas c o de vo&os ao 
-Espm·íclitío, presiúenta.-1'avares de Lyw, c<mdidato Dr. J_, uiz de Toledo Piza c Almei
l'olator.- Josd Eu::;ebio.- Trindade.- .A.n·o- da, mDncionado como suJfragado na mesma 

eleição. . , 
xellas Galv(to. A exclusão dos voto.~ constantes dessas có-

N. 5-1901 

Concede lres mezes de licrJ'Iu;a ao , Sr. Depu
taclo Manoel Pe1·ei1·a Reis pcu-a tratar ela 
s~!a saude 

1 A Commissi'io de Petições c Poderes, to
mando conhecimento da petição do Se. 
De:puta,do Manoel Pereira Reis, ern que soli
cita: trcs mczes lle licença para. tru.tar de 
sua. sv .. ndo, é de parecer que lhe seju..m con
cedidos os tros mczes do lic~mÇa lJ.UC rc· 
quereu. 

Saht út\s sc3sões, 1 i- de maio elo 1901 . -
Espi1•,iditto, pt>esid.ente.- A1·1·orr:ellas Galvlío, 
1·ela.tor.-J1JS<t Euzebio.-Tavares ele Lyra • ..:. . 
'l'rindade. 

N. 7-1901 

. Reconhece Deputado pelo 5° clistr·icto de 
S. Paülo o Dr. Luiz de ToZedo . Pi.:ra e 
Almeida 

Foram presentes à Commissão de Po
deres 50. cópias de acta.s da. eleição pro
·cedida, no düt 8 de abril ultimo, no 
5o disteicto eleitoral do Estado de S. Paulo, 
para :preenchimento da. vaga existente do um Deput<\dü pela. renuncia do Dr. Floriano 
Antonio de Morá.es Junior, e exa.nlina.ndo
as a. · Commissão verificou que a ditn. eleição 
correu sem p1'otesto ou . reclamaçã,o. de 
alguem, sendo o resulta.do total dos votos e 
o3 oomcs dos votados os seguintes: 

pias,_ que, a C?mmissão pensa,nã1J são dignas 
de fe e merecuncnto pal.'<t a prova da: l'Cétli· 
(laúe dessas eleições r. da recru[aridado lto 
respectivo processo, nã.o influ;, en.tr-e~<m!;o 
norcsultadoda. cleiçi1o, que não t~vc outr~ 
comp~tidor sinão aqnclle, Dt'. Pisa e Almeida, 
rcduzmllo-o apenas <to seguinte: 

D1·. Luiz de Tolodo Pisa e Al.Rreida, 1. 73? 
votos. 

General Francisco Gl'yccrio, 2 votos. 
Nootas condições a Commissão de Petições 

c Poderes é üo parecer: -
1 ~· quo . sojan~ a~provadas as eleições pro

cedrda.s no 5° dv;úr·1cto do Esta.do de S. Pauto, 
no dia 8 de abril do corrente u,nno, c r.;conhe
cido Deputado o DI'. Luiz de Toledo Pisa e 
Almeida ; · 

2°, que sejam annulladas as cleiçõ3s tla-s 
seguintes secções: unica, de Santa Rita de 
Passa Qua.tro, unica. da Villa úe Porto Fer
reira. da villa tle Ihdaituba, 1•, 2a., 3a. e 4"' 
de Belem do de :calvado, a de Vallinlias, 1a. e 
5:.. de Bragança, 2a., 3a. ·e 4a. de Itatiba, 6a. de 
Campinas, }a a 4a. de Jundiahy, Ia e 2a. de 
Araras e 3a. de Itú. 

Sala das Commissões, 17 de maio de 1901. 
-Espe1·idüro, Presidento,-T1·indade, relator. 
-José Eu.:-:ebi.; .-Arroxellas Galvão.-1'avm·es 
de Ly1·a. 

O Sr. Presidente-Estando adea.n·--
tada a hora, . designo pJ.ra a. manhã. a se- , 
guinte ordem llo dia: · 
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DA CAMARA 

Votaçilo do projodo n. 239 A, do 1900, an
toriz~mdo o Podct• ExecnHvo a. al1rir- ao.::\Ii
!listerio d<L Justiç~<L c Ncgocios Interiores, o 
\tl'cdito de 4: I 00$,1Jat·:t occorrci' ao pagamento 
do Dt•. Tilmrcio Vakl'i<UlO Peeep;ucLL'O d.o 
Am:.tr:1l, lente catltcdl':Ltico da. Facnld;1de de 
Medicina do nio de JanüiJ'O, ao premio :Ll'l!i
trado, na. coní'ot'lnida.do do; ;u·Ls. 38 tê; 3\J do 

-• Codigo de En:-;ino Sllpcrior·, pela oJ,ra rruc 
1mblicou, intitulada. «:íoçuos Elementares do 
Cltirnir:~L Organtca (3a disc1~ssão) : · 

votação Jo pl'ojocto n. L58 A, de 1000, com 
o }Xtt•ccm· sr,ht·c as omondas offer·ecidas na 
3" discussão do projecto n. t5N, deste ::tnno, 
quo nutoriziJ, o Gover-no a mandar· abonar ao 
e:.tpitKo Alft·erlo lUbcit·o da. Co:->.t:t :1s V<.Lnbgens 
1le quo íbi printdo, em ,-irtndc de processo a 
que respondeu c dl~ que foi absolvido emul'
tima. insbne:ict (3a discussão) ; 

Votltç~uo do projccto n. IOD, ele IDOO, <li~
:pondo quCJ o cargo de dit•ector do Pombal 
:\Iilitar scj:1 pt·ovitl'} 11or ofTicia.l subalterno 
ou capitão etrcctivo do qualqucl' corpo on 
arma do oxercito,com pat·ccm· da Commis:::ão 
de 21hrinh~l c Guerra,, clestc anno (2a dis-
';msão) ; , 

Votaçáo do lWojccto n. 113 A, !lo 1900, equi
parando os feontüG;, bJlichos c todas as casas 
;;:imil:.tJ•es ús casas de tavolagcrn, com yotó 
1ilm sr,parado da rnaiol'i:t rh Commissão de 
i.CGJnstituiç~rto, Lcgisla.çüo c Justil;a, (2"' dis
cus.;ã.o) ; 

VotaJ,:;'\.o (lo l)l'Ojccto n. 255, de 1900, con
;:;:iderando como reformado, desde a data de 
:ma promoçã,o com o soldo da tahell<~ em 
l'igot·, no posto de alí'ct·cs, o 2·• s:wgento José 
:Maria do Valle Ramalho (2"' disr.:nssão) ; 

Votação rb pl'ojc:~t 1 n. 49, de 1809, com o 
suh:>titntivo n. 8, de lDClO, instituindo a. in
sel'ipç·ão mat'itim<L olll'igrttot"ia. p<ü·n, todos os 
hraz:ilciros natos ou na turalizado.-s 12"' dis-
eussão) ; · 

Continna.("~~o cl~L 2"· disl'lt,Js:"Lo do pl'Ojecto 
n .• 87, de 1900, mu.nrl:Lnd:) ohscl'Y:tr vnrias 
rlispuslç~õcs para 1id cxecu~·ií.o da lei do ca.sa
Lilcnto ciYil. ; 

Con.t.lun;~c;~o d;t 211 dtscussi\.o do lH'o.iecto 
n:. 85, 1.ltl JUOO, regul:wdo o sot·toio militat·; 

2" rli3cussão do projecto n. I, de lDOJ, 
snspeJlll<'nr!o o decreto n. 164, de 1'7 lle ja
n~lro tlr· lSUO, na parte relatiYa. ús liquida
ç~oes for~~atlas par<L os bancos naeionacs, que 
~ieclararem pe1·ante a re:::pectiva .Junta. Com
JT!-Crcia.L, dentro de 30 dias, adopJ;ar o re
gnnen que ella estabelece e dá. outras provi
dencias; 

3a discussão do }Wojecto n. 239 C, do 1900, 
desta.cario em virtude do al't. 133 do Regi
mento Interno, autorizando o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministerio da Marinha o 
cr~dito neccssa.rio l)ara.})agamento do pl'C
nuo que compete ao professor suh.~tituto da 

Escola Naval capiü'to-toncnto Dr. Xarcizo do 
Prado Cal'vallto pela oln·a «Liç-ões de Balis
tica»; 

.2a. discussilo do pl'ojccto n. 262, de 1000, 
autorizando o Poder· Executivo a. conceder 
ao cngenltl'lt·o .Joaquim li uct BacelLir, re
speitados os dil'citos adqnir·idos, a constru
c:ção,n"o e go"o de um.a. 0stl'<tda de i'el'PO que, 
partindo de :\Ian:ios, siga o rumo g-eral ílo 
norte c nas r:ondiçõcs q.ue C3tabclece~ 

Lcva.nh-se a s6.~são <'ts :) liOl'.:tS c :25 mi
nutos da. ta1·dc\. 

Pi·csülencia dos Srs. Vo::; ele Jiello (Presi
denfe)-Ud)({nO Santos (1° "Vice-Presidente) 
- Gados de ;.Yonu:s (1° SccrclaTio) 

Ao melo-di<L procotle-se á chamada, a CllW 
responrlem os Srs. V<tz de Mello, Carlos do 
Novaos, Angelo Neto, Sil\'~t :\fa.riz, All.m
querque Scl'cjo, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, 
Lui~ Domingucs, José Euzehio, Cunha. Mar
tins, Raymundo Artlmr, Nogtwira Accioly, 
Fl'ancisco Sá, Frederico Borges, Sergio Sa.
boya., Eloy de Souza, Tavares de Lvra, Tei
xeira do S<i, Bricio Filho, M<tlaqÜias Gon
ç·ah·cs, Julio de i\!ello, Estacio Coimbra., 
~ipidio Figueii'Cllo, .José Duarte, Raymundo 
dn i.\Iiranrla, .Jodniano de Ca.rva.lho, Rodri
gues Doria, SylYio Romero, Fausto Cardoso, 
Se:tbt'a, ivlílton, Alves Ba,l'l)OSa, .Aclalberto 
Ciuilll:trãcs, P;u·anhos Montenogro, Pinheiro 
Juniol', Hcr·c·lia dJ Sá, Celso dos Reis, Au
~usto do Vasconcellos, Nilo Peç:anha, Silva. 
Ua:-:tro, :\ uPu!iano dos Santos, Martins Tei
xeiPa. Estevão Luho, Tt1eopllilo Ottonl, José 
Bonífado, .Joiio Luiz, :Monteit•o da Silveira, 
l~:ql8I'it!lfi.o, .\ll't·odo Pinto, Carneiro ele H.c
zendn, Leunol Filho, Necesio rasares, An- · 
to_nio Z:wlw.Pias, Lindolpho Caetano, Eduardo 
Pnrwnt;cl, l{oúolpho PaixU.o, Parlua Rezende, 
Gusta.vo Gotl,)y, Ma.lta.Junior, Dom!n<rues do 
C<tstro, Dino Bueno, Va.lois de Castro~ Bueno 
d~ Antlmda. Çajado, Azevedo Marques, Xa
Vier de Alm01lla, Hermenecrildo de Moraes 
T~ix:eir.L Brandão, .João Ca1~dido, Lamenlu~ 
Ltns, Carlos Cavalc::tnti, Paula Ramos, Fran
cis~o Tolentino, Germano Hasslocher, Ves
pasiano de Albuquerque e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão • 

E' lida e som delJate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente •. 
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O Sr·. Car·los de Novaes (1° Se
c?·etm·io) procede à leitura elo seguinte 

EXPEDIE:\TE 

Diploma do Se. Francisco Rangel Pestana, 
Deputado eleito pelo 5• diséricto do Esta,do 
do Rio de .Janeiro.-.:\' Commissã.o de Pe-
tições e Poderes. ·· 

Requerimentos : 
De l\Ianoel de Olivcil'a' ~Iissel, coJÜl'a-mes

trc a mandado r ela officina de co t'reci t'0.3 do 
Arsenal de Guona de Porto Alcgi'O, pedindo 
ec1uipa.ração dos seus Yencimontos aos actuaes 
manda.dorcs c lJOm -assim que lhe sejam 
pagos desde a. data da sua. aposcntadoriu..
A' Commissilo de Orçamento, 

De Francisco .José Gomes da Silva, protes
tando contra a. pl'otcnção de uma estrada dé 
ferro, de que se faz objecto o pro.jecto n. 2G.2, 
de 1900, visto ter a 11riol'idacle sobre o 
assumpto no requerimento dirigido· a esta 
Camar·a em 30 de junho do 1900.,.-A' Com
missão de O bras Pu lJlicas. 

De Maria Emilia de Moraes BarlJosa, pe
dindo a concessii.o do meio-soldo a. que tom 
direito, como mão do finado alferes Joaquim 
de Moraes Barbo::;a.-A' Commissão da Fa
zenda. 

Do·coronel graduado Olympio de Carvalho 
Fonseca, pedindo contagam de antiguidade. 
-A' Commissão do Marinha. c Guerra. 

O Sr. Fausto Cat•closo-Ncnhum 
de seus collegas h<t quo ignoro o seu máo 
estado de s ttude, que o priva de 'occupar a 
tribuna por muitos minutos. 

Aqui cst<i. contra prescl'ipção mciJica. Mas 
situações ha, como a sua, de um homem qnn 
tem uma. linha na sua vida politicét, quo os 

c-ompatibilidade est<L em r1uc o rninistr·o d0 
Sr. Presidente da Rermblica não 1} membro 
do Poder Executivo, que é exercido nos ter-· 
mos da Constituição,· c por conseqncncia G 
St·. mat·ochal Mallct riã.o faz pttrtc dos dous 
pocloecs Executivo c Judiciario. 

l\Iostrn, em seguida, citando os avisos do 
20 de sctcrnbr·o do l8D9 c 5 do março do I 900, 
pelos qu<tcs o Governo isentou do imposto 
sobr·c vencimentos os do.:; ministros do Su
premo Tribunal Federal c Militar pelo 
mesmo fundamento, como por estes actos ó 
Governo rcconllcec que os membros do Su
pecmo Teibnnal Federal são juizes fcdcra.cs~ 

Argumcnt::t cünda com umet emenda a,pre
senta.dq, ao orçamento de 1900 pelos Sl's. A<lal
lJort-J Guimarães o Paranltos Montencgt•o, 
com parecer ftl v ora vol da, Commissão,omcnda 
que conlirmava <L opinião do Governo o que 
!'oi approv<ttla em 2a üiscussiio, no sentido de 
provar que a Ca.ma.ra j;L manifestou sua 
opinião sobre o assumpto e não pótle hoj e 
ap1)rova.r o paeeccr .Ü<t Commissü.o de Petição 
o Poderes, reconhecendo Depuhdo o ma
rechal Mour·a. 

A Ca.mara, porém, (! sobct'ana ; poderá. 
talvez approval·o. Si o fizer, o or:tdor vol
ta.n~ á tribuna, 1)ara pug·nar pela. devolução 
aq Thosom'o do que até hoje toem reecbid0 
de mais em seus vencimentos os ministeos 
do Supremo Tribunal Militar. 

Ou são juizes federaes .para todos os 
em~itos, ou não são partt nenhum. 

Dito isto, manda <1 Mesa o seu requeri~ 
monto do informaç:ões. 

Vem à Mesa é lido, apoiado é posto em. 
discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro (lUC o Governo informe: 
seus collegas conhecem, c c1ue exige sacl'ifi- 1°, si os vencimentos, que o Sr. general 
cios quiçá maiores-do que o que está fazendo. · i'rancisco Antonio de lvloum pcrce!Je como 

Vem offercccr á consiclera<;ão da. Cttmara. ministro do Supremo Tribunal Militat·, sof
nm pedido de informações. Não é O})posição frem doscontos,nos termos do n.l't. lo, n. 31~ 
que procura fttzer, acreditem-no os seus eol- da lei n. 489, de 15 dedezomb1·o de 1897; 

. legas; opposição foz o far~t ao Sr. Ministro 2°, no caso de não estarem os seus venci-
da Fazenda. . montos submettidos a taes de.3contos, sLjá. 

Assistiu com funda magna ao que s~ pa.s- estiveram, desde quando deixaram_ de estar 
sou no·scio da. Commissão de Petições e Po- e om virtude de que autorização ou lei se 
deres, a .proposito d"aS eleições do Rio Grande furtaram ollcs a este imposto ; 
do Sul. Viu o pt•esidcnte declarar que não 3°, si o general Francisco Antonio de Moura. 
havia. incompatibilidade na eleição do gene- fruiu, como ministro do Supremo Tribu
ral Mour<.t, membro do Supremo Tribunal nal Militar, as vantagens do aviso n. 138, de 
Militm•. Ad miron-sl\ a. inda mais de ver um 5 de março do 1900, dirigido pelo Se. Mi
dos membros da Commissão, um jurista, nistro da Guerra ao da Fazenda, em nome 
dcsonvolYCI' a tloukinn do pl'Csidonte, a.J•gu- do Sr. Presidente da Republlca., aviso que~ 
mcnta.ndo com a llO:->i1_:ão do Sr. marechal a exemplo do.3 juizes federaes civis, mandou 
Mallet, (llW 1í, ao nwsmo t.nmpo, ministro do isentar os juizes fedoracs militares do im
Supremo Tribunal 1\JilHai' 11 :\Jinistro dn. posto sobro vencimentos e restituir a estes 
Guerra. Mas. nrst:t> easo, tl razão tht uã.o in- o IJ.ue a.ntes fôl'U. sob esse titulo co1Jra.do ; 
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4°,"no caso affirmativo,cm qnan"&o monta,m 
as (lUa.ntias que antes lhe toeam colmtda.s, as 
·que 0m.virtude do citado aviso lhe devel'ão 
ter sido restituídas e as que depois do a,viso 
e em vil'tude delle tcem deixado de entrae 
para o Thcsouro,po1· se lhe não haver cobrado 
o rcs1JCctivo imposto ; 

5°,si o general Fl'ancisco Antonio de i\Ioura, 
depois de ter sido votado para Deputado a.o 
Congresso Nacional, pelo Estado do Rio 
Grande do . ...Sul, l'astituiu o.ssa,s CFI<tntias, e 
si fez decrtil'ações de que o fazia po1· nã.o se 
consid.et·ar juiz fed.cral. 

Sa.l<1 das sessões, 18 de maio de 1901.
Fausto Cardoso. 

O Sr . .José J:Cuzebio- Sr. Presi
dente\, o P'treccr du. Commissão de Petições 
e Poderes, de que fui reLator, reconhecendo 
o Sr. mn,rcchal Francisco Antonio de Moura 
Deputado pelo I o districto do Rio Grande do 
Sul, foi a causa. do requel'imento que está 
em discussão. 

Como membro da Commissão de Pe~ições e 
Poderes e como reLator do parecer, cum
prJ-me, neste momento, vir á tribuna pam 
ex:plic<w o :proce1limento da mesma com
missâo. 

E' o que vou fazer, sendo o mais breve 
possível, mem1o porque a matcria, pa
rece-me, não se presta a longas dissertações, 
sob o ponto de vista em c1uc a encarou a 
Com missão. 

A Commissãp de Petições c Poderes não 
desconhece, nem desconlwcia, ao lavl'at' o 
parecer, as uavidas, as controversias que 
~aviam a respeito de seeem 0"\:1 não juizes 
1e<ler:J.es os membt'OS Llo Supremo Tl'ibunal 
Militar. 

Mn.s, por isso mesmo que E!u tratava ele 
(luvidn.s, por isso mcsmq que se tratava. de 
umtt que-rt;ão controvertBa, a Commissã,o 
entendeu que não po~ía. incompatihiliza,r 
um ciuadão eleito, simplesmente por causa 
dessas duvidtts e controver.-;ias, e deixou de 
<lnktt' na. apreciação da incompa.tibilidade, 
porcp:te ella não está expressa em lei. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-V. Ex. leia Paula 
Bu.ptista. 

0 Sa. JosE EUZEBIO- Pat~la Baptista não 
se refere a reconhecimento de poderes, nem 
a. incompatí.lJilidades eleitoraes. (Trocam-se 
apco·tes.) 

Paula Baptista, repito, não trata absolu
tamente de incompatibilidades ; estuda e 
explica as diversas especies de interpreta
ç~ões <\dmittida.s em hermeneutie<~ jul'idica. 

A verdade é esta, S1•. Presidente, para que 
se possa arrancar a um cidadã.o qualquer o 
m<tndato conferido pelo povo, é necessariq 
que exista uma . disposição legal, expressa, 
clara. e ·termi'nante, que isso autorize. 

:Mas, a respeito do Sr. mareclu~l Moura 
não existe tal disposição, não existe· abso
lutamente incompati1Jilid<J.de expressa. em 
lei. 

Si nós formos admittir incompatibilidades, 
sem que estejam expressas em l~i. coa.rcta
mos o direito do. povo á livre escolha de seus 
representantes. attentamos contr<.\ as liber
dades eleitoracs. 

Discute-se, Sr. Presidente, si os membros 
do Supremo Tribunal Militar são ou não 
juizes federaes, isto é ..• 

UM SR. DEPUTADO-Esta é que é a ques
tã,o. 

O SR. JosB EuzEBIO-... si pertencem ou 
nã,o ao Poder Judicia1•io da União. 

Não pertencem. 
0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES - Perten

cem ~ntão ao dos Estados~ 
O SR. JosÉ EuZEBio-Attendendo ao aparte 

do nobre Deputado, devo dizer que ha di-
versos tribunaes na Republica. -

A Constituição mesmo refere-se a todos 
elles : ha .o Supremo Tribunal Federal, que, 
com os juizes seccionaes, constime o Poder 
Jud.iciario da União ; h.1 o Supremo Tribu
nal Militar; ha o Tribunal de Contas; ha o 
Senado convertido em TribunalJ.e Justiça, 
etc. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Esta é magnifi.ca. 

A ;aa,teria de incompa.í;ibiliuade eleitoral, 
não h a d11vida, é ma teria stricti .furis; não 
se podem deprehender incompatibilidades 
por <malogias, ou em virtude de interpreta
ções extensivas, apoiadas embora em opi
niões respeitaveis ... 

V. Ex. me dlga. uma. co usa :. os membros do 
Supremo Tribunal Militar são juizes~ 

0 SR. JoSÉ EUZEBIO-São juizes, como o 
são os juizes de facto, como os membros do 
Tribunal de Contas, são juizes. quando tratam 
de apura1' a responsabHidade, de verificar os 
alcances dos responsa.vcis pelos dinheiros 
publicos. -O SR. FAUSTO CARDoso-V. Ex. leia Paula. 

Baptista. 

O SR.J"osÉ EuzEBI~- .•. pol' mais impor
tantes que sejam estas opiniões e por 1na.is 
competentes que sejam aquelles que as dis
cutem, como é o illustrado Deputado por 
Sergipe. -

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Leia. O decreto 
que regula o Supremo Tribunal Militar; ..• 

0 SR. JosfJ EUZEBIO-Eu O conheço. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO-... examine as 

attribuições que lhe compe~em. _ 
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0 SR. JOSÉ EUZEB10-Ahi n,té se trata. de 
ttttribuições consultivas des::;e tribuna.], c1ue, 
em certos ca~os, dá pareceres, com os quaes 
o Poder Executivo pôde ou não concordar, c 
.isto não é at,tribuiç-ão do Poder Judicim·io. 

siquer allusão ao Supremo Tl'ibunal Militm>, 
do qual só veiu a tl'.tta.r na. declaração de 
direitos, objecto da secção li do titulo IV. 

E' verdade quo a Constituição declara no 
art. 55 que o Poder Judiciario terá po1• 
org'ã.os um Supremo Tribunal Federal e 
tantos juízes e tríbunaes (ede1·aes quantos o 
Congress~ crear. Mas não foi, de certo, 
intenção do legislador coruprchender entre 
es;:;es tribunaes fecleraes o Supremo Tribunal 
Militar, aliás creado pela propria Assemhlêa 
Constituinte, porquanto, ma1s adeanto, no 
art. 60, definindo as attribuições dos citados 
tribunaes, não inclue uma. só das que com- 
JCtem ou possam competir aos juizes mili· 
ta\'es e, ·pelo contrario, no art. 77, § 2°, 
dispõe que as attribuições do S!ipremo Tribu
nal Militar serão reguladas por lei.» 

Os membros do Snpremo Tribunal Militar 
Ilão pertencem ao Poder Judiciario lla União. 

A Constituição da Republica, na secção :1&, 
tit. 1°, que se insceevc «Do Poder Judiciarío» 
declarou quaes são os membros do Poder Ju
diciario da União, definiu-lhes as attri
buiçõcs nos arts. 59 e 60, attl'ibuições que 
n;bsolutamente não tem o Supeemo Tribunal 
Militar. 

Esta mesmd Constituição, muito adeante, 
na secção li do titulo IV, tratando da deck
mça:o .. de direitos, eefcre-se ao fôro especial 
uos militares e crea o Supl'emo Tribunal 
Militar, que deve ser regido por um3. lei 
decretada pelo Congresso. 

Parece intuitivo que, si o legislador con
stituinte qu]zesse consideear b Supremo Tri
bunal Militar como orgão do Poder Judicia
rio da União, incluil-o-hia na secção tercei-

. ra, do titulo primeiro, destinada á organiza
ção do Poder Judiciarlo, e defi.nir-lhe-hia. as 
attribuições, assim como fez a respeito do 
Supremo Tribunal Federal e dos juizes fe
deraes. 

Poder p'olitico da. mais alta importancia 
neste reginien, o .Judiciario, não podia deixar 
de ter suas attribuições definidas,enumeradas 
com precisão e clareza na Constituição da. 
Republictt . . 

A questão da irreductibilidade dos venci
mentos de juizes federaes deu Ioga r á. con
troversia de que nos temos occupado. 

O Sr. Ministro da Guerra, antes de expedir 
·O avis..> a que se referiu o illustre Deputado 
.por Sergipe, consulto~ a respeito ao Sr. Mi
nistro da Justiça, que é lente 'de uma Facul
d.ade de Direito, é jut•ista, e é S. Ex. quem nos 
dá, nos seguintes termos, a verdadeira dou-
hlu. . 

Outro trecho: 

· · ~ ·:N~ · ~êgi~eü ·~~t;;~1. ·~;~à· d~·s· ·~~ís · emí: . 
nentes prerogativas do Poder Judiciario é a 
de deci·eta.r in specie a inconstitucionalidade 
dos actos dos outros dous Poderes, sendo esta, 
sem duvida, .uma 'das principaes razões 
que justificanl. a irreductibilidade dos seus 
vencimentos; dessa prerogativa. não gosa o 
Supremo Tribunal Militar e isto ainda con
corre para mostrar que'elle não pode ser 
considerado como orgão. da.quellc' Pmler;» 
........................ · ................. . 

«Das considerações expostas parece-me 
poder se concluir, como acima disse, que o 
Supremo Tribunal Militar não faz parte in
tegrante do Poder Judieiario; constitue uma 
justiça especial, que se rege por leis espe
ciaes e incide sobre casos espeeiaes .... »-

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃEs-Entretanto, 
o Sr. Ministro Carvalho, fallecido ha. p,oueo, 
mos}t•ou em seu voto que isto não tinha ra
zão de ser, 

Vou ler alguns trechos deste aviso e peçô 
'tambem pel'missão á Camara para ler outras 
opiniões a respeito da.questão. -
· O aviso é de 8 de novembro de 1899. Diz 

·O Sr. Ministro da Justiça: 

0 SR. JOSÉ EUZEBIO - Este foi apenas um 
voto divergente no accórdão do Supremo 
Tribuna.l Fedel'a.l que vciu firmar definitiva
mente a doutrina que sustento. 

0 SR. ADALBER.TO GU!i\IARÃES - Não · -
apoiado; lá se declára quaes sãp os juizes 

« Pi'Oclamando a existencia 'B.etres poderes 
em nossa organização política, o Legislativo, 
o Executivo e o ~ Judiciario, a Constituição 
tratou, metho<licamente, em secções e capi
-óulos destacalios, do tudo quanto é perti
nente a cada um dolles. Depois de haver, nas 
secções I e li, esgotado a ma,teria refe1•ente 
a.os Potleres Legislativo e Executivo, occupou· 
se, na secção Ill do titulo I, do Poder Judi= 
eiario, enumerando os seus orgãos, indicando 
o modo de éomposição de seus tribunaes e as 
suas importantíssimas attribuições em pri
meira como em segunda inst?tncia, sem f<ú:er 

federaes.· · 
0 SR.FAUSTO CARDOSO-De qaem é isto~ 
0 SR. Josfl EUZEJ3IO- Do Sr. Ministro da 

Justiça. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO- Isto já está re

spqndido pelo Sr. Ministt·o Souza. -Carvalho. 
0 SR. Josf: EUZEBIO ...:.._Esta é . a opinião 

de V. Ex. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO- E' a opinião do 

Sr. Ministro da Guerra e que teve o assenti• 
mento do Sr. Presidente da Republica. (T1·o-
cam-se ap(:lrtes .) · · 
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0 SR. TEl:X:EIHA DE SA_-E:-;tilo mostrando 
que a materia é controvertida. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO (ao orador)-V. Ex. 
deve ser leal, leu do as opiniões contrarias. 

. O SR. Josú EuzEBIO - Sou leal : V. Ex. 
citou opiniões, eu ta,wbom o::;tou citando ... 
(Ha outros apm·tes qw; mlcrrompem o onulm·.) 

V. Ex., Sr. Presidente, ú tc.,;tcmunha de 
que não tenho concorrido para prolongar a 
discussão ; pelo contrario, de.~rjaria. que ella 
corresse o mais calmamente po.;sivel. Não 
tenho dotes oratodos nem l1a.uito de tri1mna 
(n(to apoiados) ; estimaria, portanto, que os 

·meus illu5trcscollcgas fos~em benevolos, não 
me obrigando a mudar o fio de minhas con
sideraçõc::, a cada momento, com os sem 
apartes. 

Como V. Ex. viu, li a opinião do Sr. 2\Il
nistro da Justiça, que· 6 jurista, c á qual dou 
~ autorhlade que o nobre Deput;tdo ele Ser
gipe dú ú opiniã.o do Sr. Ministro tht Guerra. 

Fallou-se aqui que a opiniã.o do Sr. ri'Ii
nistro da Guerra. é emittida em nome do Se. 
Presidente da Republica.; cabe-me, portanto, 
mostrar ::"~ Camara c1ue a ópinião elo SP. 
Campos S~tlles, que, todos os :pJliticos sn.
]Jem, tomou parte sttliente, decisiyn, mesmo, 
na organizn.çã.o da magistratura federal, não 
fa;vorece e p3lo contr<Lrio destrôe completa
mente tudo que aqui se tem dito em contra
posição <i doutrina que VC'nho sustentando. 

O Sr. C<tr11l)OS Salles, por occasião de sulJ~ 
metter <t as.signtJ.tura do Presidente do Go
-verno Pl'OYisorio o decreto que organizou a 
justiça feder<1l, . externou-se pela. fórm::t que 
passo a expor. . 

Na luminosa. exposição do :moth·os que 
acompanhou o decreto tle ll de ontuht•o de 
1890, c1ue orgn.nizou n. justiça· fedeen.l, en-
contra-se o seguinte: · 

« NU,o se trata de tribuna.es ordinarios de 
justiça., com uma. jurisdicção pura e simples
meu r,e restrictn. ::"t applicaç'fw das leis nas 
multiplas relações do direito pl'ivado. 

A magistratura que agora se instalh. no 
paiz, graças ao regimen republicano, não é 
um inst-rumento cêgo ou mero interprete na 

. exeeu-:;ão dos actos do Poder Legislativo. 
Antes de applicar a lei, cabe-lhe o direito de 
exame. podendo dar-lhe ou recusar-lhe san
cção, sl ella lhe pm'ecer conforme ou con-
traria á lei organica.» . 

Sío Su1n·emo Tribunal Milita,r :fizesse parte 
daquella magistratura, devia ter essa mesma 
altíssima missão que foi confiada não sô·ao 
Supremo Tribnnn.l Federal como aos juizes 
seccionaes ,nos diver,~os Estados. 

Ainda mais: 
•••• • ••••• t •• e e I~ e. I I tI I 1.1 • I I tI I I 11111 e 1 

«E' a vontade absoluta das assembléas 
legislativas que se extingue, nas sociedades 

moderna", como se hão exting-uiclo <:ts dou-
trinas do arbítrio soberano do Poder Ex~-
ecutivo. ~ 

A funr.çiio Jo liboralrsmo no passado, diz· 
um eminente pensador inglGz, foi oppor um 
limite ao poder violento dos reis; o dever
do liber·alisn;w na épGc<:t aetual é oppor um 
lin1itc ao poder illimita.do dos parlamentos. 

Essa, missão incumbe, sem duvida, ao
Poder Jucliciario, tal como o architectam 
poucos povos contemporaneos e se acha con
sagl'ado no presente decreto. 

Ahi estü. a profunda. diversidade de indole 
que existe entre o Poder Judiciario, tal como 
se <tchava instituído no regimo11 decahido, e 
aqucllo que agora se inaugura, c;dcado sobre 
os moldos llemocratícos do srstema federal.» 

Parece-me quo o Supremo Tribuna,! Militae 
não· tem absolutamente tt'> attdhuíções, a 
que ,;e refere o trecho que a.cabo de ler, de 
oppoJ;' limites a.o parlamento. 

Mas, senhores, na exposição elo motivos do 
Sr. Dr. Campos Sa,lles, actualmente Presi-· 
dente d<t Ropublica, lm um trecho que não
deixa, duvida absolutamente a respeito de·. 
quaes sã.o os membros elo Poder Judiciario
Foderal. S. Ex. vac ao ponto de enumerai-os. 

O SR. FAUSTo CARnoso-Elle está se. eles
dizendo muito; V. Ex. apoia o Sr. CQ,mpos 
Salles ~ 

O SR. JosÉ EuzBmo-Não se trata de 
apoio. Exerço o mandato de Deputado e · 
como tal emitto a minha O!)iniã.o. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Pergunto, porque 
c1uero saboe quaes sã.o os meus col'l'cligio
narios. 

O Sa. .Jos:fu EuzEBIO-Paroce-me que ni:í,(} 
lm acto algum meu que envolva hostilidade 
ao Governo. 

0 SR. FAUSTO CARnoso-Maior hostilidade
elo que, na qualidade de memlJro ela Com
missão de Poderes, ir de encontro á palavra 
do Governo, que afiirma que os juizes do 
Supremo Tl'ibunal Militar são juizes fe
deraes ~ Não é possiV\t;l. V. Ex. é um ver
dadeiro opposicionista como eu . 

O SR. J os:E Et!zEJ3ro-Continúo a ler as pala
vras do honrado Sr. Campos Salles em apoio. 
ela opinião que defendo : «Na organização. 
que vos apresento, af<tstando-me do molde 
americano, institui uma secção judicial em 
cada Estado, assim tttlutom no Districto Fe~
deral, com um sô juiz, tendo a sua séd.e na.. 
respectiva capital ; ao todo 21 juizes com 
outros tantos· substitutos que considm•ei in
dispcnsaveis para que a marcha. da justiça 
não possa soffrer solução de continuidade nos 
casos de impedimentos temporarios. O Su-. 
premo Tribunal Federal compõe-se de 15-
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juizes, dos quaes um ser<Í. o presidente e outi'O f . 0 SR. CoSTA J_l!NIOR-S.i ~ã,o jLÜZCS federaes, o procurador goeal da Republlca.» la lei não permnte a olmç<w. 
São estes os juizes federae~. membros do O SR. Jos1~ EuzEBio-A lei elc~t~m~l só se· 

Poder Judiciai'io da Gnião. Esta é a organi- refere aos mombl'os do Potlor Judwmrw. 
zação 'que ainda no mom~n.t_? actual e:dste. o SR. PRESIDENTE-Lemln·o ao nobre De-

Como estou expondo opunoes a respeito da putado que está. finda, a hora do expe-
m::tte_eia, Sr. Presiden~e. pão posso deixar d~ diente. · 
refm•n·-me a um accordao do ~upeomo Tn- 8 J ;, E , , , ___ ~I· ·s oJcrnns minutos 
bunal Feclt3ral qne, com a autorulade de su- O B. os~ UZEI·10 " <tl < o ' 

premo.int"rprete da Constituiçêí.o resolveu e ·you tonmnar. 
·1 questão ~le Rerem ou não J'ui:r.e~ fbder'aes os O illustrado ,jurisconsulto, Sr. Banada~,. 
< • " ·• • 1 do dos membros do Supremo Trl-membros do Supremo Tribunal Militar. Par<.t ac voga . . · · R ~ n'imen-
não tr~ze1~.rnuitos livl'os J?<tra. aqui copiei ~o lmmü l\:h~1tar, ness~ q_ue .. t,to de ;eo·o a ui 
accórdao ac1uello~dos consulerancla quo m·us tos, pulJ11cou um íollleto, c1ue t1ao q ' 
c · • • ' 1 1 alrr ns trechos só póclem corrobomr claramente tratam .da; questão. o accórdão (o q.ua o~1 ·- . • 
• de 9 de no 'C' 11lJI'O (le 18(\8 • a mmha opmu:w. 
e ' 1 

v • Refere-se 0 Sr. Barradas á instituiç'i'í,o do 
« ConsidemndO' que, comq_uanto o> autó- Conselho supremo Militar, que se deu pol' 

res appellados, como ministros que sã,o do alvar<í de 1 de abril de 1808, com o duplo 
Supremo Tribunal Militai', possam intitular- carac'ter de corpo consultivo e tribunal de 
:->e, em sentido lato, juizes federae,;, visto justiç~a. ; rste conc;elho, d.iz elle, pas.sou ~ara 
como o dito tribunal 'é uma, instituição judi- 0 rerrimen aotna,l qmtSl sem mod1ficaçoes. 
ciarla da Udião, que, além de organizai-a, De 0facto e nneranclo as attrilmições do 
nomeia e estipendia os respectivos mem- Supremo 1~l'ibunal :Militar, diz aquelle juris-
bros, exercendo.se su::t jurisdicção em consulto : .' 
todo o territorio nacional, todavia não estão «Além destas lhe foi conferida a do con
elles comprellendidos na classe dos juizes sultar com 0 seu p<~recer os casos affectos 
federae.> em sentido stricto, do que tPata o pelo Govm'no sobre di ;ciplina, direitos e 
art. 51, § 1 o da Constituição Federal ; devt~res das forças de ten·a e mar e classes. 

Considerando que a citada disposição, in- annexas, e de mandar expedir as pate_nt.es ' 
-erta. como se aclla na secção :.;a do tit. lo milit2ures; attribuição de natnr~z~ <~dt~um~
da Constituição Federal, que se inscreve- teativa.; mantida pol' uma tmd1çao ln~tor1~ 
Do Podm· Judiciario-, só mente pôde referir- ca como corpo consultivo que era o extmcto 
se aos juize3 que são membros daquelle po- co~selho Supremo ~lilital', etc.>~. . 
der polüico, e a essa categoria. perten- Ora, 0 Supremo Tribuna.l ~lllital' contl
cem exclusivamente os que toem suas attri- nuando como continuou, com a mesma 
buições definidas na imlica,da secção (a,rtigos situ<"(ã.b que tinha na mon<trchia, nito acom-
59 e 60), entre as quaes se mencionam as do panhou absolutamente a evolução que tcye o 
Supremo Tribunal Federa,\ e as dos juizes sec- Poder Judiciario que, naquelle t~mpo.' tmha 
cionaes e outros ,que de futnro se cl'earem attrib'uições muito ro~trtctas, na.o tu~lla a 
sem ret'erencia alguma ao Supremo Tribu- alta missão quo tem ho,1e de supremo mter-
nal Militar, cuja organizaç~ão foi deixada ao preto (l:t Constittüção. (;lpo~a.dos.) . , 
cuidado do legislador ordinario, a quem o Supremo Tribunal M1lLtar continua. .a. 
tambem incumbin-~e de regular as attr'ibui- ser um corpo consultivo o a mandar CXliCdlr 
~ões do me~mo tribunal (art. 77, § 2o da, Con· patentes ! 
stituiç·ão, tit. 4", sec.ção 2a), o que torna p- Um tal tribunal não pôd~, .i1h~olutamc~~e, 
tente ·que clle está fóra da esphera do Poder ser orgão do Poder JudiCial' lO da Umao, 
Judiciario, orgão da. Soberania, Nacional, poder soberano que, na .es:phera: (~sua auto-:
pois as attribuições deste não poclem deixar ridado, não reconh~ce lumtes smao na Con-
de ser definidas pelo legisla.dor constituinte stituição da Ro:puhhca. . . 
de~de que um dos principaes objsctivos de Sr. Presidente, vou ter~mar. qo~~o t1ve 
uma constituição é organizar os podere.~ occasião de dizer, as mc~mpat.tbi.ll~ad~s 
políticos e enumerar-lhes as attribui- eleHora.es consti~uem materra str~ct:_ JUns, 
ções ... » em que não se admittem interpretaçoes ex-

Este accórd[o explica, em outros funda· tensivas ; parece-me, :P?rt_anto,_ que andou 
mentos, a dill'erença que ha entre as func- acortada!nepte a Çomt:lissao, n~~ .~n~and~_ 
eões dos juizes felleraes, orgãos do Poder ;na apreCia_çao de uma. mcompatl~llld a ~dque 
.fuàlciario, e as dos membros do S.upremo só pol' mm? de .uma mte;pre.~açao uvd ~~a 
Tri~unal Miliiial'. e extra.ordmar1amente extensiva se po ena 

o accórdão diz qu~ elles são juizes compPehend~r. A • -com~ 
fede1•aes mas em sentido lato, não o sendo Ao conclUir, convem lembrm que, . 
l · t ' - · disse hoje um:1 brilhante folha republicana, s nc o sensu. · iZ 

Cama.ra. V. I 
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O Pai.::, a proposito da susp3nsi"io de um 
lente, quo é Senador d.a Ropublica, nós csl,a
mos em uma. dernocra,cin,, c é da. es,;encin. 
deste rogimon que qnelll julga das cousa,.;, 
em ultima <tnaJy::;e, são os eleit_ores. Convén~, 
portanto, que rospeitcmos :.t vontade do elel
.torado. 

(1l:I1.âto bem. ; nutito bem. O OJ'ado1· é c!km
.j)l'imenlado.) 

·o St·. Luiz DoiUingues ven.l 
justifical' um ap~Lrte que dou ao sou distincto 
-<;ollega o Sr. Fausto Cardoso. 

A intorprota(:ão da C<1m.iu·a. no reconheci
mento de podor·cs do seus meinbros não 
obl'iga o Governo, primeiramente, porque 
não é uma lei, e depois porque, quando o 
fosse, não teria tal ell'eito, porque a facul
dade que tem o Congresso ele intel'preta.r a, 
Constituiç:ão no exercício de sua.s attribui
.ções a tem por igual o Poder Executivo no 
cxercicio das suas. -

Os Poderes Executivo c Legi~lativo podem 
interpretar a lei a sou modo, o em con
sequencia o reconhecimento do ma..rechal 
Moura nãó obrigaeia de moclo algum o Go
-verno, como interpretação da Constituição, 
:1 exigir dos Ministros dn Supl'emo Tribuna,l 
Militar n. restituição dos impostos de que 
foram isentos pela interpretação dada por 
ellc Governo ao art. 57, § l" da Consti
tuição. 

A ultima pa,lavt•a pertence ao Supremo 
Tribunal Federal, que, pela, Constituição, é 
a quem compete a interpretação da. Consti
tuição. Emqua.nto este Tribunal n&o pro re
I' ir accórdão sobre o caso, é livre aos dous 
poderes, LeglslaGivo e Executivo intcrpt'C-
trl-r a lei i~ seu modo. - · 

Em rcspo::!&a a diveraos apartes do Sr. 
Fausto Cardoso, o orador diz quo o quo o 
ti'OUX.C lL tribuna, };là,Q t'Oi Õ.iSCUtir O })<1l'CCCl' 
tla Commissão, nms defender a doutl'ina que 
sustentou o com qun o seu illustre collega 
tanto se cscand<üi:wu, isto é, qu:J ,~, deci::;ão 
da Camara na, verificação dos poderes de 
seus membt•os não obriga. o Governo como 
interpretação constitucional. (.Muito bem, 
'n1-?.âto bem; o orado,· e ?nttito felicitado.) 

O Sr. Trindade- Sr. Presidente, 
de3ejo falla.r sob1•e o requerimento apre
s~ntado pelo iUustre representante de Ser
gtpe. 

O Sr. Presidente- Foi adiada. a 
-discussão por ter excedido á hora. 

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
Serzedcllo Corrêa, Rodrigues Fernandes, 
Christino Cruz, Guedelha Mourão, Joaquim 
Pires, Thomaz AcJ;ioly, João Lopes, Au-

g;:rsto Severo, Soares Neiva,. Trindade, Celso 
de Souza, Percim de Lyra,, l\1of'eira Alves, 
Esmerald.i.UG Bandeira, cornclio da, "Fonseca, 
Pedro Pernambuco, Alfonso Costn,, Castro 
Rebello, Noiv<t, Tosta, Pauh1, U,dmarães, 
V~:-rgnc 1.k AbYeu, Marcolino 1v10Ul'i1,· G:üdino 
Loreto, Henrique Lagden, Oscar Godoy, 
Pereira, Lima, Julio Santos, Oliveira Fi
gueiredo, Viriato lYiascarenhas, Henrique 
Sall8s, I\Iayrink, Nogueira Junior, L<tmar
tíne, Costa Juniol', Ovidio Abrantes, Bene
dicto do Souza, Xavier do Valle, Alencar 
Guimarães, Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, 
Victorino MonteLro e Alfredo Varelta. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Ag-apito dos Santos, Luiz 
Gual1Jel'to, José BolLeux, Gastão da Cunha, 
Anizio de Abreu, João Gayoso, Pereira Reis, 
Ermirlo CouGinho, Gomes de Mattos, Fran
cisco Sodré, Felix Gaspar, Manoel Caetano, 
Eugenio Tourinho, Satyro Dias, Augusto de 
Freitas, Rodrigu<:s Lima, Dionysio Cel'
queira, Sampaio Ferraz, Antonino Fialho, 
Martinlw c,tmpos, Joaquim Breves, Ilde
Cunso Atvim, Penid.o FUho, Bueno de Paiva~ 
Manoel Fulgencio, :Miranda Azevedo e Adol-
pllo Gordo. · 

E sem ca.usa. os Srs. Carlos. Marcellino, 
Pedro Cltermont, Antonio Bétstos, Indio do 
Brazil, Virgitio B~·\gido, José Avelino, Gon
çalo Souto, Lima Filho, Camillo de HoUanda, 
João Vieira, Araujo Góes, Arroxella.s Galvão. 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos, José 
Monjardim, José Marcellino. Iríneu Machado, 
Nelson de Vasconcellos, S<L Fl'eire, Ra.ul 
Barroso, Bal'l'OS Franco Junior, Deocleciano 
de Souza, Lourenço Baptista, Alves do Brito, 
Custodio Coelho, Pereira dos Santos, Mon
teil;o de Barros, Francisco Salles, Aualberto 
Ferraz, Lamounier Godofredo, Landulpbo do 
Magalllác.-;, Sa.bino BMro~o. Silveil•a, Drum
mond, Arthur Torres, Ologario Maciel, Oli
veiea Braga, Joaquim Alvaro, Edmundo da 
Fonseca,, Pa,ulino Carlos. Cincinato Braga, 
Alfredo Ellis, Lindolph~Serra, Manoel Alves, 
Marçal Escobar,Soares dos Santos, Rivadavia 
Corrêa, Aureliano Barbosa, Pinto da Rocha, 
Campos Cartiér e Cassiano do Nascimento. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Havendo nu
mero !eg~l, yae-s3 proceder ás votaçõ~s das 
ma.terl\.\S md1cadas na orllem do dia. 

OS~. Val~is de Castro (pela 
m·dem)-Sr. Pres1dente, acha-se publicado no 
Dia1·io do Cong1·esso e sobre a mesa o parecer 
que reconhece o Deputado eleito pelo 5° dis
tricto do S. Paulo e peço a v. Ex. que con-
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:S~Ilte á Casa. si conc~de dispensa do inter- mundo de Miranda, Tosta, P<tula Guimarães, 
sticio para que seja votado immediatamente. Adalberto Guimarães, Herodia de Sá.,Augusto 

de Vasconcellos, Oliveira Figueiredo, .May
rink e Ovidio Abrantes. O Sr. Gertnano Hasslocher 

(pela ordem) ti.tz igual pedido a respeito do 
parecer reconhecendo Deputado pelo 1° Dis
tricto do Rio Grande do Sul o Se. general 
Francisco Antonio de Moura. 

Consultada a Camara sobre o requerimento 
do Sr. Valois de Castro, é o referido rcr1ue
rimento approvado. 

Em seguida, são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 
do parecer n. 7, de 1901 : 

« l 0 , que sejam approvadas as eleições pro
·cedidas no 5° districto do Estado de S. Paulo, 
no dia 8 de abril do corrente anno.., e reco
nheci(lo Deputado o Dr. Luiz de Toledo Plza 
e Almeida, 

2°, que sejam annulladas as eleiçõe.~ das 
seguintes secções: unica de Santa Rita de 
Passa Quatro, ullica da Villa do Porto Fer
reira, da Vill<~ de Inda.iatuba, }a, 2a, 3a e 4a 
de Belem do De,;calvado, a de Vallinhos, la e 
5a de Bragança, 2a, 3a a. 4a de Itatiba, Ga de 
Campinas, Ja a 4a de Jundiahy, la e 2a de 
.Araras e 3a de Itü.» 

O Sr.Pre~idente-Proclamo Depu
tado pelo 5o districto do Estado de S._Paulo, 
o Sr. Luiz de Toledo Piza e Almeida. 

O Sir. 'la.lois de Castro (pela 
01·dem)-Sr. Presidente, achando-se na a:lte
sala o Sr. Luiz de Toledo Piza e Almeida. 
Deputado reconhecido pelo 5° districto do 
Estado de S Paulo, peço a V. Ex. que se 
digne nomear a Commissão, afim de ir rece
bel-o e prestar o compromisso l'egimental. 

O Sr. Presiden:te-Convido os Srs. 
:3° e 4° Secl·otarios, afim de irem recebar _o 
mesmo senhor, o qual, sendo introduzido no 
t•ecinto, presta junto á Mesa o compromisso 
;regimental. 

Posto igualmente a votos, é approvado o 
·requerimento do Sr. Germano Hasslocher. 

O Sr. Presidente-Responderam 
â chamada 109 Deputados; lm, portanto, 
numero. Vou submetter a votos o requeri
mento do SL'. Germano Hasslocher, pedindo 
dispensa de int~rsticio para ser votado im
mediatamente o parecer sobre a eleição 
I'ealizada. no 1 o districto do Rio Grande do 
Sul. 

Posto a votos, é approvado o requerimento 
do SL'. Germano Hasslocher põr 100 votos 
contra sete. 

O Sr. President.c-Vou subrnettel' 
a votos as conclusões do p::trccer. 

O Sr. Fau'"'to Cardoso (pela 
o~·dem) requer preferencia para a votação da 
emenda que apresentou. 

Consultada, a Camara nega a preferencia. 
pedida pelo Sr. Fausto Cardoso . 

E' annunciada a votn.ção do parecer n. 4, 
de, 1901. · - · 

O Sr. Fau"'to Cardo8o· (pela 
ordem) requer que a votação das conclusões 
do parecer se ftLça pelo processo nominal. 

Posto a votos, é rejeita.do o referido reque-
rimento. · 

· O Sr. Fausto Cardoso (pela 
ordem) requer verificação da votação.. _ 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que votaram a fa.vor do requerimento 62 
Srs. Deputados c -contra 39, total lO I. 

O Sr. Presidente-Não ha numero; 
vae~se proceder a nova chamada. 

O Sr. 1.0 Secret.ario pr0cede. á 
chamada. . 

O Sr. Fa.uso Cardoso-(pela or- Procedendo-se it chamada, verifica-se te-
dem) requer verificação da votação. rem se ausentado os Srs. Francisco Sá, 

Procedendo-se á verificação, l'econhece-se· Soare::; Neiva, Pereira de Lyra, José Duarte, 
:terem ovotado a fi:l.vor 93 Srs. Deputados e Raymundo de Miranda, Milton, Tosta, Paula 
contra n; totall04. . Guimarães, Heredia de. Sâ., Augusto de Vas

concellos, Oliveira Figueiredo e Ovidio 
Abrantes. O Sr. Presidente - Não ha nu

mero. 
vae se proceder á chamada O Sr. Presidente-Responderam ã. 

. ; • chamada. 105 Srs. Deputados. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te-

rrem se ausentado os Srs. Francisco Sá,Soares . Fica adiada a votação. 
Neiva, Pereira de Lyra, José Duarte, Ray- Passa-se á materla em discu§são. 
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Comparecem ainda os Srs. Artllur Lemo~; 
e Epa.minomhs Gr::~.cindo. 

E' annnnc:iad:~ a continu:t(:i'Lu rh 'P· dis
cussi'Lo do pt·ojeeto n. 87, rlu l!JOO, nmnrlando 
obsnrvae val'ia.s rlispo.siçiJcs par·n. liol exe
cução (la, !oi do ·casamento (·ivil. 

drt mesma ConsWniçrTo e o rler.J·clo n. 181, de· 
2 de jnnei}'O de 1890, ?'Í)·ifcl·adum_e~~le. viol-udos 
no pai:; em detrimento da lcgtlmudade rlf! 
('amilia úra;;üeiJ·a, ameaçadn mn swt o;·gwn
;:,açr7o pcbt1s simuZ.açties do eslculo cit;i/, orútn
das de casamentos na o J·econhccülos por lei. 

Qual o fundamento desse pt'ocerlcl' encr
g"ico. dJJSS ~ protesto, desse gt·ito d ~~ :üarma. 

O Sr. Presidente-Tom a pal:vn'!L 1)wtiüo do l'cpresontanto do puvu? Porgunt-::L 
o Sr. Alfredo Pinto. 0 orador·. 

A cel'tez:L rlc 11110 pol' to;lo o paiz a loi do 
O Sr. AICredo Pinto e~t;t certo casémwnto eivil es·i;;t sondo uma. mentira, 

do que seda pl'efcl'ivet lim i tar-sf' ao pu, t•ecm' q 1 u~ a, itttolct·:mcü~ tcrn <.:onccn'J' ido Jli1l'<.~ tlc
quc elahor·ou solm~ o pn;jeei;o mn discrt;-:,;;i.o. g'l'ad:d-o na opinião-produzindo n. ücsorga-

A larg·a e f'ccuntlcL diseussão do prrr,jecto, aizadi.o da, íiLtltilia-quo os proprios selva
dando um:t nota solomnc c pt·orei J;os:t ,·~ gt)\\'-;,t:,;endam t) rDspeit<tm-cpmntlu üefundcm 
qncstão, em bon. ltoi'<L suscitada peh Com- :_L l;r"ilm. 
missito de Constituição, Legislação e .Justiça, ; Desde IH!JO, diz 0 orador, que as simula
a bl'ilhantc cstréa. elo scn illustee collPga D1·. eves do cstarlo civil se succcllcrn do um modo 
Gast?í.o rla CunlJ<l., quo conquis~on o.) fol'Os de ~-cl'golllwso, (~ somiH'a ÚêL mais dcpl'lmcntc 
p:·ovccto parlrnnrntar; a erudição ronllatla. itn[ntnitladc. 
por outr·o~ honratlos co\lnga.s que rc:ds:u·am cita ütetos c tlcrnonstt·a-os com as rccla
o delnb, tudo j,:i;o eollocn, o or;1dor• em 111 ,1,çíJcs rl;r, impr·ensa, que applawliu a sua 
difficil Hituar;:Í,rJ, attcn!;a. a fitH<L de requisitos inieia.tiva. 
intclloetuaü,; CjlW o :tuxiliem a cumprir· a Ainda (~;,;tã,o bem vivas no nspieito da Ca-
sua arrlna missü.o rlo rclatol' do projccto. m:Ll'<l. as reYelar/íes feitas ncs:-;e sentido pelo 

Rest:L-lhc um conforto: si poe esse lado nolwü D(l}lllta.do, 0 St'. G;.,.st~i.o u11 Cunha,. 
vô-sc em plano mnil;o jnfcd!Jr aos ~cus OntJ·os i neitlentcs rnais geavcs se tccm vc-
colle$'as, p Jl' utttt·o, ~ente-so pos:s1Iid.o de vur- rlflcado .. 
dM!on·o_ oeguU10 por !t:wer l)C(lt<lo <~ Can~ar·;l Em vist;L cli::;to, e.;;tiio plenamente jnstillca-
a s:>Iuçao do u~ pr·oblema. quo produzm o tlas as seguintes rmlavras do seu pa.t·ocoe: 
m;us bollo c r.t.dtante tot>now ria. pêLl::t.vra na P __ l _1 .. , .· z : .·z·. ·

11
m 

passada sessão do Con~t·esso Na.eionttl. « •;t~oe~ ' e, 0_1 ~em 80,1~ 1 ;( · ~ .~n~u.u~ ex:;~ c 
O orador solicita da, Cama.ea. a compla- ~~:~a .'11.echda J? 1 ?mpla ~_'~(fie~~~ • .;u;, a :~tt~ d?: 

concia para. OllYil-o nas consuJcmeõcs ClliO 'cela.~ c se''~ as. 1-n.n?vaçoes 1 a h r.u,s q e affe 
prr,ci:,:.a <~Ü<lnzir. · ctem. cL ~~1·_ençn tndl.vt<1wtl, JWO~{(r:me _o f/r:}·l:n:a 

Nfi.o SA limitarú. á anaJyso n justificaç:ão do a cffecl~~ularlr~ do casamento r;l.t,~l-tmJ:;tuTto 
rnotlm;to pat·ccel· q no olahoron: scnt rien hum a \ ~~'c. ~~, l~.e?uúlt~a con.::agl'OH. 1~ 0 . ~:!.u >~sta.;tl~ 
tJ'il.I1SllCf,:;io 1,;0111 O::lte OU aqUO!lO culto Oll con- JmltlH?,? mnru~nrlo COo~ OS p1 econcmtos da uW 

fi-sã.o religio~a, sem eogii;ar em elogios ou I nm·cltut decahula. ». 
censnt·as, mas por um sirnples impulso de Estas ph~'ascs,_ dtz o orador, tra.çam com 
súa c·Jnscionci:L do republicano. . verdade c slncct'Jd<Ldc o prms:Lmcnto da Com-

Desej•LV::t expor á C::tm<Lr·n. a origem do pro .. mis~ão. c fulminam o d_Iscurso in~olerafl.tc do 
jccto, a sua. opportunida.de o o seu e<.tractcr nobre Dc:putado pelo R1? de Jr~netro, o horr
juridico e socüLl ; pt'ecisa sem snbterfugios, rado mon::~enh_or Aur~ll?-n? dos s.ant~s •. q~e 
declarar ~L improcedencia dos a.rgumentos se revel<t o m•LIS feroz wmugo d<t Instltmç·ao 
contl'<Wioi< ~to art. 2n, o mtüs impot'tante e civil. do casa.:ncnto. . . 
proficno do projecto. · Os catlwlwos que <l.SSlm :pensam contra-

Nes><L }Jl;t·cgrin<.tção tã.o esc:alJrosll .. pr·e:-~isa riam a vontéLdo expressa do Leão XIII ; e 
das luzes e üo a,nxilio dos seus co11oga~. c:ontrariam, porque o Summo Pontifico tem 

A indic:J('Jo qnc apl'escnl;ou om 26 do maio idéas liiJcralissimas, das quaos refulge a 
do anno p<~.S~ado é <t syntltoso do sou pa.r~eoe mais nolJre tolora.ncia. 
e da.s disposiç~ões do projocto. Lembm o orador a gncyclicrt de 16 do fc-

A Camal'a rosolvm·<~t em sua salJerloria, me- veroiro de 1802, dirigida aos catlrblicos de 
ditando nos seguintes termos da mesma França, ; msc documento no qmü, disse Cas
jndica.(·'?.Lo: tellar, a l!JrcJa c a Republica kocaram u1n 

«Indico r;ue a Commissifo de C'onstituiçlTO, 
Legislaçi1o e JHstiça, a/.tendcndo á ?'eiJo,r;açiJo 
do art. 281 do Codigo Penal, em vista da 
libc1·darle de cultos que a Constituiçao esta
beleceu, {nn;~ule uma nova solv.çr7o de modo 
a serem ouservados fielmente o w·t. 72 § 40 

ONcnlo de paz e a democracia encontrou um 
idealismo 1·,wro.l. e iml-ispcnswve~ à stt(~ viela. 

Recorda mais o c1uo disse S. Thomaz: 
«0 casamento, emctuanto officio d<t natu

reza, ú regulado pelo direito n:1tural; em
quanto officio da sociedade, é regulado pela 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 14:18- Página 10 de 13 

.. ; .~ -;. -.· .. ·-: 

lei civil; emquanl;o sa.cramcnto, ü regulado 1 Em Pol'tug:i.l, pcJn. lei de li de maio de 
pelas leis cl11 igroj:t.» 1:377, firmo11-sc t.amh r~m essa faculrb.do, que 

Par-<~ tolher o nolJrc Deputa.do pelo Rio de mcrcecn os applausos ~lo :\lc:G~nrh·e Ue~
.Janeiro no:'\ seus impulsos rcacciowu'.ios cuhuo. Conohomva as.~1m a su<.l ?r~lrc r·cn eia 
contl'a urna. lei republicana, ltastam os eon- com o fl'W ü~ c: ecvc:e:~: « r; G((t/wl1c~s,;to ptwo 
eeitos crnitLidos pelo sou eminente eullcga nf!o q• ••.:;· 'J!'r' (on;nn. os que n(<o cí'CCií1. nctl~ r.t. 
Dr. Luiz Domingucs, glol'ia. do Estado <.lo ·recel,c;· wn sw:nonculo., JWI'IJWJ w7fJ lhe porle 
~1aranltão, Ol'lt<uncnto desta Gamara. af)radat :~iil ar:lo rptG lhe _í·~pu!Jna, qv,e 1·er:ula 

8. Ex. r~. catholieo c sustcn ta. i 11 tcgral' 1' iila/ii'Ofwwr,:•io ; f) calliohcl:':nw Jno·o n~7o_ con
mcntc o proJCdo, tanto qw.mt•) aquclles r1ue {tmrlc '' sw:_; ·a;,!enlo, qzw. 'J coz.~s~,· esptr.ltt.;at, 
lli.í.O p::n·tenccrn 110 mundo da. «tltcologÜ~ C GOiil, O roon/rw.:lo fjWJ C 'lnf11CI'!(( ]'11:1-dtca_, 
·tb fé, mas ;~o lllundo d:1 philusophia c dél porr1w: ,. dc::~fc os lemzJOs. aposlo/.u;~s? yi.mats 
razlo», na. plu·a.s:J elo grande cscl'iptol'. os c~J_nfu;v/umn as lrad<Ç'Jcs lt:!J<hmr.r,s da 

E' impos:-;ivcl csmcr-ilha.r todos os ponto.;;, f.'Jrt;J!t. :·• 
to:la.s as t;Jwscs c pl'i_r~cipi~s f~rmulaLlos pclcJS . ~a Jtomn:u1ia. é ohl'igatorio o casêunento 
:-.;eus collog:ts. lso;o ltnpltc:u·r;l alonga1·, som ClVll, du mc:-;mu morlo n:_t J:elgiea c IIul! 
rc:mltado, a dí::wussii.o do mJsumpto c a YO · lan<.la. 
ta.ç:U.o do projccto, <1 110 lH'c ~ is<.t ser acccito ou Xa ln;.dai.t-'~r.a esí;,t sujeito <l determinadas 
rojeitarlo pel<.t Ca.nlar·tt . condi<;ões 1lo dil'oi!;o <:i\'il; alguma, eousrt 

Em q1talqnor easo, diz o orador,-o p:u·la~ mrt.is se fez· além dos e.;;tatuto~ de Jienr·i
mcnto já domon;;tt'ou que c.;tú. vigilante na fllW YIII. 
defesa da. Ctrn i li<L bt·azileira. 

Nllstc l'eeinto ngitou-sc <t OIJiniii.u, cJ·gue- Na .\llcm:u111a, rlcsdc t875, G o ettS<.Lmentn 
ram-se pr-ot<J·;to:;;,_ fot·am suggel'idas ]mn1- ciYil t;1,rnlJcm obrlg-:ttoi·io r., a respeito, a lei 
·dcncias e em turno dos pl'incipios pt'ocl,Lmados de (i de 1"cn!t·eiru <le 1875 (: ba.shnte scver;.t. 
surgit·am nc;;;tc r·:tmo rto Pude f' Lcgi.~lati vo', fgualmctlÍiG 1n Suis.;a c mt Anstrüt. 
como em l8Vl <t pt·oposif;ll de um pt·o,jcdo .\. Amct·ic ,t n:'io o t·epudíou o, p,·Hte-s_c a!Til'
quc veiu <lo Senado, tt'0.3 c.-;colas '<loutt-ina- ma1· c •1111 r1 s:uulo.;o IJt'a:litciro Vi:-:co1Hlo de 
ria:>: <t rlos 'll!ü, com a mn.iol'ia fla CollllllÍS- Tõi,lllla.y,· qu:•,n1lo üsct·erh om lSI:lG, ttne: «em 
são, rnpurliam a, pt•ecclloncia obi'i.!.t:ltori:t do yJOw:r, 'liJIIis r!,~ 80 rtnnos g idútt do cusamento 
-cn.samrmtr1 civil, de aceordo com os pt·eccitos cit:'il i; · ;·tufitJ(f, du eodi!JO (?-rmcc~-11m. t{os mais 

· constitueionacs; a do.~ que sustentam vigo- ud;;,i;·urâs moll1'i11cnlos da ::rt1Jedo1·itt lw1íuma 
ros:uncntc doutrina opposta c lH'clem <L - c ;·,'flr·r;/iH-se em qw1si todas f!S le.'}islaç(Jcs 
eondemna~~ão <los lllinist;ru.-; de seitas ou con- rlo mw1•lo cin:ti:.'lrlo, sendo clfa ctmsc'lwmcia 
ft:ssões religio:-;as ou do . .; nui1011Ü~ . .;; finalntr.nl.L~, íiOIHI't(l •J lo!tir:a dtt tiúr ~ nlw1a de conscicncia, 

, :~ elos que almnjmn o slaltt fJHO ou an~r!.~ a 'Jl'-l' us ,;uJi.,· ·inlrr! 11 s1::;entes ult1·unu.ínlrmos nao 
anélrcltia actual na urganiza<,,<io rl:l f'amilia. O"s"m. íilrris tlis'(!ular w1 ho111'-~m r: •i difJnidadc 

Nottt, porém, rjuc os _illustr·:ulos or:ulm·es iu/,erenle 110 scn cw·adur. » 
:fomm incoltcl'cntc.; na su!-ltnntaç:to da duu- Par.t. eltcgat' :L uma conclusão logica e 
.trin<L favora vcl <i, Jll'~cedencia. c foram lnts· prwlcn te, q ne :·ntisfac,:t us in tu i tos d<t inrli- · 
c~e exemplos em parzes que absol!tt:~un_cmte c:l1)tr), preds:t a Comuiiss~Lo ützer· uma, syn
nao _s~ aclram nas mesmu.:> ?·~r~ccmlts..;Jmas tltcsc Jrístol'ica. cltl ohrig . ~toriedadc do ca.sn.
·COndlr)OCS do nosso, quanto a llbcmlaclc de 1 mento civil, instituído p:1lo dccreLo d.e 2 rto 
cultos. . , . . janeiro de l:::lDO ;. cornpa.r<tl-a com as lcgishl-

A pl'oposito, l~) nesse partwubt' o scu1~arc- Qões do outros pf'lvos 0 :tHirma.r, si perante u. 
<!Cr, que procurou, tanto quanto posm'cl, nossa, Coustituiçi1o, ü possível ultt-apassa.r as 
accentnar ;~c1uellc argumento. raias do direito civil. 

Diss~ . então: O citado dcceeto, no ri.rt. 108, estabeleceu 
Em Franç11, o ca~amento civil é, (lesde 3 de 0 seguinte: 

amn·ço de ISO:l, obrigatorio c precede o rnli- Esb lei começar{~ a tcl' excqução 
gioso, o qual,cclebradà·isolu.damcntc,não tem üe:;dc o dia 24 do maio de 1800, c desta 
.cxístcncia legal. <l<ttn. poe dca.ntc sú serão consitlcradvs 
. Na, Italia,· cxi!-lte do mesmo moJo. a o hei- Y:tlidos os casamentos celcb1·aclos no 
gatoriedade d:L ccrimonia civil, podendo, nra::il, si frn·em de ac·co1·do com as suas 
.:porém, esta. preceder ou seguir a consagração disposiçües. 
religiosa.. · Pamgmpho unico. Fica, em todo 

Na Hespanlta, a lei de 18 tlc ,junho de 1870 <'aso, salvo aos contrahentes ob:;cr11ar, 
-estatuiu a lei civil como unica.. valio.>a·; mas ;mfcs ou depois do casamento civil, as 
·O decreto de !) ele fóvcreiro de 1875 declarou fonnalidadcs e cm·imonias p1·escriptas 
facultativo o modo de contrahir· nupcias, pam celebncçiío do mat.,·imonio pela 
:sendo valido o c i vil ou o religioso. -reli!JúTo delles. » 
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Esta, disposição foi alterada pelo decreto 
n. 5'21, •1e 26 de junho de 1890, confirmado 
dopois no art. 284 do Co<ligo Penal. 

Os abusos vcrificarlos em detrimento da, 
organizaç·iío c logitimidado da. f;tmilia,<t cam
panha tle desceedito contra a lei do cn,samenLo 
civil o a reluct;mcia mesmo de muitos cida-

. dã.os mn Cllllllll'ik~. sacr·ifica.ndo muitas yezes 
direitos c .lnbrcsscs·dc menores, lcv,wam o 
Governo ProviSOl'ÍO a tomar aquclla. meuida 
cnm·gica c na qual se condcnsJ.va, o principio 
de punibilidade, appUcado ao ministeo de 
qtw lituer· confissão que celebrasse as ccrimo
nia:'; religiosas rio casamcní;o antes do acto 
civil. 
' Em fa.cc, por(!m, da Constituiçã-o !la Repu
blica,, ync estab0lcc:eu a plena. lib:!rdade de 
cultos e Yedou ~t n.lliança do Estitdo com qual
quer igreja, pel'nnncco o art. 284 do Codigo 
Penal? Não. 

Quer o elemento historko do a.rt. 7.2, § 4'', 
da Con :;titui~:ão, quer os dispositivos do 
mesmo artigo§:::; 3°, 7° c ?S,confirmam a.quelle 
penst~mento,qnc se tem generalizado c acccn
t.uatlo em quasi todos os tribunacs do pa.iz
os qnaes em jürispeudcmcia. uniforme se ma
nifeshm pela revog<~ç~ã.o do art.284 do citado 
Codigo Penal. 

O pt•o,jec :;o de Constituiçií.o do Gon:ll'flO Pro· 
visorio, consoante com o disposto no citad1) 
ai•tigo, continha. no al't. 72, !::i 4° : « A Reptt· 
blica sri reconhece o cagameHfo ciril, que pl·ece
dcrú se1lop1·e tis cm·imonias -relir;ivsas de rJ1taf.
l]?te1· culto. » No S3io da Comm issii.o dos ~21 
foram :mppeimidas, pnt• cmeml<!. dos Drs. 
Arnat·o Cavalcanti, Ant}lhilophio o otitt·o~. a,; 
palavras que SI' scguialll :í -;-ca.wimcnto cidl; 
e, atndn. que houves,;c mais (\c ullla emenda. 
na diseuss~i,) llo Co:tg-t·e:::so Consti t uintl\ em 
favot• u<t conscr\·a(;Ü•l rhs ·palavras suppri
mitlas, o Congt•cssu m:mtcvc a !iHPlH'C,:sã.o, 
julgando ttJl31lttS p~·udentc a.c.et·e:-;ccntar-n~ja 
cclebmção se1·ri !JI·atuila, comn está na Consti
tuiç:ilo vigente. 

E' claro, portanto, que desappareceu o 
elemento do crime previsto no art. 284 do 
Codigo Penal. _ 
. As o i.3posiçõe;; do art. 72, §§ 3o, 7o e 28, 
ainda ducidam e resolvem a questão: 

.- _. «.Todos os indiliiduos e con{i.ssues re

. ''·!JWsas podem err.e1·ce1· publica e li~:1·e• 
menta o seu culto ... » 

«Nenhum culto ou ig,·eja !JOSa1·~i de 
subvençao official, nem terú 1·elaçües de 
dcJJendencia ou alliança com o Gove1·no 
da. Uniao ou dos Estados. » 

«. ~o1· m.ottvo de cnmça OH de funcç{éo 
1·eltgtosa 11enhmn cidadcio podeni ser 
privado de · seus di?·eitos ciuis e polí
ticos, nem eximi1·-se do cuíí1p1·iinento 
de qualque1· dever ávicp. ~} 

As premissas que a.hi ficam nã.o autoriz~n 
outra conclusão que não seja: o legislador.· 
brazileiro não tem competencia para tolher 
a manifostaçfi.o de qualquer culto, de.~de que 
este nãu se afaste tla mora_! ou não perturbe 
a ordmn pulJlica. (Const. art. 72 §5°.) 

Não ser·<.í collocar qualquer eulto ou igt>cja 
sob a rlependenc.ia <lo E::;tado, coagir os ::'CUS 
ministro:> a ell'ectnarem esta on aquella. ceri
monia. antes de qu<tlquer acto _ civil, quando 
sal)emos que a mesma ccrimonia não estatne 
direitos. nã.o :fiPma obrigações jnridicas, nKo 
prees;;ahelcce relaç·ões tempor.:tcs ~ 

Ainda. mah, no caso dn condcmn:1ção do 
ministro· religioso não suspenderia· ell<t os 
seus dil'eitos políticos (Con.;t., art. 71, § 1°), 
qnall(b a. isto se oppõe a peopria Constitni
çã.o (art. 7!1, § 28) '? 

Os que racjocinam de modo diverso re
correm ;í,.:; legislaç:õcs estrangcieas, quo não 
servem do subsidio p:tra guiar a questão; 
chamam em seu auxilio, pot• exemplo, o di
reito comtitnido da. Republica Argentina,. 
Suissa, Franc;a, Italia c Allemanha. 

Nenhum do:-; p<Lizes citados a.da.pta-se ::-~ 
pratica de nosm Constituição em mateeia re
ligiosa. 

A ... Constituição Argentina no a.rt.2° declaea 
«que o Govenw Fedm·al sustenta o czdto catho
lico u.po.~tnlico 1·omano. » • 

A Suissa no art. 50 do seu pacto fedcn•al 
cstatuo fl'te «Os canti:ícs c a cont'ederaçã.o 
poucm tomar as medidas neeossari~ts contm 
usm·paçDes da.~ attt01·idadcs ccclesiasticas soún; 
os rli1·eilos dos cidadlios c dn Estado.>} 

A Halia, apozílr das rivalidade.-; que a sua 
unificac)io crc~ou entre o podct· tcmp:Jl'a.l e o 
papatlo; ni"w tom on.1 sou Codigo Penal uma. 
sü dbposi~·ií.o iL respeito. 

Na. Allema.nha (:t.et. G9 di.L lei de G de fe
vercit·o <ltl 1875) c na Fl'a.nça. (Codigo Penal 
a.rt-;. WD c .20~) são pu nldo3 o.-; sacerdotes 
que celebram os ca.sament,Js rcligio.~os antes. 
do civil; nem um nem outro, porém, de.:;scs. 
dous culto'i paizes justificam a opinião em 
contrario á nossa. 

A ol'ientaçãO, portanto, seguida pelo lllOS-30· 
dieeito constitucional veda qua.lq uer proce
dimento criminal contra os ministros de 
confissõe:> religiosas pelo facto deeffectuaram 
casamentos antes ou depois do acto civil.»· 

Passa. o ora.dor a ·-refutar o voto em se
parado do seu honrado collega o Dr. Tei:{eira 
de Sá, jnrisconsulto de provados meritos. 

A contestaç·ão a.os a':lsertos do nobre con-· 
tradictor é antes uma homenagem aos seus. 
talentos e dos que o acompanharam no de
bate. 

Inicü~ a sua defesa, agradecendo a gene
rosidade do;; mesmo;; seus collegas, quanto. 
a.os pl'Cclicados do orador. E' um ex:cesso de· 
gentileza. 
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Qua.ndo n<.t Commiiisão de Ju'{tiça, o Jwn-! Não lta. va.ntagem, pam a explanação que · 
rado Sr. Teixoil'n, de Sá formulou o seu lwi- fez o omdor, no ci:ltudo histol'ico d<t autori
lhantc voto em sepal'ado, o orador con1ba- dade da Igre,j;J, o das suas r0lações com o 
teu-o, escrevendo alguma,s pala n •;:ts, q no Es ~ado. . 
submettcu ao juizo dos seus coltcgas. Prcfirirú particularizD.r o facto ao nos:w 

Lê o que di,.;sc ent~~·). direito constitucional. 
Os seu,; <.trgumen tos podem ser ampliados. A Consti Luiç~ft.o diz no art. 72. § 4° : « A. 
Cita a opinião" de Spenccr, quando atnrma Republica só reconliece o casamento civil, cuja 

<tue o diPeito á libcrdatle de crenças é um celebntçtfo sc1·ú g1·aluita.» . 
eorollario evicl.onte do rlireito de igualliber- Tomanrlo a, monogamia um principio fun-
flade. damental da. família, o Estado, com todo o 

Pela Constituição da. Rcpublica, o pOLlel' direito, julgou-se o unico eomp:;tunte p;.u•a. 
publico só póde l'CHte.ingit· a liherdadc dn eskttuir as norm:~s qué validam o ca.sa.
cultos, cons:;ctal'i;.t da liberdade de con- mentu. 
;;.:cioncia, <1nanrlo o . .:;so::; cultos of{end,;m a E assim, lliz o orador, qnaosquer outras 
moral publica e as leis. formul~L$ dcs:.>e acto são dollc desconhecidas, 

Ningumn dir<i. de bo::t. fé que no~,;as duas inutois, inditl"erentes. 
ltypotho~c:; se po . .:;sa incluir a celehl'aç·ito do Sem o casamento civ1:l não ha ost<1.do civil, 
casarnenLo religio~o perante qualquer con- !ta concubinagem, c o Estado não pódc \"C
fissão. dal-a nem regulamentai-a. A f:ln:t attr.ibuiçã.o 

O casamon bJ religoso (• desconhecido p<Jla consiste simplesmente em evitar· que dessa. 
lei, mas não é por ella vedudo. união, apenas presidida pelas leis natlll'aes, 

Nesse caso, não pôde a su:1 colcbr<1ção as- decoeram perigos ou lcsõ:)s aos direitos da 
sumir a·.; proporçücs de um<.t figurn. de di- t'amilia lcgitim[l.. Nã.o pôde punir o acto, mas 
reij;o, sinã.o quando dcUc cm::t.n<.tnl ]_.)ertur- prevenir os efl"eitos. 
baçõo~ <t direitos c á ordem social. Que especie de <lelicto é o 1lo pa.dre? Um 

Deixa do ser, então, . um acto do culto. dclicto comrnum ? Mas n. condcmnaçiio sus-
Expõ3 em segl'lida o caractet' inteJ·confes- penderia os seus direitos poli Gico:~, o que não 

sional do Esta.do modemo, n.mparando-se em consente o art. 79, s 28. l.lm delicco f'unc
Qpiniõcs de emcl'ito.-> publicl::>tas. · eional; mas isto seria o absmdo, pol'fluo o 

No rcgimen 1nonarclüeo, em loga.r da in- Estado não outlwrga poJol'es aos minhtt·o::: 
dcpcnde ncia dos sacerdote.,, do que falta o l'clígiosos. -
nobl'c aut;or do voto em scpar<ulo, el!cs oram O cont.t·acto ospocial do cas:tnwn to indo
dependentes, vet•dadciros funccion<l.rifis pu· pende de qualquct· cerimonia l'L'itg-iu:-;a ; ],)go 
blicos. l"ttzol-o pl·eoedeL· ou succo<let• a osl;:.t nã.o é 

Eis o motivo porque o parecer affirmnu quu logico nem jnt•idico. 
<~ mona.rchi<t tem uma rcligián do Est.<tdo, O culto ~-~ puL•mittido, os nnbcntn.; pockrn· 
Jn<.LS sition-;t nas mm·alha-; de un:a.fot·t;aler.a, o!Jc,leccl-o 1putntlo queiram; o rptc n:to pc"ulo 

.onde foram inclusos os seu~ p ~~r.orcs um deUcs é, a peetcxco do tnl-o obsct·vallo. 
cgl'egios. · !"ugit• ;L re:;ponsttllilidadc criminal, quan,lo SCJ 

Ap~tgado, podanto, o ar·l;. :5" rla Con.-;t,i- yerifiquo 'a fi-lt~tdc, lnsando <lil'citos de ou
tuiçã.o do .Imp:;rio, torht-; as seitas 110d01n- trem, principalmente do menores. 
viver- neste petiz com a protecç:to d;ts leis, Os que a,dmittem ~a pt·cee,Jencia. do ca.sa~ 
como vivem :ts socicd<tdcs de outra Ol'dem. mento civil ao religioso, q ueir.:tm ou ni'io· 

Vem a pr-opo:;ito, diz o orador, citar :1s queiram, tlão e;;te ultimo como um acto que· 
pht>ases de HluntscltU , publicista. insuspoito o IE:-;tado bafeja. 
"tto espil'it;o christiio: . · Isto é que o orador não quer. 

«Eu nã.o sou, diz com cffeito ~~ Igreja, nem A lei só pôde est11belecer a. pl't1Cedencia. de 
contra a Monarchia. nem contra a Republica.; um a.cto sobre outro, quando ambos são juri
eu me condlio com todas as formas de go- dicos e completam-se para. a validatle do 
vcrno, comta.nto que ellas não opprimam contt•ttdo. 
a vida. religiosa. Monarchistas, a.ristocratás, . O Brazil tem hoje a ~b.~oluta secularização
democratas são iguaes a meus olhos, quando do direito; uma gl'ande conquist<t repu-· 
christãos e meus filhos fieis. blicana, que o fa.na.tismo reaccionario não 

Eu não sou, pôde responder o E~·i;a.do, nem conseguirá jáma.is do:)truir. -· 
catholico, nem protestante. E' a, política e Con tinua.ndo na, ordem de suas conside-
não a L'eligião que ó a alma de minh~t acti- rações, o ora<lor passa cn1 revista a:; logis- · 
vidadc. Ca.tholicos, protestantes, incredulos laçõe:; (lc outro,; pa.izes e atfirma quo neo 
mesmo. eu acolho quando são bons cidadãos ; 

1 
nhuma delht'3 nos serve de modelo para -

c sou amigo das diver.5n.S confissões que me 

1 

decretação da precedcncia. do cn.s:~men-ta. 
respeitam.» civil. O Rosso regimen político, no que ru--
- Nestas palavra.s eàttl toda, uma theJri<l.. speit:t (~ li herdado de culto;;, é original. 
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Assim l'r~:;r,Jvcu a Constituinte: Bt·azileit':L 
em u·m. 

Os honrados or;vlnl'OS rpw contt'al'iaram o 
]_)arecer, 1izcr·am o devido PSi.ndo do:' _l;mo es 
da.rtuella :LSSCIIthlt!<t, c::-:nwrilhat•a.m as I' JIICll
da.~ apl'csenütdas ,.;o h1·o o a.ssu1npto , Il\a. ~ o\Yi
tlaeam um poiHO impf)t'Í,;LIItc, IJ11C rcso!n~ a 
qnesl,i~o. -

I lnha.tida :t lH'Cr:r~ l enei a. 1lo easamen to ci Y il , 
Joi olh l'PjeiLacLL em l"' discu:-;s:-lo. 

Vae ducuJlWtli.:Lt' o so1t assol.'i.O, pct·lus
tranll o os .ln nw~g da mesnm ;v.;.,; em ldt··a. 

r111<~ o Stlpplieani;c cst:J. ~olrt·cnrlo de tubCJ:·
culoso pulrno•J<W. 

.\ Commi .~:;ii. o, tcnrlo cx:unin;ulo com a 
rkYid:r. attent::J.,, P~ses .p:qwis, P. :\ÍiGC111lcndq 
a. quo o p;~ tieiun :u· io j;L ol,teve do CongTosso no 
fim do <~ .n no passa.rlo sois lllCZl'S do liccnç~;t 
com ordcnatlo, r! de pai'CCCl' qno ~D u.utoei z<~ 
o Porlr~r Exce:t tií·n <.t •:onccder-lltc mais sei s 
mr.Y.<~s eum ot•,lcn:ul o e sn is nDzcs sem vonei-
rncnr.os. 

,\ssim, pois. f'flt'múla. e oll'tweco <1 consi
dcr·:lç?í,o •la C;un:n:t o gcguintc pt'<ljucto : 

A interpl·td;ar; :·~~, tem sido in ,-al'i:~.YCllllcntu 
h :t 1lcz anno3 ,~, IJLW sllst:;nt;-L o ot'allot·. O Congt·esso "Xaeion<1l resolve: 

O Congt' ;!SSO ol'·.lillõi.I'ÍO, o Podct· Judid:u'ÍI! .\rt. l." Fica, o Podol' Executivo autol'i-
e o Ext;t:uti Yn, nunc:L fizr;r;un ohsot·nu· u zarlu a }Wor·ogat· por um aQno <L licença em. 

-.m•t. 2~-l df! Codigo. f:lljo go,;o se acha. o agente do 2" classe <h~ 

Qn;d ·~ sotnÇ".i~o , eni;fí.o, JKLl' < ~ os :dJll >; O;: E,;i;t>ad;L do Fct'L'o Ccntr·•-~l llo Br~uil, .Joa.qnim 
.ftL!io Alves rl it.Silv<t. sendo sei,; mczes com 

() SI:. PJn~S JllE:'\'1'1 ·:- OIJscevo ao noln•o <lireito a uJ·(lcn:l.du c !>C~is mcz0s sem venci-
r 

1 1 , . . . t . 1 1 . rncntos, aíim do ctnc clle possa i;t·atG.r de sua 
.J3}1U icV o <JUC es.<L c;;g, ) :1,1 <L a lOJa. 'saudc onrlo llw convier. 

O SR..: .\r.F~1 -:n~ Pr:nJ. <ttt:end(l!1iltJ á. oll- A1·t. 2." ncvog;tm-so as disposições em 
sot'Y;L<,ao 1],) S_:'. l J'CSJtlcn 1.c, 111 r.ct'l'OllllW <~.s contrario. . 
emas oiJ.;ef'l'ar:or:s, re.~et·v<~.nrlo <L pano penal . . . .. __ . .· 
do p1·ojecto p<~.t·a "· p1·oxillt:~ se:-;sú.o. (Mu ito ~SaL~ ~~·~s Comn_ussoe.3,l8 rle 1~1 <U? rle ~!JOl.
IJcm; 1;wilo ÚCiil. o orad"r d 1111 tito ct!mpri- Esperuluw, Pl'i.l~JHi e nto .- Juse Lttzdno, re-:: 
.mcnlatlo .j I htot·.- Tavares rl e Lv1·a.- 'J'rindacle. · 

Fica. a, ui :-;cu:-;:-;ii o <tuia.th pela hor;t . O Sr. Presidente-Est..~ndo <Hlcan-
\';:.e :~ illlpt·irnit· 11 se~nintll t<\1la. a hot·a., designo para scgnn tla-l'cir:~, :~l 

do corrente, a sngutnto ordom 1lo u ia: 
J•H.n.J EC TI) 

X. :; - l!JOJ 

Aulo;·i:;o o Pod.~r E:N·cutil)o u Jll'()}'Offlll' po1· 
um anno 'r lir;eH('I.~ em c11jo ffO.~o se uclw o 
Of/Cnle d,: .:! ·• classe da Es(i·rrda de p ,' J'i"u 
Central do !Jrw:il, Joar;tthn .Julio ;1/res da 
8il rll. 

A Cnmrnissi"Lo d.c Pdiç,õe.~ o Po lOI'l'S ÍOillllll 

-conhecimontu cl ; ~ pctlr):í.o <~111 que o ; ~gen te 
de 211 cl:Lssc da. Estt·a · l;~ de Fm·ro Ccnü-al do 
Brn.úl, .Joaquim .Julio Alves da Silv::t ruqucr 
ao Congl'CS-;o Nadom1l um anno de lic:mc;.<J., 

·com vencimentos, em Pl'Ot·oga.çfto ;L que lhe 
i'oi é!onccdid::t por decreto legislativo n. 747, 
-de ~2D _ilc do;r,emlwo do a.nno P<-Lss:~do. 

A ref'crida. petição, acompanhada lle in
fm•m:Lção J.o direc:tol.· da Est1·ada de Fel't'o 
Cen trétl c de um termo <lo inspecção de samle 
a que se sulmwttcn o }lCticionario, foi rcmct
tid.~ c.L Secrcta.ria 1la C<\mara. 'pelo Sr. }'vli
nistrô d<t lndu :~tria, Via,ç,fio c Obras Publicas, 
em aviso 1ln I~ de a.bril uLlrno. 

O Sr. llircdot· Ü<L Estl':ub do I<'CI'l'O Cen
tral infor·ma. :í.rlttel!e ininistr·o «quo o reque
rente est:i. no ca.srJ de sor· atkmditlo, visto 
a.chu.r-se gr·avement~ do(lntc e impossibili
tado de cxm·ccr as funcçõos do sen c<.tr·go, e, 
.n.o termo de inspccção, opinam os medicos 

VuLaçií.n do )!at'eeor• n. 11. d ~ l!JIIl, 1'1 ~ 
,:unltceondn Dcpttl;a.do pnlo to dhhieto do 
liio r;t·attdl! do S11l o :-ir·. gC.IWI'<Ll FJ·:~nd~1·n 
Antonio de MotJL'<L, corn (J!nonda do S1·. F:wsl,o 
Ca1·doso ; 

Vur;a1;:í,t) do Jll'n.indo n. ~:_:nA, de UJIJII, 
autodz:u11lo o Pudol' Excc1tl.i v o ;~ :Lin·i ,. ao 
~Iinistoi·io tla, .ltJsti~:a <! ~ng-odu~ lntol'iot•r:.; 
o et'Ctlit.o de -1: !Oo.-;:;, pat·a. Ol:eon•,·t' ao paga..;. 
nwnto ao Dt·. Tibul'cio ~':Llcl'i:wo Pceoguoit·o 
do Amaral, lento eathotlratico da Faculdade 
de Mctllcinét tlo IUo de .J:tn clro, do premio 
n.rbit.ra<lo, n;t conf'ormidn,tlc dos; al'ts. :38 c 39 
do Codigo rln Ensino Superior, pchL obra. que 
pulJlicou, intitulada «~oções Elementares de 
Chimica Organica» (:311 discui!São) ; 

Vot<wã.o do projccto n. 158 A, elo 1900, com , 
o l)a.rcccr· sobre as emendas oJii;rocidas na. 
3(!. discussão do pr·ojeeto n. 158, deste anno, 
que :wtoriza o GoYCI'no '" mand:w abona.r ao 
c:q)iUo Alü·edo Ribeiro da Costa as van
tagens tlc q uc fiJi privado, em virtude de 
}woccsso •~ flUO respondeu c de (lUC foi absol
vido em tLltim<t instancia (:~a discussão) ; 

V oüwã.o <lo projecto n. 109, de l 000, dispon
do Cllll~ o cargo de d irector do Pombal Militar 
sejét p1•ovhlo llOr otricial subalterno ou capitão 
etrcctivo llc qualquer corpo ou arma do 
exercito, eom parecer da, CommiEtsão de Ma.
rinlta e Guerra, deste anno (211 discus)ão); 
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\'uhtc,'fí.u do l1t'ojedo 11. ll3 A, do 10tH), l Peixoto, ltudl'igu:;s Ferna.ndcs .. lo:-;ú EuzelJio, 
IH[Uipal '<UHlo os n·ontões, holichcs e totlas as Chl'istino CJ'U;t,, Cu nha \[;l,l'l,ill:-:, .Josü Ave
casas similat·es ás cas:.ts de tavrJlagem, com li110, Nognci1·a Accioly, Sr~t·gio SalJOya, Gon
voto em ser>:U'HUO da minor·ia da Cornrnissão çalo Souto, Augu,;to Severo, TaV<!,l'CS do Ly
de Constituir,::'í.o, Legislaçã.o o .Justiç<L (:~" dis- r.•,, So:~ros Neiva., Lirn<L Filltn, TriJt•la<le, 
cussão;; Cttmlllo tlc Hoaa.nda, Silva. i\Iariz, Celso du 

Votaçü.o do projee~o n. 235, rlc lVIJ:J, con- Souztt, Esm·:.t·;~ldino Bandeit·a .. Julio dG ·Mel
sídcra.ndo como rcfo t·mado , desde a. data tle lo, Estacio Coimbr<L, I•: Lpidio Figueiecdo, .Jo::;G 
sua promoç:ão, eom o soldo d::t tabella em Duarte, Joviniano de Carv:dhó, Sylvio Ro
vigOI', no posto de a.lfeees, o 2" s;trgento ,J'o.>ü mero, Fausto CM,lQso, Se:i.l•r·;t, Ve1·gno de 
l\Iaria. do Valle H.:tmalllo (~" rliscuss;'í.o); Abreu, Alvos H;.trbos~t. Ad;tlbel'to Guima· 

Votação do ])l'ojecto n. 40, de l8DD, com o rã.e.-:;, Augu;:;to de Freita.s, Pinllcit·o .Junior, 
sub . .;;titur;ivo n. H, de l!JOO, instituindo a ,José Mat·c.cllino,S;i.Froire, lLwl B;u·t·oso, Bar
inscripçã.o mal'itima. ohl'igatol'ia. prtra todos ros Franeo .Juniot·,Dcocleciano de Souza,Nilo 
os hrazileiros natos on naturalizaclos (.2" dis- Pcç:mha., Alvc,; d.e Beif;n, Custodio Coolho, 
cussão). Aureliano dos Sanf;o.,, Mal'lin,; Teixcil'a., Oli-

Continn;tç-ã.o d<L ~,, discussão do pl'ojecto vcira Figueiredo, Thnophilo Oi;toni, Viriato 
n. 87, do tnon,- mandando ubserYar varias :vrasc;n·cnltn.s, .Tose: Bonifa.elo, .Joào Luiz, Es
dispo~i<:õos para fiel execu~·ão da lei do ca'!a- pcriLlão, Alfl'Cdl) Pinto, Leonel l?lllto, Noce
mcnLo civil; , sio TiiY<H'e.-:t , Lamouniut· Uodof't·euo, Antmio 

Continua.ção üa. :·~a rliscm3ão elo projecto Z tchr~r>ias, Henril)_no S;t llcs, ~ogueiL•;\ .Junior, 
n. Hc>, de 1\JOU, rogulaotlo o Bllrteio miLHar; Lindolpl1o Caet:tno, E<luaerlo Piinuntcl, Pa-

.za diSCIJS':i;io d.J pl'ojr.cto ll. I' de I 901, SllS- dna. Reznntlo, n IISL' l,\'(1 Untloy' Malkt .lun lOl.'' 
pendendo u dcet·eto n. lfll, de 17 <ln .i<tneiro Ucimingues drl U•tstt·u, l>ino Hnnnn, Olivoir<~ 
de 1800, n:t p:Htc t·chd.ha lis lic1nidaç:ões Toe- Bt·a.ga., Va.lois de Castt'o, Bueno tle Andt'~\tltt, 
c;.ad:.Ls para o,; li:ttll:os n:teiona.es, que dccht- .fo;vpli m ,\lv:tro, Luiz Piz:L, C41.j•tdo, Azeved.o 
r;u•.Jm pc.ll'antc :L t·o.,;peet.n-a . .Jnnt.a Commcr- ll'b!'illiCs , Teixcit·;•. Ht·andii.n, ( Jvidio A bt• ;.>.n
ci:d, dent.J·u de 30 dias, auoptar· o rcgimen tos, .JoTío C<tnditlo, L :tmunlt ;~ Lin~, Cal'los Ca.
f[Hn e !la ostahnlt!ce n dú. outl·as provideneias; v;dc ·mti, Fr;meisco Tolcntino, ll:tl'hn~:t Li1lla, 

;p. di:'c:uss:i.o <lo pt·ojccto n. 2~{!) C, de l!JOO, So:!,t'C~; <lo.l S:~.ntos, Uernun" H:tsslncltet· e 
dt•sh<~<ulo nm viL·tudn 1lo art. J:l:l du H.t~gi- Vcsp<tSÍ<l,llO de ALIIIHiliOt'IJil!~. 
IIWttl;o Itlt!!l'IIO, :ud.ot·it.andu u p,J,[Ut' Ex- ,\IJrc-.-: 1) a. s:;ssã.u. 
o•·ttti voa alwit· ao Ministol'io d;t ?\l:u·inlt:t o 
c•t'cltlito twt•.n-::-::u·i0 ll<Ll'il. pag;unnnto do lH'e- E' lida c s.mt dch:r,f;e il.}ltlt'I)V<ul:r. <~ :td~t t[;t 
11tin qn1\ <~OIIIJH\to a.o pt·uloss!H' stJhstit.nLo d<L sos::úo anteeu1lunf;e. 
E~t~oln. Naval c·apit:"iu-l.c\tlfllltl\ ll1·. Na.1·ciso do J>:L~~,L-se ao expl'.tlienle. 
f>t•a.du Ca.t'\':Lilto pd:t ohm «Lic/rt!s d.c Balis
lieit·• ; 

~" diseu:-:sii.o tlo p1·njccto n. 21i2, de . 1000, 
autot•it.ando o Podet· Executivo a concedor ao 
nngcnltdt·o Joat1uim Huot de Bacclla.l', rc.-:pei
tados us d iroil;os ;tdquit'idos, a. constl'Ueç;'i.o, 
nso e goso de uma nstrada rlc f'ono qtw, par
tintlo <lo Man(ws, siga. u rumo gorai tl<> nurt.<' 
n nas r~ondiçõos ctne csLa.bnlcco. 

Le\'anta.- sc a sr•.s.C\Ií,n :\.:~ ·l liuJ•:ts d:t f.a.J·,lu. 

12" :mSSÃO E~[ 20 DI': ~IA lO llE l!.Jíl l 

Presidencia do Si'. V"a.::- de Mello (PnJsitlcnle), 
Anyelo Neto (2" Sec1·et.r.o·io), V"rc; de Mello 
(PTesi.tlente) e Carlos de Novaes (1" Sccrela-
?'io) · 

Ao :Qleio-dia procede-se i't ehamada, ~~. que 
respondem os Srs. V<tZ de 1\Icllo, Angelo 
Neto, i\O'apito do . .; Santo~. CMlo,; Mal'celino, 

· Albuque!·quc Sercjo, Gabriel Salgado, S<l. 
Camo.ra V. I 

co Sr·. l\ .. gapito dos !!!i;a,nto!9 
(.:'Jo Seçrd,t.rio .~er11 iwlo de i") pt'OCCILC ;i, Lr~f
tnl':l. do scgHinte 

Ollh·ios tio S1' .I" Secr'ilt:tt•io do Son:t•ll),llt~ lS 
<lo r·o l't'I~ IIG!~. J'lli)Wtf.endo a,s tn•oposiçõos desf'.a. 
Ca.rn;w.t. r<•la,i;iv:ts aos lflnti•.s da, l•'al:tllll:uLc~ d~ 
l\[ctliein<L do H.i.o 11!\ .l:~.tlCi.l'l), IJt• •. Jo<-Lo l\lal:
i'.ins Toixdt·a. e De .. Joào ;Joaquim Pizar1·o e 
a. Augus:;o Hcnric[uc de Almeida. ox-oHki:tl d<L 
Secretaria rh1, .Tustiç;r, o Nogocíos Inteeiores, 
proposiç~ões :.1- quo o Son:.tdo nã.o pôde tlar 
seu <~S:>cntime'nto. -Intoirn.da.. 

Act;1. cL1, a.pnt'<\çi'í.o- geral d.a. cloiç:ã.o proee
dit.l<t no di:t ~ ([,) <.Llit•iL do cot•ecn't.e anno, no 
l" <listt·iet;o do Estado !lo S. Paulo.-A' Com-. 
missã.o do Pctit~:õos e PoLlet·os. 

H.erJIWrinwntos : 
[lo Gaio:pae .Jo~t\ Rodrigues Pacllcco, pc

llilldO, medi<tnt.e <L~ condic:üP.~ qne esi.abder.c , 
a cOJlt·es:-;ào de utn<L es&rarLt th~ ferro da. ul

t:J 
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tim:t esl;a,c,:i"i.o ela. .EstJ•a.cla. de F<~l'l'O Ctmt.t·<llrlo 
Hrazil.-A' Cumiiliss:'ío de Ob :·as Pnhlicas. 

ll!~ \ ·hr·tinh;l, .Jo;uwa. do Espi1·il;u S;wto e 
outi'<L 1m<l i u<lo n~ve.~sã.u d:t 1? <~1;sã.o q,ll<\JH~r
cohi;~ sua finad <L mac. - ;\ LnlllllliSsa o dn 
Pensões r~ Coni;as. 

f; ; ~rlo ao Congt·osso Na.cion:d, pelo Estado do 
H.io G1·anrle elo Sul, restituiu essas quantias, 
c si fez decl:t. r;~ç:r)cs 1lc quo o f;~;.:ia por nã.u 
se consi,lcrat· jui1. iHet•al. 

O Sr. 'Ja.'rinda<.le- Per,: •J ; ~ l)idctYI'a. 

O !!~h·. I•residen te-Tem a pal;wm 
o nobf'C Deputado. 

J>n Alc(·o :'ILLJ'io de ~ú. Frnii·c, eunrJu,:l;nt· 
.o·ut·:.d do aila.~l.ucinicn i;p de g'lta. :~ es l;1, C:1.pi t.;d, 
pedi ndu pt·oroga~:iio_ d;~ liccnr,·.:L ~~r~t eujo gm;o 
:-;c :wlm.-.\' Cotnmlss;w ele Pcttçocs c Pude- «> Sr. 'l.'rin.dade vem ;t i;t·ibuna. 
I'GS. re,ponder ao Sr. Fausto Cal'dosu. S. Ex. em 

Vem á. '\les<l, (~ lid:L 11 cnvi:vh á Com1nissi'i.o seu Llbcurso de ha dia.s lamentou cpw o 
üe Policia., <L ~cguini/1 parecer da Commiss~Lo de PctiçõJS e Po

dere<~ S;JlH·c as oloiçõ03 do l" 1lbiricto elo 
L\IJICAt,.'Ão lUo Gl'a.ntlc do Sul foss:1 apoiado iJ;;lo 

Ol'ador, a quem por bcnevolcnci<.t c gcn-
1\o inluii..u de J';,wilit.nt· o m;tndo di:wio 11 a tilcza, que muito <tgradccc, clmmou de jur·is

consulta p t·üvia üas rpws:;õcs c olJjt~ctos fltW consulto. 
consl.itunm a. Ol'dnm do dia, da Camar·;.L, in- Pa.ea melhor rospond:.!.t' <l.'J seu tlisti:1cbo 
dico quo sejam , de ora e~m deaHtc, public;Lrlos eollega, por Set·gipe, f'ar<L á. Camal'a ntn<L 
no ])iario do Congresso, na Sll<l intcgf'<L, os cxposiç;-~o do que se passou no seio de 
1woj~ctos n o~ p:~rccercs r~as.comtp.issiles ~~·a- Oommissão, atlm de que cll;1 possa rcco
zirlos peliL pt·ImCH'a vez a dtscussa.o n de~ltiJo- nllecm· que nã.o obedt•.cu a. outros impulsos, 
l'açã.o 1\a, Camill.'a • r1uc não l'ossem os de sua conscien ·ia. 

Sala. UilS :;essii,_•.s, ~~~ rlr! maio ele 100 l.- Sllhrncttirlo o ca,so d<LS eleições, a que se 
José ADelino. c >t:L rcl'crinrlo, ao estudo d:L Commissã.o, 

E' ann 1tnciarh a. eontinu:u.::'i.o rl.<L di.-;cnssão vuritlcou osta desde logo <+ incxistenci;L tle 
do requndnwnto do ~t·.l•'aush Ca.rrloso, oll'u· qualquer protesto, quer com rclaç,ã,o ao pt·o
rccido n;L ses,;:Lo dn 18 do cor·r<~nt1~, cujo teor ees~o dcitot•al, quet· com rolaçã.o ü. inclegi-
é 0 seguinte : IJilirl.a.lle do t·a.ndidato eleito. 

l}dal'ou cnt;-~·J o rclatGl' qu<.~ rtua.lquei' 
llurJuuit·o quo o (;uvni·Iro inlill'tllfJ: intOJ'ü :sa.do podel'i:L oll'et·eccr sua-; cont!\S-
1", si u~ n~ndrnunl.n~ qt11~ u Sr. gonnra.l Lar;õn.-; e, ni'L() tendo apparecido int·wessadns, 

Vra.neisco .\1d;''''i11 t] , ~ Mou1·a. JIOI'C<'.hl\ ~·orno :mgget•in-se a. i<léa. 1la. incumpatibilidLLdo, 
ministro dn ~IIIH'r'IIto TI·illltita.l \Tilil.ai· ~,ur:.. cuja rliscuss:To J'oi adiarl.a p;tra S(~gunda con
l'!·ern rle•sc:oi\1,""· 11.os l.r:I'Jil''s do :u't. 1". n. :n, J'r\I'OIIeia. 
da l11i 11. 1\.8\J, tle I:J dn rli~zt~llliH·o do IX\l7 ; J>a.l·ccou, <L pl'inc:ipio, ao ot•mlor qun o c:m-

2", 110 C<LSo de ni'io nsi.;u·mn o;; S!!IIS \'enei- rlirl:tto diplom<Mio era l'f::dmcntn iiiCOlllJla

mentos subiHni;LiJ.o,; :l tan-; rlosr:uiJt.o:-;, si j;L Livnl; lltas,e.~tudanlo a quo-;ião, vel'ilicou I}Lln 
cstivct':Lrn, 1les1lo rptiLIHlu 1loixat'a111 do ~~~I;;,Lt', illcom]J:Ltihilirlarlc nã.o linvia, desde que os 
n ~:m vir·t111le dB tJILn aui;r!l·iz;Lr:.ão ott lei se ulnitriJros do Supi'ínno Tribunal J\Iilita.t• nã.o 
Jurt:u·<.tnt olle~ a. ~~sh~ impo . ..;to ; ushv:Hn compt·cl!tenrlirlos 11os casos taxati-

:l0,si o gcmm.Ll Francbco Antonio de ~·Iotu·;.l vamcntc especi.lieados n:1. lei clr.itoPal, pot·
fruiu, eomo ministr·o (lo Supremo Tribunal . qqanto em seu JIIOrlo 1ln voe os mcml1ros da
Milit<Lr, as vn.tYt<L~ens tlo aviso n. 1:18, tln ::i <le <tun!le GL'lbuna.l nã.o sã.o <'. mmnbt·os do po1ler 
março de 1000, rlÚ'ig-irl:) pdo Sr-. i'vfini:;tt·o da jnrlicia.rio fodrH'<ll », a que a lei se rcf'ct·c. 
Gum·ra ;w tla F<LZClnda, em nome do St•. Jlt·e- I•; t:tnto nã.o sã.o que o Sl'. Ministt·o th 
sidnnt.·.~ dn. Rcpublica, a.vi:;o <1uc, a. exemplo CiUOl'l'<L ~~ rncmh1·o elo Supt·omo Teibuna.l i'IH
dos ,juizc.s ibtlel'I1US civis, mandou isc:1t<Lr !Uat·, outros membros deste tribunal ÜLZ3lll 
os juizt'S fetlera.cs militares do imposr.o sobro pari;n llo Po<lot· Exceutivo, sem r11te ningtt cm 
vencimentos c restituir <~estes o CJ.llO ante, se lcrnbtw>srJ d.o al!eus;.Ll-os de tct·em inrrin
fôra sob esse tif;ul.o cobmdu ; g-irlo <L disiJOsiç:ã.o elo art. 71 rla Constituiçã.o 

4°, no c<tso afiirmativo,em qua.nl;o montam Fodcr·al. 
as quantias quo antes lho foram (:OlH'adas, a; A m11 apal'Lt! tlo St•. Vt~t·gne dCI AbPOII, 
que em virtudo do citado aviso lho dcvor·;un rospunrlc u ol';ulot• CJllC n:to l-lll illspii·ou nos 
ter sido restit1dda.s c a.s flll!~ dc•piJiS do aviso Jll'l:ccduni.r!S, JIIitS na loi com a. qual at·gll
e em virtude; rlcllc tecm rlcix;t,do do cntJ·;,,p me~nta. 
para o Tlw . .,;uuro, pot• SJ llrc n;úJ lt:t ver co- O :Lt'L 5G u;L CunstiLui,,:i'io ri<L Kcpul.Jlica 
brado o t·cspectlvo imposto : cst;~tut\ (lllll o Pod.ct· Jut1icial'io ser<'L ex.crcillo 

5'', si u genel'al FJ·anci,;co Aitf.uniu de pelo StlJH'emo Tribunal. Focloral o por tantos 
:Mour·a, depoi~ tlc ter sido votado para Depu- t;l'ifmnac.~ e juizes lederae:-; r1uantos fot·oru 
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eruaJos pu!. o Congt·esso Naeional. ('i'l'ocam-se 
upar!es .) 

O ot·a.dot· pndo :.ws seus eollogas a fineza 
de ml:o intuJ'l'Olllpcl-o eOIJJ a})arl;os ft·cr1uenLos 
e repetido:::, c1ue o impedern dn nxplic:u· o seu 
pensamento e o voh d;L Cornmissi~u d.e Poti
çiJos e Porler•~s. 

A CunstíttLiçU.o diz o quo G o Poder Judí
eial.'Ío o dnfiniu bem dal'a.muntc as suas at
tri bUÍI,:Õt~:-5. 

Resta agm'<t p!'ovar si :.:dgnnm das funcc,:õcs 
rlos ministros do SUIH'cmo Tl'ibun:1.l Militar 
est;ündllirla no arot. ::iü cln, ConsUtuiçii.o. Pó de 
garanGie :L Ca.nUL'iL q uc o nuo cst:L. 

O ~11prumo Tl'i1111J1<.d :\Iílí(;~LI' tem a mis.3ào 
do jtdg:tr u nica.rncnto o.,; cdmc . .; do uma 
classe. 

Ref'oL·e-so em seguida o orador· ;í. lei quo 
crcou O Supremo Tábuna.l Militai·, ctnc veiu, 
como se sabü, sulJstituir- o Supremo Conse}lllo 
de Guel'ra o mo;;tr•,t :L Ca,mara rtne essa de
signação é um contrascnso, porque admittc 
um « supremo >), acima do qual ha. outro 
« supremo », att:.mdcnLlo a que o supposto 
ó'uprcmo Militar está abaixo do Supremo 
Fodceal. 

Quando se clahoron a lei n. ~::l5, es~c tri
bunal não tinh:t c:dstcncia lega.l. Só em l8D3 
foi ello org:wiza.do pelo decreto n. 149, rk 18 
ele julho, o, poe conscqnnncia, n::í.o podi:lm os 
seus membros se e comprohnnrl idos na incum
patibilidade da Lei olcit.oe:d quo é do 18!!2. 

O diJ•eito de elngi!Jiliclwle ú o dit·cito Llo 
totlo o eida.diLo brazilcit·o, c nf~o se o púdo 
restringir sinào nos easos b:\m expt'<!.ssos e 
bom clat·os na Lni. 

PaixfLo. La.marLinn, Costa, Junior, Het'IIWIW
glldo do Moraes, Hcnnr.lil:to de Souz:~, Un
dolpiLo Serra, Xavier do Va.llu, Alencar Gui
mar:lr:s, Angelo Pinheiro, Viciiorino Mon
tciL·o, .\.l!'t·eüo Val'ella. c Diogo Fortun<.~. 

Deixam de compal'ocer com causa partici
pa.rlit os St·s. Luiz Gtú.tlb(~rto, .Tost; Boitenx, 
Luiz Domiugues, Anizio de Abrcll, João 
Ua.yoso, Pcreirn. H.eis. Ermirio Coutinho, Go
rnes de i\Ia.t.to>, CasLt·o H.olJcllo, Francisco 
Sl)drt~, Folix Gaspar, Manoel Caetano, Euge· 
nio Tonl'inito, SaLyro Jnas, Rodrigues Lima, 
!Jionysio <;et'tlueiea, Josó Monjardim,Sarnpaio 
For·r·:tz, Martinho Ca111pos, .Joaquim Breves, 
l\l[ontoiro ele Barros, Ilrlefonso Alvim, Penitlo 
Filho, Bueno do P<tiva, Manoel Fulgencio, 
Miranrl:L Azevedo, Auolpho Gordo c Paulc.L 
Ramos. 

E sem causa os Srs. Pedro Cltermont, An
tonio B;1stus, Indio do Brazil, Raymundo 
Artluu·, .Joaquim Pires, Virgílio Hrigido, 
Arroxoltas Galvü.o, Milton, Pat·anllos Monte· 
negr-o, 1Iareolino f>loura, I-Iorcdia rlc Sá., 
Irincu M<tchauo, Nelson ele V a .c.Jncellos, 
O .c:.lr Godoy, Loul'cnç~o Baptista, Prweira. 
Lima, .Julio Santo.~, Pcreir<L dos Santos, Fran
cisco Sallcs, Ad:üborto Forra.z, La.ndulpho de 
iH<~galll:ic;-;, Silveira Deumrnond, Olcga.rlo 
M<Lciel, Edmundo rla Fon . ..;cca, Paulino Carlos, 
Cincin:d;o 131-:tg:t, All'1·edo Elli:-;, XavioJ.· de 
Almeida, Manoel Alves, Marçtü E:>coba,r·, 
Rivacla.vi:t Col'!'(\t., Aur·eliano Bat'IJoAa, Pinl;o 
rla Rocha., Campus Cartiel' o Cassiano elo 
Na.:;ei nwntu. 

OIUJE~I 1>0 DIA Explie:t o or·adot· 1:0IIIO l'ui CL'<!:tdo pol:t 
Cons1iliui~.~~~o eslc SllpL'ülll() Tl'i huJI<Ll Mi-
lit<lt'. • () St·. Adalbt•rto t.;uian:u·ttcl"! 

- Pec.~o a palaH<t p:tl'a uma expliear,:i'í,o 
O Sn.. Pn.ESIDI·::'-1'1'1·:-Est:i. linda. :t lwr:t. Llo pessuaL 

cxpcdicni;o. 

O SR. TJUNDAIJE p:~de r1nn sn o inse1·eva 
no cxpodinntc de :un:tnlti'í., p:wa. cunl.iiiitat' 
nas SUétS co;Isirlei·aç~õcs. 
Comp<~recem m:ds os Sr . .;;. Ut·bano S:.tntos, 

Carlos do Novacs, Gastã.o da Cunha, AI'thm· 
Lemos, Serzetlvllo Cori·éa., Uucdellta. 1\Tourão, 
Thomaz Accioly, Joio Lopes, Feaneisco S:L, 
Frederico Borgcd. Eloy de Souz:L, Toixcir·a 
de S(~, Rl'icio Filho, João Vieira, Pcroil'a de 
Lyra, MalaiJ.uias Gonç;Llvos, :Moreira Alvo~, 
Cornclio cb Fonseca, Pedro Pci"nambuco, 
A!l'onso Costa., Ep:tminonüas Gracindo, Araujo 
Clúcs, R:t,ymundo d.o Mil':.:tnda, Rod1·igucs 
JJol'ia., Nmv:~. Tosl,a, Paula Onirn;trílns, To
ll'nl.ino dos ~a.ntos, l•:du:u·dll RaiJios, U:ddiuo 
L11I'Utu, C;·.lsu dos Hni:-;, Henriqne I.ag1lon, 
Au:;usto de Vascon,~tlllos, .\ni.IJIIIIIIJ Fialiio, 
Silva Ca.stt·o, EsLc:vií.o Lobo, ~tontoiro d.a 
~ilveil'a, Ca.rn liro uc Beznndn, l\Ja.yt·ink, 
S;dJi no Bé.\t't'Ot;O, Arl;ltm· Tot·t·es, l\,ui.lolphu 

O §r. Pt·esi<Ien te-Tom <t p:tla vt·:.~ 
o nobro Deputado. ·• 

O Sr·. J'-.dalberto Guintariies 
(para tmw ca;plicar,:ao pessoal)- ~e. P rosi
llentc, estava inscl'ipto p:tl'a discutiL· o re
qucrimon to a.pl'cscntttdo pt:lo illustt·o Depu
tado o St·. F:tusto Cat·doso ; adi:tda, pol.'ém, 
ess:t discussão, sou ohl'igado n. usar d.o re
Citr:>o qnc acalio de emprogat' para entrar 
a fazel-o immecli:ttamontc, just;itlcando apt~r
t;cs que :wab:) do dar :to bl.'ilh<tnte discurso 
pt·onunciado peLo noln·e ropl'esentantc rl:h 
Pat·aliyba, o St•. Tl'inrlade, pt·incipatmcnte 
poL'íJitC :~ Inlnb:t opiniã.o so1H·e o rergtel'i
lltOIIIio do ilLIIStl'e rcpn~scnt:tnto do Seegipe 
t'e!'OI'n··So :i. rpiost;ã,o rp1c va.e dentt·o em ponco 
SOl' SIIIJmett.itfa, :i, vot:~c:ã.o d:t Ca.ma,l'<t,, n:t 
CIHül!d:l, do IIOlll'O Dop11 fiado pot• :::-iel'gipc <LU 
p:u·er:CI' 1l:t. !\UHUli:-;siT.u Lk Pl)dül'o,;. 
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Sinto-mo no duplo devei' de dar· n. minha 
opinião sobre o l'eqnedmcnto do noln·e lJepn
tado, porque foi o humilde orado ~· qne. lm 
dous <UHlos, agitou nest'l Casa, es;a questão. 
pugnando pelo caracter ele o1•gãos üo Pouce 
Judicüu·io Federal dos membms componen
tes tl<t Justiça milita r. 

como fUI', Sr. Presidente, juiz.~s cspecia.c.> 
como são, clles só podem set· classificados no 
Poder Judiciario da União (apoiados), porque 
ninguem exerce uma. funcção publica. sem 
qnc osta fU1lcção pertença a. qualquet' dos 
tt·es unicJs poderes constituídos, o legisla· 
tivo, o 01ecutivo, o o judiciat•io (apoiados e 
apr.rtes). • · 0 SR. BUENO DE ANDRADA - E a Camara 

accoitou voLando até orçamento. 
0 SR. ADALBERTO GumARÃES- Tive O 

prazer, como acaba. do recordat' o nol.JL'C 
Deputado llOl' S. Paulo, de ver a minlm 
opinião acceita unanimemente pela Cama.m. 
depois do pal'eccr unanimc !lrt Uommissão de 
Orçamen~o. 

Or·a. se ninguem admitte o ab.snrdo de 
que cllcs !'aça.m p_H·tc do legislativo ou uo 
executivo, forçosamente, t'atalmcnto, inevi: 
tavelmeute fazem partc.do poder judicia
rio ... 

0 SR. BUENO m,; ANDRADA-A Cama.ra vae 
virar c<~osaca. 

0 SR. ADA LRERTO GUIMARÃES-A Canmra., 
acccibndo hoje doutrina opposta., c dccla· 
r.ando que os memb1'os da; jus,iça militat· não 
fazem pal'tc do Podm· Judiciario é manifes
tamente incollerentc c c,;t:J. incollerencia se 
assigna.la tanto mais quanto, depois dcJsc 
orçamento e ~epois do accordã.o do Supremo 
Trihunal Federal a que se soccorreu o H
lustra relator tla Commissã.o de PodCL'OS, a 
Camara declarou, decidiu expressa. c ma.ni· 
f'cstamentc em tres vota.ções succcssivas qne 
os membros da. justiça. militar faziam p<trte 
do Puder Jndicütrio da União. · 

O SR. B~nnosA LmA-Não a11oi l!lo. 
0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES - Preciso 

fazer esta demonstração, não por interesse 
de qne Jião seja approvado o p<tt•ecP-r da 
Commissão ; mas p::wa evitar qne a Camar<~ 
sej<t incohercnte, affirmando llojc o cont1·ario 
do que já affirmou e votou. 

M<.t.s ~ntcs permith-S3·mc dizer que não 
comprcllendo qual é essa distincçã.o entre 
juizes fedcracs que fazem parte do Podor Ju· 
diciario Federal c juizes fetlct·a.cs que não 
fazem parte do Poder Judiciario Fedoral. Os 
m;mbros do Supremo TribLm<tl Militar 8Ü.O 
juizes~ Ningueru o contcst<t. 

O SR. GERMANO HARsr.bcHER - Em deti
dos puramente militares. 

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES -Nos cri
mes commcttidos pelas praças c pelos olfi
ciaes. 

o SR. UERMA:\o HAssLocHBR ui:l. um 
ap<trtc. 

O SR. ADAI.BERTO Gt'DlAR~\Bs- Em todos 
os ceimcs previstos no Codigo Penal, com
mettid.os por militares contra. outro~ milita
res . Julgam ta.mbcm os crimes comrocttidos 
por militares contra a Fazenda Publica. 

Elles exercem, não podem deixar de ex
ercer, funcções jul'idicas. (AJJa?·tes). Seja 

U~1 SR. DEPUTADO- Perfeitamente. (Ha 
out1·os apm·tes.) 

O Sn.. ADALRERTO GumAltÃES- .. . soh p::;n.'l. 
de se t' considerad;t a justiça nrilitat· um tr·am
bolho que ta.nto púde SCI'Vir de a.ppendice ao 
poder legislativo como do supplcmento ao 
podet· exccutiY~ c de lJc!'loquo ao poder 
judici<trio. Sirestão excluídos do poder le
gislativo e do executivo, ~ão do poder judi
ciario. (Apoiados .) 

Nem s~ argumente com o acconlão do Su
premo Tribunal Fedcl'a.l, porque cs~c de
clara terminantemente que os juizes milita
res são juizes fetlcracs. Aqui cstâ o accor
dão ; é de 9.dc novcmuro de 1808. Decido 
que cllcs não gosam !las pt·crogativi.ts do 
art. 57, § I • tht Constituição, !J. nc to1·nou Íl'
l'Clluctiveis os vencimentos fios juizes fe
uera.es. Mas nii.J cont.1stou nem potlht con
testar o c11ractm· qu::; cllcs toem do juizes 
fedcraes. 

Ahi está o pl'imeiro considerandum do 
accordão: · 

«Considerantlo que, comquanto os autores 
appcllados, como ministros que são do Su
premo Tribunal Militai'; possam intitular
se, em sentido lato, juizo& fedcl'aes, vi>to 
como o dito tribunal é uma ~instituiç<io judi
cial·ia da Uniüo . .• 

0 SR. FAUSTO CARDOSJ-V, Ex. repita 
Í!>tO. 

O Sn. An,\LRELtTo Gum,\R.ÃEs-Sr. Pre
sitlente, preciso qnc tod<t a Cam:tra. on<;>.a as 
pa.lavt•as do Suprt~mo Tribunal Fcd.el'al i.n
vocadàs como ultima 1·alio, pelo illustro re
lat )r da Commissão de Poderes: 

«Considerando q'ue, com(1uanto os autores 
ttppcllados, como l\Iini.s~ros que são do Su
pl'emo Tribum\l !\iilitar, posS<tm·intitulat·-se, 
em sentido lato, juizes federae:>, visto como 
o dito triuunal e uma institttiçrio judicial"ia 
da Uniao •.. (Trocam-se muitos apartes entre 
o Sr. Fausto Cardoso e muitos outros Depu
tados.) 

Repetirei a leitura, porque !lei de ir, 
qua.esquer quo sejam os ol.Jstaculos crea.dos 
pelas const<\ntes interrupções, ao lim de roi~ 
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nlm demonstração, isto é, que o Supt'cmo 
Tribunal Federal não julgou os juizes mi
lik'l.ros estranhos ao Poder Judiciario da 
Vnião: 

«Considera~tdo que, comquanto os autores 
appellarlos, como Ministros que são do Sn
pt•emo Tribunal Militar, possam intitular-se, 
em sentido lato, juizes 'federa.es, visto como 
o dito tribunal e uma instituição judiciw·ia 
da União... · 

0 Stt. GERMANO HASSLOC:l!ER - Queira. 
V. Ex. ldl' o resto. 

0 SR. ADALDER'l'O GuntARÃES-Nã.o me 
fat•ão perder a calma, pr:.>seguirei na minha: 
demonstração. 

lia. dtia.s cousas a distinguir no conside
rando quo acabo de lu-juizes fedoraes c 
poder judicia.rio da União. 

O Supremo Tribunal reconhece que os mi
nisteos e juizes milihres pertencem ao Poder 
Judiciario Federal, mas não são juizes fe
derà.es para o fim especial de gosarem da pre
rogati v a do art. 57 § 1 o. 

~1a.s o art .. 57 § lo só trat:t da irreductibi
lidade dos vencimentos; portanto, não havi;t 

o Stt. MORimtA. ALvi,:s-Não fragmente a. razão para a algazarra., que temos visto 
leitura. com a Ieitnl'<l da ultima p:Lrte do considc~ 

O Btt. ADALBimTo GuiMARÃE~ - Lerei, 
por·que o final dos considerando nã.o dcs51'0e 
o pi·incipio : 

rando que acabo de ler. 
O tribunal diz, a.ffirma categoricamente, 

que elles fazem parte do Poder Judiciario da. 
União ; mas, nãa s:io juizes fcdera.cs, para o 
fim especial de gozarem da vantagem da. 
irreductiuilidadc de vencimentos, por não 
serem um tribunal político. 

St·. Presidente, ao passo que o tl'ibunal por 
cinco votos resolveu que os ministros do Su
premo Tribun.d de Jus ~iça podiam solfrer 
desconto nos seus vencimentos, a opinião 
con&ru.ria m·a sum·agada, nesse mesmo tr·i
bunal, por quatro luminosos votos de cnstin
êtissimo;; membros daqucllc tribunal. 

Vencido por um voto, a concl!lsâo do 
accórdiio tam o ,e.••ave defeito do não se 

(Apartes que inte1·rompem a leitw·a. Soam conter nas premissas (apartes); o accórdão é 
os tympanos.) contt\tdictorio: palos seus fundamentos os 

«Considerando que, comquanto os antot•es 
appcllados, como Ministt•os que sã.o do Sn
pr;mlo Tl'ibunal 1vfilitn.r. po~sam intitular· 
se, ·em sentido lata, juizes ftJdcra.c~, visto 
como o dito teibunal é uma 1:n·tituiçao judi
ciw·ia da UnitTo, que além de organizai-a, 
nomeia. C C>tip:mdia OS respectivosmcmbl'OS, 
exercendo sua jut•isdicção em todo o tcerito
rio, todavia. nã.o estão ellcs comprchcndidos 
na classe dos juizes fcdera.es, em sentido 
cstricto, de que tt·ata o art. 57, § Jo da 
Constituição l•'cderaL» 

. membros !lo Tribunal Militar s:io orgãos do 
O Stt. MoRErt~A ALVES - Elles podem se Poder Judici:.l.l'io; deviam, portanto, concluir 

consiclct•il.l', mas nlio siio. pela pel';'cita equipara.ç:io aGs demais mom-
O SR. llJucro FILHo-O «todavia >> dcstroe I bt•os !lo Poder Judicial'io . 

tnuo 0 mais. M<LS, Sr. Prasident~, a questão foi tão 
_ brilhantemente debatida pelo nobt•e Depu

O SR. Mommu. A~vEs-Podem_ser col!st- tado por SergipJ, quando fundainentou o 
dm·ados, ~as, effe_?ttvamcntc, naJ o sao. seu requerimento, quJ cu não preciso ex
(,1pm·tes, mterrup~::ves.). planar mais pat·c~ dcmonstt•ar não só que o 

(O S1·. PnJsidenle 1'eclama silencio e pede Supremo Tribunal de Justiça n:io declarou 
aos Srs. Deputados que núo interrompam 0 que os juizes militares não fazem parte do 
orad01·, que está faltando para uma explicaçlio PoJer Judiciario d;~ UniãG, como para justi-

l ) ftca.t· , como justificou plenamente, o procorl.i-
llessoa · monto do honrado Sr. ·Ministro da Guerra, de-

O SR. ADài.BERTO GuiMARÃEs-Sr. Prc.si- ferindo, sob estes funuamontos, a reclamação 
dente, appello para a bo::t fé que ac:redito dos ministros do Supremo Tribunal Militar; 
que cxister no meu illustre collcga por Pee- tan~o mais, quanto, Se. Presidente, depois 
nambuco Sr. Moreira Alves e naquellcs que doste accórdão e apezar dcsto accordã.o, 
a.cab:un·dc perturbar a minha oração. antes do avis:l do Ministro, a Camara, por 

o Srt. MoREIRA ALVEs-O accordi'io é ela- trcs votações successivas, declarou que os 
rissimo. Por diversos motivos ellcs se jul- juizes militares fazem p:1rtc do Poder Judi
gam juizes fcderacs, diz o accordã.o, mas cial'io tla União. (Apa1·tas.) 
ni'io 0 são. Citamo sobf'o tudo a attenção do meu hon-

rado cullega e prezado amigo, cujo nome 
O Srr. FAUSTO CA RDoso-O accordão re- peço licença para declinar, o Sr. Tavares de 

conhece. Lyra, membro da Commissão de Verificação 
O Srt. PRESIDENTE-Attenção; quem tem a de Podm·es c signatario do parecer, roconlJC

pala.vra é o St•. Adalbm·to Guim<wães. (Soam cendo elegível a St'. general Mout•a, paea o 
os tympanos.) que ora exponho. 
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Sr. P~dcnlo, para chegar á. eonclu!iio 1 mente que <! pormittido commQtlGr J~t••i<
ou á domo.ostrMã,o que p~tem!o_fazer .a_~\ diccM rP.dt~ral ao juiz thd~H·a.l.:. 
que a Caru:i.ra. rr..conDoccu os JW7.~ .m•.h· N5.o S(~ a.gtCou mala (L que~t.ã.o de constitu· 
1are,, cOino membros do Poder Jud1Cta.l'lo. ckmn.tidado ; apcn:.\S o ilhtat.re Dt!pntado por 
prr.c130 o.sl,belec<r_~lllt8 pr•mlssns:_ _ San'a Caiha.rina," S1'. ~·rancisoo totcnlino, 

Primetra: ~ j':'lZes sc~~on~ sao ot•gaos a.pt'CSOI\ttJ\1 um 3l•~Ututi'Vô nos sog'liote"' 
do Pude~ Judtcl~l'lo d;\ Untn.o. terfll()s: 

·O Sa. SUDRA-Isto é incontcetavcl- «Art. 1.• Nag ~api~es dos Esta<\os, ondo 
o s.n.. At•AL'BlUtTO Gun.rA n.Ir.s - S3gun1l~: n5.o cstivor creath) o logu.r priv:~ttvo (te au .. 

os auditorr.s d~ guerr·J. são membros perma~ elit.ol? de gacrra., accurnutar.i a.~ í'uuc~·(ies 
nentes da justiç:lo _ núlltnr, eã.o juízes mílt- dosso cargo o juiz sooclonal, <Oill a gt•a\111-
brc•. ca~1o annnnl ~~ 1:8!~-· 

O SI\. VE~r.Nr. ll>: ADftP.I!-Ê vit:\licios. Seguiodo os s-.us tramites e 11poiado ooie 
o SI\. Al>AUlJ'.R~ GHJ&JAn;\f.s _E vlt.'- suuetitut.ivo pelo no•so disliocto oolloga o 

•y Sr. Tava:rc< do J"yra, fot appro•ado, 
licios. Prcíudic:ldo o projccto primitivo, o sub-

O SR. F.,u~ro CAnooso' - E innmovhc~is. roct.tido o.o~·art'teate á 2* e 31\diseu~os.osub· 
o s~ Ar.J.\Ln&n.m GuufAttÃl:S'- Julgam etiluti""to Píl.8SOU eom o voto Ullanimc da. 

com votos, ~Yio l'cla,torc."' llO todo.; os pro· Ca.ma:ra, ncmhuma voz i.l. eUo~ opponrlo, 
cooaos de conselh.o do gnor r:\. Ol'a.. si os juizes seccloo.aes sio orgãos do 

Pod.o•· Jtldiela.ri•>. o sí a Conslilu1ção · no 
O Sa. StiABRA-J~· a ju.stiç.1. rnilit.•r. art .• 79 di~põc o..'tpr~sn.mnntl1 que nenhum 

·O SR. Ao.u,ngaw Gt:IldARÃB•- Siio, por· cidadão inYcslido nm funcçõcs ar. qualquor 
'-•o lo. juizes militM~- · dos poderes do. União po~erá' e•o•'Mr as do 

O illu:!.tro Dl}pUt:\do p~lo R.io Gr:t.ntlo ti.o outro :podur, rle dua$J uma; ou ;,~ Camar.;t. 
Nort~·aprc<cnlou li Clllllal'll, Mo 10 de ju.llto illlriogm manirnsb c cl&r"monlo a Con.úi· 
do 1:!!19, o seguiu to pt'o_l(lCto : · \!lição on rcconllooou rtue o. "aditorcs de 

d't•oj<:cto Jl. 23, tlc IWJ-Q <:ongresoo No.- guerra <><Ol'OOlll ruuOÇÕ(l$ (LO Podot Judlc!ario. 
eional resolvo: . 

Al•t. J. o N;ts c:1pit:.~és (los Est:~hl:-:1, nntlC 0 SR. PRESlO~NTR-Pl!ço ao nohro })(>;ptt· 
nã.l) f'~1.ivcr cread.o 0 logat• pl'iV;Jth·o tlt~ ;m ... lado quo não r.xcçda. aos limlto:i· Uc uma, 
ditot· de guerr~.h ~t.eeUI\Jttla:r.'i j\~ fuocçõcs oxplica.çio pr.:ssoal. 
de~ e:wgo o juiz soocional. com agr:l.(lU.'\.Ç30 O Se. . Al)Ai4~l'.EtTO gGnrA.~tX.B:; -O Cou· 
~lo capítáo, vencendo o Kot·lO deste ~.» g;'f:s~ Na(:ional deu foncçOO de juir. ro.i-

Est~ Pt'ojoot.o, Si•. Pr.csldenta, foi suOroct... fitar a.os juitt:;3 SGCciouacs~ rcoonbecou, pois, 
tido li. consitlera.<;..l.o cte um~L aa~ eommissõGi termh1n.ntemcntc. (j).tG Gil ::1.ud\toros, os juitcs 
perma.nontos ,\:\ Gam;J.t'a, a do Gonstituiçã.or mmta.rcs são ofa:.ios, mornbros do Podett 
.Lcgt:-laçoão c ju.stiç<,, o que quer dizor, foL Jo:li.ciariO da. t;nit';, porque ora. dotc-.szo ao 
cstUtl:ulo ooiJ o ponto tio vtst.t tle sua. COU;iti... Congre&:K> eorometer aos juíze.~ St.:ooionar.s 
tucioo-.Udnclo, o, esta l',ommi8SM, por voto func-çõe.t de outro poder. 
um.~ooime, sondo rclatol' do parecer o illU$tt•l). Posso dispoosô.\r-me (te outras constdera.
profcH.«n- de-! direito, nooso cx-eoltc-.ga, o Ç(X)s, c app1~Ilar a.pcna.~ par:1. a coboron.ci3. da. 
St·. Dr. ~!adio• .Julllor dedarou o l>tOjceto Camata, .. fim de cvlt;J.<' que so poss.~ aerc
con<tltueio.!lal o quo foo.% clle adop!<ldo, ol~ dilar que nesto pa1t lia um juiz commum 
profol'oncia n. uro.- r.mcncla ao projoelo •te de dous, opioono, amphibio, '111() é e nilo é, 
orça.monto que tra!t\V" do assumpto S<~mo-- q1111 c! juir.lcdcrál- para eziUlit,se ao pog>.
lhanlc. Jauu!o do 1n1posto. a (rue se submetl;ennn. 

Submettido ao voto da C:tmara.. o Sr. )!ar- todos os 1'\Jnecfonarios. mesmo os ,mais m1so
tln.s Juntor ma.nif{:stu.-tin dcrlc modo : O pro- r;tvolmr.nt.e romWlct".Mios, c que u nã.o ó pa.ra. 
j<:cto contem dou. pontuo ea,po.zcs de elllWlal' go~•r d;s 1wnrtt de ser represcn~antc da 
a. altoM"ilo rio~ tw.ntos medit.lm soiJro a ot·- Nação. 
g-~nizaçã.o da. Ja<iiça nu "'""'o pai~- I<:,;tca Sunto-mo convencido do quo vae ser appl'O· 
dous ponlos s1\o: o qu~sc I'<!fcl'l• a oonoti- vada "emenda. do illu•trc "''PrOSCQtanto de 
tnciona1ida.de do projocto·o ao ~uc refN'C ao SOI'I(ipe, porque oollDo na eoltr.rcncío. da, 
lado fioa.neeiro. A respeito da ooll>'l.itnclo- Ca.mara. 
n•Udade do projoow, a C<.unmia.">ão não teve e Pe••cam-se to~os os interesso~ demomcnw; 
nem pod-ia t1:r a m.inima d""ida.~ percam-se os intercs~cs _PaJ"tidaT'io.s, sal· 

I!! mais a.deantc: «C...'luando t\ Cuf\stit.\•içào vem·~ •. porém, a cohcrcncla o a. dignidade 
diz uo ~ 1" do ar&. 59 que! c; V'Odadv ao Cun- da. Ca.ma.ra, G voOOmos, dci1ando impolut.'\ 
l<t·csso commetterquatquer juriddicção fi)-- <\ COJISlituição do. .Rcpublica. (Muilo · bern; 
tlcl'n.t aos juizes dos fl:stadost diz implicita- f1Bsita b(<m.) 
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. o s.-. Fausto Cardoso(pal"a uma justiç;~ militar n;to são ,inizes, }lO~' isso f!U~ 
e:cplict1Çt7o pessual) ( · )-Sl'. PrPsidente, ora v<~. juJo-a uma classe de cnmes espoc1aes. C n
o nobt·o Deput:1do pele~ Para.hyba, quando me'S especiao:; julga. o juiz dos feitos da F~
me atirou esta phra~e : « que cu não tinha zenda Municipal c é membro du Poder Jndi
ontt•o movei sinão fazer opposição». Devo ciario. ~o antigo regimen o juiz dos feitos 
declat•ae a ,V. Ex, que isso não é exacto, que da Fazenda e o juiz dos orphãos eram mem
foi'am injustas as suas palavras. bros do Poder Judiciario e julgavam uma. 

Quando, como é exacto, eu disse, faço op- classe e;pccial de facto,;. 
posic:iio ao Se. Ministl'o da Fazenda, é porque Por que estes julgam os crimes milit~rcs 
<L faço ao seu pbno financeiro em sua intc- não são juizes~ Não podem ser reconhecidos 
gridade, c quaesqucr que sejam os actos de membros do Porler Judiciario? (ilpa1·tes). 
S. Ex. tecm de ante-mão os meus votos em Jula-am em uma csphcra limitada. Mas isso, 
sentido contral'io, por isso que S. Ex. ohc- jü, tf disse. é o que succedc aos juizes dos foi
doce a um plano geral. Eis ahi pol'quc me tos da Fazenda Municipal c os juizes do ar
digo opposicionista. ao Sr. Ministro da Fa· phãos. 
zcnda. UM SR. DEPUTADO-Neste caso os juizes 

Sou tambem opposicionis~a aos actos do eclcsiasticos eram memlH'os do Supremo Tri
Governo que ferirem a lei, a· justiça, que bunal do Impcrio. (Trocam-se apa1·tes. Soam 
corromperem a mot•al, que lcsa.t·cm a Consti- os tympanos). 
tuição. 0 SR. FAUSTO CARDOSO (dil·igindo-se ao 

E, qunndo cu me digo opposicionista, Sr. Trindade)-V. Ex. declarou que por to
quero dizer que me colloco sob_ o ponto· de marcm conhecimento ~ómontc dos crimes 

·vista dos princípios c das leis c que, pol'- milital~S não· sí.Lo juizes (apa?·tes), c cu estou 
tanto. posso concluit• que é o Governo r1uc mostrando que 0 juiz do orp!tã.os 0 os juizes 
faz opposição <i lei e não cu a cllc. dos feitos da Fazenda Municipn.l julgam 

Nesta questão do SL'. general ~[oUL'a, ou tambem em uma osphcra limitada. (Apm·
proccdo cohet'cntemente com a. conducta que 
me ya~ci desde ql!c m~ sentei n?st..: Casa e tes~~·. Presidente, h~ uma questão superior, 
crc~o quo os meus Ill~sttes rcoll,cgas ~·econhe- é a historia da magistratura militar, que se 
c.ora? c,;s,t cohercnc1a. \ . ~x. vw_ como· impõe como uma verdade recõnhccondo os 
'ot?t :w ca~;. de :tiiatto Gros,o, n~ ~a~o da seus mcmht:•os, os juizes militares como 
P_ar,tb} ba, altas contra os meus cOie_ltgwna- membros do Poder Judiciario em todas as 
riOs ~ a favor ~os tp.eus atlversarws. Em nações. Esta é a verdade. A justiça estava 
que~_tue.~ ~c. vonficaçao de_ J?Orlercs_ eu ~~e toda entregue a um militar. Então, não ha
~onstdeiO JUIZ o do papel de JUIZ eu nao sa.w via juizes civis, todos os juizes oram milib
absolutamontc. - . . rcs. Foi com a descoberta da polvora que a 

J:.- outra qucs~ao e ~ do apa_pte que aqm magistratm·a s~indiu-sc em milittLr c civil. 
dei !lii,tndo orav,t o_nob1e ?eputado ~elo Ma- Era antet·im' a milit<~r. Pergunto, qual 
ran_J~ao, o ~ua! leu u~n ti.cc!to d~ SI. ?O!!_SC- deixa de ser juiz pela. divisão~ 
lheuo Bariad,ts om favo1 da su<1 ~pwtao. 0 que julga os crime' do _corpo ar~a~o, 

Trago uma ca!'ta do St·. conselhetro Bar- ou o que pas~ou a julgaroscnmesdos ctns ~ 
radas, que diz cxactamente o contrario e Era a mc~ma a maoistratura. 
não pOS$0 comprehcndel' como ess~ jnriscon- Scindida pela c;olução social, modi-
sulto affirma, como di~sc o nobre Deputado, ficou-se, apparec<m a magistratura civil, 
que 03 membi'Os da justiça militar não são c pJrquc hoje se diz que o juiz militar 
membros do Poier Judiciario Fodcr·al c a.'lui não é mc111bl'o do Poder Jndiciario quando 
em c,trta declara exactamentc o contaria. da magi~tmtura milit;u' foi que emanou a 
(O orado?· lê a ca?·ta). Ora, esse:-: trabalhos magistt·atur-a civil'!! Diga-me o nohrc Depu
são cxactil.n!cnte o~ argumentos com que os tado qual o paiz em que S. Ex. niio encontra 
membros do S~premo Tl'ibunal pediam ao a justi~~a militar, c qua.l acrucllc em que clla 
Governo que nao mandasse reduzir os seus não tem o caracter acral? S. Ex. quar hoje 
vencimentos pot• meio do imposto cl'eado p:ua o llt•azil dizer ~ue as!<im não é. Além 
pela. lei do orçamento. Vê-se que o Sr. con- de ser 11ma inconstitucionalidade, a afiirma-
selheiro Barradas os reconhece juizes fe- ção de S. Ex... · 
dera.es. 
Ma~ cu di;;;e ainda ao nobre Deputado, 

al!~m de outras causas, que a justiça militar 
não era, como S. Ex. julgava, uma. justiça es
vccial. S. Ex. declarou que os membros da 

(•) Este discurso não foi revi~ to pelo "orador. 

O Stt. TrmmAI>E-Não apoiado. 
0 Slt. FAUSTO CARDOSO - ... é contra a 

ltistoeia c a evolução. 
O SR. T!tr:\"DADB d<t um aparte. 
0 Slt. FAUSTO CARDOso-E' rebaixar a ju>;

tiça mili~a1· c o exercito brazilciro, de fórma. 
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quo.. scn(lo ello uma clas:oJn, q_uo C, 'POr as<;ütl 
di:Zel". o vinculo vivo da t'edr:ração, n3o tern 
tribunal, porque " e;te que o julga o Jlobt·c 
Del>U~o che.ma umacorp>r:.;:.ão. 

Mas. Sr. Pre~idente. o Supremo Tribunal 
M.ilila.r tom COtltpetencia até para eoubeoor 
da constituciollA!idade e dos a.ctos <lJü! julga. 

O Su .• TatND:\Df'.-)fao apoiado.· 

ncputadm muita:< V07.CS vo;tarom com coJl· 
vlcções contrarias. 

O Sr. To.vaa•e<t de·Lyt·a - sr. 
Presidemc, eomo o honrado represcn~~ 
da.llahi&. Sr. Adalborto Guima.rãos. se dlg· . 
nou de appcllo.r po.ra ~ minha opinião a. m- · 
peito do p.-..recer que vae sot· l'<>t<l.do sol•ro o 
tY'.,conhecunf!nto do St·. gc.ttei .. <ll Moura. ~pu

O SR. F'•vs-ro GA.Rooso- O Supn:mo Tri· t...do eleit~ pelo ~k~a.do do Rio Orande do 
bunal julga o crime conhe-cendo ou nã.o da Sul. soa obriga~o à vir fo.zel." á. c:.,.. uma. 

· -eon~..itucionilid.arlo da. per:a. l!!is nm do3 tâ~ declt\l.'ação. . 
raeterc~ quo mal:< defino o S11promoTribunal No sclo da. r.omm.is;ão de Petieõo~ c Puc:I<>
Fodcl':'l pcrtenceüdo ao Tribunal Militl.r. rcs. qua.n.!o tive occa.~ão do lMnif~r v 

Mas. 81·. Pre8ldeo.tett.odo o argomen;~ ·é meat voto sol~ o parccor qu e então era. fli.s
csle: não so tl-atou no Poder Judiciario I' e- cu tido. disse qu&, para mim, a ~tto.>tão """ 
~oral, na. Conmtulção, do Trlb~rnal Militar. discutivel d"baixo do ponto do VISta legal " 
Nada m;\b na.~urat. e:.mstitucional, m:l..<! q,_ue niô devíamos assu-

0 M ti,!:o om quo creon o Supremo Tribun•l roir ~ respou.;abilidil.de de lnterpre~r wno. 
Militar fui copii>do do besp•nhol. cnJ~ tt&· disposiçãõ d~ lei eleitoral, r>,stringlndo o 
ducção é:~ O Poder Judlci&l'io da. Nação S&t'<l direito que tem "lollo o c idadih do rocebel' 
<!xoreldo por WD"- o6rte suprema e pelos de- voto; . •;n"".ndi<> eu, que a matl"lria de in· 
mai3 t r!buna()S infe.riores quo o Congl'r.S!Q comn:úibilírl:vJ<:s é, por • ua. mtureza, I'CO· 
esbhelccer em tcl"1'iiorlo da. mçã.o.• ~riefa o que n!LodevÍJ>IIlm "mplt:.l·a.. 

Etsa.qul, por sua vu, a. traducção do lng\ez Por eonsequuneia peusava que devi<Lmos 
na conat nuição a.roerieana. Kos mesrno.s rocoabaccrogcacral Moura. 
t()l'Dl06 nóseopitmos 0 artigo em que ereá· Letnbre! o.t& Jlesta. a.ooas\ão a,) honrado 
moi; o Tribun~~ Federal. Ora, quom copia reprc;anbnte rle Ser g1pe o a.lvll.ro de ap re • 
.oã.o tem .empo de e"""r. sentar um,• omcQd:t. ao paw..cer para quo .a 

Depois, tralámos de orear a TribuJlal Fo- Camara dos D~pu4Mos, tomando conbecl
dtraf, que é, por assim dizer, o eixo da sys IU<l~io da. quesl.ãa, & resolvesse de ~cz . . 
tema polltico da Nat,:ão. O Tribunal lllilibr IS!nbora a.che qua o aasutnpto é dJscutivel., 
il. cst.na crea.do; e a preoccup.,ção do lcgis- cotno aeabo de dlter, sob .o pento de vista. 
Iador cousi,jtulnte c~ 0 tribunal a ct'OSJ"·<c, lol(ale const.ttuetonal, JlOdJ"· naquolla oce&· 
deix:l.ndo 0 creado q ue era de 1840. slan, ~rem :a~r.r obs~•aça.o de. OSf'ecle a!-

Eis aq ui a tazã.o por que se oollOOO!l em guma, su&.crovcr o p~rcoor po!'!ue P.cl~ e;-
outco poot.o. tudo que fit d~ qu"'!íã.o e, muoto prtnctpa.l· 

!<ao voiu aa CoJIStilulção projcccado> pelo mente, dcp~ts tia le1tura de wn . bem eJ.aho. 
Governo Provltforlo: fo i emenda. d., Cam"ra tado.pat'eeet do Sr. ~pbllopb10 Botel.b_o, 
dos Deputa~ os, onde Isto fol recordado, trn- pubtleado em u m rolhe<o qu~ me fo! geo.ltl
t ::.ado-Se do mstabclr.cer 0 tribunal. mcotc rornectdo polo nobre .Dcputldo pela. 

Bahta) eu me llavta.. convoncldo do quo tal 
E aind.:L llltH.mo que. se não i!.\ta.b3l&e8S~t incompa.tibilida.dc nio e1istu. &.~t.ava.-ro.o 

ollo ficari» ow. vl~e do art. 83 da Consti· um .a.rgument.o para. elw.ga.r a. e.t:.t coa· 
tuiçã.o, que dit « continuam em vigor. ew- clusõo. 
qu~to oão revoji:J.das. as leis do antigo r&- o Sr. Ampbilophio <lliia que n!o póde 
gimeo, oo que expllcita ou ·implicilaroeu~ ba~er, JlO terreao da do~rtríoa quem passa 
não ror eontrat•io ao sy<tcroo. dn govCl'llo ftr- oogar q11e 0 Tribuna.J. do Jury raz p.~rtll do 
nlado pela. Gon~tiioiçi.o o a.oR principios PoCle-r JDdiciasio da. Unii.G. Ol'a. ~i ni'> se 
nella cons~gl'".tdos.,. Jl()de negar qu" o Tribnoal do Jury (az pact.c 

•as a.qui, Sl'. Prosidcn,e. o que tinha a dl· do POder Jud!cbrio da. União, o realrilontc 
zc.r, certo de que a Cama.J'\\ vao votar, ~ assim é- preci.sam.os enle.nder, em tt!l'mOs, 
JihP.eC!ldo o Sr. general Mour;l.. Disso nãQ a d i.s!'OSi.çio da M eleitor&! sobre loCOlllpa. 
rc.<'.:. duvld:t porquo nem diSCul"l!OS, nem tibiliilado! para Dão clleg;l,rmos á. conclusão 
opiniões mudam voto.:. Tl.'ab·SC de unta. absurda de não hnei' n iogucm que não seja 
qncstãD polílicà e o voto da. Camata. es&:l incompal.ivcl, POl'I\UO, como v. E~. sabe. 
dado: elfu fatll. como entender; m;-.s. oer to de parn ser jura-to t\ bastanle ter os requmto. 
que o melhor que nós ta~iatnos o•a. aea.ba.f para ser eleitor. • 
com o. lei ~e incom]htibilldadcs. porq11e t~· }1:>.<, Sr. Prooidenie, não t>nho absolnta
mo8\iolado o.<sous&rt.ig<l.'! pQr tal fórma, que mente o intento de discutir o .P"recet1 j:l não ~.xisto" seria. melkor que se lhe désõe woomo porque olle não sotrre discussão ; c 
l\m Ji,\rO. se u:\o haver essa. circums~aneia de meu l\m é apeu:~.> acudir ao a.ppcllo que me 
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fez o illusteo Deputado pela Bahia e dae-lhc 
uma explicação. 

O intuito que tive apeesentando o peo
jecto a que S. Ex. se referiu, foi o se
guinte: quando se proclamou a Republica, 
o Governo Provisoeio baixou um decreto 
que dava aos governos dos Estados a attl'i
buiçã.o de dc.;ignae os auditores que deviam 
s~rvir nos conselho3 de guena, naq uelles 
Estado;; onde não houvesse esses juizes' pri
vativos., 

Dcpoid de votada a Constituição ; depois 
de org<~nizado o Podet• Judiciario da União 
me parecia muito mais curial, desde que o 
exercite e a armada eram instituiç.ões de 
ordem cmin.cnt.cm::mte nacional, conferir 
aos juizes federac> a attrihuição dc scrvir 
ness..Js conselhos de guerra. 

Foi o fim que tive, no meu projccto. 
Com isto não f,tzia outra cousa sinão dar 

mais u_ma attribuiçio a esses juizes. 
Foi este o fim que tive em vista quando 

apresentei o projecto e na occasião em que o 
discuti, nesta Casa, provei que ab>olutamentc 
não creava um logar novo, apenas dava ao 
juiz, quo já. existht, mmt attribuição, que 
tambem já. exi3tia por lei c quo me p:~.recia 
não poder ser mais cxci'Cida por funccio
nados de nomeação do governo dos Es
t<tdos. (Jluito bem). 

O Sr. Presidente ~ Peço aos no
bres Deputado3 que occupem as suas ca
deiras. 

O Sr. Fausto Cardoso - Peço a 
[Jala vra pela ordem. 

O -Sr. Pt-esidente ·- Tom a pa
lavra. o nobre Deputado. 

O Sr. Fausto Cardoso (pela 
ordem)-Rcqueiro votação nominal pa.ra as 
conclusões deste parecer. 

O SR. PRESIDENTE-~ nobre Deputado já. 
requereu votaçao nommal, que na sessão 
anterior ficou suspensa. por falta de nu~ 
mero. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Bem; mas, eu 
agora renovo o mou requerimento. 

O Sr. Presidente -0 Sr. Fausto 
Cardoso, na. ultima sessão, requereu votação 
nominal para as conclusões do parecer n. 4, 
do 1901; esse requerimento não foi votado 
por_fatta de numci'o c vou agora submettel-o 
novamente a votos. 

Posto a. votos é approvado o requerimento 
de vohção nominal. . -

<lo parocm· n. 4, de 1901, cujo te01• é o 
seguinte : que seja appro\·ada a. eleição 
realizada a 12 de fevereiro deste anno no 
l• dis\ricto do Rio Gran(le do Sul, para pre
enchimento de umlt vaga de Deputado Fe
deral, os Srs. Carlo;; l\Iarcellino, Albuquer
que Sm·ejo, G<.tbriol Salgmlo, S<'t Peixoto, 
Serzod·ello Corrêa., U1·1Jano s,~ntos, Rodrigue~ 
Fernanda.>, Christino Cruz, Guedelha Mourão, 
Cunln Martins, Thomaz Accioly, José Av~
llno, :"{ogucir<.t Accioly, João Lopes, Francisco 
S<í, Frederico Borges, Sergio Saboya, Gon
çalo Souto, Agapito dos Santos, Augusto 
S3ve1·o. Eloy de Souza, Tavares de Lyr<~, 
Trinda,lc, Çamillo de Hollanda., Silv:t :\Iariz, 
Celso de Souza., Teixeir<~ de Sá, Bricio Filho, 
Pereira do Lyra, Malaquias Gonçalves, Mo
reir<t Alvc11, E~meraldino Bandeira, Cornelio 
de~ Fonseca, Julio de Mello, Estacio Coimbra, 
Elpidio de Figueiredo, Pedro Pernambuco, 
Alfonso Costa, José Duaetc, Angelo Neto, 
Epaminondas Gracindo, Araujo Góes, Ray
mundo de Mirànda., Joviuiano de Carvalho, 
Sylvio Romero, Neiva., Paula Guimarães, 
Augusto de Freitas, Toleotino dos Santosr 
Gé~hlino Loreto, Pinheir-o Junior, Celso dos 
Reis, Henrique Lagden, Augusto de Vas
concellos, Sá Freire, Raul Barroso, Barros 
Franco Junior, Antoninfl Fialho, Deocleciano 
de Souza, Nilo Peçanha~ Silva Castro, Alve~ 
de Brito, Custodio Coelho, Pereira Lima, 
Aureliano dos Sttntos, Martin3 Teixeira, 
Oliveira Figueiredo, E .tevão Lobo, Tlteophilo 
Ottoni, Viriato Mascarenhas, Ga~tão da 
Cunha, José Bonifacio, João Luiz, Monteiro 
da Silveira, Esperidião, Alfredo Pinto, Car
neiro de Rezende, Leonel Filho, Necesio 
Tavares, Lamounicr Godofredo, Antonio. Za~ 
charia~, Henrique Sa.lle;, Mayrink, Sabino 
Barroso, Arthur Torre.,, Lindolpho C,tetano, 
Eduardo Pimen~el, Rodolpho Paixão. La
martine, Padua Rezende, Gustavo Godoy, 
MaHa Junior, Domingues de Castro, Dino 
Bueno, Valois de Castro, Joaquim Alvaro, 
Luiz Pi~a. A~evedo Marque.>, HPrmonegildo 
de Morae$, Ovidio Abrantes, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra., Xavier do Valle, 
João Candido, Lamenlm Lin.~. Carlo3. Caval
canti, Francisco Tolentino, Barbosa. Lima, 
Soa1·es dos Santos, Angelo Pinheiro, Gcr· 
mano H::t.s3locher, Victorino Monteiro, Vaspa· 
siano de Albuquerque, Alfredo Varella o 
Diogo Fortuna ( 117). 

Responderam não os Srs. Arthur Lemos, 
Soares Neiva, Rodrigues Doria, Fausto Car· 
doso, Seabra, Vergue ·do Abreu, Alves Barbosa., 
Adalberto Guimarães, Oliveira Braga, Bueno 
de Andrada, Costa Junior, Cajado e Alencal' 
Guimarães ( 13). 

. Pro~ede~do-sc á votação nominn.l, respon- O !!h•. Rodrigues Do ria (pela 
,dem sun, tsto é, appt•ovam a la conclusão, ordem)-Ouvi o meu nome mancionado na. 

Carnara V, l 14 
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lista. dos que votaram sim. Como respondi 
nao, pe('o que so faça a devida rcctifi
caçiio,. 

0 SR. PRESIDE:'-ITE-0 nobre Deput;.tdo Serâ 
attcndido. 

O Sa•. President.e declara. que 
va.c submettcr á votação nominal a segunda 
conclu~ão do parccce n. 4, de !DOI. 

O Sr.,Tictorino Mont.eiro(pela 
o1·dem)-Sr. Prc·siden te, eu e os meus 
collsgas estamo.~ habituados a acatar as 
dcci,;oes de V.Ex., mas quer mo par.:cer que 
agora V. Ex. labora em um equi>oco. Eu 
fui um dos que votaram pela votação no
minal, mas sómenb para a pri ueira con
clusão, porquo nij,o tinha razão de ser para 
outra. 

Ct·eio que ·isto está na consciencia da Ca
mara. Por isso peço a V. Ex.que reconsidere 
o sou acto. 

O Sr. Pt•esidente- Por occasifio 
da votação, a Mesa foi clar.'1 dizendo que 
deviam ser votadas nominalmente as duas 
conclusões. 

Neste sentido insistiu o autor do reque
rimento ; á Mesa não assiste o direito de 
deixar de submettcr ao mesmo proccs.>o a 
segunda conclusão. 

U~r SR. DEPUTADO-Muito bem. 
O SR. PREsrm:NTE-A :Mesa perguntou até 

por mais de uma vez. 
E' annunciada a votação da: 2a CJnclusão 

do p:1reccr n. 4, de 1901. 

Procedendo-se á votação nominal, respon
dem sim, isto é, approvam a segunda con
clusã.o do parecer n. 4, de 1901, cujo teor é 
o seguinte« que seja reconhecido Deputado 
pelo mesmo districto o marechal Fr,tncisca 

· Antonio de Moura» os Srs. Carlos Mareel
lino, Albuquerque Sercjo, Gabriel Salgauo, 
Sá Peixoto, Scrzedello Corrêa, Ut•bano San
tos, Rodrigues Fernandes, Chrlstino Cruz, 
Guedelha Mourão, Cunha Martins, Thomaz 
A~cioly, José Av~lino, Nogueit·a Acciuly, 
.Toao Lopes, Franc1~co Sá, Frederico Borfrc~ 
Sergio Saboya, GonçaJo Souto, Agapito"do~ 
Santos, Augusto Severo, Eloy de Souza, Ta
vares de Lyra, Soares Neiva, Lima Filho, 
Trindade, Camillo de Hollanda, Silva Mariz, 
Celso de Souza, Teixeira de Sá, Bricio Filho, 
Pereira de Lyra, Malaquias Gonçal v e~, l\fo· 
reira Alves, Esmeraldino Bandeira, Cornclio 
da Fonseca, Julio de ~Iello. Estacio Coimbra, 
Elpidio de Figueiredo, Pcd t'O Pernambuco, 
Aflonso Costa, José Duarte, Angelo Neto 
Epaminondas Gracindo, Araujo Góes, Ray: 
mundo de Miranda, Jovioiano de Carvalho, 

Sylvio Romcro, Nciv<t, Paula, UuimarãL'S, 
Augusto de Ft•eitas, Tolentino dos Santos, Gal
dino Lo1·eto, I?inheiro Junior, Çclso dos Reis, 
HQnt'iquc Lagden, Augusto de Vasconcellos, 
Sá Frcit•c, Raul Banoso, Barros Franco Ju· 
nior, Antonino Fialho, Deocleciano de Souza, 
Nilo Peçanha, Alves de Brito, Silva Castro, 
Custodio Coelho, Aureliano dos Santos, Mal'~ 
tios Teixeira,, Oliveira·Figueiredo, Estevão 
Lobo, Thcopltilo Ottoni, Viria to Mascarenhas, 
Gastão da Cunha, Jos6 nonifucio, João Luiz, 
Monteiro da. Silveira, Esperidião, Alfredo 
Pinto, Carneiro de Rczo•nde, Leonel Filho, 
Necesio Ta vare;;, Antonio Zacharias, Henrique 
Salles, l\Iayi'ink, Sabino 13art•oso, Lindolpllo 
Caetctno, Eduardo Pimentel,Rodolpho Paixão, 
Lamartine, Padua Rezende, Gus~avo Godoy, 
Malta. Junior, Domingues de Ca~tro, Dino 
Bneno, Valois de Castro, Joaquim Alvaro, 
Luiz Piza, Azevedo Ma.rqucs, Hermcnegildo 
d.e Morue;, Tcix:t•ira Brandão, Ovidio Abra.n
~e~. Benedicto de Souza, Lindolpho Seri'a, 
Xavier do Valle, Joiio Candido, Cal'los C<t
valcan',i, Franci~co Tolentino, Barbosa Lima, 
Soares dos Santos. Angelo Pin!LCit'o, Ger
mano Hasslocllcr, Victorino Monteiro,Vospa· 
siano de Albuquerque, Alfredo Varella o 
Diogo Fot·tuna (114): 

Respondem, núo, os Srs. Arthur Lemos, 
Rodl'igues Doria, Fausto Cardoso, Scabra., 
Vergnc U.c Abreu, AI vcs Barbosa, Adalbel'to 
Guimarãe~, Oliveira Braga, Costa Junior, 
Bueno de Andrada, Cajado c Alencar Gui
marães (12). 

O Sr. Pa•esidente-Proclamo depu
tado pelo 1° óistricto do Estado do Rio 
Grande do Sul; o Sr. guneral Francisco An
tonio de Moura. 

O Sr. Augusto de Freitas (pela 
ordem) - St• .. Presidente, a importancia do 
voto lm pou 3o proferido por esta Cctmara, a 
mttureza d<t · que;Jtão por elle resolvida me 
leva a pedir a V. Ex. a permis:>To para fazer 
i11serir na acta a seguinte declaração de 
voto: 

« Decl tro ter votado pelo reconhecimento 
do gencl'al MOUI'a pot· não considerar o Sn
pecmo Tribunal Militar orgã.o da, Justi~<L 
Federal. 

O argumento colhido no facto de haver o 
Governo ord.cJl<tdo a devolução dos impostos 
pagos pelos membros desse Tribunal, acto 
irJ•cgultLt' <iucr em relação a ta.es funcciomt
rios, rpwr em J'elação elOS membro.; do Su
premo Tt·ibunal Fc1leral, porquanto actos 
·administrativos nã.o sã.o meios regulares 
para annulla.ção de leis por sentcnçct incon
stitucionaes, éargumcuto sem valia, pois quo 
níí.o pótle o Poder ExceutiYo con forit• aos 
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fnne..ion;n•lod o ""''ACtet ~uo a Coost.itulçJo O llõr. D n ono do A.n<~rn.<ln (P'"'" 
llws n:lo 1lcu. uma cxpt.irnçno r>iuoul)- Sr. P l'('.$1dOr\tn, 

S;~in. d~t~ SCRSõe3, .20 de n\a,IO ,-l1,\I[{'J$lO d.r: pl'eci:i<J t!X.,Plicw.r il~ V • l~x: • quo, (}\lt\ndo tiO· . 
1-'t·cUa.t. ,. cl:J..t•ui a.:~r prnciso que \lnl m•gão politlcn do 

Govecllo a.t:;ui tom:t.!St~ a. su:~, dotr~t'l. na 
Tnnho coucluido. (Muitn l~m.) accUSll~ilo toit> pelo flo~1·e Oeputa~o d.-llahia,' 

Dão tive lntlllto da dirot> que S. E:<. es~o.va 
o Sr. P••<!f!lid"'n~o - A 11!0$> não em op.(IO$\tSo, m~' em visladescr lãogrnvo 

púde :\eCQÍ~'\P 3 OOClar>q!o dO Voto JY.)T a acou.~~, J;:mbr;uo (\ nceesai<Jo,de 08 •lrom 
~P cJL1. llmd>mcot...L-., o que o Regimento OPI dr.l\!$.1 do <loYI>fJIO aqneUea qoo tomar~n 
prohibc. · • si ""'"" b.ret•. · 

Di$.'4C~ o nolt1..·~ Dcput.vlo ri a. ll~hin qun o 
O Sr. L\..uguew d & Ji'roltQIO (pc!a· Uovr.rtto violou a Constituiç11o, in\'ádiado 

e>r<l6m) - 1'•>-oocoqne V. lt:.;. oiosn não pódoc· o.ttribui~c~ do Poder .Judicial'io. Ota, B•tOO
o..:oolta;- a declat'n.ção do To:o. p~r mim oJTn· lh~utu acou.saçli>, partiudo do uobt6 Depu-
1'8'-ldl\ Jl<lr ost••· olla moliva.do.. t&do ~a llalll~. eujo valor lntolleclu:~.l 'todos 

o S~t. P.«HS!l>B::<TE>-0 l,toglmonto prolilb3 nós lbe l'conn~ooomoo, rGvostia. IJ<Il.VIdü.d.o 

~110 ai! doel<\l'õ.l'";ea tle voto .,.;~1u i'unaamGn- t•l q ue G~lg!J• prom'Pt"' defo'" do llovcruo. 
'lf' v"~~ Aa;;lm, o num a._par~ nSo t r a. rnotlvo ~'\ta. 

adas O li m<~Uval!r~. s. t:~ . tr,~ma1• .... p;ila vm, r..omo qu.c prt~hHl .. 
O Su.. At'C~;~To D~ FnB:.T>...; - SulJln'c L· detidO faz tu'-lllu rctit'&l·u. 

to-ro-e á. Ot\k'tu de V. ~l(. 0 tiO!l!'G(ttdo oo !i7'lO;cutenduqueo6ov<'.l'tlOtieoutnder~o. 
Jl.eglmenio, mas o que on llnl>a n-idilde 2' :~.~~nuociad• a vo1aç\'io do J1rojtel0 nu· 
era deir:u> :wign.'\l:ulo o mooivodo volo qoc mero 230 A, de 1000. aulori:<amlo o PodO!' 
proreri. • l'.:xecUtivo o. nbrir ao Minialerio d~ JU3~ça c 

NãA v~ç ncllc opp>lltlo ~o Oovnrno, como Nogueicn lnlllriot'CI o eredito do. 4:100$. p..n. 
p~n$:1 o no~n-e Dcpueudu pot· S. P·...,ulo~ mas Qei>o~rnr'ao pa.garn<'-Jlto ao Dr. Til.tut'Clo V~· 
aimp!c~rtento uma ducll:u·ação d'=' qu6" ~ntec Jerin.nn Pet.:e~tielro do AU13.l'al. IO:Dt(\ r.>\tllo· 
v~ rup:4!~&ntt.ni.I~S dC1. 1\':r.~U:.O. alg•ull boltvl~, dra.iico tle. l'(k~oldadG dE: Medir.in:t. (10 Jt1o de 
".; poa!!lvel qt<e ou\1'0$ ruu!los h~a. qnc JlM .rarullro, do pmmio arbitrado, n ;L QOllfo•·rni
vin do boa vonla<l0 o Mio ~o Governo do· dad<1 dos arts. ~~~ o :i\1 do COOí.go do &n•IQo 
v~I\'Ondo lmpwtos J)'lgos po•~ ll\Mlbros ~a Suporior, pel~ obra quo publicou, lntitul.adu. 
justiça fedOI'<\1, so~ o f•ndl)menw de quo a • :'lo\IÜOf Klemontat'1l$ do Chímica O~wlro • 
IP.i vot'lda polo GonP,~JB"' oJ•a \nconatitueio· (3-' dlscuosllo). 
JlM, iDlposló dovo(V!dO 1\ <:$lll IUCSlli;J, j n•· J•:(J'I $9gDída., C pO~ o. voto• O D])pf'OV&ÚO 
til"\, • 'J.UO!ll cab<} o dl!'Clito )/Ol" Coasiitni· em ~· di•eue.G:o e aaviado 11 Cutnml~~o do 
~~ dr .. juljr.u>Jo '' iliCOUS\1\ueiOtulidado d;., ll•.J.eçllo 0 So-Aul :10 
lei$, ga:11ntu' os din.ltos dos cid:ul~ 

Era o que 6\l do:l&jaVllo dizer. 1
'llOJI!CI'O 

N . 23!) ·A - tOOO 
o ~r . Vlc~orioo IYo oteh·o f) cuogrceoo .Na.clo.n:Jl.rosolvo : 

(para '""" ..,plico.riro pe.,O<>I) - S1•. P tosí- d t 
dente, '"-Ivo• a Comal'tl t$nho. csttaoba<lu 0 Artigo Ullieo. Fica o Po er l>:xoou l•o u.u-
1111oneto do, I'ON'(:Sent~çii(> do Itin Gr~ndc <lo torll'.!lllo o. ~bl'ir ao Minlstcrio tia. Jartlç& c 
" d 1 1 d Negooloe Jntnriorcs o cmdíto de 4: 1(10,$, pe.ro. 
~ui~ r.sr.•vl 0 ~·n c.:t.nsa. o.c. n m~::~~c~ n. me~- occorro:- ou v.nga.ntcnLo do Dr. Tibur~to Ya-. 
ma reprcsr..nGnçii.o. OU JIL'Oposito, pot•ém, n':lo lelil)nn Pceeg"uolro do .Arua.ral. lento Ml~ 
tom:lmoo Jl<>rlu n;, diocll'"ilu, pôrquc oUo., de dra.tiw da Faculd.Wo do MediciM do ltio do 
n.lgwn moJo, co t-roa irruguml'tuen.te~ Ja.o.cl.to. do premio a.rbH.rado~ llll. t~onfot·mt-

N'ós <$pOt"-r.Lll10" quo '"'""''"" em deb:.Lo dadc dos arl!. 38 o :l9 do Codigo do,lilllÂOO 
o 1"1'l.um·imr,nt<• do 11<1brc Dopul.'l.do de Xcr· Supurior. -peJ3. ob1•3. N~• lôl""'omare> <Jt 
gipc.. para. 'lambem d.bcuth-rn.M o uswu)Jto, ChilDi'c-;~~. o~gsmu o da impt"C:5Si.~ da. m..eerna ; 
olc :u:cordo com o QO$sQ ponto de vis~. !MeMo ~ opoll'açiic> ~=illiLC rovog;>· 

Alr:m d:Sso, ._ 'lllestilo foi br ilhanic111C41o daa as ..li$posi\'<íca em cotlll•,.rlo . 
r.xph•nll<i"' pelo illu.>Lro '"~i<>~ d:. C~>ramis· ~· annuneiotla a votar;ão do sr.guiuto 
,elo c outrO$ oradoi'C:II que rustcnt~ta.w. o 
pnrocer. Oppo•·~Wii!.IUúlllc. pol'taut o, tam· l'ltOJ&CTO 
lmm 11-'~ proo .. nciarontN oobl'e o MSUO\p'to, N. 158 .A - 1000 
diseutin<lo o J'()(Juerllncoto do illustre 1~ 
P'"""n:o.nto do Sergli'C. Nâo lilwnns antr~;, O CuogNSSO N'acíon:.l resolvo: 
polo <lcsrjo (fo vorroo~ osto M•umpto )iiJ.Ui· M l .. I .• Fi"'l o novorno n.utoriM.dn a. 
tlado, ro"oMr abomLl' ao t~apitão .Ai fr<x\n }I(Dolro 
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da. Costa. a.s vantagens de quo foi privado· Em s~guida; são suceessivamente postos :t 
em virtude de processo a que respondeu e votos e apprGvados os seguintes artigos do 
de que foi absolvido em ultima instancia.. substitutivo offcrccido pelo Sr. Alfl'edo 

Art. 2. 0 O Governo abrirá o nccessario Pinto: 
credito para os devidos eifeitos dc.;ta lei. Art. 1. 0 São equiparados ás casas de ta-

Al't. 3. o Revogam·se as disposições em volagem, para o fim da lei penal, em toda a 
con tra.rio. RcpulJliea: 

O Sr. Presidente-A este projecto 
foram apresentados um substitutivo pelo 
Sr. Adal berto Guimarães e uma emenda ·do 
Sr. Francisco Sá. 

Diz a emenda do Sr. Francisco Sá: 
Accresccntc-se ao a1•t. 1° : 
Dom assim a todos os officia.cs q uc esti

verem no mesmo caso c áquelles que, envol
vidos no mesmo processo,foram amnistiados, 
de accordo com o decreto n. 5J8, de dezem
bro do lR98. 

Diz o substitutivo do Sr. Adalberto Gui
marães o seguinte: 

Art. 1. 0 E' o Governo autori:w.do a abrir 
o c~edito neces~ario para. pagamento dos ven
cimentos a que tiverem direito os officia.es 
até esta. data absolvidos em processos crl
minaes, em ultima. instanci:\. 

Art. 2. o Rcvogam·se as disp:>sições em 
contrario. 

Posto a votos é approvado o substitutivo 
do Sr. :Adalberto GUlma.rães, com a emenda 
do Sr. Francisco Sá, sendo considerado p;•c
judlcado o projecto n . 158 A, do 1900. 

O substitutivo, assim emendado, é appro
vado em 3• discu11são e enviado á Commis3ã.o 
de Redacção . 

Postos a votos são approvados em 2a dis· 
cnssão os seguintes n,rtigos do 

PROJECTO 

N. 109 ·_ 1900 

O Congresso Nacional resolve: 

§ 1.0 Os frontõ:Js, boliches c estabelecimen
tos congeneres onde se explore o jogo por 
meio de poules. 

§ 2. 0 Incorrem no art. 3° d·1loi n. 628, de 
28 de outubro de 1899, mantida. a. excepçã.o 
do§ 2°: as emp1·czas de loterias, associações 
de credito ou não, sociedade.> commercia.e~ 
ou as particu lares que, sob pretexto de uso 
c goso de concessõ()S, cJntractos, privilegias, 
patentes do invenção ou *cnças de auto
ridade publica. desvirtuarem o~ seu~ fins na 
exploração de jogos de asar. 

Art. 2. o O jogo c a apost:J. não servem de 
fundamento a nenhuma. obrigação jurídica, 
sendo por isto vedados os contractos e con
cessões para a. extracção de novas lotcl'ias 
no llrazil. 

Para.grapho unico. As loterias extra\lidas 
com infra.cção deste artigJ serão con'lidc· 
rada.s como operações de jogo, e bem as~im 
as loterias existentes que, dentro do prazo 
de trcs annos, a contar da publicação desta 
lei. não tiverem liquidadJ os respectivos 
con trac ';os. -

Art. 3 . o Revogam-se n.s disp:>3ições em 
contr•ario. 

O Sr. President.e declara que, ten
do sido approvado o substitutivo, que é com
pleto,· considera. prejudicadas as emendas, 
salvo reclamação em contrario. 

Ha, porém, uma. emenda do Sr. Esmcrttl
dino B:1ndeira ao art . 1° do sub.>titutivo, e 
a approvação deste não importa em fica!' <t 
mesma cmcndtt preju,Ucada. Vae, portanto, 
pol-a a votos . 

E' posta a votos c rcjeit.a:la a referida. 
emenda do Sr. E~meraldino B:.tndeira. Art. 1. 0 O director do Pombal Militar 

será. um officia.l subaltceno ou capitão effectivo 
de <tualquee corpo ou arma do exercito. E' igualmente rcjei ';ada a emenda additiva 

ArL 2.o Revogam·se as disposições em do Sr. Get•mano Httss1ocher. 
contrario. E' o substitutivo enviado á rcspec ;iva Com-

E' annunciarla a votação do projccto 
n. 113 A, de 1900, equiparando os frontões, 
boliches c todas as çasas similares às cascts 
de tavolagem, com voto em separado da mi
nori<J. da Commis:;ão de Constituição, Legis
lação c Jnstiç:\ (2a tiiscus$ão). 

O Sr. Germano Hasslocher 
(pela. o1;dem) requer pt•efercncia. para o sub· 
stitunvo do Sr. Alfredo Pinto. 

Consultada a Camara, é concedida a prc
fcrencia. pedida. 

missão para rcdigil-o para a 3a discus;l[o, 
de accordo com o vencido. 

Posto a vo·los, ó approvado em 2a discussã.o 
o sngpinto artigo unico do 

PROJECTO 

N. 255- 1900 

Artio·o uni co. E' considerado como rcfol'. 
mado, 

0

dcsde a data da sua promoção, com o 
soldo da tabclla vigol'antc, no posto de al
feres , o 2° sargento do Asylo de In validos da 
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l>atrla. Jo~il Maria, do Y~lle Ramalho; •cvo- ma1e.. no qual pet'mMecorão por tresannos. 
g&Jas as dfsp~lçiies em eontl'J.rio. i>aS.S."VldO dep.:~1s para. a r<!.;et•~t·a, tlura.l\to 

•:• aonunci~da a ,·otacão do projecto n. 49. dons;"""~· . ,. _ 
de 1800. com o snlHtitut\vo n. 8, de 1900, Ar •• 4. O;_ mJenplo$ sorte.1.<los nao po
jnstituindo ;~ inscripção maritima ol;rigato· l d~1·ão. dur~·l\te qualq~er .. dos refc.'l·ld('~ }1e· 
ria. para. todoa'os IJrazilui~ nat.o.~ ou n·atu· ruPI.os.., te_. outta. ap.phcaçao que não Sl'Ja á.S 
ralitados ( 2" di~CIIS$Í(O ). cqwp:.gens d"" na.vJo$ de ~uc~r~ou 6.~ gua r-

nlçõe.~ das forlal.ezas d:c Marmha. 
Are. 5.• O •cgimeR da• obdgàQ<ie.~ miü!a· 

1'e1:l c a ~::.o\ncç1o po.oal dos regulamentos da 
Anuada serão applica>~\s ao Jnsct•íplo ma
tHimo dellulttvo. Hóau~nte durantfa o _porlodo 
do su..' sujeição millt.ar oa perm:tncnr..fa no 
serfíço a.ctivo ou nl. rc.;or..-n. . 

At•t. 6. • Jo:wquanto não fdr sorteado, 
Consult::vJa, o,Ci\omra, é concedida"' prefo· se•á o loscdpto detlolti•o .<lljeíto :l ~eção do 

rcncia. pedida. direit.ocommum. tendo ape.oa.s as obrigações 

O Sr. Alve.;s n .. rbosn (pela .,._ 
<1em)- reqtt&l' pt•erereneia p;u•a. a. Wlttw;ão do 
sniJstit.utivo offJreci,lo })ela. eommissão do 
M<.u•inlJ;J. o Guor1·:\ ao projoo\o n. 49, 1l0 
lRIJ9. O suln;titu1\vo est.JI $ubor<lino.do no o. 8 
e é de 1900. 

Em $Og1li1la, ~~o su~S\\•amante p)stos a 
votos c "PPl'óV.\do.s nm 2ft di.s.m!õ.'rio os se· 
guint.cs :u-ttgos do su'JS&itu1lvo n. 8. de 1900, 
otfoi'Qcido poht Conllni>Mão de Mal'inhã. c 
(Jucwra.. 

O C::oogi'{~,.'i~o ~acicnal decreta.: 
Al't. 1.6 FieL in$~itui.t,~.ln~eripçã.o Ma.l't· 

tima da Repub;fctl, feita na• rep.>rtiçõ;JS 
cJ>mpetentcs <lo Mlnis.el'io da ~t.einha e 
obrtga.tol"ia. pitra toLI.os os l)ratilelros n.a.~os 
ou ua.tul'.\lhados, quo cxerocmm: · 

n) qualqu.cL• nn1prcgo ou o~~upvtçâo a 1)01"·10 
tio~ navios l)_uo S:! du.stina.rem á navegação 
tr: .. msocMnieat d c c:t.hota.gom, ou nM a..~uó\9 
iHtet•io-ro~ da Repol>lib~. seus pot•t.os, en
so:v:ta:;. r los, 1 ~P.OJ.!, etc. 

b-) os quG exoí·eot•om a proGssão da f~a, 
qu>Udo neUa. fi~~rem U$0 de ombaroaçoos de 
q ua.lquC•' espo~i~. 

Al'&. 2. o A inscdpc~o olgigatot'l3. dh·idir-á. 
os iosctiptos llurituno~ em 'ires cl;lSSCS dia .. 
1inct.-.s, a s~bel' : 

Jtar.t'tptos pro1iison'M - Os que. e.'\Gr~ndo 
qualrtucr profl.iSão ou emp~-o:{o ma.ri!imo, 
tià.o bouver·ol!l. ainda compl"w10 a idode de 
18 an11os. 

Trw:,-iptot tlomt'nacs - Os quQ j:i houvorcrn 
eomplcta.do a idade de 30anoos; os que o'\et ... 
rerom ws Pl>ofi.tBI1es dt! piloto. m<t.chini.s~:a. 
f'-':=:ut:-Jta, mP.stres ou coQ'lramostr&; os em ... 
pregi\doa na. pr."\t.icag~m gcr=\.l on loc..1.l ; os 
a.rti.flccs ; os encarregados de ostaçõos uto. 
teorolog;oas ou de soooorro ua.yal; os pbaro
l0iros e af.;\Jatadores; fto ll.tmonte. os que pra
tico..t>um a. na vG.gacã.o ou 3 pesca como ro
erei o. (pU'\ttdo nâ..o fi7.crcm corumorcio ;ilgum 
do seu W4halho ou dos prodaeto.~ <\ello. 

Jnsf..Yiptos dcftnilit:~os- Todoo os individuos 
qtle, ex.m'Ccudõ quf\Jquer }Jt'úflssão marítima. 
não nstando !ncluidos nu.s demai> cl~.ses, 
tiverom do 18 at6 30 anno3 de Idade. 

Art, 3. • o~ in:x:ript<>3 tlcllnit.i vos se.rão 
anno<l.lnt•lnto .rorto:uto~ pa,t'a õ acrYiço da. Ar· 

mílita-«-s qoe lhe forem imp)3ta~ pelo ro· 
guluucnto dA Inscrlpçã.o Marítima. 

Ar&. ?.• O tempo> de serviço militai', para 
o inset•ipto, dep~sdo ~ortcio, não podor.i Sl3.r 
em tolnpo de paz., por mo11 vo a.lgum, pro .. 
roga<l.J, g~ o se11 livrll c cspont .. noo con .. 
s3ntimellto, e só o poderá. s•r ai<! complela~ 
ell& a. itla.de maiim:t. dn 35 anoos. 

Att. 8.• No~ de g110rN ex torna., o Go
•erno pode'~!. mobilisar,no toJo on om parte, 
a í.kl.ll!C do.'f. in~~rip&o~ duti.llitivos ou a re-. 
S.,!lVa. 

APt. 9,.0 A pn.ss..1.gcm dos in;;eriptos provi .. 
sorios para. ~ claS:Je dos derini oivoo tel'~ Jogar 
a? eomplct;,.oom "'}IIOU<IIl" !dado de 18 a011os, 
c qu~nJo, medianto dcclal'aç~o. :tdoptarom 
protliSão divorsn. da mariti'ro:t. Jicarã~ sujGi
tos ao sorwio até <• ldade de .2S anoos, J~m 
tempo de .gucrra.t porém, a. paS-itL,gcm do to· 
scripl.o pl'Ov.lsorío se f~r:l. olf~ctiva, logo d!l" 
pois do ~UiLigida. a idade da tr.i. 

Ar<, 10. Ser4 isG~to do serviço do. Armada., 
depois dé sorteado: 

•) o iuscripto daftnith·o quo tiver dcfcHos 
p!oysleooou earurmidado que o inha.bill!e pa.ra 
a. vida do mal'; • 

b) o que "lirncnt.» ou educur orpllllos, :snus 
ir10ão9. me-nores de 16 a.nnos. ou ser\· ir de 
Wllco amparo â jrm~ salteir., ou viu.va que 
vlvor on1 suo. companhia._; 

t:) o ttlll() nnioo quo VlYer üJlt e01npanhi<l. 
do seu pae ou mão viu vos ou vale&udluario::t.; 

d) o vluvo que tiver filho~ monores, aos 
q~~ao3 eduque ou alimente; 

e) os matriculó\doo nas escolas proftssio
nace da M(i,rinha. 

Art. 11. Aus to.~riplos daflnitlvos serão 
concedidas as soguintcs va.ntagC'.IlS-t 

a} IJrr.rcrencia. n<L admissão aos emp1•cgc~ 
da. M:Lrinha. para. os qmt.f'.$ tiverem a, necc~ .. 
Sária idoncidtldc. dopois de ha\"Cron\ servido 
com b<KI.~ not:\l:l, ou qu!tlldo se iD \'a lidarem 
no .1urv.iço d:1. Arm;~da ; 

l>) i•enl)<'\o de todo o serviço pnblico c~
tr:l.nlto â .Ma.l'iuha, ; 
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c) iscnç<io do ltnposf.o, ta:<M. matriculas ou nunciadA· & ell:!Cwsã.o do projcooo n. 87, a 
de qualquer outro onus rola.Llvo :w e.<erclcio eoru a palavra o Sr. AICreclo f>iltto. 
da. pron~ ma.rltima ; 

d) graroidadc d& matrieuL\ ou de eon· O St>. ~'\.Uredo Pint.o- Scnt~-ac 
cess:io do \itulos JlEU'& si ou seus 1iU1os n<~ necessiõ~lo elo, iijieWJdo hojiJ o seu dis· 
eseol.u p<·oftssion'I(M_do &tado ; curso. tavrnt• um pJ'Oiosto rospeitoso eontt-a 

c) eoncos.s'iío lk ~rrenos d(\ marlobas, a as affh'tll\\QÕe.-l .-ie um cone~if.ua.do or-,."io 
titnlo graiuito, qu:uldo eomptotn.l'$1ll o l&il])<) dr..;ta: C'..apit;\1, o qu"'l combaicnelo o projoeto 
rlr.. 8CrV'iça e o requr.rcrem. com direito (lC <~m discuss.io --~m tet--o estuda.t\o -- em· 
tl"a.Mfcrencia. lt'i vhrva.s ou orpb.'os. com a Pt'er:'!ta~lhe- id(1.:\S () uc ab::folutaDlull.Ce uão sug· 
clllusula. de ocltes caíabclcoot'<>m r<:Sdeneia. gore à. c:t.mara. A Gummiss<Vt do JIDSti,a 
ou c•urcercm qualqaor iudustrla mal'itima, nã.o Jl(ido ser 1'98])<)nsavel pelas opiniões de 
n~ podendo, porE>m. <\licna.r ; il.lust.res D~pu\Mos, como o ltol!ao<!r.z, q110 n dir~ito :; caio do invaUdos; que sm'â pagou o mal quo niio fez. . 
Ímtituida. JllOOia.ntç COOÚ'ÍbUiçãO dO.< OOOOfl.. 0 pl'O_jc<:to, (1.() r.ontrario do qur. r,<Cl'OYeU 0 
cittrWS, ou com o a.uYilio flo. Ji!:;tado; Pai:. ~quer a .Pr~edem;ia do ca.sctm.a7tto 

q) fin.aJmC'.nte. os inscriptos (l('..flnitivos, ele· ci'I'Jil, tkd<:1-·a. re lJogil'lo o m·t. 281 dq Codigo 
poJS dn concluido o tempo de scrviQO aeiivo Penal $ simplificet al~ 44posi&r1cs do fk. 
ou o da. reserva, ler!o M roosrna.s vauta«ens cr<ln n. t8f, d.t !890. 
e gt\l'antlas concflllüa.s em eonditões idonti- A Cl'itica do brilhante orgão do jornalisolo 
c.aa as praças do Coopo de Mannbel1'08 brazilciro não procede nam <>tliugc o ora.dor, 
Naci.onaos. que n~ b-tá nesta Cumara. pa:ra, ver a. ttepn· 

Ad . 12. O Governo, de a.eoottlo com as blica limita.d;L ás fooll\Ciras <lost.. C"pif:s.l G 
bilSaS acirua., c..:tpcdh'â o l'egulamcnt.o para a das ca.pitaru. dog ESla!lOO, m:~..~ p;u:::r. cu.i~i.at· 
G>eeu.;ãA> da presente loi, ._ .. tabek>cendo : tamberu coro o mn,<imo ca.riolto das moold:ls 

que JIOS!<'tn rotlectir o~ aoorto )10<1 pontos 
a) os deverel e vantagens dos iose<'ip\oll remows da patria., I1()S •••t<iu de J.lio>~S " 

m:u-it.imos ; 
b) 08 processos ~"" a inseri peão c po.ra. 0. Goyou;. Oppnrtuna.mentc rtll'\ltar:l outros 

soneio na.vaJ ; . a.t'gumooto:s do citildo ar;igo. 
c) as disV'IoSiçõe.; rcb.U\'&S á. situação dos Expta.n:m:do i\ vC.rdad.uit"l:i. tloutrina.. o)DCt'C~ 

i · • a" flnl · 1 - __ ,., ti.sad>. uo projecto e combatendo, embor<• 
ll3et'tP•US e tJVoe e " sua suje çao uu.u· som eolorlclv de pbraso, mas 11 rrua.Jo na. lo
tar, ia.of.o na. aet\Ya coruo na. reserva. gica. i~reduetivel do ltOSSO IÜNito constüu· 

Art. 13. O Pl'imeiro sorteio para. O so.r- cional, a. rwecedenda do ea$4tnaJlto ci-oit c 
viço da Marinha deverá. &Jfectua.r~ em .ia· eoo;cquente execu<;:-lo 'do .. rl. 21!4 do C.odi,<:o 
neiro <lo .~nno de 1001 . Penal, diz o orador que terminou o seu dis· 

Art. 14. Revogam-se as d.isposi~O! r~n cttrso au!criot· perguola.udo li c~ma.r;, qu:tl 
eoulrario. a solt!Çío legal para reftl.'o.r ús ll.bu<OS que 

B" wosldm·a~op~judica•lo_o projcc~ n. 49, estão detut•pa,n<lo a. or;;an~ da. faDúlía. 
t1c 1899, e t!nvta-lo & respcctLV'& Comtnlssio o braz.ileira.. · 
subsmativo. pa.ra. 8eL' red~ido pat':l a a- dis· Pateea, ~ primeira vista., quo rçpndia·la 
clll!São. plll' ineonst.itucioMI a doutrin<> rc~1., 

O S r . Presldont.e - Ei'.ão fin,!as 
tt.s ;ota.çõc.o;. Pas:sa.-so â ruateria e-m dls
cussi.o. 

ir' "'nnunúiada a coo.ünu:sçi.o da2~ discussio 
do jlTO,jocto "· 87; <1<> 1000, Ill&n,la.ndo Ob9et' 
var varias elisposiQães psta. Jiel e.tooução da. 
l oi do ca<.~mento ci•il. 

O Sr. Prmildcnro- (;ontioús .:om 
a palaua. o Sr. Aifrelo Pinf.o, 

O Sr. .,.,.. er&'Ué de Abreu (pela 
oroem) requer que seja eol!Oúa;lo em -e'·i
meiro log"r n<> ot'dcm elo dia de ama.nhi o 
pl'Ojoeto n. I, desle anoo. 

O Sr. P••ealden-te- O nobro Depu· 
·wto nã.o pódc ser attendi•lo, )>Ot eslar <~~~< 

ce<S<' i_<ro<Llmeotc o. :1.()91\o <lo lcgis!O(lor. 
Não pcllSíJ. <)SSim o orador c su •~n1..1. q ua 

um...l ~videnci~ urg~tc. cnorgica.. tleciffh:L 
e monl.ia:ulora, é t'ecla.ruaila, e o Congl'e$SO 
Nacion3l pód<> <loo.r~la.l·a. sem tr<~onsgredir o• 
principi.o:J <Htatnidos no a r t. 72> §§ 3-, 7• n 
28'' do !"'Cio de 24 de !e..-creiro. 

O elemento Jlistorico 'Vem tná.ts n~ \•c.z 
socunda.r o sou esfotçO .. 

No Congtc«o Conslitulnte, a. Com~ 
chamada dos Ywle e Um entendia sobro & 
quC><tão uootrov{•rtida, no art. '12, § 40, do 
Projedo de Constítuiçã.o, quo /!<ow ec Poder 
Le~o a factildad~ de mant<n· ou não pro .. 
vklcneiM que acautelassem interes.<e9 do 
toreelro. e a boa fé dos pt"Qprios co"iuge<. . 

E' es-sa doutrina a ~ma do avtso do 21 
do agosro de 1891, que justifica a propo!i~o 
em debate o os ooguinlé; conceitos do JlatOOet 
quo elaborou: 
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A noss:r. situ~tção 4 Identica :;. da Italia, institue f;unílía lcgiíima c portanto salva-
como demoMtra. Gl...,..,n. gn .. rda os dimitos su~rios. 

c A oxpe~ir.'ncia (le muitos anooS pé-rmiUiu "'"\s ~edid.a.s legisla~vas m:ú$ l.lrgen1ie8 são 
const...'"l.ta\· qur. na. lt.:lli.a aLm grande numero :I.S 1om bradas ~o projóc:~ qnç so se~ue, o _no 
do~<"" limitaram a. romr abonQO&r sua qnal a Comruiai!M> J\l1\ll ;evo mlegral. o pnn
tt»!'U> apenas lJCla igrcja. FAto estado de eop1o .da liberdade •lo ~\tos ; cog,!Gu no. 
COUS33lan9Qu a. ruais gravo pcrtutbaçilo D<l$ gr<'tuldad<; da. C<llcbraça.o d • cas~mento, 
fiU!lilias: os esposos casados na Igreja vivia.m, g ratui.darle q~c t~m stdo b"rlada na. p~tlea, 
~tlndo alei civil. em osl'lllo de cooeubin>V com tofr.t.eçM ~o pl'I)CCito eonsl.,tuc~na.l, 
gcm 0 os scn• filhos etam naturaes. :???.!•lsmado em lc.s c;ta;l~.'~""; ~mplton _d.ispo-

S'""'nd· " "'" csta1i..<:t·ca offie'"'l dos cas· _ ''Çóé< 9ue tendam ~ faciln.ar as rorm.•tulaàc• 
~... ~ • ' •• 

1 
' tt prolutunal>es do cas.uucnW ; c, ftM!mootc, 

manCos cnts fl.e l'Ch_gto~s celebrados. em firmou a dout.t•ina. do que. som o civil, o 
P31ermo e no< ,cu.• dJStt•e~. de 1 de Jll\ho e•sa.ment·•u a.bwlulnm~tcdooeonll•cido pelo 
de .188il (d'.'La da exucuçoo <lo codJgo OJVJI n~s'"' direito. • 
J~li:lnrJ) a.t~J 31 ~C. d'7embro (I~ 1871. SQI!r:~ 0 arL 2t~ do ptojf!cto, CJtTIO SI} Yê, g~:1tc 
8.911 ,cas,:l.tllOnt?··• 2.8'.\l to,.ra.m SÓntCJI~ ":!1 os direi\09 da mulher hou~.sta , que pi'eCÍ5-\ 
gioso.l .. ]l:slcs w.ctos pro. oc.>ram a atteu~.w do ·unJXIrO do, lc' ·de uru modo dcc·;;,-o c 
~o~ .Jurl9C011SUhos c çmoctonaram o gover•no ena}.gioo. .. 1~ 
tbha.n_o .. , . . . . A tlgur,, do dc\ieto contida. nf.'OS1 di.sposi-

0 mmt.S.ru da ju~ça t\tttg[u uma. crrcu~:u• ç.~o tem :\ sua plena j~fteati \'::t. no art. ~ 
aos procuriulores t,"6tê\C<J, }ll'cscreveu um t:l· do CotL Penal. 
qu~'IO e ordenou ')."C fossem proeur><loo ()c ll>eio: ha perfuila. paridade oo1r<e a. 
matos de ev• t\l.r o ma•. · si·mul~ tlo ellado d.ecuado ~u-a pre.judictJr 

Certos jul'iseonsul;os Italianos po'OpmerM\ dl•·eitw tlt ol!JI'<"' o a. realí.z&f'.w de um casa.· 
n ad.o~iio do systcma. r~c<Jz, •:~ uma bro- menl.o invalido pe•antc a Jel , 10r>tando a 
chuta que fl)7; um eel"fD ruido n:a. ltalia, .\L muU~ ttonegt.a soJtcira. ou viuva. d~ maior 
Uuniv~ rcpclliu este projccto: elle não quet• ou menor ítlade vielima das r.onscqneneias 
que se imponha. o """"'neoto civil 81ltos do de um .~ itlogitlmo a que foi levada com 
casamonto religioso; a. !e! ita.tia.llt'\ con.q.gl'<'l, sacrifieio da. pt'Opria. ho.orJ. por sedneção,. 
de um modo "''tl:!!alorio, a iade.(lOOdr.ncia fraude ou abuso de bo~ fé. 
da9 :ulWJ'ldadcs (.em:poral c espit•ilual; !! pro- Porque deuar .lropllllo tal aeto,que t'edeete 
ciso não t~cat• ..01 t.~l principio. . o perfeito ® lo do individuo 'lue o pr~llca. aob 

M:. Buni.vn. propüe sonten.f8 inh'o:àv.;~,. ttt:l o dominto de pa.ix.õcs l&.'it.ivas Oll pelo int&
l•i ""'" di.sposi>üt> peMI t011IJ•a qiMllqut>r qve t'<:SSC de derraudar a fo t lwla albei3o, ~uaodo 
abu.lo rl4 bOa fé ou ignorancú.z. de uma mdrll 9 proprlo Codlgo .PllUO o ~tlionalo e 41UUT .. 
~ paJ·a decidi~ o ntlo catar-:rs $1fki0 na paç<lo tJq ell.<zdo ClViL 1 
igrej4. d' . . 

11 
• .. ··" d Suá a propriedade ma.i$ digna. de pro

. ~6 ll'~IU um a}ljle 0 <> lOICI-o.va.. OS tcc•Jão !r_gal do qUC a fami!i(l. 61U SUa Otg&• 
pariu:u!Aros pa1oa. a rorm~o das :soc•~•d<lS niT.ação e no :reu do<enroh'imento .moral " 
qncar.~e.ga.d.a.s r! e vulg;\\'JZat• os prmetpto.i d-.. }11rid ico, itradia.nd.c-se pet:J. sociodadc como 
''~'\lllel\!;<? civil; r:t~·~ndo quanto a. lei rc· ~wu:1 luz bensfica de cl?ilbi:lÃ;ào c de amor ~ 
spztca a ltlJor.J.atlc ~'-~1goosa. . Respondam cs que prere!'em o 1ra'o qtU) a 

. De ~ordo~ em p .. r~o!. com a.s ldi!as •l? Bu· ulll9. m_odida. br.:ncftca. l'CC.lamada psJa oplnião 
nt wa., o tl~rlas a~ C.J:fu!tç-Jes dil 1\0$;$0 p:u~. _ íL S:':!l~ata ~o p;>.iz inteiro. 
Col~l.,,au oaton•lc. 'lll':" furntuh ?=< ""'~ç;u~ E' pt'l)eis•mante par<. cvit.~r a. repet~ de 
lo~ ,~a<fa ~ola ftt'!u:4ra.o~ ~o s~nhd4? ~. dl. a.ciDs:queama.rguram a tamilia c a dciurpam 
ll)lOUI~, QtloiO lo nan c:rtm,.l, ·'8 ~ll.ol~a.s em SCll:l (unda!Don'"• nuo O lc•' •hdor \))'&· 
VtDIM.çõCS do \\l'L 7it. ~ 4° 0:\ CvOgh'NJÇã.O (~ . . _.~_ . ~. "'. ~~ - o1~' 
tlo dccroto o: UH~ de 2 de j;~ont?il:n de ~h'9:J~ ~ten'O u.uvc ~tt sem 'taet 1~oN),SCTQ otrensa. 
a.b.t.-.ogc nuxhda.-s do ontem :\dmullsUa\tv:J. e a. c."!tc 00 :tquclle. culto re 1~1oso. 
de or'll.cm t~"isllltiva. •: ocm outro. 1nterprc~"" é c~bl.vel na. 

.\3 primoi~o• dcYcm 001&.ti.J• M proptt- csp:>ele. O ar&. 72, ~ '~ da Constilwção :ó 
Ml\nd& em r.wor .la lci,Pl"omuvidã polo Pudor J"ectmlt~ i) ça~"~ u$;a-l ; ao Congrcsso.oos 
l:'ublico d•• Unt'in o don FAt.'ldoo, principal- l...rmos do a.rl .. 15, § 1•, cabe wJa.r pela sua 
ntentc pelo Poder Judictao·io M qaa.t csW> gual'\\a. c fiel r-'<ecuçft:o. · 
><lflll'.tos os IMis sa.gtoid.os diroitiJCl lia collceli- Combo.tcr, portanto, qualqu('.t sanoção pe-
v1t.l&dc. na.l conLra. O:J ministros de eu!Lo.,, con~ 

K de todJt conYcnicncia a publicação nas r13lígi083.S porque cicrçam uma (utt~iiiJ inhe
comarc3.s do "'U Lacs c:rptieatbros do texto ro11to ás suas orcnças, não traõ.u, 3.0lrm.~ u 
consti,acional, fazendo-se a.inda. constar ao ora<lor, a inoompelencia do Poder Le,gis
povo 'lUe o casnmenl.o civil é o unioo que !ativo Federal para. dccrela.r outras provi' 
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õoocia• quo o!fet'(>Çam os tncsmos resultados "''Jur,çõe~ de iodivlduos .~em e.oor.upulos 'lUO, 
pralicos. á M>mhr.> do casJ.mento religioso, quo co.u

Cltl\ e lol a opioi:W da Consl<lozo Calogerv, trahmn. dua.s, tros o mais vez~;. om mnnici-
quo, em synLhem, ti a seguioto: pio• di!fcrontcJ,vão iropunemaoro prat;cattdo 

.. Livres os cidatlãos de reunirem-se rcH- a. Jl).aís criminos::~. polyga.mi~.» . 
giosa.moatc, o l'.sl.'ldo te•n o dover do provo- Deixando aos nnbeotes o. libm·d:Ldo reli· 
nir c até ~rto ponto de reprimir a r~tt;~. da glosa, o \)roJocto quer apenas ra:ro•· elrcetiva. 
união civil qne prod!U gravíssimos inconvc· a ·respons&bl!idado penal daquelle que sob 
nient.e.s do ordem soei:.!. > pretexto de exe1't"<ll' t.alllberd&.de, pr.uudlcar 

F.siá, pot•tonlo, pl<m"-monto· jaslifioa.da 11o os d;roiws de um(• mulllot, rornM~o-a. uma 
pona.Uclado qu) o pt·vjoct-J propõe. vict.imo. da ~oducção e da. desboora. 

Al~uns do; illu~tres Deputad.os, contin~a o O art. 2B8 do Codigo Pon:•l cstal•oleco o 
orador~ só toom um melo para. rcft"eat os wcruintc : · 
abuso~-a ptoccadoncia. do casamento civil; ~ Usurpar o ostado ci•il d~ ootrem fio· 
a Commlia.\o do Ju~Jtiç..lt port:m, alvitra gi.ndo ptu·entesoo ou dh-eitos coojugae! por 
outro melo roai~ lihcr<J.\ o C"-P"'' do produzir meiode(ol"' casamwto ou simular o es1ádo 
os mesmos o00il<>s. de casado 11am _prejudicar direiros de alguom 

Ott01' o orador dar prova~ de aua tolo-1 ou d< fam11ia: · 
raoeia. do seu interc)S& e do ~eu r~--peito f'l'cna-dr. prisão eellutar por um a qu.a.· 
pelas opinliíos dos oobl'()3 lleputados quo lão tro ano.,... 
u•·ilhalltamoo!e toma.ram pa.rto no •loh.uc. A nossa situação jul'idica. não pormiltc ·ao 

A ;J.t~. 2• tio projicto foi criticado por ser legislador s!uiio J!UOir o. frauda e o dolo e a. 
obse~Jro e inexcquivd ; apresenta, portanto, cl'<lal' nm"' nova fignra de doUcro para ga. 
uma omenda subs~iL'u'lin que rollectc mo- raotir a. ci.tabelidadeda fam!lla, 
lhoro pon.""mcoto do Ol'&.dOJ'. A t>unição. neste ClSO, não vac ferir * 

A emenda tom toda a.procodonci:>., )JO<I~i\do crença do ;ndh·iduo, ao qual dci•a" f'acul· 
sor·lhe "-Pl?liiiad.\ o S0g\lilltc t<'()CiiO do P<>- dado de obscrvar as ecrimonias do seu culto 
roem•: antes ou tl~pois du ca.s<.~.meato ch•iL 

<A dis).JO$ição a-.cntadiJ. na.~L1. mais <) d~ Em abono do suo. opiniã.o o ora.ior cita o 
qno uma, aropliaçiio Joci~tdo .,_,.t, 2ll11, com n~t. 3• do proj~cro n. 83 A, de 189!, que 
tu~dam~nto, ainda, uo a.rt. 170 Jo Codigo substituindo o quo veio do Senado, favoravr.l 
Penal Aflctnão que preYâ eu mo delicto; (.., procedoncia., cstatuia o seguinte : 
<> P,tcto de 1tm(l das parl~t ptennuulir frotuJv.· ·-Incorre nas puuas do a.rt. 267 (deflol'a· 
JentamentB (l ot4trâ a cOfttraJ&il' eatam.ent~, mt~- mento) a.(lu:!lluque-ltar'eUdo rt"..cCbldo parantG 
diant6 wn 6nflttn() que acdorite a parte engu- qualquer· conlis.~ rollgio~'l. mulhor monot• 
nodet. (J int.pu9nar a vaUdade do easautenlo. do 2J ano03, não obser,.,e as forma.lidadeg 

1': nem se digA qao o eon.,enlimonk> daolf""· eiv\s dontro dos20 diM que .e seguirem á co· 
. dida. derime"' ldéa do deliclo. No ostoUi2- lebt"<>Çâo do acto rdigioso.> . 

nato(), por exemplo, o o !fendido não oo oppoe ocruoQstra. o ol'&.dor que " emcnd" é atada. 
a rr .. ude coni1'S. ·si p••aticada, por quo con· m<>is complet"- e lib-.ral o só -.il!a ampliar o 
•idora bom o valioso o acto a <J.IIC l\ mesma a.tl. 2<38 do Codigo l'eual, quo capitula como 
deu origem. crime o CtUanrento (ol6o pw.oa usurpa-r o c..-v 

~'<o rapto (a.rt. 270, § l' do Codigo Penal), tado .civil. 
a l'aptaua quando mesmo pres<c o seu conscn· A situ~o cr.o:uia, pelo simples c.'\.Samonro 
iimento não isenta do peOt< o r ... ptoc. l~l'gioso ó * do con.t1lbin<M1 lllM de um 

Como r.súo.s, otltl'OS mult.os exemplO<: pode· ooneubiu"roespccial, fórma ,n·Lel·médla no 
riam.scro!l'erecidos de m<X.lo a ootn·enoof(!US di2or· de Cimlmly, entre o m~smo casamento 
o o~ce~il·o do projeçlo, C punir ~ fr.\urle religioso o o civil. 
CODttS. 0 e<tllfiO ciuil, da. Qual, na hypoll\r.se, Ü Orador deotonst.ra qUO de f.cto 0 'C011· 
é sempJ•c victim~ á mulher. ctthiAato ou a. uni..i:o iotperfeita.le~uva(la. pelos 

Di\ntlo mais um cuullo libera\ á. qoest.io, cuh.os religiosos, 6, cntL-ota.nto, ·um falso ca· 
o 1>.roj4'.-eto m:~ndt\ .. ,ue noo caseg oocurrcntt:.s .~w,lento }JCrant.!Y'o l!!:dacto into1• conres--sional, 
sejam observ;,das as di3posiçõos do <>l't. 276, que,.; do acto civil faz rlcpendor í\ legiti
p;tragrapbo unico, do citado Codigo, isto ó, midarlc da faruilir. 
qnc nao Mia imposiçao de pena se scgtJ.it··se Desde o mo.me11to que am· individuo i.ndut 
o casamEtttCÕ çioil. uma Inulher a aoceit&l' eo10o legitima,. tal 

Com '1.\89 mstlid~. aerodih a Commis"io união, a t•seus~~e<lopois a con~ra.hir o C"· 
dimtlluirã.o,. q_uando oão~e~sem, os ·abusos r.: saooo.nto civil, 0S$G a~t.o é tr:1ndulonto, r&
as sim~~cs ào O.itado civil com ~acrificio veste a fórrna de uma. acçfw dolo:~a e pt.11"~ 
d:~, propl'i:L honra., ali.) de menores ine•pcri- tanlo punivel. 
cote.~, f!UO o~ .Pa.e.~ ou tutor.n~ relap.~ on Ua ruesroo um twt·o permanente subtra.~ 
·~gnorant~s ~etx:\111 á mer<:<) das fraude< o hindo direitos de fumilia perwncentc~ a ai• 
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guom c crna.ndo mn estado civil não rol're· 
spondente á orcl.emjurirlica. na phrase de Von 
Listh. 

O Estauo não deve punir o simpll•s con
cubinato, mas púue reprimil-o ou prevenil·o 
quando assume o caracter cl.o um perigo ~o· 
ciai, o é manifestamente sanccionado pelas 
confissõe~ religiosas, · em ceremonias publicas 
e solemnes, á face d<~. sociedade ·e com o seu 
proprio testemunho. 

Admittir o contrttrio é pregae o amor 
liVL·e e it• além da:~ novas thooria~ dos ir
mãos Margltel'itte, qtw pt•oclamalll a proce· 
dP.n1·ia do divorcio apenas pela vontade lle 
um dos conjugo.,; é restabelecer o Hsn.~ do,; 
romanos ou as ligações do reinado ue 
Luir. XIV. 

O simplo' dellur;unento é ent1·cta.nLo punido 
11elo aer .. :!67 riu Cucligo; mas si Htn seductOL' 
qni:wr fugiL· ;i, ruspon,mlJilid;Lde penal hLsta 
msar-se r<>ligiosamente ! · 

Dizum os advor.,mr ios do a1·t. ~o do pl'O· 
jeeio, cu11 UU1t<t o omtlur, llliO sendo a cere
monia rcligios<t dc~conhecitb do Est.<tdo, este 
não púde, mesmo p;u·a salva,gual'!l;u· direito~ . 
por motivo delle decreta.r penas contm o~ 
abu~os á. ~na somhm 1·epetidos. 

Neste ca<:o, para haver cohercncia, :>eguc
~e ;L procedeucia do es tellionato capilula lo 
t\Olllo delicto. 

Quando um inclividno aliena a cousa allleüt 
como propria, <L lei t;tmbc.m consi,ler<L o a.eto 
como si não existisse, mas pu nu o ar ti ticio 
fraudulento. 

E n5.o será um artitieio de nmis :.rt·avcs 
con~cqucur.ias, induzit' um<L mulher honesta 
a contrahir uma união illegitüila ; disso! vel-a 
a pouco depois com o eopudio u<t victima en
ganada 1 

A falsidade de documentos e papeis con
stitue um crime, mas nem por isto ninguem 
affirmará que taés documentos produz<J.m 
o !feitos jurídicos. 

0 SR. PRESIDENTI,;- Ob~ervo ao nobre 
Deputado que está dad<L a hora. 

de Taunay, os quo pretendem em nome do 
nm<L interpretação n.rlJit.mria tl.a Constituição 
manter o statu quo é cavar a rnina da insti-
~uiçio da familia. · 

Est á. salva a responsabilidade do ot'auor, 
que sem preconceitos nem paixões só almeja 
fJU C a religião não tolha a funcção soberana 
cl.o Estado, que t.ambem concorre para a 
dignificação do lar domestico - albr onde 
arde o fogo sagrado das aíteicções ma.is puras 
c oncle as civilisações se confortam no wlto 
universal do altruísmo . (Muito bem; muito · 
bem. O orarlo1· d muito cumtn·imentado.) 

Fica adiada <t dL;cussão pela hora. 
Vae a imprimir o seguinte 

l'ARECF.R. 

N. 8- 1901 

llccunlwce Deputado pelo 7° dist?·icto de São 
P au/.o o Sr. Antonio Francisco de Araujo 
Cinlm. 

A Commissão rle Petições e Porlercs exa
minou com a devid<\ attenção os documentos 
relativos ;'t eleição que, a 8 de abril nltimo, 
~e rea.lison no 7° uistricto do Estado de São 
Paulo, pam preenchimento de uma vaga na 
respectiva representação, aberta pela re
nuncia do !Jeputado federal Arthur Dic1lo- · 
richsen. 

Os doc\llllcntos con;;istcm em cópias au
thC!~ticas de .<Lctas cloitoraes c de assigna
turas dos ele1tores que compareceram á elei
ção nM diversas secções dos seguintosmuni
cipio::>: Ribeirão Preto, Itapira, Mogyguassú, 
Espírito Santo do Pinhal, Santa Cruz das 
Palmeiras, S. João da Bôa Vista, Mocora, 
Cajurú, Casa Branca, S. Simão, S. Josê do 
Rio Pardo, Batatacs, Franca, Patrocínio do 
Sapucahy, S. Antonio do Rifaina, Santa Rita 
do Paraizo, Nuporanga, Cravinhos e Ituva
raea. 

N<L falta da acta da apuração geral da. 
eleição feita pela respectivajunta,documento 
que, aliá.s, tom sido considerado dispensavel 
pela C<Lmara, a Commissão procedeu á con
tagem do~ votos constantes de 65 authen
ticas dos municípios acima mencionados, che
gaqclo ao ~eguinte resultado : 

Votow 

O Sr. ALFREDO PINTO mais alguns minn tos 
e terminar·á, mesmo porque sente-se fatigado 
e nãoquer tambem fatigar os collegas. (N{ío 
apoiados.) Em f<tce daquellcs argumentos c 
de outros em que so estende o orador pã.ra 
<\tte~tar a procedencia do projecto, que além 
da penaliu;Ldc csta.tnida para a fraude, torn<L 
uma realid<tde a gratuidade do casamento Dr. Antonio Fmncisco de Araujo 
civil, simplifica algumas de suas formulas no . Cintt·a.. · · · · · · · · · · · · · · · . · · · .... ·. . 5 · 00G 
interesse das partes: no art. ;:;o prevê a in· Dr. Francisco Augusto Cesar....... !l 
vestigação da paternidade concedida ao filho Dr. José Lacerda Soares..... . ...... 6 
illegitimo, por cffeito elo casamento religioso; Drs. Bento Pereira Bueno, Domingos de 
e termina apontando como inimigos da. bri- Andrade Figueira e Luiz Barí·eto um voto 
lhante reforma republicana, sonhada pelos cada um. 
grandes estadistas do imperio, tlefendida com O processo eleitoral correu sem peotesto 
dedicação o talento pela paJavl'a eloquonte ou reclamação alguma. 

CaroaraV. I iii 
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Encontram-se nas authenticas de algHm~\s 
secções eleitoraes irregularidades, que a 
Commissã.o deixa de especificar, porque não 
são de natureza. a invalidai' a eleição, contri1 
a qual não appareceu recl~mação do ospecíe 
alguma, quer por occasião do comício eleito· 
:fal, quer na reunião que, com annuncio 
prévio pela imprensa, a mosma Commissão 
fez para ouvir os interessados. 

Ainda mesmo que se annullassem W> elei
ções das secções em que se not;~m osstts 
irregularidades, o rc~ultado não poderia dei
xar de ser fiworavel ao Dr. Antonio Fra.n· 
cisco de Arauj J Cintra, que obteve a totali
dade dos sufl'ragios do eleitot'ado em quasi 
todos os municípios que constituem o sotimo 
districto de S. Paulo. 

Nestas condições, é a Comruissão de 
parecer: 

1°, que seja approvada a cloiçã.o que, a 8 
do abril deste anno, se realizolfTlo 7° districto 
do Estado de S. Paulo para preenchimento 
do uma vaga de Deputado Federal ; 

2°, que seja reconhecido Deputado pelo 
mesmo districto do referido Estctdo o Dr. 
Antonio Francisco de Araujo Cintra. 

Sala das Commissões, 20 de maio de 1901. 
-Esperidi1To, presülente.-Jose Euzebio, re1a
tor.-1'rind(lde.-Tavm·es de Lyra. 

Vão a imprimir os seguintos 

J>ROJJ::CTOS 

N. 4 - 1901 

Concede ao Dr. Antonio Augusto Ribcü·o de 
Almeida, minisl1·o do Supremo Tribunal 
Federal, um anno de licença, com todos os 
seus vencimentos, para tratm· de sua saude 
onde lhe convier 

ciando com a devida attenção o seu funda
mento e julgando-o valioso e a.cceiiavel, é de 
parecer que seja clla deferida, nos termos do 
pedido, c para este fim offereco á conside
r~,ão da. Cam<Lt'<l. dos Deputados o seguinte 
projccto: 

O Cong1·esso Nacionalt·esolvc: 
Artigo uuico. E' concedido ao Df.. Antouio 

Augusto Ribeiro do Almeida, ministro do 
Suprc~:no Tribunal Federal, para trata1· de 
sua. saudc, onde lho convier, um anno do 
licença. com todos os seus vencimentos ; re
vogadas as disposições em contrario. 

Sala das Cotnmissõcs, 20 de maio de 190l. 
- Espe?·idião, presitlente .- Trindade , re
lator.- Jose Eu::ebio. - Tavares de Lyra. 

N. 5-1001 

Concede W ! D1·. Alfredo Morci1·a de Ban·os 
OliveiJ·a Lima, lenle da Faculdade de Di
reito de S. Paulo, m(lis tlm anno de Licença 
com ordenado, pm·a tratar de st'a saude 
onde lhe con vif~,. 

A Commissão de Petições o Podm•es, apl'e
ciando devidamente a petição, que lhe foi 
presente, do DI'. Alfredo Moreira de Barros 
Olivcim Lima, lente da Faculdade d,e Direito 
de S. Paulo, requerendo um anuo de licença. 
com todo o ordenado, em prorogação da que 
lhe fõr;L concedida· por decreto legislativo 
n. 581, de 25 de agosto de 1900, cujo goso 
findoü no dia :; do corrente, para o fim de 
tmtar de sua. s<m(le, q uc <Linda so.tfrc, é de 
parecee que seruclh.ante 11retenção é digna 
de ser defel'ida pela Camal'a dos poputados, 
em razão da natureza gravíssima da mo· 
lostia que padece o peticionaria em sua 
saude, que, segundo o attestado medico, que 
fundamenta o seu pedido, l'cclama, para seu 
tmtamcnto, repouso intellectual durante, 
pelo menos, um anno ainda em clima. ade
quado. 

Pelo que a Commissão de Petições e Po· 
deres o1lerece o seguinte 

PlWJECTO 

O Congt·o:::so ~acionalrcsol vc: 
Adigo nnico. E' concedida ao P1'. Alfredo 

\Ioreim de Barros O!ivcir<~ Lima, lente ca
thcdratlco d<L Faculdade de Direito de São 
Paulo, mais nm anno de licença com todo o 
ordenado, para tratar de sua saude onde lhe 
convier; revogadas as disposiçõ(ls em con
trario. · 

O Dr. Antonio Augusto Ri beiro de Almeida, 
ministro do Supremo Tribunal Federal, 
requer á Camara· dos Deputados um anno 
de licença, com todos os seus vencimentos, 
para, fóra desta. Capital, curar-se de sua 
saude seriamente enferma, e exhibe, para 
prova de sua affirmaçã.o, um attostado me
dico que testifica achar-se esse magistrado 
aliecta.do do neurasthenia-ccrebro-cspinhal 
com manifestações diversas, que o impede do 
exercício de suas funcçõesjlHficial'ias, ::;cndo 
uma das causas dessa mulestia. o excesso de 
trabalho, a que se entregou no exercício do 
cargo de Procurador Geral da H.cpublica; c 
mais dous officios, um do Sr. Ministro da Jus
tiça e outro do Sr. Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, agradecendo-lhe o bom 
desempenho deste cargo durante o tempo em 
que o exerceu. 

A Commissão de Petições c Poderes, a cujo 
exame foi :;ubmettida. essa. pretenção, a.pre-

Sàla das Commissões, em 20 de maio de 
1901.-Esperidião, presidente. - Trindade, 
relator. - Tavares de Lyra.-José Eu~ebio. 
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---··----------------------------------------------------------~----------
o Sr. President.e- Tendo dado 

a hora., designo para aman}Jã a seguinte 
ordem do di:t : · 

1" parte, até ú.:-; 2 1/2 horas, ou antes: 
Votação do parecer n. 110, de 1900, inde

ferindo o requerimento em que o alferes do 
28° batalhão de infantar·ia .João Teixeira. 
:Mattos da Co::>ta. pede ser promovido por 
actos de hravura pra.ticados na carnptmlm 
de Canudo~ (discussão .• unica); 

2a discussã.o do projecto n. I, de 190 I, sus
pendendo o de ereto n. 164, de 17 de .i<tneiro 
de 1890, na parte relativa ás liqnidações 
forçada.s para os bancos nacionaes que cle
clar'd.rcm perante a_ respectiva .Jnnt<~ Com
mercial, dentro do :~o dias, adoptal' o I'e
gimen que ella. nstn.helece, e cbi ontt·a.~ pr'oYi
dnncias. 

2" :parte, ás :2 1/:2 hora,:, ou anl.o.;: 
Continuaçào d::.~ 2a. discussão Llo lH'ujedo 

n. 87, de HJOO, mandando observar vari<ts 
disposições pa.ra fiel execuçü.o da lei do casa-. 
mento civil; 

Contínmtç~o da 2a discussão do projecto 
n. 85, de 1900, regultmdo o sorteio militar; 

:3a. discussã.o do projecto n. 239 C, de l 900, 
destacado em virtude elo a.rt. 13~ do Regi
mento Interno,autorizltndo o Poder Executivo 
a abrir ao Ministerio da Marinh;t o credito 
necessario para. pagamento do .-premio que 
compete ao :pl'oí'es.sor substitu~o da Escola 
Naval, capitã.o-t~neutcDr. Narc1so .d.~ Prado 
Carvalho, pela obra Licções de Balzslwa; 

2"' discussão do projecto n .. 262, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
ao encrenheiro Joaquim Huct do Rwella.r, 
respeitados os dü·eitos <tdquiridos, a .con
~trucção, uso c goso de unHL cstl·ada de torro 
que, partindo de Man<i.?s.! siga o rumo geral 
do norte c na.s cond1çocs <JUC estahcloce. 

Lyra, Lima Filho, Tündaue, CamHlo de 
Hollanda, Silva J\Iariz, Teixe; 1 ':" do Sà., Bri
cio Filho, Esmeraldino Bandmra, JulJ.O de 
l\Iello, E,:ta.cio Coimbra, Elpidio Figueil'edo, 
Alfonso Co>ta, .Jo:-;é Dlll~rtc;, Epaminonda:-: 
Gra.cindo, At•aujo Góe:-;, H.odl'igues Do.eia, 
Sylvio Romero, Fau,;to Cardoso,Soabra,Netva, 
Milton, Verp:ne de Al11·ou, Alvos Barhmm, 
Autrusto do Freita;;, Paranltos Montonegro, 
Pir?Jwiro Junior. IIeroüi;~ do S<:i., Henl'ique 
Lar•·den Barros ·Fen,nco .Junior, Deoclociano 
de "'sou~a. Nilo Peç~anlm, Al vPs de Brito, 
Silva Ca:'ltro, Custodio Coelho, Aureliano elos 
S<1ntos Martins Tcixcim, Oliveir'<L Figuei
redo, 1'heoplülo Ottoni, João Luiz, Espel'i
düio, Leonnl F.illto, Nneosto Tavares, An
tonio Zaeh<li'Ía;;,Ma.yl'ink,Lindolpllc~ C~tcLa1_10, 
!•:duardo Pimentel, Rodnlpho P:~txao, L;~
m:u·tino C:11Stavu Godoy, J\Talta Jnniot·, Do
llÚll"IICS' do Castt·o, IJino Bueno, Oliveil·;~ 
Bra.ga, Valoi:;; de Castl'o, Luiz Piz<t., Cajado, 
Azevedo Marques, Xavier de Almeida, Her
mencgildo do Moraes, .João Candido, La.me
nha Uns, Carlos Cavalr~anti, ?aula Ramos, 
Francisco Tolentino e Vespasuwo ele Albu
QUerque. 

Abre-se a sessã.o . 
E' lida e posta em discussào _a ack~. 

O Sr. José Euzebio-St'. Pl'csi~ 
clentc. hontem, }JOl' motivo üc molcs1~a, ~u
sentoi-me cedo da Cttm<1ra, pelo que nao t1vo 
o prazer de a.:-;sisttr ao,: di:->eu_I'-~0 .. { que aqui 
foram peontlnciado; por. tlous ,lllustres ~olle
O'a.S, cujo:3 nome:-> pec;o lwcnça pttl'a declmar, 
~:-; Sr,;. A<lall!el'to Guirnarã.c.~ c Fausto Car
Llo~o. Si tivo . .;st•, tiLlo osic ]n•:.~v.ct·, turiu. üado 
r.espusta a SS. E l~x. soht'D a p:tl'Gll Üt~ :·wus 
disl;lll':Ws t·oi'tJL·euto:-; :i.milllta pn~~oa. 

Levanta-se a sess'i'io ti.s ,4 hOJ'as e 20 minu-

O SR. PHES1Dg;\;TJ·:-LcllllJJ'O a.o noht·u DO)IIt
tlvlo q uu o <Jll0 osi;:i. l!lll tlis:•Jtss:'t•) t'~ a :.teta. 
. u Sn .. JosJ:; EuzEPJIJ--.\ppna~ !in:~ eonllcci-
11\etÜo destes lliSCII!':;of:, ~t·. Pt·c::ridc•.nto, pela. 
}lllhlicac;:ã.o roi ta. no ])ir:trio __ do C?H.IJ'f'dSSO o 
desejava. dar uma, ex.pltca.r;;~o, :.~ll:m de Cltte 
nã.o ficassem de pé css:.ls rolerenmas. Posso 
continua.r? 

tos da tarde. · 

l3a SES:'ÚO El\I 21 DE )!AIO DE l\-i0 1 

' Presidenc·ia do Sr. \Ta~ ele Mello (Presidente) 
Angelo Neto (2° Sec1··etario), ltt·lio de Mello 
(2o' Vice-Presidente), Angelo 1Veto (2o .'1êcre
tm·io) e Cw·los ele Novacs (1° Sec?'etano.) 

Ao meio-dia. procedo-:-~e á chamada, a que 
respondem os Srs. Vaz d!-3 ~1ello, Ca l'los. ele 
Novaes Anaolo Neto, Agaplto dos Santo,;, 
Gahriei Salgado, Sá Peixoto, A1·tln~r Lemos, 
Rodrigues Fet'nandes, José Euzel!JO, Cunha 
Martins, Nogueira Accioly, SergtO Saboya, 
Gonçalo Souto, Eloy rle Souza, Tavares ele 

O Src PRE:SIDE);'rE - PreYino a.o nobre 
Deputado de qnc o Regimento pel'mittc só 
1'<tlla.r soln•c a a.eta pa.r·:.t protcstat· co1lt1':.t 
tllll:l.lqUCl' OU1ÍSS1i.O _OU. ÜICOl'l'üCÇ'ã.O C _que_ a. 
hora. mais convenwnw par<1 a explwaça.o 
que V. Ex. <1cse,iLt dar é a do expediente. 

0 SR .. }OSl~ EUZEBIO - Pois lJem; cl0ixarei 
para o expediente o peço <t V. Ex. que tenha. 
a bondade de consid01·ar-mo inscripto para 
uma explic.:açü.o )!essoal. . 

Em seguida é approvada a actcl da sessão 
antececlen te. 
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O Sr. Ca.-Ios de Novaes (i" Se
cretm·io) procedo ü, lcii.ma.. do seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofiieios: 
Do Sr. Depuütclo Fr<tncisco Mari:t Sodré 

Pereira, commnnica.ndo que, ttclw,ndo-sn en
fermo e não podendo comparecer ::ts sessões, 
solicita uma licença de 50 dias, pn.ra seu tl'a
tamento.-A' Commissão de Petições o Po
deres. 

Do Ministerio da Industria, Viaç:ão e Obras 
Ptlblicas, de 2.0 do corrente, sa.tisrazendo a 
requisição desta Camara no oflicio n. 210, de 
4 de outubro do <tnno proximo findo.
A quem fez a requisição. (A' Comnüssão ele 
Orçamento). _ 

Requerimentos: 
Dos alumnos matriculados da Escola Poly

technica,na vigenciado Regulamento de 1896, 
pedindo permissão pa.ra que, uma vez pre
stado; em novembro ou -<lezembro (I" época 
de exames), o exame de uma cadeira, possam 
os supplica.ntes prestar em março do anno 
seguinte (2° época de cxa.mes) os exames das 
materias que constituem o anno immedia.ta.
mente superior.-A' Commissão de Instruc
ção Publica. 

Dos alumnos matriculados do curso odon
tologico da. Faculdade de Medicina .desta, Ca.
pital, que perderam o exame de uma unica 
materia do Jo anno deste curso, pedindo per
missão para fazerem _ exames do 2° anno, 
juntamente com a. materia restn,nte do 
!0 anno.-A' mesnu~ Commissão. , 

O Sr. I~resident.e- EsU findo o 
expediente. 

Continúa a discussão do rcquedmcnto do 
Sr. Fausto Cardoso. · 

Continúa com a palavra o Sr. Trindu,dc. 

O Sr. Trindade não se julga.ria 
mais obrigado a continuar com a. pala.vra, 
depois d::>c eloquente resposta pela Camara ao 
nobre Deputado por Sergipe, votando por 
extrao1·dinaria, maioria. o parecer da com
missão so1Jre <L eleição do lu districto do Rio 
Grande elo Sul, mas sua presença na tribuna 
é ainda necessaria e exigida pelo discurso 
com que aquelle seu collega combateu ore
ferido parecer. 

Este discurso púde ser lUvidido em duas 
partes: a primeira versando sobre o mere
cimento do parecer reconhecendo Deputado o 
Marechal Moura, e a segunda versando sobre 
a referencia que fez seu collcga ao argu
mento de que se socviu o orador quando, 
para justificar seu voto, referiu-se á não in-

compatibilidade rio Mal'cchal Mallet, membro 
do Supremo Tr·ibnmtl Militar c Ministro da 
Guerra. 

Tratou hontom da pl'imeie<L parte, c em-' 
bora não se recorcle do ponto G'\tt que 1\cou, 
passar<:t a. tratar hoje da. segunda, para não 
fatigar mais com este assurnpto já liquidado 
a n.1;tenção da Camara.. 

Lê o~ trechos do discurso do Sr. Faust.o 
Car·doso em que comhate sua opinião e passa 
a provar que ella é -a unica verdadeil'a e 
nã.o um dispa.rate como pareceu a seu eoL
lega. 

O Supremo Tribunal Federal em accordão 
de 9 de outubro de 1898, decidiu que os mcm
beos do Supremo Tribunal não eram ,iuizes 
federaes, e o art. 7° da Constituição deter
mina que as sentenças da justiça federal 
serão cumpridas om todo o territorio da 
União. Deante, pois, daq uella, sentença es
tava o ·caso julgado. Entretanto, o Sr. Mi
nistro dn, Guerra entendeu que dev'i:L ouvir 
o Ministro da Justiça, e neste sentido lhe di
rigiu u[Ua consulta, <t qual este respondeu 
com '- Um discurso muito longo, como cos
tuma sempre fazer, quando não teria mais 
que remetter ao seu collega ela. Guerea uma 
cópia do accordfí,o do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Foi depois disso que o Sr. Ministro da 
Guerra determinou á Contadoria que resti
tuisse quanto houvesse descontado dos 
vencimentos dos juizes do Supremo .Tribunal 
Militar, dando assim um triste exemplo de 
formal desrespeito ás sentenças do Poder Ju-
diciario. . 

E o Tribunal de Conta,s, sem1n'e tão severo 
quando se trata de um processo ele montepio 
de viuva ou de orphão, acce(lcu prompta
me n te (L illegalidade. (Apoiados. Trocam-se 
n wmer·osos apartes. ) 

Os membros do Supremo Tribunal-MiiitaJ•, 
já o disse mais de uma vez e repete; não são 
membros do Poder Judiciario, e isso por trcs 
motivos: Primeiro, porque elles teem a elegi
bilidade, queéumdireitosagrado,qucfazpartc 
do patrimonio de todo cidad.ão brazileiro, 
patrimonio para cuja-privação é necessario 
que haja uma disposição clara e terminante 
na lei, disposição que se não preste a inter
pretações ambíguas c duvidosas. Exacta
mente porque são elegíveis não fazem 
parte do Poder· Judiciario Fcde1·al; se
gundo, porqu·e as attribuições dos mem
bros do Supremo Tribunal Militar nã,o 
estão incluídas no art. 59 da Constituição ; 
terceiro, porque o ctrgumento · de que o 
Sr. Ministro pensa. de modo contrario não 
procede. Um simples aviso de S. Ex. não 
póde nem deve formar opinião sobre o assum· · 
pto. Esse aviso não tem nem a força de um 
aresto, nem o valGr de um af'cordão. E ma.i~ 



ainda, S. Ex. não tem competencia pa,ra 
interpretar as leis c os artigos da Consti-
tt~ição. . 

Crê o orador que se fez comprehendor, 
explicando a ~ua opinião sobro o assumpto, 
opinião formada na sinceridade de suas con
vieções e no estudo acurado do assurn})tO.-

Sente-se satisfeito ao lombrar-so de que 
essa sua o_piniã.o toi lwntem sull'raga.da. pela 
quasi nntLnimidade da Cmnn.ra. (Mtâlo bom; 
muito bem.) 

0 SR. i~ AULA RAMOS-Peço a, palavra. 

O Sr. I~r·esidente-Fica, a,diada a 
uil!cussão pela hora. 

O Sr. A..rt.hur Lemos (').:.._Sr. 
Presidente, pedi a- pala.Vl'<~ para justificar 
mui brevemente um projecto, que vou ter a 
a honra, de snbmettcr <L consideração da 
C amara. 

Trata-se do interesses immediatos, mas de 
alguma fõenm excepcionaes, e por isso mesmo 
attendiveis, do Estado que tenho a felicidade 

-de representar nesta Camara, o Pará. 
Cogito neste projecto, Sr. Presidente, e 

commio-o cogita a. llancada sem distincções, 
sem di~ergencias de cara.ctcr político, por 
que todos os seus membros presentes â actual 
sessão são concordes na utilidade do projecto, 
que fundamento, inclusive o meu nobre 
collega de representação, cujo nome peço 
venia para declinar, o Sr. Dr. Serzedello 
Corrêa, que, infelizmente, por não se achar 
presente, deixa, de assignar o projecto, com 
o qual concorda, como teve occasião de me 
declarar. 

Este projecto trata de isenção de direitos 
ao m<~terial importado pelo Est:1do do Parà 
para o alJastecimento da agua potavcl ;,t sua 
capital, a cidade de Belém. 

Em principio, sou contrario a estas isenções, 
consideradas como regra gera.l, porque ellas 
não são 'filhas do nosso regimeQ, em que são 
separadas as economias da União e dos Es
tados. 

A exemplo, porém, do que o Congresso Fe· 
deraJ tem feito ,em relação a varias Estados, 
como o do Maranhão, como o de Minas e 
outros, cu entendo e espero que a Camara 
entenderá commigo que esta isenção en
contra solidos fundamentos, por isso que se 
trata de um ser-viço que, por si só, constitue, 
tal é a sua relevancia, a sua importancia, um 
programma de Governo do meu Estado. 

Sabe-se ge1•almente ou, pelo menos, sabem 
::tlguns de meus collegas que, administrando 
o Pàr:í. o Exm. Sr.- Dr. Lauro· Sodré, foi en
eampada, pelo Estado a emprcza d<lS agnas, 

(•) Esto discurso nã:o foi revisto pelo orador. 
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a qual explorava um contracto desde mui"t_9s 
annos·; ainda ao tempo em que Belém nao 
tinha attingido ás grandes proporções da. 
actua,lidade. 

Encampauo o serviço e passada a admi.nis
traçã.o ao Exm. Sr. Paes de Cttrvalll~,. heslt~u 
este em desenvolvei-o po1· adnun1straçao 
preferindo entregai-o ;1 iniciativu. l)articular, 
a uma empreza qualquer. . . , 

Neste sentido foram puhlwados cd1ta.cs 
para a arremat<1ção por meio do propostas. 
Propostas foram eft'octivamente offerecidus, 
mas infelizmente em condições tão desvanta
josas que não puderam ser ücceita,s pelo go
verno do Estado. 

Entretanto, a população no período da 
secca soífre extremas privações com &., falta 
da a(l'ua e como o actual, benemel'ito, pa
triotÍco.' intelligento, activo e prolJo governp 
do meu' Estado, procura dar remedio a esta 
necessidade· de caracter urgentíssimo,, como 
taml)(;m, infelizmente, o Estado atravessa 
uma crise financeira, economica, e commer
cial de camctee complexo, pensei em soli
citar a boa ·vontade do Congt•esso el)l favor 
da terra q ne tenho. a felicidade de repre
sentar. (1Wuito bem; muito bem. O orador, 
depois de lel· o pro.fecto, enl)ia-o d ,iliesa.) 

O Sr. Sylvio Rom.ero (') -
Se. Presidente, o Gymnasio. Nacional, como 
v. Ex. sabe e toda a Camara conhece, é um 
estabelecimento de instrucção secundaria, 
dividido em dous institutos, sob a denomina-
ção de externa~o e internato. . . 

Ambos estes wstitutos em quo se dtvide este 
esta.lJelecimento contam 16 cadeiras e cada 
uma destas cadeii·as, em cada um destes in...: 
stitutos tem seu professor -privativo, acon
tecendo' até que agora cadeiras existem que 
contam mais de um, corno a de m.athema
tica, de fórma que existem.qu~tro professores 
desta, disciplina naquelles mst1tutos. Cumpre 
accresccntar que o regulamento é o mesmo 
pc:.::'a as duas casas. _ 

Exisl;e, porém, uma .e~cepçao a~~mala, e_:x
cepção extravagan?e, lllJUSta-e I?JUsta, nao 
só sob o ponto de v1sta de sm~ or1gem, como 
pelo prejuízo que tra~ ao el_lsino. Ella sere
fere ás cadeil'as de logwa e htteratura que se 
achain em um c outeo estabelecimento, ac
cumuladtts sob a regenci<1 de um unico cathe
dratico. 

Releve a Ci.tsa que eu venha mencionar 
este facto, trazendo a sua origem que é a 
seguinte : 

Nos ultimos annos do Imperio, um dos 
ministorios, creio que o do Sr. barão de Co
r.egipe, si _não me engano, sob a pressão da. 

(•) Este discurso não foi revisto pelo oràdor. 
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opposLç.:to qnc, naquell:t (\poc<l, s:: fn.zia :t · Ol'a, dah.i só se deve con~luir que esse .t~i
estes esta.büh\cimentos, lll'Oent·on ::;. Ex. re- bunal de1xon de sct· org<to do Poder JudlCta· 
duzil' os <lous :1. Ulll só. Mas vendo esta im- rio, pol·quc, ao }Jasso q nc eHe se consm·va.va 
llos;,;ibilid:,de, alg-uotn ü itLf'tHII ~ n dn sopllisJ.i~:Lt', t:~l cpt ~d cl':~, e;om a.t.trihuic;õe~ umas ;ulmi
o fJIIü mtül.as \'l'.m.~ ::liLlTnd.t• Pllt t:ws u:·ea.sLOcs. mstrat1va.s, eo~110 a elu expedtr I~<L~cn.tes c 
Foi cntã.o stt!!"Ct·idu qtw, om vez 1le se ex- ontr:~s consultivas, o Pocler Jn<IJCmrw n:~ 
tinrr11 i r· 11 m i!(~'> , ;s t.alu~ l ~~eiiiH'.ni.os, lHHine-se- nos-a Con ~titniçii.o pa:o;sa.va a tel' ·a.ttrihuiç~õcs 
ltiã~ reelnzit· as dusvezas, e:ort:t.ndu JH'uf'ess\w r·:t.dicalmentc ineompativnis com essas. 
)Jor pr·oCt•:::sot•, ;i pt·opot·ção que ~P rossmn O Ol':tclor n:"í.o eitou· as conclHsões do cmi-
d.ando yarr;u~, j)l)l' lrtüi 'h: Oll jubi liLÇÚ.O. J1P.nto 8 I' . JI [Ll'radaS: Citon algumas de SUaS 

l\las, este facto só vnin pur·:t c simples- premissas, <las quacs ,julga que decorrem 
mcnt~ attingir <.i. eacle.ira dt~ logit:;L e lit- conclusí'j c~ hem di veesa.~ das que clle tirou. 
teratur<t. Si nã.o f'osse o receio de set• mal compre-

Com o a1lvento da HcpulJlica. , c~tc dccecto hendido ou ele magoa.t· os membt'OS daqnellc 
qnc não fui pr·npl'i<urwnLe ILIIJ<L lei, vo!;ada Tribunal Militar, dir·i<t qne elln lhe parece 
pelo pa.ehtmcnto. c;thilt em tlc)snso, a ponto menos mn teiiJllnal qnc uma rcparti<,~ã.o 
de existirem c:td(l:it·as com,.~ a. de nHtl.hmua- suhordin::vl~t ao l\'linistel'io da. Gncl'l'a. (Muito 
tlca n gl'cgo, esta. 11!Lima. cnjo nnsin11 (! J'a- bem; muito bem.) 
culta ti v o, que tem pt·o rcssot·e;-; 1.li Vflr";Sos, 11m 
do extornn.to c onteo do intel'nato .. 

Pot' isso, eu apr·cstmto ;1 apl'eeia.c;ã.o elo 
Congt·o~so Na.cional um pl'ojccto 1lo lei, cohi
bindn scmclliantn llesigualdade, c que é o se
guinte, que iMSso <t lct·, po1lnnclo jnntar, se 
enl:enderem con voniento, o rcgulamonto ex i:s
tcnto par:t os <ll) ns est.abulocimontos, em qnc 
prova Ci'lC css:ts du:ts ea.deims de mathc
matic~L c geogu Leem dons pl'fli'm;sot·e!'!, ítO 
passo CJUC a. ele logica. e li.t.tcratnea sô tRm 
um. · 

Creio, porém, que 11Ilo preciso fatigar :~ 
Cama.ra com a lcit.uJ 'tt d.o regulamento. (O 
onrdo1· depois de ltT manrla r1 1lfesa o Jll'O

jccto.) 

O Sr. -.}osé Enzebio- ·'diz que o 
discurso elo noHt·o Deputa<lo 8t•. Tl'indiLdc 
simplillea cx•a·;wt·rlinal·iamcll in o t!':dJtdho, 
que HC resct·v;im, tlo rcspontlet• aos nobt'cs 
Depub.eloi:l S1·s. Adallwdo Gnirn;u·fí.Ps c Fam~:;o 

·Cru•doso. 
Ao Jll'irneit·o a.p0nas tom a. l'e:,;pon<ler que 

S. Ex. so limitr)U a. ler u pl'imuir·u closronsir.lc
?'rtnda do aeeOJ·dft:o do ~UIH'BIIIO Trihunal F<~ 
deral, c put· i,;so atlit·moii. 'lUe c:,:se tl'ilmnal 
reconhecera. os memlH·os do Supecmu Trl-
1mnnJ MUitar eomo juizes fedt~l'<LCS. 

Si S. J·:x. lusse os olltt·os consirlm·anda, 
como o ot•:ul.or l'üz, nfi,o afTit'Jn:t. L' i<~ taJ eo11s:-t,. 

Ao segundo, diz quo S. t<;x. lahorn cm1 
equivoco, llOl'fJIIn nfi.o lhe elcn a ltont·a de 
ou vil-o. 

Sabe pcl'f'eit tmunte, c nutw<~ tli:'>sc o eon
üa.rio, lfUC o St•. conselltci L'O Harra.cla~ :te h:~ 
que o Supl'erno Trjbuuall<'cdm·:.tl C! composto 
de juizes f'cdcn-acs. Mas pnnsa cpw algumas 
das asserr.~õn::; f'ei tas po I' S. Ex. e .. ~tã.o em 
contra,dicç::io com e~sa con elnsi'Lo. 

I<oi por isso que o ót'<.LC lor leu o trecho em 
quo S. Ex., IJO sen folheto, mostrav<L que o 
Suprmr'lü Tribunal, l10jc , t e m <lS 1nésmas 
<•.tt!'ibuirJio"! ·IJtlr~ 110 tempo dn, IUUllltL'clÜ<~. 

O Sr~. Paula I~arnos diz qnc por 
motivo de molestia não compareceu (L sessão 
de hontem. Si estivesse presente, teria TO- . 
t.aclo a favor do parecer reconhecendo depu
tado o Se. marechal Moura, c, portanto, 
contra a stm allcgada incompatibilidade. 

Foi dos que se oppuzcram com mais vche
mcncia ao augmcnto dos impostos. Os que 
pugnaram por es,;c angmento apoiavam-se 
nn. ncccssida<lc CjllC tinha o paiz d.esse sacri
fieio. 

E como o orador nã.o r0conhcce na.Repu
blica classe.;; privilegiadas, não sabe por que 
estão fóra desse sacrificio 08 membros da' 
Justiça Federal, que contrt~ a. diminuição 
pelo imposto prote;)tara.m com gr·aude vehe
mencia, mas cont1·<~ a do montepio não fizc
rn.m o rnesmo, por tel'em dahi van~agens. 

O Sr. Ministro tl<L Fazeu(ht entendeu, toda
via, <1uc cllml tinham razào c õL metlida ot·a 
inconstitucional, c embora lhe falte compe
tnncia p[u·a. ini;et•pt'etar a~ leis do Congl'essu, 
e., te se con f'oJ'l1l!J u com :t situaç~to assim 
cl'eada. 

Pede, pois. n, sons collegas que não estr·a.
nhem, quêtnüo o virem,na discussão do Orça
men ~o da Receita, propor igualmente a isen
çi:Lo do imposto para o subsillio do Pl'csidente 
da. Repilhlica c dos membl'os do Congresso. 
E, si as~im pensa com relação ao.~ membros 
do Sttpl'Cmo Trilluna.l Federal, com maioria 
de r·;tzã.o deve ter :t mesma opinião sohre os 
momiJl·os do Supt•nmo TJ'ibuna.l Militar, que 
nil.o são ah..;olu1.:tmentc~ .i nizcs federaes. 

Bas~a. kr a Cousf.itui1.~ão. Não s(J a tlispo
siçfLo epu.\ e1·eon o Nnpl'omn Tt•ihuna) 1lili1;n.r 
n~i.o ost:i. eompl'olinndida no titulo que sn 
in,;crcve-Do l'odcJ• .J udiei:~l'io·-- t ~ OIIlO ai 111111 
a natut'ez:.t. das a.tkibttiçlios 1laqunlln t.l'iiJIIIlllL 
é muito tlivcl's:t, rcstrict;~ aos . iulg-amnnf.o~ 
dos crimes militaee.;. 

El'<~ esta <t explicação e1no dovi:t :1, 1 !n.-
lU<tl'lL . 
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Comparecem mais os Se~. ttrhano Santos, 
Gastã:o da Cunha, Carlos ~la.reellíoo, /Hhll
qucrque Serejo, Luiz Domingues, Christino 
Cruz, Guedelha Mourão, Joa<Inim Piros, Víl'
gilio Erigido, .Joã() LO}Jes, Fro(lorico Borges, 
Ft•ai1cisco S<.t, Angusto SeVOJ'O, Soarn3 Noiva, 
Celso de Souza. Pereü•tt do Lyra, .Malaquiat~ 
Uonçatvcs, Cornelio da FonHoca, Raymumlo 
de Miranda, Joviniano de C<.wvallw, Castro 
Rcbello, Ndva, Tos.ta, Paul<L Chümarilcs, 
Adalberto Guimarães, Tolcntino dos Sat1tos1 

Eduardo Ramos, Galdino Lórcto, José Mar
cellino, Augusto de Vasconcellos, S<~ FI'nire, 
Antonino l•'ialho, Estevão Lobo, Viriato 
Mascarenhas, José Bonif'ttcio, tvrontciro d<t 
Silveira, Alfl'cdo Pinto, Carneieo de Rc
zondo, Lamounicr Godorrodo, Hcuric1ue Sal
los, Sabiho Bat'l'oso, Nogueira Junior, Olo
garlo ·Maciel, Arthue Tor·ros, Paüutt Rezonuo, 
Costa Junior, Adolpho Gordo, Bueno de An
drada, Joaclllim Alvaro, Teixeira Bramlão, 
Ovidio Abrantes, Benedicto de Souza,, Lin
dolpho Seera, Xavier do Valle, Alencar Gui
marães, Soat•es dos Stmtos, Angelo Pinheiro 
Germano Hasslocher, Alfredo _Varella e 
Diogo- For·tuna. 

Deixam de comprH'ecor com caus't partici
pada os Srs Luiz GnallJerto, José Boitoux, 
Anizio de Abreu, .João Ga.yoso, Pereira Reis, 
Ermirio Coutinho, Gomas de Mattos, Joãõ 
Vieira, Fra.ncisco Soclré, Folix Gaspar, M:a
noel Caetano, Eugenio Tourinho, Satyro Dias, 
Rodrigues Lima, Dionysio Cerqueirn, Josê 
Monjardim, Sampaio Ferraz, Marti.nho Cam
pos, Joaquim BI'cves, Monteiro de Barros, 
Ildofonso Alvim, Penido Filho, Bueno de 
Paiva, Mttnllol Fulgeneio c fllirand<t Aze
vedo. · 

E sem cn.us:.t os SJ•s. Pcüro C!wrmont, 
Antonio Bastos, Indio do Brazil, Sorzedello 
Uorrêa, Raymündo Artltui', Tltomaz Acd11ly, 
José Avelino, MoPoll·:t Al VCIS, J.ledl'o Pm·na.m
l:mco, ArroxeU:~s O:tlvão, Mn.rcolino Moum, 
Oeiso dos Reis, II·ino11 i\Iacha.do, Nelson de 
Va.sconcellos, Ost.:at• Goüoy, Raul Ba.rrozo, 
Lourenço Baptist<L, Ferreira, Lim<t, .Julio 
Santos, Pereira dos Santos, Francisco Sallos, 
Adalberto Ferraz, Lrmdulpho, de Magalhães, 
Silveira Drnmmond, Edmundo da Fonseca, 
Paulino Cartos, Cincinato Braga, Alfredo 
Ellis, Manoel Alves, lhrbosa Lima., Marçal 
Escobar•, Victorino lVlontoiro, Rivadavi<t 
Corrêa, Aureliano Barbosa; Piato da Roclta, 
Ca.ntpos Carti.er o Ca.ssiano do Nascimento. 

!71·esso, afim de quo, a.ttenb a sua natu
rem nrgnni.e, seja 0Jln, imrnediata.mente 
votado. 

Comml tafla. a Camar;t, (•. (:oncr.dída, a rlis
penstl pedida. 

O Sr- Germano I-lasslocher • 
(pela onlem)-Sr·. P!'esirlente, V. Ex. vao 
submettcr <:L votaç:Io da, Ca.mara a con
clnsã.o do paroccr sobre :L eleição quo so 
vorifieou no 7° distl'ícto do Estado de Sã.o 
Paulo? 

0 SH. PRESIDENTE--Sim, senhor. 
O SR. GERMANO HAssr;ocrum.-Nestc caso, 

rcctueiro a, V. Ex. r1uc se digne consultar a. 
Casa, sobre si concede quo a, votação da. 
l" conclus"ito dcsso pa.rcccr 1'\njn. fcit:t nominal· 
mente. 

Consulta(la n, Cmuara., é rejeltado o rc~ 
q ncrimcnto (i o Se. Germano Hasslochel'. 

O Sr. Germano Hassloeher 
(pelcL m·dem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á vcrific<tção, reconhece-se 
terem votado a favol' 22 Deputados, e con~ 
tr:.~ 87; tot:_~l l 09. 

E' a.nnunciada a votação do parecer n. 8, 
do l 901, reconhecendo Deputado pelo 7° di
stricto do Estado do S. Paulo o Dl'. Antonio 
Francisco do Araujo Cintra. 

Em seguida., são successivamoutc :postas a. 
votos o approvadas, as seguintes conclusões 
do parecer n. 8, de l!:JOt : 

«la, quo seja approvada a eleição quo, a 8 
do abril drst0 anno, so rmtlizou no 7° distri.
cto do Estado do S. Paulo par<.~ preenchi
mento do u m;t vaga. do Deputaclo Federal ; 

2°, quo seja. r·oconhêcido Deputado pelo 
mesmo districto ·do re!'ol'ido Estado o De. 
Antonio FJ•ancisco ele Araujo Cintra. 

O Sr. I:.residente- Proclamo 
Deput:.~do polt) 7" 1listricto do Estado de São 
Paulo, o Dr. Antonio FPnncisco da Araujo 
Cintea. 

E' lido, j~tlgado ol,jecto de deliberação e 
enviado :i. Commissã,o do Iustrucçã.o Publica 
o segninto 

PRomeTO 
N. 6-1901 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
O Sr. Dino Bueno (pela 01·clem) 

requer dispensa de iatei·sticio · pa,ra o parn
cer n. 8, que rccon1teee Deputado pelo 7° 
dist.t·icto do Estado d.e S. Paulo o Sr. An
tonio Francisco de Araujo Cintra, parecer 
tplc se :~clm publimtdo no Dia?·io do Con-

Declw·a abolida a ar,cumuZaçlto das cadeiras 
de Zogica c de litterattwa do Internato e do 
Externato do Gymnasio Nacional, sob a re
gencia de ttm s1j cathedratico, e mattda pôr 
em conctwso as cadeints que vagarem ení 
consequencil~ daqHella disposiçao 

Art. l. ° Fica a1)olida a accumulação, actu
:Llmente existente, das cadeiras de log~ca P.o 
Internato e do Externato do Gymnasio N,a. 
ciona.I, sob a rogencin, de um só cathedratico-
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P::tl'agra,plto 1mieo. igmd pl'uYitkncia "c; 
a.ppllcará, {ts cadeiras de I i ttci'<dm·a doe; at
ludidos Internato o Extern<lÜJ 1lo mosnw 
Gymna.sio. 

Art. ':!.o O noyerno pol'<i, em conem·so as 
cadeil'<tS, uma, ilt~ lugic;L c ont1·a. 1l\., I ittera.
tura, q;w vaga.rom em Yi1'tudo desi;:L l1ü. 

Art. :-:.o nevoga.m-se as dispofliçi"ics em 
COllGl'iLl'ÍO. 

S. JL-Sala das snssõe:;, ~1 de maio de 
l!JOl.-Syloio Romero.- Elzn:~uo de F'i[;uci
?'Cdo. - Gaú!'icl ,S'af.qarlo. - Sd Pei:,·otn .. -
Omnillo de Jlo!lantla. 

E' Ji,Jo, jnlga,1lo uiJjnci;o tlc dcliiJm·:u;:l.o, e 
cnY:iadu :1 Comrni:-:sào tlr>, Orç:a.mento o se-
gninto 

X. 7- H!Ol 

Aulori:;a o Govcnw a conccde1' isr.•nçt7o de di-
1·ei/.os de Üi1porlclçr7o ao mrtlcrial que ;tílr im
port.culo pelo Estado !.lo Pm·ri, pare~ obas/.cci
·menlo de (tgtta ri cidode de Dcldm., resti
tuindo-se-lhe as quantias jti pagas 

O Congresso Nacion:ü decl'eta: 
A1•t. l. o E' o Governo autorjztLdo a. con

cedm: iscnçã.o de diL·eitos do im)lortação ao 
matel'ial que ftir impor·ta.do pelo Estado do 
.ParCL par<L o al.mstccirnento de <tgua potavcl 
:t cid::ule de Belém. 

P::tragrapho uriioo. Sorio rostituidas C~quel
lo Estado as quantias j;\, pagas, a titulo de 
imposto, pela BobL'elliC<~ import:.LI;;io, 1'1\;tli
z:tcl:L até :t (Laüt da, PI'CSUII te lei. 

Sala das sessões, ~1 1le maio dn l!HII."' 
A.rthur Lemos.-Ca?'los de J.Yuvaes.-A' Com
missão de Orçamento. 

opta.1· o regimen que clla cstn.beleco, c dá 
otd;r::L~ pt•uYidonda">. 

O S1~. Presidente-Tem ::t pala,Yl'l1 
o Se. Tolxoira, rlo S;L. 

O SI~. Teixeira de Sá ~~ obrigado 
a i11icia1' o debato, e peza.-Jhe divergil; do 
seus col~cg<LS de com.mis~ão,espccialme!lte do 
rclatol', o illustre Doputado Sl'. Seabra, a 
cujos t;tlentos presta sempre hmnon:1gem. 

Qmwdo a. commiss:lo se reuniu pa.r~~ eleger 
sou presirlento, o seu il:u~tre collega Iiclu. 
B;tlü::t, relator do }H'ojecto, mostrou os ter
mos em qw~ osta,va ello rotligido e com os 
qnaos cst~w;un de ;wcortlo todos os onti'OS 
inemiJrus fla commissã.o. Teve, entito, odes
prazor de nü,o o apoittl' c tornou-se assim <L 
nnf.ca nota. dissommto .. 

Tratn.-se, nostr. pl'ojecto, de suspenrlm· a 
lei de 17 de j<uleiro de 1890, na pari;e rcla
t.iv;~ ás liqnitl<lçõe:; f<1rçadu.s dos ba.neos na
eionae::;, â gniza, do qnc se fer, o anno passado 
com o Banco da. Repnblíca. 

.Tusí;ificando o seu }lrojecto, disse o nobre 
Deputa.do pela Bahia.. que a crise hanca.eia 
c::;t.a.va produzindo gra vos prejuízos ao com
mer·cio, <."~ indn:stria. e <."~agricultura, afl'ectan
llo, assim, n, rillUCZ<t puhlic<l.. 

Entret1mto, o illustro Se. Presidente da, 
Repu blicit, apreciando <l. situação geral do 
püiz, disse, na. me)Isa.Q·cm com que ·abriu, no 
corrente :1nno, os trabn.lhos parlamentares, 
q uc ao influxo benefieo das medidas votadas 
]iulo <.'ongL·esso, no anno findo, seeestabeleceti 
<t ca,lma nos e.spil'itos, apl'OYoitantlo os b<l.ncos 
o momento <le calm;~, pat·n l'cgnlarisal'OIU a, 
sua no·va situação, tendo, po1·t<wto, a crise a. 
desejada solução. 

E' <tununciada a votaçãu do p:wccee n. 110. Entretanto, o nobee relator do ]H'Ojccto tliz 
do 1900, in<loí'crindo o l'OIJUCl'imotüo em qué. quo <t cl'ise subsiste. 
o a!Ctn·0s do 28° IJal;allülo üc ü11'anta!'ia João - O oeadoe tern granrlos e scrlas approllen
Tcixei.l'lt Mat~os da Co:;ta pede SOl' Fl'omovido sõcs <t re~peito da medida pl'Oposta. 
por actos de bravura pl'aticados n;t <~<lmpa- Trata-se de suspendel' a loi de ,janeiro de 
nlm de Canudos (discussí'Lo unica). 1890, que é uma garü.ntia do credito, base das 

J?osto ;~ votos, é ::Lppt·ovado, em discussão transacçõ~s bancari:1s. , , . 
umca,, o IJarecer 11 • 110, de 1000 indeí'ol'indo SemcllMnt.e medHla so é . appllcavol ,em 
O'rerpiGri.mento em quo 0 alferes' do 28o ha.ta- casos cxcepciOn<l;es o p~r:.L evttar n~al m~L~or; 
lhão de in1anta.rüt .Joã.n Teixeim ?dattos da clla ó ~emeral'Ht e l)ocle p1·oduzn' ellmt.os 
Costa llOtb ser· promovido por actos de hra- con!rm'10:"· . . 
vm'a })l'a1.iutdos n:t campanha de ca.n udos. _I·~ pi·oeiso u:toy1:ompor a serw. das suspen-

. sutJs, vm·tl~Lden·os .Juln loiiS bancal'lOS. 
O Sr. PI•esidente-Est~lo fin<l:Ls as 

votações. Pa.s:m-sc <'L matel'ia em di;;elt.~sào. 
E' annunciada, a 2" <liscn . .,;::;ão do projccto 

n. l, de 1901, su;.;pend1.mdo o deeroto n. 164 
do 17 de janeiro de 1800, na parte relativ;~ 
;'~s liquidações iol'çadas para o:-J bancos na
eiona,es qne <lcel<.~ra.rem pera11te a respectiva 
.lunt:t Cnmmcrcv~l, tlontro de 30 dias, ;l,(l-

O orador applic:tr<í. _ a.o ca,sn, p:u·a.p1n·n.
seandu o ]JDllsa.monto poctieo do TIIompson, 
tmdllzidu pot• Maciel l\Iontcü·o: «Vós, 1111e u. 
crise acalmal' tentaos, contlantes, com ·l;aes 
medidas alenta os a, crise.» ( Trocam-sa apm·
tes.) 

A c1·isc é occasionada por causas geraes, 
peb desconfiança, pela. retracção de capitaes, 
e o oxtraordinario S<tldo das caixas eco-



nomicas, prova exuberantemente o c1ue 
amrma. 

Reconhece que o assum:pto,solH'e ser arido, 
não lho é familiar, c o orador só gosta de se 
lll~lnifesta.r sobt·o mat.m·i~t r1ue con hcco pcr
ft~lb.mcntn. 

Assim. limita-se a essas considerações que 
só addnziu :pal'<t ,justificai' o 'sen voto em se
pm•ado. 

i\1as, pa,ra nil.o parucer obstinado, intransi
gente, declara quo accnita uma modificação 
no sen I. ido de tornar a I c i rcstricta ao Estado 
d<L Bahi:t. (iliHilo bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Contiinía a 
2::t discus~ão do aet .. In elo projecto n. l, de 
1901, sn->pentleuclo o _decrot.o n. 164, de 17 
tio janr.il'o Uc 1800, na parte relativa ás 
H'luidaçÕI\S f~t·çadas par<L os bancos nacio
nn,f'-: que dcclaearcm pcrant.o a respectiva 
.Tu ,;L CummercüLl, · dentt'o de :10 dias, ad
optn.r o regimen que clla Pstabelecc, e d:t 
ontens providencia". 

Tem aya.lavl'a o Se. Seabra, 

O Sr. Seabra. aguardava-se p:ua 
rcspondm· aos outt-os oradores que :porverí
tura vic~sem impugnar o projecto em dis
cnssão ; como, porém, tlopois do illustrc re
presentante 1le Pernambuco que acn.ba. de 
deixar a tribuna ningnem mais pediu a 
pali1vea, o ot'ador vem dizer algumas pala
vras em resposta (Ls affir·mações de S. Ex. 

No seio da Commil;,.;ão de Consl;ítuiçã.o, 
Legislação e .Justiç.a o orador foi o o1•gão 
dos interesse.;; da lll'açn. d<l. Bahüt ; p:wn. isso 
f'oi eleito n està aqui. 

llid. :.w seu coUog<t )>OI' Pnt'JI:.tllll)lleo f}Ue 
a ct'isc <Lqui. n<t Uapit;tl Fedee.ü eonl;iuit;t, 
o~sa mesma cr·isc que occasiuu as medidas 
que no anno passado í'ot'<tm votadas pelo 
Congt•c;;;;o. Ella e:-;t{L melh01·ada., é verdade, 
em virtude des-;as medidas, mas perdura. 

E porque rnelhorar? Foi por causa dessas 
medidas q1.w o orador agora recla,ma para a 
praça da Bahia,, na certeza de que l<i., como 
a.qui,taes med.ida.s . produzirão identicos re
sultados. 

O projecto que o orador teve a honra de 
submotter <.'L aprec:iação da Casa visa o mesmo 
fim quo . visava actuelle mesmo que foi 
apresentado no anno passa,dó no Senado pelo 
Sr. Hmniro Barcellos e que passou pot' csttL 
Casa sem o minimo protesto, em tres dias. 

O oradot· apresentou o peojecto em termos 
:;er·aes para evitar as increpaçõcs qne , pot•
vontru·<t pudesse suggel'ir uma · medida ad
:)l;rid:t. <L um determinado ponto, e si os no
llt·o:; Dnpnta.dus pot· Pernambuco entendem 
que a morlida, assim como esM, ala,rma 
a::; outras pt•açri.s· da. Rcpublica, apresentem 
emenda. restringiud~ os eU'eitos do projecto 

ç:amara V, I 
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á. Bahia. Faz vol;os para que a pi··a,;a de Per
namlmco j!lmais precise de taes providencias· 

Trata-se de reshbclecer o cl'edito de um 
banco, como o da Bc~hia , que tem um pas
sado r cspeitavcl, de mais de 50 annos ; tra
ta-~o de um cstalJclecinwnto de ct·edi.to. 
cujo a.ctivo é muito superior au passivo e 
todos sabem quo os btwcos são o velüculo do 
crecHto. 

Assim, terminando, lembra que as medi
das quo o projecto escabelece são as mesmas 
que a C amara jü. concedeu no anno passado 
aos bancos desta Capital. (Muito bem, rnttito 
bem.) 

O Sr. Elpidío ~..,igueiredo 
declar~L que nccessít<t fun<Jamentar o seu 
voto com rela,ç:ã.o ao projecto que se discute. 

E' contt'ario tis medidas constantes do pro· 
jecto, porque está convencido que ellas virão 
produzir eti'eHo conteario do que é esperado. 

Respondendo a apartes affir'm<t que votou 
no anuo passado pelas medidas reclamadas 
pelo Governe), em favor dos bancos nacionaes, 
mas que estú. convencido de que ella.s deter
minaram a continuação da crise que tanto 
tem prejudicado ao nosso commercio, {LS 
industria.s o á lavoura . 
. A baixa dos preços dos nossos productos, 

pelo menos do assucar, a:ppa.receu depois de 
votadas as leis do e~ccpçiio pa,ra os bancos 
nacionaos. 

Aquellas leis trouxeram a falta de con· 
fitLnçn, nos bancos o estes não pttdera.m au
xiliar o commereio, as industriits c a lavoura 
por falta do m1mm·ario em c<lixa e esta fa.lta 
f'oi detel'riüm~da pela escassez de deposito, 
que n;ltln. mais significa do que falta. de con-
fiança. ··-

Desde que o inl;crmediario entro o pro
ductm.· e o consnrnidor nã.o encontrava meios 
3urricientes p<Ll'<~ manter o seu negocio no pé 
em que o fa,zi<.t anteriol'mente, n, procura. 'do 
producto tinha necessariamente de dimi
müt', mas <L o1fcrta. continuava a ser a mesma 
c dahi a b11ixtt do preço do producto, de 
onde se conclun que as medidas adoptadas · 
o anno passado tl·ouxeram a. desc~nfiança, 
pai'a os banco:':l c (lell:.t nasceu a baixa dos · 
preços dos nos8o::~ procluctos, a qual tanto teiU 
concorrido para a crise actual. .. 

Conclnindo, diz q11e não oJferece emenda ao 
pt•ojccto, mas quo nã.o t.~rá !luvidrL em _vota.t• 
mn favot• d:t quo rcstt·tnglr a cxcopçao ao 
Estado da -Baltü~. (Muito bem. ; mui/.o bem). 

() St~. Pre!!!õidcnte-Falt<.Llll apenas 
lO minútos pa,ea tcrnünal' ;~ hol'a. Tom a, 
palaVJ'<L o Sr. VergnC d.e Abreu. -

O Sl·. Vet•g·ue de Abreu-Do· 
sisto da pa.lavl'a, 
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0 SR. SEADRA-Peço a V. Ex., Sr. Presi
-dente, que faça continuar a discus~:~ão do 

~ projecto até que finde a hora. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Galdino Loreto, mas declaro ao nolJro 
Deputado d<L Bahia que, si o rcpt•esenbnte 
do Espírito Santo J•ecl:unar o adiamento da 
discussão, por não po(ler tet·minar o . ~nu 
discurso em lO minutos, a Mesa não podor;i 
deixar de attendel-o. 

O Sr. Galdino Loret.o-Sr. Pre
sidente, eu estava. muito longe de occupa.r a 
tribuna neste momento, sobretudo tratttndo
se de um projecto que se apresenta pecsti
giado com a assignatura. do meu illustre 
mestre Sr. Seabra., e, sem q_uere1· obscurecer 
o prestigio de S. Ex., com assign;Ltura. tam
bem de outros distinctos eollega.s f!UC o sub
screve~·am. 

O SR. SEABRA - Com a. a~signatura da 
Commissão de Justiça. 

O SR. GALDINO LORETO-A loitura do pro
jacto não me impressou bom. O anno pas
sado fizemos uma lei de excepção para os 
bancos, mas cumpre nota;r que a grande 
importancia dos esta.belecimentos de credito 
que se apresentavam ca.recedores da medida 
que o Congresso votou suspendendo a. lei de 
fallencias ..• 

O SR. SEADRA - V cja V. Ex. como está. 
senhor do projecto - não suspondia a lei de 
fallencias. . . . 

O SR. GALJHNO LoRETo-Ma.s, Sr. Presi· 
dente, não sei porque se ha de vota.t' uma lei 
de Mractel' geral sem que o mal que ella 
qunr rcmedi<Lt' toniHL o car-acter de g(mera- · 
litladc. 

O Sn. VERGNE DE Ainum-Pnr que razão 
V. Ex. não fez esta rr.clamação no anno pas
S<Ldo, qun.ndo se voton a lei dn ll de outubro'? 

O Sn. <lALI•INO LoRETo-J<:• inr:ontcstavel 
que a importancia da praça do Rio do .Ta
neir'o e que a crise na principal praça da 
Republica não podia. deixar de influir sobre 
as demais; c <le facto inftuitt, tanto que aca
bamos de ouvir do illust1·e Deputado por 
Perna.mbuco, que logo depois que a crise se 
sn man ifcstou na praça. tlo Rio o que a 
si•~uação dn Banco da Rcpublica foi ccmhe
cida ·em todo o paiz, a b;tixa do assucar e Je 
outros produc&os naciona.es, consec1uencia da 
retracção tlo credito, se ma.nifest:m de t<tl 
modo que não é )Jossivel contestai' que a 
eris<~ do anno passado na. praça do Rio aft'e
ctou a todo paiz com a generalidade que se 
devia exigil' para uma lei com este· caracter 
gera.!, com que se quee ou se pretende vota1' 
apresentando o projecto q_no se discute. 

Desconheço, Sr. Presidente, ao monos em 
seus detalhes e minucias o esta.do em que se 
acha a praça da Bahia. Creio que ella pre
cisa das medidas consignadas no projecto e 
creio porque o diz a sua illustrada repl'esen
ta.ção, e tanto basta para que eu não me 
oppuzesse a um projecto que visasse espe
cialmente aq uella praça ; mas desde o mo

O SR. VERGNE DE Ann.Eu-Suspendüt apenas mento que as medidas consignadas no pro-
o processo de liquidação forçat~a. jecto não alfcctam súmen to o Estado da 

O SR. C.hr.DJNo T.ow-:To -:o r1uc pr·ova ·naltia, mas <~ todos os outros, não soi, S1·. 
isso 'e Prcsi<icnta, J)Ql'quc se ha uo votM' esta mo-

O Sa. V1maNE m~ AnRJm-Qite y. Ex. não did-o. só porquo ella, se apresenta justificada 
leu o pt•ojecto. para uma .uniêa praç~a. da Republica, por 
·o Sn.. GALDINo Lon.E'l'O-PPova apenas a, m<~is .impor-tante q_ue ella seja., o que não 

queeo desconhecer, oppondo-me á generali· 
falta de pt•epa.ro com que trago a minha opi- za.ção da medida consignada no projecto. 
nião que me parece conciliar as diversas 
opiniões divergentes sobr·e o a.ssumpto, nesta O SR. Pu.gsrDENTg- Lembro a.o nobre 
Camara, desde que a pt•opl'ia bancada da Deputado c1uo a 1" pJ.t•te da oedcm do dia 
Bahia declarou acceitar a emenda, restrin- está terminada. 

·' · gindo á praça da Ba.hia. n. me<lida. qne o pr·o- O SR. GALDI.No LoH.ETo.:....v. Ex. viu q_ue 
jecto consigna. tomei a pala.vra quando apenas faltavam lO 

O Sn.. YEtWNE ng ArmEu-E' odioso c1uc se minutos e só pa!'a que V. Ex. não tivesse de 
restrinja o favoe ao Estado 1la. Bahia. Nós dcsattender (L reclamação q_ne fez o nosso 
sabemos que os bancos no J>arü. estão :;;us-- illustro collega, o eminente Deputado pela 
pendendo pagamentos. Bal1ia. Sr. Dr·. Soa.bra. 

O Rn .. GALniNo Lon.r-:·r·o- St•. Prcsitlenf;c, v. Ex. mo po1·mlttit·ii. que continue com 
esta lei tem caracter geral o sú se apresenta a llala.vra. para 1Uzet• mais alguma cousa 
particularizada, porque se refere exclusiva- q_uc justifitl'lO 0 meu pensanHmto c a atti
mente aos Bancos. (1'rocam-se muitos apar- tudo t1uc acú.ho do assumir. 
tes, soam os tympanos .) 

0 SR. PRESIDENTB-Attenção! Peço aos 0 SR. PR.ESIDENTg- 0 pedido do nobre 
nobres Deputados que nã.o interromp~m 0 Deputado será. attendido. 
orado:I.' porque a hora está a terminar, ;Fica a dificqssã,q ~diaJdi.l, pela hora, 
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----------------------------~-------------------------
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

B' anmtnciada a continuação da 2"' dis
cussão do projecto n. 87, de 1900, mandando 
otmervar val'ias disposições para fiel exe
cução da lei do casamento civil. 

Pm·tence ainda ao numero daquelles quo 
não julgam o casamento-um simples con
tl';.wto, mas sim-a mais re:>pcitavel das in
stituiçõe;;,dacplellas q_ue nã.o repetem o velho 
proverbio do conto f'ranccz. 

Boirc, manger, coucher en~emble 
E~t mariagc, ce me semble; O S•"· Presidente-Tom iL palavra 

o Sr. Esmeraldino Banrleira.. 

O Sr.Esmeraldino Bandeira 
diz cpw as omendas á lei uo casamento civil, 
apresentadas no anno pass~tdo pelo talentoso 
Deputado rnineit·o Sr. Alí'l'cdo Pinto, IH'o
piciaram opportunidaüc a brilhantes estrcas 
parlamentares e_ u. díscm·,:;os opulentos de 
orwlição. 

daqnolles q_ne vccm em tn.l instituição a 
mais poderosa elalJ::n•ação humana, traba. · 
lhada em soculos numerosos á luz de mul
tiplas civilizações. 

Enteet<Lnto, doutdnas }Jedgosas e que 1m 
muito julgan banid<LS do espirlto deste 
seculo, surgit·a.m no delmte, s<Lcudinuo a. 
menr.alidade da. Ca.mal'a e fel'imlo fundo a.s 
suas mais arraigú,das convicções. 

Entendeu o Ol'adol' quo não devia silenciar 
<L respeito e, monos ainda, capitular com (l, 

sua consciencia. q_ue lhe determinava um Jo
gar no debate, c assim vencendo a na+.ut·tt.L 
timidez de sua incompetencia, vinha oppor
se, quanto em si coubcss3, (tS altel'ações, que 
julga inconstituciona.cs c pcl'igosas, da lei 
n. 181, de 24 de janeico do !890. 

Nenhuma outra lei, mais do qu(l cs~u,deve 
merecer de seus illustl'es collegn.s mais des
velada attenção e ma.is cuidadoso reparo, 
pois que cnten1lc, nii.o sómonte com a ordem 
politica da H.cpulJUca, sinão tarnlJCm com a 
organização social da patrh bl'aúleit'IL Os 
~cus disposit.ivos não eomprchowlem aponas 
OS intel'OS:3CS JIILt.l'itllODiae::t do SOIIS eOJICida.
clãos; pl'ojcctam-se muito além: alcançam 
om sua. base os tlil'eitos indivhhmcs 1lo ho
mmn e n. or'ganiz.~ç[o da fa.milia. 

Bem t~abo, Sr. Presidente, que muito nobre 
foi o movel quo levou Heu digno collega a 
apre.~entar iLS <tlLU<lida'l omondu.s ;t roíerirla 
lei-o amor á dignidade dã mulher c •i legi· 
timidade da prole. 

Fa.z assim in te ira. justiç<t ao') djgnos in
tuitos do respeitado representante de Minas. 

Sente,. pol'êm, dolorosamente que funda 
divergencia os separe em tão t•elevante e 
niomentoso a.s;Ul'npto. 

Segundo a. clas,ificação feita ante-hontem 
por S. Ex. da~ diver.'las escolas a que perten
cem os Deputados que se teem manifestado 
sobro as altet•ações propostas ti. lei n. 181, 
de 24 de janeiro de 1890, o orador se per· 
mittc a liberdade de consid'erar e>ntre o nu
mero daquelles que preferem · o statu·quo, 
apparentemente anarchico, ás modificações 
projectadas, fundamentalmente attentatol'ias 
ela lettra o tlo espírito da Constituição Fe
deral, 

Ninguem jámt~is persuadil-o-lm de q_ue 
um acto do qual resultam- o -estado de 
m:wido e esposa, a. legitimidade da prole, 
o a[fecto familittr om sua 1riplice manifes-
tação-apego, veneração e bondade-, seja, 
identico a qualquer contracto, ao de con:tpra 
e vendtt, por exemplo. 

Conhece os pontos de contacto que exis
\em entre o mtsttmento, civil ou religioso, 
o o contl'acto civil. 

A capacidade dos contractantes, o seu -
mutuo consenso e a fórma. J'egular do acto, 
são p:l.l'n. muitos as condições que identiti
cam fac tos tão dissimihantes da vida social. 

A sua. convicção, n. tal respeito, poderá 
parecer simples teima ou deplol·avel oh
scssã.o. 

Ob3essão ou teima, teimósos ou obsecados 
teem comsigo opinião identica de juristas 
i ndigonas e alienigenn.s. 

Não contesta, entretanto, que em di
versos momentos de sua gcnese e evolução 
depois do hetairismo, da polyandria e da 
polyga.mia, o castbmcnto não tivesse apro
sont;ttlll os ca.t·actcrcs 1le um simplos eon· 
tmet.o. 

Bem sabe que dos tros casauu:mtos conhe
ci!los o pt•tLticados pelos romn.nos-usu, coem
ptio c co11f'ruTealio-o segundo era. vordaclcira. 
compt•a, c os dous outros, pt•imordios de a.ctos 
jul'idicos de civiliz.açõos posteriores. 

Bem sabe; mas saho tambem que desde o 
momento em que o chl'istianismo pôde me· 
lhorat• o estado de consciencia dos diversos 
povos de outr'ora, a monogamia nobilitou a 
união dos sexos e o casamento foi elevado á 
categol'ia de sacramento. . 

Posteriormente lucta.s memoraveis·entre a 
theocracia e o imperio, e os esforços dos .. : 
papas contra os reis no seculo XIII, prenun
ciaram a liberdade das religiões, com a re
forma e a. paz Westphalia (sonho gra.nd!oso 
de Richelieu e obra immortal (\e Mazarino), 
bem como a inteira. secularização do casa
mento com a liberdade de consiencia, e de 
cultos, proclamada pela revolução de 1789. 

Separados definitivamente o poder tem·. 
poral do espiritual: os canones do concilio 
de Trento tica.ram aos cath()licos, e a lei civil 
tl,OS !lissidentes e livres pensadores. 
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Foi essa. gr:mde evoluç:ã.o social opct•aua 
em luctas seculares que o legislador consti· 
tuinte ~onsubstanciou em o § 4° do art. 72 
da Constituiçào. 

Não sabe o oratlOJ' :::i é. temor supersticioso 
uu justa, arlmit'a<,:ào isso que sente truando 
modit~t nos di n.Jrs:J::: varagra.phu~ que com
põem :tquelle a,rtigo u<t lüi h:tsica. 

Forte e opulenta catidal de emotiviuado, 
rominiscencías ltístm·icas das mais commo
vedora~, evocação do lnctas crucnt;ts qne 
pass:tram, tudo isso se depara ao espírito e 
ao coração de qualquer homem vulgarmente 
instruido (itle medite nas grande:; conquistas 
tlu. humanidade, condensados nos simples 
prece i tos do artigo citado. 

Pois bem, um<t das m;üs importn,ntes con
sequcncias da grando luc~a da civilização oc
cidental foi incontnstavolmento a sep<u·açiio 
entre os podel'es alludidos. 

llét muito que no Brazil, espíritos supe
·riOL'es trabalhavam para a etrectiva acqui
sição e pt·atica de um t;tl principio po
lítico-social. 

As tres. espceics de cas<mumto consagra
das em nossa, lcgh;la.ção antet·ior- o ca
tholico. o mixto c o acatholico- são estadias 
ascendéntcs da conquista final d<t sccnlariza
çí-lo do direito 1)atrio. 

JÇ bem do ver, qnn tulcl'ante e genoros<t 
a lgrejn j;tm:ds pt·ocurou ollstar pela força 
matel'ia.l :t evoluçfio da ennsciencia jul'idica 
(le nossa na.cion:didadu. 

De modo que, em pl.cn<t Constituinte da 
Republica, venceu n, idéa da secnla.rizaçã.o do 
casamento. 

Note-se, porém, quo a c;mstituiçã.o rc
publie:tn;\ não contlemnou nem banin do 
seio (]a patl'ia. IH·azifni t•a o casamento ca
t!Jolico. 

E eoruo J.,anil-t' o eontlnmn:tl-n snm fcl'ir 
os gra,ndos princípios da liherdado tlc eun
scicnciít o de cultos q uc nU:t proprla pro
clamou '? ! 

Senhores, Q casamento civil e o casamento 
cat.holico são, no Brazil, duas instituições 
pa.ralle!a.s, todas as formalidades de um e 
todo o ritual rlo outro, já.mais so encon
tram, jám:üs eollidcm o j ;Lm<Lis se confun-
dem. . · 

Crentes e li Vl'CS pcnsadot·es, colloc1uo-sn 
eada ~un_ n_as linhas parallclas tr·aça,Jas pela 
Constltmç,ao, com o mutuo respeito c a, tole
J'ancia mutua, quo nenhum contiicto stngini. 
do exercício dos direitos e das liber·dades do 
uns e ue outros. 

g assim o Estado não pôde legislu.t' de 
fót·mn. alguma a obrigar a Igreja, cuja, exis
tencia civil não reconhece. 

Preceda. ou siga o casamento civil ao reli
gioso, ou não o proceda nem o siga, n:tda 

toem vús, lngislador.cs da Rcpu1ilica, a vel' 
com isso. · 

Com etreito, determinar-se obrigatoria
monte a precedencia ou sequencia de um a. 
ouü·o daqnelles Cíl.Samentos é estallelecct• 
nm<t rehL~'ào de dopendoncia. noeossaria oni;l'e 
institnl:os qno sii,o a. manifesbçã.o supt•ema 
de <lons poderes s.vciaes, que o nosso Diroito 
Publico o a nossa. Constituiçã-o declaram so-
bee;Lno::; e :ínrlopondentoi:l. . 

On o cas;unento religioso é ou não ~- um 
acto ·tnnocno perante a.s nossas leis civis. Si 
é innocuo, não póde produzir offeito algum; . 
si níio o (~, prouuzindo um crime, tambem 
deve produzir cffeitos civis. 

01':1, por . dGClal'ação expl'CSSa do al't. n, 
§ 4°, da Constituição, esses em~itos jámat~ 
sel'i'i.o produzidos pelo casamento roligioso. 

Logo, o c<.tsamen to religioso jü.mais produ
zil':í. etfeitos ceimina.es, uma vez que (~ 
impotente para 3.lterar a ordem civil. 

Pa,l'<t illudir tã.o simples raciocínio, que se 
impõe quasi exponta.neamente ao espírito de 
todos, é c1ue o~ illustres autores das emendas 
em di:'>cussão procm·am investigar o elemento 
historico do§ 4° do art. 72 da -Constituição e 
consultar a legislação e o direito estran
geiro. 

Mas, com o devido acatamento <í.s opiniões 
de seus illustres-collegas, ousa aftl.rmar que 
nem lhes aproveit<l. o elemento llistorico 
daqucllc paragr:fpho, nem tã.o pouco a dou
trina jurídica o as ioi::; dos outros povos cul~ 
tos. 

Preliminarmente, cumpre ponderar qne 
q u<.tndo o texto de uma lei é claro no espi
l'ito e unívoco na fch•ma, nenhuma necessi
datlc ha, par:L su:L intel'lH'Ctaçiio, de so l'ecot·~ 
rer <.L seu elemento his-l;orico. 

E isso é just<tmente o que se vcrillca no 
caso oecnrrente. ' 

Admittülo, porém, que o pa,ragrapho indi
cado ó obscuro e deficiente em sua. rcdacção, 
o demonto histor·ico não apcoveita <t opinião 
uaquelles que julgam lieii;o a um Congresso 
ordinario legislar sobre a proccdencia ou 
sequcncia obrigatoria. do casamento civH ao 
religioso. 

Para demon~tme esse a.sscl'to, o orador lê 
e commenta, o parecer da Commissão dos 
vinte e um r:onstitnin tcs dn. Republica ; 
estuda, a, tal respeito, o elemento systema
tieo da lei lJa.ska, que julga. encontrat• no 
a.rt. ll, § 2° C ~Ll't. 72, §§ :3°, ,1o , 7° C 28, C 

cita divcl'SOB trocltCis dn. oiJra do.-SL'. Aristides 
~'lilf;on sobre a - Constituiçt7o do Bra.zil, 

Com refel'encü~ á legislaçã,o estrangcim, 
dcci;Lra rtnc nã.o pôde ella aproveitar ao 
caso ern debate, porque r~ nossa Constituição, 
em materia. de liuerdado de consciencia, de 
religião e de cultos, é incontestavelmente su· 
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peeim· a. c1ualctucr consf;itui<;-ão dos paize~ Pois hem, dacptcHcs tempos, Ctl repito ;:i, 
cn!'opous e 1nesmo amct·ic; ~n.os. Cu.m;~rn, as p:thwt·n.s l'Cpassatlas <lc vced <~<loo 

Passa, em seguido. á analyse tlas emcrHl;~::; patriotismo <lc um <los nMis eloqucntes ora.· 
:~prescnta.rlu,s l)Clos Sr;:;. G<tldíno Loreto, - Al- dores <lu. Convonç:U:o : Senhores- 8i nenhw;ut 
rr·cdo Pinto e Gastão, c constaJa que ern religit.Io e lei ; qt'e nenhtmw 1·el iyiiío sejc' 
tod:ts vem consigna.d;~ :1 p t'cccdencia ou s<i- c1·imc · 
quenci:t obrigatori <.t tlc um <1. nutro C<LS<t- (Apoiado s ; mtâlo bem. Pal-nws no ·J·ecinto 
monto o eomin;.tll•t pen;t criminal ;ws trans- da Cwnam. O omdor t! (cli eit.rulo e aú1w;ado 
grcl:lsorc:.:. 11elos 1Jep1t/wlos presentes.) 

Poder Lcgtsl<1t1vo ol'dmarlO d1spor, ;~ tal · 
Pont1Cri1_flll.c,. ;Lin.tlét C[·ll. ·~ .. n<_l.o ro~S() licito a.o I Flca a diseussã.o adia.cl:t pcb.:L hol'a, 

re~peito (o que con~osta), :L r~o;v a. P? 0 ~L ct·i- o 81·. PI"esidcntt~-·E:stanLln allcan· 
~11~na~ Pl?op.osta_ seru\ uc todo li~JUi:itlft~a.ve: ? tn,dn, a liot·a, <lcsigno para, a.ma.n h~t, a, ::;c
llll<lll"'• mn,t v.c"' quo n?nhunM outr '~ pena. cruintc ordem tlo di<t: 
pode ser mawr o ma.ts dolorosn. Jo quo >=> . . • • 

aquolh que tlecoi're un ca.:jametHo religioso 1" parto <1l.e 2 l/2 horas ou antos: 
quanuo nã.o .Pre<_?.edido ou ~eguülo do civil,<\ Vota.ç~to tlo. projcdo n. 20G B, Lle 1\JUO, 
Sí.1.hc~· : a p1:1vaç:!1? d? pêLtriO poder c do ].?Odor m\l.ntlando cqmparar, pam o oll'eito dét per· 
nuLntal, a, lllegL- ~lllu<lalle da peolo e a. rnox- ccpção do montepio wilit<tr o meio soldo as 
istenc.ia, dos muUiploH dh·citos c1a o:-::lJOS<t. filh<.ts casadas c os filhos menores do 21 'an-

Como punir o casamento religioso, quando nos, a~ filhas solteims ou viuvas tio offici:ü 
o Est<vlo não ptmc o concubin<~ío c o ineesto?! fa.Uoculo,_ eom pt~r<>.CCl' c substitutivo da 

Entret:u1to, penS<L o orador que, si se pr·o- C?mrntssa~ de Mtu·~~ha.. c Uu~n<1 c parecct• 
cedesse a um:.ld~sta.tistic:.t dos casamentos i•ea.- da, de Orç,~mcnto (-·' ulscnss,\o) ; 
liza.do.3 depois da puNicaÇ'.ão da lei n. 181, do 2" lliscussão rlo projecto n. l, de 1901, 
1890, dous terços, pelo n~cnos, teem ~~do su~pende~do o decreto n. 1G4! de _17 .de . ja
celebmdos com obscrvancm dos preceitos n~u·o d€? 1890, na pm·te relatJ.va. <~s hqrndn,
civis. çoes forçadas p<.mt os bancos na.ciona.es quo 

Não dcvü impL·ession:.H' o espirito. da declar·are~n perante a. resQectivt~.. .lunta 
Cam<.tr<.t a. allegu.ção do qllc, pelo inte~·ior do ~o,~.uaorCJal, dont:ro ,'l~ H?, d1as', <t<~.opt;te .. ~ 
Ht·a.zil, ha unm pel'tur baçií.u niJ sew (ias I e."'u~lC~l ~~u.e. el!,t c.r.Jt,tbulecc, c d,t out1 ,ts 
l'êuuilias, que em gr·andc muncro rcconhecom ptovt~encw.~' . 
apenas o C<osamento catholico. 3" dtscussao ~o Pl'OJCCto n. 2:30 O, de 19ü0, 

Dado c1uo assim seja, a Cam<tÍ'<~ deve <lcstacac~o om va·tud~ c~o <Lt'L 133 do Regi
attender ~~que lei :.dguma, pol' mais perfeita., 111et~~o IOtct·n.o, <:~tHO!t~<LIHi? o Polle~ Ex
a. flue.invcnto algum, pot' m<:Üs utit, deixam ~~ut~vo a ~b.t·~r ,.ao M~·n's.t~l'lO da Mar1~!1a .o 
de <tea,rrcta.r, !lurLLntc um ceeto t;cmpo, .as -todtt? tlec:ssar.w prt.l.'t P'~';'a?101:to ~? lHCIIU? 
mai~ vrofundas pcr·turb:t<):ics CL ordum ~oet:.tl ~U.? .~;ouqJet,o ::o. ~toto~sor , Sll~fli,Ltn.to. _.d,·.l. 
preexistente; cxemplos-:.t lei 'l'eoze de i\[ato L:scol.~ Novn.l.: ?';~nt.to-tci~~ntc ~L. .~_'t,t.cl:,t~ 
c o invento das m:tclünas. do ?r_ado Cat ' ,tllw, pcl,t obt <L L?~. ucs tle 

llaltsttca. 
N~o . é isso CfUC prcjudicar~i. ~L p<Ltria 'a ' ' .· ' 9 . ' .. . . ' .. beaztlmm. - 2 p<trtc,~s .~ lj2ltoras ou ,wtes. 

S<~lJe a. Cama,ra o que podcrti. l:H'ejudic<tr Continuação da 2" discussão do projecto 
profand<.unente a nossa, pettria? B' 'sso que n: 84,. c~ 1900, mandando _observa!' varias 
ha, tempo nos ameaça:-ê o divorcjo. dtspostçoe~ J?ara fiel execuça.o da lc1 elo ca.· 

o divorcio, cp.te é a polyg<tmia. de facto, samento CtVll ; 
rlissimnlada em contt\tctos que se f~tzom e s.e 2a discussKo do pro,jccto n. 262, 1l0 1900, 
desfazem, media.utc as solicitações gt·ossel- a;utorizando o Poder Execu:tivo a c01icedcr ao 
ras d.o intcl'osses pccuni;.trios c <lc conct~pi- .engenheiro Joar1uilu Huot do Bacollar-, 
scenchts m<ü contülas; o divorcio, <iUC e <L respeitados os direitos atlfluil'idos, <t con
confnsão dos filhos pela multipllcida.de t~os strucçã.o, uso q goso do uma o:::trada üo ferro 
p:tes ; c1ue é a. substituição do thalamo nupcml que, partindo de Mauáo.'J, siga o l'umo geral 
pelo catre da barregã. ; ·que é, em smnmíJ:, do norte e nas condições que estabelece. · 

l
a ~rostituiçã.o em masse:o da mulher brazl- Levanta-se a sessão {ts 4 horas da tarde. 
el!:a. , 

Isso é o que nos po<lerú. prejudicar lJro~un
damente, mas nunca o casamento catl10llco. 

E as emendas em debate nos fa.zom retro
gra~lar um seculo: t~.os tempos <mtorloecs á 
;revolução franceza. 
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14a. SESSÃO EM 22 DB 1\IAlO DE 1901 

J>residencia dos 81·s . .Vaz de lllelf.o (P1'esidente), 
Julio de Mello (2° Vice-Jlresídente), Vaz de 
Mello (Presidente) e rJw·los de Novacs (1° 
Sec1·etario ). 

Ao meio-dia procede~se <t chamada, <L flue 
respotidem os Srs. Va7. tlc 1\~ello, Car:_los de 
Novaes, Angelo Neto, Agaplto dos :Santos. 
Gabriel :::;algado, Rod~igue$ Fe'rn!lndes, _José 
Euzebio, C11nha Martms, · Nogueira Accroly, 
Frederico B n·g.;s, Trindade, Camillo de I:Io_l
landa, Silva Mariz, Celso de S~mza, Elp1d10 
Fio-ueiredo, José Duarte, Epamlnondas Gra
cill'do, Araujo Góes, Joviniano de Carvalho, 
Rodrigues Doria, Fausto Cardoso, Scabra, 
Milton, Paula Guimarães, Vergue de Abreu,_ 
A 1 ves Barhos<t, Adalberto Guimarã.cs, Au
''Usto de Freitas, G<ddino Lorcto, Pinheiro 
Junior, Heredia de Sá, Sá Freire, Dcocle
ciano de Rouza, Nilo Peçanhn., Silva Castro, 
Aureliano <los Santos, Martins Teixeira, Oli
veira Figueiredo, Thcophilo Ottoui, Viri?-to 
Mascarenhas, João Luiz, Ildcfonso Alvrm, 
Esperidião, C11rneiro de Rezende, Leonel 
Filho, Necesio Tavares, Antonio Zacharias, 
Henrique Salles, Manoel Fulgencio, Lindol
pho Caetano, Eduardo Pimentel, Rodolpho 
Paixão, Lamartine, Gustavo Godoy; Malta 
Junior, Domingues de Castro, Dino Bueno, 
Oliveira Braga, Bueno de Andrada, Adolph::> 
Gordo, Luiz Piza, Cajado, Paulino Carlos, 
:Xavier do Valle, João Candido, Lamenha. 
Lins, Carf,;:-; t '.:~valcanti, Paula Ramos, Fran
cisco TolenUnv c Diogo Fortuna . 

Abre-se a sus:;ão. 

E' annuneiada a. continuação da discussio 
do recruerimento do Sr. Fausio Cardoso, 
a.presentado na scssãQ de 18 do corrente. 

Ninrruem mais pedindo a. pal:1Vra, é en· 
ccrra.<la a discussão c adiada, a votação. 

O Sr. Carneiro de Rezende: 
A C~tm:wa dos Dcpub<los, Sr. Presid(lnte, 
vac pas-;ar pcl.o _ine.-;pcrado dcsprazcr d_c me 
ouvil' (nao apmados), quando esta. tr1huna 
bem lJodet•ia pl'esentcmcntc estar occupa.d<t 
por quem fo;;;~c capaz de lhe offcrecer, ou 
antes, por qüc_m fosse capaz (~e lhe prop~n·
cionar a aprcc1açao de uma ut1l, beBa e scll1-
till ante o raç:iio . 

Se·•uro <las minha:-: deficicncia.s i ntc!Ie~ 
ctuag,, (neTo apoiados), seguro da minl~a pro- · 
pria ft·aqucz <~, entretanto, St•. Presidente, 
ousn :-:olicitm.· e tlt~~ojo mm·ecer !los mc11s 
dignos pares'" in1lHlgeneia, ati<ts dispe~tsavol 
a todo;:; ::tq ucllcs q_ uc procuram cumprtr corn 
to<ios esforços os seus arduos dtwercs. 

Corrijam-me pot·vcntum si estiver em 
erro, porque assim se me prestará um grande 
serviço; mas queiram desculpar tambem a 
falta de merecimento;;: de quem os não pos
sue. 

Embot·a acanhado, o que é natura,!, cu 
venho oiTcrc~cr ao conhecimento c á J.ccisão 
da C.ttnara (los Deputados um projecto tlc 
lei-regulando o art. 7:3 da Constituição Fe
deral c que diS,lJÕc o seguin·tc (lê): Os carg9s 
publicas, civis ou militare~. são acccssivms 
a totlos os brJ.ziloiros, oltscrviHlas as con
dições de capaci<la;<lc especial que a lei os-, 
tatnir, sendo, porém vedadas as accumuf;t~ 
çõc:'i remuneradas.)) 

id d I t d t 1 Ani;cs de <lar o pro.J'cctl} ao eonhnciment_o .E' 1 a c sem c >a e aprov<L a a a.e .a· t a 
1 t 1 t da Cas<t crn todos o,; t~mnos pela smL Oi-

sessão an or;oc en c· tura c antes mesmo de justificai-o ma.is di-
Passa-Sl' ;~.) exp3diente. rccta.mcntc, peço licença Sr. P!·csidcntc, 

para fazer um ligcÍl'<) resumo historico a pro
posito <las accumulações renumeradas, oh
jecto de q uc cogita. . a proposj<t que Yen ltc 
apresentar. 

O !!!h• •. ~ngelo Neto (2° Secrctm·io, 
:se·r'!Jindo d~:; if0) pt•ocodc ri leitura do se
guinte 

EX.PEDIENTE O meu intuito. Sr. Presidente, fazendo 
um rapido esboço ;historico rGfereme á ques-
tão, tem em mira simplesmente salientar <t 

Oftlcio do s.r. lo Secretario do Se.nado, ele grande e intcrminavel lucta que sem.pre se 
2@ do eorrente, commu;nicando que nessa travGu cntl'e o interesse publico, de um lado, 
da.ta o Senado en.-iou á sancQão presid,mcial c o interesse privado, de outro, a proposito 
a resolução do !Congresso Naciona;l, auto_ri- das aeeunntl<tQõe.;: de cargos remunerados. 
zando o G~vemo ' a conceder ao e:ngenheu·o · Assim, pol' carta régia de 6 de maio de 
Pedro Lu~z Soares -de .Suu~a, ou a em preza H\23 c pEilo alvará de 9 de janeiro de 1627, 
que orgamzar, a. construcçao,. uso e goso de era prohibidt>, Sr. P1•esidente, que um m~smo 
uma estrada de fcr1·o.- Intctrada. individuo pu(lCJse exarem• mais de um offi-

Rcquerimento do tenente-coronel Fran- cio. Decretos consecutivos e outra carta 
cisco Gonçalves da Costa. Sobrinho, pedindo régia, de cuja datn. não me recordo neste mo
pao-amento do soldo a que se julga com ' mento, confirmaram po.)itivamente a dou~ 
di1~eito. - A' Commissão de Marinha e' trina. da·prollibição de accumulações remu-
Guerra. neradas. 
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Ta.nto el'a a::;sim, que a, ll de agosto de Pois hem, no l'cgimen imperial, Sr. Pre-
1688, Se. Presj,lcniic, o principc regontc de sidente, c8tas causas se ]1assaram mais ou 
Portugal oscrevia ao govornadot• c capitão monos nesse mesmo sentido, porém eom 
general do Br;:~zil, m·denando que se cum- certa c pungente a,8'gravação. 
pris~c fiel c terminantemente as ordens an- 1•:' as:>im que o aviso de 26 de outubro tlo 
1iel'iores, que prohibia.m a, ministros e o1li- 18!4 tornou scnsivel as grandes (lcsvan~ 
cia.e;; percehercm dous ordenados, embora tagens resultantes da. accumula{{â.O po1• 
tivessem oflicios tli!Ieecntm;. - uma pessoa de dous otncios ou cargos, não 

Mas, Sr. Presidente, q,uasi tres seculos só para o serviço publico, como para o 
depois ess<L doutrina cxcellente, dignit de intm·cssc da.s partes e csto aviso terminava 
maioi· apoio c acccitação, alüís inteiramente com as sognintes c interessantes phrascs: 
de aceor(lo com as princípios da mais come· «Pois é sem lluviua que raPas vezes 
sinha moralida.dc, soflhm uma mntilaçã.o sncccdc serem incompatíveis c que se possa. 
last;imavel com o alwtt'<i., isto é, com a reso- acudir a differcntcs occupações, como con
luç~ã.o de consultll. do 24 de ll.bl'il tlc 1818, vêm ao s:;rviço e ao maior e mai:'l brevo 
aeto que twtodzou <t accumulação de llous aviamento dás pm'tes, convindo que, repar
oíticios,. desde CflW desi><L a~cumulação não tido o galr~rdão pot' muitas }Jcssoa.s, ha,ia com 
;.vlYiessH prej11ir.o ao oxercieio, ao fnncciona- fJUC JH'enliar os IHmemcritos. » 
mento tlo um ou tle outro_nfiie·.o, n tlesdo · Este <.~.viso s<Llnta.r, Sr. Prcsidente,rpH~ re
quC os respectivos l'tmdimcntos rcsulta,ntr.s cortlava e consagra,va a boa flontrina, l)reva· 
desses ollieios niio lhsscm rclcva.ntns, isto é, lecentc no regimen colonial até eerto período, 
lossem pequenos. foi modificado pelo aviso de 4 de junho de 

ContPa., S:r. PJ'esidente, semelhante mnti- 1847, o qual rc.3tringindo embora as incom
ln.ção da boa doutrina reagiu o decreto de patibHi(la(les, dispunha, firmava o principio 
18 de junho de 1822, que voU;ou ao antigo c de que era licito a um mesmo individuo 
s<Lltltll.r principio. accumular varios cargos, desde que não 

Como este decreto en(:~rra alguma cansa adviesse a impossHJilida.de de pleno desem .. 
de utH e apeeciavel, a lH'oposito dó assumpto penho das funcções. 
com o !}nal mo preoccupo, peço licençJ. á Mais avbos foram expedidos, Sr. Presi~ 
Cmna.ra p::~.ra, pL'ocecler à sna leitura : «Nã.o dente, ampliando as accumulações, me-re
tendo sído ba.sta.ntos as repetidas tl.etcr- cendo, parêm, men<:M o de 21 de março de 
minaçõeii or·donadas pelos senhor·os reis 1864, o qual não 'firmou regras positivas a 
destes reinos na, ca.l'ta, régia de 6 d!~ maio rlc rospcito, conforme se vê na;s seguintes pala.-
16~:~, no a.Ivn.r;.j. tio 8 de jancü•o de 1m~7, nt: vras delle constante~ :-«pois cargos ha. 
decrci;o de 28 rle j11lho de lG68 e mais ordens que em certos logares pollem ser accumul· 
1'1~gias coneor·d.antos corn oU os, pelos q uaos lados ~'>em desvantagem, a.o passo que em 
se peohibc qnc scjiL l'ütlllido em uma só pes- ont1·os é esse exercicio impossível ou incon
soa mais de nm officio on emprego c vença vonicntc, de onde se vê que se não póde pro
mais de 11m ord<Jnado, resultando (lo contr·a- lcrir uma decisã.o gene!'ica c absoluta.» ' 
rio maniresto <l<Lrnno c prcjLtizo á aclminis- Vê-se, pois, S L'. · Presidente, em virtude 
tração publica c ás partes interessadas, por (lest.~~ a.vi~o ultimo. qne acabo de ler, que a. 
não j)o(ler de modo ordinario um tal ·empre- casuística não pôde existir e prevalecer a. 
gado ou funccioila.rio publico cump1•ü• a.s este 1•espcito no periodo colonial ; porém. 
funcções c incmnbe:ncias do que é duplic::>da- ·ella fez imper·io no imperio. Dahi surgiu. 
mente encarregado, muito principalmente resultou uma scric · innumerave1 de a:tisos 
sendo incompatíveis esses oflicio.3 e empre- a )?roposüo de incompatibilidades de cargos 
gos, e acontecendo ao mesmo tempo qne publicos. Pois hem: o legislador consti· 
alguns desses empregados c funccionarios tuinte da Repnhlíca, Se. Presidente, seiente 
pnblicos, occupando os ditos empregos e dos constantes a·bnsos que eram commet • 
otficios, recebem ordena.dos p:Jr aquelles · tidos, prit1cipalmente nos ultimas tempos do 
mesmos que não exercitam, ou por serem imperio, resolveu consignar na Constituição 
incompativeis ou por concorrer o seu expe- Federal uma (lisposiqão que prollibisse ex~ 
diente nos mesmos lwr'a.rios em que se acham pressameutc a accumula{{ã.o .de cargos re~ 
occupados em outras reparGições : hei por munerados. • 
hem c com o parecer do meu Conselho de Houve, pnrtanto, da parte do legislàdor 
Estado excitar a in te ira obsorvancia da,s constituinte um gra,nde e louvavel a;tila· 
sobreditas <leterminaçõc.;;, etc., etc.» monto, consignando na. Constituição uma 

Eis ahi em snmma, em synthese, Sr. Presi- provi<lencla salutar o não consentindo que 
dente,o que havi.a no rcginlfm colonial a pro- este assumpto fosse relegado para a decisão 
11o.:;ito da,s acc11mutações l'cmnnerada.s, quan- da legislatura seguinte, J'o.~se resolvido em 
do nós eramos ainda. uma :;ilnples colonia lei ordim~ria, poriue era muito possivel, e 
pertencente á velha nação portugueza.. as ·provas ahi ~stão, ·que nós nos retrugra..• 
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da.s~omm; a,,:-; l.ornpos du pu1'L111lo impl'l'iaJ e 
colnnial, n:L sua Stlgund;t p ;td.e. 

O Sn •• TovL\rANn 111-: C.\H.YALII''-.\rwi;uln. 

aeennutht·cm-se c~u·gos pniJlic:o:; J'nllllltWl'<t
'los; nnt pl'imeiro lo;;;tt·, p :ll'lfHn a pt·imei.t·a 
l><n·te do ;u·t,igo é ampla, d;i. dil '< ÜL'' a. l;odus 
os hraziloirns de oxer·r!et't\JU t;;Lrgos puiJli!.·.o:->, 

n i-iH .• C . .\HNEJIW RFZI·;~I,I·:--1 •: · 11Jl1:1, di:-;ptl- desde CJ.IW i;e nlt~un e JH'UYOlll ea.par;id;td.e; o 
::;iç·àL• realnwni;e odgin;d, ~~·. fJI·n:-;idento, <L em segun1lo logat', pol'<Jue a. 11lr.ima ]J:t.de do 
estatuída no a.!' L 7:{ da t ~~Jn:-;til;uir,,ü.o F1>- <LI'tigo r·nstl'ingo, dbpüe cl<Ll'Mrterlf,n flii U, 
,[er;d, pois tlllO nfw cunhe'.'" igu.LI d~~posi~·:L" sondo ren11lllül'ado;;; os cal'gus, 11ã.o puduut :.;ur 
em nenlltlnw. Con:-;titui<;iio polüi,·a de ]H)\'" <L<;eumlllados. 
civilizado; n;t.o enc,•ntnd, pelo 1111'.1111 .... , eq11i- Vi~ V. E-.: . , St·. Prn:'liúenl;e, que ~.~~l.áo in·· 
vail~nte n;r,sC,msl.ittüç~iícs _\.J'gcnl.ina, Ci1ilcna, . l;imamcntc liga.d<-LS <t:'l Lluas pat·l,cs que com-
Fra.nccza e Suiss<L I poem o <Lrtigo. 

Esse adigo l:ompí.íu-~c de d.ua.s J~<Ldi\S: a. llelllí1i:', todo o Inundo conhccn stH' gl'avc 
primeira. di~ llllü os c.at·~os puhlie11s. ei\'i,; ~u ctT? <~e lt<H'tncn t~ u~ica., alias rutmina.úo. desde 
milital'C.'l, sao accc.-;.-;!Vt't:-: a tot111s 0' lt_J'<Lí'.t- n lhl'ell,o romano, IIHOl'lH'üW.l'-su :1. lt~I po1· 
Jnit•os, obse!'Vad;tS, LJUI'Úlll. ;~::; COilL[Íii)t•S d1~ lJ]Il'<LSO:-l í,;ola.das; I} pJ·ineipio flu direito d;t 
c:Lpacitlauc e,;ped;d que a ld 1\:-d;atlli r; c <L bo:L hern1<:neuf;ica r1uc a lei só põue ser con
:-;egunthL pal'te di;~ que :-;;l.o vt>da(la:-: as ac- veniont.enwntn in t;el'pretada C\lll sotL eon
etlínlllaçõe,; J'OiltUIICI'a.• la.s. · jnnci;o . Ot·a , sondo a.ssim, é fm>ç'a ennvi1· quo, 

A primeim, Sr. Jlre-;identt•, _j;i. e-;t.ava con- p<tra. cada.1'nnc(;l.o rnm1mer;~da, <kve lr:tvm· 
Nig-nada 110 lJI'OjüCGI! <lO con:-;ti(;uição ofl"<~t·n- tão :->(!JllP.llÜ) UlH SÚ l'uiJ C(: i.OI1<U'ÍO. 
cido pulo Governo Pr.wisol'Ío, p:Ll ' ~t base da En :;ondeu tln.;te modo, Sr. Pt•nsirlenl.u, o (iu
•liscn.;são; olht ]lOl' si N(' 1brm:LY~~ a.t·Ligo; v,n·no Provisor•io , nos seus pl'imeit·o:;; l·cnnpos, 
potüfll, em um;~ tlas tre.; 'lisc n ~s\)c :-:, n ?io sei o entendeu m nít~ 1 sabiamoni;e ; üe manei1·a. 
si ll<L pl'imuit';L 011 :leguwla, o. illustl'c con- que nnL<'Lo se eviüLram sopl1isma.s do~ intcres
gt·!':-;-;ist:l., u St•. Hapthr.a 1l;L Motr,a. apt·esentou sasados rpw.nto ao vcrJadeü·o sent.iilo deste 
l.HH<t emcntl:t allditi ,.<L ao art. 7:i e que foi texto constitucional, eomo pa.sso <t do
appt·ov<.llla Jll~i" Collg"l'e.-;-;o cnns!.it.nidu. E.;ta. munsüa.r. 
enH·.nda cl• •\: l<tl':t quo siin vetlad <ts a,,; aceumu- A~sim. o i'vrinisi;ro da Fazenda deebron 
J:v;i'ins l'OJILUII(•t·adas: a:-;~i111 u di .-;põo !lu um em n,viso de 27 de julho de 1891: «que o 
t11odn a.h.;nluto. t 1 i11t1tiLu d,, logi::d:t,kll'. SI'. ~u· ~. 7::3 , comprchendcnclo os que servem 
Pl'csitlt• 11 tn. 11ii.o roi ot1 tt·o s iuào tW i ta. e tocli~ c eumulativamn nte emprego geral e estadual, 
t[lla.lc[llOI' at:Cill!lrLlai.~:'Le l'lllrtiiiWI'a'b, nm vet·- fipma.t·a. em absoluto o p,l'incipio pi'ohibHivo 
•l;uloit·o Jll'ivilegio. da <.wcumulíLç,ã.o, quül' dos C<Lrgos da União 

l'oJ·'(l-;sn 1111llivl) bn·no11 os c:Lrgos puhlieos ou d1JS desta com os dos J•;stad •s, quue 'clnstcs 
accc~siveis a Lodus f!:> lwaz.Heít•os st~m dís- entl·c si, ~cndl) de notai' tJIW,<.Lnt.cs c vut• _ 
tineção dn it[i'•a,; Jl"litiea.s 1111 r uligios:Ls; Sl)lll :wisos tln I fi e I!J du nun'rio d11 mesmo a.nno 
'listinc','U.u tll! t'fllltli,;liu:; de nascimonto, som o r·nl'c)l'iilo J'vlinistr" dotet•min<~ra aos t)tn

:fll'Col:nt p;~,:i'i.o e um '" pi'n<:niH~t \ i l;os de l':L•;.a. pt·egados de J; lZCt)d ; ~ q 110 nxoJ·~;essem lll<t.iS 
A Cunsl;i1;u Í1:il.o Fc:d 'n·;d s,) exige ao br:L- <lc um 1 •gar rc~munct·ado, ü•~st~ fJital fossn a 

úleit·u Jl<LL'a. uceltJl:tt' ,;;u·go l'llblicu, Sr. Pt•e- sui~ na.i;tll·ez:.L, que optasso11t l'o·t· iúu dülle~. 
sidentu, capa<:i<hdt! pltysi":t., c:tpacida.de mo- dcvPn<lo css;~ opçio relbrü·-su u.o.;; log;Lres 
J'at n capaddau<; il!tc.Jlcctual; crcL mais ou exercidos n nã.o aos vcneimcntos. » Aiwta. 
menos o c1ue exigia a Constituiç~l.o Impel'ia.l, mai;;: «0 Ministro do lnterioe, em pof'l:a,ei:~. 
a qual só requeria que os cidad:tos tivessem de 21 de 111;üo de 1801, re:r. sentir quo 
victu<les e ta.lentos para. occupar os cargos accumulação havia ainda no caso em que o 
)!'-.! blicos. - -~ runccionc~rio nã.o recebesse os v_eneimentos 

:\Tem por isso, isto ~~. de :-;ur eor1·espondcntc I de um dos cmpecgos, . n~Lo sondo a. opç~ão ad-
o t.exl,o d.a._nossa. Constit11içã.o co m o da Carta rnis:.;ivel ness<L hypoi;hcsc , pois (JIIC a. r·onun
Jmperial, ficar;i. de . .,;tr11i1l<t. a oeiginalida!le eht da:.; vantagens pccnnia!'ias tlo ea.t·go n~í.o 
quo 011 notei no at·t. 7:: da Con:-;til;uiçii.o Repu-. lhe tit·ava. a natru·ez<L de t·omnnet·ado. >> 
l_,licana, pot·q u;wLo :L ot·iginaJi,laue esi;;i. con- · PelcL lcitut•;t que vcnlro de fhzet·, Sr. Pr·e
:::a.grada. na. segunda parte do art. 7:3, quo sidentc, cst<i. vi:.;to que o art. 7:l foi cornp1·c· 
prohibc oxpre::;sa c absolut<.tmente accumu- hendido em sua lettra no primeiro morneni.L• 
la.ções remuneradas , principio que n~i.o é do governo constitucinnal; entendeu, porém, 
consignado em nenhuma constitukào po- o Congresso Legislativo de docreta.r a lei 
litica do mundo civiliz:~tlo, pelo menos lltLS n.•28, de 8 do j aneiro de 1802, r1ue cstaue
a que j<.L me referi. ·1 lL:ccu a incompatihilidade elo c;u·gos lltlblicns 

Penso, talvez estQja em er'l'o, Se. Presi- J()dct·acs e estaduaes. Esb lei, nií.n sei pol' 
den.t;c, que nüs 1~ão pod~mos inl;erprot~r o ~uc . nwi;ivtJ, cxcCJlt.uotl de i.:Ll ineompa.l;ihi
aL'tigo em qLte~tao, a nao l'et· u:~ se.gmnte ' ltdadt~ os cargl):l de or•lem lHLt'ament.u te
lórrna: - que é expressamente prohibido i chnica., scientific(:l, c profis.)ional, desde que 
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nã.o nnvulv<'Ssmn ell<L~ autnJ'icladn judieiari<L. 
administrativa, ou politic:: ~ na Uni~i,u c no:l 
Estíuln~. 

Es(, ; ~ I oi, felizmen t;e, l'oi rc)\·c,g-;uLL pela. In i 
n. ::4~. üe i2 clc: clnznmbro de IXU5,··vi:·,:l;o toonw 
on volvi<L um dispositivo inconsti tueiona,l. 

IWgula,mcntando, pois. u texto conxtitu
donal, ~õ cxit;to, SL'. PL·osüleni;c, <L lei n. :1:1 H, 
tln 2 elo junho cln 1802, quo dispiie no suu 
ad. ~u o Neguinto: 

<<O oxerdcto sinwltaneo elo seviç~os publi·· 
cns, CllnlPL'chcndidos pol' sua natureza no 
desempenho da mesma t'uncf{Ü.o de orJcm 
pt·olissional, scion titica ou techn ica, nti'o tlev1: 
ser considerado como accwnulaçtío rlc cargos 
rl?:ff'erentes pam applicaçiío (lo final do art. 73 
dn Uonstituircio. » 

Sr. Presidente, é justamente esta lei, vo
tarh sem pontler<.Lçã.o pelo Podel' Legislativo, 
que tom dado lagar a mil abusos, que tom 
autorizado a. viola<)i'í.O fl'ia do texto con ->ti
tucional, que prohil.Je ah:soluta.mcntc as ac
cumulaçêíes remunerada:-;, porquanto clla ~~ 
incontestavelmente contra.rüh th Constituiçi'io. 

I~m 1891, votada esta lei, o· Pt·esidento da 
Republica, então o m:trecltal Deodoro ela 
Fonseca, vetou-a com torb justiça, julgando
a inconstitucional, porqw1 ;wtueizava it ac
cuitmL;:~çi'í.o de func(,~i"ícs rnmunm·,~da.:s. Vol
tamlo, ~L'. PL•esidentc, o veto ;w Snnad,, Fn
<leral, ondn tÍVCl'iL a lei O SOll inicio, l;i, f'oi 
l<hVL'arlo um par·ccor pcl<hS Commiss!ies rouni
das de Lcgisla.çfi.o e Const;ii;ui<::l.o, pa.r·ecr.r 
que tcrminav;t pela r<•.icic.~fi.o do alludiclu veto 
e approvac.~ão do pi'Ojc~cto. 

l•:sstl pal'!\C<lf, COlHO OSfiilViL JH"I\ViS(,CI, !"ui 
a.ppl'uvaJo o, consequc ~ ntmnllllLO, o veto 1'0-
jui·r.ado, Stll'g"Íildo clalli a ki 11. 4,1 ll, dn ~ cln 
junho de tsrm, que voiu atltot·iz<uo,cumo <.~ttlio
risou, a viola<;fto do art. 7:! da Cuns LHuic;ho 
l"ederú.l. 

POc)O lic~OIW<~ ;i. Castt p;tra lCL' as J'a;,ões elo 
nã.o sa.nc<;ão relativas ao pr·ujecto clu lei, n,;; 
qua.es, devo a.ccrescentat·, tiveram os vubs 
dos Srs. Senadores Campos S:tllcs e Cocll10 
Campos, quo foram vencidos no pí1recer. 
- Dizem as razões : 
~Por infringente do preceito ger·al contido 

no art. 7:3 da Constituiç·ão, que veda a.s 
accumulações remunerad<.~s. 11ego sancção ao 
decreto do Congl'esso Nacional. que permitte 
exercicio simultaneo de :Ligun:-:; l"argos pu
blicos.» 

Decreto do Congresso Naómwl que permitte 
o eccercicio sinwltaneo de alguns cargos po
lil'icos 

O al'L 2° do decreto <leclara que o exePci
cio sirnuliin.nco dos serviços puhlicos, com
pl'ehen<lidos po1· sua natureza. no desempenho 
du. mesm<t funcçi:to ele ordem pl•o:fissional, 

C amara V. I 

seientilic~t, 1ieehnica, nfi,o deve soL' conside
l'a.do a~:ctn~mlação de e:t,rgo;; di!tb·entcs piLl'U. 
<1. a ppltett<ê~to <In ;u·t. 73 da, Constitui<~ã.o. 

ll :·sta clispc,~iç~í.o rei:\ulta. cpw os elll]m:gos, 
nnt!Jor•:t restew';os a, uma c:et·t;.t ol'dcm de 
sc:J'\' i(:~s, m~ts disl;inctc~;; poL' sua. instituição, 
pd<L dLvcrslda.dc>.. ele trt.ulu e no:me<Lç5.o, pehl. 
~(?p<u·a~·ã.o rl.as f'lmc<;ões, poder·ão set· nxer
eLdus stmnlt~·!lca.n~entc pnl<t mesma pe::;soa, 
l"':ecbenJo o funcewna.t·iu os l'üspeetivos ven
cmwntos. E' eviclcntc, J.HH'ta.n t.o, que o de
e r·? to . n:<>kt,lmlccn oxecpç:~i.o <L gc~nt~L·<didatlc rlo 
}W~ll C L]Ho Jtrmado pel<L nossa. lei 1'unrhmcntal, 
tlny..:ando a sna. a.pplicaçfi.o de set· plen<t c in
teLL'a., como o determinou o lc<rish~doL' consti-
tuinte. "' 
P~uc~ import<t a ~llega.çãu de que ha. con

vcmencw, na exccpça.o post<.t <.i. gencralicl<.ule 
<lo prccuito. NiLo é a. este ponto que agom 
convém attcudcr, mas ;i. doutrina constitu
cion:d, rtne sú pôde ser ~üterada. mediante os 
tramites do al't. 90 d:t Constituição. 

Nestas circumstancia,s, sou forf;ado a neo·ar 
min!ra appl'OV;~ç~ão a oste a.ci;o rlo Congr~so 
Naewn;Ll, o f]IL<Ll rosolvcl'â como mn sua sa
lmdm·i<L entendeL' acertado. 

Capit:tl Fedm·aL, em 3 de novemln'o do lSfJ l. 
- ~L\1'/0l::fJ DEOJJOH.O DA FONSECA. ·- '1'. dr.: 
~~le11 r.:u ;· ilJ·ar-ip,:. 

E:sl'lsas r<1.zões du vúto, eomo veom os: 
mn11s nobL·ns e'illcgas, nsUio inteira.mrinte do 
acc ~ cJL'rlo r~om o disposiiivo constitucional. e 
:tssi m, 1111 j;i. o annunciei, entenderam mui 
Na.IJi;ununte tlous illustt·os cidadãos que to
mat•am p:1rtc activa nos trn.lmlhus d<L ConHti
t;uin1.n Fedm•;ü. 

<Juo1·o l'ül'et·ir-mo, Sr. Prc\Sidcntc, n.os Srs. 
Campos Sallos c\ Coei !to Campos, cntã.o <.lis
tinctos rnemht•os dn. Comrnissã.o du Legisl:Lçã.o 
o Constituição do Scnn.clo e quo não eoncor
chr·am com o pa.ecccr, contrariando a.s 
razões tlo véto. 

Nestas condições, Sr. Presidente, resolvi 
trazer a.o elevado conhecimento o decisão da 
Carna.ra dos meus pa.res, a. serruinte !WO-
posta de lei : o 

«O Congresso Naeional decreta: 
Art. lo Sã.o vedadas a.s a.ccumnhLÇ\Ões re

muneradas. (Const. FedcL·al, :r.rt. 73 in fine.) 
§ lo A proltiuiç·i'í.o constituciona.l se l'Oi'cre á 

posse on ao exercicio sirnulta.neo de cavgos 
publicos remunerados civil'l ou militares, 
inclusive comrnissõcs ou funcçõcs do rtual
<lllCf." natut·cza, de camcter fcdor<.tl, ost:vlu<Ü 
o Il1lllüeipal. 

s 2" Ni'í.o cunslii tu e act~umula.çã.o remnnerada 
a Slll;stituição legal, ([(~sde (1110 O funcciolia.
l'ÍO :-;ubstil;uto per·(~clm súmonte, a.l<!m do 
ol'<lcnado sin1plcs rpw lltc ú 1n·opLio, <L gi·ati
Hcaçãu devid<t ao funccioll<ll'io substituído, 

17 
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§ ;~u Os J'nnccíonar·io:< in:t~·.i;ivos IJ()rdm·ão o:s' jndo otl'm·n•:iclo pnlo Sr~ Dcput::vlo Ft•nneiseo 
vencimentos lll'oYüJÜ<!ntns ch in:wtiYidadc Tolnntino, ütmbt:m pm· S:u11;:t Cathal'in<t, con
dnr:.tntc o c•xer•·kio do ··:t t'.!.tO pnbti.co. com- enbidu 1ws :mgnini;os tuntw~ : 
missü.o on flltli:çicu ~~nt 1}111: estiym·mn pul' . \. 

1
• . • ( • • • 

clciç~Tto pupnl<~t' 011 nomc~:u-:111 !J'IJYt:l'IIU.IIlPlltaL .. •<:· •. 1: 1 ~? {1} 11 ~:~. J:-> 1_ 11~~<'1fJI~an:•";'lllO. 1H':~~1~ 
Art. :~·J ncru!.faltHil' a.~ di:spu,;j,.,-,0~ el!l ('()Jl- IJ,lJLiJl LLU,_,fl;; (.Ulnlt]d.LI\alllulltc n.to lliJrlu.to 

Ü'ario. ·. · , Sllh (!llctlqnee lH'ul;exJ;n, l'CC:Ph~r d11Us nede-
p 'J'CCIJ('-S. ''"·1·. ·r .{'r.;,. C' I' 1)1'(' 'l'tlt•J·l·l·(· narl<.IS, :ser.Jdfl-lltc:c; ·~peiH~S devtdos tmllh.'. O:) 

L , , I, ]!I /1/( · J (( '"' o) • ,::; ' ~ '' . ' j· J j · f(' 
qnn :t minlla lll'l<lHlc;t.:L rle lei inm em mil':~. v_cJJr:mwn ,u~ 1 e ti IH r,~,:-; e~U'g'llsü i)> gTa tli:a-
pôr termo a liiHa :·wl'ir; incktenninada 11\~ co- Ç<UJ ,;o.mente c_lu 1111_1.;~1 ' e;u·gu; t·nvo~adas pat·n, 
nhecirlos alm~os n do incontf:,.;i;aveis vi, 1la- e~,;c fim ~t,; tlls Jl1 '·~lÇ" JCs mn eontranu.» 
Ç'í'ícs do nosso es1atutu llolii.ieo. A rnJ'eT'itla Commi:'lsilo lavrou um ])(Lreet.tr 

a proposito rlessn jJrojncto, con,lumna.ndo-o, 
O SR. VmL\1'!1 ~L\:ócAHJ-:NIL\S J·; uvlWIS- ]JUl' jnlgal-o inconsr.itueional, po1·quanto, sob 

Apüitt~lo. a <lnnominação do grati1Icaç:ão, antorizava. a. 
O Sr:. C,\RNJ:Tl~o l•E RI:ZJ-::'\1•1·:- b'lJI'fwisu 

dizer-se 11Uc t•sta pl'Opoo:ta du lei nú.u Yis:~. 
de prr:l"t•l'Cllcia us pcquc~JJos funecitJI1aJ·io.~, 
esse~ l'nnr·eionaJ·io:' (liiU nü.~ podl!IHOS v!t:t
ma.r pt·olei;aJ'io,.; d<ts t·opat•i;j~,,-iu;-; puiJlkas; 
vi:-;a, ::-;t•. PJ'O:'illcllk•, sint, de pt'i:i'mcnci:~., aos 
altos ftmccion<.tl'iuo: da H.cpui.~Ii(';\o, I[Uu exis
tem em todo o nos:-:o l>aiz, put·eelwnüu lat·g-u:-; 
l'Ol'UI.'SOS JWCUllÍill'ÍUS () UIJI(•ixando ülll SWtS 
m:ío:-; pingu()S su b:;idios, g u;utdu, <t N:t1;üo 
Ht·;tzileir·:t vive solJJ'ec;u·J·egad;t de impo.-d;os, 
a1iús nc<·e~sal'ios, e qua.Jttlo, lta duus un LI'CS 
anuo'l, u Congt·cs,.;l) Lc:gislativo dncr·ctun :1. 
redltC(·;Io d:~ vcndnwnws 1lo" ~~mpr<)g:ulus 
pulJiicos o alü a rduc<,'iio tlu,; :subsidius Clll 
gemi. 

Pni.-: TJC>IIl ; quando ~e !JI'<H~í.:tloll J'(•l;d.iYa
monlic :1 torlo, u., i'lllllTiuna;·io.~ cOJII t!,.hl: l'i
gnr, ali:b luliY:I.YCI, não (· raz«a\·nl, nitu t'• 
. ilt,.;f,O, nT(.,, (• lílOJ';diz:t.diJJ', S;·. Pl'l'..~idi!iil,,•, ![IH~ 
Sé }Jlli'Jniti,ii,JII tLI:I'IIIIIIIi<L<,:t·IU.; l'tillllllll'l'ii.da,; 
peJa po;;..;e .~ÍI11pln.;Jill'.lll.(~ 1111 rwJu l~XI'I'l'ÍI'ÍO dn 
caJ·gu,; lJliiJii••rlc:, \'ivi-: 1111 JltiliLaJ'e;;, t:uJJI.I'a.
ri:ll!du n Yi<Jl:t!ld<l o di:;prJ.~ii.Í\'0 l'Xjll't• . .;;r, ll<i 

i~J·I •. 7:: da CuJJ.;J.ii.IJÍI';I,, ria Ht·ptihlir·;~, ;i soJll
bl'a. t[O UIJI;~ ll~i :-:tqll rltii'id:t, ÍIICUI1:,GÍLU· 
cional. 

\'e-sc, pot·f;antu, qut~. all-111 do latlr• mo
ral c jusLo r111C eJII:ci't'a o Jl:·ojccto, cllo 
t1·az alguma eois:t !lu octJnnmicu pn,ra o 
TlH•:.;ntti·o Fçdm·al, JI<JiS quu, S1·. Pt·esidcntc, 
muitos o muito,; funecionario::; que estfto 
Ol:(·np:.mdo in1levírhnwntn fl!llcç·iJos J'ülltUne
rar1as, JlCl'C(•.bendo U lliiG llàv ÜUYClll pel'Cüb('.J', 
dnix;u·áo 1le reeciJC'I' o:-: VI'IWilllenLo;,: t'OS1tl-
1an ccs de,;sas accunllll:.tr,:l'ies, ali:is som ]JI'e
.iuizo do sm·viç~o publico, 1nas ('.lil lmnelieio 
do Thm.lll!tru Fetlor<d, 

Devo aCCI'C::iCülll.al' ainrh lllllct C'.Íl'('.tllll:>Gan
cia em justifiea.ç\(Lo do pt·ojeeto : a lluutl'ina 
que expondo, Sr. Pn•sitlentn, estü. üo 
aceorrlo mah nu mono.~ eom o p;t-
roem· ch Comnti:-;si'í.o de Con,.;i.ituiç5.o, Log-is
ln,ç:ii.o c .T11stiç<1 do u.nno ati·u.z:ul11, qu~111do n, 
requer·imc·;ü, elo hr1n l'.!dn . Sl'. llepntaclo por 
S:~nta, Ca1Juu·in:t. Sl'. P;Lnla, ltn.mu~, teve do 
cmittl.t· smt opiniào <t pt'Ol'usitu de tml pro· 

;t.ecnmnlar·i"lO do e::t.r!.W!:i remnner;Ldos. O scn 
lligno l'OI~~t<_>t', SI'. rií·usidtmte. o ll1üll illustre 
euinp:mlwir·o <lu ham·adcL, o Sr. De. All'rctlo 
Pinto, um UIJJ:L lat·g~L oxpos[i:ào a rcSj)OÜo, 
apl'C'SOJii;nn um!lllllinos~' n::;t;mlo o (}llü mOJ'e
ccu a s;tncc;ão da C;unara. du,; I lepul;a.dos. 

llC]IIJÍ:-i tlc lt;L\'l~l' jnstiticadu m~tu JH'ojeei.u, 
sem I IH~ lH'c•ocenpa.r· coma, l'ür·ma 1io d.ist:ut·so, 
qttO n;'lo us l'al,'O ehdos d1: lotl!;.;t,ni:t.s, vou púe 
t.nrn1u ;i,;-,; minli:ls üuspt·t~i;unr.:.iosas I'Onsitle-
I'<H.~õos. 

!Je . .;c~.io '1110 o lllOII pt·ojc:du, S1•. l't·csidoni;o, 
:.;i IHCl'L'l:t~l' :t. at:ed!.ar.~:w tia Cummis~ão ~t)
S]lCc;:[va, tmll'll 0111 d isewisã.o l;u·ga, n.lim tlo 
fjiiO st~ PXplll'g'lll\ do~ VÍeill:-\ ljliO, pOl'Yülltlll'a,, 
pu . .;·,;J. eonl;(:t~ l', Jlla.i.s :lind:l, si liH• ki, pat·:.t 
q111~ J•c:elaJIJ:II.'I·,"" nfw flo !1:vanLem, queixa~ 
nitu sn :t.jll'esonlr•Jn u n.bnsos nito :Jt: pratiiJIIUill 
'lll:li-' • 

(),; Si'.l.ls l.nJ'Illo.~ ~:·w ]H'l'l11llpforios,pnsil;irn.-~, 
J'l'l'<!sl.t'lll t•l:tt'c:r.:t t\ ]'l'l't'b;·l.o; mas,·: pus:.;il'ol, 
Si'. I'I'I'Siduni.t•, qlll\ ,;,•nlt:t algnma.s incot·
l'l'l'.t.'I"'A..!.' rpw kt..j:J. llt't'l~~sitladu du C.'\AlUI'g'a!-o, 
pat•:t f!lJI' :.;:tia du Coll.~'i'l'~ . .;u Lng-islativo lllliU. 
J'nsollll,:fto qtlc pun!Ja <:uhJ·u du(iJIÍtivo :t n . .;l;e:-; 
i.dmso,.; I[IIC esf<WliiS aco,.;Ln1Ha.1ios a ohserva.r 
co ns fan Lumun to., 

Ainda lwntem u nobre Dnpntado por Ser
gipe, o Sl'. Sylvio Romoro, apPosrmtou <'• con
sidel'<'tl;i'í.o <h Cas<t um projcct.o de lei prohi
bindo a <Wcllmlllação r1as cadeiras rlo log-ica c 
lilitut·ai;m·;l, no Internato e Ex r ornato do Gym
nasio Naeional, IJII<ll1ilo es:-;;1. pt·ultilJir,\ào J;'t ex
iste por i'ot·,;:L do al't. 73 da Consti tuic;ào 
F<;dt'I':d • 

Vou tet·mina.t·; 1nas porlc V.Ex:.fic<tl' cer·to c 
aCarnaL':t üos 1>e1mtados 111:~is 1nna vez inf'or
mada t1o que o cnmpl'imcnf;o do <levei' foi que 
me trouxe ;i, tl'ilmna., só o cnmpl'imento uo 
dever 111n levou '-~ dol'cnclur a Constitui,;ão, 
eonstituição 11w~ podo vigo1·ar con1 vantn
gern cntt·o :Ls const.ituiç:õos rna.is Jibcraes do 
J1ttuH1o ; --nlla., Sr. Pl'csidcnte, na, phl'<:tso do 
i Ilustre publicista Laboulaye, deve ser con-. 
sidcrad;J, como a arc<L santa. do t01hs <~s li-
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~,el:r:.ar:c~ c .na rtt~í.LI. J~;~t~ :so tlevc Loca.r sem J t:: eonsid.•n·a i'.tcil . en.mpl·eh_~.~n·!f.. ,• o qtw 
Sc.lU Llcgro e sem u:-;m pt.~.<;<tO. :l.ll!l·ma, po.t:-1 J'ücob;;u 1n fot'lll<~. •; o o,; 1lc pc:~~o=~~ 

Tenho C. ilncluirlo. (Ilfttil.n 11em · iltHÍ/(J ~-c 11 ~-. fi,', " ign ;ts. 
O orador d cuiílprimcnlado.) ' Unelit l'a q11n 1.1 ll.i '. l::un:t . <\ SiJitz:~ <')ni:-; 

() S1·. _.residente -- O lll'o.kei,o 
fie;t s :)])e,; <1. me.-;:t :dlJ ui tel'iol' delib:'\ t'<.l.t,<lO. 

(.) Sr. Sá Freit·e gu n tr:<,:a did:t
ramln qllc lho <~<tusou :t Jmli~ p;·u!'iui'L•. im
Jrcussã.o o d iseut·,.;o ptt.ll'el·i•l" em um 1los llhs 
da senw.ll:l, p:l,'B<vla pelo uob:tvel lll'ad.<Jl' SJ'. 
BaJ'IJtJ.~:L Lima. 

S. Ex., rcJ'crindn-sr: <LI)S t l'll>llll,;te~ tlo I >isb·i
ctn Feder:d, disse <LUC :dfit·moll, Jllll' oc:casifi.o 
<I!; se discntit· :1. l'Cl'iil'llt:t jltd.iei:tt·i;.l., 'LLW "· 
C':1.m:tt'a vae \·otat· qii<I.I.'(IICl' tlnssc . .;; dLI..~.qw•, 
in f'elizmcn w, u c•.st.:1.do 1ln fúro nos i;a C:qlit:tl 
úl'<L l:t-,;!,im:_l,\'ül. P <:llltti!111<tlld<l f.1·:tF. <H:Cll::!:l,
~;·(iCS :1. nm tlígn:• juiz c ;1, um nsc~·cvcntejura
montatl<l. 

O oea1lo:·. JluJ' is.~:l tlr.3rüosn <1c sn <·oi'Lill
c~:tl' 1los J';~.c: f., •s :J.I'g'll id.os, pr·, wnl'"ll 11 U ;·. Ed
llllllluo :\Illniz U;tl'l'eLII, q11n 11ã.u jJiHiü SOl' 
suspeito p<LI'it o 1ligao I' í~lH'osen L'J.nto do Rio 
Grande do Sul, horn ccnn<J para todos us lw
mcns de bem, e solicitou ele S. Ex. :mtut·i
zaç~to ll<Ll'C:l CX.i1,!11ÍIJ:l,l' to lo; OS pt'OCCSSIIS COII· 
Hta.ntcs de lllll<.l. dcnunci :t rlil'igi•la. :to St•. :\!i
nistro 1b Fazcnth c d:t t•cla<)i.<) p!d)!ieatla 110 
Dia rio O (fie ia{. 

lJo ex:tmo a que (!l'oce~.lcn, JJ(H1n a.S::Wglll'i1.1' 
;i, C:~llliLl'<1, l' .!S iiltnn a cnnvieç·.Ti,u do qtuJ :t ,]e-
1\Ulteia nã() l,elll l'llll·l•ullcnto. 

Lt~ ;í. Ca.m:l,t':t. o t·csult:t<l() do sr~11 te:tktlho, 
sonll.o c'•nsl:<t1l~üii!Cnl.e in!.m·t·ompid" por vc
lwmen.tns <L partes 1lo St·. Ucl'ma.nn 1Lts :lo
chcr, Fr0• lceico BOI'I;ll" o <.w t1·os S1·s. l>npu
t:~dos. 

Respondendo a cs"cs :1.p:u·l;cs, dl'd:tt'a qtw 
n:to 1levc ila.vm· n.ccn.;:•.c;Ti.o som d<ll'esa, u <~ 
<tccus:tl.~í'í.o rlll um Dupnl.:1.1lo :t uni. p Jtl<..\1' tll
depctHlnn to 11nla. ( ~ on::;ti i;u içfio <ia lttl .\)ll j·,l[ca. 
mol'cec <iclu.~ ;.t 11 ue cs t:~ < ~ erto set'it :l.mpla e 
complcbt, pol'qnc os magisteados ' d:t Capií;a.l 
<1<1 Rcpnhlic:t mct·cccm rcspcir.o o ;J,cata
mcnto. 

Continn:mdo ·diz quo a.n!;e;-; de eontc~hl' <1. 
a.ffirmativct tlo digno Dopnbrlo Sr . Barho :a 
Lima., cllw c:; t;i, cnrto n5.o rcceb;;u in!'oJ'Irt:t
ção 11cri'eikt c sinllkstituida. de fund<tmento, 
faz no·ta.r· quo o C-)Ct'cvcntc Thom<í Figneil·:t, 
quo sm'\"C no c:wt.ol'io do c,;criv5.o Lopll.; Do
mingue.~.~~ . segunrlu opiniiío gc.ral,rlot:vlo dn 
ltOlll':t<lez [ll'OYa•Ja, ~~ exac ';u t'lllllpridoJ' de~ 
SI~IIS dt• \ ' <lJ'/'3. 

. \,;,; egiL :'a :i, C'<~.:n :>,• ·:L ipw o !J i'. (; .tnn e 
Sottz:J, 1ÍÜ: J imp1z :to l'·:c .·i\·,i>> I.op .•.: !1umin
gue,; :.t llOm~~.:t<;:ll) tl•J csr:;~·c·.\·cntc Tlwrn:'· Fi
gtwiJ·:t. 

proiJ,; e IIOIII' .. -;I;u ~~ lll'~a.pai'. dn ttll[lOI' :l,hllia.
diJs Sl !ll:> IJêLi':l, !;:~I'~I)S IIU (.I'Íjlllllõd. 

J>;L .~·:a "· nxalllill:l,t' :~ IJIWslii'to n·lal;iv:t. u.:J 
lH'U<~c .~ .. ;o d1\ Fon,;e~n. l~oelw. & Cmnp., JH'o· 
v:uulo que n~i.o houve Úlllo c simpl::;; omis ,fl.o 
d•J D-;e,·cventn TlwnH~ Fi;!ll<liJ·;t. 

Ji: o.-; tJ·cclw: 1lu O /'ai;;;. 
Examina. ;1,irHh nnti'O-; pt'O<~r;:{ :o-;, u:-;i;undell~ 

1[1)-S(l llll 1[110 <l,( ;t ;Un I) dC.:-i<l.jllJõ.LI'f;I; ÍJlWI1to de 
ll!lla. Iutl; ;·a. 

DnclaJ·a qw: u <l< ~c:J·do 11. :~ . tli:: , d~o~ !J <le 
no \·omh,·n 11\.\ I N!fí, q uu l'llg'll l<1. a colJJ':tnr;:t Üê~ 
t:.tx:l, jndir:i;ti'Í<l, 11Üo ~~xig:n o pag:unnnto rlo 
l:;~.xa. na,s adjwliea<; ii :·: em lJI''-''~e., ,u, '''JI\lf\il· 
(•io.-;o~. n SL\!Hlo o<i:t\ tllll <lo-: puntus d;1" <lC
eu ':1.1;iLo jnl.!..!·a <[ll \ li c:~ }Hif' t:·\l' t'<l. a at;,·.ns:tt;.ào. 
Es t.:mde-~C\ ain.l:•. em out;•as eon .idlwaei'.ic:': 

n <\ Jnel11:\ qnn, ~:n ndu fUII inhmi;o, vinÚo á 
l;:·illllll:l.. 1'<\,.;l;;th:•L•t:n:· êl, \'i•.:·dadP, \11'.1\0'{;t flllC 
('.lllll}H'Í 11 o · s: \ti do\·1\ I'. ( .lluif,J f,,•;;, : wuilo 
bem. ) 

O St•. l~ .. r:.ujo Gúcs-- ff:t mczcs, 
St'. Prr;sid<11TI:!•, no rwno p:1ss:tdó, o Diario 
Ofliciaf. pul,Jkoll, DIJ'I. diV<W~<l:-l l11111llli'OS, <) 

I'datu J'io üo i n:::ri.\ct;nl' de f'aznnda. .l;I.J1SC11 
Mnllt•.e, a.<::\t'ca. dox lll'giH'ios d;t, .\lf:~nd.ng-n, <lu 
[>c1wdo, quo oll<~ l1a.\·i a. t~XíJIIlÍ1l<tdo '''H ·~.·om
mis~:'i.o, 1le ol'dnnt do SI'. \lilli~:Li'll d:1, Jo'a~ 
z<'nlh. 

\'ü;JSC l'tdiJIIII'ill. 1'. \i\ ljiW o l<'ikll' Ílllj!::tl'uial 
n desapaixull:uJ,, ,.,·\ ln.~o Jlllltlllttl'nlll ·Jll'etw
etql:t.•;iius :dlwl:1:-\ :111~ ,., •. e,!;uldt·us o lng'itinln~ 
int.m·ns~<'S !i:-:•·:11' .. ..:, tw .. .::-;,~ l'tdcd:ut'Íil, d1•pa l'il, o 
1<\itOI', eo111 n:~l . 1•; wlwí:il. 1: tli\S:J.gl':tdll, IJIIO u 
inspe:·l;ot· dü l':ti'.l'.nda. t:lnh•t, :tnl:os dn l.wlo i\ 

lll:lis do qut\ i.11do, JH'I\Ill'enp:tt,·ii : · .~ }11\~S(I:UJs e 
polii;ie;JS <jlli\ llll\ ptwl.llt'IJ:tv:ull <L s,\f'<~llid;ule 
de ;wr,·ü.o o oiv;t\'iL1ll d1~ <tüllStti'<LI''ll parei:di
da.<le n. obt•;t, d:L •·nmmis:>i1u 'Ltll: J.ho Íll<'ltmhin. 
desnm püll h:tl' . . . 

O SR. EsT.\ CIO (\ti~JIII~A-f!abiLo vdllo, 

Q ~1: •. \n.AU.TII (;, ·lES- ... lllii:-JI:t•anllo-:-:t: \'l
\'i1.1H0111:LÍ .inlíct·essad.o, até pelas eclal;õcs de 
parcntoseo cxiston tos entre o distincto runc
cion::wio publico, o ~r·. Dl'. Antonio Espindol:.~ 
F. 1lc Oliveil·:t, cn1ifi.o jnspccl;or ú<tquclla Al
lhn,lega .. c o pr·cst.ig·ioso dwfo da p oliíiica do
nünanto em ,\l:t.gó.~.s. o i1om·:1.do Senador 
B:tt•ào dr• Tt·a.ipú. (Calol'fJsos opm:arlos da bcm
cr(.d((. alr.r;/nruw . . ) 

IIojn , Sr•. PJ•n :;id::ni;u, :1, t• ss:~ cl:üol'io cstCL 
:qn·esent.:J.<l:l., pelo S1·. [),·. :\nlonio J·:,;pindoln., 
•kl' · ~: t c: 1\itpld:l, a 111ai." eab:d 'JIIfl ;.;·\ !•Odcria . 
do<,·.i ti', :1 111:1 i.~ 1 (·.;·,•Jtl!JI ·n ·i !, n:l'fl:;t,Ji.n a. 
tod:J. ·: qu ~nl,a:::. iLTll:.::uJ.,.•.;; :t]ii'• .' U\1: <W i.n
::;p:·r; iiiJt' de i';tz.<~ lld;l t'oi·mnl u·. (.\puiu.los .) 

·. ·::~:;@l 
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o SR. ANGELO NETo-A tloros;t é completa 1 eit.la.~o, •ln que 011 era im;ptl~tot· em com-
on1 todos os sentidos. (Apoiados.) mt~~'~·?· _ 

o 8 .1 . ~ UnAJtTJ·: _ E •locument<Lrla.. Mut~o lmÜIOI'!1 chega~sllill a. meu conl_lC.ci-
. '-R. OSE mento os multtplo . .;; boatos do qnc o espu·ti.o 

(Apo~ados.) -. . pa.rtid.ario, entú.o Iatentll, )_ll'OCIII'a,va cre;w 
O SR. ARA.t~oro Gú~-:s-1~ J!Of'flllt"l, ~~·-. Prnst- embaraç-os no dn:·wmplmlto do eargo I!IIC 

dente, seja sagr·.•.do o 1lu·mto d.o dc!c~a., a occupd em comm issii.o, mantive-me c;tlmo e 
ningncm se rlcva recu_:al-n, JIMCJ uo c~t:ret·a.m silencioso, n;~ ccrtcz<t de q ll(~ não mcdml'iam 
puhlic<Mlas as accusaç:oes?co~no s~l v.ct:t~ca em quaesqum' acontccirr:entos, ta.l era ·~ c:on
divet•sos numei'OS do Dwrw Of'(icw1, ,.JI~sto é vieç~ão que tinha de minh<t <.:ort·ocç·ão em tão 
que taml10III corr•~ corn <L mcsm~1. publlcHla.dc e;:;pinhos<L commissào. 
essa delbsa, t1UC, :;ubi'C ser· de 111liCt'essc pu- N[o procut·ei um momento siqnct· innnis
l•lico, os altos 1wd~r·es rlo Esta.~o? o Sr. P~e- euir-mc nas CLUil . ..;tiunculas que surgüun na 
sirlentc da RepHblwa. e o St·. 'Mtmst.t·o ·~a. l• a- política loea.J, ül'1 tlllllL época de aceen
zend<L devem conlweet·, ll.l.t'<t liOilüt'llm .Jitl~at' wada clfot·ve:;cencia, mas aein1a <lu tudo 
da verat:idadc ~~ da justn;~:L das aecu;;açõe>L manto!' o }n·.~si;igio de a.u :oJ•ithvte, fazendo 

O SR. EPA;\II:'\0:'\IHS GHACI:'\no-.-\ceu~afiícs illlpeimü· o lllais t·ignroso I'I!Speito <i. lei. 
va.ntajosamcnte I'elmtidas_ Quem porventul'a tivesse pl'cscnciaüo bmn 

do }Ject.o toda. aq uella. pli<~.so anormal por q nc 
O SR- RAYi\IllNDO I>E !\'fmANDA- Para que passou a cidade de Ponedo, nccossarianwntc 

possam julçra.r do cJ·itel'in r da lo:dd:ulc desse havia de test.cnmnl!a.r· a inlp;u·cialidade com 
inspecfior de fazenda,. que pn>cln'ei cumprir· os-meus 1lcvercs turno 

O SR. FAUSTO CAtwoso--0 Ministro tla. Fa.- cltel'e do nnw. J•cpal'tição adn:tncira. 
z~nda. nunca julga 1le ac~.:ot·do fOl11 <t jus- Pois bem, cl'a apraza(lo o momcnl;o pat·;~ 
tt<}a. que a Vt'rda.dc se pronnncia.ssn, em intlicado 

O SH .. AH.Al'.IO Gót·:s-Para. não eansa1· 0 o dia. om que a. palavra do um homem, cuj;l 
e,;pil'ito da ca.m<\ra com <L lei Lura rlcsta de- graduaçào na cla::;sc (k fa.zcnd:t SJl'Via de m
fesa (most.nmdu 0 (ollwto)q 11 c 6 t1111ga., c commondaç:ão no bom exito de uma, empreza. 
mesmo pot·que está a torminar, si of:ía termi- tão seria. e tão impol't.:Lntc. como a do ohser·
nada a hol'a do rxpediente, })Cço a v. Ex. q uc vador criterioso c justiceiro fllW vae cmilitit• 
se digue ;mandar publical-a. no J)iario do a sua. opinião, firmar o sJu verediclum 
Conffi"r:sso. sobre um ramo importa.ntissimo do set'Yiç~o 

o Sr. E::;pindola. comcç<t IIC:ites termos a. publico, cscla,rccessc turlo_ 
sua importante Jel'es<t. (L(>): A impl'ensa do Estado. dividida, t.mlat'<J, 

Ni~o queru, [:;r. Presidente, 1~ti~ar a <Ltten- de regula.eidado c irl'ogllla.l'idade no seJ'Vi•,~'> 
,,,;to da C;ww,1·a, e o mo j;i. di~sc, e, llmi 'i<t.nllo- ad tmneiro a cargo daq uclla repartição. -
me a est.a.s p<Ll:~vras, espero que a Mesa., por Nã.o procurei cmittir juiws tcmer;u·ios: 
so tJ·a.tar de um a.cto de justiç<t, atJ;endel'(L ao conservei-me silencioso, nií.o sú po1'q11e Pll

peclido fpte ;1,ca.bo de f'azer, sendo parte com- tendi nã.o estabelecer polemic<~s, como t:un
plementa.r do 111011 diseut·so a dcl'csa contida. b·nn por estar cm·to de q 110 o l'(·J,;ttltado d;t 
no cxcmplat· que envio a. v. ]~x. inspccf.~ii.o, easo clla se estrihasso na Yortla.do 

dos /iu.:tos, fosse unta homenagem (L t•aziio e 
O Sn.. PRESJDE:'\'rE- A !\·Ies:t man<luá pu- á. justi,;:t; nnalysando desapaixonarlament'~ 

lJlicar a uermm como partn integ1·antc do dis- toJos os itctos de minha administJ•ac,:ão, 
curso do nobre Deputado. muito principalmente os cjuo m;ds intet·

Ó ::iR- AH.AU.Jn GúEs-Pel'l'eitament.e; muito ossa.v<tm ;i. fazenda, corno as a.rrecadac,~õcs das 
agrLI.Ilecido. (Muito bem; >llltÍio bem.) rendas publicas, serla o desmentido de tudo. 

Calmo c tl'anquillo. mas ele uma. calrna 
DOCL'~JE:'\'l'OS A f~UI~ s1:: m:FERt~ n ;';lt. ARAU.JO inexprirnivel, mas de uma. tr·anquillid.a.dc 

f;ú~-:s admira:vel, acompa.nltei dcsa::;sombradamcnte 

Ao E:,:m. Sr. Ministro da Pazenrla c ao ?JU.
blicn o c:,;-inspcclor rla Al{andegn de Pe
nedo bachm·cl Anton-io Espindof.tt Fci'rcint 
de Oliveira e u ?'clalorio do 81·. Jansen 
Mulle1·. 

Mais tle um anno é pa~sa.do IJlHl (lStcve ntt 
cidado do Penedo, no;tD Estado de Ala~oas, 
em serviço do inspeeç~ão, o St·. inspcetor •lo 
F<tzcnd;~ Ma.noct .Janson Müllet•, eornmis .ia
nado pai'<~ inspeccionar a Alnwucg<~ uaquella.' 

hodos os actos da inspecção. 
Nada temi c nad<L al·rcen•~i, porquanto 

minha. conscienei<t nã.o me a~.:~ usa v a rle ter 
cla.horado em Cl'l'O. 

Qual, pot•ém, não roi a sol'preza quu mo 
l'l~sm·vava oceasüi.o opportuna 1 

Qua.l nü.o roi a. minha aclntit'açii.o, cinco 
mezns depois filiO o Sr. inspectot• de F:twn•l:1 
Ma.nonl .Janslm Mullm· dot·a po1· tet·mina.1lo o 
seu sm·vil,~o de insp9cçã.o, ao aht•it• e lor o 
D/ario Offiâal tle :~ lln ma.l'<:o do anno (li'O

xi mv v•~::;:;'~' lo, tlep<~mmlo com tli vet·.-;u,-; úo:;-



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 14:20- Página 8 de 76 

SESSÃO EM 22 DE MAIO DE 1901 133 

pacltos do Exm. Se. Ministro rht Fazcnd<1, 
dirigidos <L Dclcg:tci<L Fis ~rü 1leste EStlvlo, 
to;los baseado..; no rJlatorio do ~e. inspectur 
tle Fazenu:L Manoel Ja,nscn Muller, eomo se 
ovidencia de urna va1'ia do .Jornal do €om
'macio da, Ca.pital Fetleral. 

Pot· :Lignm momento rnlntci em 1l:t.r cecrlito 
ao rtuc li e ao que me sor.·prehen,leu, t:Ll_ era 
a gl'a.vülad.e •tue se fazia mrL!litestar, eomo 
tambem :L mais p:Llp:LVel n.lga~~ão <1 vertlade 
n :í. just.i1;a., mas. sem pcr·tla !lu t3mpo, tlii·i
gi-me ao lwnt'adu e respcitavel Dr. <lelega;lo 
fiscal, a quom solicitei o.~ ol'iginao::; das rde
t•i;l:~s ordem;. 

Li-os na Delegaci:t l•'iscal c acr:~ditci quo ;t 
minha, l_'Ciutanei:L n~n ti&Jt.a. ra.z~o de- Slll'.! 

Da lnt tm·<1 p t•or·ed l' 1 a vcnfirtttmu.s ;;egum tes 
1.l ntt\ I'lll i n:.lç'ües : 

11wndr.w o e.,·-fi.~cal do "imposto r.le con
swno do sal, l-I!Jf11:no EsJJinola da Costa 
Hello, entrar com as importancÜ!s de 
401$217, de e:r;cesso de pm·centagen~ 
pm· elle receúirla, e 7 :2GI$7 40, arreca
dados, c1~jo reculhimento, diz u St•. 
inspedor do Fazond:L Manoel .Janson 
Muller, nr7o consta do livro caü:a r/a 
DelegaciaPiscal ! ! ! 

Como inspeetor d:vllwll;L rnp:wth.~ã.o, cpw 
fui, C, ll:d;ru•:tlrnnntc, l'CSpüflSétVel liiOt':d 
pelos a.cto~ dos r·ospectivos empeegadus, qniz 
logo prol.o.~t:Lt' pela impr·cns:~, pel'a.nl;o ~.Ex. 
o Sr. l\fini;;t!'o da Fa:r.cnda o mo:'lnto rmrantc 
o Sl'. J>J·c~idente tl:t t:cpnblica, tpto Hcnw
lhallttl lii':ScOimlt'r,\ nfto p·1s.~avn, doJunainvor
tl.Lde, tln um enga.n J, oti anLos tlu umtL 
simples Cl'P:~<.~ilo d:L ima.~in:u.~ã.o tla<1uulle 
inspocf,IH' do Fn.zcnd:t. 

Ncss:L nwstna occ,tsifi.o tlhoga.va, ao meu 
eonlte.~intento quo o ox-ftsca.l llygino Bollo 
pl'dondi:t iniciitt• a. sua dei<JS 1. polo jot•nat 
O /'erwrlo, cumpt•omcl;tonti;J-Sll :1. ost:unp:•1', 
]I<LL'a, <~onl~twirnonto do pul.Jiieo, o~ tloeumontos 
o!Iieiacs, lht•ntddus pelas r·cp:Lt'tiç~õcs rospc
di vu,s, ;i:-; q 11aos j:L h a v ia, CIHlet·üç~atlt) as 
ncccssarias pdic;õcs. Entendi, o nwito pt·u
donternente, <tgu;udar a pnblicat.~ão do rela
t.orio, que noeessa.riamento teria do vir a. 
lume, pa.ra, de po,;so de todos os darlos da 
accusa.ção, trazer ao publico a verdadeira 
oxpressã.o dos f:~ctos cccorridos, re!"utando 
tot!as as inverd:ulos e aproson tando, Hnal
mollte, ;í. usclarccida eonsidel'açã.o c atto 
critorio tlo l•:xm. Sr·. lYiinisf;eo da Fa.zenda. a 
minha l"t•anca, imp:tr·cia,l ('. documentada 
tl.ol'esa., sob1·n somnlhantílS reliwerH.:ias, quo 
j:í.m;üs conseguiriam ahate.r os meus senti
mentos, cgrnr do runedornt.J·.io pniJiieo, quer 
de\ cidatlão. 

Hoje, JIOI'élll, lJlle o p11lJlieo tem eonlteci
mnntu,polos nunlm·o:-; do Diro·iu O{ficial;le 13, 
17,UJ, 20, ~I .~?5,:!0 de julho 11 ti c 1:3, c outro:-; 

de agosto do rela.torio sobre a inspecção da 
Alfa.ndcga de Penedo, assiste-me o imperioso 
tlcver de tom:u :~ meu cargo esta missão, 
mostrando aS. Ex. o Sr. Ministt-o da Faz:enrl<L 
e ao publíeo a. paixão c1ue dominou a.quelle 
inspecGot· tlc Fazenda., a par d:t ahsoluii<t l":dt:L · 
de runda.mcnto em smt~ allegações. 

Antes de entl'at· na, apreciação dos tr·inta. e 
tt·cs <Lt'Lierll:td0S, qne se apl'csentcLIH no reh
tol'io, pi'Cciso explicat• os motivos que me 
fizer;un surprchcndm· c~)m a leitura do Dian:o 
O(ficial de :1 de março do anno proximo pas
s:ulo e m:Lis aind:~ com o monstruoso relato
riu, uu m:Lis acerta(lamentu, lilJcllo a,ceus:t
tol'io. 

Chegando o Sr. inspcctot• ele Fa.zcnd<t M<t
nocl Jansen Mul!er, no dia. l de outuln·o de 
18fJD <t chla.do de Penedo, no dia seguinte cx-.
pedilt-mc u1n ofiicio, communicando-me a su:L 
ehegada :1.quoll:1 eidarlc, concluinrlo me 1)e- _ 
<lindo as nec~essMias providencias p:Ll"-L que 
esti ves:sem :'t su:t disp.:sic;ã.o, liv1·os de escri
pturaçt7o, nutas de despachos e archivo da 1"e
parli!·río, sendo p1·ompta.mente satisfeito em 
tudo, como lltu communictuci em oflicio d<L 
mesma datlL. 

No di;L :3 pellt manltii recebi o seguinte 
oflicio clctemlinanuo qnc os St·s. o~cl'ipt.ura.
t•ios <qH'nsen tassem, eom a ma.xilu<L hrevi
d:vlo, rdatorio do sm•vit,~u a e:1l'go de cad<t 
um, o modo pm· rtnc es1;avéL sendo l'eHo e si 
esli:wa twlu clm <lia. 

N:t mesma tl:Lt:L cnca.minhci os re1bridos 
l'ni:Ltol'ios, tendo todo;; informallo unanimc
men te 11 ual o st~t·v it.:o :ws mesmos <listl'ibuido, 
J•egula.r·id:ule qun havia., dceltll'<LQdo, por- fim, 
Estai' l.llrlo om rlh e cner:r•r:vlo :~té :30 de se
tnrniJt'o proxi In o linllo. Esta resposta, prO!~
pta, e vnt'!ladeil·ii., c<~usou optima imprcs:-;t\0 
nu ospil'if;o do Sr·. inspedor Manoel Jansc~t 
Mullel', <IllO pt~ssmdmcntü tlxtel'!1ou-se, dt
zendu-nw-l.(n· ficado nwilo sat1:s(cilo po1· se1· 
'In/( i to no·o nas l'r~parli(:Des da {a;enda o ~c;·
vi,·o mn dia. 

'No <lia, -1, :w uwio-di:.L appeoxim:.Ltlttmente, 
cornp:u·ectm ;i, ropart;ic,:ã.o, acompanhado_ d_e 
son sccr·Ptariu, ~r. S:.tbino Broadbent, e tm
ciou os tt'<l.hallws de exame da cscriptura.ção 
<L cargo do thesoml'õit·o, balanceou o cofee 
f'azenuo confronto com o caixa gm·al e ex:
<Lminou a. sua, escripturaç~ão, tudo encon
tr·;wdo exrtdo o na melhor rugula.ridade, 
tanto assim ctuo ma.ndou lavral' os termos· 
do balanc:o extr·:wrdinario, assigna.ndo com
migo, o tlwsulll'üil'o o o cscrivã.o do e<tixa. 

Teve depois quo examinar oea.ix<1 doest:LJ}l
pilhas do ~ello adltesivo, balanceou a.s exts
tentes nu eoJ're u, tendo encontrado tudo re
gula!', mandou la.vrar o respectivo termo, 
o quu.l assignou no caix<L. . . 

Passou a examinar os catxas dn estampt
lhas elos i!llpostos de consumo, encontrando 
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'tamlw.\ll :~ m r.llwt• or·dem ~~ n ,;et'\'Í<;.n < ~m dia.; 
nm ~o~uirla. m<~ndott !HI(:.ot·t";t' ' a n;;, _·t·ipl.tll':\
<,:fi,o, ucix;_;, nllo tk IJ<dat lC.O< LI' a . ..; (~,;l.:ullpill!as 
exish'.nll\,.; , na itnlll't·t:uwi:ulc• 11lLu:il.a. e t:uti.IJ" 
c unt·1:-> dn !',·.;~. p.•t· jttl.!.!· ;u· rl••-;n·•e:•s . ..:a.l'ill, yi-;!.11 
c\~tar· ~;t.t. i:->l'1~il11 t• t'lll\1'-IICido L:u11hr•nJ d1· :,;1t:L 
exact.idào. 

Lo;rn ap,·,8 pr·ucr'.cll!ll a OXd.llln na. C\SI'l'ipl;ll
l'<li;Iío do liv1·u de r·c~r-,•itt . de inqrn·t·t<;i'i.o, 
tm'lltos du Jianr:<L, rtltiiWt·:u;;'~·J d •. d :\ ,.;p :v: lw~. 
etc., n:'io nncuni;l'<tiHl•l '" ttH~not· ra.lra .. JH;lu 
que• dpr; I:!J'un p•)J'<il11o! ~ IJ . .; :--lt':-i. t'llliJl't•g:uJu..; 
aeii :Lr i;11do lllllit;o t'C'!.mlar. 

Tet·mina.di.l ns,.:; ; ~ tr·it.h:dho, p :t >sf•i a IIIO:>I t·ar
lllfl u erlifk.io da, AILtn r [ ; ;~:t,S lt<l,; dPp:•.ndnJJ<·.i:t-:, 
gn:tl'lla-rn•'l'i:J , •;ap:ttazi;t.~. :t.l'llt:J.zi·n-: , ponlt·, 
etc:., acompa.n ''" nd o-11, fi na lmt•.niit'. :1. 1;,:· ~I. pud:t 
da l'<'.p:Lt·i;il;;'iil, 'Lttandu 11•1.; rl<•.-<p:•.d ittliJ~, }li' I<~' 
3 1 /:~d:t btl'de. 
. ?~o dia sc•g-uintc Jit:dill-111!'. todos o,; ntani
fo . ..;to-: e:;it·ang-t~i t·os, no ';:t de rlt !:': [l<H,!Jo i 1l: •. i 1 n
pur·t:li)'Lo, ! ! lJ<ti':L <tll:\ili<il-:J llll ~1\I'VÍI,~O dn l'U

yj,;;i,u, l'üflllbituu-nw u St·. l" 0.->r~:·ipí;lll'at·iu 
Aug1tstu Lc ;~:1.. Esse tt·a'1aliln f'l!i fnitu mn 
quatro ou cincu di:ts. 

Nesse tr~mpn pc•liu-llw, v· r ea.d .:t , ali:í.s :d;
tcneiosa c lhzando o tn1lmM·; tiiJ ,f,: co(!,:ua, 
quo rnan.l:Lssn ot•g·attiz:tt· tn:s Jn:tppa.:-> 1111 
quadl'os, d.o aeeordo f:om " !lludelu qno l'n
mei;tia., son•}n um da impol'ia<:ã.u do lung-o 
curso eotJJ a procutlcnc: i;L o o : i 1111 •ot•r.adot·us. 
outl'o d.:L itnprwtat:ü.o ll'>l' ea.hDLI.).!ünl. I.;Lnt
lJCm prll' IJ :·ocodenei:t (1 imp:ll·i,;Ldo i.'PS. 1\:t
turcza das morcadot·ia :. \'idltlnes e ,·:Llot·o . .; 
ofiiciacs, c (i t<\l'eeit·o ~olit·,, a t>xpm·u-u;::w n<L
cional. 

Não esi;;LV<I.Ill aind<L cu ncluid(•S Oi l[ll :td.r<•.-:, 
quando d<:vc. l vtm-me os m:Lrü !'estus, nota.:.; dt•. 
despael1o , 1 1:uh~ t ~ ncontr ·:1. ndo , lH;t ·t.:ulf.o, 'I IJP 
:pronccnpa.s~t) a, su:L :i.i;t\) ' lc;:lt, ll!t '1111: t'l:d:t.
mas~e algurn:t pr·nridr:nria .. Iintil.:llldo-,.;r: nlli
carncnte a. JH'I'gUill.:u·-t,rr·. ~i n:1 oc· :wsi:"L,, rlc 
SOI'Dlll ~lllm)()l;i.idas a dt\<p:t<-li" :•s llltwcatlo
ri<~S re-ox pu nadas Ul'<llll uxi gldas :1.s f'actut':Ls, 
ao qno llte rnspondi nog ai;h·;t,lllt)ll :;e, pol'· 
llll:l.ll1in. Snlldo ellas eont'•:rirla~, (:la,:sific;;.das 
~~ raJ•;tdada~ nax all;uHlng:Ls inLui·nwdiadas, 
coJf;.:, Pc•J'll~tnl hueo, B:Lii in. n ?viaceil·l, onde pa
gaY<>nl a.i.í•. a nst.atisl ir:'" t: a ;u•m;tzPn;tgem , 
jnlga.v:t n;:i.o havo t· nc:ens ,id:ulo, tanto mai.~ 
qu;w ;,, a.r1uellas rcp:n·tifJic -.; sil.o do r.lassr\. 
supc;•wt· t \ m:tís corn pr~ trmtr•; pa :·:. eb ssi lir·:u• 
melhor as rnore:Ldnrias. 

Em f'ac:r ; desta minlw J·ns;_,osüt. o St·.inspc
ctor .Jn.!lscn ~lülk.r· J·epli.cuu-nH• cn1 officio, 
recommondantln que so cxigissmn as f'actu
ras c, SOIIllJ!;nl.:t. de tctllr;o, c:nno umn mc
di(l<J. fiscal., ha ixei oflicins a.os s t·f> . irn pnr
-tadorns, rccpli:;itando-<ts, c•. na nw~rna occa.
siTLo deto:·minei por port;tda. ;u1 S1·. escri
ptlll'a.t·in n:H::u·eegado do servi(:o clü eun('m•on
cias qnc proecdnssc a cxa1_ne e confron i;o das 

mcsm;1;.; cornos (lcsp:teh0s-pl'ocess;Ldos, n.pt•c
s:•nt.ando r-: ~ I;Li;oJ'io. 

i\' 0 di a 7 n IL í:l.j;i. o;,; L:~.ndo o ser-v iço 1wtis ou 
m r·.1 1us eunc:i11ido, o Sf'. in~v ~·d;or .ra,n;:;cn 
Miill~: t· Jtln disse qno pi·er:i,:::tVit seguir para 
J>,~,·naw h11eu, :Liim dn t·uncilía.r u i•rspüel;or 
<h All'andcg:a. •:nm o rkh lg;tdo fiscaL fllW 
e:;t1\'<Lm om luh aln d:t , pn!C;ÍSa.nrlo nas re
fnrítl;ts rnp<Lt·tir)"ícs lnrnwn1zar lllttita, consn,, 
eoni'IJnr.c telcgmmm:.L que rcee hcr<t de S.Ex:. 
11 ~r . \linis!;m da F;vt.end:t. 

Pf)lt1 1'nn~rul•1 : i'l'lann;ü FJ'i1:1cisw do. Silva,, 
•Jun t:.-.;t;w.L de ordem, mantlon ;-;aber na. 
agenda da Cümpanhia Bahiaua quando pas
s:wa. o p t·inwit·o vapor p:tl'a. Macnit'J , ontk 
lH'l~t: l~ i L \'<1. diiiltOl'al' ·:-'ü algllllS tJi<.L). 

l•;:;·;;LI':L o >>11!'\'Í f,<O de in~pceç5.o qua~i tet·
min ctdo, l':dt;Lntlo <LP·'-nlt:> a. r ;~. mnssa dos tpta.
d:·o~. aindcL nm confecçTL•l. Nos.'l<t occasiã.o, 
n Sr. i nspectot· .Jan.,on i\Hiller, com surpl'eza 
p 1.m lllim, lcz-me sc.lcn f.e rle qun llte a.pt·csen
ta.t•atn duii.S repl'us :~ nt.a.r;õcs ou qttc.ixas, pi'e
par·aJas ;i, uHillll!.ltOI'.'l. pelos mcn.,; desa!Tt~dm; 
pe::;~oacs e inimig-os politic,ls do chcí'n elo 
pa.etülo silitmeionista, :L quern se procurava 
1ndircci.amon&c f'er·ir· na. minlm pes5o:J., por 
mo aclt:u· ao mc:<mo ligado pot• laços rlc pa,
J'cnt.eseo. De"""' (0.;r, JlLLt'lic o [ 0 esceiptum
rio Alf1'edo Cl .. dn.l.ldv Vicim, cujo non1o 
prncut•u rat•a.trJt:ili.o pl'Onuncíar, porquanto 
rcdvnm rm rninh:L irnaginaçã.o PS !mixos pr·e
dicado . .; q no o o1·narn e rpll_\ o e.oiebriimm no 
r epucliu CJIIC lho vo!;:t a socicclade mot•alhmd<.t, 
nã.o eont<~mi n<: ·h :Lindn. pelo vi r·ns da pcrd i
ção. 

:\il.o dnsc!~··!.t, pnr eot·i.o,<L.L posir:ii.o q nc nw 
:u;:si~Lo JliL r•spl;c:t·a soei:d para humln·o;u·-mo 
com U!l l ·lwmem rpttl l'nz lia en!ln·i;tgllrl ~. ttm 
,.;:wor•dol'iú c d:L JHH'tliç·:i.n nm:L r·oligiiio. 

lw rmtr·a fizr.r'a.m partn algnns flt)gociante.;; 
rk~peit •.dos ptd<L t•oac;r:fi.o cnl:ontt:;td:L ennt.l'a 
seus dnsi.!.!'tlios tta inglot·ia e:~mpanha rl:L do
i'l·a:ula(~,;\o 1hs l'Ondas pu IJ] icas. a.pr·esolltan
dO-St~, nào nu cat·:~eLm· eonunm·c:i;tl, pol'dlll 
no uo ruesal'ios d:.t .~conl't·<tt·ia. rl!\ 8. Gonçalo 
( hu·e i:t». 

Et'll. cltog-a.do o momento da, onseonaçã.o llr 
111n:~ comellitL, a Clll<:tl, natut':Llmcnto, tlar
rnr:- lli;~ mai~ ta.rdo oppol'tunida,do rlc arJtli
l:t.;:l. l' dn Yalot· nlU!'il.l tlP snns prl!'.''OI1<Lgon,; . 

CtJtli]H'(llt.~nrli, nni1101'a. trtt'tliamcnto, pOl'
f[ nn som JllY~ pr·c:cm·oi soJ' leal n sm' fl'anoo 
<•.m totl!J,.; n:-; mctt s ac:;os na, vida p:tbliccL c tnr 
a inl!entlidarlo do aceedittr nu critct'io de 
1notis inimigos, rpw um plano politico lnwi:L, 
cujo fim üJ'a al'<Lst;Lr-mc da in:-:podoria da
clnclla rop:tl'Li1;ã.u, maxime nas Y<~spcJ•as d:r.~ 
dni(;ões f'ed e t·af~s. <jllt\ pt•onwtl i:un mn plnito 
ronl1idn. 

A iJlH'<L nt'~o r::;í, ;wa enmplda ; r•.J'a, noeos· 
s:u·in <JIIC o l'üVt:t·,;o de til.o p!tanta:'-\tieo ml\
tlallrüu se n pr·c·~ r ~n t;as~e logo, 



A luz duhia, ln·ux()kava cd;t>;l,\'(•:'l da:' coe
tina~. 

lJil'-Sf\-]IÍ<~ q nn nrn tJ'il,tmal i nquisitnriaJ se 
e:"li:dJclcei.a. O!Hlo :1, efHlSI·.ir:ncicJ. :-1m·ia. all!or
clar,::l,rht, ahaf'ad:1, ani;n ;t, rn·uwn1::t, dn rne1t;; 
doii!'ael;urcs. 

Inieiaclo o Íl11liLPI'ÍÍ'n rosm·y:ulo, j)J'(I(·odido 
nos ;~,posr•.ntos occnpados 1wln S1·. illspc~dot• 
.Ja.rmnn \[i'rllnJ' no <<hotel de D.Aiu·n:t Foitus:t», 
notei Hm movimento c:xh·aor·rlinar-iu, ltlll:t 
vcrdad1:it'a t·orna.rh1, t:tl nl'a a. :dr!uOIIein. no 
refol'ido llotcl rlc di vrw.~as pnsso.rs, en l;~·n as 
l[nn.f~S fignra.va. um colel,t•;: St·. llrlefonsu 
Costa, ex-(Hll]Jt'ogartn dn Cawnd:1, domH.I;iclo 
pelo seu seln o pei:L Sllll oclim:rtwlc }Wia íi,L'
l'ccad:t,çã,o da;; renrl;t,:-; puhli<~<t,s, 

To1los dulirav:un. 
E i)l'a mnito jnsto q1to ha.nrtltde:t,;sr•m )HJI' 

osL:t {'(n·rna, dos lo rpto c•ncrJiltl'al'amjui:, 1111e 
lhe~ íbs:1r, ac.ec~sireL <LO pl;1no ongcncll·wln. 

.J::t o Sr . .Ja.n~en i\lüllel' se t•ccus:tY:I appa.
rcem·-mc, llll:tn1lo pedia-llu: conííll·nnei<ts, li
rnit.a.ndo-se <1 nutndar o seu s<Y:I'el;al·io cnton
dcr-sn r:mmn igo ; r,, CJ ll<l.ndo en nnce~sit<tva 
de :ügun' <loe1mteJltn:1 on nwsmn papeis de 
somenos impo:·ttwcia, para s:ttisf'aznr ;ls 
snas l'CIJnisiçi'íe;;, ncg:wa-1 n·uA. ;\t(! nwd iante 
ro::iho ! ! ! ! 

Scmolh:tnto pl'O :oilimcn to gOl'l>ll-mO llO es
pírito ;~ indignação ; l10J'élll eonsm·vei-mc 
superior ao plano furgicarlo, pois minli<L 
conseioneia esta vn te;mrl JJill:~ n rcsttLvn.-nw a 
satisfação üc vcl' o servko th t•cp<~t·tiç:~~u 
em d.in. o S:\lll it'J'Cgula.J·irlade alg1tm:L. 

No din, 2:) 1lo oUtiJbt·d,dopois dr, eoncluido u 
ÍIIIJILOl'ÍtO, :J.)H'OSOllt.ei a lllinlt:t uelbsa, flllCl' 
soht•c :l lJl'ÍIILOit·;t fllll\ÍX<t, que~;l;iio de _expn
flicnto, C[Jtm• soln·o :~ Sl\gnnda,, qllosta.o 1ln 
linspiLal, pP.I:ts H iloms da ma.l!li:"i,, om um vo
Iunw ht·ocii:ttlo, eu1JL :~50 pag·in:.,s. <'lllti[II'Oilllll
dondo os doclunnn tos :tn1tu:ws. 

Xu mo:smodia., pelas 10 ltul·as da l!l<l.nll:"i, 11 
St• . .fanson, JILOStl'ando-JtiO onL:"í.o 11/ll:l. l'(ll'i;:t 

a.m~thilid:Hln, tr:lht.rltlo-Ine coJil cavallli:iri:1'·'LIJ 
o a,Jcrum:t confiant,~a. diss~~-lllü nos:-;a. ocea,,;i:·tO 
(!IH\ ~·cgr·oss:.LV:L s:d;isi'eil.o !Joio muflo eot•t·<wto 
1\ :tttcneioso r:orn c1uo o tr:.ttei o bem assim <LIJ 
Sr. secretario. 

A bonlo rlo vapor flllO o tJ'a,nspol'ton a 
Maceió, Cl uctndn to(los os nmprcga.rlos fl:~, 1\1-
fa,ndcga lw. vilt!H apt·oscml;:.tdo snas dnspütlifias, 
o St• • .ransn11 1\li.illot• 1;(:\'0 a.inrl<L nnw. eonfP-
1'1\lld:t connnign orn seu l1nliclm, nxtnena.n-
do-sc pcl<t sogninto fút•Jna: . 

«Que so l'OÜrava muito sa.tisl'oito, pot• toe 
encontrado o sorviç:o rcguhtriz:tdo, notan
do apenas w1s pequenos r~llos e 1Jaixo~, l1<L
la v I' aS tcxtn:tes,rnéra (ptestao de (ormalufade, 
acr,a.ndo, cntl'ot<lnLo, muis ntim aquella. qucs-
1110 do fiscal Fonlinn com o cid:.tdií.o N1:cohw 
e a lw:/a de al_q1.ms t.'iii)JJ'Cf/rl!lns eom ;~ Ins1Je
clo1'ia, u quo nào J.l<.lllia 1.leix:w de ~~~L' ronl.e· 
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di[ttlo, poh diflleuhütde cpw tl'azi:t :."t boa. 
rual'diéL do sm'Vtl}O, diseiplin;\ e reomptn, 
cxccw:üo dns teahallws». 

(J11 iz mais u m:t voz n,erediliar n<t sln<:ori
d :r,dl) das 1"1.1 a.vT<1:cl p!'OI'lll'illas 1wlo St' .. Ta.nscn 
~fiiliM: eonJ'nsSD a, minlJa. !m·i;wdade. 

Tivl'. 1lc rnsponrlcn·-l11e, e, eom a maxima 
siJiec:J·id;tde, dhso-llw: · 

Qnn esl;a,va 1lo pl,~no:tccordo; rloela.roi-lltc, 
cora :1, m:~iot• f't•:tnqucz.<L, que, si ontcnd<~sse 
r1uD a minha rotiJ':Ld<l, tra.ein, o rcst<1belcci~ 
mnn to da oJ·tlorn n mellwr· g-at·all tia ofl'cl'ecia. 
:i, liscallz:v;i'í.o, 11orli<L }ll'upol-<~ :t S. Ex. o Sr. 
Minist.t·o d.a F<Lzenda., 11orqhantu nenhum 
incornrnufl.o tt·:u'-mc-lti<~. puis o unieo inte
rc,~su q1tn tinha alli Ol'<t osta.r junto tlc minha. 
f'a.milia 1\ znlar pes;o;oalrrtc:nte os meus inte
J'f\S :e~ partieul:ter:s. 

l·'i.z-llw Kl'ionrr\ aindrL deftttc, si no omtanto 
j1tlgas.~n qnn a l'C\IIlUÇ~to cln d.o~!S o:t trns os
el'illtnmrins 1le~obr:dioní;c\S e incompatíveis 
n<:VjUC\11:1. rnpa1tiçi'í,o tudo s:~nari:t, poderia. 
dat·-l.l!e~ accos~<!S em qualctuer oul;ra, rop<w
i;i~:;ín, com o quo agmd<•eerh muito, mesmo 
pul'C!lLO nilo llws tinha, Im't vontarlc, apenas 
1Lesnj:~va <tlltW!Ia. provirloncia. por ser a se
gun!l:~ V(\Z quo pr;rturblwam a orflem na-
fllW ll:1 rop; 1. t't i ç;"i o . . 

E l'ctiroi-me ainda convencido rlc sua. sm
ccrirlarl.o, pol:l.s seguintes palavrã.s :«Até a 
Yulta, qu:tndo <'U passar ll:tl':L Aracajü.» 

\'1lnm, pois, V. Ex., Sr. Illinistro, e o pu
bli<~o qnn tini!<~ motivos pt'Ol10Udül:<mtes 
para Slll'pl'ollenrlor-mo com a loilium das or~ 
rlnns publicadas no l>im·io Offir:iat do l tle 
m:~J'(\11 do ~·ot•rr•.nto :~nno c :r.ind:t mais com n. 
do c,\JcbJ'C rcla.t.urio, l.ambom puhUendo no 
m<:smo j111'llal nrn flin.s dn julho o<tgusto. Ve· 
,in.mos ;~got·:L a. 1'xpn~i1_:Ti.o !'oi I;;~ pnlu St•. ins
pncl;m· d(\ l•'ar.ond:1. \lanonl .J:tnsoll Mlillu~·, 
s1liii'C o>\ l'ados rogi .. d;t•atlos nJn SC.II. relaturw 
StÚ f/IJIII'l'iS, jll'llJ11'Í<~llll'llt!\ lllll Ji],p,(IO-Cl'Íllltl 
apr·u:-:nnl:uln ao Kxlll. Sl'. .\lillistro d:t F:L· 
zund:1, impul.;ulus ao ÍIISlH~do!' tla. All'antlog;L 
!lO Pt•.twdo. COiliO :·W fuS>\<1111 VCl'idillOS, lJíl.l'lt 
:ts~im <:on;-;idnr<tl-n l'ospo!l:Sil.Vül. 

l." 

<< Que o n~e:d do Íllll10Sf;o rlo sal,· Hygino 
Espindola da Cost,a Helio, l)Cl'cebia tt 
g'l':t.tifie:u,~:To cst:ttlrida, em lni e mais 5 % 
suht·o ;~ aJ·t·oe:ul:u;i'í.n gnl'a.l, que estétVtt 
eonfia.da, :t c.utt•osfiseacs, o qun :1ttl'ibuc 
;i. von l;:ulo do inspcetm· de pt·oporcionar 
<Lo sem p:~t·nntc rnclltot·os y:~ntagcns do 
e:tt•go. » 

C1·cado o i11rposí;o dL\ consumo de sal pcht 
lei ,mu, de !G de de;.o;eml11·o do l8ü7, al't. 10, 
n. '16, cnh·oa crn exneuç:~i.o 11a, Aliandega. de 
l'onndo no dia, 2.0 de janeit•o de 1808, em 
virtude tlc um teiegl'i.unm:.t cil'cltl:.tr do Exm. 
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Ministro da. Fazr;nrla, s~ndo oh:-:el'v:~d:1s as 
instr·tte<,~õe:; que o nH·snw J·ecornn_u:ndava, j 
ern l'iüb, elo rngnl:l,mr:nt:o J·c.~pcei;J 1·o, rtrw 
aiud<t sr; ;wl!:tv:t nm crHÍH~cç~i1n. 

Compld:t.ltt<mt.e dc.~\:onltr)ci~I;ts rh. repa.J:
tiç~ã.o a to)lOI!I'iLJlltia n n:dr:ns<tr> da. Zoltil, salt
nüit·a,, 1J IW rlist;r, da, St!dl! itlg'lllllilS 1<:1-(ll}tS, 
nomer•i ilrlllv:dial.alll!'tlLt: t!lll li:-><·.;•! n;;pur:1:d, 
com jnt·is lir·.1Jí.o 1:111 i.llda, :t zon:t, lJat·:t. a co
bt·anç:L drr ÍllljJOSto, })UI' pul'f;al'ÍU. ll. lii, do·~.~ 
do janeiro, a.:~tu q_rw l't:eallitl na, pessoa, do <:l
dadiio llygino Espindola, d:~ CllSt<L lldlo, pOl'
cebondn :t gratifü:a.<.~fí.o rlr: ~UO:fi e mais!"'>"/ .. 
soiJI'O o pt·odl!cl;u li<1llirlo dn tod:t :t a,t'l'<:e::t
dação. Vias dnp >is do iniciad:t, a, t:olwa.nf;:J, 
do noyo irnJWSLo, eonlleeondu j;i, <.t oxi.eJts:l.o 
dn JH:rto d<'. 15 lugt~:ts e\Jlll Sli Jalwieas n :~.t)(JO 
m<.trinlla.s das d nas zonas. s~d indl'a.s, nm:~ no 
tmTitol'io de\ Sm·gipc, ll<L'i costa:-; do l11llllici
plo de Vil la-Nova, eo1u 2.000 marinliit.s, . ~ 
oni.J':t no tel'ritol'io do ,\lagoas, na,.; enstas do 
mnnieipio do CcH'tll'ipn. c:om soq m:u·inllas, 
r.·lteguci :'t evidenda daimpossibilid:tdc de tllll 
:c;ú fiscal poder dat· conta do sntTiç~o r; ae11dit· 
Jo JH'mnpto ;Ls cxigerwi:Ls Jiseans como l'osse 
nssistit· mn divci·sos ponto..;, D nonwei mais 
tlous anxilíM'I)S, J!CI·celJelldo c:ula tun éLlH:n:ts 
200$ rnensa.es, li<..:ando o fiscal especial como 
enc<J.l'l'eg-ado <ÜL llit·ceçfLo g1~1·al úo scrviç:o, 
cscl'ipt11 r·:u.~:to, balanentus, 1 lta,pp:ts, · ute., ~J 
rcspons:t vel }Jrlla ai'l'<Wadar;ào J>m·:m to :~ al
fand.nga. /Jol.ei'minni (l'lü os a.uxili<tt·es ti
vessern <lXnl·eicio, um tJD Pontal dn Cot·tu·ipo 
no out1·o nn. ill1a do Sal, cont1·u d<t ~ona dn 
So1·gipe, assim corno <uw o fise:tl ospncial 
Si: mani;ivesse eo111 O:\t\J'eÍí:iu na. rnp:t,l'i;i.t.~ãu 
lisc:d d<t Hat'l':t d:~, P:IJ':rptlca, poJ' o11d1\ f'ul'
c:<>S<I.IllOJlte dl:\'f~J·i:tm pas.~:u· (.ud:u-; a.~ elnba.t·
eal,:i:íos e;U'I'I:g;l,rla:,; dt: sal, l;ondu 1't, stm rliSJIO
si</í.o \llll 1\SI:itlf\l' COll! a. g'UiLJ'llÍI,~ií,o flf~I~O.-;S:tl'Íil. 
o llllla. fo!'f;:t do linlta, pi.tl':t. g-at'<l.lttia. d() pnssoal 
n dos valot·os. 

Feitas n.:-: nnnH:ac,i(),•s, snm pc•J·da d1\ t.nmpn, 
J;tlalldni tiz·:tr cópias <tlll.iltHILka:-.; das l'Ol'iH'itla.s 
pol'f;:~l'i:ts, o, l'lll oflidos sob 11s. •1 n !), dn I cl1: 
f'evei·eit'o n 1k 7 rle JII:tJ'c;o, Slllillidti os !ll('.tlS 
ados :i, app!'cJ\'a<<<l,o dt\ s. I•:x. o S1·. ~linisLJ•o 
da, Fa?.nnda, !J<LJ':t lll:~nl.t:l-os rJll rnl'ot•mal-us, 
caso l'l·r~.dJo:-\SI)Ill on n?i.o éL Sll<L salw<~i'to snndo. 
totlos "·fJJJI'OVadus, como teanseJ·n~·cl';li tudo 
a.baixo p;t.r·a ]Jnt·li:i(;o eonheeimt•nl.o 1lr; V. Ex. 
e do puiJI ic:o: 

Port:rl'ia, 11. In, d(: 24 de janeit'O dn lkD~: 

« () inspndot· em eomrniss;i.o, 11sandu da 
fa.euldad1: eol1f(H'Íil:l. p1•lo a.rt. ])) do J'{)g'll
la.ntt:ntu quo lw.ixou com o rkereto 
11 •. ~.773, de 2!J dn düZc\mbrodeJ8~l7, 
rwrnni<.L u eida.dü~o !Jygino Espindola. da 
Co~ ta. Bello para exer·em· o ea.l'go de fiscal 
especial p;u'a <L coiJranqa do imposto rlo 
consumo do s;d mn toda~~ eircumsriripçií,o 

salini!ÍJ·a, stthordinada, a, osf:<t alfa.ndega, 
pr,r·l:elJundo uzna gt·:ttitl.e:.tl;it:o rncnsal de 
.~OIJs c m:ü.; :ts van t<tgens <le qul~ tt·a.ta o 
axl;. :~R do rnnsmo rn;.plla.rnnnto.-Antonio 
R.~J!inrlola Ft}rrcira rlc Oh1.,eira. » 

Port:u·i<~. 11. l!l, tle 27 du ja.noiro do 
IX~l~: 

« n inspcwtul' Em connnissi\.o, tondo 
orn vi . ..;I,<L a. gl'ancln disLanei:t <jt!e li:t d:t 
sr~de dnst:t reiJat·(;ir.:ii.o aos lJOntos mn que 
s<~ :wll:un sitn:tdas as S<LI i na,:-; pertencen r.es 
:~ ?.orut fisr:a.L düst:t ;tll'andnga,, consitle
rando fJlle, do Pnntal ele Cor'nrip ~. noste 
Est;tdo, ;í, illta de At·aca.t'<~, Esta.do dn 
Ser·gipl>., <:ornpl·r·henrk!Hlo ll:u'l'a. Nova, 
Funil, Ill1a. do S:tl, CajllniJ•o, Ca,l'iLpit.~ng:t, 
AI'<trii>O e uutr·as, lla 1.11n~L ux.tensa.l! do 
!G lc<rna.s de zona. saJtnüll':t; f'OllS!fle
I'<LJ1du"' ma.i~ qno tol'n<LVii.·SO di!Hci~ .on 
mesmo irnpossivnl <L :Lr·r·eeada.c;ao l.<nt~:t 
pu!' 11m srí lisca.l, <Jllü n:~o 11odn1"i, a.SSlS(.t r· 
Üi<Ll'i:.t.lllCJltt~ 1!1\l diVCI'SOS Jll ~OS; 1'~\
SO 1 v c nu mu:.u• o eid <tlli"Lo .J Oi:: c~ A 11 to n w 
\fal'l;irli:l Jis1:al anxilí:u· c:om juJ·isdie<:.flo 
em toda, ;1, eirl:lllllSCl'ipçi"i.u, pol'CoiJendo .'L 
~~·r;ttilie:w:l.o dn 200;~ mcus:Les.-Anlanw 
,...,Espinrlolr~ Ferrei1·a rli1 0/i,veint. » 

Oflicio n. 4, de: 1 de i'<WPI'uii·o rlc l~DH: 
<<Tenho :t llum·<i desnhmottor· :í, esclare

ci ria api·eeiaçi\.o rlcV .l•:x. os :tetos emana
dos dosta inspncturia, con;-;Lu.nt.<•sdas por
L:tri:ts ns. !G c l~J, cln :~4 u 27 do moz 
liontern fin1lo, jll!l t:ts pot• cúpia.s.. IIO
IIIL':t.l!dn os cidadãos Hygino I•;spmdula. 
d:t Cost.:t 1 ltdlo fiscal <·special e .Tose~ An
tonio Mal' Li n:-> para irluu tieo c:u·go, eomo 
<~.nxilia.1· d:t eoiJra.nf;a du imposto dn sa.L 
em t;o<l:t :1. cit'<.:lll'!lscr·ipr::·w s;dineit•:t 
sniJtH'dina.lh a I~Si,;l all'ancleg:t. Solki
l;;tnrlo a appr·ovar,:ãu <li\ V. Ex. p:LI':t ditos 
aeéos, 1:omn do:,('.l'li1Íll:t. o a d ... l7 do J'l\

spl\l'.~i v o J'<~glll<.l.lltell t.u,t~nvo di zr:r- \·o::; q 110 
os 1'11ndamnnl.et <:unv<~nH:nl.<:rnontn, tondo 
mllilio <~In vist<.L os inl;m·<•f:lsos elo fiseo n a.s 
Tl!'C<:SSid:lfk!:l :-llllll Jll'll Cl'tl::H:t\11 f;t ~:;da. fiS('il,l i
zar,:i'io. 

S:.wde n l'ra.ter·n ida,d<:.-Ao Exm. St•. 
Minist1·n d.:t l•'a.znnd<t.- fJ inspc:tr~r·, An
lonio Espinrlola Fen·et:nt rle Ohvetrr.t.)' 

Oflicio da. Dcloga.cí:t Fiscal do 24 dn setem
bt·o de I 8!18: 

« lllust.ro eida1lão Dr. inspcetor da Al
fa.nrlr:ga de Penedo.--Comrnuni<:o-vos r1110 
o ~r. Ministro da F:tr.enda, poe dospachodo 
2G dejtrlho ultimo, approvou as nomea
r;õcs tln Hygino Espin.dola <la. Co~t<L Ht!llo 
o .lusü An f.IJnio Mar·tms, pa.l'<t flscans do 
imposto elo S<.ü em t;od<.L a. <:il'clllnscri
pç:fi.o sul>ordinad;t a ossa alfandcga., do
v<mrlo, porém, OliSül'VíLf que a vor-
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·~cntagorn ele ;, 0 /, (\ NÓ nos casos 
dos ar·ts. L'! e t:: du rng-ulamüni;•), nc
nltHrna pur·r:onf;a,gcm eabt~rulo du que fur 
a.r·r·oc~;tdado como i mpor·f.a.i.~i'í.n nn.' pu r-tos 
dt~ rlu~ti no. S:wde n l'x•:ttlwn i dado. -0 d(~
leg:ulo-lise:a.l, ;lnfrmio A11lero ;1lt•es JJfon
l.ei·l'o. ~> 

dn. Fn:r.cnda. de nntã.o, f'aço mn n.ppollo para, o 
juizo indop(mdtmii\1 n eritnrioso do V: Ex., 
do publieu e\ da irnpren~n., afim do :wallat·em 
rl:L n:dilll'e\l.:t. dos euneoitos emittidos pelo St'. 
inspeetor· .l:tnsr;n :\Htllor·. 

Pori,ar·i;L n. :lli. de .' .. <l de n~verniro dn JHD8: 

·d J i llSIH!c:tor· \~rn eumrnissão,atlit~ndendll 
;i, loll,!.dtlldo do IG logwts quo ha. ontrn ns 
:-l;tlina.s siLrradas no <<Pont<ü da lla.na rln 
Cur·rrr'ipt~» rrt~sf;t~ l•~st:vlu, :d,t'! a «lllt:L dt~ 
A r·aca,r·(!» comprnhnndundo<<lla,rra Nova», 
«Ar·ambip:\>>, «Cajmür•J», «F'anil», e ou
tr·as ilh:Ls, tor·na.nllo-se a.ssim difTidl ;~ 
arr·neada.r,~ão l'nita por um st'J auxiliar, 
crn virLtllle dn nii,o podrw diariamcnto 
:u:ha,r·-sn pr·r•.son to ern i; o dos os pon f,f)s, 
rm;oiVt\, nm lmm du li:-:c•J, ncmwat· o ci
d:tdfi.o Br~ll:u·mino Fot'nandcs tia Silva 
Ta vat·ns fisc:a.l allxilia.t·, Porn jurisdicção 
n:t zona, sn,linoira elo I •ontal do Corn
ripo, ondt~ dc~ver·á fazol' stw. r·esidr~neia, 
J>•lt'Ct\hendo urna gr·af,ifir:a<,~fí,q de 200S 
rnonsac;; 11:1. fi'JI•ma do ,,,rt. :·!-7 do r·egnht
mnntn :q>pcnso :to rlt:ernto n. 2. 77::, rln 
dczr~mbr-u de IR97.- ;bllonio Espiwlola 
Vr:~-reira d r~ Oliveint. » 

Oflicio n. U A, do 4 dt~ m;~ec,·o ele U~DS, di
rigido ao Sr. Ministt•o da. F'<l.Zt\lld<~: 

« Snbmei;f.o :í. illust.rada. aprw~i:v;ão rio 
V. Ex. o :wt.o desta inspoetor·i:t,, elo 2:1 
do moz findo, cunst:Lntr\ rl:t portaria n. élfi, 
qrrc pur ct'Jpi<t vos onvio, nomnanrlo u 
~~irladiio Bellar·mino Fer·nanrJcs rl:t Silva, 
'l'avar·<\:l fisr~al auxili;u· do imposto de 
consrtnw do sal eorn jttri.,di;:t,~ão na, zona 
wtlincir:t do Pontal da Bar·r·a,, tlosta. d
<larlc, :1 «Bat·r·a de Cot·ur·ipe)), onde dovo 
fixa,t• fln:t I'esirlont:i:t. Os l'tr:J·Iamonf:m1 
consf;;utf.ns d:t ]J 'rta.r•ia, eif.ada. sa!iontam 
" in1;nil,,> d<~.qllollo a.do, e11j:t appl'Ovaçft.o 
VtJ:-l pn<;o. S:t.wlo o fl':d,nr·nitladt:.- O in
spr!CI.or•, :1nlmúo Espiutlola Ji'an:ira rfc 
O/ivt:i1·a. 

IJit'de\fiol·ia, da.s Rond:~s Ptrl~li.eas tlf) Tl!n
sour·o Ft1deral, I:i dll ;dll'il do li-:U8. 

J•;rn rnl aç:Io ao o !li cio dclsSa il.l randng-<t 
n. 22,tle '1 do março nlf;irno, dnelaro rtno, 
pot• tluSJmclro de :iO do nwsmo rnnz,n St•. 
Mirrtstro a.ppt·ovorr o acl;o nnmea.ndo o 
eid;uEí,o Belhr•nyino Ft)J'n:mdos da Silva 
Tava.r·cs pa.ra o log;n· do fisc:l.L do irn
posi,o do consmno do sal, na. zorr<L sa.li
nei.t'<L d.u Pontal da, H:t.t't'a do Coruripc, 
com a, gl':t·f;ific:t.çã.o dn ~00$ monsaes. 

Ao inspr\do:· <1:1. Ali'a.ntloga dr.1 J>nncdo. -
('a,;o.fr:nnll: t!e Allnupu:rrpw. 

Pois IJom, t\onhr.cida.s as nomo:~.~~iins, devi
rlamonto aprn·ovad:1s pt·lo Exm. Sr. Mi11isliro 

Camara v. I 

I'<'Jtlf\ nlle tlizet· n. V. Ez., 81'. \finistro da, 
F.Lzenda,, qne o Ciscai Hyg-ino Espindola d:~ 
Cosi;;L llollo l't\r:t\bnlt indevidamontn, com pr·t~
juizo de o1rf;r·os fisen.(H, poreenl;a,gent a que 
nfi.o f;irrli<L dil'cif;o·~ J>orlenrsm· t~onsidm·ados 
i lloga S a.CfiJS approvadoS }H\ IO SUl I SIIJH:l'Íe~[' 
I! iera.rdrico ·~ Dnvo o rel'ol'ido fise:1.l restr l;uu· 
a porecntagmn f[IID r·eelllmu, um vir·t;wle de 
mn tit.ulo elo nnrHo:tçil,o etrw f'oi app1·ovado 
Jll\lo Ministr·o? 

Pt!dn u inspnctoe da all'a.ntlüg-asm· re.>pon-: 
sa,hiliza,tlo por• ados que l'ot'<tnl snhrnottrdus <L 

'"PPI'uVat;i'í,o üo Mirt istl'o o ·quo mm·eeet·:un a 
SI !:L :r,pp l'OVa1;i'lü ·~ 

Devo, finalrncnl;o, dizet·: o Exm. Sr·. Mi
nist.t·o da Faznnda, illustr·n,ilo. eritor·ioso o 
j11slieeiro, COIIIO t\ Si foSSO in/'orrn:.uJo flUO O 
r·ef'c1:ido fi,;ealr·m\elmlt a, por·c~r:ntagem tlo 5 % 
soh1·e o pt'cHltlcf;o liqt1ido da. íU't'omt.dac,:ão, em 
vi d.wln dt\ tun titulo de nornca.c.~ã.o que foi 
s:t,nt:ciona.ilo por S. l~x. com a. sua ;~ppl'ova,
ç:'í.o, esLoll certo, não lmix:uia. <~ ord.Plll eon
stantt: (]O Dian:o O((iciat, rle :~ tlc nmrc;,o, rnan
dantlo o 11:-lc::llrcsLituir·, por illoga.l, a, qlr:wti:~ 
r·eecbida, na, irnporl;a.nei;~ d0.. 401$217. 

E' que o Sr .. Jans,\n Ivlü llor t\lll l;udo anclrm 
com p:trei:tlid:uln. malkia, e f'ól'il, <lo e:tmitthl) 
do rloV!'l', ao cont;r•a.t·io dt\ l'ni:Lt:LJ.' o nxpor· a, 
veJ•<Iade. Fi 11ii,l nwrJ ttl, q llani;o :i. rcf'ot·c:nd;~ 
qrw o rne~mo Sr·. inspt~t:t.or· .la.rrsnn i\Ti'rllor 
HH\ !'ez, ctmsi.dot·arHlu <:orno f'a.l t.a, co! locar· o 
liseal lfygino llclln na mollror· zon:~ por 
q IIOI'OI' pr·opot•eion:t.r·-llro rnnl110l'üS va.ntagor1s, 
pccca po1· inrtliil. pot'tlua.nto, sendcJ <'~Sn fisr\a,l 
o primt\ir·o rtolll!\:t.tlo, rtfi.o ,;r·n. cr·ivPI qu~~ rnn 
l'o:-!St\ :il.lil'ilmido o dosojo dn pt'oporetona.t' 
rrwihn!'c:s vanf;agt•rrs :1 Bsl;n ou aqnnllo; e, si 
isto(: lllt,::t, rall.n, i,()Jiho :t, ,;;d;isfhç:'i.o <lt\ td-:~ 
;~:·a.Li c:u I o; ptH'q ttn itl11tlfii <:a,s <'~ Jl !llllll t,t.om_ d i:t-
l'iatni\JJJ;o cJS t:IHd't\., tlt> r·np:u·l.tÇ\tH\' prtlilreas. 
;c.~ IH'P.-dde~nf.e,;, .tH gttl't•t·.rr:ulol't\., rl!\ l•:sf.:~tlo, 
os ~Hr!L.;!;r·o,; <\ :1.1/· o 1'1'1\.~lilnnf.n da, I(.O]JithiJI'a, 

,-Ju:uno ;i. sua, ;tflir•Jn:tl;iva, t\lll tliztw tjtlll 

ner;uâ rt. do~ts fi. .. wrw.~ do ·illlpnslo rio sal, 110 

an'no rle 1898, rt }JOrccnlnfJt:nt a fJ.HG /.in/um~ 
direito. (\ rtm:t. invm·cl:u]t\, 

T:tl pedido não lrnnve por· pa.rf.~; <los St·s. 
fist~aos, lllllll vorhal, nmn pue t\SCI'l]lf;o, pat•;t 
lr:tVtlJ' dnspa.elw, por·q1m divitlicl:i. :~ ;,ona, em 
dt·t~nnist~J·ipr,:õos, nllc~:-; rr\eelriam sua.s P!>rr..:nn
tagnn~ pnl:t. ar'l'llC~;Ldac;ão dus1m" zona,sft:><~at•.s, 
tst.c 1 t\lll LH!!i-:. Assim, hasü:_ulu na vnrda,dn t.lo::; 
raef;o:,;, julgo i;or dosr~nvolvitlo n mspondtdo 
0:-l ]H'tlllüÜ'OS flllt\Stiollii,L'ÍOS soln·n t'a._lf.as (!UC 
a.ponl;;~ e responsabilidades que mo Illlputa .• 

1~ 

í. '· 
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C) o 
·~-, 

«Qnc depois dt\ appr1·lwndidas di \'Cl'

sas canúas no po1·l;o rlesi;a, cidade (Penedo) 
pelo 2" escl'iJlllli'<LI'io Ti111otlrno \Tacii.tdo, 
f'oi vel'ifiea.rlu osl;:u· l'lll r·.u Ip:t o lllesmu 
fiscal llygino Espinrlula, d :1. lJ1 1SÜ H: d !o, 
qnt\ pm; isso rnsponrleiL a liiÜll'J'Og"cLtono, 

· snrvinrlo de oserivi'i.o no Jll'OCOS30 o l" es
eriptuml'lo ;\lfn~do Clo_rlc!;tldo Vi~"'ÍJ~l, 
pulo quo o dito fisc<tl sol1cttou dnmissao 
do (i.scal clu'(i:. ficando a11~nas cum :•, dü
nominar;ão de fiscal osprwial.)) 

ó) o 
•). 

((Qun Sll rleram dnsvios rln J•ond:-ts o nt.
dos il'l'egnlares no moz dn abdl do cOL·
l'ülltl\ :rnno enm ;r. r·nspons:thilirlade do fis· 
e:tl gm·al !Jygi no l•:spindol:t. r·o1no s_r, pórlu 
vm· dos rlnpoillltJJJiio.•; tJ,s e:uJOi\II'OS e 
salinflir·os, no }H'ot\C~SIJ mn fJrw, olln, CJo
rloald o, se1·v i t'a, rk esn·i vií.o e ;L quo jü. 
se rel'cl'iu; rlesvios m~tus }H'ovoniontcs 
rln couccilsciPs J', li l;as nm ~~;u·rogamentos 
rlc s;d eom a.nl;ul'i;t,:tl:~.o do inspoctol', JlOP 
moi; i vos de~ Jneht-as, eont·<~ss!íns que oram 
rJespr·opoi·cionadas . u iam muito :tl<~m 
1las quu!Jras ost:ttuidas mn lei, :tvnltttndo 
as qrre Ol'tLlll f'eita.::-t pulo d[t,o (isral c!te(e.» 

ba,se de torlos o inqnorito procodíclo sobre dif
lcrciW<LS ,-erHiea.da.s por diligeneias da inspe
ctol'l:t, eomo passo a expo1·: 

Elll dias elo me;r, do n.IH·il do 1890, tendo rc
r:!!IJidu dcnii!lei:t, om earl;a l'C-~Cl'\'<L!la., do um 
s:diinii'O o eal'l'egador de sal. rnsiclentc na 
<<Vil la. rlo Piassn.bllss;·; >>, de qno alguns s:tli
s:tlin ·.•.i 1'03 (l:ts illw.s da, <<Cru ;r, c tlo S::tl >> esta v~~n 
vunrlcndo mais qu<1ntirlarlos do sa.l do qm~ as 
moneionadas p•Jlas gnia.s expüdida.s do porto 
fiscal th Pa1·a.pnc:t aos onc:trJ·ngados ou com
pi·adoros do s:tl, q nc ordín<triamcn te oram os 
proprios pilotos das canôas on ba,rca.ças, para 
serem a.pre"rmt:tdos aos salinoieos on cxplo
t•arlores, nas qn:tos se ro"ponsabiiis<W<I. o sa
lineit•o pot' qualt!ILCl' difl'erenqa, pa.l'a·mais, 
,-criticada pelo fis,:a.l da eii·eumsct·ipr;ã.o rc
spnetiva, qne assistia ao cancga.nwnto, ou 
pelo gll:tt'<h da all'<lll<~Og<~ . ."on n f:~sea.l cnel\.l'
regado g·ct•a! d:t fiseallzaç.ao, estacwn~dos no 
Podo fiseal da Pa~··apnea,, p.Lt'a _cu.)it ret!_'!-ü
lliçào estavam autortzallos PL'h:-; t nstmcçocs 
b:üx:v!as pela inspectoria, mandei ch;mJat' o 
fiscal !Tygino Jlol!o, l1<tl'a. respondnr-mo a 
f'espeito. · 

Ncss:t occasiu.o ollo r~:~;pedin-mc um officio, 
chegando en (L cvld.cncia de que a.lgum<t cous;t, 
lta.vüt, poL'qu:.l sobre o Juesmo assrnnvto cllo 
clizia ter tam bem recebido divcl'sas denuncias 
c p0di:t-mc para t•cfot·ç<H' o pesso:tl uo roma
<lores, ttfim rlc auxiliai-o nas medic,:õcs, acom-

«Qnr, slio mui los os xalinoit·o-; r1ue gosa- p:mhado tamhom peJo gu1,rda Benevonuto 
1·am das conecssõos, ost:mrlll rnnneionados Agostinho dos Sn.ntos, entã.o destacado na Pa
os nomesduJic;-; e elos eanonit•os, dos fisr!aos rapuca. 
~~ da.;; ea,nôas, no pror:nsso a quo se I·eJ'o- No dh St)guint3, scgunrl:t-fnil':L, ao .chegar 
I'ill o t)SCI'ipttn•:tJ'Ítl C!odoal,do o em (]llll tL :;JJ'andog;;, }H'OYillnncifli sobm o pcdirlo 
f'llnccionou o r~srwiptrn•;tTio Timotlwo f'di;o pelo 1·el'el'ido fisc·al n tomôi a, rll\lilwl'a
\l:wli;,ulo, pnwnsso r11rr•. so a.ldta, rlnsdn çilo de, 1l:t quint.a.-1'~\LL'it <LL mesma, sr:tll:l.na,, 
mniu 11a. Dnlng-neia Fi,;·al.» dia, !\lll qrw itll]_)J',,Gm'!VO!mnnl;n pa,ss:r,l't:Lill as 

"Qltf', tendo 11 ÍIISJWetnt• pr·iii!:ipiado a c:ttln:ts !11~ snl eolil dr~:;d;ino ;í.s {(dJ·a.:--: dP Pt·n
lH'r~sidi!• u p1·occ::;su nm <Jil!'. I'f•spondt'II a p1·i:i., s. HI':t.;t,, Pão de Assili'itl', -Plt·:uthas n 
intc31'rogatul'io o lisealgoi'al flyg-ino l•:spin- onh•:ts. SOl'JH'Olri•IHld-as, eonvidttndo us 1'!)

dola., Vt'-I'i.ficort tlnsdo L>go acctHaçõr:s SIH:cti ,-os pilo tos 011 donos dos e:tt·rog-:unentos 
feitas ao mesnw n eontitHI!lii a. pr·csi1lil' o pal'a lliii<L rc:t·ifk:u.~it.r! do s;d e:Ll'L'tlg_;ulo corn 
acto :1t1~ o düttlm q11n, tendo rio rlnpm· o os tali"it\S 011 ennltccunentos do~; 1mpostos 
:1 li; o fir:wal, passon aq uclla l'un<~<;~:i.o ao sou 1mgos. Assim <·ons::.•.t·vei-nte, smnpt·e silon
·;r~hstit,ui;o logal, o 1" ü:-let·iptrn·at•iu An- doso sem a nüninm demnnsi;J•:v:ii.o du <111ü 
i,•_,nio. r~:L Ct·u;~, Silva FiiiiO, declaJ•:wd•i r:og-it~.V<L pi.k em oxecuç;'i.o. _ __ 
st,speJça.o no processo, p•1r mdi<LI' St\ndo :\o din, a.yn·;tza.do, llOla~l 10 1/"' da man1I:L, 
a··c·:t:'l<ttlo o sn11 pa.I'CIÜP, lllaS OI'rlonando mantl1>.i cJ 1a,nw.r o SI'. nneat't't>.g:uln do Sf'I'vi.ço 
~dO ll1e flzr•sscos autos f\OIW1n;'30~ p~u·a · extot•no, .'.!" escPipi;nl'at·io Tim(}t;llno l\1:1yhado, 
,pdga.monto, (lU~\ dt• f~v·Lo ]11'0~tW~11, 1111- <L flllül11 (]ptm•minei (jlll'. ll1<llltlaSSL\ lll'ay ck 
)londo :ws ~<.t1IOC!l'Os mult~t de direitos m:n p1·o1npl;id:-to n Ia.nclta Onrlinu,o pnrguntm-l!w 
rlolJ~O, nn. Juema. elo art. JJ I. d:t Col!solJ- <Jila,l. o pnsso<tl ctn romatlon•::J e gu:tl'das d~s
<laçao, c rcmettendo o pt·ocessrulo á lJe- ]HJI1ivuis, Jltzendo-11w seillnto que ao mew
legncia Fisca.l para ser julgado com l'C- dia. i;c~Ti<L de fazer uma viagem. 
laçiio aos fiscn.es o salinoiros.>.) :Nem mesmo ;w Sr. encarregêLUO rlo serviço 

Senrlo conne:c::os os rtrLiculaclos tlc ns. 2 a 4 t\x&crno, a.peun· de inspiL'<Ll'~-Jno_ toda con
acfma transeriptos, p<tra melhor conheci- Han~,a., qui;~, adiantar o que eogtl;:tva, tn.nto 
menta do occorrid.o, entendi rcunil-os pttra :tssi m qne llte sdentifirlltoi apenas qne eea! 
desenrolv~!-os onglobadaJ~Jentc. visw a ser p:.t.J·n 1)tzcr uma vü-tg·em ~ · 
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A' ltoe<t. combinada, tksci p;u·a. <t guard:L- 1 üa rt:-;ealiw.çii.o m·;t muiw termin:mi;e em ,;tta"\ 
mori;t, dist.l'ibui o pesso;tl pa.ru o sm~· viço üa. gui:ts para. o.; sa lirwi1·o~. r ,l,;pon,::tbiliz;tndo 
htnelt<l, rlos cs<~<ller;~s c elo torr·a. Nl:ss;t oe-. e :te.; a.té por qttalquee d.UfCI'üll1;a. (jW\ dc
c:tsião, <lepoi:-:1 de esl;;wem todos ]H'Ontpt.us e m;üs f'os,;e encortÜ'a.rla, lJf'nsitli o iiH[Ilt•.ril;o, 
mnb:trcaclos,. foi que uu:;uerninoi ao St•. Ti- fi IH\ l'ni i'cii.o em IÜrmn l'Oein!.o da I'DtJa.l'Lir;:'Lo, 
motiH\O 11-fa.cllad.o o lirn (jll::l tinha mn vista, e em lWe:>nnc;;t de t;ollos os entpt't!g:ulo.~. dw;p:t
reeommondei ao COillllHUHiant.e dos gu:u'<la.s eltant~!" t \ oui.t·a; pn :soa,; t[lll\ pt•c-;cnc'iaJ·atn, 
qüo, ü. }woporç~io 11ue clH!gas.~,ml as canoas ao ter pro:::edido com todo rigot' e dc;;assombt·o, 
pol'to, l'Ccolhesso os conhecirncni;m; do im- como si ent.reos fi;;eaes ntt n·tO t ; ivl~Ssn aJgttm 
posto. p;Jgo e m'os entregasse. parente. O qut~ vcnlto de aflit•rn:tt· <L S. Ex. 

VolGando, minutos depois, tL minha r:adei.- Sr. 1\Iioisl;t·o, c ao pHlilico o.-;l,ci, de aecor·do 
ra, para continum· Et tt:-;signar o expediente ~_;uJ!l o tesr.emunho elo t,odos us empr•oga.do~ 
c, ainda não estando concluída a p .lr t:n·üt amigo.-; c inimigos, ao ; qu ;tes f':tr;o urn ttp
n. :3G,dc l~ 1le ttbril,dil'igído ao Se. cncarPcg:1- petlo si nã.o foi por nsi;;t. róent:t qnc iniciei o 
do uo serviço cxt~I'JlO, entl'avurn no recinto inqucrito c pt·occ, li i'L-: tliligcneias n;v; <tppt·c~ 
dtt l'Cl)<tl'tiçiio diversos canoeiros que, ator- ltc:!suo> de cano:ts. 
doados pcltt snrpt'•'.za !ht apprclt ensüo das Curnl1L'c-me dizer ainda '[til\ p:tr;t, maior 
canoas c pt·oviüendas, caso J'osscm vcl'ifica- e.·;cl'upulo c pruv<.t do irn]l;tt'ei idid:tde. des l
das algumas dili'erenças par:t mais do eles- gnci para :;cr•vil· tlo c;ct·iviio no inttllel'il;o o 
paclto, cxpontanmmwnte conf'ess;tram a. l'aJta meu rnaiot• dc:';atrec i.o, n I" oseripl;ut·ario Al.
que haviam comme1;-Lido, isto <í, que os sa.- í't•cdo Clodoa.ldo Vit)it·a. Tornatlos os dcpoi
lineir·os, (;tlguns se u.clt<LV<tnl presentes e nàrJ HlOnl;u.~ da:.; po.~so;t,.-; acima moncion:ul;ts, o 
negaram) abusivamenr.~ não respeitavam as ;-; :dineü·o .JoiTo Atrl'cliano do 1\Inllo fui ou
dot,crmina,ções 1los fiscacs e clandcstin :1mcntc~ vida tarnbem, r·c:-:pontlnndo que s<tbia m<ti::~ 
voriuiam aos canoeit·os e carr<~gavam em ou meno:> o que a:'l Otttr·:~,.-.; pesson .. " ui:>sOJ'<tm, 
suas c:inoas maior quantidade de sal que a sentlu nnccrr;vlo,; todo.-; o,; outt·o,; depoimen
estipulada na guia fornecida pelos fi:scaes, tus. 
inclusive Hygino Bcllo. Na mesma occasi~to, o mnsmo salinciro, 

Dcscmpcnlmndo-se da commis~ã.o de c1uc conversanuo cornmigo.sont:tdo junto:i. minha 
foi invcsLido, o escrlptural'io encarregado do cadeira., disse-me, muito em rnu·ticnlar, que 
serviço externo communicou <i. lnspcctoria o fiscal !Iygino tal voz tiv<!SSo conhecimento 
no dia. scgnintc (13) o rJsult<tuo da;-; diligen- dcs &cs <.tbusos pol' lhe i;()t' :lvisaclo c dccht
cias elloctw1das e d:l mcncionad:t communi- rado que tambem t•csolvei·a l'a:~.:cr o mesmo 
cação, chcga.ntlo-se · <i. evidencia c1ue foram nos seus carrogamnntm;, p:~l':.t nào ser pr_c
cncontmdas dill'eronças en t;rc o carrr?gamen to jud icado. Con vi<loi~n a. l'azm· ost:L declamçtLO 
real o o consi;anl,c d<L=' guias exp:Jdidas pelos em puulico, o f!LtO não qttiz fazct· de f'órma 
fiscaes tla,j . .cit'Cttffi:'ICt'ipçõe..; rcspccl.ivas, Hel- a.lguma, pelo qun m:.tntll•i, ntn atlditrtmcnto 
larmino Tav<tr0- :, Llliz Vieira e gua.r!la. llnne- ao snu depoimento, tmn:tl-a. ]>or tm·mo. 
venuf;o Agost.inlw dos Sant;m, nc expcóieni;e A' vista. desi.a t•of'et'<mei:t , nií.u quiz mai::; 
do tbcal. Hygino Bcllo~ da 311 eit:ctlmscripçi'i.o, contin11at a prnsidit• o inq11ol'it.o c immc
btll~ assim com o,; tttlues expedid~>s J?Or" r.stc uiaia.mcntc julgnr.i S>ttspl'.iç:i.o, passando-o n.o 
ult..trr~o no po~·to rl;t Parapuca., <L ~Vlstêl das 1o escl'iptnra.rio Antonio da C!'ttz Silva Filho, 
rclcrula.~ gums quo eram rccolllldas pelo. substituto lcg;Ll cl:t, In:>pcctul'ia, p;na pro
mr,sm?· . . . . , seguir nas doma is dilignndas, enccri'al' o 

No lntm.t,o de zular o~ lJltore;:;scs 1h l•;_t- inquet·il'o c\ fazel'-me os :wt.os cunclusos. 
z~nda Nacwnul, mandm, como me compc- como niio podi êt, nom devia. tn;ti:-:1 f'nncdonar, 
líla, sem perda de tempo, pol' de ;prw ho de ao seemn-mc os autos condttso:~, limitei-rrto 
14 do me,;m:1 mcz, <tuc.o escriptnrm·io _At~~ a ·cnea.minltat• o pt·oecs:::o :w Dt·. ddngado 
gusto Lcssa prneedcssc cL eobr;wç<t dos dn•ct~ fhc:ü com o ofn eio <tbaixn L t•;t.ns, ~ ript.u: 
tos em dobro, de accoJ•do com o ad. GOl da . .1 1 1) 1 ')n .1 111:1.·1,1 (lt~.-
Consolidaqiío, fWDdo }Jelo me HrtO <·:dt•:th id:t~ Allan• ogtt < <l ntH~t 0· ·vó:J utl · 
a.s guias n c cessarias. I k()D. N · 71 · 

Incontinenti inst:wrci o neco;;sa.t·i.o peo- Incluso l'C•nwti;o-vos o pr·nef'.sso in;;i;:w-
cesso; o11vi e tomei os dcpoimen to::: dos ca- rado por esb Alfhndcg;t. ,-;; Jht·e as tll!fo-
nooiros, salincir·os e H.scaes prc::wntc:;; e, renças vcl'ific:t .. das em eal't·ogament.os dn 
como nenhuma culpabilidade reconheccs.~e sal, no po1·to üest<t cida.dü,conformc com-
sobro o fiscall-1ygino Helio, visto todos os de- muniqnci em tclcgr:unma ern da.ta de 
ponento:; , sem discl'cp;mc;ia, a!Iirmaecm 11110 H de abril 11ndo, de CJUe me accu:Sastes 
o clesvio et·a feito en1;rc o canoeiro o o sa.li- scicncia put· tclegramrna tunhom da.-
neiro, sem scicnel~L nem é), mPnor suspeit;t quella. data. Para p<tg:unrn to dos di-
dos fisc<tes, inclusive Hygino Bello, e que, _rcitos dovidos, n<t fút·ma dn art.. W do 
pelo contrario, o fi:;ctd, cnettrrcgado gor<\1 l'egulttmcnto que lw.ixon com. o decreto 
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11, :!.iTl, dn :'!8 clr: c1ozemhl'o elo 1:-l!n, 
1.urnou-so elfeetiv:t a. c~olJJ·a.nça das q uan
tida·lc:s a mai.-; verilic:uhs, OIJllJuJ'Iltu 

d1,spacllo 1l1'sta. lnspretoria exa.t•a.do üs 
f'•dlJ:LS ;!, c]o~ J'el'urid.O Jli'IWe'S:-:0. (JllalltO, 
[llll't'•Jil, ;i, I'OSflOIJ.~ii.JtÍiidarlc: l!lln po::;::;;t, 
··:11!1'1' :ws sa.lill\:il'os, tis1~:ws c: oul;,·o~. 
dc:iXIJ ;i, VO."S:.t IIJUi!Jf!l" <l.[Jl'PI~j;u,'iiu <tS pro
vide~JJe:ia:-; q w~ j1l!gal·dc:; eon vcninnt.cs 
IJ:u•:t sal V:L;fll;u•il:.tl' IJS i li tni'CSSe:> do fiSCO 
c: c ;vi L1.1' I'Olll'oduc:t:ã.o d n t':d (.as ido11 t.ica.s. 
f.\:uul.co c; f'l'<ttol·nida.~-le. 

.\o i llr.t,;t!·t: t•.id:ulií,o I 11'. All tonio A ntnro 
:\lvt•.s \lont\~.[ro. \f. i>. •lelug;ulo lisea.l, 
nm \fa.cr~iú.-\1 inspnc:lot•, Atdonio 11'.~
?iÍIIrlul a FciTCirn de Oliocirrl. 

a pYesidir o processo c passado ao sttbstílulo 
lagal, Jo esc;·ipl1wario .~tnlonio da C1·u:; Pilho, 
rlupois pro('c1·i j1tlgmncnto, impondo multas de 
dil·e,.tos em dob1·o ; o quo é vnedr~de é que a 
apprehensão riem-se no dia 12 de abril; o 
de.-;pac:liO,eoht•:t,ndo os díecitos pelas diJTm·eu
<:a.s vnr·ifie:vl;ts e mui(;;~, em doheu, tevr~ logar· 
no dLa. l4, tl<•puis 1pw o Sr. Timotlteo M1L· 
cllévlo apt·es<mtou o mlat.ori o das dilígcncia:-;, 
sendo o smtllot' 4" <lSt~r·i ptm•;trio Augusto 
Lc-;S<J. ineumllido do cxtrahi!' as g'lttas respo
ct.iv•ts,<ptc !'oram l'oitas n:t me);-;m:L data. 

No mcsrno dia. iniciou-sü o inepwt·itrJ, ejun 
eon tinno11 sol) <L min lt<t pl'c.~i<lc,neia. ai;(~ o di:L 
14 <k maio, q1tando tive dn julgar Sl!spci<.~:"í.o 
c p:tss:d-o ao substit1tto legaL 

Par11 ma,is eol'rolJOl'íLL' o qnc venho de~ 
al!i!'lltii.J', s!llto o St'. inspecl;ur- .Jan:mn ~lu IIm· 
ter· eundnzido eornsig-u o I'e.l'crido inqunl'ito, 
pontue de•.s1~ja.v;t tcw a, s;~tisl'itf,~ãu d<: ustam
P<LI', pu1· C!~r·t[dií,o, !.oclos os dcpoimc~ntos p:u·a. 
S. I•:x. o St·. !\finist!'o e o pnblieo se eon
vnnt~fW<~rn !llais elc~J·anwnLe 1ht vot·da<lo dos 
l'ados cweut·rid.os. Ficam a.ssilll desenvolvi
dos n respo1!didus os qnestionarios sob ns. 2 
a 5 ll as l'OSJlOIIS:.Lbilldades do inspoclm·, llll
nwl·o.~ .~a 4, consi;:~ntcs d.o rn!:d.o!'io.:. 

(' o I. 

'< 1'1dl) ljlll: li1:a c:xp:i;.;l;o COill :1, HJ:J.ÍIJJ' VCJ'it· 
r.ldadc, vc··.-.~:~ IJIIC niío s:w V<~r·da,dt~ir<LS as 
Íl!I'IIJ'IIiat,'IH!.~ do S!' •. 1;1,1!:-le•Jl Mr!llc:l' au K"rll. 
!'-'!'. \liuisi.J·o d:t Fazc~nda, sOIJl'(~ os l[llestio
l!;ll'io:-: J't:l'eridus,po!'lfU:LI!to J'a/1;o11 ;í. Vt!l'<lade: 
ji!'ÍIIIf'ÍJ'o, qna.ndo :tffil'llla que fid vC1·iflcrulo 
,·s/111' ''111 1'1 !111r o flsral !Iyyino EsJdwlola; no 
nmr.:11!1.o n:'to l!a. 1111! ~t'1 dt~poimnntn qw~ roe
lif'l:a o ma. i~ si mplt•.,.; 1la.do p:tr:t :wnn 1.u1·:tr-sn 
unw. l.:d p!·nposi.t;:·w, a, o t'f 1n tt'<tdo, todas :ts 
p1•s:-:o:1.:-: t[lll\ !:tllaeam llll peocess:ulo :Lllirma
l':t.mi. t'.!' sillo 11 tlt)SVio 11 l'f)SI!Itado de: com
bina.•:ilt~S ontl'l: COlliH~ÍI'OS f' Sa.linCii'OS ; 81\
gundo, que pnr isso o fiscal 1fy!Jino 1'CSJWiU/eu 
a intn-ro!Jitloriu, qu;tndu o jlt'O(:OS.'iO foi in- «(jno ha dons m0ze:-;, mais Olt meno:;, o 
stanmdo co 11 t1·a. ussalinniJ'uso usea.noc:iros, inspeetol' :wsnntoiJ-seda. t•opartiçã.o,do 
sendo tamliem OIL ''idos os fisc:Lf~s C!n gm·:d din I S a. 21' IJOI' lllü1.ivo de rnolestia, sn-
p:u•:t :qmr·a1Ji.o das !'nspons:tf,i!ícl:td<ls s••lJro 0 gnndo pn1Jiico11 O Penedo de 16 do mo~-
.., t 1 · d rno mez, n n::Lo ]J<Hlnncio f'ltrtccion:1!', de::;-
.t1Le .o: ;nreeJ !'O, pdn rr1w u .i lo fi.~ cal solicitou h J • 1 i· 

l . I fi I 'P•''(! eJ· 1.1 () CX"l)fl' !il.l1 ,·e\ ('.I'll.Sllrl. '"'S"' P"l' ·;t-
SI.IIt r ,nnss(ío .,,e ISCrll cnefe, ji.cando rtpenn.~ "- .. - "' "'"'·"" "" 

l · c~ultu· c nítu 1ms,.;ou o cxeecicio :w SHh::>ti-com a r rJilllínl.nru,:iZu dr~ fiscal espel'.inl, quando 
o~~~~~ pt·ocedim<~nto í'ui 0 mais llont·o:-;o pos- tuto legal, assigna.la.ndo, fllli1!lelo volton 
sivcl mn lláo qnr:ml' eontlnuar eonw <lnc:tr- Ct t•opa.t·tiçã.o, rw dia :-!;!., a S!lit Pl'll.)ülll,~;~ 
l'<•.g:ldo gr•Ta.l ,~;;. !isca.! iz:u)w, pa.r·a nã.o S0.1' no I ivt·o clü ponl;o. » 
out!'a. \'CZ ineonnnod:tdo pur !':l,t'LOS ele\ qrw Esl;c al'tíenlarlo roi SIIIJieicntementc liqui-
nfí.o t1we a nwnor· ellmplir~idadn, m:ts apenas d:1do prwa.nl;r. :1. Llolega.ei;t Fisc:al.. Residindo 
l"nspnsabilidadel mu1·a! pela, SllpCI·inl.nndnn- om pt'(ldio contig111J á. Alf:wdng-a, deixei, po1· 
c: ia. duse~rvi1;n ; qn:u·Go, 'lue os rtcsvius f'orm; 1. irnpossibi I id:ttlc aiiS'IIIil.a, de eompaeccet· :i 
pr01:e11cnks 1/c r·onr:ess1i1!S fi:i/rts un (:á1Tr:ya· l'npa.t•l.i<.:[~o !!OS seis dia:-: allwlülos, smn !JI!C 
't;Wnlos ,fr: sal, cum au/rn·i~açiío lLo 'l:nspcclr11·, honve~ssc~ a 11101101.' altoi'<1Çi'lo ou demora. nos 
a tl:l<~lo rir: qw·lli'as, qn:tn,fo !\St<i. ox 11 1J 1 ;r·:~ntt\- dn~pa.dtos cln p:tpois, Cltjo CKfl\ldif~II!.C eont[
IIIPJ!I.c provado u eon t,t•at·íu de t:ti a.utcii'ÍZ<L- lltiOll I!<L mmnna. nmrella., porque, pelos re
e;ii.ll i··:l:t Silt'lHCz:t fJILe fiz;, mancla.nclo appt·e- madoJ'1:s (1110 es1;a.vam de serviço, mo ct·;nn 
lwnd ·!' :ts ea,no:u; e ~·olwa,t· dil'l~ib>s en1 dobro I'!Jtn<lt!.iLlos todos os pa.pois, os qun.es u.ssigna
pe~hs di !lill'<'.n<.~:ts vcl'ificad:ts c depoimnnbs v:t e dospaehava em minha rcsiilenci;.L, com 
no in jill;l'ito abmto sobro o faeto; q11into, . to)]:• :t pontua.lirl:tde, porq1ranto o men in
ryue o .. ·. canoas eram. da cirr.umsr_Tipç,7o rio cumrnod11 SIÍ me pl'ivav:t de anelai'. 
fiscal Hygino; cntl'í:i:wi;o l:tmbnm e~•am dos llnllll!!ciaclo ;í. !Jelegacia Fiseal por- in[mi
Jbeaes l~c:llannino Ta.vat·es c Lniz Vieir•:t, !J:osgratuitus,<pu~ o OX[Hldlu11to da. AWtlt<iega. 
sendo qne as guias da. cü·e11msr:ei ptJLo do lic~al a.clta. l'a-su p:~raliz[tdu e <[11!: o11 me recu:-;;a.vu, 
liygino nmm n:"))l~didas Jiülus gll:t.!'das dnsta- a. p:tssa.t· o GXC!'Cieio :1.o Hl<lll sabsl;il.uto Jogai, 
cados, nrn vista. du Sflll Ílnp(ldimnnt.o, lJOI' soe o I" eset'il)tll!'a,t·io Cr·11z Fi!IH>, o a clllt)m i;arn
C!Je:J.J'I'ogado da oxpodic,::'ln d(Js tal<ics, ti. vist.a bem iulpcdil·;t de :tssigrht• p<tpejs, fui intcJ·
da.s rcfm·idas g-uias, e ll<l. occ<t:-;i<lo o gu:trua. pellado a. l'espnito pela nwsma Deleg<.wia. c, 
que a.-; nxpodilt fo[ o Sl'. Bcne\'<lnuto Ago:-;ti- pa.t•a responrlcr-lhc, eorn prova. indestnwti
Hllo 1lus S;w!;os ; sexto, que, tendo começado vel, baixei nmi.L portaritt aos Sr::;. omvrc~a.-



dos n dcspa.ehanf;ns, pa.J'<t ÍJJfonnaJ·nm a, J't•.

spcito. flecl;mtJ'<UI1 11110 IIClllllll:1 par;LliZ:l!;:'i.o 
houvo nu sceviço,q1tc S<~lllpt·n euJ'I'üJtregul.n.r
Htonto. 

Do q1tc Vt~ulio de nxput·. ro11wl.l.i Í.lltlu, pol' 
('típia,, ;í, !Juluga<~i:t, eiJnt um ullidu rospou
domlo au SCII telngr·:t.llllllil .. 

A Hoi.íei:L inveritliea, euntid;1, 11:1. dt)IIIIJJei:t 
a.o [)r. llclcga<lo fiscal, 110 scnUtlo dn nào tet· 
lw.vitlo cxpetlionte, n t•enoVêtd<~. lYH'ante o 
Sr. inspedt!l' .Ja.JJSOn \fJJllcr, }H'üJHlia-su :1 
lllll movim~nl.o polii;ico e:o!l1J1Hll'Ci;d, e)lll 
eonsnquenci:t do ado a1lrninistJ';d;i \'O do go
vm•n;.ttltJI' do I~,;têvlo, dispclt:-lando i;,·e~s ~~lllpl'u
gatlos da. Re\wbndori:t <lo Pm1r:tlo, eHII vit·i,llllu 
üo l'clatorio do lllll Clllpl'cgadu du Lltnso!ll'o 
cst:11lnal, eomrnisston;ulo 1wlo mnsmo Go
verno. A esse Jlll/l'inwnl;o IJI'e.sbraJH i't'itJII'iL 
l~ ostensiva ~ulida.riedado CJS e~mtn·ega.dus An
tonio d:t Cruz Silv:L Filho, l.~llit·inu ,/o;-;c\ c[e 
Souz;t Bt'<LlHlf~o, Alrt·cdo Clu<loaldo Vinit·a o 
olli.t·os, in t;nrvi nuo direcf.;wtell Lc ulll i.oda:; as 
manil'c::d;ac,~õe:~ 1le c:traeLt~r· pat'tida.riu IJill\ a.l
gJtllS uegocia.11tes ont.nnrlcra.m l'o:diz;u·. E1·a, 
enl.ão illlpossivol cseap:Lr' a. lllinlia. pess1!a., 
visl,o achat'-lllll Liga.do poe la~'o . ..; dt~ pa.t·nntcsco 
ao chof(l elo Pa.l'l.ido Ropuhlk;uw do J~sta.do, 
soli<la.J'ÍI) polil.icamf•,ni;n <:um I) GoVI\1'110 fjllü 
detnrminou <~tJIIClln.:; provitlcnci:t:ol,JJtltito om
IJOJ'il. cu nacln, tive:~;se que vm· eo111 cllas. l':t
rcccu-nw, cni.t'otanto, e111e nü.u putliam sn 
habitua,t· com 11. l'igorosa.liscalizac,:ii.o; ::;enl;i
raru-se in,~ommutl:vlos po1· t.ct· 1\0IIset·vado o 
excteieio ela ins}JCduria .. N;tt.ttt'a,IJJII'Ilt.!\ lllllil, 

razão de nt·tlcm SlllH\I'Íot·, rundada na. nnceK
siela.llc dt\ Jnant!:J' a, ol'elnllt na 1'1\p:tl'i;it;i'i.o n 
acautelar os illl.uJ'esses da. Faztmda, f'ot'I,,:Lv:t
mc :t ter aqnolle pruecüimento, e.,nrunHo 
dei cout.a a S. Ex. o S1·. Minisl.m da F<t
zcnda. 

Reinu.vu. cní;f~o uma. eeda. a.git:11;;'1o politien 
o competiu. a minha SJLIJ:->I;ii;uit,~:'io a, um dos 
cabcç<ts do movimento reaceion:tl'io, movi
mento esse flllfl em suas mu.llu~s JH'ncm·;wa 
tambem al'l'U.Star o fisco rcdCI'ii.l. Snria, pois,. 
o l 0 escdptut'ai·io Aul.urlio da. Cw:r. SiLva Fi
lho o mais proprio FLI':t., ness:L umerw:nda. 
movimcnt:ul;L pelo intmcssc eollllnercial, 
dirigir a rcpartir,~f~o '! 

Presumo qtte nü.o. 
E para prov:t do flliO vonlw dr) am l'll1i.tl', 

eha.mo a :tttcnçã.o pa.t·a um tdngJ·a.mlll;L dü 
8. Ex. o Sr. Minisf;ru d;L Fa.zend.;L n l"ll'tL a 
minli a. ros pusi;:L. 

« Rio, 24 de junho Je 1 DUU. - Inspu-
etor Alfandeg<t --Penedo. · 
Commercio qnoix:t-se estaes impetl incln 
sabida .. IUeecadorias aJ·m:tzens :.Llt~tndcga 
pretexto 'falta pagamento imposto rcce
belloria. cst<tdoal. Infbrm<Li-mo ntinu
ciosamcnte.- Joaqtthn Mu1'tinho, Minis
tro cht Fazend<t. » 
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<< AI f':~11dnga. elt\ f 'c11edo, .~4 d11 ju n li o de 
l\100. Ex111. ivlinist.J·n eb Faznntl:l,.-lüo. 
ltnspnntlund.o \'osso l;nlegL'ii,Illlll:i, in f'onno 
fidl\lid;~d r:, e i t•r:urnsli:t.lletitd a,J non f;t\ eunlll~· 
eel'llns IICCUI'l't)ili\L:ts lliiJI.iv:il':l.lll Slrt'pl'l\
ltelldenl;e dwmnt:ia euni;t•:J, insLJedor.i.:l. 
1[111\ dllt'<LIItl: eineo :LitTIOS St\111PL'I'. l:tll'l'i'~
Sj)Olldnu eonlütnç;J, governo. Uovn1·naelot· 
inl'ul'lnaclo dcsvio.s J'cnd:~.s 1'1\Ccd;r~dut·ia 
esta eida1le rebtoriu t:uJIIll'li.ss:trío, j)Jt
ldie~ulo impt·ens:t, oxoJWl'Oit a.clministt·:~
dol', do1ts eeml'erm1i;1\S. ConmH:I·eiu, al
gJms elnpt·eg:vlos a.Ir;~rt'l"gn l'Cllllidos 
passni:ltas mani !'t\~l;:tl'ii,Jit dl\111 itti1los, 
Slmdo oradoJ·es cs 'l'ipl.itJ';u·ios :tUiLJHicg:i 
,\lli.OIIÍO Ct•n:r, l•'illio Clo:ln;l,ldo Vidril.,. 
~cndo ata.e~\rlos v iolnn b.J 1tn11t:: g-uvm·no o 
Jlart.irlo sil;u;ie i o 11 i-; l;-1,, lfustilitl:J.d 1::-; p J'tl
lung:trallt-SI~ snJn:Liiii, 1·n~;o I ventlo <:tfllt
JIWI'Cin l!i-1,!1 !'dil':tl' Jlii\I'CiU]I/l'Í:t> a! JiW
deg<L, lliil'ii. nil"o ~1\l'l:lll l'l~t:ôlliit!:J,') l'o>,t·e:hil
tlo t·[;~,, l'üp:u· I; [t;i'i.u eorHigll;t ii.l[ r1ella. 
lli:L :!.1 eommm·do t:ollll>ii.l'l\t:l\11 all'an
llcg:~,, di)Spn.c:liolt i.utl:l.s m;·L'•:ii.ol•ll'in,-; o:ü:-;
i.L'.Itl.ns :l,l'Jllil,:t,I!IIS, a~ l[!l:t,I\S JTIO:-{Ilt:t OI:C:il,
e[;'i,o eollll\l;.a.t·am s:d1 i I'. 1\[0Jill~ll tos Út :poi:-; 
negoci:J,nteN vuii,:LI'aiH t!onf'oenrwiar· in
~lll)dul'i<.l, n pedir:~.m pt'rHnpt:~.s pl'ovidell
eias pat•a. nov:LnH\111.o dt•p:)~il;;u· lllt\J'(\it,- "' 
dot·ias ;~rnmze11~ aii';Lllrll~g-:1., portJI!O pus
:-;oal I'ot·.t:h(!dot·ia e.~tava t'dc.;oiiH\lldti vo-
1 umes J'np;u· i,it,.;w pagamonl,o imposi.o 
1\Stadoal, ao qun llii.o qur.l'ittlll S!tjnit:Lt'
;-;n. Seicrll;(:, pergunl;ei .i:L r;inlutnt pa:~h•tdo 
t•oeiiJo mnl·eadoJ'i<LS n, l;nnrlo I'I!Sposta. 
nngai;i v a, ded:ir'ui usl,;u'l\111 ii,Lf;nndi<lQs 
:LC<.:Ol'ÜO :tt·L::;. s:;:-,, :)\14, ~ 5"' Consolid;_u;àu, 
que J':l.eull;a, const:t·val-:ls arma.Zl'.n': oito 
dias depois li o->paelw, Jie:tndo sn,jei I;;~::; 
doln·o bxas <~nn:tztmagom l'út'nm :u·tigo 
57 fi, excedendo JH'azo. Com n,;l;ii, JH'o
viJencia fi1:aralll sn.tisfilitus n haixui JlOI'
f.aria ad:ministr·;tdut' f:upn.t.az;ias. Eis, 
SI'. Ministro, o oet!Ol'J'idn quo inrunno 
com sincet'idadn. ~;wdo-vos.--E.<pindola 
de Oliveira, ÜlSl!Cd.c.H'. » 

Ficam pot' esi;a, fórma desenvolvidos D 

rcfut:tdo~ o Ü" qncstiomtr·iu e "to c 5" d.u a.pu
raç:ão <lu rcspousabil idades. 

7." 

(<Qilü t.end.o o 2" O:'ii\J'ipl;lu'al'iu Frandsco 
Al;don de At•roxollas ido cum liccnc:.a li 
capital do Estado, alli consot'ciou-sc, ser
vindo eomo seu paranymplto o delegado 
fiscal; e voltando á. sua rcpttrt.ição, aqui 
em Penedo, depois de terminada a. li
cenca, o inspcctor, que lhe havia dci
xa,lo o ponto aberto, mandou o me\Smo 
c:-;cripturario assign<ll·o, como si rca.l~ 
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mente ti vnsS;J compa.t·eeido á rep:td.ição 
fpianllo se a.c:hu. v:t com cxccs:Jo d c licença.» 

E1l'o :tiva.mcnte o :-ít'. :-:" esct•ipLurario 
Francisco .~\rroxcllas p!}diu <L Dolega.cia Fiscal 
uma licunça de :30 dia.s para il' ;i ea,pit.étl, a 
qual krmi non "rn H rle jrtlho. Cem o (\ s:tbido, 
g,) lta.Yr~nd.n men,;;drncntt! dou.:; vanores de 
Nia.t:ció pa.l'<L Penndo, um a l ", outro· a !ti de 
cada. mez, circumst:tncia. t~sta fllte obrigou 
o mesmo cscdptura.rio a sri chegar alli no 
dia. 17, eom_ trr!s dias 1le exeesso de liennr,,a, 
nnrond i fl LW nftu devia set· t~io rig·or·'?~O , ma.
xlmc sendo u1n bom :tuxilia.t·; e l;ondo ainda, 
om vista seus IJal'cos vrmeimeni;os, permitti
lho assign;Lr o ponto, uvii;ando s.ssim penlcr 
elle a gT:üi1icar;fi.o dn tt·cs dias, pot'r1ue o 
ordc11ado cllc t::l'ia. :.:entpl'il de rt~r:nbct· , du~rlc 
qne f'osse .iu:Stific;tdu por· ld '' (•.xcc,;:<o ria 
lieem·a. 

o ÍJtte, pOl't;lll, adtlliJ•un-tnc f'oi n dcnun
cia.nto lv CS(:l'iptumr·io ._\ll'l'odo Clurloal!Lo 
Vioil'a se es•tuccm· qrre, :u1te,; do r:.sr::r·iptUI·a
t•io .\J't·oxf'llas, em 17 de fe\-cl·niro d.c 1809, 
rlos<:rnb~Lrcon em Ponerlo, dt! J't•gl·csS:J do sua 
vin.g()m ~t ea1ütal do Est;vlu onde, com per
missilo minha, foi cs]Jcea.r :ma. fa.milia, hos
pedando-se um ca.s:t uo illuStl'e Sr. inspector 

.., da .\lf'Ltnth\ga ba,cltaJ·cl ,\ ll'eedo Nicolü.o tendo 
tamh;~m assign<Ldo u pomo de Hi dias ante• 
riot·cs. Pol' isso aceoitr~i :~ rr)sponsabilidado 
desse acto de colleg·uismo; o, ao inspeetor· 
Janscn :.Htllct' oJI'ct·cei-mtl !Xll'a entml', de 
minh<L propl'ia algiiJciL·;.L, com as dill'ee<mr;a.s 
reSI)cctivas sem prcjuiw dos vencimentos 
dos meus collcgas. Fica <LSSim explieado o 
/ 0 q uestional'io. 

8" 

« Tnn,Jo sido <lomii.tillo eomo pt·uju
dif:i;Ll a.•> fH~l'vir,:o tJ gu:ud:r. da .\lfanrleg-a 
Fra.ncí~co .lOS!~ rlos Santo:.;, roi depois 
dis:::so outra vez twme.:.vlu.~· 

O guartl:L F1'anciseo .Jnst~ dus S:utL:;s foi 
nomoado em 2G do f'rw urei t•o de 1800 pelo in
spr<:L•1r de entiío Dt' . .Jusú d:L Co . .;Ga Ca.r·y:di!O 
Guirna.rãcs e scmpt·c Sí.'.l'Yin r:on\·cninnte
lll.0.llte, eomo eonslia. do liv1·o dll notas do 
pe"sn:d d:d3-u:.ll'da-mol'ia .Em IN95 recnhi nma 
rlm:Jtrtci <t rlt) um r•.mprcgado tl<t Rec;l bedorla. 
do E.~l.ado que o rcl'nl'ido gu;u·cl;t fazia eot't
cussocs :í. casa Peixoto A. l)o;;-;;L d.c '!Item J'O
celJiét presente:> de sacr:.ns eom e:.tl'é o pul,ti
c:uncnte as anrJav:.t Vt}ndüJVlo no eormneecio; 
e, como p tJsso:-dmcnto, tlous dias depois, vim 
eneon te al-o conv ~rs:wdu sol>t'u v cru la. ele 
ca fe eom um Jwgueiante qur : me di ::=st • lmn'L' 
COJllfH'<tdO ao l'PI(~ J'i•lO g'II<IL'da. eiiJC(l Sêi.Ct ' <l.S , 

rau,a.ndo·ffi'.~ pcssitn:t itn]Jl'CSs:Tn usH <lucb
ra.<:ü.o do n cgor~iantf•. t:rHT-Ji_,orada. eo1 n o l'aei;l) 
rb denn11 cia, nito quiz 1u:r.i::-: .u1wil-u a r·r~spdto 
~~ exonerei -o do srn'v l(:O .. 

···· .. ... .. .. - -.. ----cww· ···-eo ·-·a'C1"Zl? ··-

lJi:ts depois :::o1•prelwmlcu-me a. visiüL rln 
r'\':-gutrda. Franc:isco dos Santos quo, longe de 
rnoSIT.LJ'a-se eneornmo:la.do commigo pela sn::t 
cxtmer aç:ã.o, veiu dizer-me apenas que fui 
mal inl'nr·mado pelo son inimigo pessoal, 
]JOl'tJttant·J oea llm:.r. a.eeHs:.u;ão injusta. a. r1ue 
llw e t·:t ÜJib quanto :is eoncossões ;\. casa 
Peixoto & Cosi;;L n pndiu-11w p;u·a. Clj]nmun
lliear-mtl htdu mintwiosatn(") nl;c ; qnanto, 
porr ·! m, ús vewlagnns flc c<ll'!~- era. uma. ver-_ 
dade , mas e:--;o pt·oducto qno vendia. era de 
urn son p:wento, !'osidcnto urn Agua. HJ•a.n c;t 
Oll l\Iatb Gr-n.ndc, nc-;te Estado, o r1u::d 
empl'C\g"aY<L-S(! lw. muitos annos na. eultnt·:r. 
rlest tl gcnm·o de industl'ia, sendo cllc SP,Hlpt•e 
o eu,!aJ·rogado das vendagens JW- eirla<ln de 
l'tlllt}do. Peovou o qnu dizi<l., cxlLilJindu do
t~umentos t:ws, ,·.omo eot'l'espondoneia, livt·n 
tle :tsscntamcoi;o::;, e:mta.s, etc . , com o que· 
litprci plcna.me n te eon ve1witln d;L i m pl'oee
duth ~ i<L d.<L denund:t n injHstit;<~ de ~ua. nx
un!~t·açã.o. Respondi -lhe q lli! IH'Csentemcn tn 
naJa. lltr) porle l'Í<L f<tZCt', porém, aprcscnt.a.ssn 
pot· osct·ipto as SI I;:~ , -:; razões, Ju n tanrlo d:J
cumentos comprohatol'ios, que não ltcsi
L<.LL'ÜL crn roadmittil-o em occasião oppol'
tuna, quando houvcs,;;e vag;~ ; c na. rererida. 
p ctiç~ii.o dei o seguinte despacho : 

«.Tnlgando lH'oceclcntcs w.,; ra.zõcs a.llega.{las, 
agu:.Lt'dc vag;t. » · 

Tt·ez annos depois, em :i dt~ ma.t•ço U.c 1898, 
oll'creccndo-se-mo oppot·tunidatle c prece
dendo pt'opost:.t do enca.t-regatln d!) serviço 
externo, J'oi nonwarlo, <.i. vista da sua defesa. 
completit, compt·oV<lda pelos documentos 
anncx'Js. 

Asslm, 110is, deixo ao :1lto cl'itm·io de 
S. Ex. o Sr. MinisiJ'.J d<t Fazenda o ,julga
mnnt·o do 1[Ue venho de nxpor, si, louvu.vel c 
,jnsi'.o, rcp:.~. t·antlo 11ma injustiç~a, pela impro
cmlcnda da. c;tns:L 11110 a tlétCl'tninou, si 
rep1·ova.do, pol' nii.o mantm· o que ha.vi<L foi to, 
c1nho!'ét convencitlo da ca.lumnia atirada aos 
brios de um vdlw scevidor que, no cnmpd
mcnto de seus deveres, nunca rccchen <t 
monot' rcpeeltensã·J por f'alti1S no scr·viço. 

0." 

,, Qutl o illSl)ector- numcou o cidadilo 
Luiz. Vicil':.t de Albufplllt'f1UC comman
dantc dos gnarda.s, sem tct· o mesmo a. 
id<trlc c o conc ur,;o da. lei. >.' 

E::;~c artieulado, um dos especificados na. 
denuncia. do Sl'. Alf'!•edo Clodoaldo Vieira. e 
consi::;t.ente na aeguiç:ãa de que nomeei o 
Sr. Luiz Vieir~t de Albuq_uer<tno eomman
da nh \ da. l'nt\'<t do:-; g-n<Ll'<la~ sem ter o mesmo 
<.t i.rl<tde c o conctu•::;o da. lei, compete m aig 
lli't>]lf·Lmwnte ao eneat'l'eg;t.rlo rlo sct•viço 
(\:-;(ct·no, que fút·a o pl'upl'io dcnunci<.tntc, 
.\.lft·et!o ClodoaldCJ Viei1·:t, ao tempo desse 
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ado-mn agosto de lR!J8-poeqwmto cum- ·indefer-ido ex-vi (i;t lei nst;uio<ll de 7 de 
})l'i:t-l!Jn ver·ific·ar si dle tinlt:~ o eorwut·so o a.gosto de lí-l%, sonrlo ainda indererido no 
a üla.de da lei p:u·a. fazm· a. pr·oposta :\. 1nspe- Tl'i lmnal do EsLtt<lo pelo desemiJar·g:tdor· re
dor ia., que srj agi:t, ftuanto üs numcaçi)es. e Lltor· o recw·so exl;l'<tul'dinado que <L eont'l':t.
exonm·;tr;i:íes do r>ossoal d;1 nru.u·da.-mori:r., ria procurou intm·por p<tl'a o Suprmno Tri· 
precedendo lWopost:1, tlu r;ncar·r·ugadu du sm·- hunal FüÚI~t·;,,L o, post1;r·iorm1m-to, pelo pl'o
vi<;·.u extel'l1o. pl'io Tril,urml Estadual, que jt\. lmvi;~ susten-

Dons mezos depuis d1~ csmr· em cxnrcieio o tarlo o despacho rJo poder· judicütrio mt 
rofel'ido empJ·eg;trlo, tive e.onhedntonto rln pl'imf~ira i~1staneia. Nc;-;sa oc.~asiào . o inspe
quo o mesmo CJ'U. rle menor rrla.tle; pelo rp.to dor: mtcnno da Alfa.ndng:t de Penedo, lo es
teatei irnrncdiatamnnt~ de suh::;tituiL-o e l cl'iptmar·io Antr~nio da Crwo; Fillw, om ofllclo 
peopu;~, n su~t Jlomeaç:w pa1·a o Iog:u· ile ::;ob 11. li, de :~IJ de agosto d.o mesmo anno 
fiscal espDcial do imposto lle consruuo do s.ll, ( 18\lti ), c:msull;ou <to Exm. Sl'. Ministro da 
por telegrarnm:.~ :i. Dd1\g~~citt. Fiscal, como Fazenda, em visL:.l Ll.o pé em que e:-Jtant a 
pétsso a tl'r~nscrevm·: que:~tã.o, si. devia eonr.inuar a Ji.tzer as con-

<< All'andPga du Penedo, 17 de non;mlJl'o tle wihuições p:tea. a C:Lsa de ca.l'idado ao nqvo 
!8Di-l-Sr·. Ül'. dulegado fisc:tl-''vi~tcd0. tltcsomeit·o do hospital, ou si düvia, agua.t·úaL' 

decisão do ju i;~, SL~ecional. o Sr. Ministt'o, 
por dt~sp;who de lU de sel.t~mlJt'o) consttwte ela, 
onkm rio Tlwsoneu du H d.eoutuln·.l, manrlou 
que conPín!w a Al(i.r,ndc!Ja auuarr{(~l' que u 
jai;o seccional no E.~latlo su JWOnunciassc, 
afim tlc, rcsoZ..oida a r·ompeluncü~ ou a sol~.t~·,zo 
desse jui~u, enln·ga;· a quem r.lu direito». 

A' vista da dceisão do Tl'i bunal do Estado, 
S<.mdo-vos. -· Espinrlolrt dt; Oliveira, j n- a. confl'ar·ia fez seguit· cm·la tr:slemu.nfwvel 

spcctor. » p<.lra o Supremo Tl'ilmnal Fcdemi, a. r1ual 

Conl'or·nrirl;uln Yo~s;1, :wtoriza(,~~w i.dl•gt·:un
Jil:t, 1:3 eor·t·r~JU,I', dividi. zona.;.; sa.lilli.dr·<~s sois 
r\it·crunser·ipr;lit•s. J<:xisLindo Íl'l'S fisi:U.t'.:4, PL'O· 
punlro nomea(;lio tt·u> üt'earlu.-;: eor·o11d Luiz 
:\lvat·es Leitt; p:tt'a. ;>", tn11nni.t~ Luiz Vieir·:t, 
do .\llmquOt'tlUC p:Li'a 4" o Justino L:tut•intlo 
pal'<t ;:~ Ü"'. 

Portanto, ,-;i lrouve J';dta, da Inspoctol'ia, 
mn conft:~L' no St·. enc<trr·cg:ulo do :servi(:o 
externo, ella dcsa.pp:tt•cel~U com a substit u iç\;lo 
immodia.ta., :qn·ovoitand.u o l'efet·irlo gn:r,rda 
omprogarlo no log<ll' rlu fi.;e.l.l do inrposl.o 
do sal. 

lO.'' 

« Qucohlspm~Lor·Jn:t.rlllon p:tg:Lt' :w novo 
JH'IJVndot· d:L SauÜL C;tsn. d 1\ \lis ~r·k<)l'(lia 
a impnrb.nci<L pl'Ovnniotrt.o rk euiitl'ihni
qÕPS, rumndu em vil·tmlo dl~ ol'duns do 
thcsotn·o, <L qumn con:snlt:LI'cL o l" csci'i
ptlll'al'Ío Antonio d:L Cl'uz Silv~~ Fillro 
eomo inspector iutel'ino, o Sr. J'linisLt·o 
dit Fa:wnrh tinlta lll~Lnciarlo susta,t· n I 
p:tgamento :dA (1Ite. l'Csolvida a pcndlln
cia. no tt·ifnuml cumpctente, se pagas::;CJ 1 
<t <ltwm tlo di r·ei to.>> 1 

Es:-;e at·l,iculado j;í. rui jlll'i.d ica e ddallm1l:t.· 
monte nxplica,Jo, tJU:mrlo r·e::;p:mdi a llllLL 
rupt'dSLmt.:u;ito cb Conl't'al'i<.~ de S. Uonç~:tlo 
Ga.t•ci:L, a.ssignada por: Manoel Peceir·a de 
Carvalho Sobl'i nlro e outt·us ; mas, :wtes rltl 
nntl'al' no dosenvolvinwnto cb mesma rc
prcsuni;;1.çã.o, vou fazer um 1igoit·o ltistot'ico 
da casu do 1rospital. 

Em vit·Lmle ch lei n. 126, tlc 29 de m<Lio 
de i89f\, Jmssando o hospital a. ser admi
nistrado pot' funccionados do JJOmeaç:ão do 
g-over·no estailoal, a. irma.ndadn entroll mn 
litig-io com o Governo dü Esta.d.o pnrantc o 
podm· jud id<.Ll'io estadu<d, )wete.ndendo a. 
ttnnu!Jação d<~ referida lei. Foi esse pedido 

l'ui noüficada no juizo scecional em lllú.lY;o 
de li:l!J7, visto ror o TriiJuual do E:->t:tdo ne
g<.~do rccm'.-;o. () Supl'emo Tdbumd, em ac
eol'dii.o de 1:1 de junho do l8D7, negou pro
vimento a css<~ cro·lc~ lcslcnwnhavcl. 

Em vh;t;t do pronunciamento dos Tribu
nae:-l l•~stad.ual e Forlcral, o pwvedor, do 
ent::to, da S:wta Cas<.t rlo lVIíscrieol·dü~ ende
t'oçou n.o Exrn. St·. Minístro da Fazenda, em 
2ü de ontnbro de l::l\!7, o scguirlte rertucri
monto: 

~~Pr·ovedot'ia. d<.t S<Lnf.cL C;~stt. de Miseri
enr·üi<~, 1lo Pcned", Estado1le Alagt>as,26 do 
ouLulJro de l8U7 .-Exm. Sr.-Em virtude· 
üe lei l'odct'a.li'oi Llcstinaüo ao hospital do 
e;n·üiade dcst<l eidadc, eomo <1ll xilio p<.tr<.t 
:ma manntenç\àO, o pl'odn ~to dos impostos 
~oht•e conwmo de li11nidus, ma.l'inhagom 
e casco:-;· de cmba.rt~a.çõcs naciormcs, que 
roi mcns,Llmmhc Clltt·egno pela respectiva. 
alf'a.nücg<~. <\, adrnini:>tmçi"i.o dn.tprclle cs
l.aholeeimcn to .a.ii~. jnllto d,J lH!Jli, fttta.ndo, 
mn viL'tndc da ici 11. l21i, d(l 2!1 tle maio 
do tli to arwo, passo I! ello :t soe admini:-;
t.t·ado .pol' funcdorul'ios 1l(J nomoaçiio uo 
g<JveJ'nu tio EsGatlo, como o tom sido até 
o presente. 

JJad<L cstaaltmM,\~iú, a All'i.Llltlcga, entrou 
nm d u v ir.b si devia paga, r <1. actua.l admi· 
n istraç:ào as indica<ia.s eonteilmições,sendo 
dncirlido }JOI' rlespa.cho desse Ministel'lo? 
de lU de setembro do anno passado, que 
convinlt;L <.Lgna,rüassr~ <L :dfa.ndeg<L <.t de
e i são do juiz seceion;d, <~ cttteJll a <1 uestão 
fol'<l <tll'ecta, afim do · serem entregues 
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elll LOIIIJIO oppol'tnnll : ~ qu0111 de dil'<~il,o. 
--- 1<: a<:ila . rHlo-~-;o < ~ <llllir·r11:t<h :t. rloc i:;:·i.o da
<pwJlo juizo, anixandu do I;Olllit.l' ( ~onlwd
Útellto da qunsl,:-~o,pol' n:\o S<'l' lst.<J <k. su:L 
<~ornpotc~n<·. i:L, :to rncsnw Lullllll} qrro, pt•l:t. 
ju:>t.it-a, di) K.;t:t.do, a, JJH~:mla . <)lleS1.:'w :-;1) 

;,,el!a.decidiu;~ e111 f•LY<I!'. d•L <tdn•d ;ulrni
rristra,<:itu eivil do nwnc:io :utdo i~;-Jtabde-· 
i~ÍnH : nt.o jliu, f':t[i;:t. f"II!Jdamcnto }J<tl'a qu:~ 
<:onUnrw dli: p1·iva.du do auxilio do Uo
Y<'J'no Fcrllll':d., quo <t.pr·ovoir,a. <Lo .-> indi
gr•.ll1.P:-> lJIII' OI!C ,.;<)('(~ll!'J'LdOS, )II'ÍIH:ip;d
lllülli,! ~ 1.1~111lP-:>1 : lllalll,idll lll'll)_liii'Chlll:tlldO 
o:; Sn<;(;OI'l'OS <t St: !l alCilll <:O <tOs fjlll ~ d!!li<!S 
t.r~er:r III'CtJS."'id:ulu. Vnrtlro, pol'tan r;" , ll<L 
qtr:dill:tdi ! de pl'OH~do!' do <lit.o IICJ:>l;l/,a,l. 
suiiciLM' do V. Ex. :>1: dignu pruvidnn!·i:t.r· 
:tlim do 'tun :;u r·mdiw rir•. Vl\Z, lH\Ia al
l';utd<:g; ~ di\:;I,<L eida.•k, ;~ enr.reg:L <hs 1:on-
1.t·i httiÇÕP:; ;Lt'l'neadada.~, t: IIII Jils;dwont.e 
;L-> <tlltl <lu ot'<L r~111 dcan f;n se li.ll'nm :u·l··:
l!adanrlu, p:tra. que o-; IH:ndkius d;t insl,i
tui<,,;·L,, ::'0 poss:Ull ;da.l·:-;at·, COill OSSI\~ 

l'CL:Ill't~O>, l!lll [li'OVe[(u d:L })O]JIII<L<,'-:'Í.O 
tk:w:d id:L.--S;Ltllk-e J'rat! ~ r·nida,l[(). -Jlltil. 
, .. 1-:xm. ~~·. Dt·. Bot·nal'llino 1l1: Calllpns, 
~L !>. IIIini:;tr·u d:1. F::,wndit da. H.<:plllJii<::t. 
rlos l·:sLadu:-~ U11idot> donrazil.-tJ JII'O

rndnr·, .foruf1lÍ'tJI. r;oJJies ri'Assl'lilf''.''tu.-
ConJill'rlH!, Jle,·t!tuldo .~u,~)ll. >> 

K<:.-a: l'<'fJIU JI'ÍliH!lli;u do fH'ol ·udol' do ltospil;:d 
!'oi, }JOI' <:t'IJIÍ:t, I'C:I!IIJI.tido ;i, 1\J fil.llrJug;L de 
Penudo, I::Lpc:t,~lo cutll a. IJI'rlt:lll do 'l'ltl:,.:ortr·o, 
ít,lJíÚXU it'iLIIS<T i }l (;a : 

•<Dit·c:duri:t d1• C<Hrl,:~iJilid;~,dl: do Tlll:
:-:olll'll FPdet·;tl, lU do alll'ii'<ln IK!J8.-- \'. 7 
-RI'Illt:tto-1'11~, p:_LI'il ,.:1~1· inft!l'lllitd'l Cf.llll 

lll';_:l!ll <: ia., 11 illdttSI) ['1 \ fJIII~l'illli!lll.ll , 11111' 
t~Úpia . , 1'.111 ljlll! .loa,quitll ( oiJIIII!S d1: . \~
HillllpiJto, 11:1. IJII:t.iida<lll d1: Jll 'i!Vi :diJI' d;t 
Sant:t Casa. ri<J Mi.->nJ·inll'(lia di;::;~;t <:idíldn, 
n~el;nn:t lll'ill'idl~ll< : ia. ll•J snnt.ido d<' <:1111-
tinll:tl' :t ;';!!I' nn l;r·ugue ao liWSIIIO. n.-; 1 :Lhn
kcilltnlll.o o Jll'o<lÚdll dos inrposto:-; Ü1~ 
eonsurnu dt\ liq11idos, ma.l'irth:tgl )fn n e:ts

•:us de eml>a,l'ca.i,:iies lliteÍIJIIae~. tlt: q I te sn 
.Lt~lia. privado des<liJ jrtllro di: lKPO.-M. 
~~. de [,crlo.-S!·. ltiSlJedot• da Al!'andoga. 
rl1: l'ulwclo.i; 

D1• po:-;se dessa ordetll, lll i.Lttdr~i ilnllll\<liar.a. ~ 
lnento, 1:rn J:l de m:t.io, quo o Sr·. l '' <!S<:I'ip í;u
l'<tt·io Uru,: Filho infor·1na.sse eorn tJr·g•:nci<L, 
sendo logo em seguirlít, l'o,;ponll ido ao T!Jn
SOIIJ'O r1uc :t qucstào .i<1 su aclr:tva li<luidad:t, 
como acima dernonstrni. 

l~rn setembr·o do mesnto ;uttlo o l;hesourcii'O 
do hospital requereu <L ent!'Cg<t das contrl
buir.~ues a.rt·oc;_tdada.s pa.r·<L as cas<ts rl<J carida.-

1h <pw-d;;'1o dr ::>dP o :-:n1 1 ]_li'Ínc: ipio tJ ]'I'OI' OI! o 
Sllll f<:I'IIÚ!III C<llll l:c•J'I.idrii'S I! :w<:IH'tf:ins d:t :,; 
dt:t>i,.;i"ius d11s tr·iiJun:te:.;, o qt1e tudo :tinda deve 
<'.O ih~:tl' 1lo <Ll'<:llivu d<L .\lfhtlll<lgade Penedo; 
o CU I I..! ni u pn1lindo 1 l I ~~v;w L:l, lll< ~ n l;o d:r, q ll:t.n
tia O\ istnnt1: mn d.np:.J:>i l.o, eer·e:r. dn ttllt c:ont.u 
i: 1111 illltnllto." mi I •·1-!i,.;. 

To111lo muito em eun.-;idel':u)'i,<J os 1.1\t'lltltS 
das ot·rkn~ <lo Tltesout·o ns. !U 11 7, de ll d1~ 
orttlll,eo d(~ lx\)ti ~ ~ l \J i lu :dll'il dt\ I:-:\):-\, e IJS 
do•·ufllPIILos :utt.llrml;ieos 1\Xhihido~ p ·lo 1'1!
'[IH\l.'<\llGe, l~iJI'Illll l l \lig•11d \'lllli lS 1la 8ilv:L 'I';L
\":1 l'i\l'i, f;lw~uii!'Oi 1'0 i[U lt üS!JÍ t;d, US <l_li<WS 

lii'OI'i'- l'<LIIl uxtt,bnt': tnl.emc~nto o direito flflt: 
llw :~.~sisl;ia ao Jel':wi,:urtento, ·ld u :seg<tinte 
duspaellu: -

<< t l i llSlJIJI'.I;pl' 1\111 cornmissào, depois 
ih; dl\llliH':trll> cstndo soiJt'e o as::lumpi;u . 
(:unstit,nitivo <h pdi~:i"i,ntlo cor-onel. i\-li~;tw!'' 
Nunes d:t Silv:~. Ta.varcs, l.ltnsout·eieo do 
Hospit:d <lo Cai·idado dc J Penedo, diri~;ida 
;i, esr.;t inspecl;ot·ia em da,I;;L de :~ do cot·
l't'.ni;r, (se-l;(tJniJr·ll), <·.onsi<1m·:wdu c1ne, 1-m1 
visl;a, d:L ll\i f'1~de!':tl co1npei;1) ao IJo.-;pit:d 
dn Cat·ida,dt~ ünsta cidadt~, cntno anxili.o 
p:tt':L Sll<t rna.nutrmr,?i.o, o pt•oducto dos 
itupos 1;os snht·t: eonstutw do Ji,lllidos, tri
pula<:Tt.o n 1:aseos de omiJ<Ll'e:u:ões na,eio
lla.r:s: <t.r·r·ucadados pot· 1\sta, All';u1rl,_..g;L; 
qne, c:•;-·oi rl:L ld 11. l:!li tk 2\J rtn HtêÜO 
dn 18\Jf\, pas~u:.t 11 llh~smo lrospit<d a sr ~ t· 
:ulnti nistt·:ulo ]Wl' f'uner:ional'ios 1l1! no
mna<;.:"i.o do govfwno 1:s ';:ulual; 11110, ape
zat• d;t lui;;t, nos tl'ibruraes upposbL pol<t 
,;otntnuttlriio ttdig-ios<.L, o Jrospit:d eonti
llllull, IH'.IOt> !11\!i\JS lüg'ili;S :10 SI\U :tle<t!1Cll, 
:L :-:1~1· m:u1 1; id<~ )IIH' ~~un . aetn:d adntinis
f,t·:t~,:iio; que, ;i, duvidal<~va, rrt;ad:tJ IOl'e . .;ta 
:\ll'antlr~g:_L ao Millistl'o da l•'azonda. , r·e-

, sponduu o t'l !.o.:podivu ~fini.:>liJ_'o l[ltl\ se de
vel·i:r. agtlit.rd:tt' a solw;:"to Jo lil.igiu, pat·a, 

Sl'.l'üiLI 1\I!Ll'ügues i.L <[111\lll de dil•dto íi.S 
l:u ntt·i!Jni<:-Õi•.s êU'l'ee;ttl;ulas pa1·a aquDiln, 
pia. institnir.:;\o, tendo aind:L elll visL:t os 
doe lll!ll !llf;os que :u:ompanhatn a pnt;ir,:ão 
<lo sttppliea.nto, tllte ovidr:ndam <L dc
ds:"w do 1Higio, n;·w sú nos tdbrtnaos do 
f·:sr;:tdo, eurno ]kii'<Liltl\ :i.s :utliiH'irl:Lúes 1'\!
dt l l'iLI\S, i nclu,.;u o Supn~n10 Tt•ibun;d rl:t 
H.npu bl i e a., Ulll l':tvot· ela, a.ctua.L :uJ mini
st.l':t<fLO eivil 1lo HIOII1:iouado Hospit:tl d.e 
CiLl'idadi ~ ; fl 110, <LSSi IH l'llSO( vida jndidaf
IIHJIJijo :t IJIII l~:dJi.o, tom iioda va.lirltulu :t. lrd 
t:s l;:ulrtal rtun tot·nuu eil'il. :l ad.rninist•·:t
i:.;·Lu do Ho~-:>pi i;;d de Pener!.o, falta,ndo,IJOis, 
t'r1111lamen t,o p:wa, set• t;lle lH'ivado clv:> 
ra.vorm; ot·itutdos d:t lei fede1 ·:d quo serve 
du base a.o primeiro fundamento: jul-

de e qne competia.m ao rnf'of'ido lroSl)it:d. l 
Ness;t peti,,;íí.o o l'!\<fuer·enti•., r:1nn seis 

ducumcuto,'3 que '~ instruÜ'i.L!ll, fuz; o lu:>Lul'icu 

garulo-stJ nutis h:tbilil;ado a r·esolvut· sobt·e 
o pnd ido do thesouJ·uü·o do ltospil;al, pcl:Ls 
<'XIJt'r\S:'fir\S do Minisr;l'o d;~ l<';tzemlt.L em 
ulliciu 11. l'J, d.~; 24 úe outulJru Lle lt39G, 
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defere a petição do coronel Miguos Nu-1 Admirou-me, tambem, Exrn. Sr. Ministro, 
nes da Silva Ta vares e manda que se soe o primeiro signatario da reclamação di
lJaixe portaria ao Sr. encarregado do rigida ao Sr. inspoetoe .Jn.nsen Müller o 
livro de receita para determinar- a im- Sr. Manoel Percil·a de Carvalho Sobrinho, 
porütncia arrecadarln, para a Sant:t Casa, ex-pr·ovedor da Confearia, pois, na qmLli
:1 partit' de HJ de março de lHOG <Lt6 :n da.dc de 1° Secretario d:L í:lociedade Phy
de agosto ultimamente findo, afim de ser larmonic<L 7 dn Setembro. autorizou tn.m
entregue pela thesomaria desta Alfan- hem o pagamento das quantias provenientes 
dega ao thesoureil'o rlo hospital, me- de afor·amentos do terreno occupado pelo 
diante recibo, a quantia que ror de di- « The<:ttro 7 de Set.emhro >>, pertencente ao 
reito, levando-se conhecirnen!;o dcs",e mesmo hospital, aforamentos esses de julho 
meu acto á Delegacia Fh-Jc;ll do Thesour·o de lHUii a 17 de julho de 18!:!8. E' notavel 
F1HleraL, na eapital do Estado .-Cnrnpr<L- que o provedor da Confraria d.e S. Gonçalo 
se-Antonio l!:spindola F'en·eira de Oli- Garcia, o mesmo Sr.. M;tnoel Pereira de 
vei1·a. Carv:dho Sobrinho, autorizasse pagamentos 

Eis, Exm. Sr·. Minbtro, 0 llistor·ico da á ~dn:t!ni_str~~~o actn:~·~ do llospit<;tl; que em 
questã.o do hospital, desde 0 seu principio STM 1cclamaça~ c~~::;stficara,, ~e tntruso. . 
até o dia em que fiz a ont1•ega das quantias . O .~lo;~do C~l~Cuo d? s .. ~;- c uo. P,u~l~co 
em deposito. Em vista do que ficou <.Lcilna ScL!~c~ a. dat o dc-yH.~o ~a.lot as ca~;u.~~da~ ~~
exposto e a respeito do qu.Ll trata 0 St·. in- vcsttdas como iot..t.m .ts da Confranu. cont1a 
spector Jansen J\lüllee no lO" ar·ticulu.do, 11° mim. 
da a.puraç:ão das rm:ponl:iu.bilidades, conHtan- Fiúa assim explicado e respondido o que-

stionaria a.ci.ma. · tes de seu rela.torio, agor<L, para. concluir, 
u~ 

« Que rnandoTL elev<tr o montepio uo ex-eom
rnanda.n te dos guardas Antonio Vcl'issi
mo de Almoida, nomeado porteiro em 
22 de junho de 1808, quando a isso so 
oppõe o art. :37 da lei tJO I, de lG do d.e
zembro de 1807 .» 

volto a t1·atar da l'epresentação da Confra
ria do S. Gonc;alo Garcia, assigna(b pelo seu 
p1•ovedor, Manoel Pereira de C;trva.lho So
brinho, e outras que ao Sr. inspector .Ja.nsen 
Müller respondi, infurma.ndo as. a qual ar
ranjaram á. ultima hora, renovando o que 
jl'L estava liquidado, como uma taboa rle sal
vação para verem si conseguiam croat·-me 
algum<~ diillculdade e cltamarem i sua alfei-
ção o Sr. inspectol' de 1'cl.zenda, o que conso- Em quatl'O p:Liavr.~s responderei a esse 
guir:1m. quesito. Anto11io Vel'issimo de Almeida em 

contribuinte rio montepio desde a sua creaçã.o 
Para. S. Ex., o Sr. "Ministro avaliar o dolo pela lei n. D42 A, d.o 31 do outubro de 1890, o 

e a m<1 fé eorn que org<mizararn semelhante exeecott o car·go de commantlanto d<t l"ot'l};l. 
represen tfHiiio, basta dizer-se q uc, sórnen to dos gu:u·das da Ali'andoga.· dn Pcnetlo até 
depois do um anuo, se lernhrl)ll a Conf'rari:t 18!18, qu;wdo teve accosso <W Jogar do pot·
d~ S. q~n9alo _G_arcia d~r,.;clam;~t· com a pcti-. tnit·o da Jllcsma J'opat·tic,~ii.o. 
~,;ao dmgula. a mspecçao _o~n L.! d.u oui.ubr~, A lei n. 400, tlo lfi do dezembro 1lo 1807, 
<1ua~1do, na época da deersay da tnspoetorm qnc or·çou a dedpoz<t p<tra o exercido rle IH!JH, 
podHt ~awt· s_u<L rucl~um~:au com recur·so . no al't. :n, apenas mandou sustar a admissão 
pa.r·a !1-lnS~ancHt supm·Iot·, 1st o é, ~tLt'a a_ ~e-~ de novos contrilmíntcs pa.m o montepio, 
lega.c1a F1~cal ou para S . .I<;x . , o :::ir. Mm1s- isto é, quo, emqua.nto não fosse J'o:.~rg<tlli
tro. zauo o montepio dos í'unecionarios federaes 

Ainda mais, ao tempo em que foi deferida na pi'Oxima. reunião do Congresso, não 
-'~ po~ição do thesoureil•0 do ltospital, não fossem admittido~ novos contribuintes par;1 
constavi.l., como tarnbem não constára quan- não augmentar o seu numero, ficando, en
dLJ se dirigiram ao Sr. Janson Miüler, que tretanto, gal'antidos e re~peita.dos os direitos 
houve:;se questão alguma u.n·ect.<~ ao juizo dos exi:>tontes. OL'u., Antonio Verissimo, j<~ 
seccional, que se considerou incompetente, sendo contribuinte, desde a creação do monte
como já foi a.Uegarlo em iunho de 18H7, mais pio, tendo apenas mudado de logar, por 
de um anno antes d.o meu acto, injustamente accesso de cargo, devia 1ict~r pl'ejudica.do no 
arguido. O onus da pro·va incumbe a quem respectivo montepio'? 
alle,r;a ; e, pois, aos recl<tmantes assistia. o A lei cogitou do ca.so da. dill'erença tlo 
dever d3 provat·em que a questão estava rnontepio pot• accesso de logares '? Não. Logo 
a.llect L ao juizo seccional para que pudesse o po1·teiro nã.o de v ia ser prejudicado o nem 
ser proccrlente a increpac.~ão f(~ita, i"L inspe- a inspcctoria. sm· a.ccusada por thllia, om
etoria, no sentido tlc que nu.o pl'estou atten- quanto nii.o houvesse docisão supel'ÍOl', con
~:ão :1 ordem de 'S. Ex., o Sr. Ministl•o. No tmria <'L intlWpl·l\ta.c:ii.o dada ao dispositivo 
emtanto assim nã.o o fir.el'am. do a!'t. 37. • 

c~m:lr:l. v. 1 - t\1 
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<(Que o inspector nomeou em 8 do jun11o do 
corrente ;_Lnno Luiz Gabriel Pinheiro pcLra 
o lo(J'ar ele guarda., o qual, si tinha con
emo,~o an tcrior, não podia ser ma.is no
meado pot• jü, ter comptetatlct a iLl<Ld~ in
dicada na, lei.» 

Nã.o proce(le semelhante que:~tiona.rio, quer 
soh o ponto de vist<t legal, quer quanto á 
logica e a razão. 

Vejamos: 
O :wt. 24, § lo, !la, Consoli1ht<;;ão J.a,s Leis 

Lbs AlJantleg,ts diz: 
«Para SJl' a.lmittido no logar do gnarJa, 

além rle outt'os requisitos ní'to impu
,;nados, ~~ mister ter de !8 <~ 40 nnnos 
de ida!lC.» 

A' vista do mappa dos candidatos snLmet
tidos a concnrso em 1898, que apr0sontei ao 
~r. inspccbr Jansen !IJuUer, ficou OKnbe
J'antmnento prova•lo, pelos documento;; con
:-;w.ntcs dos processos de llahiUtação dos con
cunentcs, que Luiz Gabriel Pinheiro tinha 
em fevcrJit•o (data elo concurso) 38 annos, 
pol'té~nto, só om lüOO teria de completar os 
40 annos. 

Ora, tendo sido nomeado guarda em 3 de 
junho de !H99, pergunto a S. Ex. o Sr. Mi
nistt'O o ao pubUcc,: Luiz Gabriel Pinheiro 
já tinha completado a idade indicada na lei? 
Natumlmente ·a resposta será nega,tiva. Logo 
o Sr. jnSJ)ector Jansen ainda uma vez sacri
ficou a vorJade, informando ~ S . .Ex. f',~ctos 
imaginarias, como que para, 'mantee o seu 
proposito de fel'il'-me, som motivo ju~ti
ficado. 

l3 

durante cinco anuos que exerci a commissio 
de inspector ntt Alfandega de Penedo só tive 
dous rna1'inhciros do ordens, l'l'lanoel de Souza, 
que passou a patrão do oscaler, e depois 
.Tuliã.o dos Santos, que serviu até quando 
deixei o eseecicio do cargo, os quaes, apozae 
de estarem do ordens, sempre tr;1balharctm 
tHL repartição {ls horas do expediente c atú 
f'<tziam ronda quando lln.via neces.3idn.dc. 

14 

Que em 21 de junho deste anno manJou 
a,bril' concurso pa,ra lagares de gu(l,rdas, 
concurso qne se effectuou em 5 de agosto o 
em que só admittiu menores de 18 annos, 
nomeando nm des':les, o de nome José 
Ft~Preim Filho, pois o documento quEI o 
nomeado exhibiu, para provaro a irlade,foi 
nm attestcLdJ do fis~al geral do imposto 
do sal, primo do inspector Hygino Espin
dola dn, Cos ~a Bello, jcí, então como juiz 
substituto neste municipio .. 

A impoctoria não podia,, nem pôde SOl' 
responsa.vel pela circumstancia de dous can
didatos dt3 18 e 1fJ annos requererem con
curso, po1'que a Consolidação das Leis das 
Alf<mdegas no § lo do art. 24 diz: 

quo ninguem podeeá. ser nomeado 
guarda com menos de 18 a,nnos, nem mais 
de 40.» 

O:a, apparecendo dous concunentes, um 
co1ü 18 o outro com 19 aunos, podiam ser 
recusados? / 

E:-stavam ou não denti·o da lei as ida.cles 
dos p eetenden tes? 

Podia o Sr. inspector Jansen affit•mar que 
só admitti menores de 18 annos? 

Omlc S. S. apresenta provas que gara,n
tissem semelhante alllrmu.tiva'? 

No ctua.dt·o que llle forneci não ·roi, porquê 
«Que ma.ndouengajar Pl'ovisori<tntcnto o moço provou tee 18 annos c alguns Hl!lzcs. 

como marinhcir·o d~ lanch<t 0 nwnor· Ell'e~tivamente clous cantl.idatos exllibir<Lm 
Pedro Vieira Fcitosu., chamando-o· ao como documentos, para pl'ovat• a ma.iot'ida.do, 
serviço de suas compt'ê.IS.» atte:stados do juiz suiJ.:~tituto o do vigari:J da 

E' 11apalvelmente inverídica essa allcgação. feeguezia, p:Jrém não acceltci-os. c exigi 
Pedro Vieira Feitosa foi engajudo marinheiro outra prOV<L ; na fa.lta absoluta ci<.L cOL·tidão 
da, hwcha Ondina, sob peoposta do Sr. cscl'i- de idade, por serem filho:'! de outra locali
pt.uraeio encarregaria do sel'viço externo, dade e em satisfação· à lei, exhibiram os ti
tendu ou apenas <1PlH'ovado a referida pro-. tutos de cleitol'es, sendo um delles o nomeado 
posta.; et'a de mttior idade como provou com José Ferreira Filho. Esses titul:Js ficaram 
o titulo de eleito!' que exhibiu, cujo nome faz annex.ados ao::; pl'ocessados respectivos o ao 
pa,rte do alistam3n~o eleitoral, diversas Sl'. inspec,or Jan:'lcn rcmettLcópias atnhen·· 
vezes publicado pelos jornaes do Estado, ticas dos mesmos. 
como é facil verificar-se. Quanto á affil'ma- Entretanto, elle dcsprazou esüL circum
tiva do S1•. inspector Jansan de haver cha- stancia que lagalizou o processado de habili
mado o refer'ido ma.rinheiro ao servico de tação Jo.s concurrentes ao concurso e apenas 
minhas comp1·as, é ainda um;t das muitas in- tratou dos n.tte:>tados, como para mostrar a 
verdades contidas no seu rolatorio, porque S. Ex. o Sr. MinlsGro que commctti uma 
o marinheiro Feitosa sempru permaneceu na falta, desprezando a exigencia da lei, isto é 
lancha no serviço que lhe competia e onde o documento legal, que merecia te, provando 
1uorrau em consequcncià de 11m desastre; l a maioridade doa referidos concurrentes. 
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Em todo o caso, quero ainda suppor-me 
em erro, si no o1ltorizado mo;lo de cntend.er 
<lo Sr. Janscn ~iulier, pelo seu talento fulgtt-
1·ante e pelt~ illu:st1·aç(fo sui geneí·is, fJr C<tpaz 
de provar tttW o titulo de eleitor Hão me
rece fé )!uhliea e jul'idica, paea, peova da 
maiori<lado do dda.d~io. 

15 

« Que o inspBctot• nomeou e.;;te seu pa
rente fiscal gentl do imposto do sal, per
cebendo o mesmo, além de 5 % sobee 
ar,·cc:l.daç-ão de toda •-~ zona salineir.t, 
porcotagem quo por varias vezes ex
cerleu a 300$ mensaes e foi :1.uf'ecida 
contra o que preceituam os ar s. 18 e 28 
do regulamento annexo ao decreto 
n. 2.77::!, rle 29 de dezembro de 1897 .» 

No desenvolvimento do primeit·o questio
naria mostrei a impt•occdenci:~ do rclatorio 
quanto :i nomeação <lo fi.-:;c,Ll llygino Bello o 
á. porcentagem de 5 % :sobro a arrecadt~ção 
liquida do imposto do c,Hlsumo e ficou pro
vada. com a transcl'ipção da ordem do i\H
nisterio da Fazenda appt•uvu.ndo . os actos da 
inspector·ia :i respeit), nã.o precis ~llllo, por
t<tnto, fazct' mais consiilera.çõus sobro o quCl 
já. ficJu largamente explicado e de~onvolvido 
quando tratei do pl'imeiro Cl úost~onal'io a.o 
qm~l prende-so a pl'imeira pa.t·te doste. 

Rel<ttivamonte á segund:t p i~rtc, isto é, «que 
o fiscal llygmo JJello recebeu por V<trias 
vozes por..:cntagem superiot' á 300$ mens<tes>) 
é aincl<t uma, in verdaue ou engano no ca.lculo 
do fSl'. inSlXlctor Ja.nscn, como p:t~S) a de
monstrar e provat•. 

Logo que o relet•ido inspe3tot' l'Jccheu a 
dctmncia uada. p3lo Sr·. lo os~r'iptueado Clo
doaldo Vicit·a, sobro exces.~o de porcJntagorn 
que o roful'ido fbcal recebLt mensalmente, 
lxdxou-mc um offido solicitando informaç·.iles 
a t~03poito. t 

Da leitut•a quo procedi, vi logo ser uma in
vorda.de ; o, sem perda de temp:.>, baixei ao 
proprio denuncianw, que eea. o encarrL~gado 
J.a escriptura.ção respectiva, uma portaria, 
determinando que inrormasse, ao pé dlL mes
mn., qu;1nto r2cebeu dos vencimentos durante 
o annu de 1898 o nscal especial Hygino Bello, 
discriminando em um quadro por mczes, se
gundo o modelo do livro das folhas do respe
ctivo pagãmento, a quantia proveniente de 
pot'centagem, gratificação,descontos de sello, 
imposto sobra vencimentos, o total dos do:S· 
contos e importa.ncia liquida r<Jccbida etc., 
como abaixo vai transcripto: 

« AlfanJega de Penedo, 19 do outubro do 
1899. • 

O ins)!3ctor em commissão determina 
ao Sr. 1 o escripturario Alfredo Clodoa.l-

do Vieira, encarregado do livro de re. 
gistl•J de nomeação e folha de pagamento 
dos fisca3s do imposto do sal, que ao Pl~ 
desta informe quanto recel)eu üe venci· 
mcntos dur<1nte o anno de 1898 o fiscaL 
e~pccia.l Hygino Espindolada. Costa Bello, 
diseriminando em um quadro, por mozes, 
segundo o modelo do livro das folhas do 

. re,;pectivo pagamento, quantia prove
_nionte de porcentagem, gratificações, 
descontos de sello, imposto sobre venci
mento3, total dos descontos e importan
cias liquidas' recebidas. -Antonio E. 
J?e>Tei1·ct de Oliveira.» 

Ao receber a poetaria, o referido escriptu
raeio conheceu logo a falsidade di1 denuncia 
quo havia ailll'mn.do. Nesse interim fui pes
soalmente conferenciar com e Sr. inspector 
de Fazenda, a quem mostrei c ao seu sJcreta, 
rio o livro das tolhas de pagamento dos fis
caos, e cxamina.nuu-o muho a.ttenciost.Lmente, 
not:m logo a improcedoncia da denuncia, 
porque o fiscal Hygino apena::l recebera 
o maximo da. pol'centagem ( 300$000) nos 
meze.3 du março, abril e maio, porém nun(}a, 
excedeu ao limite da lei, como lhe haviam 
denunciado, pelo que se. mostrou logo surpro· 
hendido. -... 

Ap0zar da. morosidade da, resposta, o Sr. 
escripturario Vieir<t não poude deixar de 
cumprir -;1 portaria, porquo eu precisava 
responder ;i inspectoria, e no dia 23, cinco 
dias depJis, mo foi olla entregue com a sua 
informação no vers:.>, acompanhando annexo 
<i. mesma o rnappa que pedi. Pois bem. O Sr. 
escriptural'io Clodoaldo Vieil'a, ainda que· 
rondo fugit·<t verdade, nilo podendo absoluta
mente confirmai' o que havia denunciado
que o fi~ca.l Hygino J'.3CJbeu de exc3sso de 
porccn ta.gens a quantia de 40 l $217, informou 
o SJguinto: 

«Sl'. insp3ctor r- A esta fica. junto um 
qua.dro di:>el'iminando os vencimentos 
do ex-fiscal Hygino Espindola, no anno 
tle 1893, com as porc.antagans e descon
tos so11'ridos e acct'escidos com a impor
tancia de 81$600, (oitenta e um mil e seis· 
centos), na classe de gratificação prove
niente de multas re~uhant3s de diroHos 
em dobro. -O I o escripiueario, Alfredo 
Cludoal(lo Vieú·a. » 

Agora. aprecimnos a contradicção pela 
força da verdade. Ao Se. inspector Jansen 
Mullor· o Sr. Clodoaldo Vieira denunciára por 
escl'ipto qu3 o ox-fis.:al Hygino Espindola re
cabera de excesso de porcentagem a quantia. 
ue réis 401$217; no verso da portaria que 
baixei informou que o excesso era. apenas de 
81$600 e na. clasi!e de gratificaçc"ío proveniente 
de mt~ltas e1n clob1·o e no pruprio rnappa que 
juntou ;:t portaria, o qual remetti por copia. 



no Sr. Jansen, jà. não eram, nem 401$21 i, norn 81$600, nem tão pouco eousa alguma., porque o :fiscal não havia recebido mais do 
que lhe competira :porlei, que eram 300$000 mensaes de porcentagem e 200$000 de gratificação e isto mesmo só nos mezes de março, 
abrH e maio, como se póde evidenciar do prcprio quadro apresentado pelo denunciante e que passo a transcrever para. melhor cscla--
l'ecimento : · 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS T:ENCIMENTOS RECEBIDOS PELO FISCAL ESPECIAL llYGINO ESPINDOLA DA COSTA BELLO, DU1UNTE O ANNO 
I!_E 1898, DISCRil\IINAD0S POR GRATIFICAÇÃO, PORCENTAGEM, MULTA, DESCONTOS POR SELLO E IMPOSTO DE 2 E 4 % 

o 
'ti 
~ 

':::! 
Descontos ~ o C) 

I~ o o ~ Q 
Da. ta. Recebimento Observações ::... o Liquido ~ ~ o ...... ...... 

Cl) ~ 
~ .... 

..0 C!) Sello 2 e 4 % Total o 
!1l 

... ~o 
o' 

I!:> -----

21Receben a gratificação de fe-Março .......•... 
vereiro findo e porcencagem 
sobre arrecadação .•••..•.. - 134$694 20($000 18$40~ I I$387 29$795 99 

Abril .....•.•... 2 Idem idem de março findo e 
porcentagem sobt•e arreca-

29$000 dação •.•.....•••.•.••..•.. - 300$000 200$000 ll$000 18$000 IÚ 

;)) ............. 5 Idem a porcentagem de feve-
reiro findo, que demais lh·j 
foi cobrada. no pagamento 
de 5 1/2 % de sello no doc. 
n. 19, de 25 de março findo. - 7$408 8 

J\-Jaio .••........ 2 Recebeu a gt'/ltificaçã.o de abril 
1 findo e porcentagem sobre 

arrecadação ............... - 300$000 200$000 1 I$000 18$000 29$000 o 

.Junho .......... 1 Idem idem de maio findo. gra-
tificação e porcentagem .••• - 300$000 200$000 ll$000 18$000 29$000 
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Julho .......••. ·I 41 Recebeu a metade de sua. gra
tificação do mez de junho 
findo, conforme preceitúa a 
segunda parte do art. Zi do 
regulamento n. 2. 773, de 29 
de dezembro de 1897 ••.•••• 

Agosto .......•.. 111 Idem i~ em de julho findo .••. 

Setembro. . . . . . . 1 Idem Idem de agosto findo, 
gratificação e porcentagem. 

outubro ........ . 

Novembro ...... . 

Dezembro ...... . 

» 

>• 

llldem idem de setembro findo, 
gratificação e porcentagem. 

li Idem idem de outubro fin:io, 
gratificação e porcentagem. 

l21Idem idem de novembro findo, 
gratificaQão· e porcentagem 

131Idem idem, receoeu gratifi
cação do dia 1 a 12 do cor-
rente •.•••.....•..•.•••••. 

Fev .-l-1899 .. II3!Idem idem multas de direitos 
em dobm. á razão de 50 % 
sob r e a importancia de 
19$200 •.•••.••.•...•.•..•. 

Recebeu seus vencimentos de 
13 a 31 de dezembro ••.•.. 

Idem de multa de 50 % sobre 
o arrecadado de setembro e 
outubro ..•....•••.....••.• 
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- I lOIJ$0001 11$0001 2$000 13$000 187$000 

101$0591 200$009 ll$000 10$0421 .21$042 280$0li 

205$080 200$000 11$000 14$203 25$203 3i9$87i 

271$055 200$000 ll$000 16$842 27$842 443$213 

172$834 . 200$000 ll$000 12$913 23$913 348$92 
,;. 

284$880 150$000 8$250 15$395 23$6J5 411$235 

- 60$009 3$3001 I$2001 4$500 55$-500 

9$600 

47$000 2$585 $940 3$523 -13$475 

72$000 
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Não obstante esta p1•ova irrefutavel, este 

desmentido solemne, que fui por cópia. entr,;
gue <L sm.L inspecção, o• Sr . .la,nsen l\HUlcr, 
para não retroceder· de seu desideratum de 
ferir-me por todos Oil meios, não trepidou 
em despreulr a verdade c a razão, p<Lra. re
gistrar em sou relatorio essa parto imagi
naria, esse to pico negro c in fa.man tP, esse 
argumento fa.lso á tod<l pt•ov <t pa.t·n., llludindo 
a bmt fé do l~xm. Sr_ Mínistru d;~ Fazenda., 
obrigar S. Ex. a baixar a Or.lem n. 12, 
constante do D1:a1-io O!ficial rle :3 de m<.u·ço 
de 1890, que determinou ao ex-ftsl~<d Hyg;no 
Bello cxhibir a pt·.wa em contral'io com a 
certidão pn.ssada por um dos sens mais ranco
rosos inimigos, o 2" escripturario da Alfan
dega de Penedo Quirino ,José Gomes, vexado 
pelo respectivo inspector, Sr_ Sa.lathicl de 
Paiva, a qual vae abaixo transcl'ipta : 

«Illm. Sr. inspector da Alfandegade Pc
n!tdo- Hygino Espindola da. Costa. Bello, 
ex-fisca.l do imposto de consumo Dü, tel'
ceira circumscripção saUneira do Estarlo, 
])tecisa a bem de s~us dieeitos que vos 
digneis mandar certificar, junto a esta, 
quanto o supplicante recebeu de porcen
tagem pela arrecadação effectua.da, a 
contar de fevel'eiro de l8H8, at6 a época 
em .que o supplicante solicitou e ohteve 
dispensa do cargo que exercia . com a 
discriminação mensal, e hem assim qual 

_a porcentlgem a que tinha direito, afim 
de poder julgar si lhe foi ou não abonada 
em excesso. 
Nesses termos E. R. M. Penedo, :3 de 
abril de 1900.- Hygino Espindola. da 
Costa B ello . » . 

Estava sellada com uma estampilha. <lc: 
trazentos réis, devidamente inutilizada. 

Certifique o Sr. Quirino. Alfandega, 
4-1900.-- S. de Paiva. 

«Certifico que, do exame a que procedi 
nos livros de registro e pagamrmto do,; 
fiscaes dol impostos do consumo dos ex
ercícios do 1899, verifiquei, segundo os 
respectivos lançamentos, que o peticio
naria percebeu de porcentagem poJa 
arrecad;,.ç~ã.o do impo.>to do sal, na razão 
de cinco por cento, a que tinha dit•eito, 
desde fevereiro de l89t:! a maio de 1899, 
quando deixou o caego, a quantia (le 
2:522$12'2, discriminada assim: Em 1898: 
fcvereirol34$694, març:o 300$, allril :lOO$, · 
maio e julho lO 1$059, agosto 205$080, 
sJtembro 271$055, outubeo 172$8:~4 1 no
vcmbr·o 284$840; Em 18!:19: ,janeiro l2$!J60, 
1evereil'o 27$840, março 148$320, abril 
138$120 e maio 120$280. E para constar, 
cu, Quirino José Gomes, 2° escripturario 
da Alfandega de Penedo, passei a pre
sente aos seis dias do mez de abr·il dv 
1900.- Quirino .Tos!! Gomes.'' 

(Estava sella'l<t com cinco estampilhas fe
dcraes. competentemente inutilizadas, no 
v.Llor de 1$500.) 

Fica a"sim respondido e doscnvol vido o H5° 
questionaria e 1° das respons;1bilidadcs do 
Inspcct.or c do fiscal I:Iygino BeHo. 

Peendenflo-se a.o questionaria acima refu
tado a. 2a. p:trt!3 do annexo B, do rclatoeio do 
Inspectot' MEller e n _ 7 das resp ,ns:\bilida.de:S 
a mim imputarl<\s, julgo (l~ver tr·atar logo 
dJ àsssumpto, por considerar o mais impor
t:wtc, visto te,üat• de desvios de dinheiros 
publicos, isto é, de quantias arrecadadas de 
imposto tlo consumo do S<tl e não racolhidas 
;ws cofi'CS da Alf<tndegé~ de Penedo e Mo:Sa. 
de Rendas do Villa. Nov<t, com() informou o 
mesmo lnspector Ja.nsen MüUer em seu rcla.
tol'io, sem rellectir qué para alliemar tão 
gt'<tvc falta., ia fel'ir' o quQ !ta de ma.issa
geado-<t honr,~ c a probidade do homem: c 
incJreer·i;t, como incort·eu, num çl'ime sujeito 
it lei p::mal, por ser injusta, improcedente c 
ca.Lumniosa semelhante imputt~ção, como 
tudo passo a expor e provar•. 

Apuração_ de responsa,bilidades do Ins
pector_ N _ 7. 

ErÚ ter autorisado o mesmo fiscaJ a 
conservar em seu poder, sem qno fosse 
up-t rcsponsavel d<\ Fazenda com as 
garantia.s que <.\ lei esktbelece, os di
nheir•os ])rovenientes do imposto que 
r·ecolhia com intel'vállos mais ou menos 
longos, segundo lhe convinha, o que de
terminou o facto de não constar do caixa 
especial do s;~l a qmtntia de 7:261$740, 
segundo a representação do 2° cscri- . 
ptur<n>io da Delegacia l"iscal neste K;;
tado \<Valter vVilliam Sabino Bl'O<Ldbent, 
<ntxiliar tb presente inspccç~ão, a tls. 
36 do annexo B, pal'te 2. a. 

Affi t'mon o Sl'. Inspcctor' .Ta.nsen Müller, 
apczar das instrucções lb Inspoctoria que 
dctcr•mitHLVam que os recolhimentos -de di
nheiros fossem fdi;os nos dias 15 e :lO de cada 
rnez, om virtude da grande distancia da sede 
lia Rep:wt.iç:ã.o ;ts salinas e condições &opo
geaphicas das zon;~s S<\linciras, acct·escendo 
ainda. a impo.~sibilida.de do fiscaL Hygino · 
alJandonar o posto fiscal da. Bal'i.'<t da Pa.ra
puca p.~ru vir dbriamente recolher a renda 
do imposto, por en.usa. dê!.S cntr'ctdas e s:thida.s 
constantes das em lJ ~u·caç~ões no serviço de 
contluc(~ã.o de sal, que o referido fiscal re
colhi< ~ os dinhcit·os quando lhe convinh(t; I) 

q~te dete?''l'ltinou a facto de ntío consta1· do cai:;_,a 
especial do sal a q·uantia de 7:261$740 réis!!! 

Não precisando mais abundar em outl'a.s 
considoraç~õcs sobt·c o serviço de arrecctda(,'ã.o 
C fiscalização do imposto de COliSUlllO dO sal, 
por j<i. estar muito bem exposto c dcscnYol
vido em outros rpu~stiona l'io'S, li mita.t•-ro.et-



hei simplesmente a provar ao Exm. Sr. Mi
nistro da Fazenda a improcedencia de tal 
informação; e, portanto, <~ calumniosa impu
tação a funccionarios probos e cumpridoros 
de seus deveres, tão maculados c injuriados 
pelo Sr. Jansen M.uller, estampando as cer
tidões authenticas passadas pela Delegacia 
Fiscal e Alf'andega de Penedo, extrahidas dos 
livros caixas, lino de talões de arrccadaçiio, 
guias de ca,l't'egamentos e de rc~olhimentos 
de dinheiros c outros, por onde se verá 
clara e patentemente que o fiscal Hygino Es
pindola, da Costa, Bello recolheu as impor
tancias arrecadadas do imposto de consumo 
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tudo de janeiro a outubro do citrtdo 
anno, assim como qual a importancia 
que arrecadou c recolheu tambem, por 
guias, á vista dos mesmos livros c do
cumentos, não mais como fiscal especial de 
toda a zona salincira, porém como fiscal 
d<t teJ·ceil·<"t circumscripção, nos mezcs 
de novembro o dezembro do mesmo <tnno, 
em vil'tude da reforma por que passou a 
arrecadação do imposto com :.t divisão 
em seis circumscl'ipç~ões que determinou 
cada circumscrlpção ter um fiscal- Cir
cular do Exm. Sr. Ministro da Fazenda, 
de dez de agosto do mesmo anno. Nestes 
termos pede deferimento. E. R. Mercê. 
Penedo, dezesseis de abril de mil e nove
centos. - Hygino Espindola da Costa 
Bello.» • 

· do sal nos exercícios de 1898 e 1899 até 
maio, quando solicitou sua exoneração, e, 
longe de ser devedor ·á Fazenda Nacional, 1\ 
antes credor da quantia de 3$ que dema,is 
l'ecolheu em uma guia, como tudo verificará 
o Bxm. Sr. Ministt·o da, Fazenda pelas certi
dões abaixo transcriptas, como ainlla, pelo 
parecet• do Dr. procurador da Republica e 
~cntença uo illustre Dr. juiz seccional, nos ;c 
Estado, no executivo fis(;al intentn.do contra 

(Estava sellada, com uma, estampilha fe
deral do valor de trezentos l'éis, devidamente 
inutilizada.) 

o referido fiscal, em virtude da ordem des8c 
Ministerio, constante do Diario Official dG->il 
de março de 1900, dil'ighia á Delegacia Fis
cal, mandando p1·ocoder á cobrança da 
quantia de 7:261$740 acima referida peJo 
Sr. inspector Muller em seu relatorio, e por 
certidões pedidas, tambem transcriptas, para 
S. Ex. o Sr. Ministro melhor apreciar e de
vidamente julgar da causa do signatariQ 
destas linhas. 

Imposto de consumo de sal-Arrecada
çã,o e recolhimentos na Alfandega do 
Penedo e Mesa do Rendas de VillaNova, 
exercício de 1898. 

«Illm. Dr. delegado fiscal do Thesouro 
Federal em Maceió-Higino Espindola da 
Costa Bello, ex-fiscal de toda a zona sa
lineira, comprehendend..> as salinas Ja, 
mar·gcm de Sergipe e ue Alagôas, sob a 
fiscalimçã,o da All'a,ndegi.l, de Penedo, 
nomeado l)or por·taria numero doscssois, 
de vinto e quatr·o de janeiro de mil oito
centos o noventa c oito, do inspcctor da 
AlJitndega, pcrcciJendo <~ gratiticaçio 
mensal de duzentos mil réis (200$) c 
·mais a porcentagem de cinco por cento 
sobre toda a arrecad:tção do imposto de 
consumo do sal, precisa, a bem de seus 
direitos, que vos digneis mandttr dar por 
certidão, éL vista do·s livros de guias -do 
arrecadaç~ão. livros de talões de diversos 
impostos, ci1ixas pareiacs rc::;pect~vos da 
Alfandega, de Penedo, mesa de rendas 
de Vill<t Nova e caixa geral daquclla 
alfandega, tLulo existente nessa Delega
cia, qu:.ü a importancia arr·ecadada e 
tputl a recolhida aos cofres publicos pelo 1 
. ~upplicante nas referidas repartições, 

· «Certifique-se, não havendo inconve-
niente. Delegacia Fiscal do Thcsomo F e- · 
doral nas Alagoas, em vinte e tres de 
:.~hl'il de mil o novecentos.- O delegado, 
Antero ~Monteiro. 

« Certifico, em cumprimento do des
pacho retro, que, dos livros c documen
tos, conccrnentccl ao imposto dé consumo 
do saJ, d<t Alfandega de Penedo e mesa 
de rend<ts de Villa Novtt,-cxercicio de mil 
c oiteccntos noventa e oito, taes como 
livros de guias de talões de di versos irn
postos, livros-caixas respect,i vos, const<L 
quo o fiscal especial Hygino Espindoht 
da Cost<t Bcllo, arrecadou do imposto de 
consumo do sal a importancia de quarenta 
e -urn contos quinhentos noventa e dois mil 
oitocentos e dez rdis, so11do trinta e oito 
contos cincoenfr.t e seis mil quat1·ocentos e 
oitenta rdis na AUandcg<t tlo Penedo, o 
t1·cs contos qHinhentos e trinl1.L c se1:s mil 
e tre:;entos o t1·inta 1·dis rm mosa, de run-. 
das <lo Villi.L Nov:.t; notando-se entre o 
:~rr·ecadado o recolhido umit di/l'orcnça 
de tres mil réis Jlill'i~ mais recolhido::: na 
guiiL constante dos talões nnmcros tt'e
zcntos e dez a trezentos e.Jlezenovo. 

E, para constai', eu, TiL_notheo .Ferreir<L 
Machado, segundo escnpturat•to da Al
fandeg<:~ ·de Penedo em corrnnissão nesta. 
delegacia,, passo a presente aos doze do 
junho de mil e novecentos.» 

(Estavam colladas cinco estampilhas fo
del·aes no valor tot<~l de mil e oitocemtos 
réis devidamente inutilizadas)-Visto, A.n· 
te1·o'J.1ontei1·o, doze de junho de H.Ül e novo
centos. 

Arrecadação c rocolldmcnto na Al· 
fanuega de Penedo, exercício de janeiro 
a maio • 
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lllustre Sr. inspccl;or tl<~ All'<wdoga de 
Pene~lo-Hygino Espindola daCosta Bello, 
precisa, a bem de seus direi tos, q IW vos 
digneis man1htt' cerWic<Lr', junto <L esta, 
qual a al'l'i:lCada~:'io etrcctuada pelo su p
plicante como fisca.l do imposto de con
sumo do s•ü na. terceil'<L cit·cumscripção 
sa.lineíra <lo Estctdo de Sergipe; e si da 
conl'rontação dos talões o mrtis documen
tos existentes nessa reparti\:ão com a.s 
cn trcgas feitas pelo supplican te resultou 
alguma diJfcronça contra a Fazenda,, 
durante todo o tempo que o supplicante 
exerceu aquellc logar. Nestes termos, 
espera. receber mercê. 

(Estava scllada com uma estampilha 
federal no valor de teczentos réis, tlcvi
dítmentc inutilizada com a datc.t o assi
gnatura seguintes: Penedo, trcs de abril 
de mil e novc~entos.-liygino Espindoto.. 
da Costa Bello.) 

Certifique o Sr. 1° escripturario Cruz 
Filho. Alfandega, tres de abril de mil e 
novecentos.-Salathiel de PaiM. 

Certifico que no archivo desta reparti
ção não existem d11dos por onde possa pr<)
cizar a. arrecadação do imposto de con
sumo do sar elfectuada no vxercicio de 
mil oitocentos e noventa e oito pelo po
ticionario na q nalidadD de fiscal da ter
ceira. ci['cumscripção, por acharem-se 
l'ecolhidos â Delegacia Fiscal os livros 
e documentos; quanto ao exercício de 
mil oitocentos e noventa e nove, cJrti
fico, á vista do livro de lançam3ntos de 
receita. e despeza do imposto do sal, que 
o peticionaria arrecadou a importancia . 
de onze contos cincoenta e um mil seis
centos reis e que nenhuma ditfm·ença se 
nota entre os t'J.lões c o liveo q_uant) 
a1uella arr·ecadação. E para l!onsta.r cu, 
Antonio da Cl'uz Silva Fill10, pl'im~iro 
escriptural'io, p<tssci a presente nesta 
Alfandega ele Penedo a0s sete dias do 
mez de abl'il d:; mil e noveccntos.-0 
1 o cscripturario, Antonio da Cnt:; .Silva 
Filho. 

(Estava sellada com duas estampilhas f'e
deraes uo valor de mil e cem réis, devida
mente inutilizadas.) 

Segunda certidão so}}r·e a al'l·ecadação e 
recolhimentos no ·exercício de l89::>,de ja.ncir·o 
á maio, visto ter havido engano do empre-
gado que pa.:ssou a pl'imeil'a: · 

Ilm.St'. inspector da Alfa.nrlega de Pe
nedo- Hygi:to Espindola di.t Costa Bello, 
ex-fiscal do impost.o de consumo do sal, 
preci,;a, a. bem de seus direitos, que vos 
liignois manrla.J' cel'tificat·, ,i11nt.o a esta, 
qual a impul'tancia. at'I'UI,'tulada o I'Cclo 
lhida aos co!'t'CS deiil'liL A llhiltll'g<t poo
supplicante dtu·anto I) iUilliJ proximo 

passado ; c si da confrontação dos 
documentos existentes no archívo dessa. 
repartição cJm os lançamentos feitos 
resulta alguma. dilforença porquan1;o, 
pela cet'tidã.o passada. pelo Sr. primeiro 
oscripturario Antonio da Cruz Silva ~'i
lho. resulta. um<t difl'ercnça, como, com 
a devida venitt, o supplicante oll'erece 
;i, vossa considcPação os dezoit') do
cumentos juntos, nos quaes se ovidenci<L 
que o supplicante arrecadou -c recolheu 
aos corres dessa Alfa.nilega, importa.ncia. 
sup:.~.rior (t mencionada · mt certidão 
pa,ssada na petição que o supplicante vos 
dirigiu em tres do andante. Nestes ter-· 
mos, espera receber mercê. 

(Estava sella.tla com uma estampilha fe
rlural no valor 1lc tresentos réis, que foi 
inuGíliza.d<t com <L da.la e <~ssigna.tura se-
guinte: · · • 

« Peneilo, dez de ahril de mil e novecentos. 
-Hygino Espindola da Costa Bello. » 

Ce ifique o Sr. Cruz Filho, tendo em 
vista osd:)cumentos annexos. Alfa.ndega, 
onze de abril de mil-e novecentos.-Sa
lathiel de Paiva. 

«Cet•tifico que dolivrodo lançamentos de 
l'Ocoita e despet:a do imposto de consumo 
do sal relativamente ao excrcicio de mil 
c oitocentos e noventa e nove consta teL' 
o peticionaria na qualid,d.e de fiscal 
especial, encarregado da fiscaliza.çoã ge
ral, recolhido no período ele ,janeiro a 
t"inta e um de m'l.io do anno de mil oi
tocentos e noventa. e nove a importancia 
de on::e contos setecentos e cincoenta e um 
rnil e seiscentos réis, bem assim que á fo
Lha verso, do mesmo livt'O; consta tam
bem o recolhimento da importancia de 
'ttm conto duzentos e setenta e seis mil oi
tocentos reis lançarla sem de3ign<tçã,o no· 
minal do fiscal e somente com a indic<L
•)í.o (le fisja.l-geral ; col'tifico nmis que, 
:tddicionadas as importancia.s constantes 
dos talões e das seguodc.~s vias de guias 
d~ recolhimentos annoxas a osta petição 
e a,presentadas pelo peticion;u·io como 
tlocumentos, perfazem o mesmo totaL da
queilas duas importancias- treze contos 
vinte e oito mil o quatrocentos réis. E 
para con~br, eu, Antonio da Cruz Silva. 
Filho, pl'imeiro escripturario da Alt'an
deg<t de Penedo, passei a presente · aos 
dezescte dias do rnoz do abril de mil e 
novecentos-- O pl'imeiro oscriptul'<\rio, 
Antonio dà Cruz Situa Pilho.» 

(E::;tava sella.da com quatro estampilhas 
federaes no valot· de mH e novecentos réis, 
dovü.lamente inutilizaJ.as.) 

ArJ·ocadação fei&a no exercício de 1899, de 
janoi ro a maio, c l'JColltida na Mesa de Ron-
1);~-; do Vill;J. Nova : 
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«Illm. Sr. inspector da ALfandcga. de Pe
neclo-Hygino E.-;pindola d<~ Cost<~ Rlelo, 
ex-fiscal do imiJo.3to dõ consumo do sal, 
P!'aci~a. a b3m de s:ms direiGos, que vos 

. d1gnets manJar dar-lhe por certidão 
quanto al'l'ecadou o supplicanto na fisca
lização d:) ref'urirlo imposto no pel'iodo 
de janeiro a maio rlc mil o.itoeentos e no
venh e nove, pelos taLões numems vinte 
um, vinte novo,trintao um, tt'intu. e dons, 
quarenta., cincocnt<~ c trcs, duzcnt lS ,.;os
senta, duzentos e sessenGa e um, duzen
tos sessenta e tros, duzentos e sosscn ta. c 
e quatro, duzentos sessenta c cincJ, du
zentos sessenta e sois, duzentos setenta, 
duzentos sctlmta c tros, duzentos setenta 
c quatro, duzentos setenta e cinco. du
zentos setenta e nove, duzentos oitenta, 
duzenJ;os oitenta. c um, duzentos oitenta 
e dous, duzentll> oitenGa e tr·es, nuzentos 
oitenta e quatr·o, duzento;:; oitont<L e 
cinco, duzento8 oitenta e. seis, duzentos 
noventl e tr·es, duzentos noventa e qua
tro, qua"';rocr:mtos cincoenta. Cl)mo é de 
justiça,espcra. o suppl i cante defedmento. 
Penedo. onze <lc junho de mil novecen
to·3.-- Hygfno Espindola da Uosta Bello.» 

(Estava uma cseampilha, f'edel'al de tre-
zentos réi~, devidamente inutilizada .. 

_ « Certifique o Sr. Quirino. A.,lfhndcga, 
onze de junho de mil e novecentos. Sala· 
thiel Paia;ao. 

Certifico que, revendo os ll v r os de talõas 
da arrecadação do imposto do sal, ex 
teahidos de janeiro a maio, cncontrJi o>: 
de que trata o peticionado retro, da 
f'órma srguinte: Talões numeros vint0 e 
um, vinte e cinco, vinte e nove, trinta e 
trinta e um, de dezoito e viilGe c um, do 
janeiro, ext,rahido . ..; c fir·malios pelo fiscal 
auxiliar .Jose Antonio Martins, na i.m
pot•tétncüL de quatrocentos c cincoenta e 
um mil o dnznnto~ l'(lis, C;)ntendo no 
vcr·.-;o tlltHL doela.mç1b 1i l'!llada pelo Jk·· 
ticionario de ter sirlo a dita n.t•rccadaç~ão 
rocolhiri<L n<L ost<tl}ão fiscal da. Villa 
Novn.; talões, numêl'O::> trinta e dous c 
qnal'onta, extr;_düdus e tlt·mados pelo pe
ticionaria, em vinte e cinco c vint3 e 
sete de ,j<tnciro, na importancia. de 
cen ~o e q uinzo mil e duzentos réis e com 
a mesma declaração no ver::W. Talões 
cincocnta. e tl'e::;, de tl'es de fevereiro, na 
importancia de dezenove mil e duzentos 
réig, talões numeros duzentos e ses
S3nGa, duzentos e sessenta e um, de 
quatro de abrit, na. importancia de no
venta e seis mil rêis; talões numeras 
duzent~H e sc:'lsenta e tees, duzentos e 
sessenta e quatro, duzentos e sessenta e 
·cinco, duzcnto,; e ses~enta c seis, duzen
tos e setenta, de cinco do mesmo mez, 
Camara V, I 

na impo1•tancia de trezentos e quarenta 
e einco mil e seiscento.> réic:; talões nu
meros duzentos e setenta e tres, du
zentos c setenta. c quatro, duzentos e 
seten~a c cinco, de ::;eis do me.3mo mez, 
na importancia de cento o ses.~cnta e 
tr·c, mil c duzento~ réis; talões nu
mei'O.{ duzentos o seteírt.tt e nove, du
zentos c oitenta, duzentos e oitenta e 
um, uuzcntos e oitenta e uous, duzentos 
c oitenta e tt'es, duzentos e oitenta e 
quatro e dtlzento.> e oitenh e ci nco, de 
onze do mesmo mcz, na import; ncia de 
trezentol e quarenta. e cinco mil e seis
cento; réi~; talões numeros duzentos e 
oitenta c sei.-;, de doze do mesmo mez, na 
importancia llo trinta o oito mil e quatro-

. c0tlto:i réis; talão numero duzentos e 
noventa c tres, ·do quinze <lo mesmo, 

. na importancia Je quarenta. e oito 
mil réis; talão numero duzentos e no
venta e quatro, de vinoe <lo rne.m:w, 
na importancia de cincoen ~a e set11 rnil 
e :-;ei~cent.os réi:~; talão numero qua.tro
ccntus e cincoenta, de vm~e e seis do 
me.~mo, na i.mportancia de cento e 
cincoenta e tre::; mil o seiscentos réis, ex
tr·ahidos e fir•madol pelo peticionario,scm 
nenhum<~ declaração no vereo, -porém 
referente a sal de:oJpachado corn destino 
ao porto de ~l.'opriá, Estallo de Sergipe, 
perfazendo ao todo. wn conto oitocentos 
e b·inta e tl·es mil seiscentos reis, arreca
dação a c1ue se referem os citado-> talões 
dtl j<tneiro a maio do mil e oitocentos e 
noventa e nove. E part~ constar, eu, 
Quirino .José Goma;:;, ·segundo escriptu
ral'io da AU:'andega de Penedo, passei a 
prescnie aos tre3e dias do mez tle ,junho 
de mil o novecentos. O seguntlo escri
ptut'a.rio, Qv,irino Jose Gomes. 

(Esttwa sollada com tt'es estampilhas fe
doraml no valor de mil réis C<\da. uma, 
devidamente in~ttilizadas: Numero cento e 
qu;ttorz.~. ::;ol::;cento::; réis, paga do sello de 
verba, seiscentos réis. Alfandega de Penedo, 
tl'czo de junho de mil e noventos.-C:rM.z Pi
lho. Recebi sei:~contos réis. Alfandega, treze 
de junho do mil c novecentos.-Doutor Avila.) 

Recolhimentos fúitos na Mes:~ de Rendas 
de Villa-Nova, exercício de 18U9, de janeiro 
a maio. 

« lllustre Sr. Dr. delegado fisc,~l do 
Thesouro Federal em Maceió.- Hygino 
Espintlola da Costa Bello, ex-fisc.ü .do 
imposto de consumo do sal na terceira 
circumscripção da zona salineira sul)or~ 
dinada á, Alfandega de Penedo, precisa, 
a. bem de seus direitos, que vos digneis, 
junto a esta, mandar certificar qual a 
importancia recolhida pelo supplicante 
<Ws cofres da Mesa do Rendas Federaes 
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de Villa Nova, na arrecadação do im
posto de consumo do sal, rle janeiro a 
maio de mil c oitoconto::; e noveBta e 
nove, quer· no earacter de fiseal da ter· 
ceira. circumscr·ipr;ão, quor como fisc;d 
enca,rregarlo da, fiscal izar)Io gcr·al crn 
toda zona, tudo discrimim~rlo mensal
mente. Ncstc)J termos, pede defel'irnnnto. 
Penedo, onzD de ma..io de mil e novccen
tos.-lfygirz.o Espindola da Costa flello. 
Numero noventa, c tres tl'ezcn·';os 
r(~is. Pag•~ t,t'CZimt.os r<\is rle sello de 
vcr·lw,. Allhndnga de Penedo, on.zc de 

. maio de mil novécentos.- O escl'iptu,·a
l'io, Antonio da Cn;,z .Silva Filho. Hccebi 
trezentos réis. Allhndeg<~, onze de maio 
de mil e novecentos.- Doutor Acila. 

« Cm·tifiqun-se, não lmv1mdo inconvc
n ien te. Delegada,. dez~~sctc de m<~io de 
mil e novecentos.- O 1lnlega1lO, .'lntonio 
Antero Jllonteiro. 

Cel'tifieo em curnp1·irnento do dn~paclw 
retro que. dos liVT'os caix<t geral c dn 
talões de diversos impostns da. Mesa de 
Rendas de Villa, Nova, exercício de rn il c 
oitocentos c novonta, o novo, ~~onsta 
que o fiscal especial do imposto de con
sumo do sal Hygino Espindola da Costa 
Bel lo recolheu no poriotlo de janeiro a 
maio n, irnportancia de um cont.o oito
centos c t.einii<t e tues mil c seisccn1,os 
réis: sendo quinhentos e oitenta, c cinco 
mil e seiscentos no dia primeiro de fevo
J•ei ro,constan i;es dos talões nurncr·os trin l;a, 
o um, vinte e um, vinte e cinco, vinte e 
nove, trinta, trinéa c dom;, (tuarenta, 
cincoonéa e tros; c nm conto duzentos 
e qtmrcnta c oi LO mil réis no dia vinte o 
oito de abril, constantes dos t:üões Hlt

meros tluu.mtos o sns~enta, duzonlos c 
sessenta, e um, duzentos e sessenta c tr-es, 
duzentos o sei)scnta e quatro, duzentos(\ 
sessenta c cinco, duzentos e scsscnt<~ c 
sois, duzentos o setenta., duzentos e 
setenta e tr-cs, dHzcnt;us c soi.cnl;;~ c qua· 
tro, duzentos e setenta c cinco, duzentos 
e sef;enta e nove, duzenio~ n \)itnnta, 
duzentos c oitenta c um a duZIJittos c 
oitenü~ e seis, duzentos c noventa e ·Grrs, 

-duzento.: o novélnt.a e quat.t·o, qwttr·o
eeni.os rl c i ncocnta,. E pat·a, con ~ta r, eu, 
Timothco Ferreira Machado, segundo 
c.;criptural'io da. Alf'andega de Ponedo, 

, nm commissü,o TII)s1;;~ dolegaci;í, liseal do 
Tllesouro F'arloral em l\'faceió, pas~ni a 
presente aos dozo dias do Junho tio mil o 
novceonl.o:-!. 

Estftv:un einco m;tawpillws fcHleracs Jl() 

valot· total de dou!; mil réis, rlovidamcnto 
in ntilizadas. 

«Visto. Antonio Antero. f.Jozc de junho 
de mil o novecentos.>> 

Parecer do pr-ocurador da, Repuhliea Dou to r 
Leite Pindahylm, no pr·occsso cxccui;ivo 
fixe:ü contra o Qx.-ftsea,l do imposto do con
:;umo do sal Hygino Espindola da Costa Bollo, 
consínm·:~do :dcançado pcliL quan tiu. de 
7:261$740 que arrecadou e ruTo recolheu, con
forme in.fonnon, ern seu rel<Ltorio, o Sr·. 
inspector .J:wscn Müllel' <to Ministerio da, 
Fazenda : 

<< Cm·tifico, em ohcd iene ia, au despacho 
do Dr. jniz secdonal,pr·o!'crido na peti(;ão 
em que o Dr. i\ntonio Espindola Fer
reira de Olivcirn rorg10r por ccrtidà~o o 
teor do pnreccr do nr.procuradol' <h 
Rcpuhlica, ne:->ta secção e a sentm1ç:t do 
m<'.smo Dr. ,juiz seccional proferidos no 
1\xccutivo fiscal que. perante o mesmo 
j11izo, corr·ia contra o cidadão Ilygino 
Espindol<L da Cost;L Bello, O'l:-fiscal do 
impodto de consumo de sal, w.t ttlrceiea 
c·ircumscl'i pçã.o sulxmlinad.a <i, Alfandcga 
do Penedo, quo, T'I\Vendo os autos rn
spectivos. nellesencontrei, a !'olha:; qua
r~mta, c ![tmtro (H), o parecer ·~ !1110 
allud.c o pcticioriu, c que é do teor• se
guinte: 

Parecer-Antes de entrar na apec(~ia.
(;ão .i u dd i ta do;; autos vou logo dizer q ne 
só no interesse <la Fazenda demorei o meu 
parecer, por twnto tempo, nguardando 
que, por intermedio d.o inspector- do 
Fazenda, l\'Ianoel Jansen Mullm·, me 
J'os .. mrn remcttido.~ do Thcsourü Nacio
nal documentos capaze.~ do invalidttl' os 
que o exocu tvlo cx:hihiu em smt defesa 
de f'ollms a folha. Como, porém, atü esta 
rlat;t, não me fo"S::Jfll presentos ta(;S docu
mentos, nom me se,ja licito rctanlar· in
definidamente ';1 march<t da pt'cscntc 
execução, ttqui dou o meu parecct· pd:~:; 
provas dos áuto:-;. 

Pelo artigo quinto do dücreto numero 
tl'escntos e novont;1 c dou:;, de oitD de 
outubro de mil oitoeentcM c noventa c seis 
e seu respectivo regulamento, numero 
vinte c quatr·o, digo numero doud mil 
quatr·oeentos e nove (2.4UO) de vinte e 
tres de dezemlJro do me::~mo anno, ar·tigo 
rluwntos o sete e dl)Zcntos c oito, á Dele
gaci:~ FíscaJ cabia instituir o exame 
soln·e as contas do executado, organiz<Lt' 
o eompc:,ento pt·oces..;o c rcme1;tel-o <w 
TribHnttl de Contas para, o julgurncntn 
definitivo. IJcsde que assim não fez a, 
dnlcga,ci;~, de post~c d.e todos os livros e 
ll()ellnwntos I'ororun1.cs ao tempo do 
!lXei·cic:io do ex-ilst:<tl do imposto do con
sumo do :-;ai, na l.m·ccira eir·cumseripçfto 
da zona. salinei!'a, do Estado de Ser·gipr~, 
cidadüo Hygino .E:ipindola da Costa Bello, 
a esl;a rn·ueut·adot'ÜL só eumpria promo
ver o procc:->do c:<ceutivo contea o rel'e-



rido fiscal, de conformidade com o cerl?:. 
fico de f()' h as tres, apresentado p·!Ia 
mesma Dclcgn.ci<.t. 

Pois, si 1:>cio artigo setenta e um do 
precitado regulamento elo Tt'i lmnal de 
Contas. cabe a. este pr·oeessa.r c julgar nm 
unica instaneia. e r.·rwer as contas dD toda.s 
as r·epartir.~õos, empregados e qwwscrrrcr 
l'esponsa v eis q ti C, Hing·ula.r· ou collecti~ 
va.mcnt.e houver·ern anccadado, a.dmi
nistr·ado c <hspnnrlirlo dinheiros publi
r~os ou valor·es do qu:dquat• espr!cie, inclu
sive o material pcrtencent!l :í. Republiea., 
ou por·q 110 esta. seja. rCSIJonsa. vcl c r~:-3t.ejam 
sr)h :;ua gua.1·da »-nào dovi:L ter a llcle
gacia. Fiscal rmncLticlo ao .Juizo dos Fei
tos rmr;t ~e r accionad a. <L con l;a., que 
i nstruc a pr·csen te acc,·ão, sem quo fosse 
c lia préviamen to su hmettírl<t ao julg<t- . 
monto rlcfl nitivo do TroibunaJ de Cuntas, 
de onde, a.fimtl, pnlo repr·e~enta.ntn do 
Ministcrio PuiJii~~o, pm·;ut'ie o mesrno 
TT'ihunal, seda. rcrnettiuo a·osta. Pr·o
cnmd.ori:t o l'(!spect.ivo accorrlã.o, no caso 
de vcr'iticur-so a.lcance contf'<t o ex
r!cutarlo par·a os ell"citos do artigo qu:u·i;o, 
numcr·o d.ous, rlo pr·ccitaclo rlecroto nu
mero tresentos e noventa c dous ue oito 
elo outubro do mil oitoeentos e noventa 
seis, isto é, p<trr.t en!,ão pt·omover· est,a 
Procurarl.ot·ia a exoeu~·i\o Ll<t sen ten~~a tio 
Tribunal de Contas. 

Consideran1lo, portanto, :t 1livida cer·ta 
c liquida. nos termos d.o :u·tigo eineoenta 
o tros, parto quinttt rlo rlecr·eto nwmn·o 
Ü'(\S mil e oitent:~ o quatro riu cineo 1lo 
novnm br·o d \ mil oitoccn to~ e noventa, 
c oEo e à vist:.t dD 1loeumento uo folhas 
trml, pelo qual curtitica. a Delegada 
Fiscal ser o executado devedor á. Fa
zcndu. Nacional pcl<.t quantia . de sete 
contos seiscentos e sessenttt o dous mil o 
novecentos e cincoenta. e sete l'()i~ 
(7:GG2$D57). sendo quatrocentos e um mil 
c dut.entes e llezm;stc·réis'(401~17) (lo 
excesso do pot·conta.gom r1uo clem~tis re
cebeu o sete contos duzentos e W}sseui,;L 
e urn mil setecentos e quareni;a réis 
(7:261$740) do imposto de sal que arre
earlou e cuj:L entmtla não com;ta Ja C$· 
CI'ipturação ela Alnt.ndega ele Penedo
iniciei a. pt·oscnte ac1,~ã.o. In'l.irnatlo, 
po J'!\111, o ex cr:11 Garlo il.olendcn·:'·\1~ eolll 
cer·ti!]c!es a.u then tie:.tH, j:~ fornccitliLS pnla 
All';trHleg:L do Penedo o pel<t Dologaeia 
l•'iseal, j:i. nxtr·a IJirlas do.~ livros da Mesa 
de Rendas rle Villa Nova (l•}.;tado de ::ler
gipe) e rccolhirlai:! :i. delegada, bom eomo 
1;om grarHl'-l eóJJia rlo r;uir;,s o conlwd
j,l,enlos de reeolhimontos de dinhnír·os, 
nm dill'ol'cntcs époctts <~ Alfilndcga ele 
Penrdo. Taes doeumontos ele folhat oito 
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a qna.renta. e uma invalidam o certifico 
de rolhas tres, e importam annullaç:'.i.o <i;t 
llivi1la. fiscaJ-veja.mos: 

Pela ccrtillào do folhas quatorze, f'or
nceida. pela. Delegacia., á vi::;ta. rios li
vt·os de guias c de ta.lões de arrecada
<;.ão, guL1. de recolhimento dos impostos, 
livros do taU:íns de diversos impostos e 
livr·os caixas respectivos, documcntns 
1;om;t.a.n tos elos li vr·os da, Alf'a.nrlcga. de 
Penc<lo e Mosa. de Rendas de Villtt Nova, 
cone:~mcntos ao imposto de consumo do 
sal e rcf"er·cntcs ao uxerdcio de mil oito
centos o noventa. e oito, se vcrifie<t que 
u exceuí;ado itl'l'CC:<J.Ilou a. rp.1u.nt.ia. de 
quarenta c um contos,quinbontus oil.en
i;a o novo mil oi1ocentos o dcír. I'(!Í:-l 
( 41 ::iH !.I$>.: 10) e recolheu q u:tt·en (;a. n um 
cor~to>, flUinhentos o novcnt.a e rlous mil 
nitocPntos o 1lUZJ'r~i.-; (4l:fJ0.2.$8lO),sonclo 
tl'ini;:L n oil;o contos, cincO!\llta e ::;eis 
rnil qu:tt.t·occntos e oitenta. c ::; ds l'f~is 
(:!H: 050$<180) na. Alf'awleg<t do Penedo e 
i;t•es conto~ quinhento,; e trinta. o snis 
mil tl'Ozcn tos c t.J-inta. réis (:l: 5:36$~130) 
rm Mns'L de H-cntla.-; de Villa Nova, no
tanrlo-sc entr-e o ar1·ecadado e o ?'ecolhido 
(vide cortülão do follms Cluatorze, in fine) 
urna. difi'ercnça Je tre . .; mil l'éi:-3 ( :3$) 
p:t.r•:t nmi:-; l'Ccoliliclos mL gui<.t constan
te uus lalõm; numero~ tre:-:entos e novo 
o tresento::; c Jc ;cnove (Prccitn.d.<L C'11'

tirHí.o <t follm.-; quatorzc)-Pela certidão 
de folh<ts quinze vet·so c tlczo .. mis d;L 
delegacia, oxlil·ahiJ.<t do livro eaixa p 
do talcie . ..; de rli ver· .. ;os irnpost.os da Me:-1:1 
de nenrla.::; du v i lia Nova., 110 OXCI'Cinio 
de mil u oif,oecntu:-: e noventa o nove 
( IH!J!J) se vorifie<L q uc o oxccu t:ulo rcco-

. lhcu rln ,j<Lrtoit·o a ma.io do dito exerci
cio a quan:ii<L de um conto oitocentos 
o tr·in La. e iiJ'CH mil c seisccn tos réis 
(l:l-333!!;1i00) dl-;cl'irninada-; as pat·cella.:.; 
men .;;Úmente, conforme c'onsta do.-; ta
Jües, cujos nurncros menciona <t rcferhlit 
certiuii.o. 

Cont'ron !;atlas estas certidões com a de 
folhas dezesete <L dezoito vcrso,iornccid<.~.:· 
peltL Al!i.t.ndcgu.de Penedo,sc verifica a ex
actirlií.u tht quanti<L recolhida O :8~~:!$600) 
dur·ant.o urn periodo, pelo executado, do 
imposto do com;unw d.o sal despachado 
com. rle::;tino ao porto de ProprüL, do Es
i;:tdo d.e Set·gipc. Os numot•os dos talões 
mtmcionadoH nas duas :mp1·a.ci1iadas ec1·· 
tirlõos 1\JI'Iwcidas pnla. Alfandega do Pe
nedo, de folltas dezcnovo vorso, vinto 
ver,;o, se vel'itica liavm· o executado re
eolb HI o á. mesma all'a.nucga deni;r.·o do 
pnl'iodo de ,janeir·o a maio de mil oito
euntos c c noventa e nove (1899) a 
rptantia de treze contos vinte e oito 
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mil e quatrocentos réis (13:028$400) 
sendo a de onze contos setecentos e. ein
coenta e um mil e seiscentos réis 
( 11 :i51$600) lançada em seu nome e a de 
um conto duzentos e setenta e seis mil 
e oitocentos réis (l :276$800) lançada no 
livro da roceita do imposto do con;;urno 
do sal, sem de,;ignação do nome (lo Jl.~cnJ 
<rue a rccolher·a; verifica-se, porém, da 
supraci~ada certidão de folhas vinte o 
um verso, ter sido esse lanç~amento feito 
J.lOl' um f'uncciona.rio inimigo pc;;:'ioal 
do executado, deix<tndo. por isso, suppor•
se que <~ssim o tizeea ~1 p1•opo3ito de 
prejudical-o. A somma da:> guias de ro
lh<lS vinte e quatro e dos conllccimcntos 
de folhas trio ;a. e cinco a quarenta c um, 
que o executado apresenta, ·dá exacta
mcntc a quantia de treze conto; vinte e 
oito mil e quatrocentos réi~ (13:028$400) 
recolhida pelo mo.3mo executado, e assim 
confere C'.lm igua.l quantia constante das 
certidões de folhas dezenove ver.-;o, vinte 
verso. e vint(~ e um verso, supra citarlos. 

Da certidão de folhas vinte e tres, 
cxtrahiua. igualmente dos livros de re
gis~ros de 'fi..;cae3 dos impostos de con
sumo dos exercícios de mil e oitocentos 
o noventa. e oito e mil .e oitocentos e 
noventa. e nove ( 1898 e 18\:19} ·vê-S:3 que 
durante o periode em que set•viu o 
executado, como fiscal do imposto do sal, 
recebeu apenas a por.;entagem a que 
legalmente tinha direito. (Vide cer&idão 
supra citada., da Alfandega de Penedo ) . 
A' vista dos autos, e pelo estudo miou~ 
cioso que fiz de todos os documentos 
que instruem a petição de i'oJhas cinco 
a sete, cheguei á conclusão de que, re
:l.lmente, o executado recolhem, durante 
o exercício de mil e oitocen1ios c novenb 
e oito (1898) e de janeiro a maio do 
exercício de mil c oitocentos o novonta 
e nove (1899) :L quantia. dB cincoont;~ (\ 
seis contos quatrocentos e cincoenta o 
ctuatro mil e oitocentos e dez réis 
(56:454$810), compt•ovada pelas certidõe~ 
authenticas fornecidas pela Delegacia 
l<'iS:.':<JJ e pt>la Alfandega do Pen~do e 
assim t.listribuida : no exerdcio U(~ mil e 
oitocentos e noventa e oito (l8!J8) a 
quantia de qu<tt•enta e . um contos qui
nhentos e noventa e dous mil oitocentos 
e dez J'éis ( 41 :59 2$810) ; nos inezes de 
janeiro a maio do ex:ercicio de mil e 
oitocentos e noventa e nove ( 1899) a 
quantitt de um conto oitocentos e trinta. 
e tres mil e seiscentos réis (L :833$600) 
recolhida <L Mesa de rendas de Villa 
Nova (Estado de Ser·gipe) e a da treze 
contos vinte e oito mil e quateocentos 
réis (13:028$400) rccolhid<t á. Alfandega 

de Penedo. No exercício de mil e oito
centos e noventa e oito (1898) verifica-se, 
como já disse, haver o executado reco
lhido damais a quantia de tres mil réis 
(3$01.i0J. (Vi<le certiclão lle folha quatorze 
in-fine, passada. peh Delegacia Fiscal.) 
E', pois, com documentos fornecidos 
peh prol)l'ia Delegacia e pela Alfctndega 
de Penedo quo o executado prova havm· 
recol~ido a quantia de · cincoenta e seis 
eon Jos quatrocentos e cincocnta e quatro 
mil oito~ontos e dez réis (56:454$810} ; 
e, si porventura <!Jixou elle <.le reco
lher qualquer outra quantia arrecadada, 
não tem esta. Procuratloria outro meio 
de chegar ao conhecimento da verdade 
si não· por documentos authenticos das 
rep<tt'tições fis~aes competent-es (artigo 
cincoenta e tJ•es, parte quinta do de-

• ereto numero trcs mil e oitenta e qua
tro, de cinco de novembro de mil e oito
centos e noventa . e oito.) E destas 
não constam t:.tes documentos.; pelo 
que, na falta de prova em cGntrario, 
milita a favor dQ executado a de que 
elle recolheu a quantia que arr.3cadou. 
Assim, considet'o . invalidado o titulo 
de folhas tres e annuUada a di vida 
fiscal, á vista das cer·tidõcs expe
didas pela Delegacia Fiscal e pela Al
fandega. de Penedo, com as quaes prova 
o execut<~do haver recolhido aos cofres 
íederaes as quantias que arrecadou; o 
que considero equivalente á prova. 
exigida pelo artigo noventa e um, Jettra 
-a - do <lecreto numero tres mil e 
oitenta e quatro (3. 034) precitado ; pelo 
que. opino pela extincção da presente 
execução. Maceió tr·inta ele outubro de 
de mil o novecentos. Antonio Francisco 
Leae Pindahyba, procurador da Repu
blica o F;~z.cnda N:,~cional. 

B nau<~ rn<Lis s0 continha no pa·:ecer·, 
cuja certidii.o foi p~did;~; ll<~ssando a dat·, 
por certidão, a. sentcuç.L, quo é do tnot· 
seguinte: Sentença-Depois de devida
mente examinados os documentos apL·c
SJntaclos pelo executado em sua defesa, 
confo1·me se vê de folhas a folllas destes 
autos, e do pa.recc;.· longamente elaborado 
do doutor procul'ador da. Republica e Fa~ . 
zenua Nacional, com o qual me con-
1urmo, julgo extincta a execução promo
vid<~ pela Fazenda Nacional contra o 
cidadão Hygino Espindola ua Costa Bello, 
pu.1·a o fim de ser archivado o presente 
processo. Maceió, 21 de novembro de 
1900.-Petronillo de Santa C1·uz Oliveira. 
E nada mais se continha no parecer e 
sentença respec·ti vos. . 

E para constar passei a presente cer
tidão. Dada e pass~tda. nesta cidade de 



Maceió, capital do Estado de Alagoas,aos 
vinte e quatro dias do mez de novemb1•o 
de mil e novecentos. g eu, Manoel Eus 
taquio da Silva, escrivã.o seccional. a fiz 
e assigno. Maceió, 24 de novembro de 
1000.-0 escrivão Manoel Eustaquio da 
Silna. • 

Estava sellada com du:ts estampilhas de 
500 réis cada uma e quat1·o de 200 l'éis, todas 
federaes, devidamente inutiliz,tdas. Conh 
~ello da prasente l$800; Rasa, visto, ·· 9$750; 
cerdidão, Santa Cruz 1$000; contrL 4.$000; 

· tot~Ll dezcscismil quinhentos e cincoenta réis. 
-0 escrivão, 111anoel Eustaquio.» 

16.0 

Que o inspector nomeou por portwia 
n. !:) de 21 de janeiro deste anno, o ci
dadã.o Leonidas Jonas üe Oliveir<t para o 
logar dr- despachante ge1·al, som a. exhi
bição dos neccssarios documentos e sem 
prestação da fiança de qua trati1 o 
art. 149 §§ 1 o e 5° da Consolidação. 

Tendo sirlo nomeado o cidadão Leonidas 
Jonas de Oliveira despachante geral, esca
pou ao escripturarío respectivo, Jovino Mar
tins, a fiança legal, como descuidou-se o mes
mo de trazer ao conhecimento da insp;ctoria 

.essa falta. Posteriormente, como era de cos: 
tume, indo f'azer uma verificação nos termos 
de fiança, notei a ausoncia da do tle~pachante 
Leonidas da Oliveira; e, ouvindo o rererido 
escriptueaf'io a ro ;peito, respondeu-me tet· 
sido um descuido do sua parte, ao q uc, sem 
perda de tempo, baixei uma portu.t·ia mar
cando o prazo do 24 hora~ par·a o de.:4pa
cha.nte Loonldas e o esr:riptilrario respectivo 
pi·eenchere..!Jl as exigoncias üu. lei, 1\evondo a 
responsabi1idade do tbdor aiJI'a.ngor o pe
ríodo decor·rido desde a data d<L nomeação; u 
quo foi fielmente cumpr·ido o S<Ü va.guar·da.<l•J::l 
os interesses elo fisco, como S . .Ex. o Sr. Mi· 
nistro verá, pela certidã.o do teor do termo, 
que passo a tt·ansct•evel': · 

Illm. Sr. inspector da Alfa.ndega de 
Penedo-Antonio Espindola Ferr~ir~ de 
Oliveira preci~a a uem de seus ~L!:,eltos 
que lhe mandeis dar, por cer1adao, o 
teor do termo de fiança assignado nessa 
repartição para o ex-despachante geral 
Leonidas Jonas de ·oLiveica poder exer-
cee as suas f'uncçõcs. · . 

Nestes termos pede deferimento. Ma
ceió, 7 de maio de 1900.-Antonio Espin· 
dola Fer1·ei1·a de Oliveim. 

Estava sellada com uma estampilha de 
tL'ezentos réis. 

Certidão. "'«Passe-se. Alfandeg.t, 12-5-
900,-S, de :Paiva, 
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Certifico que o teot' do termo de fiança 
de que trata. o peticionario é o seguinb: 
Termo de fiança do despachante geral 
Leonidas Jonas de Oliveira. Aos quator
ze dias do mez de outubro de mil oito. 
centos noventa e nove, nesta Atfandega 
de Peneuo, Estad'J de Alagôas, perante o 
Sr. inspector, em commissão, bacharel 
Antonio Espindo a Fel'reil'a de Oliveira, 
compareceu o cidadão Simeão Reis, au
torizado pr:trr suit mulher, cuja outhorga, 
exhibiu, e declarou que vinha assignar 
toemo de fiança e responsabilidil.1le em 
favor do cidadão Lconidas .Jonas de Oli
veira e hem assim responsabilizar-se 
pelos actos praticados pelo mesmo, ser
vindo esta fiança pelo esp:tço de um 
anno, acontar da data em que foi o mcs· 
mo nomeado por portaria do respectivo · 
inspector da Alfandega, sob n. 7, afim 
de que possa eUe exercer as funcções de 
de3pachante geral desta Alfandega, na 
fôrma da portaria de hontem, datada 
sob n. 88. o que, sendo acceito pelo Dr. 
inspec~or, ordenou est~ que se lavrasse o 
prC':Jente termo, que commígo assigna. o 
fiador. . 

2° e;)cripturario Jovino Martins. An
tonio Espindola Fet'L'cüra de Oliveit·a. 
Semeão Réis.E para constar, eu, Quil'ino 
José Gomes, 2° escriptul'ario da .Alf<tn
dega de Penedo, pa.:::sei a pr•esente, aos 

· dezcseis dias do mez de maio de 1900.-
0 2° escdpturario, Quirino Jose Gomes. 

(Estava sellada. com uma estampilha 
de 2$ e uma de 200 l'(~is, totlas fodoeaes). 
Visto-S. Paiua. 

Pelo que fica cx.posto, vê-se que nã.o pôde 
pi·occdcr· t~ accusctcã.o feita peLo Sr. inspcctol' 
Jammn Müllm• o nem tio pouco responsahi
Uzttr-mc, como si a falt<t fosse commcttida 
pJI' mim o ett tL nã.o tivesse sanado imme· 
rlia.tanlJn&e, salvagwu·du.ndo os in:;ol'cs.;es do 
:::seo, ticn.ndo, portanto, satisfeita a cxigen
cia da. loi e o dJsp<tchame em sug,s funcções 
muito legaJmeme. Quanto á. 2a parte do ar
ticulado, isto é, sem a exhibiçiio dos necessa
t·io:; docttmentos, ainda não pr•ocede, porque 
os docume,ttos existiam na .. repartiçã.o e, si 
hoje não exis·i;em, foi porque o Sr. inspector 
Ja.nsen os retirou do archive e condu.du-os, 
para porlcr accusar-mB, dizendo que o des
pachante exercia as funcçõo.3 sem exhibit· os 
documento~ indispensaveis, como tudo pro-
varei com a certidão que tl'anscrevo: . 

c SL'. in.>pector da Alfandega do Pe
nedo- Antonio Espindola, Ferreira de 
Oliveira, precisa a bem de seus direitos 
c1ue Lhe mandeis dae, por certidão, o 
teot• do processado, constante de folhas 
corridas, e certidão de idade, etc,, que o 
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drladão Lcorürlas .Tona.s r1o O li vnit·:t 
:t[H'OScnt.cHl nessa. repar !;il,{i.o par;~ üxrn·
eot· ns l'uner,:õmJ de despa.c:hantn ger-al da 
AI f:wrluga. Ncst,1:s tc:r·•no;-; pCirlo dCJiiwi
HHHJto. i\'[aeeí6, 7 do maio cln 1!100.-An· 
tortin Rspúulota Ferreira rle Olivt:ira.t> 

(1'::-;ta.va. sr;l)ada. r:urn UHJ:L eshrnpillw. 
rl e :300 rr~is). 

« Cm·Udào. CndifirpifJ-so. Alf'anrlcga., 
1:~ de ma,io de JU:J0.-8. } 1 aiva. 

Ce!'tílir:u q 110, segu nrlo• :L t'cJlaç:io ex is
i,cntn nesta. t·c~pat'f.ii;;Iu, o proecHsa.do cln 
lrabil i l;;lc;ã.o rio ex-d.esrncli;~nt,e I ,1:un icl:t,s 
.I(Jrms do Oliveit·:L, foi eonrlur.ido p::Ju 
~~·. inspcdot· do Fazon:l:t .Jansen Miillm· 
quanrlo em e<Jrnmi ;s'in nr:s 'í:L Alf'a.ndng:t . 
pelo que deixa de sei' pas.-;ada :L (:t:r·tidiio 
JHHlida.. E p:u·a eonst.:Lt', r:rJ, Quir-ino .los~ 
llomns, 21) Oflf:l'i vt.u :·:u·io r la. AI {';uult~~;L di\ 
Penedo,pa.ssei a [Jl'llSO!If.n,:.ws rlewseís do 
nw:~, de maio dn ID JO.--<J 2" r!:-:let' ipí;ll
J'a.t·io, Qnirín!J .!osrJ flomr~s. VisGo-8. 
Pair:a. » 

(Estava soiJ:trl:~, uma est:nnpillr:t rio 1$ 
e uma de 100 ruis, t;rHias 1blor:vy;J. 

Fi na. I rnnnte ainda ó urna, in vmrla.dr! :t :J.rfl!'·· 
mativa, do Sr. inspcctcH' .J;w:,;cn MiiUcr (Jffi 

dizer· ll'Je o ex-rlospa.clra.nl;c Lnonid>LH er·a, rnc
rwr, porque, af(Jrn 1le uào vi voe· mais S!JIJ o 
patr·io porlor·, m:tntinha,-se cle srms tr·abalhos 
e ú. sua cust,:L o era c:Lsaclo e()nl a digna lll h a 
do rlesp:.whan te ~er·al An l,nn i o dos San toa 
Conde. g, si u rn lwrncrn cas:trlo, empregado 
!lllblieo () ()(CJitor•,pórJe ~~~~· CIJil<ÍdU!'(Jl]IJ lnCOOI', 
como orn sua. csclo.rer;ida irna.g-in:v;fio ontendo 
o S1·. inspcr:tor .Ja.n>:~en, cu ignor·ava, eonf'r!SSO 
pi:unenl;o, o ao mc:smo ·trmlpu ponlro. em dtt
vida a utilida.rlc tle s(mwllta. n~:~ lol!ü;la<;;l,o. 
Nfí.o rli~BI:rr~t·e) eonttiJito rle .~s:~ l'ul;il(rladn sui 
!JCnel"is, tarrf;o ma.is (j llttn r.o ent D!JSSIJS d Ü\S 
tivcocea.siáo de lc.JJ' na irnpJ·uns:t dosuld() 
paii', um edit:tl flr ·m:.1.1lrJ Jll>l' um nstl';tngeít·o, 
CJUC rle::rmnpenlrav:t as f'une(;ues ti \ tlse:tl 1l1! 
urrm rnunic;ipa.lirladu, f'a.r.ondu sr:icllf,e IJIHl o:-l 
(/1:(il.nlos l!llll rnor1·e.~sern (sie) O;L ("J'(~<riJ!!í-:Í:t, s() 

llodam en tnnarlo.s rnedi:urte liecmça~ s:tl v o si 
fossem Halía.nos. Si não In rnuit.ít, p:u·idarlc 
e?rn o _easo Hm quest;ã.?, ao m'~IIO!:l !la. a :Lppl.'o· 
xnnn,~:ao com o tal oclü<d. 

17'J 

Quo o inspc:cl;or .consonte (!UC continun 
no CX(~rc::idcJ de despa.eh:w te ger·al, sont 
rnrol'rll;),)' a fhnr;a:, !:l)n('orrno pr·escr·evu I) 

a,l'f .. 154 ll:t rne'irna, ConsJiirlaçii.o, o int.on-
dcnte AntoniiJ H:triJos:t Filho. · 

-O desp:wh:wto Antonio Bar·IJosa Pilho foi 
nomeado ern 18~.2 pdo i nspclctnr Ot·. Carvallw 
Uuirnar5.es, o 1':!6 dBixou d.c! renoVíH' a sw.t 
Hanri:L nos a.nnos de !8!J7 e lí:l!J8. l~a~a, inttH'
l'Upr;ão te v o· sua. rar.ão na. cir·cumstancia. do 

Jr:wcr o mo;;nno despaelrante se ostu.hnleeido 
do sociedade com Antunio ltorlriguns Guim:t· 
6ies, eom um:t ea.sa de rawHda.s o miudezas, 
consLHuindo :t flr•nt:.t commereia.t de Guima
rna.!'i"í,c\s & Comp., enj:~ eit·eula.r·, crn Ol'igirml, 
r·cmcU.i a.o Sr.·. inspoctot• .fansc)n IVHJI l•w 
p:u·a. se11 coriiH;eirneoto u ovidenc:i:t da vc~t·
dadc. 

Nns~a.s Gondkões Ani;~;nio Barl10sa Filho 
n;i,u tirrlra. m:üs · necessicl :uio ele l'·~rwv:u• <1 
sua. fianr;a, porque os rlo;;pa.cltl)8 de ea.hot:t· 
.gmn quo prucefHíJ.va n:.t Allhndoga l'ol'a.rn de 
sua, casa, (:ornmet•cial ~~. eomo é do lei, o no
gor:ia.n r.n níi.u pr·oeis:L do dr:srw.ehan to nnm 
c::-~f.:Ll' all;wc,:arlo par-a. clcspaelw.t· a,s suas mcr·· 
c:ulrH·i a.s, p ''''tun nlle [Jl'Opf'io tom clit•eito de 
t'it7.el-o pe!:!so;drncnte. 

fc'oi jus f; WH:n t;n u IJIIfl !:!w:r:c:de11 com o diJS· 
p:lCII<liiLe Ba.rlms:t Filho. 11: esia, i-locielbL!lr: 
aincla, exislí il ern Jirtuidar;ão, t;rmdo, pnN\rn, 
suspend.íilo suas op:wl.lc;i)o., dr: eom[H'Ilt:l n ven
da.s em pl'ineipio dn IK!J\J. 

Logo l{IW <:r~:-idara.rJI a.sop:waçí)es da r·of'ot'id:t 
c:tsa. eornrnot•c;ial, eurnpa.r·eeeu pot•ant:l a. 
t'll[HU'ti1;ií.o u ne~oei:Lntc .foa.r1uim Ma.zoni e 
cJ.:r:lar'OII rpw vinlr:.t assígn li' Lel'rno de r·eno
va.I;Ü.o elo Ji:tnça. o I\3SJlOnt:~<11JilidadB em favor· 
do dC.~f.la .chan to A n r.onio B:.1.rhm;a Fi llw, qw: 
t:unburn ap:·esentou l'Oquet·irn<.m to SIJlit:í
La.nrlo·a, o homa-;:-;im ro3pon;ahiliza.r-sc rmtos 
a.ctos pr·:ttiea.rJos pn!o mesm<J, sel'vindo <t 
ll:tfl()í1 p)l.' um anno, turlrJ mt Ü)t'JrHt da lei. 
·Corno se vô, a, simpl!:s n<.Ll'J'ar;,ã.o da; oec:uJ'
t·orH.:ia.~ l'ef'u··en te.~ ao caso :tl'ticulado é sul~ 
llcient.J p·Lr'a, n:d;ut·a.lrncn to, con tns tat• a 
a.c:usação irnrn·oeedentc llo St·. inspr:cl;oJ' 
.Jansr.n :VIi'dlct·, como impr.·oetJrlcnl;o:-;sfw ttJrla..; 
as inc :·upac;õ;:s redna~ qno níl.u ai;Ling-mll, 
norn á minha. uig,rida.cli: pcsso:d, nem Uio 
pouco á minha, hurwJ·ahilidadc tltJ t'unc:don:.t
río, que SOIDpi'O soul.Je [)l'OZ:t.l' ~U:1 !JOS Ít,~ão !:!O
dal. 

<t.Q1w nii.o só consente r1ue um crnpt'c
g:trlo da H.ocrJb<:rlJt'Üt esl;a.rlrml. nesta c:i
darln, Constant.ino Ca!JI'a.l, eopir! rn rn
Jl•Ld,ic,:fi.O os ma.nil'es ;os d:L i rn por·br,\{Úl do 
Jongo CIII'.~o, corno t;:11n!Jem r:onsrmt;e 11110 
o mo.mw cmpr·eg<tdo o~ lovn pal'a, sua 
ea,sa, pa,r·l.inuJ:u·, l'a.do qne, alt~rn de eHI.:tl' 
110 dominio Jlllblicu, é r:ontir•maclo pot• 
um 1,[•, \clll> do J'nla.t.o r·io <lo ehnl'e d1: socr,:iHJ 
do TltmJuuro elo l~st:.ttft,, eornrnis'lionado 
na dita r·ec:Bhedol'ia, rclatol'io publir:aclo 
na, 1'rifn.~,rra 1lo Maceió, tlo 2G rlc: maio 
desLcJ anno.~ 

Ainl~. o Sr·. ino;p:Jel;or' .Janson MiHlor deH
vio.u rb voJ·d:tdo, pnJ•quo nuuea autorir.ei qtu~ 
ornpl'cga los cl:t Jtocobnl)()f'ia e!\iia.dual copilt->
t:IOtn rna.nil'e.-Jt;osdn irnportl.tr;fí,tJ cfe longo eur·so, 
rnosmo porque só mo lcml!l·o tct• entt':).,da uu.~ 



quolla, Alf'antlcg:L um rnanif,Jsto direcf.o, que 
1iJi ode um navio quo trouxe os maehiuis,[w:; 
rmra a. FaúYicrt rllJ F'iaçilu Inrlusl?·iat /'r:n(J
dense. U rn:1 vez, porém, tendo <:ILog-;J,d.o :w 
mfm eonlweirnento ettw o ddadfio Cons:;an
t.ino Cabt·:ü vier:t COllia.r· um:ts ea.r·tas du 
guia:-> ele rnor"ea<loria.s do ea.boi;:Lgmn, vi.nd;u; 
por ba.r·ca,qa,, a.s <LU<V3S csl.ava.m etn fi''e:;t;:\o 
dr~ con l;rabando n:1 H.epat'l;i<;ãr) d.o l•;sta<lo, f'oi 
ex pwssa.rnen l;o vedado por mim, a.p<~zat• de 
saber quo naquolle temp:.J na capital do E:;
t:~clo n ouLr:1:-1 Alf'andogw; os rospnct.ivm; in
spnc1;ore:\ eonsenLia.m ess:1.8 eópia.-;,ignot•:ut<lo, 
pon~rn, 1>i o f'unceiona.l'i.J do enLãl), quo com 
t:~nto ta.lo11to o p:·ohi<la.do nxm:cia a inspe
etoria cl:.1 Alf'.uuJoga <to Maceió, a.dopt.a.va o 
Hwsrnu systcrna des:ms a.l!l;oens,;orn!L Qnanl.o 
ao tl'eeho do t•cda.tol'iu do c:lurn dn :;m~ç:'i.o do 
TltelSOJU:o elo E:-Jta.do, é um:1 yeJ•dadü u :t J'Cl
speit.o l.enlto qu!~ in l'ut·m:u· a. S. l•:x. o S t'. Mi
nistt·o o snguinl;o : l{.n<~n 1 1!mdo um ofllcio do 
rol'ol'ido eornmission:Ldo,SIJ iei l;:wdo fWJ'rrtis:-üio 
pa.l':L um nrn [li'ogaelo <la t•o parti~,:fi.o osta.d u:LI 
eopiar· os rrmnif'o:;tos d.B eabot:tgern eni.J':1'lo:-~, 
no l" Stlrnesf;t·o drl IH!HI, dcstiníl.ndo-:;e ossas 
eópi as :'L vet·itiea.<,::lo ele pron urtci:Lrlo8 do.w io!i 
d:ts l'en,l:1s e:-;hd ua.e.~ flt\IO ernpi'(\g.~.do J!<l.\
l'onso UoHI;a, couro Lud.u mm;ta <IIJ alluelido 
J'<llatoJ•io, t·ospondi vol'ba.lmunto quo nào 
podia eonsrml;it• p H' mn set· J'!lWIILJ!lOntl<Lda 
em roJHJtitlas o!'<lons do Mini:-JteJ'io d:~ Fa
r.rmda a pr·ohibi<,:ü.o dn intm·vonr/:·w do om
pl'll~ado:; c~:~.;adtw.os no St\l'Vir,:o J'od<H'a.l, 0111 
liOtlo O f;õL'lO, dt:Hdt\ <plll S() tr:LtíLV:t, tlt\ Ulll fllll 

Iilllii;O Oi3peeiaJ, que <ll'íL a, VOL'ÍfiCí11,'fí.<J do 
dosvios eld r ... mrt:~s. oul,ondi;J. quo as ropa.rl.i
<;õns podi:un Jll'o:;t:LJ' auxilioH lltlll,uos, ptJ!o 
quo {WJ'IIII\I,i qtFl ollo mom10, om sou gahi
uct.fl do t.mh:d lw, ti t';ts~o os apuntam<~nl.os 
CJIIO p!'Oeisa.va, rleseln <LitO u:io H<l t:'l,liil,va. d11 
eohr:~n<;a. <1<1 impostos tltl inlpor·t.:Lr,::io-dtmo
Hiinados nos Est;;,do.~ JHJlGnlu Glmi1nurcial. Eis 
o que se passou. 

H.ol!lvorn-me airHli!, o publico o o Exrn. 
SJ'. Milli~I,J'o ILtW rnene:on<J o pasmo que me 
dominou com a as~nn;i'i.o f'eH;~ pelo ::lt·. in
spodot' .Janson. Mil! l<ll', J'a.U;l,fldo om c,Jpia·s de 
m.a.nifi!tsl.os rle lonyo c11:rso, ca.hin:lo em <:Oil
I;J•a,dic;:io, <lm;dc que. 110 inicio de seu rela.to
J'io f'ri;-::LI':t q 110 o mo v i nwnl;o da, A I fandnga 
dtJ Pnnndo eingcJ-:~e rpr:lsi cxdnsi va;numl;o ao:i 
irnp:>:o;to:; de consumo. 

l!JO 
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Tra.ipJi, vi:tgorn em que tlnrn.ot·<~~~ enn:<L 
do dous me;-:B!i, sondo sub.~Litiwlo veJo 
m;r;ript;ut·:LJ'Ío Augu.-;to Le.~:iiL,)) 

ltn:-:idi11do mn uma f'a.wnda, no inl;cr·ior do 
Esta.drJ de Snl'gipo, nn:~ Iirnitns com o do 
Alagoas, a. venlll'ítliii:L mií,n do 81·. tltt~som·dro 
IJl'. OlympiiJ Avila., pelo :>ou il'tnii.IJ, tarnlmm 
mor·a.dm· em urna. J'aze11da, e•nll.igua. rí. do :-;u:1 
miie, J!Je foi cornrnun ieado o n.-;t:11lo gl'íL v o 
uo :;a,udo da l'ül"erida ::;enhot·a ; pcdo quo, 
urgindo :-;:dva.l-a., pt)tliu-me wna. Iiccnç:t <lo 
t1·int:1 dbL~, nwdbntu J'OijiiJ\t'iJn<~llto fl atl;n~
l;a,d.o Ttll~tlien, a. qua.l, na l'<'n·rna. dn rli-Jpn:~to 
110 ~~~"do ar·l.igo !iK da Cun.;olid:v,:ú.o da.s Leis 
das AIJ'andoga.-.; I'<Ji eoru~odida, denla•o <la~ 
mi nlm; :d;t.ri huic,:r)es, Heando in Lnr.·i11amou tn 
na l;lte~oUJ'ii.J'Í.a o S1·. 1" e:>cJ·iptumJ·io Au
gu .to Lnss:L, p:wa. n:i-;n fim d.osigll:tclo. Co1rw 
a viagem nni.; J'<LJ!Ida OJ'a, :-;nguir JlOL' via. do 
Ar<1C<~.jú, il.Jll'oveil.ou o v:q)nl; !Jito osL;wa. 110 

pot•to, coincidindo ir com o ~~·. b:11'Ü.o cln 
'f'l'íLÍp11, ljllO 1111 lllf\SIIIO g.~t?·cltn :>OgiiÍL'iL ]li11'it 
ll:dria., afim do ro,;l;:d1oleem:-se do t:~oJ'i<H in
<:ununotlos do quo so :~.t~hava, StJfl'r·endo. 

AggJ·a.va.nd:1-:-:n a <lllf'!lt'lllida.tlrl d:t Vllltc
l'anda mào tl•1 Dt·. A vil.:~. 1'<:.-;olvt:ll it• :.dl! a. 
Baltia,, ondn a]H:na.,.; il<mwr·ou-:-;n <dto dias, 
rogt·o . .;s:w<io logo pat·a. a.ppliea.L' o tr.·:tt.a.mtml.o 
i rulie:,,d.o, poiH, o e . .; t.ad '' d.o su.wln d.:L r·ofiwid.:L 
sonl11 11'11, ag-grava va-.-m <:OI!Si<lnra vel monto, 
vin<lo :dlnal íL ra.fleeel'. 

l•:i.-;, 1-:xrn. Sl'. Mini.-;tt•o, a VOt'<bde tlo oc
<:<!l'L'ido, ,;;'í.o di.wit·l;uada. pelo SI.'. in ·lH~I:tol' 
.Janson Mullur· rulal,a.rltfo a S. Ex. ettW o Sr·. 
tlwsoiii'Oil'O l'rJ1·:~ :1 Ba.hia. acompa.nh:utdo ~~s
JHiei:dmontn o ST. ll<u·:l,o d<J Tr·a.ipú, o ain<l:L 
<jtHJ o !llnsrrtn Stl rletnor·ott J:í. eüt'C::1 dn dou:; 
mn:r.e:;, q11artdo a.pl\llíi.S ellB o.-; 1;ovo eiOCI! dias. 
Qu:111l.o ao l'o~.ct,o do h<LVI\1.' putlido lk!llll}a.p:~t·:t 
go1.al·a. denl.r·o do 1•: d;ad<t (! l;m· ido á. B:dLi:t, 
e<1 Slll.'ia um tln:ihumano, 11 o ,t,ou <~nr:l;o ejtHJ 
s. K'L mOiillto n:i.o o punida, alil.un<lmalo ao 
mo ti v o ÍllllJOl'ioso e jttst.o, fiLho tlo imp1·uvisbo 
e d.n :.hea.;o, pola. c:ir·eum:t.a.nda da. gl'avHlatlo 
da. s:1.ud<} do ento que lho ol'.l, m:t.i:i cn.J•o o 
por (jli<JJII d11via cmpt'clga.l' o :-;rm pl'OJH'io sa.
et·i.fldo: r·opi t,o, ClL ... cl'i:~ um tlo . .;ltuttlann si o 
pu nisso. 

« Que em rn:~rço do lHDH, eoneotlou 
urna lit~O!HiíL eom voncimoul;os, pa,m 
·t,m~<tr· d.r; swL s:tudo, ao tlw.~oUJ'eiro rlt.1sta. 
alfandcga, J lJ'. Ol.vrnpio A v i la., o q uc, 
ont,l'of;a,nt;u, O HWHirlll íi.USO!It!.JU-SO d;1, 

s~:lo <1:1 repa.rtiçü,o, l'a.zendo uma viagem 
u. 1:3u.hia., a.cumpt.tnha.llllo o ~r. bt.~orã.o de 

Aj11ir.nm, poi~, S. Ex:. o opttlJfieo quoo 
Sr· .. Jansnn Mullol', n:-~o prlt'dondo OJlpur·l;u n i
dade d.o t:ui 1'-llle o c;durnniar-rrw, ar·t·asl.a.nd.<i 
u.t;d com o sem od i o i mpl a.ca.vol pn~-;oas IH I· 

tr·a> cpw n:tda. Glltl!H qtw :-;n <Jnt,ml:v;a.t· n:~ 
in :voeçfí.o, urriea.rnnnte <:om o Ht.o t.ln <ÜJa.t.m·
rn<.l, íl.!lU f tomneln f'a.do:-;, plla.n fiíL~i:tnÜIJ HO
phi.~Jllí~~ e, o quo ma i :i 6, a. va.lia,n<lo twl.<J por.· 
um JH'isma muito tl.ifl'ot•mlf;n, onvolvendo af;ó 
u IIOIIJ<.l d.o :::lt.·. Ba.l'ii.o do Tt·a.ipü, :L quem mo 
a<:lw pl'll . .;o por• la.<.~o.~ tlo f':l.rnilia, uü.n :·Httisfer.-
~m eon1 a.:-; sua:~ pm·snguiçõo ;, foi além, pro· 
curou até inven t<.~l' facto;; t 
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«Que tem sciencia o inspecto1· do quo 
o tlle.mureii'O, aWm de meuico da Sa,ude 
do Porto, o é da cn.deil~ <lesta. ciclarle, 
jJCl'Cebcndo pelo:;; corr·es do Estado ()-; 
vencimentos anuua.c:; de novucento,; 
milrék » 

Simplc ;monto com a lel na mú.o r·c~pon
do:·ci e~r.c ponto da, a.ccusa.~~ao. 

A lei n. 2H, de 8 de ja.nei t•o 1le 1892, que 
cstabJlceeu as incmn_patiiJilillade-i cntt·e O-i 
cat·rros foderae,; c os esta.duae.-i, rli:;Jlondo no 
a.l't~ 1°: «Sãoincompativeísdcsdnainvo,;ti
dura os cargo.~ fcdeean_; c os c . .;taduacs, _sal·l)o 
em matena de 01"(lem pw·mnente pt·ofisswnal, 
$cientifica ou !echnica, ct.C:.>> e a l~i n. :~42, de 
il de dezembro do 18!15, que abollll as Ineorn
pa.tibilida.d0s dcfinid<J.s por a.q uella., di ~pondo 

· no art. 2° «Fica reoogada a lei n. 28,de ~de 
janeieo de !89.2», tcn·nitt•a,m cla~o e p;Lte~to, 
que ontt·e o cargo dJ tltcsJureu·o da Alfan
uega. c o df~ medico da Sa.udc do P()l'to, 
a.quelle remunerado e e...;tc do ot•de~ p1.11·~
mente profi.~sional e sr}m remunel'u.ç:ao, nao 
pouia. havee incornrJu.t.ibilidt~de algum<L: _ 

E elo confronto, ou anl;es, da. combuw.çao 
da':! duas leis cit<.~rla.s, impõe-se á. boa logica 
que a lei n. :!42, <le 1895. extinguiu a.s incom
pa.tibilidadcs, como j:L di;sc, entre os cargos 
tederaes c os estadua.es, tanto assim quo, pOL' 
decisão do Exm. St•. Ministro da .Jus&LÇa., 
em resposta a uma. consult.a. pruvol!acla. pelo 
into..,.ro juiz seccional deste Estado, fui du.da. 
a vct·dadcit'.L inteJ•prcta.ção á 1ei, consule
rando nã.u exi~tir' íncompatil.ülidarle ont,t•n 
cargos foderaes e elitaduaes, ex-v.i da 1oi 
JJ. :~42, de 1 8:J5. · 

Quanto á 2" pu-te do qnnst.ionario, isto t1, 
que o DI'. thesout'(!Ü'o tamhern cxer·ce as 
runcçõlls de medico d:t cadoi:1, é u m:t V C I'· 
dat.le e o cxei·ce h a ma h; du q uar.ro annus po1· 
nomoaç:ãc;> do governo ~o Estado, d~vendo 
apeua:; ponde1·ar a S. Ex. e ao puLlwo que 
não é verdade set• o referido cal'gu remune
rado, como affit•cnou o Sr. inspocGor Jan . .;on 
Mullcr, porqua.nto apenas lhe é pag':l- a gL·a
tificaçã.o annuu.l de !:JUO$ pelos rnedJCarnen
to.> fol'Decido.-; á sua custa., eomo está con
signada na lei orçamJnjaria do Estad~. E, si 
não prJv:J.lece 1egatmente, c.Jmu é evrdcn~e. 
a, incompatibilidade com o cargo de medtco 
dá saude do porto, aliás nã.o t•ornunerad9, 
o de medico da caueia, sobre sct· mateeHt 
essencialmente · profi:;sional, não envolve 
incompatibilida.dc nos termos do · art~ 2° da 
citada lei n. 34 ·~, de 2 do dmnmbt•o de 1895. 

peedio em que funcciona a Alfttndega, 
o mesmo inspector pediu augmento de 
a.tugnel de aOO$ pat·a. 500$ allegando tel' 
feito o peopl'ietario diver~os melhora
mcn~os, quando é puhlico e notorio quo 
por nenhum melhoramento passou o rc· 
fcl'itlo 1wcdio que 1dí.o otrerece garantia 
fJ:.tl'a. o sct·vlço, aecrosccndo que é cxor
bi.ta.nt.e o~sc aluguel, por is.w que os 
melhoee.; c ma.iol'e~ PL'c<lios dest.<1 cid c.~do 
estão alugado.~ })O r ;~00$ men~n.e.,;. » 

I-Ia vinte e cineo annos o Gover·no Federal 
alugou, mediante cont.r·;.wto, por 300$ men
;;;rws o Pl'cdlo em qun l'uncciona a Alfhodcga. 
do Penedo. 

E"'sc cont.rado, j:í rcnoyado tlivorsa.,;; vozes, 
tnrminou em 18D2, não sendo ainda renovado 
pot'q11o o Governo niio deu solução á nova 
pt·oposta feita pelo sc1t pr·opl'iel;ado ; razão 
por que pcrmrneeou ue entã.o p:tr·a. c:L sem 
contl'a.cto c ainda pcto a.luguet de 300$ rnon
sa.cs. Pa.ss:lr.l.m-se dOIIS a.nno.{ C, como nã.o 
houvesse soluç:ã.o, u Sr. Ha.r·ão de Tra.ipt't 
dieir•iu, om abril de 1895, ao Exm. Sr. Miltis
tro '"'titl Fa;.;oncla. uma pcti1:ã.o comrnunicand.o 
a. doliberaçii.o que torna.l'tL, elevando o rcspc
eti vo aluguel para, 500$, <L conta.r de l de 
julho do mo.5mo a.nno ; na IOt•ma da lei, em 
ob.~ct'vancia á.s muitas ciJ•eularcs do Minis
terio da Faznnda, encaminhei a petição com 
o oHleio n. n, de Jj de ·~bril, 

« AI !'an.log•~ do Pene1lo, em I:-: tlc abril 
uc 1805. 

N'. 9-Pa.sso às vossas mãos a. inclu>a. 
poti1,:ão do pt·opl'ieta.J•io. elo pt·cdio onde 
funeciuna. osta. Ali'<.Lntlcga, pela qual 
vot•ei.,; que o mosrno ncaba. do eleva.L· o 
a.lw•tt l do rofu1·ido pt•oclio a, GOO,) men
s:w~. n. contar de l de julho vin~om·o em 
deanto. Ctnnpt·c-mJ in(or·maJ'-vos que o 
aluguel aetua.l G elo :lOO$, h:t v in te annos, 
daLa. em que se fez um contmcto que 
find.Ju-se em pr'l!lcipio de Hl92. Atten
dcndo, pul'ém, ú. grande alta de pt•eç~os 
por que pu.s~aram ult_!mamentc os pl'e
dius desta. CLda.de, e na.o ha.vendo outro 
em iguaeil condições paru. as funcçõea 
des~a. rcpartkã.o cu,jo aluguel sJja infe
rior, acho pliLUsivel o que allega o allu
dido pr·oprletal'io ; . entretanto, re.::;ol ve

.reis como melhm· .Julgardes a bem dos 
inter'csso.:l da. Fazt:lnda .. 

Saudo e rraternillade.-Ao Exm. Sr·. 
MinLtro Ja Fazenua .. -0 inspector, Anto
nio EgpÍrlflola Ferreira de Oliveira.» 

As cansas preponderantes pa~a_o augmcnto 
do alurruel e constantes da. pottçao ou recla· 
mação~ do 'r'espectivo proprietario, !oram .n 
alta. rb proc;os po1• ctue passaram o>; alug~Ol!':l 

<1Que sendo de p1·opl'ioda.do do sogro dos prcdios da cidade, ·o facto de lla v1~to 
do inspectol', Sr. Bn.t•ã.o de Traipu, o annoH ter sido a.Iugado pot' :100$ o prcdw, 



(pta.ndo 1m tào não p:v:sa.va. tle dou~ grandes 
arll1<1wm:, runccionando em um o exl_wdicnte 
flo ínspect01·, thosoureiro e e;;;er·ipl;umrios c 
o outro pa.r-<L deposito c reeolhimollto das 
mcrcarloria.s, c ultim:uncntc ter· passado o 
JH'etlio por uma, rofol'ma. com <L eonsl;r·rH;(üo 
de um p:wimonto snpe1·ior com to1l:~:-; ' as 
:wcomrrwdações, J>:u·a. onde passa.1·a.m-sn os 
ga.binctcs do inspeetor o do tl1esouJ·oi1'0 c no 
centro a.s lJa.nc:ts dos Srs. escriptuea.rios. 

A construcção do pa.v1mcnto superior foi, 
com grande c~pantu e ad.mirar,:ã.o, ncgadiL 
pelo Se. inspectot' .ra.nsen Mullcr, em seu 
rclatorio, não obst;tntc não haver uma. só 
pessoa da, cüla1lc de Penedo que ignm·e quo 
ella fui lei tu., c ainda se evidencia. com os 
]H'Oprios contra.e_to ~ dO a.rr·enda.mOII to feitos 
cntr·e o Govento e o re~pedivo pwpric~ta!'io, 
cujas cópias 1lovem existir no 'i'hesouro Fe· 
ueral e em origirw.m; ainrlu. ~~xistentes na 
Alfa.ndega. de Penedo ; pelo r1ne S. Ex. ü 

Sr. Ministro da Fazenda 1acilmcnte podcr·<t 
ter a prova., solicit.anuo informações do I'CS
pcctivo in pectot• ou mc~mo cópias a.uthcn
ti0as e até os or-igina.cs, desde o pl'imitivo 
em 1874 até o ultimo em !892, quando ter
minou e não foi ainda renovado, prn· de
pendor de solur,:ãu do Mini.-;terio da Fazenda., 
a 11uem foi remcttitla. a. proposta com alte
ração de algumas clausulas, como pol' exem
plo : o a.ugmento do alllguel. 

Semelhante inverd.ade do Sr. mspoctor 
.Tansen Mutlcr em a.ffirma.r <~o l~xm. Rt·. Ml
nístt·o quo o predio d:1 Allàndcga. não passou 
pela con~trucção acima referida sú p61lo ser· 
tida como um proposit.o em fer·ir· a. pessoa, 
do Sr. harã.o do Traip1:í, sou propr·icf;:n·io, 
por ser meu parente, ou pela. paixã.o p:nti
rlaria., por ser o chale du Partido Repu~ 
hlicano do E:-;tu.do. 

Aecroscc r1ue,polo m~>do por (luc o St• .. Ja.n· 
san MuHcr piJ<t!lt;u.sia o 1l4cto, não l1<1, quem, 
po1· mu.is imparcittl que seja, ,;c veja. · U:L 
emer·gencia ác compreender que ello 'tuir. 
dar a. entender• que o pedido (lo u.ugment!> 
do aluguel foi urn art·anjo l'oito entre o 
inspectoi' o o respectivo proprieii<Hio ! ! ! 

E para provar ainda ao Exnt. Sr·. Ministro 
c ao publico . (tue o Sr. inspoctor .T:Lnsen 
Mullor foi apaixonado, parciiLl, inju~to e a.tr"\ 
desleal. á confianc,:a de S. l~x. na eomm is .ão 
que vei.r> dosempenhu.1·, ba-;l,a. rli;r,m· que nos 
limites do minhas a.ttribuiç\ÕC:> I i mitei-rno :.~ 
encaminhai· a petiç:ão do Jli·opl'iel.al'io c in
formal-a. con:10 mo cumpria. em face das 
constantes det.erminaç(ics das circularei-i do 
Ministerio da Fazenda, do f!IIO os papeis en
caminhados ().O The~ouro drwem scgnir com 
a.udiencia do chef'o rht t•epa.rti(:ã.o, sob pentt 
do Thesouro nii.o tomar conltceimonto delles 
e aind;t mais sm· arlvm•tid<t a a,ntol'idatlc quo 
os eucttminha.r· som prcceúm· C::iéi.t oxigoncia, 
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ct.Hllo todos ~~videnei;u·:··~o do ntllc~ io acima 
1a l;ado e tlo tl)picn do rel:tt!H'io sobL'<l <L:-: 
ur:eul·t·enei:ts que l;ive no mesmiJ a.nno a 
lwn 1.'<1 ~~o a.pro .~~ntar •:w Ministerio, pot· in
termedt.o ua. Du·cctorw. du.s Rend;,.s , J.h:.l.ixo 
trans<:rtpto : • 

. !<:~i fiei~ da. -0-IJ:uví.nga. A rep:trtil,:;i,) con· "' 
t~nuu. a f unc1:1Un<U' á l'Ua. <lu. Corrente do.~t:L 
c,ulade em um edificio de pr·opC'inllarle <lo 
l<..x.ut. St·. ha.l'ão de Traipu. 

u;~sdc janeir·o tle 1871 rl.tt~ jnnho de 
18!J;) t!si;ev<: a.tuga.do por :): fi00$000 a.n
nuae~, cm~fonne contra.cto 11 ue findou-se 
em 2:) 2-e ~u.nlto de LHD~, o qmd nessa. 
data, Il!_tO lott•,mo~a.do pot· dcpewlot· de 
:.;olw:r;a.o. dcs:-;e M1nistcL'io. 1:{ do ;thdl 
d? _;u~no findo, o rel'ct·ido propl'iclario 
rliT'lgw a est;t ~nspcctol'ia. urna. pctit;~ào 
pa1·a. sm· onca.nunlmdn a CljSr) Mini:-;terio, 
na qu<Ll olllV<L o a.lugucl a. !')OU!f;Ou() mcn
saes, a comcçae do l do junho do nwsmo 
:wno en1 dc:.wtc; petição ossa I[UO em 
1guat d<Ü<L · r·crnetti, eonf'ornw se ovi
rlcncia do mou oflr;io sob u. U, d:~ mosrna. 
rla.t<:, e que junto, por cóph (doc. n. 4). 
i}- l:J de .wnlto, 0111 oflicio n. 11, L<nnhnm 
Junt!) (doc. n. 5), vos solicir.ei o CL'odi(;n 
de I :i00$000 J·da.tivD ao ~cnwsf;,·e de 
julho <.t dezembro. 

l~m L7 do deZ(JIIIhi·o, e1n o!T~io :-~olJ 
n. 24 (doc. n. G), :~.fim tltl sa.tislii.Zflr 
.as. rocltunaçi"íus con:!t.a.ttl.es que 1110 

Jaz.m u pr•ot;nradot•, t iro rlo IJIH'o tle di
r·igir-mc, ; ~ v<is, J'<\it.m·ando o pr~dido dot·es
p!lcl.ivo ei·edU;o [ltU'IL pa"al' o <LII"IIWnto 
do 200$001! Hwns:t,:s do 11ln.•mw .-:m7Jo.<:Jtl'o. 
N~.o tendo sit~o vot.a.do polo Congt•e:.;so, 
n:w s(J o !'l'orlt l;o J'Olal.ivo :t di flhmn(\:L tio 
St\1111\St.I't\ pa.:;1la.dn, r~o111o t.amholll p;'r.ra o 
oxm•ddo dn IX!I(i, t•ogn vos diglll:is d!l 
lm~li~· '' na. tlll vida t:onHirirwar;ú.o u 110d ido 
solii~tta.!lo, bom assim }H'oví•leneias pa.t·a. 
que IJSta Alfnndcga. se h:Lbili to :.t :-;atis
ra,~m· a. impol'f:aneia. oxigida pelo pr·o
pt·wta.rw, et'C<llto esse que ora. faz pal'tn 
tlo o1·çemcnto pa.r:~ o ;tnno de lé\!17, o 
qual vae annexo a este rctatoriO.>> 

Eis o meu g-rande crime, assim eonsi<lcra.<lo 
pelo ~1'. inspectoe .l:wscn Mnllor; e 1lopois 
de <[H<t{,r·o a.nno:-; ]l<U~:':\:L!Ios, f'lli tfl.o éV:l'Crueni;c 
accusado em seu I'elatorio o de mn nwdo <t 
ü·anspal'Occr, colHo })l'ocu t't)ll 1:on vencet· a 
S. E:-:. o Sl'. Miuist.ro An·anjo de minlw 
ptwLt: para. litvore(:et· ao pt·opriet<~rio !! Creio 
ser <L primeira vez rp1e um empregado, eum
peindo rigol'osamnnte o seu dcvm·, G accu
~::trlo tle haver r:ommet1.irlo fa.lf.a.!! Aecrescn 
que o honrado c zeloso llirecto1· das l·endas 
pnlJhca~, cnjo nome peço licença pa.1·a. de
elinal', po1' sel' uma. gloria, c o modelo do 
íi.tncdomtlismo de F<.tzcuuí.t, u St·. lll.'. Luiz 

a1 
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Rodolpho Cavalcanti dn Albuquerque;, jnl
ganllo r:~zoarel n jusi.:~ :t J•ech~maç·ào elo 
proprietario, putliu em ;._;etl J'elatorio a.o Ex. 
Se. Ministro lb FtLzrmda. o creclito ncet~ssal'io 
para o augme:Ji.u llo :dttgnol c eonllt·mado o 
pedido ao <JongTcsso pelo E:-.:. St·. i\ünistl·o 
como se vorà dos topie•)S do reflwidu J'OJ<I.
torio, ahaixo h;wsci·iptos : 

«Rclatorio do ~r. Minísi;ro lla. Fa.zonuu. 
apresentado ao Exm. Sr. P1·esidento da.. 
RepuiJlica. no ;;,nno de 18!)7. (P<~,gim~ 4ü8.) 

Funcr~ion<t <t Alfan1lcga de Penedo em 
um cd.ificio de pt·opl'icdadn partieula.J·, 
que esteve <Llugado ~ltú 31 de dezembro 
üe 1897 por :3:1\00$ann tmes, eoní'ormc con
tracto que tcmninou orn 28 do junho do 
1892. O proprietario des::;e edifieio elovou 
o <Lluguol :L :300$ mons:tcs, <L partir do 
janeiro de ltl!J8, U.eventlu, l:lOL't<Lnto, ser 
consign:1da VCJ'h:L p<Ll':L e;;sc augmcn to. 
O edillcio é vasto o fui mol!Juntdo eorn n 
construct}lü <lc JllH p:Lvimcnto suporioL'.)> 

Puis bom, ;~ vhJI;a, das l':tZões O:(peuuil.b.s 
pelo llunl'a.üo Minlstt·o !la Fazc~nda., o Exm. 
Dr. Hernardino ilo C;unpilS, foi yotalla <L 
VCl'ba. nccessa.l'ia ~~ lHll' S. I•:x. nas ttLbollas 
explica. ti v as do OJ'l;aJnorll;o <ln. ilospoza p:tr·a o 
exnrcicio do l~Do, ol'~aniz;atlas dn :w<:f!t'ilo 
com:~ loi 11. Gnu, do :11 dü dozumll!'u do 18!J7, 
foi c~on~i~.rna.d:~ :1, \'Ol'IJa do ti:OOO.S pai':L o 
alugJrol du t•urm·ido pr·t:diu. 

Clllllll ÍIISpt~t~luJ' u:td:t. l,i\'B c'.Ulll ·o l':;,do, 
llOJ'qno o diJ•oil.u do pr•opJ·il.'L:~J·io r': inviol:~
Yl:lnlf:Jüo ga.r·anl.idu, p1i.~ d.Hpõo ullo li \'l'o
mnrti;t•. dt: :-;t:IIS ha.1·or·e·;; o, si lla Jllai~ d.o :~0 
anno . .; v:dia o pJ•t:clin ::lltl:) JllllJJsa.os, 1! lngico, 
(\ I'U:telwlouhl, 1)111' IJ11jl', llii:~Jiclo tudo· au
glli<IIJL:i. de valoJ', s1: oluv:tssn n i!Oil alugunl 
pat·a ;,110 . ...:, IJJa.XiJJJt: l.llJJdo pa.ss:Ldtl )JCiJ' uma 
rc!'oJ'JIIa., na. qual D [IJ'''Jll'ieLat•io g:t.stoJl Jllll'to 
de 8: uot 1;-:;ooo. 

Ac:t.sJJ:dlúadl~ilo p:tJ'CJII.useo u:Jid'e rnim n 
u ]ll'Opt'ill!,aJ·i.n nfiu lJudt~!'i<.L :Lbsolui;:uncnl;c 
lmpelli1· o S1· •. J:wst~ll ;\lull;•r·, :1. c:vla l):ts.-:o, 
a, aceeni;JJ::.t· :L S. Ex. o Sr. ~1inist.ro que o 
Exm. SP. J:;;:.rüo de Tl'aipú <í o :Sogro üo in
spector. 

Ellc llcvia. lisealizae, inspcccion:t.e o scr
viç:o pulJlic.,, zclat· c apurt~r os interesses 
fis_eaes, vodficar us desvios u~Ls rendas pu
bhca.s, au contJ·a.rio do limitaL·-sca satyl'isa1· 
individu:i.lid:t.do::; respui&a.vci:S, que nerihun1a 
prctrmçào ali.mcnt:tm pcran tn o fisco. f JcsrJe 
que deixou rln al'ti.eula.r o q1w interessava ú 
Faz(md:L Naeionn.l, com :L convicçã.o do 
quem e~crce _f'n rH~t:i'i.o ]mil li c:.t, q nc exige Je
coro c smcel'rdatle, a p:u· do C<t vallteiJ•ismo 
no tl':~to, para ofl'endor· a pr·olddade rlc runc
ci?narios r1ne não teom rn:meha. na. viu a pu
bliCa, nnm tão l)Ouco na pa.t•tictlla.r P. <htú :1, 

de J?0s~oas ef:ll;r:.whas, eunw fez · uo caso do 

angmento do aluguel do predio da Alfanlle
g:.L, pr-ocurando l;or·nar patente ter h~~vido 
('ombinar,:r.i'o o p!'oposito pa.r:~ üworecer o 
JWopl'leüu-lo, vejo-mo na contingonci:t tlo, com 
o llevitlo respeito para. eom Ex. u Sr. Minis
tro e o pnblieo, apt·esenta.r· o reverso de tn:o 
ph<mtastieu nw:.loJhão, a,pm'<Mldo <L provi
tlencia lcmbr:1da pelo Sr . .Tt~nsen :Muller, em 
seu l'Cl:~Gorio, pa.ea. acc1uü;içã.o de novo 
prcdlo. 

Tra.ta-:-;c, eomo ú fiteiL de prever, tle umtt 
vinga.nç;qmqucniml,, tü.o pcquerm e tã.o cstr•tt· 
vag-:mto q 11a.nto os sons J'esultauos. 

1•:' incrivcl ;1, primcü·a vista, mas ú uma 
vcrgonlm c mesmo immoral, tolerem-me n. 
f'ranquuza, que o Sr .. Ja.nsen Mullcr se lem
brasse, de commnn1 :~ccoJ'llo eom o nego
ciante f;dlido, 1St'. Luiz Cra.vo, eonnivcnte o 
iJDI<~ cln.:-: Jigul'as Sitlicntes nos contrabandoi-l 
dosnn volvidos na ci(l:tde de Penedo, pt·opot• 
a. S. Jr:x. o St·. Ministro da Fazenda a. amvli.
siçTio do prcdio do propriedade dos.~e nego
ciantu rmr<L a. AWmdog<~ de Penedo, com o 
fim de m.Jlest:~r on ferir u St·. B:Lrã.o de 
TL'aipú. 

Tal no~onianio tovo de I'esponclm• a pro
cesso administPativo, por crime do 50 ca.ixas 
com f:Lzcnda.s, a.pprnlwndídaK nas matta.s llo 
)Jonc:do piJl' um oltieialtle policia ; pelo Cllte 
esLl:Ve inltihillo <lo commet'Ci1Ll', Sündo ainda, 
Yethd.:L <t ~lltl en tradtL na. .\llimtleg:t. 

Foi, ptds, com Lal pül'Sona.litlatle que o Sl'. 
.Ja.nson MJJltcl' J.ll'UCill'ou o t.l'iumplto tle suu 
eaus:L. 

O prod.io lnlltur<~tlu pot· dlo [lilt':.L o nstabo
lt~c·iJllCilto tl:t, alf'andng-a é vellto o pequeno 
n:1. pa.rtc a.ssoln·acl:Llla, tle :2~> palmos do !'r·onte 
C (',1) tlu f'unc[o:-:, c:Ll'COilJitlo 0!1l pa,rte JJCl;~ 
:teção <lo .tumpo, puis :L sua cd.iliea.<,:{í.o re
Jilnnta do muito;,; :mno:-:1: dispõe apmms de 
duas s dinlra.s, dons qu:u·l;os c um<~ eoúnha, 
11mis pi'Oprio ant.os pÚ<t moradh~ do uma 
famiii:t pequena, CS!it~ndo sempre ~Llugado 
po t' ::o.~ nwns:Lr~s e adwt lmentc 11or 40$ ao 
Uoverno da 1JnüTo }W.m o aloj<llllelrGo de sois 
prac;::~s do :::l" bai;:.Llhi~o <lo infanta.ria, a.s 
quaes servem de gmtrdi.t cl<t iLlfamlega., como 
passo a prov:Lr com :.~ seguinte certidão : 

Illm. Sr. inspoctor tl:t Alfandeg<t lle 
Penedo-Antonio l~:.:;pincloliL Ferreira de 
O !i voil•a pt·oeis:L, a bem de seus direitos, 
que llrc mamleis dar por certidão qual 
o :duguel po1· quanto actualmonte est:.l. 
"·!ngado :Lo de:·d;:Lc<~mento, composto de 
otto uu rlt•z pt•aças do 3:1° bai;;tlhão elo 
inf':~.nl.al'ia, que servem do guarda. dessa. 
aJJandega, a. C<tsn. indigitada para ser 
euntr;wtmla. eom o Governo Federa.l,aftm 
dn sm· llllHla.d;t pa1'a elht a alfamlega., e 
si é p:~go por ess:~ rep:wtição e quem é 
o sutt pr·oprict<;,rio. 
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Ncsf;es termos, pede def'crirneni;o. l\la
ceió, 7 <le maio de JD:H). -Antonio E8-
Jn:ndola Fe1·rcú·a dr: Oliveira. 

(Eshva eum uma csbr,mpilha 1'cdet·:ü 
Ül\ :mo réis, inutilizada. dovid:wwnte.) 

~ Dnsp:wl.to: CCI'ti fique-se. . Alf';mdeg<t, 
12 tle maw de l!JUII. -.\'. de J>aimc. 

C<wt.ifico q uc pelos coft>m; tlest<l, ropal'
tiç{io é IJago o alu~uel mensal de 40!) 
ao Sr. Luiz Cravo. ptopeidu.t·io dn, c:tsa 
em quB est:~ :1 l'ot·<:a. fcdct·al clestac;~o1h 
nest.<t cidatlc. E pam eonsti.tr eu. Quil·irll> 
.José Gomes, segundo cscriptur·ado da. AL
!';tntlcg:.t de Penedo, p<ts,;ei a. pr-esente ;ws 
dczcseis di;ts do 11\üZ rlc maio do lD00.-
0 2'' escl'ipttu•;tr·in, Quirino .Tosr! Gomes. 
Visto.-S. Paivrc 

.(Est;wa sGllada. com uma, cst.;unpillw, do 
1!), c urrtra de lOU r(!is todas fetl(H'atlS e de
vidamente inutili;-.:ulas.) 

E c::lta, casct fica sitrw.da nos l'undos do tra
piche Poroil'<L & lt·mã.os, ~em a1·rnazern, som 
dopcnden.~i<L p:m1. 1 Jna.l'dit,-moria tl ~em lH>Il tr~ 
em urn local qno n:'i.o prH'Inif.tr. tacs melho
ramentos e nem o JH'OIWietario pódn hzcl-ns, 
além tle ouü-a.s tlifliculd;ulns, pm• s<~r o bJ•
rono de IIUU'Íllltas atTcndltdo <:Ílluell<lS nugo
ciantes. 

No omta.nto, é essa, e;ts<L quo o St·. inspn
ctol' .ransu11 Mullcw, eum tod:t sericrlarle,pl'o
poz n mnpeuhou-se Jlal':t :u·t·entl:tt' :w 
Govnrno }JiLl':t, SCt'V i 1' de c\U':tndoga, pulo 
aluguel de :líJil~ JIWIH:tes!!! Como su V<~. 
ínl'oliwwnto, dt! pl'opl'iu J'ldn.l.ol'io. 

· Termin:tndu. l1tmnit..l.a,. me R. Ex. o :-; t'. 
M inist1·o uma i 11 tnrJ•oga.til·a: 

Gl'am cs1;J•angeit·as o esta VMn sujeitas a. 
dh·oitos do eonsurnu, na. irnportanci<.t de 
7508,além de :u·rrt:IZGniJ.gem c ca.pc.lta.zia.s, 
m:J,ndon c~ntrugar as mesmas mel'cadoria~ 
livl'8s d<· tlir·eil;os, sem qrro a pade ti- Jl 
vcsse al't.ieulado causa ;tlg-nma em s<:m'~ 
f'avot•, e apenas procqJ•atlo amigos que; 
sor·vir·;un üo intermcdi<LI'io,.; mn ravor do 
dono das mct•cttdot•i;Ls, o fllt<d., p;1J'c.t co
ltOncsi;ar o easo, 1ngnu :~o.s tlc rnulta.,sem 
fnntlamcnto legal, import.anci;L nssa do 
(lliO o inspecf;or m<tnflott 11ag-ar metade 
a.u rcl'el'ido gua.l'cla Tor11ua.to.» 

Tendo ehega<lo ao pot·to ele [>eneclo, em I. 
tlo junho de 18:10, a, b;trear;;1 Flor da l'cnlw~ 
proeedcntu dtl Pilar, (nosso Estado) comes
êal;_t por .\laceiú, :r.pecscnton-se no dia 3 na. 
gn::r.rd:t-mot.:i:r, o eidadã.o M:.~.nuel Leite e cx
pontaneamcnL cpmnmnicou o r111C a.inJ<~ ora. 
cst,r:tnlwü. repat'tição, ;tpCZêtl' do nstar em 
descarga. :t, r·nilll'ida béU'I::v:<t~ <JUP, devido :'i. 
pt·estez:t d:t pa.rtvl;L ela nwsrrw. do porto de 
Ma.cciú, na, t111al ]Wdondia vir·, nml l;ovc 
l;ornpo dn m:r nd:.u· Sllit.S m:das para. bor
do; pelo fJIIt) Jll'Oei:->:~v:r. dPsp;wlw.l-a.s :tlli,por 
n:-i.o porlm• faZL\l-o om Mar:eiú, c tkcl:i.rolt con
l;or as mesma..;, ro11pas de sc11 11so o a.mostl'a.s 
da casa. comnwt•t:ial (no Pila1·) de <1no era 
cmpt·rlg:tllo viaj1tn tn. 

A' vi:~ta. <1:~ dcclar:v;ã.o dr: :\Ianocl Lei!;e, o 
gllat•rla Trii'IJ 11:~f;o l:tVl'Oil toemo de ;l,ppre
ltensfto o pn!' inl;err:10dio do SI'. oncaJ:t·cga.do 
du ,;m·vi(;~o t\xtuPno (il'l clmgu.t· :is minhas mãõ.s 
a t•ospndi va p:u·l;o, q 110 ['oi logo distrihuida. 
:toS St•s. oset'ipl.rtt'<LI'io:; A1rgmlto Leds:t e Qlli
l'inu Gomos, d<~ ügna.tlos pa.t•a, ex:~mi.n:tt' as 

Com qnn111 vao o CloVOJ'JIO faZI\1' eonliJ'at·l;o JIJ<das. l•:s:.;tiS tlllt sr•.rJ pa.t·c(:nt· <:onsidor•:tt•am 
tio lo(~a.r;.ã.o ·~ dr1a.s ('UIILI\l'OJJL r•ll'odivamento t•onp<t tle usa. 

Corn 1111t indivicluo qr1o ,i:i. l'oi punido pela u ttttl:l (:um tdg-utrws nünde~<ls, ~·mndo umn. 
Fazunda Ft:dcw:d, tl ttrln se il,r:l1a pr·ollillidu do d<: eada. ospui'Í<l e 1:0111 a.s oi.itlrJtJI;as tle amos
cnt.ra.J· na. :d!':t.nt!Pg:t, a.l(\ltl ll:ts punillirladll:-4 t.J•as o :lli (:lmles riu algodc"Lo e li'i., tambcm nn;t 
da Joi, por eontmlmrulu de GG c;tixa.~ tle f'a.- do e:ul:t rtrla.lidado e t:om a:;; ntiquetas eom nu
zen das appt·ulu•ndidas 11as JH:ll,tas til} I )onedn,_ -Jnot·o:-; o pr·uç~:Js 1lu e<~da llllt; ::;endo tudo pelos 
tudo apur·:t<lo e pr·ov<tdo no ]H'oc~e~sn :t <lUO mu.~nws osct'iptura.l'ios eonsülel'ado eomo 
rcsponlwn, o qual ;dnda l'uz pa.i'tD do <LL'clti- <tmostras orn caixas de pa.pelão, jâ. vcl11as o 
vo da alJ'antleg<L. estragadas; c l'.Omo eram mercadorias as-

Fica asi:\im cxplkad.o e t•ospondido o 21" trangcir~;s avn.li<w:tm o seu valor em I :500$. 
questionaria <L que se rcrm:e. o anncxo :«fl» n o c.itladão Mc.tnoel Leite,rlmnonstrando com 
ns. 20 e il das rosponSltb~lldaclcs do mspo- um tulegmmma 0 pr•oc~cdontes razões que as 
ctor do que te:xtn. o rohtono. mercadorias ct•:.tm ;LJnostras da. Casa Raphacl~ 

<<Qun·tcndo ehcgado n.o pol'iío dcsi;a cr- n:~ eid~ulc (lo Pilar·, neste Estallo, o quo foi 
d:tdc, no dia 1 do junho deste anno a corroborado ]Jolos fJscr·ipturétrios quo proce
h<tl'Cal~a. na.donal Plm· rlrl Penlw, e sendo tlnram ao exame, e tendo aincl:t em conside
pr•csas pelo guarda Torquato Corsino t·:u{fi.o a. arrson1:ia. (]c dolo ou t'raude, pela rle
tros nutlas contendo mindozas o 110rtcn- elar:u.~Tw oxpontanoa. feita :L Gnardamol'ia e 
ccnt.u.'3 ~t Manoel Leite,· que tenta.vn rc· SPU lJOllido p:t.l'<1. dt~spaeliO, po1· nho poder 
tit·ttl-as SOill <.:<tl'liLL do guia, O inspcctol', f)t,zei·O OIH ?\lacoiú, devido :Í. [Ji'u.~tuza da lltt,l'· 
rrue, <L vista d:t pa.r·ticipaçã.o do guarda.~ l;itla d;L lmt•cat:<t, ontundi quo nub•o nio de:. 
dcsi.,n:tra os escriptur:wios Augusto via set· o meu lH·ocudim.entn, ist,u t':, iscnta.t• 
Less~ e Quirino Gome.~ pam examinai-as, .Manoel u~ir.e da. penalidade da mult<~ de di
os qu:~c,;; informaram que as mercadorias reitos em doht'o c mandar que <:ts .rnal;ts 
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fossem sulnneUi1las a.dospaeho de cabotagem ANNEXO .1 
va.g:wrlo ;u·rna.zenagem e ea.pata.zin.s c,eomo « Oc:<:UI'I'Cil<:ias dl) senric,:o extCl'IIO e 
vena. l'(•.gll]a,JIH\Titil,l' a. JllUIJia, de 10$ p01' c:vh.t. 
·v o 1 um e pcla falt<t de guia. Jll'ovidenei:~s tomad.:~s a l'CS pci to. » 

Assim, pois. níio r:o:,.dLando sin:ú~ de~ f'azer :\flil'lll(L o SJ'. inspcr:iiol' de FaZOJII]a .la.ll-
.iu:;t.ic_,;t, 1: :111 mt:SilHt tc111 Jl(l. zd~u·us mt.m·nssc~ ,;nn Mullcl' q11e, na GuaJ·da.-JnoJ·ia. nllo era 
do fi:wr•, diz-Jlln :~. eon:-;t:WJI!'Ia. que p1·oeedJ costu.mt; r.:tmq)(lrecer aos dmnÚI(IOS c (erütdos o 
leg<dlllUIItl~. C!llll]li'P-1111\ dizcl' a. S. Ex. SI'. pessoal da força dos guardas e r11w nesses dias 
-~linü.:t.ru que, si o Sr·. in,.;pcdor .Ja,m:un 1\-!i'tl- nr1o ha:1:ia tfclallw de sen;iço. I•~' innxad.o. 
lut· nii.u :;IJbtt·aliis.sn do at·elti.vo da. rep:tr·tie,úo E nem é JHI:o;sivel deixa. I' de funceionat· aos 
n co1Jd 11zissc~ o Jn·ocnss,tdo ro:-;pc<:ti v o, tr·ri:~ ;~ domingos c f(~l·iatlo,; c->s<L depend ~-.nr:ia da ;~l
sat.isf'ac;úo r!P t,r:~.nsn·uYt:l-o, pa.t'il, eviclmwi:~ do randcga, porque os v:~Jliii'C·:, navios c lmJ·ea,
que Ynnl1o cl!'. dizer n d1: :dlil'J11<Lt': nnt;i'c:tanto, ça,s lliUitas vezes eheganJ ac.1 pol'to lic•:-;-;es 
t,'t·ansr·J'PVl~l·c~i :1, r:c>did;\u ]l:J,::;s:J,da, )11\!<L AlJ'an- di;~,s f:, pa1·a. a. nl:r:nssa.r·ia. visita, a.ssirn c..:onio 
deu;,, de l'enl:rlo, pela q11al se \'c·· q111: o pro- pal'a. o sm·vityJ de ea1·ga o dosc:a.J·ga., ~~ prc
c:e~.,;aclcJ f'oi cenduzi,]o pldiJ SI'. inspeetm· e:i:-;o lia ver clet.:dhe fc1i .. o, de,.;igna.ndiJ o pcs-
.Tansmi ?lli'lllel'. semi }laJ·a a;; clltha.t·eaç~ics. E nã.o é sü isto : 

<<Sr. inspc~el.ot· d;~, Alf':Llldc~g-a rk Pe- :\o clet.allw dial'io vinham meneionaclos os 
liCdrt.-:\ntonio Espir~tlnla _Fei'I'CÍI'<~ de noJnc~s dos gu:udas e,.;cal:ados }lCl'tllallent.L"
OlivuiJ'<~ precisa., :1. bem elo seus direii.us, ment;e pa.t·a -,ts Jlult:.,~s e Gi':~piehes, e c.liaria
cpw lhe m:~.ndc:ls dai·, put' eCJ·t.ldiio, o lllClltc os 1lo ptt.,sual de ro11das nudumas e 
I;POt' do JH'occ~sado e despac:ho do eaJJIJ- diurnas, selllJll'e co1npostas •le um gwi.r·cla. n 
1.agr~m de 1;ros ma.las c:(J)lf.endo roup:~ dous mat·iuhcir·o~, ali~m 1b pessoal da laneha. 
u~ada. c a.mosti'as tle miwlczas, vinclas a vapor, que era. rcvez<t~lo tli<LI'Í:ttnent.c, IHII' 
na. ha.t·caç;~ Flo1· da Penha, procedente estar sempre ele prompti,lã.o. 
do Pila!' nn .Maccit)., ncst;c Esüulo, em Qwwto <L out.ra aflirmativa do St·. im;pc-
1 K!19, a IJIW sn t•nf'ere a or1lcm n. 14, d.c ctol' .Junsen Mullm·, de que as insti·ucçõcs 
:20 de: fcvcreiJ·n, ela IJiroot;ol'ia. do Expe- de 29 de novembro de l8GO c o disposto no 
dieme do ThosOIII'o F<•doral, consta.ni.e art. ::;6 chL (;onsolidac,~fto, que mand<un oh
elo JJia?·it1 Offir_:ial, de :l de maio deste servar na lotação das emba1·ea•;ões as lei:-> 
a.nno. ~nstcs tm·mo:-:: pecle rlel'erimento. e regulamentos da. marinha de guel'!'a, oram 

MacPió, 7 de maio tle WOO.-Antnnio lcttr-a. morta na Alfandega, de J>eneuo, t! 
Espindola PrnTei-l·a de OUve1:nt. » ainda. urna. inverdade, porq tio, t;wto o a.t·rna-

(Estava ~cllada com um;~ estampilha. monto como o matel'ia.l de ma.t•, nstavam re-
f'eclcra.l clo va,lor rle :100 l'iJis). ,. laeionarlos, em livr·o em lmmco, pm·quc os 

« Certilique-se. Allhndoga., 1~ dn livros especiaos e estabnlceidos nas alfan-
''"'·in de: 1900. --L. Paiva. degas de l" oJ·dcm, na.quolla nii.o existiam 

Cel't.ilien qne, sngundo a. t'Plr~ç:'i.o (\Xis- e nunea. existiram tle~dr. 1860, quando foi 
i.cnl.c nnst.a t·cpa.rtic;.ào, 11 dospac·ho e crea.cla. <L Alfandcga. do Penedo; portanto, 
p1·or:c:ssado ck IJIH: i.J·:d.a. 11 pnti cionario ~fio dcrmecc:ssarios naiJitldla. repa.1·ti1;ão, que 
,.;upra. f'rlralll ennduzitlo,.; JH~lo :-ir·. inspe- apenas tem oit.o g11ardas, 1lous bote:-~ o uma 
dol' dB F:J.ZOIJda, .iansiJII \lullw·, etllarulo lancha, reeent.mnentn eltegada,como o <Lrma.
mn c•,mmis-;;l,o nest:t allhndpg-;~., t·aZ:w 1nento, eompost;o de lX ~~a.r·abina.s completas 
pu1· que deixa. cll~ sct· pa-;.-;ada <L eertidfi.o e 1.500 ea.l't.udtus ; o Cl'I'O ou li.t.ltiL ,ifi vem 
pedida. E para. cnnstar, eu QuiJ•itto .José de muito longe e do muito tnrnpo, pelo que 
(;rJI!lP,;, segu11rl" osrwi ptu i'ario da ai n~n- outros in:-;pcetor·es, yellws f'unccionarioH de 
1leg:1., p:~ssei <L presente aos dezc,.;eis dias Fazenda c por isso ma.is competentes do que 
do I::.er. fie maio 1lc !DUO.- O~" e,.;c,·;- eu,tambem clcix;u·a.m ele observar esse rigor, 
plu;·;LI'io, Quirino JosrJ Gomas. >) o quo tu.lvoz só se· encontro nas ai fa.ndeg<ts 

IEst.ava sella.1l:L eu111 uma estampilha do de pl'imeir·a ordem. 
I :i; e 11111 r<~. elo J(Jr) z·éis, í;odas l'eclm·ans c devi- Finalmente, quanto à lllHJUOili.t. parte tlo 
d;~meni;l: inut.ilizaila.s.) armamento, que, pl)t' J';~lt;a, du segm·an~~a, 

Fica. as-;im respondido o ':!:!-o questionat·io a. mandei guardat· no arma.zom da minha. 1'0-
CJIIP se ref't.:r·e o annexo I e ns. :-.'2 c 2:; ·tias sidencia., contigu<t ao prcdio da a.lf'andega, é 
r·esponsallili•Laeles 1lo inspeetor, constantes uma verdade o assim procedi, por· ser o 
elo relat.oJ'io. ehele da rep<Lrtiçã.o, a quem competia zelar 

Ante:,.; tle c:ntrm· no tle.;envolvimcnto c e prevenir qualquer desvio, por isso que, 
verdaduiJ·a, oxposil,:fí.tJ dos fados oceorridos c ao balancear ou cont'orir-so, por occasião da 
t.·onsr,antes diJ ~:~" qul~.-;t.ionn.r·io, vou rf~spon- estada do Sr. inspector Muller, não foi cn
cloJ' aos a nnexos ,I o K Jllll' pl'l!d-;aJ', n:L dnf'cza. l contJ•:td<L a menur falta, como passo <.t. ü·an
f.!IJI: n11cetei, acompanhai' tu1lo~ os Lupkos du scrover abaixo a. minha podaria dctermJ
l'üla.1.urtu. n<~ndo a conferencia. do arma,mcnto exi::;tentlj 



com o const.ant(~ d<-t guia de rcme~~a da 
Cont:1doria GeraL U.a Guernt. 

«Allitndc;.(a, de Pcnndo,l4 do novemhr·o 
U.e 1899.-N. 111 : 

O inspoctot· em comrnissão deteemirHt 
:w Sr. com mandante dos gwu·üas, Ma.
noeL Tor(tUato dos Santos Cor·sinu, que, 
conferindo o annamento e muniçã.o exis
tente na. guii.rda-moria. com a gui:L de re
messa da Iutendencia da Guerea, informo 
ao pé desttt o seguinte : 1°, qu:_tL o arma
mento e rnuniç{í.o que-- oxistia.m lllL .gu'l.r
tla-mor·ia. em serviç~o activo; 2°, quaL o 
armamento e munic,~ã.o que existian1 em 
deposito no ;wmazem do pretlio, con
i.iguo ou proximo á Altaudcga, orn 
que resido esl;n inspectol'ia o fui reco
lhido á guarda·mori<t em 2 de novembro 
ultimo ; 3••, si esses a.rrnamcntos e mu
nições conferem eom a relação constante 
<h guia de r,~messa. da Intendeneiu. da. 
Guert•a de 14 do sef.embt·o tle 1898 acima 
refoeida ; 4°, si pot• orJem desta i nsp3-
ctoria luram e.;;cr·ipturados nos li Vl'OS 
mandado~ prepar·at·, ne;}la oceasião, c 
estabelecido::\ para ossu fim; 5", si eonst<t 
já ter havido na gu<Lrda-mot·i:.L em al
gum tempo livro para. car·ga. de ol~jectos 
t•erncHidos pelo Governo par:.t. a guu.t'· 
da-mot·ia desta. All'a.ndega; 6", qua.es os 
gua.t·clas e r.lm:tdot·es tJUO auxili<-tr·aru no 
f.t'anspor·te do at'm;unentu IJUC estava. no 
arrnazem rnencionado par<t a guar·tl<t· 
mo ria e flin...:eiona.r·<un na. eont'twencia. 
Cnmlll'il-SCI. - Ant.onio Jt:spirtrlola 1le OU
'IJI!i·ra. 

111m. St•. !Jr. in;-;pedot·. J•:m eumpl'i
mont;o :i. pt•esente porbtria. pn.s'o a in
l'uJ•rn:u·-vus cH quesitos peh l'ót·m:t :m
guint;n: Ao 1", c\Xisf;iam na liu:u·da.-mol'ia 
1•1 e:trabin:ts, \f> s:~.bt·os, lf) eol't·e:Lmes, 
15 lllot·ecgos, H> e:wonn,; t\ 57 c:u·tuchos, 
sendo re1.il'<ttl:e., :í.s vezes, pa1.·t.e cle.-;se 
nr·nra.ment;n c mtlniçã.o pal'a o scl'vit.~o 
publico ele ot·clom tl:L inspectol'i:t ; ao 2°, · 
1111C exi ·:tiam no :tl'mazem c.la •. ca.s;1. tle 
-residcncia !lo S1·. i nspcctor, 1pw en t.ií.o 
em á rn;t Sete !lC Sdcmot'q,, quatt·o ca,
l':Lbin;ts, l; t·e.; sabrns, trm; eonearne :, 
tt·es mot·ccgu~, 18 pnltmna-.; e tr<~s e:~
nones, cujo armamento e munic;ií.o pas
s·t.t•arn pa.ra. o ;Lrrnazem d:t Ci.~s:.t em q nc 
ac;l;wdmente mol'a o SL'. inspcctm·, :i. rua 
tLn Cunsolltr.iro Dant.:t ~. a !lll:d d.emom 
muito perf;o do p1·cclin em qun fm1cciona. 
:L aWLndcga, ma.-: não contígua, sentlo 
recoLhidos ;1 Gu:~;.·d:HllOl'ia eni d:tlia de (i 
de no,rcmbm; ao :i", q_11o o :t.J•mamontn o 
mHniq::Lo eonf'éi'(\JU com a gui;L dr. re
llressa da l!rtendcnci:~ da Guerra, de 14 
de sct.en\bt'o ele !898; :w 4", qnc po1• por-
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l;;wia tles~a insp~~ctnda sob 11. !03, de: :a 
. tLC Olltllbt·o, roi pelo guard.:t F:LJ•i:t,'.) eseri
ptm·ad.o, om dia-; de novembro uo livl'o 
IU<L!ld<ttlO pi'OIJ<H'itl' fl l.l'il, Cs,;(! 1im, O :1,1'
lll:trllCflfitJ o nwniç~ão eunsi;:Lrll.cs th rcs
po-; t:t do l" quesito, tJIIC en f;t·:t.l'<Llll pM'iJ, 
cst:t aLf;.twleg<L; J'cn•attt esedpt;ut'it,c.l•i:i im
metliat:l.menl;e em l'•Jllta. tlc~ p;LpeL ; :1,0 li'', 
flllO o t,ranspot·tc de :Ll'mamentu e muni
ç~ü,o fi)i altxiliatlo peLo gwu·J:t Boneve
nuto Ago.;tinLw Jo,; S:wtu:;, não podendo 
lH'üCiS<LL' os nome~ dcH rom;Ldot·,~::; cpre 
t:unbcm auxiliar:mt. A eonrorcncia hon
t;em pt·oc:cdith pot· mim em pt·c::;cn~~:. t do 
Sr. inspcctot· fura co:vljuvada. polo 
guM'tl:L Bcnevenut;o e remeil·o.; Antonio 
Castm·, Poclt·o Antonio, Mincrvino c Izi
clul'O Pernim. E' o llliO me cumpre iniiH·
llliLt'-VOs. Guapla-rnol'Üt, l8!J9.- Manoel 
'l'orquato dos Santos Corsino. Est;í. eon
J'orrrw.- O 2J escl'iptlu'ai·io, .Toiío Helizu· 
rio Junq~wil·o. 

Quanto <tu maclünist.a. da l:tucha. tlêL <tlfan
!lega, c'~ :Linda. nma inverda.cle, porcFmnto o 
machini:-d;a. efrecti v o et·a. o cidadão Antonio 
Rego, o pt·irneiro mecha.nico na. citl<tde de 
Pt.:ncdc>, machinist<t <lc 1 :J. classe, diplom<tdo 
e peoprietario ü:t melhot· fnndiç~~í.o Lias oxis
tenf.os riaquella cidade. 

Apenas a'gum:t·• viagens fora.rn t'ei.tas peLo 
cuulvulo dwpwllc cicl:ttlíí.o, tltlfl ta.mLem et•a. 
ma.cliill ist;~ c r-;enalhoit·o, setL an:d lint· na 
oflieina; c esta~ poue:ts veze~ sornott t.c, quan
tLo o clfocti1·o e.~t.ava üoc11t.e 011 mui o<~t:Hpa
!Lo em tt·a.ballws ate} tLa. pi'opl"ia. l:tnch<t, eoe
renclo twlu sub sua. exdusi va. t·nspons:tbili
dn.Lle. 

Ficam a.;sinl L·;~ . .;JHHHliclo.; e I'Ofuf;;ulas todc,: 
os poul;ns c[ f\ a.t~nu·mção · cunsl.antns clcl :til

nexo .J. 

icMnlt.:t tio imposto do s :d nm doht·u. 
illcga.l e ineompctenf.nmnntr\ a.pplic~ada, 
por unt ti..;c:a.l.» 

Ainda o S1·. itHpndot· .l:Lrt~nn MüiLnr atlur 
tnron o: f;~dus. infunna.ndo a. S. Ex. 11 S1·. 
Minhtro cl;t Fn:r.t\nth o quD nã•> s:\ Jl:l.s,ou, 
porquanto a. mulh imposta. roi log:d o it a.u
(;oritl:LdC tjUC :t illl})(JZ foi o in ;Jwetm· <: uil.o o 
fiscal, eomo pa.;su <t expor e prova,\': 
J~m 5tlc setr\mht·o ele l8V8, tnntlo roechülo 

um tr.legr.·amma th Sr. agente fisl:<tl. tla, villa. 
do Piitssa.l,u,;~(l, eotnmlutic:a.nüo-nw havor o 
eicladfi.o l''ritnei~cu Ramo,, na. noite ant0l't01', 
tlesmn!Jarca,lo pam nm al:1.muiqun tlu pt'o
pl'ietl:td.e dojuiz :mb.;titnto tla.quella. loeali
tln.tln JXLJ'te tlo e:u·reg-amont.o tla c:tnoa Venus, 
<L!Li ancot·a.da, e qne sn.pn it:tva.·IIH~ h:LVOI' 
fr·a.udc, e irnmetUa.t.amcllto outro t.clegl'am· 
ma. fl.o pl'Opt•io 1<'1·:~neiseo Ra.nto,;, etnnnnlni .. 
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l:<tlttlo tm· clwg•ltlo :dli n pedindo tpw lllilll
d;v,;se o llseal 1lusp:•.eltat· !L s1t:L l;altu;L, o q_:1e 
11111il;o IIH'. :->tii'Jll'Oitdnll, In:L111ini eli.arn:LI' n S1'. 
1i:->e:ü ctll·.:1.1·1·:·g:tdo gi\I':J.! th. li ;1· :dinu;ão, pul' 
de,ig na(Ji.o da ÍIL-; podm·i:t., llyg:l1to H1d !o, q11n 
JI<L O;·e:I .. ~Íii.lJ -;f'. <l,t'.ii<i.ViL llit, f·id;uJc d:! i>OIIf:dO. 
1\]fl SC•l'\'Ít:u di: I'Pt:OJ!iillli\Jiill rlf! dilllil'ÍJ'()S d :1. 
:I.ITI!t':I.II:I.Ç;lf) d1· ítnposto do ,;; i.l. I' ul-dl'. llf~i-1111• 
fJIW ,.;ng-nl ->:-;r: eont lll'gf\uei:L:í.qJIOlla vi.l!a .. :dl111 
d.e COitlH:ecn· O OCCUI'I'·i.do (\ Íllf'cH'llliLJ'·ll1f\ fl;L 
:;•azi"lo JlOl' fllli' n·:'i,n fui eohra.do o impu:-d;o na ·: 
sa.Jina.s. na. :"•" i'ÍI'C'.IIlllsC:I'Í):C::'iJ-,, a r:a1·g-o do 
Ji,;<.·.al .Jo . ..;ü \lartiJJs. 011d 1: !'oi f'f\ito o t ::t~Teg-: 1,
Hiüi!Í;u, n :í. :·m:1, di->JH> .ir;ã.o p11z. t:Oit\'nllinlltr:
JIWIJtn IJI'I\jJ:I.I'iUiii,;;, i:l.ttr·Ji:l. l)ii•fiJIU. t'Oill lllll:l, 

fnrr,:a du :;:;" l~<ti;: ~I!J;·[u pai':t 11 C[llf' 1!1 .~ :n Jll'D· 
ciso. 

J\lli e11eg:wdo o St'. Jisr::tl, momento~ do
pois r·cc1•l,i um tclngran1ma Sl~ll, 11111 lliiC me 
commnnic:rva IJaYGI' ofl'cr:i, ivanwnf,<~ sidn t·e
tirarln. pa.rtn do <::tt'l'CgameJüo <k $ttl nscon
uido no J'ef'nrirlo ;tlambÍijtJO, p:lra !'Ul'tarem
SC ao pagamento du im ·stn respcetivo n 
podia.-me imdit'IJe<Jics suuro as fH'ovidnneia.s 
tllm 1\,~V t· l·ia, toma. r. Na. ntesllm occasii\o J'l'!s· 
ponili, tarnhem pol' tolog't'all11llói, que 
apJH'uiJOIIdn,;~r: 11 ~;d dr•svia.dn, lan·as!W n rn
SIH~<·tiv<J i.et·mo e lleJIJOJ·a~st: a colm.LJH)I. do 
in1post.o do sal <~x.i:-d;cn t1~ JI:L cant>a ,_ 'LUO de· 
vet·l:t. v.il· Jlal'<~ J>cn<~do t·eiJOead:t ptda la111 :ha. 
No dia. immt•diaf,u (ti do S i· Ü~IJllll'u) aJtl:l.llile
ceu 110 posto :~ 1'1 ~f'pt•idu. eanê1a. o, p:'lu eom
mandant.e <l:i lanc·lra, liW 1'1Ji Cllld'ogw! lllll ol'
eio t[() liseal I! yg-inn B1 ~ 1lo, t·on fi t'111ando o 
~.;c u tclt lgr;unlriU. do dia antct·inr o l'nmet
tr.nrlo o auto do inf'J·:wr;i'lo poit1 lll!\:-lrno la
vt·adu, 110 qu :1 l dlli dospael1o imprmdo a 
mult;t do <lir1:i1.•J em dohro ~~ se\ 1H'o;';t!~Uissr~ 
110 tiP.spa~ho. 

!•:::;to JllCII dt~::4pm:lio l'oi I:OIDIIIIII1iead'l ao J'C·. 
f'orirJu ji:-;r::tJ, a q 111!111 a..ind:i. fil'dCiiui ijlW }11'0· 
~f'rlt!!'Sf\ a 11ltcr·r·"~atm· 1u ngomstJ do sa.linei1·o 
Manot!l 1-'l':tllt:iSI!I) do.-i :-;a,nl;os. na illi:t un Sal, 
;dim de r:unlll~<·<~t·-:-::c si 110:-> cat·t'IJg:tmnJli.IJs an-
·t.e,·ioJ·os 'liiU.IIlbcm SI\ dt!I'ttlll tlt·.svios. · 

Q11a.nl;u ;i, )JaJ ' i,e que l.omo11 0111 l.oda m;sa 
tlilig<!lleia. u S1·. l " · eseripfilll'ario All'!·cdo 
ClodoaldO ~·ioir·:t, íúi a, -:l'guinl.n: <Juando tive 
r:onhecimcnlio do r:clS\'ÍO do sal, Jlülo telc
gr·fui1ma. do agont~· fü;caf dt: Pi:Lssabu,si'l e 
sobre que _j;i, me !t :tvü enl.tntdido <:om o Rr·. 
Jl.-;eall fygino Hnllt•, p:tra scg11 i t' com m·gcn
ci<L :í.rptelln, loealidu.dn, mandei t•hama.l' u 
rofi:1·irlo nsei·ilJtm·ario, que enl.ií.o exerci:~ as 
J'un,·.t._:li<:.' di: one:U'l'flg-ado do scl'v:ir:o externo, 
c ord.enm qun Tn:.m<la.ssc Jll'<'.!Jitt·ar ;~ hmclm 
e~m o pes:;o:LI nece~s:u·io para conduzir·, no 
rüa sogutnte, pula Jn:tnltü, o r·ofeJ•ido fisc;d á 
Piassabus.-;t'r Jlill 'í t elli~etna.t· urna dilignnci;t. 

Na occa~iào da. p;utidu. rla. lanel1a, [() li1H'a1! 
tla JIHtnltã, t]nando o fü;eal. c:JII minltu.re . .;i.
dcnr·ia, rneelda a .-; instJ'Ill'.l..'iHls ;;, I'OsJlnitn, 

clte:;ou o nwsmo C!--'el'ipiim'ar-io o me der.:Ja,rou 
eslia.I·tud.u PI'Oinpto.Ncssa. occasião pediu-me 
pül'llli -~ :-í,o p;u·:L ir· tambcm até Pia.ssalJussú 
ctmhoc:r•l' aqnella. vllla. n ;w n11~smo tempo 
anxi!iat· o fist:al no quo f'ussc pl'neiso; ao 
qtw l'CS]Jondi, dando-llu : <L minh:t aeqiJins
,.,)JWia. 

l'tds l>em, fi1il;a a dilig·nnci;t.,- vnrifieado 11 

de~ww, laYJ·ado tol'mo de inlhtCi,:ii'.o assignado 
pelo l'i~f'erirlo fbca.i I lygino, · SCJ'Vintlo eomo 
tnsLtntlttlliJas o rel'orido o~lct•ipLm'al'io c o 
guarda l\-fauonl V:t.l(\nti no, corno tudo sü v f: 
du pt·opr·io a11 1,0 <le inl'l·aeç·;"i.o, q nn so acha ;m
IJexo ·ao pl'oen .;~;ado, r.lc tllli 11111 tlllogea.mma 
assignado-Cf ·doaldo-sub n. 14, datatlo 1lo 
6 do :~t;l;umht·o, pedindo minlt:t approvaç:ã.o 
pelos ::;et· v i1; 0fl IJHe pt•est;cnt em auxilio do 
fisr.:d; ,._ spondi-llie ;tflir·ma.i.ívarncntc;; c nem 
podi:t ddxa.r· rln appi'Ov:.u· o sou a.et.o, desde 
IJitC cl'i1 um nset•iJ.HUl'aT'lo da al!'audega que 
osli<tva prestando set·vkos (\TI1 hcneflcio UiL 

Fazenda .. 
Eis n. Yl\l'da.üo dos racl.os l'L'eorridos, Ui,o 

t;rau~f'ot'mados pelo Sf'. inspectot· .Jansen 
Mi'tllol' no annexo sob a.ldl,!'a K do ~ou I'cla
i.ot·iu. 

« Que tBwlo r·cqum·ido o h:wharol Ray
Hilltlllo Ponto:-: de MiJ·<~nda, em 18 dtl 
u1ar'1,~o desJ;o anno, unu enl'tid.ü.o sobre 
il1lfHJ~tu do tt·:w::;poi't:os, a qual f'oi pas
s:Libt velo escript;ut·a.rio .Jovino l\1:.LI·1iins, 
sol.J cuj;L guarda, pol' ordem <lo inspoctor· 
:-;n <tclm, náo roi pu.go até hoje o sello 
rkvidu, j;i, tondo sido, poróm, publicailo 
o SOII conl.oúdo no jol'llal ú l'cncdo de 
:!-1 tio r·orm·itlo mní'. de mi!.l'Ço , som (}IH· 
f.ivn~so :tquolle <'llllJt'Pga.do l'oJ·nrwirln o 
all11didll dtwumnnl.u.» 

l'iiJ'iL r·nspondnt· ti a.fli l'tna<;fiu n.d m:t e~l.:tm
p:ula, IJasta dizo1· quo, logo quo 1;ivn conheci
HIOJitO da puh!icai,~i"io do conf,(jüdo da r:twtitlão 
ptJdida.,. haixeimna poi'Lat·ia·, dat;~rla do 20 dn 
ou tullro, a o <l:-\t:t·iptut·at•io .Jovino M:u·l.ius, 
pa.nL lnl'or-mar- a t·o~peito, o oflieiot na nwsm<t 
data :w li r. H.aymundo üo Mi1·a.nrlu. p;u•a, pol' 
sua, voz!inf'orm_al' t:~ .mbmn o meio polo qua,l 
r:onsogt·llll pul.Jiwar IJOjoenal O Penedo o con
I;C(I(JO da, rof'nrida ccn·tidfto. U c::~eript1H'ar-io 
.TnYino l\Ia,rt)ns inliH·rnou : · 

. l", IJilt'. "· mosrní1 ctwf.idão foi passada, 
nflo tendo ai udn. o \' isf;o d<1 inHpnct.oria., 
tr!nilo, onl;t·et;anto, feito s::icnte :w inte
ro:o:satlo do q1w "· ref'nrlrla eoetirlfí.o estava, 
pl'ompta, f:t:ll;:J.ndo apenas o mesmo 
nnh';u· co1n a impuL·I;<tncia. do seUo 
respcr:t~vo; ~", flll<~ o rnotivo tlo l'Oqne
mllto n:w tel' r-eceuido aind:t. ·~ eertidã.o 
passada liJi o raeto dn não lta.vnr peo
l:lll'ado até :t JH'Otlelltn dnta ; :l·•, CLlW, 



para conclusilo llclla, farta a d oehtrar;iio 
IJ.UO (I eseripta sobre :.t importn.nl:ia om 
estampilhas a. que cstil. sujnii;a, 

O Dr.Ro.y mnndo Pontos de Niü·a,uJa., I'CS· 
pondcndo' :1 inspeci.oria., informo11 tliH! 
eft'ee f.i v:uneni;o pedi1·:t 11ma ecdidã.o d.t ~ 
uns maj)j)as da n:LvogaçTí.o fl11 via.!, afim 
elo ]H'Ovar tliiC a.rtiH'II<L empt·cza nào 
procedia lcg:l.llllr.ntc eom os passageiros. 
E, co1no tivesse! tu·gencia, diz que o es
CI'.iptnr•;tl'Íu ,J,Jvino .:VIaetins, e:walhci
rosa.mento, foi ao seu cscriptorio, ;t eua 
de S. Francisco n. G, fornnemt-Lhe os 
originacs de quo oxtrcLhiu a cúpia. do 
que pt·P-cisn. v a, pulJlicou c; ponho t'<.trlo, 
devo L ven ao oscripl;ul'ario os l'CSl)Cctivos 
m:tppa.:g, cnjos orig inaés Lh{_l cctlcu . 
Aecrcseenl;a,qrw dosistin da ccl't.irlãocquc 
isto mesmo commrtnicor1 em tempo n.o 
mencionado cscJ·iptul'ario rmra n;l,o cx
trahil-a. ( Esta l'Osposta, é l;exliw.t.L) 

Historiado o faeto pelas d11as partes·, c,)ffio 
se aclta, posso S<H' accrtsado, como fui, pelo 
Sr. inspoctor .Tanson Mi'dler? 

Si ellc qllizcsse ser imparcial c vL;;w a. 
justi~~a, deveric~ dizer <llfo o inspcctor &'J po
deria. ser rospon~a.hitizado depois que visass<! 
a, cer·f;idii.o o, antes do visto, o docltmcnl;o 
cst;í. sub a. rosponsa.lti lida.de do nrnprcg:-~.<lo [t 

· qHcm foe tlist.T'ilmido e, portanto , unieo l '<ls
pons<woi pcli:L puiJlkielad.c, n:t irnpt·en~a . <lc 
tlocumont.os sob sna guar·da o nunca. o in~:p c 
ctot', que n.penas ha.via dado na. pctiç:TLo o 
despacho-certi(ique-.~e. nlío havendo inconve
niente, c nào pot!ol'i:~ suppor· que o C1Hfll'll
p:ulo fosse tã.o ar'l'oJa.do 11 c:l,piLZ, ni'Lo st'l rlc 
violar o sigillo, <!110 llJn <i vodatlo tet·minante
mcnto pela. Consulirlnçíl.o das Lois das Alf'an
tlng.a.s e Mesa dt\ l~r.nda~, cmnn t:unbnm tl11 

I'OI'TWt:nr os pl'upl·io~ dot:JI!IH•Illins nJ·i,gina<·s ;i. 
pa.1·i.o par:~ tli.ZOl' 11 11so <JIIfl nfl'<~cl;ivarnent.o 
Jbz, cst.;~mpa.ntlo-o:-: nu joi"l itl O l'mwdu. f.:ís 
o lhct.o, c , pol·l;anto, a inj11:-:tit:~a. do IJIH\ fui 
vlctima .. 

2·1 

Qnn ~~a sou sogJ•o Bar:"í.o tlc Tra.ipt'r, 
que <J inspcct.or, cunk;~ :r. orclorn tlo Mi
JJisJ;erio da Fazenda n. HJ de l8!!G, tem 
ma.ndallo pa.gar, a rer1ucrimonto d.o 
mesmo barU.o; como provedor da Sant<l. 
Ca'ln do Misoeicordin, a,-; coniit'ibniçõcs 
:weeen.dn.tlas, n. qun j;í. Mt\ J•cfnT'ill ». 

I<:sta.n<lo longa. o elm·:r.mHnt.e dcsanvol vidn. 
:1. questil.o d.o Hos}lit.a.l da. Sa.nta Cas:~ d.e 
Misel'icoi•dia. do Pcnnelo, quanelo tivo ele 
responder o l()o questionado, no q1ta.l ftcou 
exuberantemente provado c justificado o 
meu procedimento como iospcctor, em f::wc 
do documentos eomprollatorios, ,julgo (los
nccossario a.lmndar em outt·as considerações 
pela connexida.de de a.ssumpto dos qucstio-
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nados lO'' c :24", noLtndo, cnGi·l'.tanto, a, insis
tenci;J. do 8r·. inspnr:tor· .lan:->cn Mullm· em 
nnvolvm· n nome tln Sr·. B:~r·iio de~ Tra.ipú, 
eomo si clle f; i vossr1 pondenda 011 liga.ç:ões 
r~om a. All':md.t\ga., 1111 della vi.Sii.SSn o minimo 
i nt.m·nssn : o qUI.\ , nt;ú~ H ma vez, eomprov::r. 
cl(J(lllnntorncntc a.o puhliw r1un o Sr. fnspe
c: tor· .J;Lnsen :.'lnlier, raz0ndo eonstn.nf;cmente ·~ 
jogo eom as expros.<ües: so,r;rn do inspecto1· o 
rJcm·o do 1Jw·t7o, L<lVO mai s em mira. t1Jrit• 
pM:'iuna.li<l:Ldes do IJ.IH~ tmt:Lr 1los ncgocios 
que rlizcm t•c.;ptlito ;í, stl~t missií.o. 

« Que os factos <tpnnt:~dos poderão ser 
eomprova.doH pnlos tos escdptura.rios An· 
tonio tia. Cr•r1z Silv;~ Filho, Augusto Less<t 
e Josino Menezes e pelos 2"" Quieino .José 
Gornos, · .Tovino i\olaetins, .Tosê de Souz<1 
llt•;mdü.o, .Joi\o llclisrtrio Junqncit•a., e 
ainda por inlbrma.r,:õos dos 2"" escriptu
l'i~rios Ti mothoo Machado o Fmncisco 
Al1don tle Al'l\Jxellas, cujo exorcicio é 
posl;el'iot' :i, <1pocit do mui Los dos ü.tetos 
mencionados.» 

Os to.~temunhos dos o mpl'(\~ados t'eferido~, 
pnr<l., eomo db: o tluogtion:tr·iu, eompt'ova.rem 
os l'a.d.os mencionados, não mel'ncem ü! polas 
J':J.ZÕOS SC!g'G i H tf!:> : 

A insubo1·dinaç:i.o do < ~sCt'ÍlJtm·a.rio AlJ'I'cdo 
Clodoaldo VieiJ.'<L, rnnif;o conhecido do The· 
soUJ·o Fndcral, pelo sem modo llc proceder 
na.s Alfandega:; r!o Cnarú. n Sanl.o~, ond.c jil 
C{ficvc alliado aos nrnp!'ogados poLíticos .Jo
zino ün iVInJruz~·s, Anto11io da C1·uz Silv:L Fi
lllo, .José dn SouZiL·i:I'<UHlão n outt·o::;, pl'OVO
eou nm tnlngra111ma dn 1-1 . Ex. o ;s1·. Mini~tl'O 
ela, l•'ar.enda, iJJda.~;wdo sn lJIIIIÍ 011 nilo, nr~ 
l'ól'Jila, da. loi, 011 :-iL ltil.VÍ:I, l'f\PI'I:Sllllf.a.t(O 
ollid:1.lmnntn t(ll<LIIt.O as inconvonieHeia.s <lol
lns. Jtespolllli, cnl'!'olJOl';tndo suas :·wspeita~, 
:wc:I'I\~H : t\111 iUIIlO lllll\ O I!SCl'Ípl111'<t.l'iO .JiJ
V.ÍIIO ~·IOJ!OZI'S f!l'ét lllll dos illt:il;a.eloJ'C,'i d;t ill
di.-;eiplll!a u 1[110 O nsCI'iptiiJ':l.l'LO Clodon.lrlo 
Vinir·a. m·a, um I'llineidn11 Lo mn eonstantos 
l'aHas n d.el.'nit.os impnr·doaveis o injustlflc;L
vni:-:, j;L 110 serviço puhlico e jii. rttt :-:na con
tlueta civil e mol'a.l. Aind<t em 4 de sctem
bl'o de lfl99, impollido pelas roincidencia.s 
até esta parta ousadarncnto illcga.es, dis
cutindo na. impmns<t o serviço intemo da 
n.ll'a.ri<lega., puni-o com on tra. susponsã.o. As 
r·ela.çõe~ pc:-:so:ws e politieas c até do pa
rentesco qne Jigam alguns cmp1·ngado~ ela 
AI l'a.ndeg:t de Penedo com o eommctcio ; 
os Srs. Augu~to Lossa. e Antonio da. Cruz 
Silva Fil110, mnito identificados eom o movi
mento IJOlit.ico comrnorcia.l ; Quirino Jos6 
Gomes, irmfLO de .JoiUJllilll Uonws de Assum
pção, reda.ctor clte!'o do orgão dn. opposiç~ão, 
sustentado por algum: negocia.ntns : a Tri-
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uuna Popular-- a rdt•ataç:íio notoeia dn Joaí 
dn Souza Bt•anrliio c .!ovino :\lal'tins, sendo 
ostc ultimo filho llc uma drts figtu•as do pa.r
ti<lo oppo:::icionisi;aao govet•tto do E;:;tatlo, loeu.
liz<tdo rmqnella ddad.e: to1la esS<t gente, con
stltlliudo elcment.o politico de opposiç:fí,o, nií.o 
])01iendo l'erit· ao t: licf'r~ rlo pa.rt.ldo situaeio
nisi;a. do Estado, o Bari'í.n ele Traipt't, convee
giu a.s suas vista::~ e asse11ton as batel'ias so
ln·e minha pesç;oa, : da.l!i a.s acr:usações que 
sofl'l·i par.·:.L mo vet·em :tllil.stado da i nspncto
l'i:t dartüu!la. alfu.ndega. 

E ~- Ex. o ::it'. Mi11isteo, ~emlo homem 
all'eito :L e,;s:Ls lutas, niu1 ignora <L quanto 
se rcconn quamlo rlou,; geupos políticos se 
ba.tem em y,~spM<.LS de tuna elekão tlispu
ta.rla. c na 11n;d cst:wam empenh:ula-; a fm·ça. 
n a hnnJ'a de um p:tt·ti,lo. Eis a C<tus:í pol' que 
1'1ti <Le< :n,;a.llo i njusta.rncntc c porque tenho 
1·aziio pa.J·:t d.ízet.• e aíiinnar que os dcpoi· 
mcni;us tlado . ..; nu ill(jltel'itl) :.t que procedem o 
:-ir .. Jansen :.Inll.nt· nfí.,, mmeeem i'é, por s·\
l'ém t<t~Los, sem exe •.pr;ü.", do inimigos meus 
políticos e do partido de fJilll (· ehere meu 
sog'l'u, u ~r. bat·:\o de 'l'r;l.ipií. 

•< Que o gu:ml<t tl:~ a.IJ;uulega em sct·
vit,:o a. hurdo Jo vapol' Jacult.ypc, em 22 
dn sctemlH'f! ultimo, consentiu em que 
nmp1·cgarlus 1la llecnkrloria osta.rhml re
ti t·a..;sem rlo mesmo vapo1· q ua.tro volu
ttws ciJntcntlo dttZnlltns sa.ccos vasios dn 
pt•odtwç7to nadon:d,manufitcturados em 
(,ut I'<> Est;Ltlt>, os llll<tf~s est:LVam rlc~pa
elmdos p:tra Maenió pula c:tsa Peixot1J l~ 
Cu,;ta, pt·oer•dimnnto esse tl:L Recobodo
l'Í:t quo eo11snntiu es,;a, invasi'Lo 11u rol'o
l'illO v:t.pcw, do onde ostonsiv:~uwnte 
tit·;u':Lm 1lu porfi.o o:-; ditos volumn,;, que 
l'ot·aJtt conduzido.-: p:Lt'a a, ntoneionati:L 
WlJ>õLrth.:i:i.o est:ul1w.l. >> 

Ern ::!!i dn sntcrnbt·o dt•. !89!J,u e:-:\ct·iptnr•at·io . 
C~IH:rtl'l'Og-:uln d11 .•WI'\'iç:o extot'llf! onnaminlum 
;i, inspnet.oJ'i:L Hnt:t ]Jal'l;e 1lo g-uar1la, om fJliCl 

communie:Wêi, '!lW, a IHII'd(, tio vapor na.<:io
n<d Jacuhype, foram l'oti tw.lo.~ 'ltMtt·o Jhrdos 
d.c tecido tle a!;;odii.o naeional. 

Imrnediatamun te oiJiciei ao administrador 
da Rec1:bodoria e:-;tad ual,solici r,a,ndo in fbrma
ç:ões, juntando cópias das respectiva<; p:trtes. 
Respondeu o Sr. a.dministrador que no refe
rido dia :22 foram a.ppr·ehendidos em terra 
pelo ClllJH'egado Consl;antino Cabral. os quatro 
'Volumes lla m::tr'~.;a.-0-do q11e tt·atf~ i em mou 
oificio, os quacs ümun recolhidos á exaetoria 
estadual; quo <t referida approltensão foi 
mantida por olle, por não terem os volllrnes 
sido drl.-:paclmdus na rnpa.rt.içiio, a.ecresceo
ta.ndo qun a retil'ada dos l'a.rdos de IJoedo 
para. tel't'<.~ se rlet·a, não pot· Ol'clern do em-

JH'eg:ulo cstadu:d, m:ts, sim, 1lc omprcga.tloS 
de bor·do, u.~si:>tcntes dtLS entr;vlt~s das cargas, 
CilW t•ccusaram recebei-os pot· nã.o estarem 
<lescmbat·açados pela, repar·tição competente; 
polo que, dllpois de se a.chat'om em t;ol'l'a os 
alludidos volumes. o empl'egado estadual f'er. 
va.lel' o dlreit.rJ 1lo E::;tarJo, sem exol'lJitar 
nmn invadir as attribttiç:õcs da Fazenda F'P
dm'<Ll. 

Os volumes em quustão deixaram de ser· 
recolhidos <i Alfiwdegn, l)Ot'que, tendo-os re
quisit:ulo, obtive resposta do Sr. adminis
trador de que j<i. ·tinham sülo entregues ao 
seu vord~tdeit·o dono. 

Eis :.L verdade occorrida, que informo <L 
S. gx., o SI'. iviinistl'O, ficando assim respon
dido o 26" questiona rio e anoexo «G» do ' rela-
to rio do Sr. inspect.or Jan>en lVIuller. · 

."!..71' 

<<Que em dias do mez de agoséo do cor
rente anno, pot' occasiito do pagamento 
de pret do destacamento fedoral, que faz 
a gua1·da da Alíit.udega, houve desagra
dtwol troca. de palavt·as entre o inspcctor 
o um calJO, IlOl' não querer este sujei
ttu·-se ao do;;conto de 2.'5$0UO,determinado 
pêlo mesmo inspect.ot• como pagamento 
do que lhe devia o cabo.» 

Pe(;o vénia a S. Ex., o Sr.~1inistt•o ,para. di
zer que é ainda uma inverdn.do, alüm das 
muita:; existentes no 1·elatorio de que trato, 
a nrtrrac,:ão do presente q uostionario. 

O ca.IJO do rptc 1'a.lla o Sr. insp1~ctor .Tansen 
Muller ntmca me toi devedor ; nem me n,bo
naria do scmollmnte pt·occdimcnto transigir 
com solda1l0S; C llUIW<~ ltOILYO rlosagra.da.V(ll 
tt·oc;L de palavt'a.s, cumo atiiL·mu. o Sr .. Janson. 

O qUI\ se passou tiJi o sog-uin te: sendo pt·a.xe 
de mnitosa.nnus lla.quell<talt'a.ndega a.bonar-:-;o 
ás pl':tça.s qun destaca,m na. Pa.mpuc:t, quin
wnnalment.e, o c:ornmand:mtc da tbrf,~a J'azirL 
pP!Iido :i. inspoctm·i<L q uc :wtol'isa:-;se o Sr. 
ltesout·l~iro ;t tazer o u.lJonu, rne liant;e recibo 
c rulac,:ão das praça.:;, sendo no fim do mez 
llest:out;tdo, na occasião do pagamento do 
pret. Acontcc(m, }Jorém, ter de recolher-se 
ao b•tta.lhã.o o ea.IJo M:tnoel Rf)driçrues, por 
Jil.ltas cbmmettid<ts no set·viç:u militar ; e, 
Jespcita.do com o sal'g-enw commandanto, 
ILUC representü.r;_~ contra. elle a.o comman
dan t;e do batalhão, rcr;usou-sc ao desconto da. 
quautia de 25$ que havia p!ldid·J ao sa;1•gcnto 
durante o muz. E, como nã.o fosso atteudido, 
vciu <i. alfaodega pedir-mo providencias, :tlle
ga.ndo .o de;:;conto que so1l'rera; ao que per
gllntci-lhe si p :1lira. ao sargento alg-nm di
nheiro; r1~spundendu 11Uc apenas 25::;, de
cl<LJ'ci I[Ue D<tda. t.inha I.J.IIC VUL' t:Olll Cf!Sa, 

l[UC~L;J.o, nem podoria. lH'OVidunciaJ' a. t·e~ 
speito, pelo t}ue rdil·ou-so. 
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SESSÃO EM 22 DE MAIO DE 1901 J6{) 

Ei:; a desag-r·arl:tvcl tr·oca de p;davras que 
a S. l~x. o St·. Minist1•o t•datuu o Sr. insp:!· 
ct.or .Tanscm Mnller. 

« <J1w o jornal O Penedo, orgão do 
par·tido de !lUO é chefo o sogro !lo in
~pcctor, St·. b:trão dn Tr:tipú, tlrm puhli
ddailC, ent dnf'ns:t (lo t•ef'nl'ido inspcctor·, 
a, a.ctos intcPnos da Allitndog;t .. » 

Subt·e este qucstio11ario to111to apenas a (li
zcr que, nll'ectivorncnte o jom;Ll O Penedo é 
um dos orgãos do partido republicano, ele 
que é ch:Jfe o barão de Tt·:üpú. SobrG a de
fesa que a.lguma,s vezus toma.ra ás in vestidas 
injust;as c apaixonadas do quo rui tLlvo, ora 
natmn.l; quanto, porém, ti, publicidad<l de 
cwtus actos o 1\t.ctos extcl'nos, ninguom 
ignora que l;odo c qwdquol' jot·n;tl tem a 
s~a r~portagJm e o cho('e de uma rcpari;i
~~ao nao pódrl ser responsa, vel pelas notieias 
ou constas dos mesmos jor· na.es. 

Pelo set·viço de rcpot·ta.gem ua Capital F'e
tbral, hcrn pô!le S. t<:x., o St·. \linistro, ;wa
liar as surpresas que se tom muitas vezes 
com a, publicação ttté de actos ainda em 
eombinac;ões e estudos nos gabinete.':!. 

2!)o 

«Que o i1tspector con~entc que o pot·
tcit·o Antonio Viri.;simo de Almci<la, 
pt·ocurador · do Harã.o de Tmipi'1, não 
só vi:tje pelo interior do I~stado em ser
viço tl.e colmLnÇ1t · do imposto estadual, 
elmrnaüo !lo dizimo, tle q un é a t't'<lllta
t:tnl;e o mesmo Barã.o, faH:t.IHlo :.L WI
P<tt't.içãu, lllitS a.s~ignando depois o puu tu 
p:tm rocobcr os veneimeutos ii:Leg-I·ae:-;, 
COlHO ÜtlllhCIIl !JllO S(! OCCllp!l do Ollt.I'OS 
sm·viço., pitt•l;icul<tt•cs, (~Oillo acontcemt, 
do a.g-osto :t novemlJI'o do <tllllll pas"Ltln, 
qua,IHlo ostovo adtnini,;trarulu :t-; obt•a-; 
do pt·odio f\lll que J'osiüe o dito Ba1·ão, só 
t!olnp:t.l'l.leoudo ;L repari.it,~ã.o pat'<L a,..;si
g-llat· o puut,o P l'a,zm· jús aos venci
meu t;o;o;. » 

Ainda foi rn:tl illl'nt•mado o S1·. Jansen 
:Muller e muito f'aeil em ael'udit;:u· seme
lhante invcrtl:tdo, p:t.t'a vü·, em scurebt;oi·io 
a.ffirllHLl' semelhante Ctdtllllllia <.t S. Ex. o sr: 
:Minl,;l;ru. 

Apcza.t· !lu um ret_;iúo que o St· .. Jansm1 
tliz ter cltcg:tdo ti,.; sua,s lltão . .;, mtttu·tdmente 
fab_o, c por algum inimigo, organizauo pt·o
po::at<tlmcnte para produzit• elfeito cont 1·a 
a pe.,soa de meu sogl'O, (liroi a S. Ex. 0 
S1· •. Minist;l'o, eum <L tlevida vonia, quo é a 
mawt· das (:<t.lttrnnas que se pnder<L a.Ut·:u' 
eun1;1·a a honot·abilidade tle lllll homem. 

diz··~r que o Ba1·ào rln Tr·:üpú c;Jnsl.il.uisse 
Antonio Viri~simo :>ell eoura.dor de dizimo 
de g<t,rlo, llülll tã,o pouco q li C este se re
ti_l'<l:SSC ou s~ au~cli r,assc, da t•epal.'tição pa.t·<~ 
vr:t.J<U' pelo Illtet·wt· do E~ta1lo em colmtnça, 
de ta,lllllposto. 

Não sei mesmo como o SI'. i nspect.or .Ta.nscn 
Mullcl' a.ffit'lltoll snmcllmnte ealumnia n 
:tin!la_ aecr:c~co_nwu, p_or sua. conta, que o 
poeteH·o Vtt•tssuno ass1gnava. o ponto no fim 

·do 1ncz pat'<L fitzor· ju,; :to.-> voneiment.os. · 
E' incrível ; por•üm, infelizmente, lê-se no 
seu relato rio dirigido a, S. Ex. o St•. Ministro 
da Fazend<t. 
. A hm~t d<~ verdade, honra e dignid;tde !lo 
Sr. harao de Tr·:úpú e honor·a.bilitlade do 
eargo que exerci naquella repartição, devo 
inforrna,r a S. Ex. que o porteiro Antonio 
Virissimo do Almcid:t apenas ü o encarN
gado pelo meu sogr·o de alugar c receber 
alt1gueis do seus predios na cidade de 
Penedo, set·vic;o e:>sc que sempre foi !cito 
sem prejttizo do serviço, porque a Alfande(}'a. 
de Penedo, funccionando 1la.:-> D á.s 3 ltor•as da.~ 
tm·do, f'ór<t do hot'<LL'io do expediente elle 
tem o tempo sufficientc p;tra outros misteres 
particul:tt'es. Esta (l a. verdade quo não pódc 
sor contc .. ;tada .. 

30. 0 

« (~uo o in~pector, ao mesmo tempo 
que a alguns empl'egttdos. pm·mitte assi
g-n:trew u ponto de dias em 1pw não com
IJ~tt·ecem, rwg;~ a out_ros e.,sa concessão, 
a.ntda mcmw que lta.Jarn comparecido e 
só put• esq uoei mun to doixom de :tssignalar 
sttiL pt'llsen(,~a, como tmn acontecido com 
o it,dtninistt'ittlm· das capatazias e o thc
sout·cil'O, 'liiC g-osava.m da eoncc..;são, c 
eo111 11s o,;et•itJLur·;~l'io~ Quil'lno Gomes e 
.Jovino M;u·l;ins, eunt.1·a quem o inspcctoL' 
lançou nota p:t.I'a pOI'(lUl'em :.t gmtitl
ea!~:to. » 

Não sGi com r.pu~ l'aei lida.un eonjndtH'a.t•:tm 
c im:.tgin:u·am falta-; p:t.l'it se impui;at• n, 
tm·eo1 ros. 

NiLo sni como se <~pont:~m nomes de es
criptut·:.t~·io:-; eomo os St·s. Quit·ino Gomes e 
.Jovino Martins, contra quem o inspectot· 
lanç•Ju not;a. pam pet'derom <t geatificaç~ão, 
pelo simples facto do ltave~·nm os mesmos 
deixado de a.ssigruu· o ponto p.w esqueci
mento, quando tal eil'cumst,a.neia n~ío so 
passou ; o, quando mrJsmo eu tive.~se assim 
pl'ocedidu, er:~ a propria Consolirlaça:o das 
Leis das illfimdeyas e ;.l:[esas de Rendas !JUC 

vinha. mn minha delc~a pelo dispositivo nos 
§§H" e i" do art.82 do capitulo ll 0 , titulo I".
Quanto, pot·ém, aos favores a outros em

g nem ba.vel'<L uma só pessoa que, 
meuo~ pot· intin•mação, xe,j<t cu.p:tz 

ao pl'Cgados, só fot·am feitos os de tlUC tratei 
üea.cima, tptantlo tive de t•espouder a,o 7° quos-

Camara v. I 
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tionario, ,justificar1do-os po1:ts razões exl)Cm
<lid<ts. 

« CJIH\ tinha. pot• t:l1.~t11me, dt~ accnt·do 
com o Uti\'Uiit't•i l'tl, l'a/.1': atlfmntarnC\tli.ns 
de dinlll'.it·u.-; :i.' p1·a.<,•a-; tlu tlr..;taeamollto, 
media111:c• Yalo . ..;, fllli\ t'.t·.ant tloseni!LadtH 

1 
no 1•agamon t.o dus pn~t..;. >> 

. .Tnlgo de.;neet~.;,n,J·io aclc:tllli:t.l' 1nais do ctno 
:flconditu :1. rn:-qH~ili(t nn ile;niJYulviinul!to n 
defbm elo :'!.7" qncstioll:l.t'in em que puz em 
evidencia como m·a f'nito o :t.IKtiiO á I'Ol'<.;:t, de
monstr-ando t:1.mhn11L a-; t':t.zcít•s q11e o dntm·
rnin:~Pant. 

«Que o inspocto1· em l8!J3, qna.ndo pela 
primeira. vez administr-ou a "\.lf'andega, 
nomeado som cnncu rso e smn ter f' ido 
empl'ega.do de J'azoncb, }Jois até ent.ão 
oPa telegt'aplti~t:L dn ,!a elasso, submot
t.rm-se a COIICUL'so n:t p.t·opt'i<~. Alt'arttleaa .. 
fa.zendo-se ex:tminat· pu1· c·.mprcgarlm; "'da· 
mesmn. rcpn.l'tiç,ão, s<m,;; subordinados.» 

Disse o Sr. inspnctot· .lansrm Mnllc1' qtt<l 
em 1895, sc11do ou <J inspeci;ot· <h Al1hndc~a 
de Pcncdo,sulnnott.i-mea euJWIIJ'::>o na p1·opl'ia. 
Alfanclcga, fazendo-mo cxn.ntin:tt' pelos em
pregados que me m•:;.m subot·,Lina<los. Vuu 
1 nfOJ•mtu· a S. J~x. o oeeort·ido a l'CS1Wi1iu: 

Sendo nomcado in.~pedo1· da Allhndcga do 
Penedo, por dnel'c!;o de li lle n.~osto de [804, 
veio a. C'ÍI'I'Uiat· 11. :l2. dn 1.'! do a.gust.o dP l K05, 
m:mda.ntlo q tto todos 1 1:-:l nnt pt·ogad o:-; dn l'a.
zendu. nomo:ulo:-: ~e111 eonelii'S•J devi:t.rn pt·nnn
~'-lllll' nssa. f~tt·malidn.dt\ !\xig-id:t, P"'' lni; n. p111' 
ts-;o, :wtol'l/.1111 a t.od"s os insp1~d111'l\ . ..; de .\1-
('n.nd.og:ts lfll<l a.ltJ'iSSCIII tllll(\UI':-lfl 1111 pt·a.~.<l t[l\ 

00 1l1a.s, di\\'OIIrlfl os I'I'SJIOdivns etnpJ·ega.dos 
fazcl-o 11a l"'"})l'ia rc•p:u·ti1;ão nttl qttt'- St\I'Yi:-5-
sem. En1 vist:L da cit·t:ul:t.t', sc11do t'lt ÍIISJHI
etol' ch .\Wt.lldl\g:t de Pülti\tl" 11 urn dos no

meados sont :~,qudla J'ot'Jnalid:t.<lu, rlevia. sub
llltltter-nw :L eoncw·s" n:l nwsntu. J'to,pa.l'f;ie,,ii.o; 
entretanto, ,illlg:Lntlo m:.tb I'flg'tl!at· ([UO o 
fizc~S(J na c•tpiLa.l pm·a11i;c :L AIJ;mde!!:t, <ll\ 
Macoió, ondn SlHLl]lJ'(~ l'oJ'Mil lbitns os' eon
CUI'S(JS du f'<LZ(It1Ü<t, l;ele;.n·a.phoi ;Lo Sr. ~'linis
tro da Fazonda, r1un ot·a n111.ão n Exm. Dt•. 
Rorl1•iguns Alves, solt.t·e n a~sumpto, corno 
p<LSRO <L i.J'H,JlSC'.l'(\Vf\1': 

"All'a.nilnga de f>cnodo, 17 de outttht·o 
do 18!l:'í. 1vlini~tro da. Fazenda. Rio. 
Existindo e:;tu. All'andoo-a cmpreo-ados 
Jorm:tdos em diroil;o, co~sulto a \~Ex. 
si IJorlern ser dispen:-lallo.-~ das ma.to1•ias 
já. prest<Ldit.s par•a o cnr,;;o de direito no 
concurso a. re:lliz:'Ll';so. 

Sa.wlo-vos re.~pcitosamcnte. - Espin
tfola de Oliveú·a, inspeetor.» · 

«Rio. ~2-10-1~9;'5. Inspcctor Alfan
d'ega. Penedo. Senllo c~oncuJ•so uma. fol'
ma.litlade exigida pol' lei para ser ern
JH'egatlo dP f:tz<.,nda., ni"io tl ;t.::í.o isentos 
os hat,h:u•c•is nm c.lii't•itn. - Uodrigues 
Alr-cs, M. 1la F:Lzonrl:l.» 

« All'antloga, do PcJWtlo, 1 1lo -novemhro 
do lRD?). Exm. ~Iinistro da .Fazeml<L. 
Rio. Afl't~et;cndo a n . .;te~. inspectoria ::t. 
roeommondacã.o <h eircnla.t• n. 32, d.o 12 
do a.O'o:>to uHimo, peço a V. Ex. escla.eo
cee-1~1e si eoncurso p1·oximo a roaliz;tr
su tlovc S!~r· fcil;o nest:t repartição ou 
Alfandcga de Maeoiú, onde tem sido 
:-:omp1·<~. 

S:wclo-vos t•ospei toS<Lmon te. - E~pin
rlola rlc Ot1:vára, inspoctOJ'.>> 

<<Rio, 7-novombro-lHD:S. Inspcctor 
A!fandnga Penedo. Coneu1·so deve ser 
JH'OPL'ia t•epnrtição sm·virem empregados. 
-Rodri_rptcs Al-ves, Mirti::;tro Ü<L Fa.zenda..» 

·A' vistct dos tclogramma.s acima tJ·u.nscri
ptos, pa.,:s••i o exercício ao meu substituto 
leg-al, ba.ix.anclo a. portaria. seguinte: 

«Ali'andega rlc~ Pcmedo, 1:3 d.e novcm
br·o 1Le IR!J5.-N. 84-0 im-Jpector da Al
fa.ndega., tendo dn suiJmol.tcr-so ao con
curso do quo tl'a,ta. :t cir·enlar do Minis
teria 1l:1 F:tzonda, sn h n. :32, do l.~ de 
11gosto 110 coerento annu, p<Lssa o exer
ciciu :w l" oscriptur·ario Antonio d:1 Cr·uz 
Si! v a. Fillw, substituto legal. Com muni" 
q HC-Sfl aos seus om1wr.gaclos o façanH:le 
:u;; devidas notas. -- Jlnlrmio h'~·pindola 
Fen·eim de Olivoi!'a.» 

\"o d in. 14 tlo JlJosmo mez o S:it•. inspcct.or 
inl.r~t·ino haixu11 :1, pol'li:Lt'ia. al1aiX') twt.nscei
pl;a., nunwa11do 11S n:mmin:1.dnrn::~ tntlos lcn1.cs 
do Ly<'Pfl do F'Ptlf\do e pns,.;ua.s osl;ra.nh<tS ü. 
l'OjJ:li'Lir;ií.t•, eumo S. l•~x. twidnnci:w;~. 

<dl irL~pn< .. toJ· intm·ino da Alfctr1dega., 
elll vista ela.:-> ;Lttl'ilmir;ões que lhe con
l'urn ;~ 2·· pat·Le do art. 8° do reguhtmento 
qttc ba.ixon eom o docrcl;o ll. 1.451, de 
1:-: <ln janei1·o tln 1894, resolve nomear 
exaJninadni'I\S no c.Jncurso a l'en,lízar--se 
no diu. lH tio eorront.o os cidadãos Fran
~~iseo de Car·valho Lima JuniOJ', Ur. Luiz 
Uoi1za.gu. de A1nteida. Artmjo, Dr. So
~~l'at.os do Carva.ltw Moreil':t. Guimarães, 
Dl'. Orla.ndo Sncupir·:L, .Joaquim f~omo:-l 
tlr~ As . ..;ttmprJI.O e Aul;o11io de F:lr·.ias. Uom
lltunique-se.-.ilnlonio da ( 'ruz Silva Fa!w, 
inspcdot' intol'ino. » 

Pcltt pol'1i:~rirL supra d:t nornea1,:ão dos exa
minarloJ·cs, 11110 aeenrnnlaru.m rociproca
nH·ntc• toda.s a.s rnatorias do concm·so, verrt 
S. E:c '1110 nii.o p1·ocode <1 inf'ormaçi'í.o con
stante 1lo re!a.todo~ de CliiC OR e~ami11adores 
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foram os empregados subalternos, u ~1111 os 
lcntC\s do Lyeou de PnneJ.o, pcs,;uas extr·anha.~ 
:L J'cpad,i1;J.n; tanto assim que, ;i, visl;;~ J.o .-; 

· telcgranrm:ts que tl'u.nsmitti ao Sr. Mlnhtr·o 
da Fazunda. ~~ vke-V1W:-:a, f.o1los c i t.a.dos no 
cot•pu da:'l :tda.s 1los (\Xamcs, foi o conenrso 
aJlpl'ov~tdo pl'!u honr·ado Sr·. Ministl'u da. Fa.
zcnd;~, então o D1·. Bern:trclinn de Ca111pos, 
flllC o jnlg-on lcg-aJ !' r·r\gttlnr. 

Quanto tí. t•nf'nrnn<:ÜL que f'ez o Se. in:>pn· 
etor· .Janson Mullcr de t.cr cu sido tclegr·a
pltiKt:~, antes de :-;or· empr·egado de Fa.zcwla., 
poderia !lcixn.t· do responder essa. partci, poi:-;, 
:dórn do n::Lo viL· ao caso, pol'(lUe o S!JU flru 
foi ins pcceionar o sct·viço publieo e não tr:t
tar dt~ vhla, pr·iva(la clc pc:>so:~ :dguma, ac
cresce que na.d:t m1 ~ tlc,;;:d,on:t :t cü·cmnst:t.n
cia de, em ternpo de estudante, tel' pr·o
curn,do um:L eolloc:tç·~i.o pam twxilia,r·-nw 
nos estudo:> un Ac;tdr~mia de Direito nJim de 
conseguir o meu dcsideml1on, que CH'<L obter 
um pergaminho. E tanto o :-;r. inspcetor 
.Tanson Mullor, J·clcl'imlu-sc a essa circ:um
si;anch~, só teve em vist.<t Inolest:Lr-mc, é 
que tamiJem n:l.o disso qnn l'ni magis i; raüo 
em sua pl'opria, tcl'l'a, M<Lranltã.o, ~crvinuo 
nos governo.; (k Vianna Vaz, Lonronço de 
Srt, c ondn t:LmiJem. 1inpois uo golpe 1le Es
tado, fui ;qwovoitado pelo govc·rnadOI' quo 
:i.quelic succcdot'a .. 

Entretanto, o St·. )•[nller, quo tanta, quc,;tã,o 
parece 1hzc~ r de cmpt·cgos honoríficos, devia, 
se lembrar quo :uHcs do soe- empregado de 
Fazenda, conrorrno :r.tlirma seu pt·oprio filho, 
exercera, por a!Ji, qualqnur l'rnprogo tlu 
inl'criot• eal;l'gol'ia. 

0 t•idiet!IO l:Uill IJUO lJL'OCill'Oll attingit·-mo 
nã.o pó!ll~ clwgar• atl> a minh:t possua_;_ ante.; 
revortn, u•r·i;niJ•o t\ api'O}Wiado, ;í. pos.,;oa tlo 
pr·ovoc:r.nl.n, qr;o SI' mos!.r·a t~.o priueo osf•.rtl
pulof;o 1m1 l'fll'llll!lar' il.l'('. ll~açi-ir~.; f;fliH pro
va.l-as. 

mesmoS. Ft·anci,.;eu, lút'ol, ttortw<ulo um 1))92, 
pulo lll<Lt'eclml Flol'iano Ptdxolu, o lront':\110 
l'unceion;t,L'io de F:~zcnda Luiz \'u~,.;io llr·i~i cln 
in:;pcci;ot· da, Al.f':~.nd<~ga. dt\ l'nnudo corH cx
l'l'e,;:;:t rneommenlla(;fw pii.t'a, ptt~• iicl'nlr, ao~ 
eontr·alnndo~ :dli, :-~endo :1, iiodo l,t •an:-~e orn
pr·egados moio,; a.i;1i corn a11 .dlio dn, liH·r,·n 
reder;~l, cujo J'f ~ snlt ; tdo l'tira o mai:> sati,t';t.- ~ 
todo po,;sivd ~~ glorio~u JliLl':t, n, vida pnblica 
dn,rl'ICLin d istíncto ecar enço. Uan~:ado JJ<.L 
Lut:t, fiscal, pi'cci . ..;arHlo colloc:Ll'·Sü no sul, 
cogitou-se de rtma. J.W:>sO<L cum corta. inde
pcndnncia qun peosngnhsc na campanha · 
contr·a o eonte:dJando, ínicia.d:r. pelo St·.Vossio 
Bt·igido, sendo 011 o c:o<:olhido e <lh;tingnido 
pelo rna.rcclw.l Flori.n.no P( ~ ixoto o sc11 Mi
ni:;i;ro d;t Fazond;t lJe. F1di~hollo Ft·oirn, com 
a nurnea.r,:ito de inspecf;or· daquella Al('an
dega., <Lpcz<tt' de nüo t.or concrt r·su do l•'aznnda. 
.Jú. couhccit.lo d:~qllcllt ~ illustr·n J'unceiorrario · 
pola convivenci:L intima, :L pat·, nr:d,; ou 
tncno;:;, do:; negocio: :t.du:J.rteims u pela eorn· 
panlm levanf;all.a contra o ~~nrtl.r·al,a.rrdo ; o, 
iLind:~ de 110ssc das insf;rueç1íe:-: qrte r·ucohi do 
Governo Fodm·al n du nwrr digno l'OIII\g·a..nã.o 
tive f.' menot· es~:euprrlo rwrr1 t'!H:uio do truw
cltar 110 mcs1110 eu.rninho <'. manL!~t·-rne n:t . 
mcsm;t a.ttitnde do ntcn anJ.neos~o r· ; 1lei 
~.:ombatc ao contr<thand.o, etn pt·ogantlo <t mais 
rigorosiL fisettliza.ção, sempt·o eer·ca<Lo do 
;nixi Li o do governo do Estado rtne nwito me 
coat~juvou Jnn·a. o t!~rmino nompleto dos 
dcsv i os de rcnuas. 

Da,lti :t mil, vontaüc d.o ~~ummercio <i. minlt<~ 
pr~ssoa. :\I;ds Utrdo o 1:omnun·~~io <le Pened.o, 
que' Ponstitnia, o clcntcnl.o politieo naqnell:~ 
citlatle em oppu::;il}ào :LO Sr. Ua.J'Ú.O do Traipú, 
:1. quem j<~ _mn aehav:L liga.tlo por ln,ços de 
p:trontes•~o, :~c:·!;i.Yando a Llli.:t. p:t,J•Lirl:~l'ia, 
torna.ndo-se nwsmo esta cxi;rmnad.:t, c, 11ã.o _ 
pod.endo fcl'il' dit•pdamen i;1~ ao ehel'e do p;~r
t.illo govemista., oseolheu <L minh;1, pessoa. 

:(~" ptu·a alvo tle suas vingan(;:tB, sob pretexto de 
. . _ 4. LW cu o estava pel'segrr irulo eom a rigot·os;t, 

«· Ftnalmon i;e_: cp.to ?111 m:Lrço de 1~!)6, til'le:diza(:ã.o CJttn ·manr;in h< L, dt~ aecordo eom . 
em (~Ollscqu<:neta .rlo Ja~.:t.os de que J~Jt':L as instrucçues reecbi!la,s do C:ovunro l•'edel'al. 
accusttdiJ, vll~t·a Hlspocewn:Lt' a Alf<tn- Assi.m, como nã.o so nneontt·asso no.:.; meus 
dcga _o Sr ... João llaptista d:~. Silva./ :Ldos o menor desvio na. obscrva,nei:L e a.p
Gouvtl:~, chofn de. soc~~ilf~. dt~, Allandoga plie:~ção da. lei, os('.o lheu-so conw <Lt·ma de 
da. Balna, e doss;L 1.0 :poe1;ao resultou Sl'l' eomb:~t.e o rccollrirnento tlo mei'<:a.dot·i:ts na
ret~rado d~ nxel'eicio pelo :::lr. cons:-- eionalizu.das aos :r,rm;t,zens 1la All'antloga, pcl<L 
l.hen·~ Rodr1gue' Alvo• e manclado adda· falt.n, 1le tr·:tpkhos alfitnllcgadns ou enr;ropos
a. Allandcga do Pcrn<Lil'lbnco .» t;us onde as musmn.s fossem eonrm·i!las o en-

Gomo jt.í. tivo a. h:ur·a !lu expor a S.I,i;x. o sr. teegues : pelo IJIW tinha.rn !lo paga.1· a.l'm:.tzP.
i\fiui~Gro no eot·r•.or do minh:L dol'esa, o com- nag1\m n <':tpa. r.azia.s. n qun o eommm•cio nuo 
mcr•cio de Po1todo g·os:Lndo no Thcsont'O qucr·ia. Foi esta a gr·n.nde quost::i.o le\'a,nt;t<l:~ 
Feder-al do rn:i.n conceito pelo 1.r;~tlicion.al eontm mim ntL inspue tol'ia da Ali'andega de 
contrabando nn.s maegnn: do rioS. Fr:tncisco Penedo c flUO motivou a.. vin1La <lo Sl' . .fuão 
e proprh ai f'<Lndega jtL eonlrceicLi, no ostran- Baptista Gon.vê;L, crn eomn1i!s~ão tlo GoveJ'no, 
gniro, qrn n:I.o 1pl'i.z, nom mn.~mo cum ü·ntc: par:~ alwit·in<tuc.witoa r·cspeito. Cnndrrida.:L 
dobr;t,do.~, man1la.r· so11s navios ;i11uellc porto ~~onunissã.o, tt·tmsrniti,iu 1\llo, por· l.ckgt·am
dovido aos sinistros 1woposí.taes na. barra do ma, ao Exm. Se. 1\Jini>:d'.m da, Fn.zuntla o l'C· 
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sumo do inquct'ito; srtlien tou <t minilrt in
compa.'iiuilüüvle m~quolla. t·,~ptwtiç.iio, já pcl<~ 
luta entee o commercio e a inspecl;orh. ,já 
entee alguns empregados e a mesma., já 
finalmente pot· sel' eu p:trcntc do Sr. B;trão 
de Traipú, cltefe tlo pa.rtido republicano, ao 
qual era. opposieiunista o eommerciu Ü;l.rpwlh 
c.idade. 

Como nií.o Junvesse falta. comnwttida. no 
serviço, que foi encontr·ando rcgul;tr, · nem 
a nwnorduvid;L sobt·e a pl'obidu.de !llL in . .,;pe-

. etoria. porquanto, até o:nnais rancorosos ini
migos eram aecordcs em fazer-me as melho
res ref'crcneias a re..;peito, o commiss:trio 
lembrou aS. Ex. o Sl'. Minhtro o ai vitr•e 
da. miuha i;ean.;f'eronciapa.t~a outra.t•ep;trtiç:l.o, 
embora com acce.;so. Devo diwr-vos que 
nessa occasiã.o o Sr. Uttptist<t Gon v é a pt'o.poz
me insi ;tentemeni;e que acccitasse <L nonwa
ção de conferente tL.J uma alfandegado pl'i
mcira ordem,ao que respondi que não aceei
ta.va accordo de especie alguma, no sentido 
de ~et• rctit·ado dalli, pois, não havia sido en 
o provoca.dor da qucst1.o ; mas re-;ignava-me 
com a solução (lada peloSt'. 1\'linistl'o. 

A' vista do telegramma do Sr. co-mmis
sariv, depoi::; r:ccebi de S. Ex. o Sr. Ministt·o 
da Fazenda um telegramma concebido nos 
seguinte::; termos: 

«L1trgo :Vlachado, 31 de julho de 1896. 
- Sl'. "\ntonio Espinodola de Oliveira 
Penedo -Por despacho de llontem ficoa 
resolvido q uc <levoh passar exercício 
vosso substituto legal, devendo seguir 
urgencia, Alf'undcga Pernambuco, .'onde 
il'eis servir commissã.o. Ne~ta. tla.ta auto
rizei Alf'andcga abonar-vos pa.s3agem, 
ajuda. custo, prcpal'o viagem. Sawlitç,ões. 
-Rodt1:gues Jllves. » · 

Na. mesma délta, passei o ext~r·ddo do e•1.rgo 
de itJspectot· ao l 0 escripl.ut'at·io Ant.ouin da 
Ceuz Filho, stt bstitulio legal, c solieiliei as 
passrtgens e pr·epa,ro3 de viagem para seguit• 
n:1 primeira. opportunidt~de, ficando sempre 
confiante de que, ttpena.s ehegassem ü.s mãos 
de S. Ex. o inquerito c o rel<~tol'io do Sr. 

-- commiss<~rio Gou vê<t e a defe:;a que eu lu vir~ 
:tpre3enta.do ;u, mesmo, S. Ex. ficttl'ia con
vencido de t1ue cu hu.vi:t sido victima. de 
a.ecum.çõss in,justa.;, fil!tt~s simplesmente da 
paixão partidat>i<,L e do intcwes.;e que tinham 
na minlu~ rJtiracht da inspcctot'ÜL daquella, 
Alfande.~·a, por· c.ws ~ da fisctdização rigo
rosa que dcsnnvolvi:t a b;;m dos intet·es~:;s 
da F';tzenth. Eifllctivamente assim acon
teceu. 

O Exm. S1·. Ministru ll<t Fazenda, jà c.ntã.o 
o grande estadista Dr.Berual'tliuodc Campos, 
de pos~e de todo o processo concernente á· 
referida questão e depois de· apnrado 
e:>t1.1.do pessoalmente feito resolveu não só 

que cu deveria volta1' para a.quella com· 
mi:>são,- onde se torn:w~~m procisos o~ meus 
sc1·viç:os l)al'<L a garantia do fi:;co, como aind<t 
cercou-mB de toda. a consideração, promo
vendo-me a. cllei'c de secção da Alt'andega de 
Maceió. sendo logo em seguida nomeado 
ínspeetoe em commi~sã0 d<L Alfandega de 
Penedo, pelo que ti v e de seguir urgente
monte p.wa a1pwlla cidade, tendo estado 
apenas 20 dias no exercicio de chefe de 
se~ção na. Alf';wdcga de 1\olaceió. A' vista. da. 
soluç:ã.o dét quo;tão, nunca. mais houve recla
mação do commcrcio de Penedo, mesmo por
que o período de exaltação politica já havi<L 
pass:tdo 1e assim eonservei-me na segunda 
a.1lministmção 1lurante dous annos c cinco 
meze~ até junho do ;tono pa~sa.do, c1uando 
entenderam levantar nova campanha polí
tica, suggcstiormdo ; pelo ex-senador federal 
Leite c Oiticica., porqne estavanws perto das 
eleições ft~rtcra.es, o quaJ desejando ser reeleito 
entendeu que a minha t•etirada da Alfandega 
de Penedo set'Lt a, taboa de salvaçãn ou a. 
pedra de toque pi.tra. a sua victol'ia, sem se 
lemumr quo, ainda lançando tod<ts a<; inia
mias, calumnilts e apregoando por toda a 
parte l[llO contava com amigos e elementos 
no Esta{lo de Alagoas, seria vergonhosamente 
derrota(lo, porque só dispunha. de <Sua pessoa, 
da família c de alguns commerciantes de 
Penedo. 

Eis, Exm.Sr-. Ministt'O da Fazenda, a. razão 
porque f'ui tempomriamento retirado da
quclla Alfandega em 1896 e agora em 1899. 
Estftndo, Exm.Sr.?vlinistr·o, feita a refutação 
completa e eabal tle todos os topicos do 
eelatol'io do Sr·. inpe~tor Jansen MüUee, 
pcln. logica dos factos e pelos documen
tos comprobatorios, concluo aqui a minha. 
defesa., que jü. vao longa, certo de que 
V. Ex:., illustr'ado, como <~ .• dispondo {to 
um talento admil'a.vel, e com o eriterio com 
que se tem havido na espinhosa missão 
da. gerencia. dos negocio3 atluaneiros, a 
pae rla reconhecida. justiç:a com que tem 
pa.utado seus actos, tomando em cousidera
çã.o esta minlto defesa, rceonhecerá. a injus
tiça. de que fui victirna e justificttrá. todas a.s 
pseudas ftdtas a mim imputadas. 

Dignàe-se-ha de ordemtr o cancellamento 
tle toda.':l as notas quo, porventuea, existam 
contra mim no livro de assentamentos dos 
empengaüos d'r, Fazenda. pül'(lUe, apenas 
dt>,;-;ej) ter limpa minha m de officio, como 
limpa foi, o ser<L a minha vida publica. e 
privada, pot•quant;o acima. de tudo deve o 
homem colloca.r seus sentimcnt.os de honea. 

Assim, pois. cspet·o enconiit'a.L' nas mãos de 
S. Ex. a justiça. 

Maceió, 28 de dezembro de 1900.-Antonio 
Espindo/.tr Jt'areira de Oliveira..: 



Compa.recem m;:ds os Srs. Julio de :Mello, 
Gast.ão da Cunha, Carlos Marcellino, Albu
qnerque Serejo, Sá Peixoto, Arthm· Lemos. 
Ghrist.ino Cruz, Gue<lelha. :Mourã.o, Joaquim 
Pires, Raymundo Arthur, Thomaz Accioly, 
Vit·gilio Brigido, .Tosé A vclino, Frandsco S<L, 
Sergio Saboya;, Gonç·.alo Souto, Augu~t,o Se· 
vero, Tavares de Lyra, Eloy de Souza., Soa.
L'es Neiva. Lima Filho, Pereira 1le Lyra, Ma
laquias Gonça.lvcs, Cornelio da Fonseca, Es
tacio Coimbra,. Pedro Pernambuco, AJI'onso 
Costa, Raymundo de Miranda, Castro Rc
hcllo, Tosta, Manoel Caetano, Tolentino dos 
Santos, Paranhos Montenegr·o, M:trcolino 
Moura, If'ineu Machado, Henrique Lagden, 

. Nelson de Vasconecllos, Antonino Fhtlho, 
Julio Santos, Estovã.o Lobo, Jost~ Boni!'acio, 
Nece.~io Tav:tres,Lamounier Gotloft·edo, May
rink, Sabino Barroi'!o, Nogueira. .Junior, Olc
g<wio Maciel, Padua Remnde, Valoi:> ele Cas
tro, Costa Junior, Xavier de Almoida, Her
menegildo de Moraes, Teixeira. B:andão, 
Lindolpho Seren,, Alcnr.ar Guim:wã.cs, An
gelo Pinhoiro, Germano Hasslocher e Al
ft•edo Varella, 

Deixam de comparecer com causa parLi
eipada os Srs. Urbano Santos, Luiz Gualberto, 
.José Boiteux, Anizio de Abreu, João G<t.yoso, 
Pereira Reis, Errnirio Coutinho, Gomes de 
Mattos, João Vieira., Francisco Sodré, Fclix 
Gaspar, Eugenio Tourinho, S<~tyro Dias, Ro
tll'igues Lima, Dionysio Cerqucira, .José Mon
jn.rdim, Celso dos Reis, Sampaio Fenaz, 
Mari,inho Campos, Lourenço Bap!;ist<.t, .Joa
quim Breves, Monteiro de Ba,rL\•S, Penido 
Filho, Bueno de Paiva, Miranda Azevedo c 
Vespasiano de Albuquerque. 

E sem eausa os Srs. Pedro Gltci-rnont, An
tonio Bastos, Intlio do Brazil, 8cezerlcllo 
Corrêa, Teixeir<~ de Sá, Moreira Alves, ~sme
raldino Bandeira,Art·oxcllas Gal vão, Eduardo 
Ramos, José Marcellino, Osc:u· Godoy, Raul 
Barroso, Alves de Brii;o, Custotlio Coelho; 
Pereira Lima, Monteiro da Silveit·a, Alfredo 
Pinto, Francisco Salles, Ada.lbcrto Ferra.z, 
Landulpho de Magalhães, Silveit'i.L Drum
mond, Arthur Torres, Edmundo da Fonseca, 
Cincinato Braga, Alfredo Ellis, Ovidio 
Aln•<tntes, Manoel Alves, Barbosa f.im<t, Mar
çal Escoba,r, Soares dos Santos, lUvadavia 
Corrêa, Aureliano B<.Lrbosa, Pinto d<.~ Rocha, 
Campos C<.Lrtier e C<tssiano %o Nascimento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, vae se proceder <is votações das 
materias indicadas na ordem do dia. 

Peço aos Srs. Deputados que oceupem suas 
ca.deiras. 
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E: lido,. julgat~o _ ohjecto de deliherac;ão e 
en':_lado <L Cçmumssao de Constituição, Lcgis
laç~ao e Justiça o soguin t.e 

PRO.TEC'l'f.l 

N. 10-- 1!101 

ReffHla as acclonult!Çi'ies dG caryos 
1·w.los 

O Cong1·e:-ho Nacional deeJ·ota. : 

mmnne· ~ 
i 

Art. 1 . o São vedadas as accu mu !.ações re-
1}11lnent,las (Constituição Fedet·;.d, art . 7:3 
tn fine.) 

§ t.o A proliil;i<;ão constitnciomd se refere 
á po~se ou cxm·cieio siJnultn.neo de caraos 
publwos remunerndo . .;; civi-; ou mílit:1r·es, Ín
cluüve l:lllTilllis:-;{ie-; OU l'uncc.,~ÕO:-; de qualquCI· 
natnt~z:J., de ca1·actr.l· f't~d em!, est·1.d ual e 
l11UI11Clpal. 

§ 2 .. o Não eon:-;t,ituc aecnnml<lC,'ão remn
.~m·ad:L n .sllh;titu~(:ão ll'gal, 1lcsde que · o · 
fu~lCCLOnarw subst~i;:rt·J pcreeba sómcmte, 
alem (~o or~nado s1mpte.-; que lhe é proprio, 
a gmtLficaçao devida ao funccionario sub-
stituído. · 

§ :1. o .o~ funccionarios. inacti vos pel'dcrão 
os vcncnnentos provenwntes d:.L inactivida
de, dt~r;~~tc o cxe1·ci~io do cargo puhlir.o, 
comm1 .;sao ou funcçao em 'llle csl;ivcrcm 
por eleiç·ão popnlar ou nomenqão govei·na
mctltitl. 

Art. 2. o Revog;tm-sc :L' disp:Jsições em 
contrario. 

Sala das Sessões, .::-.:, do ma. i o de 1901.
Canteiro de Re:;enclc. 

E' annuneiada a vot:tç·ã.o do requCl·imcnto 
do SI'. Fausto Cal'doso, oJl'erechlo na. se~sã.o 
de Ix do corrente, cnjo teor é o seguinte: 

Rcqueir·o que o Governo inlorme: 
1°, si os vencimentos que o Sr. gener<d 

Francisco Antonio de Mour·a percebe, como 
ministro do Supremo Tribunal .. Militar, sof
frem descontos, nos termos do art. I o, n. 31 · 
da lei n. 480, de 15 de dczembrq de 1897: 

2°, no caso de n'ã,o estarem os seus venci: 
mc.ntos submett.idos a taes descontos, si já. 
estiveram, desde quando 1leixaram rlo estar 
em virtude de que autol'izaç~ã.o ou lei s~ 
fnrt<tram elles a este imiJosto ; 

3°, si o gcncml F'r·a.ncisco Antonio de Moura 
fruiu, como ministro do ~upremo TL'ibunat 
Militar, as vantagem; do aviso n. 138, de 
5 de março do 1900, dirigi1lo pelo St'. Mi
nistro da. Guerr<.t ao da Fazenda, em nome 
do Sr. Presidente da Repu blica, a viso que, 
a exemplo dos juizes federa.es ch·is, mandou 
isentar os juizes federaes milHares do im
posto soht'o vencimentos o restituir a. estes 
o qtte tLnte~ f'ôra. sob esse titulo cobr<.tdo; 
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.t'\ no caso úfflt•mativo,cm quanto montam f oHicial fa.llccitlo ficam equiparadas <ÍS sol
as quantias rpw antes lhe foram cobl'ada:--,as tcü'.tS ou viuvas o aos filhos menot·es de 21 
que em yirtwle do dt;vlo aviso lhe devoram annos, legítimos ou natur<tcs legitimados. 
tm· sido restiW!<l<ts c as que depois do <L Viso ()Sr. tl;erntano IIasslo<.~her 
e em virtude llelle tccm dcixatll5 de cnt.t'ttl' (pela urde;,l r·e,luet· verificação de vot,aqão. 
para o Tltesom·o, ]JOL' si nào 1lte !ta YL~r co-
brado 0 respectivo imposto. P!·ocodcndo-se <i. \•crificação reconhece-se, 

~o, si o gencra.l Francisco Antonio de Mour·;.~ tcecm votado <.~ favo!' D~~ Srs. deputados e 
depois de tot· sido votado. pa,r:t Dnputado ao contra lO, total 1<1':. 
Congrcsw Nacional, p::llo Estauo do Rio () Sr. I~residenté- Não !ta nu-
Gt'cL!ldc do Snl, restitni11 e~sas qua11tias, c si mero. 
fez dcclara<,:õos d<~ <[lW o f(tzia. por não se Vac-so pl·occdor á chamada .. considerar juiz fedentl. 

Posto a ~-oi; os (• l'ejei t;:ulo u l'ofnr·idu l'C<lllC- · Procedendo-se <1 ?ltamad~• verilica-sc te-
rimento do Sr·. Fau . .,to Car·doso. rom-se:~usent:tdo os Sr. Rodrigues Fernandes, 

O Sr. I<'austo Cardoso (pela 
anlem) rcq unr verilicaç~ã.o d<t vota<;ãu. 

Proeednnd<~-Sl\ <~ vcl"ificaçito reeonhcec-se 
terem votado a, ra.vor oito St·s. DepuGados c 
cont1·a fl6, total, 104. 

O Sr. I~residente- Xão h<t nu
mero. 

Vae-se procodm· ~t clttLllHtd<t. 
Proccdendo-so á chamada vcJ·ilic;t-se, te

rem-se ausentado os Srs. Ro,leig1tes Fcman
des, Augustn SPvero, Pcrcir:~. de Lyra, 
Pin hciro Junior, r I creu ia, de S;i., .Eslehã.o 
Lobo, Ildefonso Alvim, Esperidiã.o, Leonel 
Filho, Ma.ltu, Junior, Lindolpho Sci'J'a, Xa-
vier tlo Valle e nermano I-Iasslocher. 

(_~Sr. PI~esiden.t:e- Respondemm 
â chamad<t ll·1 Srs. Deputados. 

Vac-s<~ proceder de noyo á voi;açfto do 
requerimento do Sl'. Fausto C;"Lrdoso. 

Posto de novo a Yotos, <~ l'Ojeitado o rcf'ó
rido requel'imcnto. 

O Sr. F:tusto Cardoso (pela 
m·dem) roq uer· vet'i fie ar;~;: o 1l<t vutaç,ão. 

Pl'oceden<lo-sc ;L vol'itica(;ão rnconhcce-se, 
terem votado a Ü.LVOl' nove Srs. Doput<tdos c 
contra98. tótal. 107. · 

E' anríunciaila a. vot<u:JLo do projt~cto 
n. 206 B, de 1900, nmndando orp1ipa.mr, para 
o cfl'eito da perccpç,ã.o do monl;cpto militar e 
meio-soldo, as fill«Ls casadas e os filhos meno
res de 21 a.nnos ás filhas solteira,s ou vinvas 
do official falleciclo. com parecot· c substitu
tivo dn, Commissüo de lVIàrinlw. c G·uerra c 

. parecer da do Orçamento (2" discussão. ) 
Em seguida., é posto <.t votos c approvado 

om 2a discussã.o o seguinte art. lo do substi
tutivo ao 

l'ROJEC'J'O 

N. ,206 B, de 1900 

O Congresso Nacional rlecrob .. : 
Art. J • o Par-a o 0-[l'eii,o da, percop<;ã.o do 

rneio-soldo e montepio, i.ts filhas ca.sacL.1.s do 

Mala.qums Uonçalvcs, Cornelio da Fonseca., 
Pedro Peenamlmco, Pinlteil'o .Junior, ITere
dia. do S<~, Nilo PCI}<tnlta. Estevão Lobo, 
Ildnf'onso Alvim, Olegario l\Irtciel, Bneno de 
Andrada, IIcrmencgildo <le l\Ior<.tcs e Fran
ciseo Tolentino. 

O Sr. Presidente- Responderam 
;i, cha.mada !20 St'.~. Depnta.dos. Ha, nu· 
mm·o. 

V:w-s:~ ]H'oscguit' n:t votar;ãu. 
Pos1.o de no\·o a voi;os, ü appt·ovado em 

2"' discussão o referido art. 1° do substitutivo 
ao projccto n. 20G H, de lfJOO. 

O Sr. Gerrnanu J-lasslocher 
(pela oJ"dem) ro11 twr vcrificaç,;-w da votação. 

ProcedmHlo-so ti. vcl'ificação, r0conhecc-sc 
tei'em vot;tdo a f'n. vor 9-l Srs. Deputados e 
contm lD, tot:tl, 113. 

E11.t ~nguid:t <\ posto <L voto:3 c a,pprovado o 
Sl!g'lllntb: 

«.\rt. 2.0 Revogattt-se as tlisposiç~ões em 
eontral'io.» 

O Sr~. Presidente-Estão lindas as 
votaç~ôes. 

Passa-se ~L matel'ia em discussào. 
Coml)<tl'Ccoin aindt.t o:s St·s. Luiz Dominc:rucs 

.Jofio Lopes, Noiva, Sylvio Romcro, B<ti•ros 
F't·a.nco Juniot', .Joaquim Alvaro, Azevedo 
l'vlarques, Honmlicto de ·souzt"L o Victol'ii1o 
Montoh·o. 

E' annunciad;t, a, <:oatinuaçào da 2a discussão 
do proJccto n. l, ele !001, suspendendo o de
ereto n. u:i4, do l7 rle janeiro de 1890, na. 
pai' to t•olati vt.~á.'ts lill uida.ç~ões forçadas para. 
<?s lJ<tncos '.1ttctonaos que declara.t•cm perante 
<L respocttva Junta. Commorcial, dentro de 
~O dias,adopta.r o regimen que clla estabelece 
c d<~ outras providencias. 

O Sr. President:e-Tem a pahwra 
o Sr. Galdino Loroto. 

O Sr. Galdiuo Loreto--Sr. Prn~ 
siden l;e; venho hoje concluir as consldcra
çõe~ qrre iniciei hontern par<t justificar a 
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minha. intervenção no dolHÜe tlcstc projocto; 
vê, porém, V. Ex. CllW o t.ornpo Ul'ge e rtuc 
poucos minutos restam pa.t·a, se esgotar ;:~ 
l" pa.rtc da ordem úo dia, raz;io pela rt uaL 
devo desempenllal' o cornpt•onüsso 1111C l.omel 
hontcm, no mais I.Jreve pl'azo possivcl. 

Nã.o. medi todo o alc<tnee das clisposiçliusq uc 
ostc pro,jccto consagt•a., llorquc nii.o prcl;endi<.~ 
tliscui;il-o, e não inedikl, nii.o rcllccti até onde 
podiam cltegal' m.l elreitos de ta.cs LlisposiçõtB; 
m<~s, por isso nu1smo que se i;t•;_t,i;ava de mc
tlitlas de excepçã.o, cllas causara.m-mc a. 1m~ 
imprcsfüo que de urdinal'io ustas dispcri.am. 
Ha. vla,porém, mn ter·reno commum em quo to
tlos nos porlemos cntcJHltH' c cst;u de a.ccot·do; 
o quo vcriJlquci do debat.o, dupo:i::l de ter 
ouvido alguns dos Hlustre~ Dcputado:-.l que se 
manifestaram contra o pro.jecto e tlcpois tlc 
ter OUVido il.p<~ri;es C decJara.çÕüS Ul\ illiLStl'~S 
mmubros da. hatwada da Bahia, que su ma
nifesti.Lvtnn tlo à.ccordo com ttllln. cment.l:.~ re
strictiva á B;düa. 

Não é, Sr. Presidente, r1 uc cu Yt~ja na mc
did<t restricta ao Estado da B:thia um dcsar 
para esse Estado; de.~a.t· ha.veria, si pudesse 
havel-o; no mal, não no remedio. 

Mas, Sr. Pt·esidcnte, o que ti que pti<le 
haver de desairoso na maniiesta~;ão de uma 
crise em uma. praç·a conuucrcial, tanto mais 
quanto, em relação ao Estado da B<ülia., o qtte 
so observa é a mosma. crise c1ue aU'ecta tod:ts 
as llraças da, Republica., aggravada. apcna:-> <tté 
o estado m<tis agudo? Demais, em qno praçtt 
<lo mtmdo n"5.o se toem manifestado cl'ises ~ 

0 SR. PAULA UUEIL\.R.I.ES- A lei Í)ÜilC tcl 
este Cêt1'actel' 1·estl'icti v o, nã.o deve :ml' l'eit:~ 
de modo gera.!, eomo se fez o anuo pas~atl.o, 
pelo succediclo nest<~ praç~a. ·~ 

O SR. GALDINO LortETo-Pam t•cspumler ao 
<tparte ele V. Ex., eu teria do gastar muito 
tempo. 

Não é restrlcüt, pJrq_ue rerm·e-se a uma. 
classe de sociedades anonvmas ou a ban-
cos? . 

Não entro no terreno constitucion;d, porque 
isto exigiria um tempo de q uc nii.o disponho. 

Sr. Presidente, ofl'et·c~~o a emcml<~ restrin
gin<lo ao Est;tdo tht Bahi;t, put·quc cstn pro
jecto me pttreee <llltes um especifico, c cu 
não <tcrodito c1uo os nobms Deputados da. 
Bahia tenham querido tr<tnsforrÚa.l·o em umn. 
pa.nacé<L pa.ra cur:":n· todos os males c todos os 
doentes. 

O 81::.. GEnMANO HAssr.ocmm.-Para. uma 
epidemia dctcrmimtda, par·a. um mal só, que 
tanto so manh;festa na Bahia, como no Parti. 
ou em qualquer ontra. pn.rte. 

U SR. GAT,DINO Lon.r::To---Pot' cn.lCJ.l.l::l.nto eu 
só sol, porque ouvi nesta. Casa., (lllC o reme
dio é preciso !J<~ra a praça da Bahia; ••• 

UHA Vo1.-E para a do J>a.r.·;t. 
O Stt. GAI.DtNO Lon.1~1'o- •.• por conse

i[uoneia,nào tcnlw dnvitl<J, em vota.e a medida. 
pam cs"'· pt·.v;a.. Os romod.ios extJ.'emo~ 
sú ~?~~ a.pp:icttm a.os ca.s

1
·os !lxtyemo:-;.

1 1 
.. 

1 
:.J 

·~1, porem, tt emenr a nn.o t\ agrat ave <L 1 - , 
ln,;teada. l'epec:'len taç:iio do Estarlu da Bahia : 
:si dl<~ ·~ C()n t;ra.t·ia, dccl:uo que não tenho a 
menor duvida. em tleixat· de ;tpre.,cni;,ü-a. 

Apres:mto o~t<t cnwnrla., porque os nobre::; 
Uepnf;a.rlo~ dizem que a, medida. de que se 
i;rat,a. é ncccs,;a.r·ia pn.t'<t a pt·<~t.: <t d:t B<thia. Si, 
entret;ant;o, ~s. I•: Ex~. entendem que lhes 
pec :to um tlc.-;snrvi<:o, dcix<wei de ma.nuar a , 
emenda., ma::; toeei o despmzer de voí;ar con
tra. o projccto. (llbrilo úem .) 

Vem ú. :\Iesa., ú lid<~, apuiad<1 e pust.a. <:on
junei;<tmenl:e em discu.;üo a seguinte 

l':l\IENI•A 

Ao projeei;o n. l, de 1901 
Snl>s !,itua-se o n.rii. to pclt> s~guinl.e 
Art. 1.° Fic<1 suspenso o decreto n. lli4, 

de 17 Ufl.janeh·o tlc lí:l!JO, n<~ parto rcil<ttiva. 
às Jiqui(la(,ú'ies for\:a.da.s p<tm os ltanco;; nu,
ciona.cs com st\de ll<t capi t<~l do 8-;tado ela. 
Bahia, que cleclaearem p,n•ante a respectiva 
.iun l;a. commol'cial, dentro de 30 dias a. con
t;ai· tl<t data tia. publicaç5.o de.;ta lei, adoptar 
o regimen q uc ell:.~ e ;tahcléce. 

Paeagr<tpllO tulico. E:)ttt :m~;pensào dttt'<.U'<i, 
sórnente o J;cmpo J1Cce . .;:'la.l'io pat\ t o Jim in
dicado no a,J't. 2° de-;t;<L lei, c não poder<:~ 
ext~Cd(Jt' de qna.J,t•o li1CZC:'l. 

S;~la da~ su.;~iíes, 2~ tlc m:tio tlc l9U1.
Galdino Lo~·cto. 

Nlngn~lll mah: ]wdindo •~ palavJ•a, ú Cll(:er
radocm2"discussãooad. L" c wcccsüva.~ 
menl;c o:; domai.; artigos do pt·ojccto n. l, 
de l cu l, ficando ;tdiatl<t <l v o t;ação. 

E' ;t.nnnnci<vla. n. continnar.ã.o da, 2n dis
cussão do pr<'ljecto n. 87, de l!JOO, mandando 
obscrva.t• val'ia.s d isposit:ücs lXtl'ét fieL execução 
!la lei tlo casamento civil. 

O S•·· Presiclente-1\~m a. p;tla.vra, 
o Sr. Gueddlta. i\Iomão. 

O 81•. Guedelh.a 1.'\lont~ão diz 
que, apCZctl' elo Sllll precario estado de saude, 
é obrigado a. tomar pttt·tc neste debate sobro 
uma questão que reputa, eminentemente so
cial e l'o!igiosa, (t qual se acham vinculados 
os m;lis a.ltos int.crc,so .~ dtt Nação. 

Nào poderitL gnal'd<Ll' siloncio, quando aquL 
íoram produzidas as m<d~ graves accusaçõe~ 
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eontr·a nma. p<trte do elm·o, quando se pn~
tcndo eonve!'t.cr· em disposições lcgacs irh!as 
;tttcn ta. to ri as !la. paz da popula~,~:-i.o - !~;1,\,\tolica. 
do Bt'a7.il, fJ nc S(í pedt! a. mais :tmpla. gn.r·a.n
tia. de Ubcr·ü:ule ospiritu:d. 

pt·opria easa, ma.s ele um t:llll,o publi.eo ti. f:wo 
do sol. 

Est;i. nxplica(la. assim a. ~ua temeridade em 
tomar p;trf;e nnsk luminoso dnbate. 

Pa.r·a pi'Occder enn1 methodo trat.arú. pr·i
mciro da. qm~stn.o f'undarnontal, lJil!~ t\ a pre
ceflcncia. olwiga.tOt·ia. do casamento c i vi I :w 
religioso. 

~o~ 7'' do Jll e:< mo ••rtigo rli:r, quo nnnlllllll 
culto tc.dt rei ação de dt!lwndenci:t com o 
Estado o tí nolle r1ne se a.cceni;u;~ o pcn:-:a,
mnnto 1lo lcgisl:tdor, e tão a1npla (! csl.<t li
berchde de CH(tO que clJe nem SÍCplCI' :-:Hp
portit qut: tonlta tlepcnckneia, com o l~starlo. 

No :1rt. 11. n. 2. ·veda au Est.arln Sllbven
cionn.t· ou omh<tra.c.~tl.l' o oxcrcieio !lo cultos 
religiosos, crn que mais a. rn:tis sn ;\.ccentna 
o SfJIL pensamento . Examinn.rá. depois as provitlencias de or

dem secundaria suggeridas para. fiel cxecl.tqã.o 
!l:L lei do casamonto civil. 

SolH'C (] rn·imcit'O poni;o tem ... tlizcr que(! 
eontrario em abso.lut() ;í, prcccderwi:t do.ea.
:-:<tmcnt.o !~i vil, 'JIInl' esta pl'(~codmwi<t S(\ 1·e
volf' üwita., fJIWI' <"~<u·amento ; tí contt-:u·io, 
porque cll:t viola o tcxtn dat·o e positivo 1lit 
Constiti!Ít;ã.u; pot'quc ella snlrvcr·t;p pt·incipios 
jurídicos univcr::>a lmcnte proclamados; por
que ella ~obt·cs;Llta. a. conseieneia eat.lwlica 
ttnO adqnil·iu, com o novo t'egimcn, a pleni
tude de sem; direitos espirituaes. 

O illw;l;r·c Dopntarlo por· Pernamlmco, o 
Si'. Esrncl'a.ldi no Baruleil'a, no nota. vcl di:;;
eur:-:;o Jwntem pl'!d'cl'id.o sohl'o a. rm~otcl'i<.L, as
sign:don hl'i lllani;cmcnt() a i neonst,Huciona.
lidade tla pt•ncedeneia do (:asamcnto civil. 
Nã.o tem pr·ntonçTí.o, depois dos eonccítos de 
sons illustres t :o llt ~gas fJ ue so ot:cupar·arn do 
a.~sumpto, soh o scn aspcdo constitucional, 
dr. tr:t.zor· l11zcs :i. discus:;Tto. 

A prcecucneia, repete, violrt manifesta
monte o dispositivo tln a.t•t.. 72, § 4° !l<L 
Consti tuit,:ii.o. Toda u fllla.lq ucl' :d liança. eon
juga.J Mio celeht·ada scg-uudo a. lni, nito l'ü
vcstida. tl:~os fornmlitlatlt:s legaes, ü um ~~on
('.ltbina.to, nii.o 1! r~asalll!\lll.o. Com f[UO CI'Horio 
jm·idir~o, pe1·gunt.a o tll'adn!', se f[llfll' 1111ni L' 
um fado 'lllO, segundo :t lei, nfi.o uxistr~. 
]Jcixa. ;í, eonseimlt·i:L jlll'idil:a. da C:•tlll<ll'<.t :L 
resposta .. 

Fa.llan11o mn pr·c"ent.,::t dn pe::lsO<lS tão alt
t.ol'izatlas, t'! inut.il cnt:al'l:eol' a impor·tancia 
deste pa.mgl'apltu IJIIC pt·neuit.IJU. <i. H.cpnbliea 
sú reconlHwe:· (I easamentu civil. 

Ninguem :;;nora. lloj!: no Ht'<LZil qne vive
mos sob o clominio da. li hordatle tle eulto, e o 
OJ'<I-dor· a.ceJ•n:;. :nnr.<lt·:1.- liher·tla.do r:omplet:_~, 
<1111pla., absoluta; dr: modo q1w o enlt.o , pa1·a 
o legisladO!' co11stil.uinto, é i ntangivol. O culto 
}Jt'opl'lawunte, (!lfU t! :;illlples, huncst,o, ost.o !'. 
intangivd. E' um e<tmpo feclmdo, um livro 
sellado : ca.mpo em que o 1•:st.<tdo nãu tmn o 
direito úo penetrar, livt·o quu nàu tem o 
direito de abl'ir, tão fechado, tão sellado, 
estão como o conceito psychologico no pen
s<tmento r lo legislador. 

. Desta.s pt·ernissa~ constante:; dos tnxtos 
~onsti tución;w:;, o orado1· pas,;a a tira.t· as 
co nelusües logiea.s. 

(I ca.santento, segu11du a dout.J·in;.t c:tt.lw
lica, (! um sa.era.mento, n~i.o ú uma. ecl'itnonia 
IJII<tlqner, de que ella. po,;:-:;t pr·escintlil'. 
Sn"IHlrlo a dou1;t·ina. da fg-mja. Cat.holic:.t, que 
o L}O'islador· constitHinte nào podia ignol'ar, 
Jir·n~ula nos sons J'itos, nos seus coneilit,s, nas 
cncyclicas dos Papas, o matl'irnonio tí um 
sa~mmcnto. 

Si se esta.hülecce ;), pl'cccdeneia. olwiga.torin. 
do t:asa.mento civil, segue-se que a Igroja 
.não tcr·á. :t libcrd<tdc plena de praticar sen 
culto, segue-se rtuc ter;1 ur11a depcntlenci:~ 
com o Estado e rlUfl' o Est<tdo, por· smt voz, 
cr-ea ohst<wulo ü. mlministt'a.ção de um 
sacramento. 

Assim ralla.ndo, est:i. dentro tlo {;(Lill[JO tia 
Consti tnic.~n.o da, Rnp n hl ie:t, da qual se serve 
para pergun !;ar si ú pos.~i vel ostabclecer pat·a. 
qua.lquc1· culto um obstu.culo, uma, !lcpcndon
cia para. um culto ,j;í, existente, <i. somht'<l. do 
qual a Na.çã.n Brazileira nasceu n opn
lnnton-sn. 

A precodcncia. obrigatoria., poi::;, (~ con
tr·a.I'ia a.os textos da l ei eonstitueional. 

~cria, portanto , dc!laldn Legislar a t't!:-\pei l.o, 
pot•qtw os oll'<\nuidos r·ccol'l'<ll'iam aos t.t·i.hu
n <w:o~, c tom cei'LOí':á. u oi·atlur· d:J IJIU! unifot·
mmnente ha,via.m dn det :idil' (rue t;:LI pr·cc:c
dencia. era. contl'a.I'Ía, <i, lol;tm d;t Consti
tuit;ü.o. 

Assim diz, por.ple em m;tis de tllll:t questão 
que se pl'mHlc ;\. lílHJI'dado t·eligiosa se t;c111 
eneontnulo o a.poio do Supremo Tl'ihunal 
Federal, VtWtladeüo lmluarte rh: todas as 
lihnt·dades. 

Si a p1·eendeneia olJI'igatoJ·ia do ea:-;<tlllent.o 
eivil viola. o:-; princípios tl:r. Con:-;titui~·ã.o, 
pu1· ::;ua. vez vioi.:L pl'uceito;:; •mivci·sa.lmen1.e 
a.cceil.os. 

Sú se pouem impor· penas tptamlo ha. nma 
viola.1;i:i.o tlu 11111 dii·cli;o, E pergunta: Qual a 
violat,~ão do dirüito, quando se trata da. li IJei'
da.de cspiri tun.l do ma.t.I·imonio? 

O ora.dm· lê o~ :~o do art. i2 tla, Constitui
ção, que faculta o o.xCJ'cicio de um culto 
intimo, individua.t, d.ume:.;ticu, 1:lenko da. 

Fundamentando o St'-ll modo rln vm·, re
fcr·e-sc :í. acç~ão leglsl ativa dos paizes eultos 
e n.flirma que na ltalia, em lt!H~, quando se 
cstalJeleccu o casamento civil, o.~ legislado~ 
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res cogii;ara.m de um;t lei do prccetlenei;tf c 
o pe<~sitlcnte do Supremo Tribunal de cas
s;lc,~ã.o, n~t<t compo_tencia, j11ridica, dizia «que 
nao l10tl!a admltt1r que S ~l er·cassc um delicto 

A creação civil do casamento a.intla não 
cst.á victoriosa. em muitas naç·ues civilizadas. 

para punir». · 

J~ntretanto, qual li o pensamento do cltofo 
da Igreja <1 respeito do casamento civil ? 

• Não sendo consl;l'angidos os nubentes, não 
ha, portanto, rlelicto a punir; quanto ao que 
se diz sobre a viola.ç~ão . d<t pr·ole, o orador 
entende que <i cst<L uma questão ainda pro
lJ lema ti c a . 

E' a que const.a da declaração feita pela 
Sagrad<1 Congregação da Penitenei<tria., umJ 
d.os .orgü,os mais leg ítimos pelos quaes o chefe, 
dalgrcja se dirige aos bispos e aos fi.cis.Consta 
desse documento quo os padres devem, pat•a 
c vi i;a r· vexames, par<t garanti[' c bem d<t 
pt'olc e afastal' o pel'igo da polygamia, acon
selhar os fieis a apl'csent.arem-se ao registra 
civil depois de celebrado o casamento catho
lico, cumpr-indo o <tc!io ,decretado por lei. 
Logq, lle.;de l8(jô, q nando roi elabor<tdo esse 
docllmcnto do Sa.n ;o Padre, a Igreja, longe 
de mttndat• comba.tel', na pratica, o casa
mento civil, aconselha que os fieis o rcnJi- · 
zem, em bem da pl'olc c p;tra evit;_w a poly· 
ga.müt. 

O ministro Mazoni, varão competente, 
apresentou um pl'ojccto anodyno sobre o 
casamento civil, mas, mesmo ahi, nã.o esta
beleceu penas c disS(l, sinão com razii,o a,o 
menos com espil·itÇ>, que o gsta.üo não devia 
entl•ar nas s<whristias para ap<Lnhar os que 
c::lcbram c os que recebem sacramentos. 

Accrcsccnta, citando di ver13os trcdl'Js tle 
F1•ancisco Carr<Lra, mestre de dir·eito ita
liano, os quae.~, diz o ot·ad.or, s3.o sufficientes 
par\L amparar suas ob;;ervaçõcs. 

Contínúa n, entender que a ]Weccdencia 
que se protcnlle subverte o principio jul'idico 
üa liberdade de consciencia. 

Mostra . como se procede levando o casa
mento religioso ao seio das cidades, das mon
tanhas e de toch~ -parto onde la,vra impune o 
concubinato; e, de certo, exig.it•,nes~es casos, 
a proccdencia do casamento civil seria ditn
cult::t.x• o s:uwamcnto mot•al que daquelle 
result.a. 

O nobre Deputado relatoe d,> pt•ojccto em 
dcbat.e, euj{l. ;~u:mncii:t o ot·ador lastima, jü, lli.) 

pa.recct•, já. no seu diseur;;o, procurou a.c
cunmlat• tmvcns soht•e a questão c levar o 
]lavor ao cor<L(ão tio leg-islador, aflirmnndo 
f!UC parte do clot•o minei z·o so oppüe ainda 
hoje á exocuç;'í,o do casamento eivH. 

A vm·d.adc, por•êm, (~que a [greja. nã.o sr, 
oppüc á. cxneução do cas<tmen to civil n :tn :.o~ 
o aeon:-:;ellla: não ~;:~ eleve at·gumDnt;Lr com o 
proeedimento tlc um ou outl'o vigat•iu de 
alg1una:-; g<trg-;~nta.s de 111011 tan h as no sot·tão 
do paiz, vig<:u;los inimigo:> da lcitur·n, pol'que 
o clel'o tem a sua lticrMchia, e <leve cumpl'ir 
ortlens superiorns. , 

Qualctuer denuncia documentada. contra 
um paclrc quo aconselhe mal ;ws snns·ft'c
guozes, certamente scrit~ tomada. em consi
deração peló bispo. 

Não fazem idto c querem argumentar com 
a.s cx:ccpç~ões, quando o que deveriam fazm• 
1\I',L reconhecer a. eorl'ecçào do elero c da 
Igrc.i<t, acabando com e~sas pt·evenções ln
fundaüas. 

O oz•ador .1\ do;:; quo d izem aos republicanos 
que nào tenham medo tbt lgeeja, aconse
lhando ta.mbcm ao:> membros do poder· espi
I'itual cpie só exijam dos repuhlica.n;>s e do 
Governo <L cffoctiva ga.l'antüt da. liberdade 
espiritual, sem a mínima. idea de privilegio 
ca.tholico. 

Camnr~. V. I 

Além desse documento, o Ot'ador lê ainda 
uma carta, de cmincn1;e pl'clado italiano, no
tavel por suas lcttt·a.s c vir•tud.es, na qual os 
mesmos conselhos são repetidos. Qnerem os 
nobres Deputados mclhol' e ma,is cfficaz cal
laboração d;~ Igr·cja na oxcenção da lei do 
c:1samcnto civil? pergunta, o ortttlor. 

Pa.r.:me que estão Jiquidadas as suas con
t;ts com os nobres Deputados, acerrimos 
p~·opugnadoros da PJ'ocedcncia elo casamento 
civil, e que tão ct·uolnwnte malsinam o clero 
corno elemento per·turbador da. organização 
legal da, ramilia. brazilcii·a; 

Ag0ra l'iH ;a 1L0 orador tornai' em con:'iide
ração o luminoso parecer da Commi:;são o 
bem assim o vob em separado do nobre De
putado por Pernambuco. 

Qual o fim do projecto ?. Mandar observar 
Vn.t'Ítt":\ dif\posiç.õcs para. licl execução do ca.
!-;iLmento civil. 

Pal'eco que o fim da Commissão não o3tá 
hem cxpre.~do nos1;a, manifestação. O 1im da 
'::!ommissão ti que não lia.ja. um só casamento 
ecUgioso que não tenha ao mesmo tempo a 
sancç~·ão da lei,ou ao menos que se augmentem 
o maispossivelosc<~':lamontos civis,isto porque 
llcsejamos as gar.mtias da familia, que só ex
istem no casamento civil. 
- Nisto estâ. do accordo com a Com missão. 
Mas acrcdi ta q ne os meios mais cfficazes 
são este.~ : pt'imoit•o uma. propaganda con
stante a este respeito. A propaganda feita · 
pelo clero deve existir, de a.ccordo com as 
instt•ucçõ.Js do Papa; mas, como não quer of
rcndcr as susceptibilidjldcs dos quo não 
crecm na in lallibilida.dcdo Pontifica romano, 
os noln·es Deputados, que façam a. propa
gamltt a favor elo casamento civil, dizentlo 
q uc a fami lia, na vigencia da Constituição 
de 2,1 do fevereiro, não põdo se constituir 
sem a san~ção do Estado ; em segundo logar, 
é torna r elfeetiva a promess<t da Consti: 

23 
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tuição, de que o casamento civil seria gra
tuito. Qne elle scj:t gratuito, tant~ CJ.Ua.uto 
para os que se habilitam para o · du·e1to do 
voto. Torne-se cll'ecti va. <t pena par~t os func
ciomu·io.~ ct·iminosos, c Sü esqucç:am os no
bres Deputados do cler·o que saberá. vchr 

·pelo hem da familh beazilcira. 
O orador :~eceita qu.c se facilitem as nor

mas simplificando o processo de mod<? cgw 
não fique ao arbítrio de c1nalquer aut.ond<t:<le 
<tugmcntar custa::; c seja atü tlispcnsada. a In
tcJ·vonr,·ão de pl'ocut·adot·cs ou advogados. 

•Espera o orador da honra, da. illus~ração .c 
da equidadc da Cama.ra a repulsa as mo~t
d<.ts que pos:;arn tl'uzer, como conse:q'!-oncia, 
per.-:wguiçõe:'l injustas ü •. crença. rehgtosa do 
povo brazilciro. (Muito bem ; muito bem·, O 
omdrw d cwnprimr.mtado.) • 

Fica, a, discussão adiu.da pela hora. 

O Sr. Il>residen1:c- Vou nl<1ncla.1• 
lm· o oflicio quo acabo tl.c receber elo Sr. Mi
nistro da <lucrr<L. 

~otcnde que o c:asa.nH.mto--.eivil não_ é_ o s 1•. I" See 1·eta.-io procede <t 
odwso, uma vez 9.110 leg•1:l • . mas n_ao leitm·<~ do secruinto ollicio: 
se deve querer coag1r a consctencia com' dts- "' . 
po.:;itivos de leis dispensaveis-c ioconsi;itu- «Exm. St•. Presidente da Cumara dos 
cionaes, porcp.tc parocuria isso uma persc- Deputados. 
guição calculada, . o inicio de uma, questão Devendo realizar-se no db 24 do corrente 
religiosa. • . a inaugura<)io da Fortaleza. do Imbuhy, facto 

E' esta a razão por llllC nüo acccih o art. 2° de grande impol'bncin, P<~ra ê1 deíosa da 
do projccto. bal!ia elo Rio de J;tneil•o, e para cuja reali-

Vae tomar em consic.lcraç·ão o parecer do za.ção contl'ihuiu o Congresso Nacional, con
seu distincto collega, o nobw Deputado por cedendo os nccoss:trius crctlHos, tenho a 
Pcrnambnco, o Sr. Teixeira ele Sá., e, ex<tmi- honra de convidar os I'cpro:;entante.) dcssu. 
n<tndo-o, combate a opinião emittida solm_~ o Casa do Congecsso para assisti!'om ao allu
texto constitucional relativo à liberdade. dido acto, tendo log<u' o crnlmrque ás 8 horas 

O oradot· ú adepto da. escola modci·na. que daq uclle düt, no Arsenal de Guerra. 
quer o Estado limitado, g:tr·antimlo o dii·eito Rei toro a V. Ex. a segut•ança da. minha 
e protegendo o; interesses, e sobre e;sc as- estima e ol<wada considcr·aç·ã.o. 
surnpto faz larga,s considerações pam PL'ovar Ca.pi tal Fcdcr<d, 22 de maio de l 00 l. -J. 
o seu asscrto, citando autores naeionacs e N. de 1liedei1·os J.l:Iallct. » 
estrangeiros de not<t o amparanclo-o com 
opiniões do juristas da Camara. o Sr. Presldente-Accedendo ao 

Depois de <liscord;tJ' nos pontos capitaes, convite, nomeio os Srs. Soares Neiva, Benc
dcclara quo o nobre Deputado, signatario do dieta d1J Souza, Uahl'iel Salgado, .S;L Freire o 
.pu,rcece do que vem trat;an<lo, fez, ju~tiça ao H.oclolplw Paixú.o p:u·a, em commissã.o, ro
cJcro bra.zileiro. , · · prcscn ta rem esta Ca,mara no referido acto, 

Resumindo, vota, <:ontm a prece Icnc!a 
obrigatol'ia. do casamento eivil, puhlic;t 011 

mascaradít, porque, :)Í o ot·adut· niíu eoll:tho
rou nu constituint.n, s:tln~ qun a. Consf;if;ui~:ãu 
sustenüt :1 ausulu t.a. I ihn1'1lacln espir•if.u:d ; 
porque, conhccll!lllo o s1~11 paiz o f.etHlo c.st :tdo 
mn cont<tcto com a sociedtttle alé:t o eom o 
povo do Hr·azil, sabe b i~m quü esta lei iria 
coagir os cüla.dã.os, soln·o;:J:dLal-os e portuf'
lntl-os. 

Vall a iu~pi·lmit• a suguintc 

H. g 11 A CÇ' }i O 

N, 8-lDUl 

Redar,;çtTo flnal do zwoj~:clo n. 1t}8, rle 1000, 
attl(l)·i~andu rJ Go·vcrno a nln·ir o credito 
neccssa1'io para paga'mento dos vencimentos 
n que liveí·em di,-eito os offi.ciaes, atJ cstn 
dalr.~ absolvidos em JJl·ocessos criminaes, em 
ultima instancia, e dà Ottl1·as providen
cias 

~i os logisladom;; querem que a Ol'clcm 
SOJa a supr·cm:1 aspirac.:ão do pa.iz, não de
vem, com pro,jectos destes, sobrosaltal' im
mensa massa de hl'azileiros. A consciencia 
da Carnara c.sUt osclarl:lcida. Depois do úis- O Congresso Nacional resolve : 
curso hontem pi·ommciado pelo Sr. Esmo- Art. I.o E' o Governo a.utorizudo u. abriL• 
raldino Bandeif'<t, o orador c1ua.si desistiu dn, o cr_odit3 nccoss <trio pa.L~a, pagamento dos 
palavra. , mas pr·ccis<W<L vir explicar clam- vencunentos a que tiverem direito os oHi
mente o modo por c1ue a Igreja procede ci<~es_até cstét dat~ abs?lvidos em processos 
nesta questão do ca.ffimo.tto civil. crlmiiMes, l~m ultrmu mst<mcia, c aquclles 

. A C?-rp.ara apr.)veite elo peojecto·apena.r; as .q.uc, envolvidos nos processos, foram amnis
,Jrsposiçocs que sieva.rn para augrnentEtr o t1ados de accordo com o decreto n. 533, do 
numero do casamentos civis, como ~L qqe 7 do dezentbro de 1898. 

·-tol'na gratuito o casamento civil, üwilita.ndo Aet. ~·" Revoga.m-so tts di:->posiçõcs em 
o pt•occ~so da cel'iruonla. clvU, contr<Lrw, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/20 15 14:20 - Página 54 de 76 

Sala das Commissõcs, 22 <lc maio de 1901.- sem intervenção na pari;c tla ü.t.llcncia que, 
(htedelha J1Imwiío.--:- ,1ratijo Gucs.- 1fi1·iato por sua n<tttu.·ez:t c int;uítos, só p<Ac intcl·cs-
Jlfascw·r:nhas. s:u· aos et·c ltJL'CS c u.o üttliüo. 

Vac a impl'imir o s3guinte 

J>ROJEC'l'O 

N. n- l9Jt 

l'arece1· sobre as entendas off'cl·ecíllas na 
3" diseussün do jwojcc/.o n. J.J:J, rle 1!JOO, 
fJHC ·J·eforma a lei de f'al/.enda.~ (decreto 
n. 91i, de 24 de ouluú1·o de 1890.) 

A Commissií.o tlc Constituição, Leg{-;lação 
c .Justiça. vem snbt_nctl;er ao juizo dtt Camar.L 
dos Deputados o snu plrcr:er ace·rcit dn cada 
uma das emendas apresentadas dumntc a 
3" discussão do ptojccto n. 1'.13, do anno pas
sado, relativo á rcJ'<.mna tla lei de f'allcncia.s. 

I, a 

Na, pdmeira paebC até o titulo 4°, inclu
sive, su hsti tuam-se as pa.ln. vras -Com missão 
Fiscal-pelas seguintes: Curador das mas<Sas 
í'allidas. 

Sala das scss'ücs, 14 (lo maio de 1001. -
J>m·anhos 11Iontenegro. 

A Commis&i.o lamenta nKo podct' dar pa
recer favoravcl a. esta emenda do illustrado 
Se. Paranhos ;\1on··enegro. 

A substitniç:ão proposta contf'aria peofun
damentc o pcni.!amento do pr.Jj~cto, que é 
exclui!' intoil'amcntc :1 intervenção do cura
dor das m:tssa::; !\.dlldtts na. pi\.rte }1l'OIWia
rncnte commel'ciaJ e patl'irnonid da fu.1-
lcncia. 

A Commissii.o a.h:Jliu em ahsol•tlio a inter
venc;ã.o innxpl i cu. vol clos~:t cn êithdc ( cm·a.dot• 
d:ts ma~sas J'allidas) na parto da ru.Uencia 
qtD sú intOI't!i:-itt ítu:\ credot•es o ;w lltllido. 
· Hem dosojarin. a Commisi.!ão cx.tinguie o 

cargo dJ ~uru.dor das massas, pa.s nndo n..; 
funct}ôes de-;te orgã.o do nünist(wio publieo 
a ser dc>emp<mlnd;~-:;, S(lffi projuizo p:~t·:~ os 
int.ct·cs~cs d:t jttst.iç.:~, pelo p1·omot.o;· pnblico. 
como succeüc no{ t<:stauos, onde não roi ct'Catlo 
semel!Hmtl~ cMgo. 

A Commis3ão não P.ôde descobt'il' a van~:~
gcm (lo murhr de nome o orgã.o do mioistc
rio publieo qu;~ntlo intct·vcm m~ f.tlloncin. 
llitt'a Pl'Omovct• o t•t~spectivo proces:-Jo cri
min;Ll. 

I~nr.t·et:tnto, CI'C:Mlo pelo rlect>oto n. 139, rle 
1 rle j;tncit•o tlc 1890, foi o logM' pt•iv:ttivo de 
- CH?'ador'flscal das massa.~ r.tUilhts consitl.e
r:tdo vitalício pelo art. 154 <lo dc•et·cto n. !J17, 
U.o 24 rle outubt•o tlc 1890. 

2." 

Art. 13, § 1"- Sub:.;tituam-se :~s palavras .,4. 
-nem depois da cessação- pDlas seguintes: 
nem Ô1>HS :Lnno~ llcpois th cess;tção üo exor~ 
cicio U.o commcr·ciu. ., · 

S:tla <l:Ls sessões, 14 üe m:~1o dn l\J01. -· 
}Jaran!ws lrlonlcnetn·n. 

A Commissão acccita <.L cmcrHht 

:l."' 

Art. 15, 2" pa.rtc- Substit.tl<t·se pelo se~ 
g~ünte : O juiz nomoarti. tl.entre c:;tc:> o syn· 
tlwo pt.•ovi!'lot•io rla üdlcncia. 

S:~1a tlas sessões, 1,1· tlu maio de 19:n. -
Pr.wanhos Jliontcncg1·o. 

A Commis.-:ião nf~o pôde acceil;at· a emcnrla. 
O pt·ojcdo tom mn vh;ta procis:~ment3 ex

clui L' o ariJU;rio do ,juiz n:t.nomca.çã.<J tlo syn
(lico provil-:>ot•io, e, par isl;o, tlcterrnina a. 2·1 

p<trtc <Lo ttl't. 15 q uc o ma. i o r cretlot·, no 
ca;o de n.Jwesontaç:lo ú:t li.sh tlos Cl'C<lores, 
será. o :-;yntlieo.. 

W pl'eclsn s:tlvagua.rclai' :t IH~-~soa tlo juir. 
de Imputações, as mais llas vnzes, injll,;taR, 
é cet·to, mas, em totlo r~:tsn, scm]H'O prejwli
ci tos c comrJL•omer.to lot•as tl;~ IIOttot':Lhilid:ttlc 
tlo mn.gistl'a.do, cuja. imp:tt•cialirlatl \ n~i.tl tlevo 
::> 'l l' suspeitadit. 

Não é .l'i.Lt'o ouvir-"r. tpw: << h:t juízn,; qtw 
:dJlLSéün nesta.s noBto:~çõe>,pl'ci'ct·intlo :u·hika
at•i:~lncn liC o-; ~eu :-i zm1l.egitlos no.~ legi ti 1110.{ 
CI'Oiloros. » 

Si a. emontln. prnl.otHle Pvitat• quo o lllitiot• 
~~L'Otl.or a, !JlLe allutle o Jll'lljodn,sqja. invenlado 
c~m algullllalwralr~rio ondn sn IH'Ol'il,l'alll e:-.m•i. ~ 
pt:ts :tJII'C:isad<ts e so ph:Ln li;tziatll et•ctlores em 
IJ : tliLIIÇ~tJS t'al.)U .~, não UOV(l, CO!IlO Clltl'Otan~u 
l'az, úbL·ig:tL' o juiz a c.~col.lt ~wu symlico (\fitt·o 
<H cinco maiot'e.: CI'Cthn·c~ ll<i. hst.a a.prc-:f'n· 
taú:L pelo !i.dlirlo, }IOl'•lllCquem))t'HlC inventcu· 
1.tm po<lc igualmente inventcu· cinco cec
dol'c;;. 

Desde então, a emenda, alêm de fnltar ao 
seu ohjoctivo, tem a desvant:1,gem llc nfto 
pres :Jrvar· :t . p~Jssou. do juiz, conservando o' 
seu aehil;l'io (d.()Ua), si bom ctue crn csplwra 
muito limit.alla.. 

Pelo lH'ojecl;o o cm·;~tlor 11sca.l é simples
mcntu um orgã.o llo winisterio llUIJlico, c 

O lhllido que itwenl!o· urn maior credoe 
para. soe o ~ynrlico, na hypot.ltose pt·evista 
velo peo,jecto, con·e o risco "de l:'ofl'rer severa 
pona, urna vez descob~l'to sen erimr.•., il,O 

passo quo o juiz; não ter(~ :L mínim:t rcspon
sahili<latlu pm· uma. nomeat}ão tlesacortad<~ tJ 
infeliz. 
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Art. 16-Snb:'lWUit-se pelo seguinte: N<t 
üt.lta ela, lista dos credores, ou no caso de 
recusa do nommulo, o juiz podor;i, nomear 
syndico provborio o ct·edor· que tivnr re
querido a f<tllcncia, ou outra pessoa que tc
nh<t as qualidades necessarias. 

A nomeaç·ão do syndico ~ã,o imp3de a qu:tl
'tucr credor de rcqtftwcr c promover o que 
for a hem da massa faHida .. 

Sala das sessões. 14 d c maio de !90 I . ·
?a ranhos Montenegro. 

A Commissão, por eonsidet•a<,~ões idcnticas, 
não pódc accoitar a cmenil<t, em su:L pri
meira parte. 

O mesmo não :wontccc com a segunda. 
parte da. emenda: «:1 nomea<,~ào do syndico 
11ão impede ... »,cu,j<t approvar;ào pela Camara 
a Commissão aconselha. 

Art. 20 -Em vez de syndico, diga-se : 
Curador das massas fallidas ._ 

Sa.la das sessões, 14 de maio de 190 I . -
Plwanlws Montenegro. 

A Commissão, coh01·cnte com as pondera
ç~ões feitas a proposito ~d<t intervenção, na 
fa.llencia,, do curador das massas faJlillas, 
não pódc acceitar esta emenda,. 

Onde convier : 
Declarada, a fallencia, o juiz intet'rogar·á. 

immedi:Ltarncnte os l'<dlidos, inqucr·intlo si, 
além na'> dividas constantes de scns tivt'os 
commerciaes, tccm eUes outros dehitos par·
ticulares, os qnae~ devcwão ser· esp1~eificados, 
caso existam. 

Sala das sessões, J,l de maio do 100!.
:Paranhos Montene[JJ'o. 

A Commis.~ã,o acceita u, emenda. 
EU a o ffci·ecc mais nma garantia para os 

cre1lores legítimos c para. os interesses peL'
manentes da. sociedad(l.. que cumpee ta.mbcm 
acautelar. 

Art. 23 ( lcUra e) - Supprimam-sc as 
palavras- salvo si forem avultadas-até o 
tinal. 

Sala das sessões, 14 de maio de 1901.
Paranhos J.1fonteneg1·o. 

A Comrnissã.o aeceit.r.t a emenda. 

Art. 42- Accr•csccntc-:::c :-Promover o 
ex<tmc dos li Vl'OS do fallido, com citaç~ão do 
mesmo, pot· pcr·itos nomearlos pelo juiz, c em 
sua presença,, para se a, verigua.r das e a. usas 
da 1i.t.llencia. Requerer todas as diligencias 
necessar·ias para se conhecer dcss,ts causas. 

A Commissão aeeei ;a a emenda, pebs 
mesmo~> motivos que • determinaram a ae
ccilaç~ão da s0b n. 6. 

Art. 42 (Iettra. d):-Acerc;;centar no logJ.r 
compc';ente-com au';orização elo juiz. 

Sal<L das S3Ssões, l4w de maio de !!JOl.
Pm·anhos Montenegro. 

A Commissã,o nã,o pótle aconselha.r a· ap
prova.ção de.3ta emend:t, pn·que a oxigen
cia da autoriução do juiz cst<í. prevista c 
determinada na. mesma disposição a que 
alludc a emenda, quu,ndo houver diverw 
gencia en';re o syndico, commi::;são fisc<Ll e 
ti.t.Uido. 

Existindo a.ccordo entre os intercssatlos, a 
necessidade da autorizaç~ão imposta pela. 
emenda pódc acarretar dclong<LS c protcl-
1açue3 em pr·ejuiw da massa. 

Al';. 4fi.-O prazo de 20 dias poderá SCI', 
a requerimento do syndico c do curador das 
massas fallidas, razoavelmente prorogado 
pelo ,juiz. 

Sala das scs,;ães, 14 de maio de lOOl.
Pamnhos llfon tene.!Jro. 

A eommissã.o nã.o concor·<.la com a mn~nrl<L 
ao aJ•t. 46 do projecto. 

Um dos rcquHtos m<LiB imp01·tante~ tlo 
peocesso ele f<tUoncia deve Sl!l' a ra.pidoz, c a 
nmenda, sendo accGita, pôde occa.sionar pr·o
tellaç:õcs indefinidas do processo. 

ll. o. 

Art. GO, para.grapho nnico.-Em vez tlc 
nove mczcs, diga-s~ : ~ <lous annos. 

Sala r las sessões, 14 de maio de 190 I . -
Pm·an hos Jlfonteneg;·o. 

A Commi:3são acceita a emenda. 

12.:>. 

Onde convier :-Concedida ou negada. a 
eoneordata, o cserivão enviará, no prazo 
nw,ximo de 10 dias, ao curador da massas 



J'aJli1la~. cópi:L de bdo o procc:>sadu, pass:mdo 
diss.) a d rvida cm·tidiio c cui.H':W lv J'<:I.:Í 10. 

Sala das so . .,;sõ0;;1, L4 dd mai8 dn 10:) L.
l)anm!ws "llonte11egro, 

I:J • a 

Art. 64, (:3"' aline11): 
Em vez de O 0 /.,, diga-se:- 3 "/o. 
Sala <las se;sõo,;, H <le· maio de l9)I.

Pw·anhos Jllontcncg1·o. 

A Co:nmis.~ã.o aecilita 
ns. I~ e t:l. 

14" 

as nmcndu.'3 sob 

Art. nG.-Substitua-se pelo seguinte:-- Os 
syndicos, de :lCcordo cG-tn a commissã.o fi..5cal 
e com autorizaçil,o 1lo juiz;. 

Sala das sessões, 14 de maio de WOL-Pa· 
ranhos Montenegro. 

A Commis~ão,pelas consideraçõe::l feitas a 
respeito da emenJa sob n. 10, nã.) púde dar 
seu ass~mtiment> a esta emenda. 

15·~ 

Art. 07, § .8° :-Em vez de -cinco dias
diga-se : -dez dias. 

Sala das se:::sõcs, 14 do maio de ID01.
Pa1'rtnhos 11Iontenegro. 

10" 

At·t. 75, IctLL'a a - A Fázend:L PuiJli~a.. o3 
Estados e os municípios pelos impostos de-
villos. · 

Sala, das ses::lões, 14 de ma.io de lfJO L. -
Pal'(ln/tos Monteneg1·o. 
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18"' 

Ar li. 81-Acct·oseon to-s r. : Vl- Akn.zo de 
c>el'ipüu·at;ilo. 

Saladas sc.~..;ucs, 14 1ln maio de 1001.
Panw/w.~ JlfortlencfJI'O. 

A Comnli:-::>ão aeceita a emenda. .·~ 

Art. 87- Supprima·n-se as palavras- e 
por dous adjuntos, até o final, e os §§ 1°, 
2'j c 3". 

No dominio da parte 3"' do Codigo Com
mereial, o julgamento criminal do t'allido el'a. 
da competcncia do jury. 

O decreto n. 917, de 24dc outulJro de 1890, 
no at•t. 82 estaholeccu o regimen que o pro
jecto adoptou, p~1·er.endo <1 Commissão ser 
elle mtds liberal do que o proposto pela. 
emenda. 

A Camara resol ver<t em sua sabedoria o 
que julgar mais conveniente aos interesses 
da justiça. ~ 

A Commissã.o concorda com a supprossão 
dos §a 1° o 2° do art. 87, des1e que aos Es
t:tdos cumpre provi<lenciar sobro a compe
tencia da. itutorirhtdc c1ue dera, julgar o fa.l
lülo. 

Quanto <1 suppressão d::l § 3° do me .. :;mo ar
tigo, ficará, rc·;olvida conforme a sorte que 
merecer <la Camara a emenda a:J art. 87. 

Do mesmo modo a suppressão do § l" do 
art. 88. 

20"' 

Al't. ll:J.-Em .vez de-seis mezos-diga
se-dous .annps. 

Sala da~ sesi!Õ3-l, 14 de maio de 1901.
Paranlws !riontenegto. 

A Commissiio acceit:l. as emendas sob A Commissã.o a.cha muito longo o prazo de 
ns. 15 c w. dous annos designado na emenda, e quo-

li"' rendo achar um ,justo meio ontre o prazo do 
· ,. pt·o.iJcto e o da em':lnda, propõe a seguinte 

Art. 8'1, § l0 -Em vez de -cuJ•ador geeal, 
diga-se-curador· das massas falliuas. . I Sub-emenda 

§ 2"-Em vez de-Commissão fiscal, diga- f•',tll v•'Z de d 
se-curador· das massas fallidas. I v. sei.; mezes, iga-se-um anno, 

§ 3"-Substitua-se pelo seguinte: A petição 21a. 
inicial Pt'eenchcr·;í tados os rcque .. ~itos exigi-
llos pBlas leis do process) criminal, sct•ii in- _ Supprimam-se os· arts. 1.29 e 130. 
str·uida co_!U a cópia (le to~o o pi·ocossalio até Sala da<; :;ic:.;.;;ões, 1'1 de maio do 1901.-
:t concessao ou denegaç;to da conco~\lata, Paranhos 11fontencg1·o. 
c apresentada dentro 1lo prazo de 15 dtas, a I 
contar do rccolhimfmto dessa cópia. I A Commissã.o nã.o púde aceeitar esta 

s~tla das sessões, 14 de maio de 1901.- ·emenda. 
Pm':'unhos Montenegro. I Não acha conveniente a suppressão da. 

providencia do art. 129 do projecto, porque . 
A Cornrnissão acccita as emendas U'): a Commissão quiz evitar quo as pequenas 

art. S:l, excepto a do § 2°, pelos mo ti vos cx-j mass11s fossem,como eommummenk succede, 
pendidos a respeitolla emenda sob n. l. absot•vidils pelas custasjucliciarias. 
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Tao.> custas torn:tm muil;o di .-;puntliuso o 
l11'0Cl\SSO lht') {'allencia.s. 

Liquid<•,da ;t mass_J.,_sc tit·r~t·;t do liq.\t\;1(~ 
apura.do utna eomrmss<LO de -! / .,. ::ondo .• I 
vara o oscrivilo, c l 0

/ ., Jl::Ll'U. o juiz. 
Assim se at,icndc Jnolhot· aos intm·nssGs 

008 Cl'Cdell'OS C rlo {';díido, SCIII S0. dnix.:t.l' de 
rr.munorar devidamnnto os fllJl!\eiomu·io;; da 
justif;a. 

Nã~t peide u. Commi.~ ;ã.o coneorda1· tamk\ill 
qnc se mantenha a pPetcnclifl:l, pot·contctgom 
a. qnc se inr.m j1llgado cotll dir·cit;o os Clll'<1.
üores tlas massas fali idas. 

A m(t intülligencia elo decn.Jto n. \Jl7 t·~m 
dado ensejo a quo em tlivet·sos Est.ndos se 
tenha concedido ao cut·arlut' Jl,e;d 11ma eorn
missão ealeularla soln·e o activo ecal da 
Jl1(15Si.l. 

E' preciso não eonl'lrntlit· o curadot' das 
masstts fallidas, ot•gã.o elo mini;turiu publico, 
no dominio r,lo dcct·cto n. !)]7 e d.o pl'ojccto, 
com o cnr·adol' Ji:-; r: ctl creaclo pelo Codigo 
Commcrcial. 

O pi1pel deste é elo synrlicu·provisol'io do 
JIPOjecto c ILO tleercto n . m 7. 

E' mister, poud.cra sensatamente um il
lustrceomrnontador do decreto n. !)17. nmn-

.tet· em sua integl'idade c put•eza a lnstituiç:ã!J 
do ministcrio pul1~ieo e acahal' c:)m C>Sil: 
l'Cillllllef'itÇ:ÕCS cscanda10'<lS <t Clll'aUH'OS fis
eaes. 

«Tambcm é orgã•J do minist.erio puh1ico o 
curador gerai de orphãos, e ningnPm ainda 
teve a, estravaga,nte c feliz idéa de dar a 
este runccionario direitoapor·ccnütgens sobro 
o a.c1ivo tios inven t a.r·ios mn qnc in ter vem. 

() decreto n. D 17 ttü.o mal'cou rcmunel'a
~::i.o illglima iW C:UI'<Ulot• fise;d f]UC Cl'ílOU. 

Pal';t e Llistt·ido Federal o <lcc.rcto n. 2:'25, 
·de 30 de nuvemiJro do lH!J4, no art. S", ~ 1", 
dispoz: «O enr·adot· fi.;;c;Ll das rnassa.s f'allidas 
e o curado t' dos resid 11 os LOI'tLO vcnómcntos 
idcnticos aog dos Jn·omotm·cs pttlJlicos, sem 
cli1·cito a cttslas, cmnmissDcs r; JIOl'cenlctfJt:ns 

O dcct•eto 11. !)~ '1, do 17 do junho de 1HU.2, 
declarou quo ao cur·aclur fiscal, or·gão do mi
nistcrio pnblico, não caiJn c·ornmissilo <Ll-
guma,. . · 

·,.···· ·· 

· E' JH'eCi='O :;Útlien f,;u• q ne a. lei rcst;wrarla, 
em urn<t disposiç:ã.o or·e,: ~1nentaf'ia. <~ antet·ior 
ao decPeto n. 917, que ci·cou o c;~r'go de 
cnt·aelor rbs mas:-;a,; J'allitlas, como opgão do 
mini='t.cJ'i.) publico, c se referia ;w cu1·ador 
fi:~cal rla parf;c tc.Jr•c:cit•a. do Codig~ Commct:
CLal, q un e H'r·ns ponclu ao.; syndtco . .; pron
sor·io ·: tlo decrct> n. 917, cita.do. 

Assim, pois, em bon. dontdna., aos rmra.do
rc: ti.-wac.> de mas ;a~; fali idas não cabe por
centagem alg-Hrnn,; rJx.aet<Lmentl1 o qu3 o 
al't. l :111 do pr·ojücto pr·octu·ou tol'nar cl;u·o e 
indiscutível. · 

0 :; \·encimento,;;a que teem direito oseur·a
dorcs das massa 'i i'allidas Fão os detnrminados 
no art. 5°, ~ 1", do decr·cto n. 2~5, de 30 tlc 
novernhro de 1894. 

Tacs con .;idm'ai;Õ3S obl'iga.m a Commis.;ão 
n. não poder d:tt' o !';(JU n.sscntirncnto ás emen
das ull'erer:idas pelo; illustrcs Srs. Noiva. c 
Per·cir<L Lima, qne se seguem: 

Acct·csccnte-sc o seguinte paragra.plto ao 
art.. 130 (disposif;Õc.-: g·craes) : 

Emquant:.~ o:: Estatlo:-;, onde h ou ver curadot• 
privativo das mas :a,; f'a.llida.s, unic:amentc 
com a porcentagem, não marcar vencrmentos 
ao resp :etivo l'lltÍccionario, continuar<i, c.sto 
a p3rccbcr aquclla porcentagem. 

Sa.l<.t da:-; se ::>õos, 14 de maio de 190 l . -
J. Jt. Neiva.-Cash·o Rebelto. 

O curador das massas f<tllidas pcrccbcr:í. 
em vez dç por·c(mt.agem 300$ mcns<~.es. 

&ala d.a.s sessões, 17 ele maio de 1901 .. -
Pe?·eira Lima. 

Sala das ses';Ões, 20 do maio de 1001.- J. 
.T. Seabra, presidente e relator. - F. 'l'olen
tirw.-F?·erlerico JJcrtJes. ~ A?'lhur Lcmos.
A.;evcrlo Marf)t~Cs, -Luiz Domingucs. 

O 8r·. Pr·ef!!lidente -Tendo dauo 
<t ltoroa., designo pat'<L arna.n ltã <t . sngui utc 
ot•tlcni do dia. : 

I" pu.do, :ti;t} 2 l/2 horas, ou antes: 

· Este decreto fui provocado pelo incülcn te 
dauo n;.~, fallcnei;~ do conde d.e Leopoldina. 
onde foi marc;ula avultada e escandalosa 
porcen tagcm ao cur·adur fiscal. 

Vot:tç-ão tlo pPojnei.o n. 1, elo lU01, suspon
d.undu o dt!crnt.o JJ. W,l, do 17 dn janeiro d.c 
1800, na par·to rola.tlvét ü.s li(luidaçõcs forc:a
da.s para os banco.-; naciona.cs quo declararem 
perant:l a r·cspec!tiva. JunttL Commcrcial, 
duntl'o d.e 30 dias, ado11tar o regimcn que 
ella, estabelece, o dü, outl'as providencia.':! 
(2" discussão); 

Entrdant.o, a lei n. 500, de 31 de dezem
bro de 18!J8, quo m·çou a dcspe::K.t fedm·al Ji(Wa 
o ercm·cicio de 1899, di.;põe no art;. ll: 
«O curado!' da::; massa~ laUida~. nos processos 
de fallenchts, pct'cPber<l os emolumentos c 
porcen~agens que lhe foram dcsignauos no 
decreto n. 139, de 10 tl.o janeiro de 1890, re
vogado(!) o art. 5'', § 1", do dcewto 11. 225; 
de 30 de novemlJro d.e 1894, na párte que lhe 
fixa ve.racimentos. 

Volação do projocto n. 258, de 1900, auto
rizando o Poder Executivo a oxtornar da 
consignação- Matel'ial- da 4a. divisão da 
Estrada de Fcl'ro Central do Bl'azil do..--or
r;amcn to vigente do Minhtcrio da. Ind ustria, 
Via~·ã.o c Obras Publicas a. somma do 
71 :728$~32 do credito do 2.200:000$-0uro
p;.tra a parte correspondente em papel, 



somma, nfluiva.lou te a 2:n:!I02:)4f10, 11uc nesta 
espncic foi pa~a a Lagc & Irmf!.os, pt·ov(l
nientc de furnccünento do carvã.o, q u;tnrlo 
d(lvia ser naquolla (:2" discussão); 

Votaçã.o do projccto n. 2·Hi, dr. 1900, auto
rizando o Poder- Executivo iL abl'ir ao Mi
nisterio rl:t Fazenda o creuito especüü do 
55D: 131$823, para regulariz;tr o pagamento 
feito por encontro de contas com o Baneo da 
Ropnblica do Br;tzil :1 Companhia de Sanea
mento do Rio de .Jeneiro, pr'ovenicntc de di
reitos adu:weiros por ella devidameatc pa
gos (3n. discussão) ; 

Discussfi.o uniea. do parecer n. fi, de l fJO 1, 
concedendo licença ao Sr. Deputado Sa;mpaio 
Ferraz para ausentar-se ; 

Discussão unica clo parecer n. 6, do 1901, 
concedendo trcs mczes do licença. ao SL'. Depu
tado Manoel Pereira Reis, 1)ara trat;tr de 
sua saude; 

:3"' discussão do projecto n. 2:10 C, de 1900, 
dest:tcarlo em vil'tndc do at·t. l:3:i de Regi
mento Interno, autorizando o Poder Ex
ecutivo a a.l1rir ao Ministerio d<t Ma.rinlw. o 
credito necessa.rio p;u•a. pagamento do pre
mio que compete ao peofessor suhs~ituto da 
Escola Nav<tl, ca.pitii:>-tenento Dr. Narciso 
do Prado Carvalho, pela obra Lições de Ba
lística. 

Segund;t paetc, ás 2 l/2 horas, ou anl;es : 
Continuação da 2"' discnssão do projccto 

n. 87, de 1\-JOU, mandando ohscrva,r Vitrias 
disposições para fiel execução da lei do casn.
mouto civil ; 

Continuação da 2" <liscussão do pro,jecto 
n. 85, de 1900, regulando o sorteio militar ; 

2" discnssfí.o do projecto n. 2G2, do 1900, 
n.utorizando o· Poder Exocntivo a conceder ao 
engenheiro .To:u1uitn lluet do B<~coLL<Ll', rcs-

. peitados os direitos <~tll!ltil'ldos, i.L construc
ção, uso c goso de um:L estl'ada de forro qun, 
partindo tlo Man;í.od, siga o r11r.1o go1•;ü elo 
llot·to ~~nas eon•liçües <lUO ost;tholecc. 

Levanta-se a se::~sf~o ;í.s ·I hora.s n :10 mi
mll;os tlit t;mle. 

15" SESSÃO EM 23 J>E MAIP DE 1901 

P1·csidcncia do.~ 81's. Vaz- de Mello (P1·esiclcnte) 
e Angelo Neto (2° Secretario) 

Ao meio-dia procedo-se <i chamada., a. que 
i'cspondcm os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Santos, Julio de Mello, Ca.rlos de Nova.cs, 
Angelo Neto, Agapito dos Santos, Jo3d Boi
teux, Albuquerque Serejo, Gabriel Salg;1do, 
Bá. Peixoto, Rodrigue~ Fernandos, Christino 
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Crnz, Cunha Martins , Nogwlil':t, X.(~d;>l.v:0 
Fr·anci;;;eu S<~. Fr·cder·ico Borges, C:onçalo 
Sout >, Tavaec.s de Lyra, Tl'indade, Silva. 
M:triz, Errnit·io Coutinho, Teixeira do SCL, 
Ma.laquia.s Gonç~alvcs, Elpidio Flgnoil·edo, 
.Tos(: Duarte, H.a.ymundo üe Miranda, .Tovi
niano de C:trvallt.o, Rodrigues Dori:t, Fausto J 
C~mloso, Seabra, Milt;on, lvlanoel Caetano,.,. 
Vmgno de Almm, Alvos Barbos:t, Adalberto 
Guimarães, Augusto ele Freitas, Paranhos 
Monr.cncgro, An&onino Fialho, Dcoelcciano 
de Sonz<l, Nilo Peçn.nh:t, Silva Castro, Custo
rlio Coollto, Julio Santos, Aureliano dos San
tos, 1\i<u·tins Teixeira, Olivcim Figueiredo. 
Tlteophilo Oi.toni, .João Luiz, Ildcfonso AI
vim, Monteiro da Sil vcira, Esperidião, Al
fr·cdo Pi.n'to, Carnoieo de Rezenrlf~, Leonel 
Filho, Necesio Tavares, Antonio Z:aclml'ias. 
Hcnriqne Saltes, Sabino Baeroso, Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Eduar·do Pi
mentel, Ologario Maciel, Rodolpho Paixão, 
Gustavo Godoy, Dino Bueno, Costa Junior. 
Bueno de Andrada, Adolpllo Gordo, Joaquim 
Alv;~ro, -Ca.,jado, Pauliuo Carlos, Xa.vicr dc
Almoida, Hor•mcnegildo de Moraes, Ovülio 
Abrantcs, Lindolpho Serra, C:wlos Caval
canti, Pauht Ramos, Francisco Tolentino, 
Barbosa Lima, Gorma.no Ha.sslocher, Vcspa
sia.no de Albnquet•que c Diogo FOJ•tuna. 

AlH'e-sc a sessão. 
E' lid;1 e sem deba.t.e approvada a acta da, 

sessão antecedente. . 
Passa-se ao cxpedionto. 

O Sr. Alfl•edo Pinto (servindo 
de 2° Secretario) procede á leituea. do se· 
guintc 

EXPEDIENTE 

OfTicios: 
I>o Ministol'io da Marinha, de 22 do 

corrente, transmittindo o requerimento 
em que o conm1issario geral da armada. 
capitão <ln tna,1' c guena José Fra.ncisco 
<la Conceição, pcue seis mezes do licença 
coru todos o.) 'vencimentos inherentes ao seu 
cargo, para. tratar de sua saude onde lhe 
convier, ctc.-A' Commissão de Petições o 
Podel'es. 

Do conselho administrativo da Associação · 
dos Veteranos 1lo Paraguay, convidando a 
esl;a Camara para assistir a sessão magna. 
quo terá lagar· no dia. 24 do corrente, <ls 
8 horas rla. noite, na Bibliotheca do Ex
ercito, em commemoração do annivcrsario 
da batalha de Tuyuty.-Inteirada .. 

Repro~entn.çã.o sobro ~t situação cambial· 
do Bra.zil e 0:3 meios praticas de resolvei-a, 
ue Fcrnttnllo M. de Simas, cx-Depuhdo 
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---------
no Congt·~~~so C:mstitu in t;o e h l~eptllJl ic :a.--A' f>t.ll '<!.i I':L . Li ma .. Ft·anr:i.~co Sal L ~s. Acl:~liH}~· to 
c_.'OllllllÍ E'Sâo cl:~ Ül'Ç'<l.lltCnto. I F(!l'J',LZ, Landnlpho du illagalll<I-Cd, SliVeH(':t, 

. ., Dr·nn1rnond, .'ut htll' To!' r· c ~:~. 1'1'1:db .Junior, 
RorliiOl'Hllnntos : Edmundo da, FtJllSl.H:a, Cincinato Braga., AL-
De Amo!ia Fagundcs, pccli11do l'CVct·sn.o 

1 

fretlo Elli~. A·t.cvodoYI:u·qttus, ·Manoel Al\·es. 
cl<L pen :~ão do llll~io-soldo que pore:ebi;~ sua M;u·c,•.il E;eobat·, !Uvada.vi;t, Col'l'êil, Amo
tinada 111ã.c.-A' Comrnissão dr~ Pensoos e liano H;u·l;osa, l'inl;o da. ltoeha. e Ca,mpos 
Contas. · · Ca l't.irlr'. 

J>o Dr .. João da. Costa. Pint.u, lente ea.-
tiLCdJ·a.l.ko ela Eseol;L N;wa.l e l" t;elletii.c rc- () Sr. I3:~u·~osa _I ... hna não tcvo o 
formado, pol' seu p1·oe:ura.dor, pedindo revce- pr<l:wr de as~t::it.J~· <t·J rllscut·so honCtlm IH'.o
sã.o á aetiv;t.-A' COIIIIHÍ~~ã.o ciu 1\I;~I'inlta o J'erulo pelo lilU~~~·o _l'O[IL'e.~cn~ante cio Dts-
Guerra.. trieto Fotleral, o St•. Sii FI:oit·c. Proc!:1rou no . . . . . . , . I Diario do Gong1·esso do hoje lei-o na tnt.e:.;T·a,, 

l>e ~)aultno Çlouça.lve.~ de .Oh~em~ l•t:etb..;, mas 1.nve o llOSfll':.tWI' de 'en~ontr.~r sórn;mf.e 
]1or_ t.etro ela C:ux_a. do AmorLtzaçao, }lOd 111110 a. ~ o dec•pr••tzcr e f li" 'I "01"' "'ll"ffiCfl j 'L 

t I t , C' . - I I' UIU re::>llTU ' ,, • . ' " ' ,.., .'" .... b ' " 
eon ~gem e e .enlpo .-A omnussao e ~~ •a- pot· não ~e achar n:L Ca . .;a o sou . illustt-e col-
zend,L log:t, para pe.~se>almenl.n completar as obsrw-

Compal'ocem mn.i~ c.s Srs. Gasti'io d:1 Cu· vaçtic,; de,;.;e rc~su rno. 
nh;~, Carlos Marcellino, Al'tltm· Lemo.;, Dcc:l •1'<.1. IJUC nio raz da. jribuna o p •lou-
Serzedello Cori'I~<L , Luiz Domingucs, Gucdc- rinho dos c>er·ivii.e~. 
lha MoUL·ão, Iül}rmundo Arthur, Thomaz As ohservaçiic~ . .; do seu discurso, tt que o 
,\.ccioly, Virg-ílio Brigido, .José Avelino, .Joã.o sou i Ilustre collcg<L se dignon rP..~potuier, 

_ Lopes, Set•gio Saboya, Augusto Severo, estão todas de pú : affirmou o or~d~n· em 
.Eloy de Souz<L, Lima Filho, Camilltl tlc Hol- pritheirv Iogar cp1~ _um r!o~ cs_enva.os .do 
la.nda., Celso de Souza, Bricio Filho,Pel'eira de Tribunal Civil e Crumn:d i.tnh:L s1do coag1do 
Lyrà, COJ'nelio da Fonseca, Estacio Coimbr·a, a propor· p<tra seu e~crcven~e um ir~ di vidu? 
Pedro Pcrmtmhuco, AJI'onso Costa, Epami- que não lhe nwrecm confian~~a. Este .c .~-: 
llOnd:is Ol':tcindo, Araujo GúJs, Sylvio el'ivã.o, que~~ o Sl'. Lopos DomtJlgiiOS, fot tL 
Rornt~N. Cas

1
iro Rcbcllo, Neiva, Tosta, ca.s;1 do orador e lile lli~..;e pc~soalmente qne 

Paula l'luirnarií.ns, Tolc>.ntino dos Santos, 1br;~ c:o<Lg-ido a pl'opur p;u•a seu oscrc~venttl o 
Eduardo Ramos, Ua.ldino Lor·cto, .Jo . .;é Mal.'- Sr. Thorn1~ dn Andmde Fi~u,~it·a, por•qtm 
cellino, Hor·edia tle Sá, Ir·inetr Machado, qualrg~er 011tro r1tw propuzo :se nii.o ~mria no
Honriquo Lagden, Angmto do Vasconcellos, moa.do. 
Sá Froiro, Raul Barroso, Alves de Brito, Pc- Convi•la 0 seu c,JlJega ;~ trazer provas em 
1·eira dos S<.mtos, Estevão LolJo, Vit'iato Mas- contrario ; não basta- dizer, corno fez S. Ex. 
cal'onhas, .Josó Bonif'aeio, Lamonnier Godo- em seu discu1•3o, que «I) J'a.cii. c~mprcl~cndet· 
fredo, Mayrink, Nogueir<L Junior, LamM- 0 ClUC am 1•1na, pois l'cccbeu mlorrna.r.~oe:'l de 
tine, Pa(lua. Rezende, Dominguns !lc Castro, pc . .;so:Ls fidedignas». 
Oliveira. Braga, Valois de C;tst.ro, Luiz Piza, A!Jit •mou ainda, 0 ot•adot• qn :l, nos a.u!.ol'! lln 
Teixeira Brandã.o, Benedicto do Souza, .Jofí.o ces:l:·i.o de bens do Fr·a.ncisco H.?clia. & Comp., 
Camlido, Alencar Guim<L!'ãe:;, La.tnenlw. Lins, a J<'azendu. lbi lc:;acla. em riO~. i:-leu (~oll!lga. 
Soare.-; dos Santos, Angelo Pinhniro, Victo- eharn:~ isto omissr7o, ontissi'Lo de '!linhoii'O, 
rlno Monteiro, AIJ'J·edo V;u·nll:L e Cas~;iano vulcro l<Ldrocir:L. 
do Naseimento. E~hibiu novttmen ';o a pltotogt•aplti;~, ,CJ_uo 

Dnixam de ~~omp:l.l'eelll' com ea.usa. partid- apt'(l~entou nxplicando_ o modo corno 11)1 letta. 
patl<t os Srs. Luiz Gualbel'to, Anizio de Abreu, a. les'ií.o á. Fazenda. N:wwnal. 
.loão Gayoso, Pcreir·:1 Reis, Soa.res Noiva, · E' 11 m devee das autor·i<la.des procura1·om 
Gomml !In Mattos, .João Vieira, Esrncralrlino invcstiga. 1• estes (:<Lsos, par<L vnrem até c~nr~c é 
Bandeira, MoPeira Alves, Fr:tncisco Sodrc'l, rr:wdado o Thc.1ouro com estas ... omtsgoes. 
Felix Gaspar,J•:ugenioTom·inho, Satyro Dias, A outra pJ.rte do HCH discur~o conte~tad;~ 
Hodrigues Lima., Dionysio Cnrqucira, .José pelo seu collcga é •~ qun <111. rm<pmto a 
Monja.t•<lim, :;;ampaio Ferraz, Celso dos Reis, ~mlJtracr:iio de um:L Jcttra, o sobt•e este caso 
Martinho Campos, Lourew;~o Baptist<L, .Joa- póde as~egurat· ;i. Cam;Lra q '.w a.nt.cs de ~n~ 
quim Breves, Monteiro de Barros, Penido discurso ní:Lo se tinha, pr·omovHio amda dtlt-
Filho, Bueno de P:Liva. Mit·andit Azevedo e gcncia. :.tlgttm:~ nesf;e sentido. . . 
Xavier do Valle. · Com rcla.çfi.o á c:o!n·an(;a da taxa .Jllt!t-

E sem causa os St·s. Pedro Chet•mont, An- ciaria, que o Ulu:'3tl'c rcpt·csen~anto tlo _Dt~
t.onio Bastos, Indio do Bntzil, .los(! Eusebio, triet;o Fedet·al di:r. nã.o ser· devida nas adJudt
.Joaq uim Pires, Arroxcllas Galvão, Marcolino cações, n.m proc:o:-;sos continuo.->, o orarlot·Ie 
~lotl!':t, Pinheiro Junior, Nelson do Va:leon- a disposição do dccl'cto tle 9 de novembro. do 
cedlo.;, Osc;u· Godo;y, Barros Franco .Junior, l1:>9:l, rpw manda coiJJ•;u· 1/4°/ u. Corno Vl! a 
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Ca.mat·a, r~oncltm o ora.dot·, o.\ :.:i. til: p i: t.udo 
(jlt<Lnl.u :.~mnnou. (Muito l1em; nwilo úcm.) 

O Sr. Ravmnndo de ~li
J•tuula-St•. Pr·,~gidl'Jnte. itBct·ovi-mc n:.L 
IHH'a do expcdillnt.c. pa. r·;~, sulJrnettel' :i. con· 
sidm·:u:~•·i.o da, Ca.sa. u,m pl'Oject.o que tnm pot· 
lim autorizar o Oovm·no a abrit· o el'edito nc
eessa.t•io p:wa cll'octna.r o p:tg:.LrnnaLo d1) 

~~:n:::->sO·I:) dhf.t·ihuidos <:m tres verha.s: a. elo 
l :::117:-·AIJ;) ;í. CoiJLpa.nliia. de Agua.s de ~\1aecit",, 
l: lNis540 aos bcJ•d.niros ;[e Sahino FutTt:ira o 
14!J$l00 n. Fl'ancisco Filltos. 

l~ss;t antot'izacfio j:í. fni rcc1uisitn.da por· 
ollieio ela Ddugaeia. l•'isc:Jl em Alagoas, n. 4G, 
ele 27 ele sct«llllhro d.e IH!J9, c os papeis n..;tã.o 
j:í. ,[,wi;larnont!: · p1·ocnssados n<t Oir·ectori:t 
d.o Cont.ahilida.dc do Tlwsotu·o. 

Assi lll, submett;ontio o p1·ojueto :i. a.ppro
va,,:iio da; _ca.mara e tendo,~:_: it· ü. Gommi:>si'í.o 
ele Ot·ç:arnen1;o, o.;ta l'aeilnwnt1: se informar:.í. 
da. vm·da.do que acabo 1Lo allega.r, afim de 
que ~e.ia. :wtor·iz<ulo o cr·c;Jito para. paga
monto dostas dividar:; rcconlwcicias. 

Envio :t Mc:n o pl'dje~f;o que~~ o s~guintc. 
(Lê). 

O Sr. Presidente-O projccto fica 
~uln•u a. Mesa tdití nltcriot• 1lclibt~raçã.o. 

PHI\'Tl•~lRA PAitTl~ IH OLWI~:Vl DO DIA 

suh.; ';il.lll,ivo. li\il,;,, ali<í.s muit" lig(lira.ment.c, 
l'oi ülllp:·ega;h uoic:<LJIIC!II.e :t palavJ·a «ofli
dac :»quo julgo nào expdmir hcut o que o 
p.rojef~to quer tlizoJ·. 

Ne~t.as eondic)íns. par:t cscla.rccer, venho 
Slthnwl;tot· :i. eonsidet·aç:iio da ca.s;~ IIIH:t 
nmenlla,, a.ct:em;c:onf;a.ndo ti. pa.la.vl'a «oflicia.es» 
as scguin I; os «do oxercit.o o da, a.r-ma.d.a». .~ 

As::;irn o llroj:1cto tet·:i. a neeess<Lr·ia. com
prchcnsn.o e cLaecza. 

Nesí.e sentido e11tondi-JIW com o honra.do 
p1•nsidcn l.u 1la. C~mlllissã.o d~ H.edacç<lo, o 
nuiH·e Dcpul;; t<lu pdo M;u·;Lnh;w, o St·. Gue
dolha. Mouri1.o, que me autorizou a a.pt·esen
tal' a rerericht emenda, qüo, cspcl'o, sm'i'~ 
aceita. no intcl'cs;-;c do projncto. 

Vem :i. Meda, é lid<L, apoiada c posta con
junc:tamcnte em discussi:Lo com a. H.cda.ct;:ã.o 
fin;d úo pt·ojncto n. 8, de 1901, nos tcr·mos 
do :td .. I:m do Regirncnt;o, :.t s;.:guinte 

E~\lENDA 

A H.cdacçã.o final do projcc~ n. 8, de !901_. 
Ar·t. l." Dopois d:.t palavra.; - otncia.es

accl'escentem-se a..;; SL~guintcs:-do exercito e 
d:~ armada.:-o mais como cstti .. 

Sala das se~sõcs, 2:J de maio de 190l.
Adatbe1·to G uimm·{íe.~. 

E' sHIJmott,id:L a. votos e :tppt·ova.eiit, nos 
torrno.;; dtt omcndit, a, r·edacç·Tí.o fina.l do pro-

O Sr. I~r·esidente-Havcndo nn- jocLo. 
mero leg:~l. v:te-se pl'oc:o;lm· (!,..; vnhçõcs das E' lido, julg t<lo o't,jecto de dolilJnt'a.c,:ão c 
ma.t.nl'ias indicadas na ord.em elo dia. cnvüulo iÍ. Commhsão elo Orç:.mnnto o se

guinte 
J>ec; '' aos noh··e . .; JJeput:L1l11s ·llUC oc;;upJm 

suas t:a.d_niras. 
E' anrmtwiada a. voi;aç,ã.o <la red.:tcç:ão final 

11. H, de l!Jül, ;w pmjocto n. li3H, ele 1!100, 
:tul;w·i;,n,ndo 11 novcrno a :dJril' o ~~re«li~o ne
etHs:trio pam p:tg-anreui;o do.-: vencimentos a 
que th·ercu1 dit•eito o . .; ofliciaes, :Ltü o;;ta 
dal.a. alJ.;olvidos fllll p1·oces..;os criminac . .;, eni 
ul~imu. in-:~ancia, c d.á out.ms providencias. 

O Sr•. L'-.dalberto Guimarães 
(pela orrlem)-Poç'O a palavra. 

O Sr. Pre8idente-Tcm a. pahvJ'i~ 
o nobre Deputado. 

O Sr. Adalberto Guimarães 
(peta o,·dem)- V. Ex .. ha il.e reeol·elar-se qno 
os.;e p~·o,jocl;o foi <list:ll titio i.i. ull.illliL hora ile 
Ulllit d.as ull.im:Ls sessões do anno p<LS-:aclo. 
:Nos.;:t oee;~-.;iã.o tive a. lwnra de dizD.I' algHtnas 
p;Lhvt·:ts, uupugii<LIHlo 11 p .1·o,jccto pl'intil.ivo. 
Aprnsenf,ei cnt;ão o :mhstit;utivo CJUO foi ado
Jltad.o pela Cantara com a omcnd 1, do nohre 
JJopul.ado pelo Cca.l'i't. NiL rocl:wc;'ã.') tle~tc 

C~ma1·a. V. I 

l'Ito.mCTO 

N. ll-1901 

Auto1'iza o Poder h'xecutiM n abrir um c?~e~ 
dito de 2Jj38$04G, ao Jl{iniste~·io da .Fa~ 
zemla, pm·a paf;anumto de (or1·agens, agua 
e objectos de ercpediente fonu:cidos pela Com
panhin das Aguas de 1lfaceiti e outros, por 
conta do ilfinisterio da Guer1·a /dw·ante os 
e[r-ercieios de 1894, f89G, 1897 e 1898 

O Cungresso Nacional resolve: 
A digo uni co. Fica o Poelor J~xecuti v o au

i;orií':iLdo :1 ahrir ao Ministorio da Fazenda 
um cl'ndito ele 2:6:38$045, pa.t·:~ pilgamonto de 
forragens, a.gua c objcct.os de cxpuelionte aos 
het'deiros do Sahino Oiticica. l<'ol't'eit·a., ;i, Com
p.tnl!i:~ das Agua.s de Macoiü, c a l•'r•aneino 
& Filho:~, pt·oveniunt.e e lu f'or·necimen tos fei
to;; pot· con ',:L do Mi nislm·io d:t Cluct'L'<L nos 
exet·cicios llll 18D-f, 1890, lH!J7 c Hl98; I'cvo
gadas as disposiçõc.~ om contrario. 

S:da das sessões, 23 de nul.io do 1901.-
Raymllndo de Jl{ü·anda. 

2i 
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186 ANNAES DA CAMARA 

E' annunciada, a votaçi:bo do projecto n. l, I monto pa!'a o tribunal snpcrior tlo tli:'; ~rido 
de 1901, su~pcndcndo o decreto n . UH, de 17 üo banco. 
de janeiro de 1800, IM p~trtc rclaf.inL ;1~ li- Al't. 0. 0 A l 'CClhéL dc_ncc?rrlo pe~o: ~rct~)
quidaç;õcs fMçndas paJ·<t os hancos _ _na.cionaos 1·n~ cllil'lig'J'apll:uios nao 1nduz llqnHh(;ao 
que tlc(:larat·em pül'<Wtc n. J•especttYLt .Tunt:1 ÜH'Ç:Lda. . . . . _ 
Commerci:tl, dcntl'O de :-w dias, atloptar o Al't. 7." Rovogam-:-a: to.l:L:=; a'> tlt:=;posiçol~S 
rcgimcn que ell<t c>ta.bclcce, e dü, otút·:IS om contr.:u·in. 
providencias (2" discussã.o). 

O Sr. Galdino Loret.o (pela 
ordem) rec1ucr prefercncia. par<t a em;:ndrt 
que offercceu ao art .. 1". 

Consultada l1 Camat'a, ü-concndida LtlWC
fercnciLt pedida. 

Em. seguida é pGsta. a. votos c approvada a 
seguinte emenda do Sr. Ga1!li no Lo reto: 

.Ao projecto n. l, de 1901: 
Sul>stitnn.-se o art. 1° pelo sPguint.c: 
Al't. 1.° Fica. suspenso o deceeto n. 164, 

de 17 de janeir·.:~ de 1K90, n;t parto relativa 
ás liquidações fot·ça.da.s para os banco:: na
cionaes com sédc na capital do Estado da 
Bahia, que declararem p<:ll'tml.e a respectiva 
Junta. Conuuercial, dcntl'O de ::lo dias, a. c:on
tar da data da publicaç:ã.o desta. ~ci, adopta1' 
o regimen que ella. eetabelecc. 

Paragraplto unico. Esta. suspensão dm'a.rá 
sómente o tempo nccossct rio para o fim in
dicado no art.. 2° dest<t lei, o não podcr(t 
exceder de quatro me:ws. 

E' considerado pecjud icado o art. 1 "· do 
projecto. 

Em seguida são succcssivamento l)IHto~ a 
voto:'! c approv.a<los· CJn 2a 1liscns :fw u,; se
guinte;; artigos do 

PltOJI~CTO 

N. 1-HJOl 

Art. 2. 0 E' pcrmit.ti!lo ao~ me.-HnrH ba,ncos 
fi1.zercm accortlo exi;ra-judici<Ll com sous erc
doro~. desde que obtenham annuencia. dellc:;, 
representando mai:'l de mctarlc do valor su
jeito aos e!fcitos do me:'lmo a.ccor~ln. 

Art. 3. 0 O accordo U.c que traüt o artigo 
i1ntecedcl!ltc Ji.c::t sómcntc üepemlente, ' pm·a 
pl'oduzir seus clleitos, !lu homologação, quo 
ser(L dada. pelo juiz· !lo conunmcio di1 jurL;
dicção dos btLnco:-;. 

Art. 4.0 Homologado o accol'do, scr;t elle 
ohrig-atorio P<Ll'<t t.odo.:.; os cl'ctlore:; actwtc:>, 
prcséHtes ou ausente;, conforntc.') ou llissi
tl!mtc,;, f1xccp-tn<LJHlu-sc o., de dominio, os 
privileg-ia!los e m hypothccario;;; c de lettra-; 
hypothce:Ll'ias. 

Ad. 5.0 A snni,cnca quo ltomolocrar o 
;Lccor·do passar·ú. em jLllga!lo no prazoo do 48 
horai, que co~·reri.Lo no cartorio, e della só 
poU.erü. hi1ver recm':'lo de <tggra,vo !lo instru-

O Sr. Presidente-O pe;,jcci;o va.e 
<i, Conuni,;são rc.~pec.i.ivn. lMl'a cmcndal-o !le 
:wcol'!lo com o vcnc:ido. 

Pn 'to a, v o 1;os, é approvado em 2a dis
cus.-:ã.o,o seguinte artigo nnico do 

l'RO.JECTO 

N. 258-1900 

O Congresso Nacional resolve : 
Arti"'O unico. Fica o Poder E:-:ecutivo au

toriza.ci~ n. extornar da consignação- Ma
terial da 4a divisão da E-:;trada de Ferro 
Central do Brazil do orçamento vigente do 
l\1inbterio da Industri:t Viação e Obras Pu
blicas a sommn. do 71 :7~8$232 do credito fle 
2.200:000$-0uro-pl.ra. :L parte corre~pon
donte em papel, somma aquella equivalente 
a 237:902$460, qne nestct c;-;pecie foi paga a 
La"'e & Irmão~:, proveniente do fornecimento 
de 

0

carvão. quan.tlo dcvht ser naqt~ella; revo
gada:'! as dispo:'iiçõei em contr<trio. 

O Sr. Fausto Cardoso (pela 01·

dem) requer veeiftca.çã·J da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhcco-;{e 

toPem votado"· ra.,,or do artigo 109 Srs.Depu
tados c contra 9; tot:d 118. · 

Posto a votos é appeova.do em :1n. dis
cnssã.o e c1n ii.ldo ;i. Conunissã.o de Rcdacção, 
o seg11ini;r:l 

PRO.mCTO 

N. 24G-l900 

O Cnngr~sso Nacional rmolvc : 
Arti"'o nnico. Fica o Poder Exccntivo au

torizado a. 111Jrir a.o Ministcrio da Fazenda o 
credito especial rle 5:1!:1: l31$tl2:3, pa.ra regu
la,rizar o pag<.tmónto fcii;o por cncontr·o de 
contas com t) Banco da Rcpnblica. do Bri1zil 
á Companhht do Sa.neamento do Rio de 
_Janeiro, proveniente~ üe direitos aduaneiros 
por olla. indnvidamoni:ü pagos, c revogadas 
as disposições em coutrarlo. · 

E' som debate onccerad11 a discussão nnica 
do parecer· n. 5, de 19tH, concedendo licença 
ao Sr. Dcput<tdo .Joã.o Baptista. de S11mpaio 
Fct'raz para au~cnta.r-sc. 

Posto a. votos, é approvado o referiria pi1rc
cer , conccdemlo licença ao Sr .Dcput11do ,Toão 
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lhpl;isf; 11 do Sa.mpaio Fena,?:, ym.ra. ausen
tae:se. 

O Sr. Milt-on-Si não fossem as re
fercnciaspo~itívas o dieect::ts, que a uma opi
nião emittida. em livro :,;cu,que corro mundo, 

· O Sr. Nogueira .Junior (pela fizm'a.m alguns dos cJll~gas empenhados no 
ordem), requer verificação tia votação. <leba.te, o orador poup:1ria ;t Camara. o con-

Proceden<lo-se ;t verifieaçã.o, reconhece-se stmngimento de ouvir sua palavra -pa.Uicla e 
ter-em votado :1 favor 114 Sr's. Dcpur.ados e desautorizada. (JYrTo apoiados-) ~ 
contt'<"l. ü ; total 120. Si não viesse á tribuna, não corresponderia, 1 

E' som debate cncoreadn. u. dis::ussã.o unica 11 g811tileza com que f<Jra tratado por tã.o dis- , 
do parecer n. G, de 19()[, concedenrlo tros tinctos cavalheiros. · 
mczes lle licença an SI'. Depni;ado .Manoel Desde jt\ .. porêm, previne quo estuJari o 
Pereira Reis, pat'iL tra.i;ar de sna s:mdo. assumpto <i. luz do nosso direito, pois não 

·acha disposiçã•) :tlguma do estrangeiro, com-
Posta a votos, é app1•ovado o referido paravcl <L da lei bmziloira; quer quanto ao 

parecer, conc2dendo trcs mczcs de licenç~<t ao logar pr.1erninon te em que ella figura, quer 
Sr- . Deputado Mano 1 Pereira Reis, para. em rclaçfto ao reJlmen especial do liberdade 
te a ta e de sm1. saude. · q uc ella croou. 

E' :1nnunciadf1 n. 3"' discussão do peojecto Começará, p.)rt.anto, invocando o elemento 
n. 239 C, do I 90:.1, dest;wado em virtucle do !Iistorico, necessarlo para interpretação do 
art. 133 do Regimênto Interno, antoriz ~ndo texto constitucional, a oatudal-o na sua ge
o Poder Executivo a abrir ao Ministorio da nesis, a encarai-o debaixo deese aspecto im
Marinha o cl'edito necessal'io pa.t·a paga- portanto . • 
monto do premio que compete ao professor Como surgiu nú legislação patria, o dis-
substituto Ja E:')cola Naval, capitão-tenente positivo referente ao casamento civil '? 
Dr. Narciso "<lo P1·ado Carvalho , pela ohr.1. o üecr.;to n. 521, de 26 de junho de 1890, 
Lições de Balistica_ expedido pelo Governo Provisorio estatuira 

Ninguem pedinllo a Jlí1lavra, é encerrada a a preccdencia. rl.o casa.men ~o civil, prohibindo 
discussão. - que se celebrassem qua.esqucr ccrimonias 

Em seguida. é posto a. voto.3 em 3"' discussão religiosas a.ntes da celebra.çã.o da, cerimonia 
e enviado á. Commlssã.o de Redacçã.o, o S)- civil. 
guintc: Depois, o projecto de Constituição, offerc-

l'RO.JECTO 

N. ·239 C - 1900 

cido pelo mesmo Governo, mandou-,-que o 
cn.8!lmento _eivil pr~ccdesso sempre ao casa
mento religioso. A precedencia daquelle, con
seguintcmonte, fôra assim estabelecida.. 

Finalmente, um artigo do Codigo Penal, 
O Congresso Naciona.l resolve : ]Womulgn.do ainda. pelo Governo Pl'ovisorio, 
Art. l." l~lea o Poder Executivo autoriza- impunha penas ao sa.cerdote que realizasse 

do a abrit' ao Ministorio da Marinha 0 cre- as cerimonias elo culto, antes d<.t solemnida.dc 
dito necessar'io, do a.ccordo com os arts. 38 e civil estar cumpr·ida. 
39, do Codigo do Em:ino SupePior·, }J<.tt'a pa- J•~I{;retanto, submetjido aquellc projecto ao 
gttmcnto do peemio quo compete ao prores- estudo da. Commis:são, denominada dos 21, 
SOl' substituto da Escola Naval, capitão te- ·foi por ost<1 acccita. uma emenda, por forç;:~ 

. nentc Dr. Narciso do Prado Cat'valho, pela da qual ficou suppl'imida a olwigatoricdade da 
obra - Lições de Ualistica -, devidamente prececbncia tmposta ; de sorte que o disposi
approva.da -Pela. congregação daquellc esta- tivo limitou-se ao que está. na. Constituição. 
bclecimento. quando olla. declar.t -que,a. Repuhlica só re-

A.rt, 2. 0 Revogam-se as disposições em conhece o cammcnto civil. 
contraria. · · Pcrgunüt-sé, com tudo; si- â vista elo dis-

Passa-se á po . .;to - o artigo do Codigo Penal vigora 
ainda . 

SEGUNDA P:\.H.TE DA ORDEM DO DI.\. 

E' annunciada a continuação da, 2& dis
·cussã.o do projecto n. 87, de 1900, mandando 
obse1'yar varias disposições para. fiel execu
ção da lei do casamento civil. 

O Sr. Presidente- Tem a. pala
Nra. o Sr. Milton. 

O orado~· nã.o q tlCl' fazer i njnria :.t illustra
<,:ã.o <lit Uamar;t, suppondo quo ella e,Mt 
por acu. :o o .quocltla do po.;tu!ado <lo <lircito, 
segundo o qual a di .posi<,•ã.o posi;crior tem o 
ell'eito natura.l, Ü'l'eeusavel de revogar ;t dis
posição anterior. E si isto se dá scmpt'O, si 
O)tlt é :.1. regra, se trrttanclo de leis ordinarias 
em confronto, a I'egra. muito mais rigoros<~ 
se torna., quamlo se põe uma. lei ordinaria em 
frente de um preceito constitucional. 
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O Couigo Penal, coiHeguini;nmen ;,~ e;t<i,, c 
nem podol'i3, tleix:tr de aclm!·-sc revog-ar!> 
no;sa par~e. 

E si o orador quizc.-:s3 amparar a swt t-pi
nião com opiniõ0s nmh valiosa{ c factos in
di~cuti vcis, appcllariit p:ua o q uc se tem a 
respeito pa .sado no paiz. 

O Podet• .Judici:Lrio, em tliYersas son~ença.{, 
tem julgado-quq já não pódo vigo<•ar o ar
tigo <lo Codigo, ao qu·d o ora.dor se tem l'C-
fcrido. · 

O Poder Exccuti \"O, por sua vez, adoph ·~ 
mesma opinião, como cla.ramcnte se vê da. 
doutrina, con.,;agrada no a vi:>o de li de maio 
do 1899. 

O Poder Lcghlativo, finalmente, dJ igual 
modo se manif~Jstou. contonne se colhe do 
qnc occoncu 1m sCJssão da Camara üo junho 
de 189~~. quando ollct rejeitou, por muitos 

· votos, o projecto que viera do Senado, im
pondo a p~·ecedencia <lo cas:tmento civil. 

E' tempo, todavia, de consultar o elemento 
his;orico d<L lei. ~ · 

Qual foi o motivo determinante da. solução, 
dada ao caso pGla Commissã,o dos 21? 

Esta. o disse, no seu parecer. En~entleu 
que, se ;;ra~ando de uma restricçãoâliberdadc 
individual, a -medida, consagrada no texto 
do projecto da Constit.uição, devia. ser trans
itaria. A principio ella fdra nccessaria, por
que se tratava de um instituto novo, con
trario t"Ls tradições do paiz, e que snseitn.ea 
verdadeiros ados de insubordinaç·ão e dcs
obediencia. Mas, uma vez que o dito insti
tuto já es5ava. 11or demais conhecido, escu
sadas eram as medidas de repressão. 

Ninguem mais podia ignorar os mciJ3 de 
legitimar uma união matrimonial. 

Ortt, si naquell<t época., ora já dcsncccssa.ria. 
-no conceito da Com missão-a penalidad1~ 
instituída, 'O que di.t··sc-ha hoje, quando j:L 
muitos a.nnos passaram sobr·e a promul
gaç:ão da nossa. lei institucional'? 

E tanto a Assembléa Constituinte teve o 
deliberado proposito de rejeitar a ol.Jrigtt~o
riedade da peccedcncia, agora desejada, 
tanto, que deixou de approvar a emenda que 
a res~abelecia. c viet•a, aliás, n.mparada pel• 
nome e pre.:;tigio do seu distincto amigo. e 
collega pela Bahia., o Sr. Augusto de Frei t.as. 

O casamento é um instituto de diruito civil 
c não deve, nem póde see deslocado d~ssa. 
csphera para. o do direito ·penal. 

Por uma razão semelhante, aliás, a Ca
mara. ha dons anno~ deixou <le a.cceitar duas 
disposições, que, a respeito, do divorcio, o 
projecto' do novo -Codigo Penal ha. via coni:m
geado. 

No> institutos do direito civil, a nullida.de 
é a pena impo.;;ta áqu13lles que deixam de 
conteactar, de a.ccordo com as prescripções 
legacs. 

E' o qnJ succede com o que deixa <le regis
trae um:t !Jypothcca, tr,ttando-sCJ de produzir 
ella SJus e!leitos contr<t terceiros. E' o que 
s J dü. com os contractos sobre bens de raiz, 
lfianLLO a venda é feita por escrlpto p~r
ticular, excedendo, aliás, o preço respect1vo 
á taxa legal. 

Desde que o Estado vive sem laço algum 
ter com qu:.tlquer c:>nfis>ão religiosa, uma 
vez que o nosso r0gimen é de liberdade de 
cultos, ampla, limitada, uada ellc tem que 
ver com actos religiosos para ir dizer como 
c quamlo devem ser realizados. 

E, si a lei não pune o concubinato, com 
que direito vir<í. punir uma: união, inconte
stavelmente muito mais moralizada, e que 
não póde chocar a. c Jnsciencia individual ~ 

O que se quer com o al't. 2°, do projecto .é 
substituir o chefe de familia pela autori
dade ; uma especie de socialismo. 

O orador admitte e comp1•ehende as limi
tações da llberJa.de indi-Vidual. a regula
mcn tação de todas ellas. Ml1s,a do casamento 
já est<i. feita pela lei, que estalJelece o modo 
o as condições de effectual-o. 

O imlividuo, em todo o caso, é responsavel 
pelas ,consequencias (le seus actos. Dahi vem 
que á liberdade de imprensa não póde pre
cedar a- censura., <i. liberdade de reunião nã:J 
deve prc~odet• a lir:ença da policia. 

E si vencer a. i<léa de c1ue o Estado se pôde 
immiscuir no que l'espeita. ás crença;; indivi
tlua.es, então amanhã tertL o Congresso o di
reHo de votar uma lei. det::lrminando- que 
a creança, antes <Lo SEll' lcvatla :L pia baptis
mal, llevCI'<L tet• o seu nascimento inscripto 
110 registro civil. Na hypothese, trata-se 
tamhcm de r0laçõe.s tle familia., de direitos o 
deveres que aquelle facto crea. 

A pena. da.quolle.s que inf'dngem a loi do 
casttlllC.J11to consiste na nullidatlc mesma do 
ado, augmentada peht posiç·ão esquerda em 
que fic;1m a mulher amada o os filhos que· 
ridos. 

Si ahusos teem-se dado, os paes de familia, 
todo.; os interessadoil estejam vigilantes. 

Para os que recorrem tí. sedueção e á 
fraude, ha punição no Codigo Penal, onde o 
deílor<Lmcnto está positiv.unente capitulado. 
E si o abuso é niantirlu pelos padres, a nossa. 
legação j:mto ao Vaticano que desperte, o 
obtenha do Papa. um remedio para o caso. 
O que se não deve fazer é violentar a von
tade do povo, é forie a.s suas liberdades, 
priilcipalmente aquella que est(t ligada nmi'l 
de perto (L consciencia individual. 

O orador qu~r o c1mprimento fiel da Con-
stituição e das leis. · 

Entende que isto basta para conseguir-se 
o fim almejado. E' com o respeito á Consti
tuição q uc o paiz h a de ser verdadeira
mente livre, e a ordem publica se ha de 
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manter e conservar ; e si é isto quo deve 
constituir o escopo da Republicano presente, 
é o que h<t tlc fazer no futuro o seu renome 
c a sua gloria. (Muito bmn ; muito bem. O 
01·aclo?" e muito- cump1·irnent.ado e felicitado 
pelos seus collegas.) 

O Sr. A.do I pho Gordo (movimen
to de attençüo)-Em 1891, quando se d bcutiu 
nesta Casa um projecto vindo do Sena·lo, 
que, mantendo a precedencia do casamento 
civil ao religioso, reduzb, cnteetan~o. as 
penas comminadas pelo art. 284 do Codigo 
Criminal contra, o ministro de qui1lquer con
fissão religiosa.,.quc transgredisse essa dispo
siç'io legal, manifestou-se fl'ancamentc a 
favor do pro,jecto, e :mstentou <la tribuna 
que o Estado podia c <lcvia estabelecer essa 
pl'ecedencia obrigato1·ia, em face d•t campa
nha que uma p:trte do clero movia contrc1 a 
execução do novo institut•J, pondo em risco 
os mais importantes direitos d~ famili<L; e 
como se debate hoje um projedo furmulado 
pela iUustrada Commissão de Justiça, para 
o elfeito de garantir a ell'ectivüta(le do casa
mento civil, e como terá de votar, não só 
contra esse projecto, como contra as emen
das que fora.m oll'eracidas, sente a necessi
dade de vir á tribuna, nã.o só para explicar o 
seu voto, como para, ,justill.~ar· um substi ;u
tivo que vae olferecer, o que, 11a sua humil
de opinião, consigna o rcmedio que o caso 
requer. 

A curta historia da, instituição do c.~sa.
mento civil em nosso paiz já tem tres 
phascs. 

Consequencia ncces;aria da separação lla 
Igreja e do Estado, e dô principio da libot•
dade de conseiencia, sem distíncção de culto.~ 
e de confissões religiosDs, o Governo Provi
sorio, depois de dcct·otar c.>sa.s refo1•mas do
mg_craticas, decretou a 24 daja'Jeit•o 1le l~üO 
o "õttsamento civil, üwul~ando, poréni, "J.os 
nubentes, rea.lizttl-o, antes ou depois da.s 
cerimonias religiosas. 

Não ob3tante, p::>rém, essa faculdade, uma 
parte do clero iniciou immediatamente uma 
f'ormidavel companl1a. contra a nova insti
tuição, qualificando do concubinatc• o casa
mento civil e dizendo que era, formalmente 
con<lemna<lo pelas leis <la Igrojn. 

Não se fizeram e3perar os re;;;ultados llessa 
campanha, at~entas já a ignorancia da 
maioria da nossa, população e já as sms 
crenças religiosa~ : grande numero de fami
lias constituiu-sé fôra do regimen legaJ, com 
a.bandono do acto civil. 

Estes factos reclamavam medidas prompta.s 
e energlcas : si C<Lbe ao Estado o deve1' de 
velar pela constBuição da familia., c<.tbüt ao 
Governo o dever de assogueae a execução 
dt~ lei. 

O Governo Provisorio, conscio da, sua 
responsabilidade, por decreto de 26 1lc junho 
de 1800 determinou tL peecodencin, obl'iga
toria do acto civil, e conuninou pena.;; cont.rJ. 
o ministro de qualquer confissão quo cele
brn,sse o casunento religiow antes do civil. 

Com este decreto iniciou·se a segunda J 
phase. porque desJe que fui expedido, -, 
nenhum outro casamBn&o se fez no paiz,
i'óra do regimBn legal, de modo que teve os 
mais felizes resnlta,dos <VLuellc acto energico 
e patriotico do GoverniJ Provisorio. Veiu 
depois o Codigo Penal, que no sou art. 284, 
consideÍ·a um crime a celebrat;ão do mtsa
mento religioso ante> do civil, o commina 
penas contr<t o mini::ltc·o cBlebrante. 
. Infelizmtmtc, e ~te cshdo de cousas não 

-p3rdurou, e com o aviso de 15 de abril de 
1891, iniciou-se a terceira phas:;. 

Já entio estava. pt·omulgadtL a Constitui
ção da Republica, e j;i então o unico poder 
que tinha ;wtoridade c competencia para 
l'<Lzer ou revogar uma lei era o Legislativo, 
mas o Sl'. barão do Lucena., usurpando attri
buiçõcs qua não 1113 compethtm, revogou o 
tLrt. 284 do Co<ligo Penal, e o llJcreto de 26 
d3 junho, rcsta.ur·amlo o rcgimen do art. 108 
llo decreto de 24 de janeiro. 

Infelizmente pt~t·a . •• f<tmilin, bl'azileil•J,, 
varios tr-ibunacs, int:3rpretan1lo erronea.
men~e tt nos:!n. lei fun(liLmen~al, consag1·a
ram em algumas decisões a do~1tl'ina do 
<tvi~o <lo barão de Luc3mL. 

As consequenci<Ls tlesso aviso c dessas tlo· 
ci:';ões tambem não se tizot·am esperar: em 
todo o p<~iz, do nor·te <to sul, !'oi levantada a. 
mais viva c tenaz opposição (L execução do 
pl'ec3ito co:l~titucion<~l. O:s resulta<los dcsS<L 
campanh<t, <le;sa guerra contra o casamento 
civil, !'oram <le.,cripto:; com côres sombrias 
p.:la illustrad.a Commissão de JtBtiça, Iin. 
exposição lle motivos do seu projecto, e pelo 
'HtHtrc rcprcscntnnte <le YliiHtS, o Sl'. Ga~tã.o 
<la Cunha, mL Ol'ação bt•ilh;tntissima. que pro
nunciou no anno pas~allo, e que a Camara 
t;mto applaudiu e tanto admirou. Disse 
S. Ex. que por força tle um cargo que ex
erceu em seu Est;tdo, teve em mãos a esta- · 
tis~ica jU!licia.ria de 115 comarca{, e que 
verificou, por e{se <locumento, ser muito 
baixa a porcentagem <los casamentos civis, 
no numm•o enorme de casamentos reli
giosos! 

Este facto é l;'l'<Lvissimo: o que S. Ex. tle
nunciou ao p<tiz, da tribuna dtt C<tmara, é 
que no Estatlo de Minas, os castLmentos, em 
sua grande maiorüt, fazem-se religios<t· 
mente, apenas, com abandono do acto civil. 

Pa.ra a Camara poder bem aprecün· a au
dacb tlos adversarios do casamento civil, re
ferirá um facto que lhe foi comrnunicado por 
um illustre r.:~pl'esentan'tc r.le um dos E:stados -
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do norl;e: no:'iSC R·d;a,do, o bhpo, o propl'in 
lJispo, fez um inu.ividuo, que já ~c achava, 
ca.sado civilmente, cas:u·-se roiigio mmcn t;e 
com outr;~ senhor;~, a.ba,ndonando, as;im, a. 
~ua legi tirn<1 Jnulhor ! 

< Fac1íiH corno este: ~ã,o tã.o gi'<tVC{ qun di..;
pens:~m qm~C-'flUCl' conunt•.ni;t~l'io~ e recla
mam nwtli<l:1,s o'tJicaw.>,eJHWgicas e pi·oJnp t,n,.;, 
afim de que não se l'Opendü.zarn! (Apoiwlvs 
geraes .) . 

Dmd;:~ ligeira cxpo.;ição 1le l'actos rosultit 
flllO <L nnie<L modilla ollieaz partt garantir a, 
execuç-ão da lei que in,.;t;ituiu o Ci1StlJinC!Ito 
civil, é a pl'ecodcncia obrigatoria. P:tra re
solver as gl':.tves que>i;lins qno o pro,jocto sus
cita nã.o h a. pois necessidaüe tlc reenl'l'er-se á, 

__ oxperiencia de ontl'IH paizes-comur; a C'{pe
l'ionci•t no nn,.;so. -

.. E nã.o foi porventum, o mesmo que se deu 
na. Belgica~ 

Qmtndo cs.;;c prtiz ai.loptou o Coi.ligo Pena.l 
Fr.-.ncez, que, em scw; art->. IfJ9 c 200, ào
tm·nlin;t a prccedonci:t obl'igatol'i:t do casft
mento civil e cornrnina. pena-; p:tra o p·1,1Lre 
que ceL\bt·ar qualquoe <~:~s:tmcnto religioso 
ante' flo c i vil, o clero levarl1íou geanile cla
mor contra c:'lns i.lisposiçõos, peocJtlcmlo, 
por(:m, com a maxinm ltalJilidade. 

Não eondemn<tv<t, <t prineipio, fmncamentn 
o casamento civil, m:ts dir.iit quo o otficial 
tio c.)t:tdo civil fazia cas;nn~nttH, mesmr) ha
vendo imporlimrmto . .; entre <H contt'<thont1s. 

.O Governo, p<wa. 1\tzee cc ;<nr e :se clamt,r, 
<letcrminou qun os offidn.e; do estn,<lo civil 
não poderi:Lm celcbt':tr e:ts ~mento :Llgum, 
sem a. exhibiçã:o do um:1 dcel<trM;ii.o fii'IIl<~<l:L 

· pot' um snccrdnto de não h<tvor intp:Jdimen
tos entre os nubentes. 

Foi uma. armn, pOllcwo ~a, <la.d:t <L'J elcwo, quo 
lle cntã.o em diante se reeusuu a dar os;:;<l.s 
liccl:tr;tções, impossíbilihnrlo, u::~.;im, os C<L
samentos c i vis. 

.Já então pedia o clero que fosse <l:t~l.) aos 
nubentes êtmpla f.Leuhhdo p~ü·;t roalizar 
o <teto civil, a.ntcs ou ucpui.-;, do religiodo. 

Os poderes publicas mais uma vez cJder·am, 
transigleam : csda faculdade foi decretit!l<t. 

M<1s ta,cs l'or·arn as conscquencias escanda.
losissimas desse decreto, t:tes os abusos quo 
foram commol;tidos, que a Bclgica teve no
cessidade de resi;abeiceer os <1rts. 199 o 200 
do Codigo Penal, cunsignn,ndo, a ;é no seu 
pacto f'unchunental, a pt·cecdencia obrig~ttot•ii:t 
do acto civil. 

O projceto, que a illusteada Commissão de 
.Tus·~iça, oll'oroccu á. consüJct·açfi.o üa Ca':la, ú 
InacceittLYel. , 

Pensa a Commisjão que o ad. 284. do 
Codigo Penn.l foi r<wDgailo pelo art. 7.2 § <1° 
da Constituiç~ão Política, o quo não pôde o 
Congresso d.ctcrminar a prccedoncüt obriga
toria. do ca.su.men to c i v H; n;J.o só porc1 ue a 

Constituinte Bupprimiu tts pa.l:wt•as dn, Con· 
stituiçã.o que ostabnleciam essa precodencia• 
eomo porc1uo semelhante doterminaçiio oll'en
dceia os pl'Íncipios consagt'tulos pelos §§ 3°, 
7° o 28 da Consti-tuição. 

Esse parecer ca.rueu do pt'Jcedencia. 
· Ell'ectivamcntn :t Constituinte por 77 votos 

contra 73 r\lilpinou do projecto de Consti
tuiçü.o, oll'et•eeido pelo Govei•no PPovisorio, 
as palavras que estu.helccütm <~ peccedoncia, 
obl'igatorict do acto civil. 

Porque o 1'o7. ~ 
A commissão dos 2l om sou pnrcccr sobre 

c~-s(! pl'ojecto, aconselhou o Congresso a que 
supprimisse nquBllas palavras, não por con
siderar a preccclcmcit~ obrigatoria do casa
mento civil um at<1quc <to pl'incipio de li
berdade de conscicneia o de liht1r<lade de 
cultos, mas por considerar rtuo já, estavc.t 
e:st<tbeleciúo poe um lei ordinal'ia, compa
ti ndo ao Congecs 'o ordinario mantel-a ott 
1uío (Apoiados.) 

Disso ainda cssJ, Commi-;são quo a proce
doncia obl'ig;~toria do C<LSamcnto c i vil em 
perfeitamente jnstiflcavel, attento o devee q1tc 
•em o EsLailo de volêtl' pela constituição legi-· 
tima lia f'amilí:t, e qtte devia se1· mantida até 
que penet1·asse na consciencia populm· a con
vicçcío de que o tmico casamento legitimo é o 
civil, m<~s quo, sondo uma metliüa transi.to · 
ria, e devendo, pJl'ém, ceSS[Lr desde que o 
povo se cJmpenccr<tsse da necc~;sirlade ele 
rcspei ;;.Lt' a lei, não podia fic<~r consignath 
n:L lei funrhmnntal. 

O _•:t, si 7 3 membros da Constituinte vota
r.tlll par.~ quo mesmo ll<t Constituiçã.o ficasse 
cst:dJelecida a lW<!cetlcncia ohrigatol'ht do 
cnS'tmento civil~ o si cn~rc os 77 congrc~
sistas q uc v o ',:J.l'<t!U em f;entido con tr<LL'io se 
aclnv:~m os membro~ cht Conlmi:;são quo 
fol'llllllou êtquelle pêLI'Ocet•- como se pôde 
dizee que <L Consr.ituinte, /supprimindo JLS 
refct•iúa~ p:t'lavras, teve o intui;o de revo
g:tr o art. 284 ÜJ C:Jlligo Penttl 1! (Apoiados 
geraes.) · 

Improcedente e inl'uliz é o argumento fun~ 
dado. nas rli:>posiçõe.~ dos §§ 3°, 7° e 28 lia 
Con~t.ituiçã.o. 

{,)tâd inde? 
Porventur:t a preccJencin. obrigatoria do 

ca.c;amento civil, impede o casamento reli-
gioso '? . 

Porventura o E~ ~ado decrebwdo es m me
cli la, impõe ao; nuhént.e.-; a~1 eerernonias de 
um culr.t>, d:~ preferenda. :ls de outro '? 

ItHer·vom nos ;as cerimonias; snpprime-as; 
modifica-as, ou addit;a· ccrernonia.s '? 

Mas si n:~d~t llisso faz o Bsta(\o, si os nu
bentos teem ampla liberda.clc par<t, roa.liza.do 
o acto civil, casarem-se de:tnt;e da Igt·cjn n. 
qtw pnr-tcncercm, c si esta Igre,j~L, por sua 
vez, pôde íi.l.zer em rolaçã.o ttus ruc:-;mos nu-
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bento; toda.s as exigencin.s que as sua~ leis quM onus que as leis da Rcpuhlic;1 impo
detcL·mina.roril, c pr<t&ic;tr todas as cerimonia~ nham aos cidadãos '? 
do SJu culto, como se podcrti., de ho<t fé, Pois não é a nossa Constituição que pro
snstent.at• que a pr.;ccdencia obrig-atoria hi.hc quo sejam elcitoros, os rcligio.~os !lo 
o11'cndo o preceito do § 3" do art. · 72 da orclcns monasticas. companhias, congrJ
Constituiçào, imp0dindo que a-: c~onfi;;~õcs gaç~õeil ou communidadc.~ de qualqum• deno~ 
religiosas exerc,:~tm o seu culto ·~ ! (Muito úem; minaçã.o 't · · 
muito bern.) Poi'l não é ovidentc,,.cm faco dcs;as di.~- ·~ 

Mas, diz-se: es~<:t prc..!mlencia colloc~t a. posiçõas, que o nosso Jlacto runuamcntal, allir
igenja, em rettç~õcs <b !lopendnncia p<Ll'<L com mando ~t svl>C['ania do Estado, subm€ttcu 
o Estado, poeque prohibc~ c1uc o minisi;l'o de todas <~s confissõe.-; religios<ts ;i,s medidas que 
urna eonfbsfto (lllnlrJucr celcbJ•c um acto (lc forem decr-etadas em nomc<lo interesse pu
S<m St~ccedocio, <tntcs tle realis;~do o aci;o blico ?. ! (AJ'oiados gcraes.) 
civiL Podo licenç<.t para lot• algumas consi-

Em outros toemos, mas em tel'mos bom de1·açõcs <le La.starl'ia, c de Cogliolo, o emi
claros, bem cxplicit.of\, lJem lcacs, o que sus- nente mc:;tl'c de dit·eito, na universidade de 
tnntamJ, <liz o ora.ilor, é que o Estado nào Modena. (Lê.) 
púuo (lcceetar qu;dqunt· modüla quo consi- Si, pois, a Igreja, como qualquer outra as
dare do interesse puhlic:}, desde rll10 um mi- s:Jciaçãõ, estci. sujúta a tod;ts as me!lilhts que 
nistro d_;t Igrej<t, pot• motiYos <lo swt l'Oligiilo, forem decretadas a bem do interesse publico, 
se opponh<1 ! .. e si o Congresso ordinario, em face do art.35, 

Mas isto tí procl<Lm<Lt' <L soboranin. da, Igr·eja,, n. 34, da nossa ConstHuição, tem competen
e negar a sobt}mnia do l~statlo; · ~ jusWica.r a, cia pttra decretttr as leis nccessarlas p<tra a. 
intedbrcncüt 11<~ Igrc,j<t nos ncgoeios <lo Es- exeetwão completa dtt Constituição, tem, por 
Úvlo; é subor(lina•· o po<lct' civil ao pôdet· isso mesmo,competenci<t p;~ra decretar a prc
ecclc;:;iastico; é sn bmet~er as leis socula.rc:;; ás ccdenci<t obl'igu.tol'ia do ctt':l<Lltlento . civil, 
leis religiosas! (llfttüos apoiados.) desde quo entoúd<t CJ.UC é eS)a, ;~ unica me-

Si toda e qualquer lei llovc sm· on tendida. à dida que pMe ttssegurar rt exc::ução do art.n, 
luz dos p1·íncipios goracs tlo <lir·eito, as dis- . § 4°, da. mesma Con,;tituiçi'io! (Mttito bem, 
posiçõe; de um codigo po'itico devem S3r muito bem;apoiados.) 
comprchendidas c intcrprel;ada.s ti. luz dos · O or.tdor refere-se á Suissa, que estabe
principios gcraes do direito public:J. acc <t procoucncia obrig;Ltoria, não obstante 

Si não ha. principio <~lgum que justifique a. Eovcr nesse .. p<.Liz a separ·ação ~Igreja e do 
co-cxistencitt de duas sobcra.nias-<t du Es- hs~n.do. · · 
tado e a dtt Igreja, agindo no mesmo Llwri- Diz-se aímla : a prcccdcncia obrigatoria 
torio e soln·c os mosmo.;; individnos, é um impõe umn. restrieç~ão <L liberdade religiosa 
<tbsurdo collossil.l o reconhecimento d<t solJe- do::; nubentes, c, si alei pormittc o concuhi
rania. da Igreja. · em um regimon como o n:tt.o, porque não ha do permittir que os nu
nosso de sopttra.çã.o dn. lgroj:~ o do Estn,rlo ! IJenttlS SC\ c:~~nm apentt~ religiosamente, sa
(ilfuilo bem; apoiados.) brmdo qtw r.sse ea:;;:uncmo é nr.nhum perante 

A Igt•oja não ü sobopa.na; será uma as- <t lei o não llroduz qmtcsc1uet' cm~itos ~ 
socia.ção a.utonoma. O Estado é soberano. Corto a peoccdeneia constitue uma rc-

E' indispensa.vel niio csquec0r uma dis- strieç~ão :i, liberdade dos nubentes, mas a.. 
tincção. . . i:3stl'icçã.o <L liberdade não scr<i., pol'ventura, 

Si a religião ü uma idéa. esscmciatmente uma cJndiç1o da vida social ? ·. 
individuaL, si o Es~aclo nã.o púde impor uma A li!Jerdade religiosa, como todas as de
religião, como não pôde guiai-a; si, sob este mais lihel'daclcs, não <i e nem pode ser 
aspecto, a religião está n.bsolnl;amente fóra illimitada, absoluta, e est:i Slljeita. <1 to
da acção do poder secular, entretanto, a in- das aqucllas restricçõcs CJ.UC o interesse pu-

. stituição da, IgreJa, cJmo · qualquor outra as- blico detel'mina.r. · 
sociação existente no sJio do Estado, oste:L De modo quo todas as questões resolvem-se 
sujeita (t lei, ao direito commum, a todas as na scguin te: ba interesse. puhlico na prece
medidas; omlim, que forem dccrctad<ts om dcncia obrigatoria do casamento civil1 
nome do interesso publico ! (MHito bcrn.) Para resolver esta. f]_uostão, é preciso re-

Fa.lla-so titnto nos procoit~s constitncio- solver esta ouü-a preliminarmente: deve o 
nacs; mas nil.o é a nossa Cons;;ituiçã.o que diz, Estado regular o casamento, incumbo-lhe o 
em termos positivos-qu-3 por moGivo de dever de velar pela constituiçã.o da famíLia? 
crença ou de f'uncção rJligiosa ninguom se O ora.dor, depois de fazer la.rg<ts considcra.
p6<le eximir do cmnpriment.o d.c qualquer çõe.'> sobre ;~ histoeiu. (lo c;tsttrnento civil e do 
devet• cívico?! Que pcedcr·ã.otoclos os dil'citos c:.ts<tmento religio;:;u, di;:; qtte o casamento 
políticos os que a.llcgarcm motivo de crença, rcpecscnt.a un1 intcre:'lsc tão vital, o um 
religiosa., com o 1im de se i::;enta.t· do (1uaes- acto civil tlc ta.nt;_~ mt~grühde, c1uo ;_~ Consti-
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tninte ct~ct·eveu no nosso pacto funda.mcnt<~l. l 
que a Rcpuhlica. so reconlteec~ o cas< Lmc~1to 
civil. 

Si p:wit tornn.t• e{fcctivo esse pecccito cvn
stituciomü, é intlispen:nvel · a prcccJcncia 
o~n·igatori:t, esta medida, por i:;;o mesrno 
traduz um clcn~uii-;imo int:ct'C!'SC pul>lic . .~, · e 
em nome do interc~se publico pôr~c-sc impor 
rc;trlcç~llcs á. liberdade ! (ll:f~rito be1n; muito 
bem. Apoiados.) 

Mas, pergu n ~;1.-sc, porque então, o Estado 
não pune o concuhimtto? 

Não pune, l)Ol'que o3 que se concuhinam 
praticam um acto reprovado pcl<.t moral , c 
manifestam a. int:3nção de nã.rJ constit.nir~:m 
uma família, si não ct'C:tr0m umn. situação da 
qual dccormm qmtcsqucr direitos e tlovm·es. 

A lei decretando a pi·ecedencia ohriga.tot·i<t 
tem por fim acautelar os direitos daquelte.;;, 
que quet'Cndo cont.rahie um c:Lsamento legi
timo, ou por ignorancia, ou por conselhos ou 
suggestão, ou domimtdos pcl;~s cren<;.as reli
giosas, ca.stLm-se ttpcna.s perante a Ig!'ej ~L. 

O . ot•ador r13fcee-se ás legislações da 
França, da Bclgica, da Allema.nha e da Suissa, 
c compa.t•a a situação desses paizes, em re
lação a.o grâo de sua cultura, com a do no:;so, 
e, entretanto, aquellcs paizes mantecm até 
hoje a precedencia obrigatoria. do casamento 
civil. 

Depois do responder, alguma;; consi1lerações 
feitas pelo Sr. Uuellellm Mourão, em seu 
importante 1liscmso pronunciado lwn tem, 
conclue dizundo que acrcd~ta sinccmmcn ;c 
cumpl'il' um dever de repl'O icntantc da Na
ção, ctue a.cr•otlit:\ pt·e.~tat• um assignJ.lado 
set'VÍ(}O á. ü~milia brazileira, e por isso 
mesmo ao paiz, vohndo pela pt>ccedencia 
obrigatoria. do casamento c i vil ao casamento 
religioso! (Mttilo bem; m.uito bem. O orador 
e mttito cump1·i1ncntado c abraçado.) 

Vem a Mesa, é lida, apoiada c post;L con· 
junctamente em discussão <L seguinte 

Ao projecto n, 87, de 1900 : 
Art. l. o As penas commina.cla.s pelo artigo 

284 do Codigo Penal p:~.ra o ministro de 
T:malquer confissão que celebra.!' as cel'im<mias 
religiosas do c<tsamento antes do acto civil , 
ficam sub.:;tit nidas pela. multa de 200$000 a. 
1:000$000. ' ' 

Art. 2. o Ficttm revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 23 de maio de 1901 .
A.(lolpho Gordo. 

J''lca a discus:úío a.diad<.L pela !tora, 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 9- HJOI 

lnde{c1·e o ?'Cfjttei·imen to em que o 2" tenente, 
conmH'sscwio de 4:' classe da armarl1t C:alix to 
Gaudcncio de Abreu pr:de pafJamento elos 
vencimentos ')UC dei:cou r1e 1·eceber cltwante 
o tempo em que 1·esponr.leu a conselho de 
!JUCI'1'C~ 

A' Commissão do Marinha. e Guel'ra foi 
presente o rcqucrimcntoomqne o 2o tenente 
commissario de 4"' classe da Armada Nacional 
Ca.lixto Gaudencio de Abl'eu, allegando haver 
sido ttbsolvido por unanimidade de vo to~, em 
conselho de ,guerl'a a que respo,ndeu, vem 
pedir ao Congresso Nacional pagamento dos 
vencimentos q~e deixo.u de l'é'Ceher, dm•a.nte 
o tempo em que correu esse processo todos 
os seus tramite3. 

.o Míni~terio dos Negocias da Marinha, re
mettendo a e.3tn. Carn;tra o requerimento de 
que se trata, inform<'t que unicament~J por 
plur<Llida.de de votos foi confirina.dtr, no su
premo T1•ibunal Militar, a sentc:wa. ab.~olu
toria llc que se soccorre o impetrante p<Lra 
firmar seu direito ;L percepção do;; venci
mentos que lhe foram descontados. Fosse, 
porém, pronunciada por unanimidade de 
votos a alludida sentença, ou tão sômentc 
pela plur•;tlidade delles em supJriol' e ultima 
instancia, e o direito do requerente á resti
tuição dos venci montos de3contados no dc
cur:·D da acção criminal S3l'Üt incon ~rovorso, 
si todavia houve~so provctdo ter sido profe
rida tn.l sentença., sob o regímen <la lei n. 5?9, 
de 2 de dezembro de 1898, a qual, cstatuimlo 
que todo o militar absolvido em con~elho tle 
guorra seja indemnizado das vantarrens 
pecunia.rias pBrdidas ero- ·vi do processo c 
independentemente da condição de unanimi
dade, ampliou a doutrina rastrictcL da lei 
anterior, que regulav<L o assumpto c que 
oxigi<L aquella. condição de unanimidade de 
votos, nas scntençás n.bsolntoria.s, para haver 
diecito <1 citada indemnização. . 

O peticionaria foi absolvluo ou não, sob o 
regimen da lei n. 529 ? E' o c1ue a Commissão 
nã.o póde saber, visto como o requerimento 
sujeito a. seu est udo não foi conveníen~e
mente .instruido,· como de direito. 

Releva ainda notar que <t Cam< tl'i~ j ;t 
ttpprovou a. redac<;ão final dJ projecto n. 158, 
de 1900, quo autoriza, o Governo a itbrir os 
crcditos necess<trios pam pag<tmcnto dos 
vencimentos ::t quo tiverem direito os 
oiJicia.os do exercito e d;L ttrma.da. até cst<t 
d :.~ta ~Lhsolvidos CJJ?. processos criminacs ; de 



~orte que cttw.lqunr medida. propost't agora 
sobre o a.ssumpto seria redundante c pe ~'SO· 
nalissim<t. 

Por estas r azões, po.is, a Commiss1o do 
Marinh<t c GUerra_ é do :parecer que seja 
indefer·ido o requerimento do :2P tcnen-~c 
commissario de 4" classe da armad<t Calixto 
Gaudcncio de Abreu. 

Sala das scssõo;, 22 de maio de 1901.
Alves Bm·bosa, :pt·csiden~e.-Cm·Zo__:S Cavalcanti, 
relator.- Rodolpho Paixtto.- Soa1·es dos 
Santos. 

N. 10-1901 

Reconhece Deputados pelo 1° clist1·icto elo Es 
lado de S. Pattlo os cidadcios Antonio JI!Io-
1'ei1'a da Silva e Fernando · ·P1'estes ele 
AlbllqHe?·qtt.e 

A Commissã.o de Poderes, examinando de
tidamente as cópias c mais.papeis que lhe 
fora111 pre;entes · da elciç·ão prvceuida nas 
di versas socçües comp_rnhcndidas no 1 o clis
tricto e1ei.tor·al do Est<tdo de S. P<tulo, para. 
tlous Deputados, pela.s vagas existentes em 
virtude da renunch'.. dos Drs. Alfredo Pnjot c 
Firmi<mo de Moraes Pln!io, verificou que: 

A eleição realizou-se nessas secções sem 
que alguem oppuwsse em atgmmt rlclla.s pro
testo ~u rechtmação e í'Jl':.t, nos tnrmos tll~ 
lei, a.pm·ada peLt junt:t respectiva., hmbom 
sem peotcsto ou reclamaç~ã.ode alguo.m,d<tndo 
o resultado seguinte: 

Coronel Fernando Pre.~tcs de ,\lbu-
qucrq_us ........................ . 

Votos 

5.9:>4 
ii.9l~ 

li:l 

193 

Banas, la e 2a de Xil'il'ica, nnica de Iguatep 
4a de Mogy das Cmzcs, unic\ Llc Sano, 
Antonio de Juquiá, 2a de Cutia e la de São 
Paulo. 

A exclusão dos v o ~os destas secções p ~ltt 
faJtLt da ohservancia. de um dos principaes 
elementos da prova da. verdade da eleição, 
exigidm p3ht lei cita.da., nãa altet'a, entre
tanto, o rcstlltado da eleição, rcduzinrlo-o 
apenas ao seguinte: ,.1 

_ Voto3 ~ 

Cidadão Antonio Moreiea da SilY<1.. 2.830 · 
Cot·oncl Fernando Pres~es de Allm· 

qucrque: ...................... . 
Dr. Luiz de Toledo Piza c Almeida .. 
Dr. Antonio Candido Rodrigues ... . 
Gcner<.tl F'rancisco Glycerio ........ . 
Dr. Rodolpho Mieanda ............ . 
D1·. José Luiz de Almeida Nogueira 

2.877 
35 
35 
ll 
11 
i 

Pelo C]_UC a. c,)JHIHii!•ã.o (1;) Pctiçves o Po
deres é de par0cer que: 

1 o, s2jam approvadas as cbiçõe3 procedi
da,; no dia 8 de abril do cot·rente a.nno mo 
lo distr-ictó eleitorJ.l do E~ta.do de S. Paulo, ' 
annulladas as da~ secçõc.-: la d~ .J urupir<tn
ga, l "' de J a.quiry, l" e a unkt da Penha de 
França, 1 a e 2" de Cananéa., l" t..le S . .João da 
Conceiçã.o, P e 4:1 de S. Braz, 2" de J<.tquini, 
2a. c 3'-'- tle S. Bel'nttrdo, 27a tle S. Miguel, la 
a 4a de Santo Anto:li:) da Cacho.üm, 3a. u. 5a 
do Norte tla. Sé, 4• d;t Picdallc, unica da 
Araçanguama, 3"' e 4"' de It:tpaccl',cl1, 1"' da 
Con,;oln.çã.o, 1 a cb Santo A nu r.>, unica de 
Sc 1;o Ba1·ras, Ia c 2"' dJ Xir'iricl, unica. de 
tg-uap~. 4a tle Mogy d;t3 Cr·ule>, unic:t de 
S;t!HO Antonio de Juqni:í., ~" rb Cotia. e 1(\ de 
S. Paulo; 

Cidadão Antonio Moreira tl<t Sil.va. 
Coronel Virgilio Rodrigues Alves ... 
Dt·. Luiz de Tole.lo Piza o Almcitln. .. 

· Dr. Antonio Ca.ntlido Rodl'igues .... . 
Gcncl'a.l Fr;uicisco U lycol'io ........ . 
DL'. Ro(lolpho Mil'í.l.Otl:t ...... . ..... . 
Dr. Jo::;é Luiz <lu Almoitla Nuguoirn. 

:n 2°, que s'Jj;un reeonhecitlos e p:-oclarna.dos 
:l5 Doputa1l.H os cidadãos Antonio Moreir·u. da 
14 Si l vu. c Fcrnanrlo P eastes de All>ucr uct·q ue. 
1-l S:tb tbs Commis:;õo ·, 23 tb maü de 19::>1. 

1 ;- &pm·idiiío, pt•o . .;idontc. - 'l'rindade, rola-
A .iunt<t expediu diploma üqtwllt):; dou::> cl- tm·.-'l'lwares de liyra. · 

dadi:i.rJs mais vota.tlos, como ma111la a. lei. Vão n. imprimü· o~ seguintes 
Finalmente, flB achari1 üe . .;;wompank~Jitfl 

chs cópias das assigoatul·as no li Vl'o tle pt•o- PRO.JECTOS 

::;onça, exigidas impcrajivamcntc p3la lei N . .1 A:---1901 · .. 
n. 35, de 1892, ~ 22 t..lo art. 4 -~~ •. declttt•ado Redacção pa,·a 3:J. cUscttsscio do substilttti"t'o 
pelo -d,ccreto n,. 856, do mes~no _a.nno, a~ eó,-
pia.s·_-i·efereptc_s a..·s ·se_guintcs-secçõés: 1;, de . : oj(e1·ccido na 2" diswssa:o- do projecto n.1, 

I ·- ( ' - do cor1·ente armo, - suspendendo· o clecl·e_to . 
JurupirLtnga, P (e .Jaquiry- e.:. ta nao est.<i. ·. n. 164, de 17 de janeiro de 1890, na parte .. 
authert~~csvla)., . ·la e a _ uni~a dlL Penh11 do . - l' · z · 1. d 
l?ra;nça~ l.·:a e~ .... _9"' d.e .Cana.n.éa-_, l_·.a. de S • . Joã .. od.a : 1·elativa-- âs · tqtw ,ações m·~·a as pam os·; 

· - l!ancos nacionaes com .sede nacapital do ·Es- ~ 
CoricçiÇão (es-tn. -re~a qüea ele~ção se._f<Jz para . ·t rl ela Bahia qtte cleclaJ"m·em perante a 
dous .s_en.a._.dor._es) •. ' ta._. e 4 .. ~ de _. s . . Bl'az_. , 2a. de .. J~_· ... _ (t 

0 
' l ele 3o ~ 

il i ?"-Espectiva Jtmta Uommercial, ( ent?·o 
quiTy, 2a e 3a de S. Bernár · o, 2-9" c e S. Nli-. : · dias, a conta1: da data dct pubticaç1io desta ~ 
gu~l (tatnb'Jiil não est·:i. .<iuthenticad::t},. ra .à ·. . l 
4ade ·saq.to Anto~io da Cacho~it'a;' ,3a. a,)?(\ do · .. -le~, adopta1·o 1~egim~n que ella estabe ece . •-. 
Noi·té Üa Sé; · 4a da Picdacle, -unic:.t da: 1\.ra.- :- _O Congre.; ;o Nacional decr.;t<t : 
cangua~;t, 3~ ~!3 :i-~ i.le Itapecericá.; Y' da Con:-· · Ârt: .1. 0 _ Fica. snspen;o o dec1·eto n. l64,d~- :'; 
;o_ll!.ç~o,_ )"' qe .Santo Am,<tro, umca de Sete . J:7 .d_(l J''tll~lro - de 1890, na. pn.1:te rehttin~·á;->.· :· 
· Camara V. 1 ~5 
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liquidar,:õc.; ftn•r;;vh~s p:u·:t os himco~ n:tcion:ws de uso c go~:o de conc:c:;sõcs, eontractos, pri
com ~édo na. cnpit.at diJ E,;ta.rlo ih !3:tltia, que vilegíos, ]Mtcntcs de invenç:iio ou licenças 
dccht'<n'em J1nr·a.ntc :t rcspcdiv<~ .. Junta. Com- rlc antrJl'ida.cle puhlica., tlcsvirtnarcm o:3 seu:; 
nwrci.al, dcnl;l'O de 30 dia~, :t cont:tl' da. rlat:•. fins n<l. nxplorac;[lo de jogos de a:mr. 
<1.:\ ymblieaçà:1 de~t.a lei, :trJuptar o l'Cgim~n Art. 2." O jogo e a aposta n'fio serve de 
que clla. c .. .;t, l.bc~locc. fnnd:wwnto ;J, nenlmm<:t obrigação juridicu,, 

Pat•a.~r;•:q•ltn unicn. Esh sn~J)Cn~fin rlut'at'él. scnrln por isl;o vedados os contractos c con
sóment~ o tempo ncecssaJ'io pal'a o 11111 intli- ees.;;õr~s ]lil.I'd, a cxtraeçã.o ele novas loteri<J.s 
cado nn ar·l;. 2" dc.;t:t lei, e n(i.o pocler':'t ex:-. no Bmzil. · 
cctlcl' de qn:d;J'o n1czus. Paragr-a.pho unico. As lot::lri<tS oxtrahid<ts 

Art. 2. ú E' pcnnitl.irln :tos me ;a10.~ b:u1C'<J: com inf'ra.cç:ilo dcstt:. <tl'tigo serã.o consüle
fazerem :~ccortlo cx:tm-jndicial com :-;cu~ <.:l'C· r:vlas eomo 0)1CI'açües de jogo, c bom as~im 

· dot·e.5, dc.-dc que obtcnh:tm :tnnrrcncia de!le . ..;, a,.; loterias existentes que, 1lcntro do prazo 
representando m;tis do nwt:ule do valor su- de tres a.nnos, a eontar d:t publiüaç~ão desta. 
jeii;o ao.;; e!l'eito~ do mesmo accqnlo. · lei, não tiverem 1ir1uida1lo os rcspcctivo':l 

Al't. :L o O :t<:corclo do que l;:·al.:t o al'i.igo eontractos. 
ant:eee,lcnte fie;t. sümontc clcpnnrlentc, va.1·a ArL ::.o R'i:lvogam-sc as disposições em 
produzi1· sou:> cfl'eito:;, d:t homulug:tç~~í.o q :r c comr:r.rJO. 
set•(t d td<t pelo ,jn iz do eumwel'eio .lu, ,jrrri.-;- Sa.l<t d<bS Com missões, 23 de ma.io de 1 !);) l. 
dicç:ão do:-; lJ tncns. -.J. J. ,S'ealn·a, }H'C':Üclentc.-Lui,:: Dominr;ur:s. 

Al'l;. :1. o Homologado o acconlo, ~e!';i cllo - Alfi·,!do Finto.- Adhu;· Lemos.- F. 'l'o
o :JJ: iga Lol'io p:t.1·a tri:J o.; ()S Ci'Od oJ·e,; a cl, H~ te:.;, leHlino. 
prc :ente; o11 aumntc~,conl'ormcs ou di..;.;i,len-
tü:>, cxer~ptu:tiHlo-se o:; de domínio, o:; pJ.'ivi- t~ s 1•. President.e _Tendo da

1
lo 

Jeghulo:; e o:; hypot,hoe:wios c (]c Jcttr.v.; hy- a. hora, designo liéll'<t amanhã, a, scguint·J 
pothce:tt·ias. orclom do dia: 

Art. 5." A sontençt que homologM' o n.e-
r:ol'dO p:L :-;:w:i em ,julgado uo pmzo üe 48 l"' Jla.rtc at'~ 2 1/2 hora.s ou antes: 
horas, qnc cor'I'Cl'Iio no ea.!'torio, e üolh sú VutM;.iio do Jll'lljcctn n. 131 C, de H)OO, 
podee<.'t haver rocm.~o do ag-gr·;wo de in,.;f.I'H· eom pal'cCet· sohre emendas a.]n·escntadas 
mcn to para o· tl'ibunal supctior do dh:t!'ic-to a. o Pl'o~jeeto n. 1:31, dn ~~rJI·rcnt:; a.nno, que 
do bn.neo. rlf\t,n!'l11ÍJHI, que na Taríf'<t da.s Alt'andegas 

Art. G. 0 A rocmn ele accordo pelo,; cretlortls ~oj:.t1n feii.as va.ri:1.s <dtcraç:õe3, a. contal' de 
· chirogl'aplw.rios não in,luz tiquiúu.1;ão l'ot'Ç<ttla. l dcj:tnoil•o de HJOI (3"' tlisc·ussãll); 

Art.. 7." Rcvogam-so torb.; a-; di ;jJo:;ir;.i:ic.;; Continuaç?i.o <la :!." diseussã.n do projcct.o 
ern con tt·a1·io. n. 87, de I DOO, mandandiJ observar varias 

S:tla,da-; Commis;õos,21 de m(l.io de 1001.- disposi(:?c~ p:tra fiel execução d<L loido casa-
J. J. Seabra., JH'esiclcnt.e.-Lui: DmHinques. mc!1tu ~:1nl ~ .-. , •. . 
-Alfh:do Pinlo.-A.rthw· Lcmos.-F. iolen-1 C: 1~nf.JJJIJ:J.Ç:í.LO tl:t :!.·'/l~seus~<~o <lo ])roJecto 
tino.-1'ci:cá,-a ele ,S·i, n. t;.J, ~·ogul<~nllo o sm·~c1o mrlrt.ar_; . 

~" I[HCUSA<l.rl do ]H'OJl!Cto ll. 26:!, de !!)~)(), 
N. 1 ~- WOl a.u l.ol'izando o Podm· Exeeu ti v o :1 eoncedcr 

1111 engnnheirn .loa.quim Huet de. Haecllar, 
Redacçt70 prti'll 3"- rlisCU$.'/fiO rlo SHbsliltr(ÍtlO resp<~il.;t.dl/::i (J~J dir·.:Jitos adquiridos, a Cllll

o/[cn:ddo n(t 2"' llisctlsst7o do p1·ojecto stru~.~çi'i,o, uso e goso de 1111HL e;;tr·ada de fel'· 
n. 113 A, rle 1900, que equipara us fi·on- ro que, pa.rLindo 1le Manáos, siga,· o 
tões, boliches e lodas a:-: casas similares r;s l'Umo geral do norte e nas· condições que e::; 
c~sas de tavolagem e d~i. ot!Lras pro1Jidcn- tabr.loce; . · 
ctas 2" pa.rtc ás 2 1 /2 horas ou n.ntes: 

. rr, ,, , ~. • ,, - • 3·1 cliscrr.~são do lH'ojceto n, 100, de 1900, 
O Con,.,rc;;so N,tcwnal ro:-;olve. dispondo que. o c·,,r(l'o de <lirector <lo Pombal'. 

.Art. 1." Sâo ec1uiparados às casas de tavo-· Milital' seja proviclo por offieial subaltm'n11 · 
agem, Pétl'a o fim da. lei penal, em toda :t ou capitão elfcü!;ivo de qualquer cor1w ou · 
Rcpublica: a.rma do exerdto, com parecer da Comniis· 

§ 1.0 0.; ft·ontõcs, 1Jollches c. estalJcleci- são de :Marinha e Guerra, deste anno; 
monto:;;. congencre.,; onde He explore o jogo ;y. di~cussão do projecto n. 103 A, de 1900, 
por mcw de poules. · cqrriparanr.lo, para o cft'eito da p(lrcepçã.o ·do 

§ 2.o Incorecm no art. 3° da lei n. 6.28, montcvio militar, o pr~e dcel'epito ou inva~; 
tlc 2_:53 de outubro de 18DD, ninntida a ex- lido, r11w n~(o tiver outro amparu, <L mãe, 
ccpçao do § 2°: as emprezas de loteria;;, a~- vinva ou solteira, de offic.ialfallecido; 
socia~~õcs de crcdit~ ou nã.o, sociecl::tiles com- ;~a discussão do projccto n. 255, de WOO, · 
mcrcmcs ou as partwular?s rpw, sob pret:)xto considerando como reform!lrlo, desde a '.lai,a 
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de sua promoção, com o soldo da tabella em 
·vigor, no posto de alferes, o 2° sargento .José 
Maria do Valle Ramal'ho ; 

Dis~ussão uni""' rio projecto n . 2?3, tle 
1900, autorizando o Governo a reformar, 
mediante inspecção de saude e com o fJ•Jldo 
da ta bel h, o enfe~rueiru·mór alferes gra
.Uuado Christiall() Pontes -; 

Discussão unica do ' projecto n . 2130, de 
1900, autorizando o Poder Executivo a con
ceder um a.nno de licença, com o respectivo 
ordenado, ao ·telezrapbista. de 3• classe da 
Estrada de FerrJ centrai do Brazil, Mario 
Julio dos Santos, para tratar de sua saude ; 

1" discussão do projecto n. 177 A, lle 190.), 
mandando .contar como tempo de servip 
.ctfectlvo. para todos o~ elfeHus legae.>, o 
passado fó ra dQ.> respectivos empregos pelos 
:J'unccionarios civis da União, demiHidos por 
motivo dos movimentos revolucionarias oc
eorrillos até 23 de agos tO"de 1895 e que foram 
r eadmittidos, com pa1;ec3r o emenda da 
Commissão de Con.ítitulção, Legislação e 
Ju,tiça; 

la discussão do projecto n. 202 A, de 1900, 
.autot•izando o Governo a concadcr o premio 
. ;(e 30:000:'; a Jos!l Moreira de Figueü·edo Vas
.concellos,' para auxilio da c mstrucção e mon
tagem do-Tríplicador indigena,com parecer 
da Commissão de Orçamento. 

Lovan ta-se a sec;~ão <is 4 horas e 15 minu
.:ws da tarde . 

[6• SES~Ã.O E~I 2 4 IJE A DR!L DE [91) 1 

.Presiclencia dos Srs . Vaz de Mello (PJ·esi
·dente) e Cal'los de Novaes_ (t• Secreta•·io) 

Ao meio-dia procede-se '' chãmada, a que 
respondem os Srs. Yaz de Mello, Carlos de 
'iovaes, Angelo Neto, Gastão da Cunha, Sn 
Peixoto. Nogueira Accioly, I•' rederico Borges, 
Trindade, Camillo de Hollanda, Silva ~lariz, 
Teixeira de Sá, Elpidio Figueiredo, José 
nuarte, Epaminondas Uracindo, Araujo 
!ióes, Arroxcllas Galvão, Harmundo lle .\li
[•anda, Rodrigues Doria, Sylvio Romcro, 
Fausto Cardoso, Selbra. Milton,Ycrgne de 

. \bt•eu, Alves Barbosa, AdaluBrto Guimarães, 
iParanhos :\Iontenegro, Heredia de Sá, Silva 
•Castro, Custodio Coelho, Aure liano dos San
l.os, Martin& Teixeira, Oliveira l'' igueiredo, 
Estevão Lobo, Theopbilo Ottoni, Jost\ Boni
facio, João Luiz, lldeíonso Alvim, Alfredo 
Pinto, Carneiro do Rezende, Leonel Filho, 
Necesio TaYart)s, :\.ntonio Zacltarias, lllay
rinl;., Manoel Fulgenc io, Nogueira .Jttnior, 

Lindolpho Caetano, Eduardo Pimentel, La
mar;ine, Padua. Rezende, Gu:>tavo Godoy, 
Dino Busno, Costa Junior, Adolpho Gordo, 
Joa.anim ,Uvaro. Cajado. Pa.ulino r.a.J'Io~ . 
Xavier de Almeida, João Candido, Lamenha 
Lins, Paula. Ramo3, Francisco Tolentino, 
José Boiteux, Germano Hasslocher, Alfredo 
Vat•ella, Cassiano do Na.~cimanto e Diogo 
Fortuna . -

,\bre-se a sessão. 
E' lida c Hem dobatc approvada ?- net a da 

S3ssão <:~ntecedente. 

O Sr. Carlos de Novaes (1' Se
c1·ela1·io) dech\ra que não h a expediente sobre 
a.me:slt. 

O Sr. Dino Bueno (pela ordem)
Sr. Presidente, nchan•lo-se na ante-sala. o 
Sr. ,\ntonio Francisco de Araujo Cint,ra, 
Deputado eleito e reconhecido p3lo 7° dis
tricto do Estado de S . Paulo, requ3iro a 
V. Ex. o obsequio de o Jazer inti•oduzir no 
recinto, par a o fim de pres>;<~.r o compromisso 
regimental . 

(O S r. Presidente con vida os Srs. 3• e 4 ° 
Secrelarios a il•em r eceber o mesino senh01·, o 
qual, ·sendo introdu:. ido no recinto, presta 
junto ú Mesa o compromi;;so •·egimental.) 

O S1.•. Germano Hassloche1• 
- Sr. P l'esidentc. achando-se na <J.nte-sala o 
Sr. g-ener .tl Francisco .\.ntonio de Moura, 
Deputado r econlwcido pelo I• distric\o ;!v 
E;;~ado do Rio nrande. do Sul, rogo a V. Ex . 
o obsequio de o fazer introduzir no recinto 
para prestar o compromisso r egiment al. 

(O Sr. Presidente conoida os Sr·s. 3• e 4> 
Secretarias a i1·em r·ereber o m csiíW senhor, •J 
qual, sendo introdu:;ido HO ,-ecinto , p1"e8tcz 
junto â .1/t'sa v compromisso 1·cgim.ental.) 

O Sr . .<'\..ranjo G<:>es- Li hoje, 
Sr. Presidente, no Jo1·nal do Commercio, 
entre as suas Va1·ias, o artigo com que o 
Sr. Janscn :llullor vem ao encontro do dis
curso que proferi na sessão . de ante-hontem 
o d:t defesa, :t meu pedido publicada no 
Diario do Congresso. olfor ecida pelo Dr. 
,\ntonio Espintlola Fet•reiea de Oliveira, cx
inspector d•t .. \l!'andega. de Penedo, contra o 
relatorio que csto illspector de fazenda apre
sentat'a ao Sr. Ministro da Fazenda. 

Feita, a publicidade da defesa, nã.o cogi· 
ta v a de occupar-me novamente de semelhante 
assumpto, l 'Ca.lizado como estava meu in
tuito; mas, compt•ehcnde V. Ex., Sr. Pre
sidente, que. directamcntc provocado pelo 
Sr. Janscn Mullet', 11ue parece deseja!' ar
dentemente abrit• ampla discussão sobre seu 
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Jlle era licito fugir ao dever 
• oll.'IJ!laae~Iar ainda uma vez·na tribuna, para 

na· consideração que merecessem as 
proposições que encerra o a.rt1go estampado 

. nas cólumna.s do alludido Jornal. 

Diz o Sr. Jansan: «A quem não conheee
do assumpto poderá. parecer que sobre · OH' 
muitos fac~os articulaclba con~ra o bacharel 
Antonio Esplndola,na qualidade de inspector· 
da Alfandega de Penedo, nã.o foi elle ouvido· 
nem se abrira margem á sua defesa•. 0 Sit. RAYMUNDO DE MIRANDA- E provar 

o quanto elle foi desleal para com o Go
verno nas .informações que consignou no 
sen relatorio. 

E' certo que sobre uma multidão de factos
articulados em fórma delibello accusatorio 
officiou o Sr . . Jansen Mui ler ao honrado ex
inspector da Alfandega de Penedo, a.ftm. de 
que este se defendesse, o que fez com van
tagem ; mas factos simplesmente articulados. 
sem a prova respectiva cabem por si mesmos, 
só. podem juridicamente valer como affir-· 
mação verdadadeira no animo doentio de
quem esteja prediposto a agir apaixonad&-

\ · O'' ·SR. FAUSTO CARDOSO - Ora ! Elle 
' setlipre procedeu de inteiro accordo com o 
Ministro da Fazenda. 

o SR; ARAUJO Gots - Si ha casos em que 
é perfeitamente applicavel o proverbio «o 
fallar é prata. e o silenciar é ouro~, é exa
ctameuto.:: dea.nte de urn destes 'casos que 
nos encontramos. 

Lucraria mais o Sr. Jansen l\luller ca
lando-se do que se exhibindo ao publico pela 

· imprensa, tanto mais quanto, tendo recom.,. 
pensà.dos seus serviços, premiado o esfor
çado trabalho. com que, i!ludindo a boa fé 
ilo "'Sr. Ministro da Fazenda, conseguiu 
captar a. confiança de S. Ex., acha-se col

.locado na administração ·da. Recebcdoria 
desta Capital. 

Já não era a vida incommoda e enfadonha 
de judeu errante que levava o Sr. inspector 
de fazenda, de comruissão em commissão ; 
em vez de laboriosas machinações, como em 
Penado, era uma collocaçiio que satisfazia 
suas aspirações, era o. caso de S~ Ex. não 
voltar Jll'lis ••.. 

O SR. A;o.;GELO NETO- De S. Ex. 1 ! 
O SR. ARAUJO GóEs - De S. S .;· foi um 

lap~o, o quem sab<~ si errei ? 
0 ' SR. FAUSTO CARDOSO - V, Ex. disse 

.muito bem; não errou. Elle é realmente 
um&· grande excellencia. (Riso.) 

O SR. ARAUJÓ GóES - Como dizia, era o 
caso de não voltar o Sr. Jansen Mullei· a 
recordar os vestígios de sua passagem pela 
Alfa.ndega,de Penedo. 

O Sn. RAY)!UNDO DE ;\IHtANDA -Passagem 
nefasta. 

O SI{. ARAUJO GóEs-Eu nã.o quiz, Sr. Pre
sidente, na sessão de anto-hontem, cravar 
fundo o estv !e te da Cl'i tica no famoso rela
to rio do Sr.'inspector de fazenda; men unico 

· intuito ·era, como disse, tornar publica a 
defesa do funccionario injustamente accusa.do, 
como publico tornou-se o relatorio. 
·:. MaS hoje, Sr. Presidente, inaisto o Sr. Jan
.sen na sustentação da formidavel obr;\ que 
. fol .capaz de realizar, e eu quero tomar em 
cónslderação as at·guiçõcs que articula, 
propondo-me a roduzil-as ás suas justas e 
.mérocidas proporções. 

damente. · 
E si a prova não se fez, pois ~ de resultad<> 

negativo o inqnerito a. que procedeu o inspe
ctor de fazenda, sem audiencia do Sr. Dr. 
Espindola ... 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- E' uma 
verdade, não t'ói ouvido ; foi uin inquerito 
·clandestino. 

0 SR . ARROXELLASGALVÃO- Apoiado; foi 
feito clandestinamente. 

O SR. ARAUJO GóEs- Si o Sr. Dr. Espio-~ 
doia não foi ouvido nesse inquerito clan
destino, como podia o Sr. inspector de fa
zenda colher de semelhante prova, Irregu
lar, inquisitorialmente obtida, elfeitos affir
mativos dos factos ·articulados 1 

E diz o Sr. Jan>en Muller que se abri Ui 
margem á defesa do accusado, esquecido do 
officio que, em 17 de outubro de 1899 (peço. 
a attenção da C<\ma1•a pa.ra este documento 
dirigido ao Sr. Dr. Espindola. 

«Penedo, 17 de outubro de ·!89J-Devc ficar · 
hoje (attenda a Camara -hoje) concluída a. 
inquiriç.ão a que estou procedendo sobre 
diYersos factos que vos são imputados como 
inspector da alfandega. pelo primeiro es
criptura.rio Alfredo Clodoaldo Vieira, e aos 
quacs alluuo· em offlcio que sob n; 40 vos. 
dirigi (note a Camara) em 13 do corrente •. 
São elles os constantes da «Enumeracã.o» que· 
aqui vae junta, acompanhada do «Memorial,. 
e «Exposição~ referentes ao mesmo assumpto, · 
e teem sido-·om geral confirmados pelos se-· 
nhores empregados: 

Tendo trabalhos urgentes em out ras !'e
partições, peçJ-vos que até sexta-feira, 20· 
do corren~c. apresenteh o que tiverdes a 
oppor ás alludidas imputações,· visto como 
pretendo retirar-me no proximo vapor espe
rado.. do sul em 1'.1 on 22.» 

Eis a prova. documental, assignada paio· 
proprio inspector do fazenda, do segl'edo da 
accusação que dirigia contra o ex·inspector 
da Alfandega. No dia 13 pedia o Sr. Jansen 
Mullor que se defendesse o Sr. Espindola de, 
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ü1.ctos que elle dizia em geral confirmado; Pasmosa ingenuidade a do Sr. Jttnsen ! 
na inquirição, que devia terminar dias Não sabe que defesa. é est<L publicada no 

·depois, isto é, no dia 17. Dicwio do Oong1·esso, mas sabe que foi por 
Como podia saber, para. defender-se, 0 Sr. mim dii·ect<1.mente atacado no discurso com 

De. Espindola, 0 modo como crn.m contil'ma- que foi publicada a defeda ! Quem tem a 
.dos os factos que lhe eram imputadQs em um culpa. de que lesse acruelle e não tivesse lido 
inquerito, particularmente feito, a que não esta? 

. assistiu? Dar0i, entretanto, a. explicação que deseJa . 
o Sr. in,;pcetor de fazenda. A primeira de

O SR. RAY.i\lUNDO DE MIRANDA- Inquerito fesa. de trezentas ou não sei quantas paginas, 
indecente. a que allude em seu artigo, n.ntes de chegar 

O- SR. ARAUJO GóEs-Como podia a parte ao período que ací11Jo de lel', é· a resposta 
11ccusacb formular defesa a respeito de de- dada pelo Sr. Dr. Espimlola aos factos ar
poimentos de testemúnhas ouvidas ;1 sua ticulados na denuncia primitiva ..• 
revelia, algumas até estranhas ao quadro O Sn .. ARROXEI"A.s GALVÃO- Contidos na 
dos empregados da alfa.ndega? denuncia do escripturario Alfredo. 

0 SR. RAYMUNDO ng Mm.ANDA~E outras 0 SR. ARAUJO GÓES- A defesa publicada 
figuras exaltada) d<L política. da opposição. no Diaí·io do Congresso refere-se ao relato

rio em que o Sr. Jansen Mullor não se limita. 
O Stt. ARAU.JO GóEs- E', enteetantn, Sr. :'L enumeração de factos articulados, mas con

Pecsidente, esse correctis;;imo modelo tle in- sul)Stétncia a accusação (lerivada de prov<e 
spectw de fazenda,, que tã.o mal comprehen- clandestina,, qual a cp1e colhera no formido
deu a confiança. Llo Sr. Ministro da Fazenda, losn inquorit~J em que, de portas a dentro de 
quem,_ sob sua ossignatm'rL, não hesita. em seu aposento, alat•deavn. ameaç<tdor11mente. 
affirm<H' ainda hoje, em um dos orgãos de aos empregados chamados como testemunhas, · 
maior publicidade nesta Ca,pHal, que o ex- a, sua qnalidaüe ele rcp1·esen tante do Ministerio 
inspector d<t Alfa.ndega de Penedo tivera Lla. Fazemla., chegando ao ponto de excla
plcno c:onhecirncnto da n.ccusação. contra si m:tr, p:u·a melhor are<tnjo ele seu inquerito 
J'orrnniada. -é o Ministro da. Fazenda c1uem está aqui. 

0 SR. ARROXELLAS GALVÃO-E' nmrt fal- 0 SR. RAY~IUNI\0 IJE MIRANDA - E' a 
sidachL (Apoiado.~ da ba11c~da alagoana.) resposta ao rcl<ttorio cn,Jc:-tda. sobre o inquc-

0 Slt. AHAU.JO Gú~-:s--E' .nmadas mais ou- rito inquisitorial. 
sadas incxaetidiics que tenho visto escr'iptas, O Srt. Alül'JO GóES -E' a defcs't que 
c oscr·ipt.a~ por qtwm devia mostr~lr, ao contnsta, cpw refata, que clestróe a::; impu
nwnos, mnllwr· compt·ehensão do~ seus Cl'e- ta,çõcs ClllC o od.io rmrtida.rio Llc . uns, o des
dit.os dn f'nn1!ciomu·iu pilblico, e, a.o mesmo pcit:J c <t mü. vontade ele outros, feanca, 
i;mupo. li!lltbrar-sc de que devia rmipnitJ .e r·csolur.amente <lColhidos, animttdos, prote
lealdadll :·Lu sem superior biel'archico, o gid.os nGs-~c rcla.tol'io assombroso, lan<;aram 
SJ'. i\finistl'o t!:t. 1•\tzcnda, que o incumbira. de á conta, o <L rüspon:S<LIJilitbde do distincto 

.:tlta eom1uis3úo de confinn<}:t. r.unccionario que Ltomou, como chefe, a al-
O SI:.. J{A YliiUNllO n 1~ r.-rm.ANDA-Si 0 0 Go- f:tndega, ele Penedo. Alti tem o Sl'. inspectoL' 

vol'Jlo nmndat• inspoecionar :t inspecção do üc f<tzen<l<L c1ue Jefosa. é esta que simul<L 
Sr. J:wsen :MnUcr·, não poderá este con- ignorar . 
. tinua.r a ser -empregado de Fazenda. (Apoia- «Não sn.llc o Sr. inspcctor de fazenda por- · 
·dos da bancada ctlagoana .) que foi dircctamcnte a ta.c:ulo, ctuando os 

factos que apur<Lra foram estudados porfunc-
0 SR. ARAUJo GóEs - Diz o Sr. Jansen cioila.rios superiores c julgados pelo Sr. Mi-

Muller: nistl'o da Fttzencla». ' · 
« Não sei, portanto, q u0 defesa é esta. E' ísto verdMle, mas cumpria-lhe accres-

a,gora apresent_ada em folheto ao Sr. ·:Nii- centar, e, não tendo-o feito, suppro cu a 
nistro, pelo referido bacharel, que actual- omissão, que esse estudo, esse julgamento 
mente é chcfu de secção da. Alfandega de Ma- repousaram solJl'c elementos creados, prepa
cció, o incorporn.da em discurso publicado ra.dos e apeesentu.dos pelo Sr. Jansen, que 
no Diario do Congr~Jsso, como não sei _porque tinht.t a confiança do Sr. :Ministro da Fa
nesse discurso sou cu o atac<Ldo directamcn te, zcnda, ciecurnsta.ncia esta cle grande valor 
quando os factos por mim apurn.dos c apon- ll<tl'a accoit<tçfl.o claquollcs elementos. 
tados contra o ex·inspector e outt•os foram Nã.o fosse a. circumstanci<L indicada, c o 
estudados por funccioMrios supel'iores o jul- t•olatodo do Se. 1\Iuilm• nstar·ia por ahi ati
gados pl'ovatlos pelo Sr·. Ministro. que lm r·:Hlo c .• mo cousa. nulla, o imprcstavol. 
mais do a,nno sobr-o olles proferiu julga- Quoir·:L ou não ctueil·a,Sr•. Prcsidontn,G com 
·monto.» o Sr. inspcctor de 1i.tz;uuda q_ue lic~uid<tl'ClUOS 
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a sua inspec~:iio ern Penedo. Aifigure-se-lhe, 
em1Jol'a, mais eommodo, <levolvel' tto SI'. 
Ministro d<t l"iLWnda a. respon~<LlJillthtdc do 
ClUC aUi houvf:, por ciJ('it,o de sw1 comrnis
sã.o, nosso ajuste tle cont!t!'l serü. com o l'un<:
cionm·io, qtw, inve;tido \!(• urna commissiio 
uc conliauça, p::u·a apur:M a verdade de 
fa.ctos c ti l·mar com ,justiça a respon~alJilida
d.c do cada urn, desviou-sn dos in tuit.os fV.lC 
podiam legitimar a eomrnissfio quo rcecbou, 
para snr,eom tnna.cidadc, ainda ltoje reve
lada, em vez de juir. imparcial e recto, pcr
seguid•;r att•óz o irnplacavcl. 

Não aerotlitu o Sr. inspectoe de fazenda., 
como insinüa, que a bancada ahtgo:tna, de> 
que tenho :.L honra de·fil.zer parte, sinta-~e 
medrosa de atac:w o Sr. :\1inistro da Fa
zenda., resvalando por S. Ex. para dirigir
lhe rlireciíamento o n.taque, não; quando re
solvermos esse ataque, em 'lualquce emet'
gencia. quo SCJ noS' olfcrcça., eUc não se fará 
espcral'; ma.s o ('uso não é, por ora, com o 
Sr. Ministro, mas com o Sr .. J:wsen, flliO in
lluziu S. Ex. a agir, ditiHlu credito ds infor
mal;õcs do seu pl'(~posto, 11:1. persuasão de que 
eUc soubr:ra corPCSl)rmder ás suas vh;tas. 

o Stt. RA Y:--I u :-; ,,o nr: ;,r mA:-\D.'- - o Sr. 
Jansen é o r·esponsavcL 

O Sit. An.AU.JO GóES- Tenho espcr·;Lnç,a• 
Sr. Presidente, de que o St·. Minisl;ro da 
f•'n.zcnda, 1.1.gom informado d11 aleivoso capi
tulo do accusaçõcs pltantasi:ula.s pelo cspirito 
pareial c :~paixonado do St· .. l:Lnsen, l'iu·á 
,justir;a. ao cx-inspector fi<t AlJ'anclcg-:.L de Pe
IWrlu, c essa justi<;a traduzir-sc-lHL pclit puni
ção do lll'ClJlO~to quo não SOUIJC ülovar-SO (L 
t~ltum da eommissão com r1ue -l'ui lwnt·ado. 

<t:Diz-se t'flle OSSS:t rlüft\SiL eSiiiÍ docnmentatla; 
mas rlc que na.tnt·cz<t ~criio i;;ws doeumon· 
tos 'i» 

0 SR.. ARATJ.JO GóES-Não sei, St'. Prosi~ 
<lflntc, '1u:tes são es t; ~s cúpia.s; o que sei 
é que accusação rle t a,manha. gravidade, 
qnc aiTecta a ltonot'íi,]Jilirhtdc rlc um func
cionar io _puhlico, qu;ü cl'a o cx-in ~pcctor da 
Alíi.m<lcga. de Penedo, flUC soube scmpt·c pre
S<Ll-a e mantcl-a ill osa, ilcm tct· c;trccido 
da liç~5o do St•. :M.üllcr, não se faz si não 
acompanharia immediatamontc de prova,, que 
a affir-me ea.tcg-oricamcntc, c, na a.usencia.. 
de pt·ova, fica sendo simpl.esmentc uma aUc
gação lcvian;~, com rglC ntío me quceo m;.üs -
preoccupar. · 

VozEs-Apoiado. 
0 SR. AR.AU.IO GóES-E' erivel, Sr.- Presi

dente, que c~te inspcctor de Ihzenda, fJUC-· 
tinha. a prcoccupa.ção de alJatcl' <t política. 
dominante em _Alagoas, apodcramló-se da 
pl'uva da altceação fei ta em um documento 
do ;tt•cllivo da. repartição, tivesse a condes
cendencia., :L generosidade de prescindir dessa. 
prova, cllc que.aindn. hoje não esqncco que· 
acomp:tnha os passos do Dr. Espindoln., 
:tlludindo, como se Yô do seu escripto, <1. as
sumptos flUC do nenhum modo se relacio
nam com os negoeios fiscaes,com a sua com
missfi.l)1-a pretenção ao cargo dn ,juiz seccio
nal? _ 

Contin(t::t, o Sr . .Tanscn Muller a interro-
gar: 

«Serão, r::omo os qun me apresentou, orga
nizados polos csc:riptut'ai·ios Abdon Arr·oxel
las e Timotheo Machado, seu~ a.lfniçoados, 
rlodaramlo fit.ls:uncnte que fora. por melo rlc· 
f:orUtliio fliiO divcr4los eandida.t.os a. logar·es 
1h Alf'andog-a PI'ovaram tol'. n. idtt.dc leg-al 1». 

A este articulado do novo li hel-Io cxh·a com
missão, comcf}o dizenrlo á Ci.l.ma.ra. que não 
prJsso lm· totlos os documentos que instl'uem 
os :wtos tlo Sr. D1·. Espindula, porque (peço 
a att.oução d:t C:tmara.}Jat·a a gT:tvidade do 
n~.cto),dous dossos doeumentos foram rotil'ados. 
do archi v o polo propf'io Sr. J'anscn Mullcl' ..• 

Pm·gunta. o ~t·. JanSüll \fullm: : Respondo: 
:Niio silo dt•crrrncntos lhbi"icarlos em segr·edo 

ao s:dJot· do in l;oJ'f~ SSP.S par tida dos postuH crn 
acção, d:t n:ürrmza d() inqllcl'ito iniciado c 
i:..cabado pelo Sr. l\Iullor, mas são ccr·tidões O SR.. AR.R.OXI':Lr.As GA l.YÃo-P,~ra impos--

~Jibilita.r a del'esa. · · aul;huntic:.:.s, irr·ccus:wois, fornecidas pelos 
a.rchi vos do repartições pulJlicas e de carto- O SH.. AttAU.JO GóEs-Tolhendo-se por este 
rio judiciario, que constituem a prova cab:.tl modo ao Sf'. Dr. Espind.ola provar 11 falsi
da improcedcncia do todas as arguições dadc da argurç:ao concernente á falta de· 
accumulada,s contra. o Dr. Espindola, e que ida(lo legal de empr·ega.dos. Eis aqui as cer
cstã.o ao alcance de quantos r-tueiram lel-as- tillõcs comprobatorias do que acttbo rle dizer. 
no Diayio do Cong1·esso, inclusive o Sr .. Tansen o SR. RAYMUNDo m~ MIH.ANDA-Ouçam · 0 
Muller. _ _ . _ admirem. 

~<L ser1e de 1 nterrogaç~Jes que formula no . . . . .. . . . . . 
::trtlgo que estou a.precta.ndo, allutle 0 Sr. O -~n.. _ ARAU.TO G~ES- SI ~e fosse. (lado,.. 
i nspector de Jazenda. a copias fieis e authen- Sr. lr:esrdente, pe(ltr desta tribuna, si . o éco 
tieas que vcr·ificou estarem em divergencia. (~a I~t~ha voz pudesse chegar _Jrt perto dq 
com os orlginacs.;. St·.Mm~s~ro (la Fazcnd2- e :-:~cr ouvtdo por S.I~x.t-

, cu peüu·1a sua attençao para o que vou ler e· 
O SR.: ~AYMu:-;no l•E ~fmAl'\DA - Isto é que tambem procur•asse ver, no discurso que 

outt'il, falsid:tdc. ora pronuncio, de qnc cor-recção c imparcia·-



-lidado foi capaz o funceionario. a, quem con
fiou n, inspccçã.o da Alfarulog-a Jc Pencuo.(.r..::) 

« Ccr·cifko qife, segundo :1 rclaç:'ií,o cxistPntc 
nesta repar·ti<;io, o processo rle ltabilitaçii.o 
do ex-clospachantc LclmL<i<Ls .Jon:~s de Oli
veim fbi conduzi!lo pelo Sr. inspectot• de 
fazenda .ran:-:;on MulleJ', quando · em eommis
são nest<.~ alfan<lega., pelo que deixa. rlc ser 
passada;_~ cer:;idão pedida . .!~ para constar,~?.u, 
Quirino .J,,st~ Gomes, 2• escriptura1·io th~ _ Al
ümdega. de Pened.o,passoi a prescnte,aos dez
escis do mm-: de maio de mil e novocetl G03. 
-O 2° escriptut'ario, Quirino José Gomes.
Yi~io.-8. Pa-ivct. >~ 

«Certifico que, se~nndo a re:L:1ção existente 
nesta r :parl;iç<-LO, o despr~clw e proeessado de 
(lUC trata o petieionario supra for·am eon
rluzirJos pelo Se. in:-:;peetot• de fi.t.r.enua. .Janscn 
Mullel', q1w.ndo crn commissão nesta Alfu.n
dcga, razão por· que tleix.<t üe ser passwla. a. 
certidão pedida. » 

O SR • . MALAQUIAS GoNÇALVES - E' o 
cumulo ! V. Ex. está promovendo este em
pregado. Amanhã elle snr;l Ministr·o da. 
Fazenda.. 
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monto <lo Chefe da Nação as injusl;ir;as de 
que foi victirna. o Sr. !Jr·. Espindola pcht 
inspccçiio !lo SI'. Ja.nsen .\f11ller na Alfi.tnd1~g:.t 
de Penedo; onLão, corno lwju c sempre, a!Iir
m<uemns l.ae;; injustiças, seja nesta tr-ibuna 
ou na imprensa, on<le llUCl' qun o Se. in
Slloc_·~ot· <le !'azenda queira }lf'OSO~I~t· 1111 ex:.a 
ecuç:w de scn plano uo pül'segluç:w, do qu~ 
<J oloquento prova seu relatorio. ' 

O Sn.. MALMlUI..\.s OoNçAI.vJ-:s-Cômo scm
p.t·c pt•ocedeu em toda. par·Go em que esteve 
el').l commiss:J:o. 

O Srt. AitAUJO GóEs-Eu, Se. Presidente, 
não me acho habilitauo a tratar da commis
são do Sr .. Jansen Mullor mt Alf'andoga Oll 
Delegacia, FismLl de Pernambuco; tt compc
tcncia de outros dignos collegas ca.lJe o escl.a
r·oeimento de scrnclhanto assump~o. 

Mas a logica é muitas vezes n~ta.l, c, da1los 
cor·to3 t)l'incipio:'::, somos forçosamente le
vados a n.cceita.r as consequcmcias que tlelles 
docor·rcm ; e por is3o é que hoje concluo que 
Ol'ét com inteit·t~ razao que os meus illustros 
collcgas da bancada. pcrn<~m huc 111a nesta Ca
mara. prolligavam o procedimento desse in- · 

o Sn.. An.Au.Jo GóES- Peço licença ao meu spoctot· na sua tcrl'a, porquo pcior do que mt 
- ouvi em relação a Pcenamhu~o fez o Sr. 

dis1;incto collega para divergir da sw.t. opiniao .Jan:-;cn Muller em Penedo (apoiados da 
neste pon;o... bancadaalauoona) c cesteiro que raz um cesto 

o·sn.. Bur~No DE ANDRADA- Em vez· do !'az um cento, tendo cipó e tempo. 
dar pancada por cima, dá por baixo. (Riso.) A Carnar·a onça-me com bcncvolencia, . 

O Sn.. ARAUJO GóES- Não creio, Sr. Prc- attcnuonclo a que cumpr•o um dever•, dcl'en
sidente, em honra ú. adminis~ra(_:ã.o p11hlicn ücnu1J nrn a.migo injustamente aecusado. 
de meu paiz, no que é peculiae ao dcpa.r&a.- O cspil'ito, pot· m<ús calmo ([liC S!•ja, rovol- .· 
menf;o da, Fazenda, promovesse 0 Sr. Mi- ta-sB contL'a injustiças como as C!IW praticotl 
n~stt·o um empregado, sendo em tempo in- em Pene1lo o 8 t' •• lt~nscn Muller, seiu..lo a.l v o 
formado, corno agora faço com documentos, doll:ts o então inspcctot• ela. Alfa.ndcg;~ Dr. 
de que oOlse empl'ega!lo, longo de ser prorno- Espinuola. Consint;t, pois, (lUO me demore 
v ido, devi;_t ser punido. (Apoiados.) mais na ·tribuna, mesmo pui'lliHI c ;tamo:-:l na, 

Admittir o cJntl':~l'io, suppor que o Sr. Mi- hot•a do cxpedicntll c niio ha. !H'ctcr'i~·ito 
nistro rocompende serviços mal prestauos, d•JS Grabalhos da orücm do uia.. 
póde fa.zcl-o, por honra tlc s. Ex. 0 digo, Na sessão de anto-ltontem, dism quo uma 
illudido em sua boa. m, como no ca::;o do !:il'. das maior·os prcoccupações, sinão a l)laior, 
.Ianscn Mullcr... tloSP . .J:~nson Mullcr·, el'a salitltüat· as rola-

c.~õcs U.c 'parentesco entro o chofõ tla política 
O Sn.. MALAQUrAs Go:xç·Ar.n:s- V· Ex. dom111antc em Alagoas, o honr·ado SL'. Barão 

deve dizee: executou fielmente suas ordens. uc TL'í.Lipú, 0 0 Sr. Dr. Espindola.. 
0 Srt. RAYMUNDO DE :MrrtAi\'DA- E' O que 0 SR. RAYi\WNDO DI~ MIRANDA-O Sr. lla-

rcsta pt·ovar. rão de Traipú nunca. será. i:l.ttingi(lo polo 
O Sn .. MALAQUIAS Go:-;(:Ar.VES-VV. ggx. Sr. .Ta.nscn Mullor. (Apoiados da úancad1.G 

·são obrigf.l.tlos a tirar as conclusões. ala[Jocm(t.) 
(} Srt. ArtAUJO GúEs _ No ponto de vista O S1t. ARAU.TO Gó~-:s - Ora, ahi está a 

em que me colloco, já tenho tirado as con- prcoccupaçã.o c1uc assignaloi, no poriotlo que 
elusõcs. pa.:;so a ler : . 

« t:;erão como a. infvrmaç~ão que deu, com , 
O SR'. :MALAQtJIAS GoNÇALV!':s-Vã.o ao fim; relação a um orçamento de dcspozu., c com · 

não fiquem. no meio do caminho. Não de- a.qual, a.fllrmando c1uc houve no prodio da. 
vemos castigar apenas o instrumento, sinã.o alfa.ndcga, de propricdttuc ~e sou sogru, _re
tambcm o bracio. ceutc construeçã.o do pu.vLmc11to :;upcL'lOr~ 

o SR. ARAUJo GúEs-Jáuma vez, St'. Pre- conseguiu em 1898 see clcva.dv dt) 3:000~ 
sidcnte, tivemos ensejo do LeYa.r ao conheci- para. 6:000$ o credito uostinatlo ao <~luguol, 
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quando, segundo ficou apurado, ninguem se 
lemhra. desta recente construcção, que já 
existh em 188H. ,ba.vi<t lO annos, quando o 
pr.edio ainda não era do mesmo propric· 
tario ? » 

Dê o Sr. .Jansen Mullcr, si pôde fazel-o• 
uma prova de que o prodio quando fora ad
quirido pelo actu:d propric:ta.rio estava. na;.; 
condições em que hoje se acha. 

0 Se. inspector de fazenda, Sr. Pt•esi
dente, al!cga em falso c, o 'lUC é pciot', in· 
cide (>fi tão grave falta, fazci1do-se éco de 
infol'lnações infieis; inexactas, com que lhe 
encheram os ouvido:> aquellcsque o cercarmn, 
nos~os acl versarias políticos em Penedo, cx
actamcntc quando, mais acccsas as paixões 
ll_artidarias, agit<t vam-se o~-pélrtidos em lucta 
renhitla ; foi nessa occasiã,o, nas vesperas· do 
ultimo 11leito fccleral c1ue se feriu naquella 
15idadr\, como em todo paiz, e do qual surgiu 
estn, Carnara, que alli chegou o Sr. Jansen 

Não '!et'á capaz de exhibir uma só prova., 
poi,; é publico e noto1•io, sabem todos em Pe
nedo, exccpção feita dos infornaantes prefe· 
ridos pelo Sr . .Tansen, que, depoi4 de al't'P.· 
màt.ado o predio pelo Senador Barão do 
Tt•a.ipú, fôra por este mandada. fazer í1 ponto 
da Alfandcga, conio ta.mbem foram feitas 
obras interna'! no edificio, reclamada~ a 
bem do serviço. 

Muller. . 
Peeced ida de alviçarcit·as noticias para .os 

nos,os adversa rios, a .chegada do ins11ector 
de fazenda communicon ás aspi r· ações de .;tes 
desusado calor e animação. e bem cedo viram 
nellc um elemento de victoria., desde que sua 
<Lttitude na inspecção, o modo como nella 
agia pr·omettii1m a. destituição do Sr. Dr. 
E~pindola, do ca.rgo de inspector da Alfan
dega, nã.o porque este militasse em política. 
mas pol'quo é genro do c:hcfo elo pal'tido que 
e.sta ba.n c;tda <Hpti rcprcsenttl. 

E' singular que os advorsarios concebosi:lem 
esse plano de Riiaquc ~L situação d.Jminanlie, 
mas o l'acLo é que niío I'ecuaram delle, lc
v:Jram-nt> ror deant.c, com <L esper·:wça. de 
que, J'ol'indo o inspcc ~o J• da. Alfandeg-•~. feriam 
o .chore do partldd, e i"t!I'indo este a.halLLL'iam 
o prcstigjo 1L1 sitwtt:ão ; rlahi css.: grande ;tr· 
senal de accu:'ittçõe.,; sug-;.n~r-irlas n., Sr .. lanscn 
Muller, as q n;ws cahern rlc:111ro 1l:t rcllt!Xã!J , 
da c<.tlma e rlo raciodnio, como estfio caJiinrlo 
nest •J monwnto. (Jfuitn bem.) 

Agor;L, ·sr. Pl'csiden te. veja.mmJ o que, l1n. 
de Yr.!l'dade t]UillliO <10 p:·cflio 0111 que fl!llC· 
ciona a. Alf"anrlrg:~. Nega n ~r . .Tansen ~'[ul
lêl' a l' forma OU I'CCon.~tl'UC:Ç,:Í.O (jlW molJJO!"OU 
CSS3)H'edio, adapf;ando-o ;is n nce ;sitlado" do 
~erviço adl!iWcit·o, j;í quando pcrtcnei:t ao 
actu<~l propdctario. 

E' mais uma f.a,lsidade quo lhe impingiram 
aquelles em cujas informações se louva. 

O prcdio foi reformado por oxigencia do 
S·r. Alonso de :\lmciüa, lm pouco fa.llecido, 
quando em sel·viço de inspecção -n :t Alfan
dega de Penedo, c a rof.H·ma, pl'incipiada 
nela antiga ptoprietat•ia, foi terminada pelo 
actual Sl". Senador Barãu de TraiptL 

. E '!i an,tc .~ do~~a reforma valia o aluguel 
:S03$ mensacs, quanrlo não Cl'a inspcctor o 
Sr. Dr. Espindola, não é muito que, depois 
della, mais de 20 annos depois, fosse elevado 
o alngucl .:L 5008, monnonte alitendcndo-se :1. 
elevação quo tem tornado tudo mais caro, 
:,:em c~cc·pc;Ko do,.; aluguei,.; de e;t:->.'l.s. 

~'ias admitta,mos. Sr. Presidente, que todos 
os melhoramentos fossem realizados ao tempo 
da an üga pl'Opr-ietaria, a qual nenhuni an
gmento de aluguel podia propor,· ém consc
quencüL do contracto então em vigor, onde 
podia o zelo do Sr. inspcctor de fazenda dGS
cohrir o al'l'anjo, que insinua, em perlir-se 
hoje o aluguel de 500$ l)Ol' um predio que ha. 
mais de 20 annos passados, sem ter o valor 
que lhe deram obt·as postel'iot·es, valia, por 
um cJntracto, o aluguel rle 300$000 ~ 

Et'<t , SL'. Presidente, o Governo obrigado :t 
acceit<n· a proposta do augmento do aluguel, 
si cslt1 era lesivo à Fazenda Nacional7 

Entrct:wto, foi acceita a 1woposta, como se 
vê no relatorio que, em 1SD7, á. pag. 4G8, 
apt·oseniou ao Presidente d;.~ Rcpublica o 
Ministro d::~. Fazcndn.: 

« Fnneciona a. A lfa.ndcg-a de Penedo mn um 
cdifieio de propriedade piri;ienlar, rtue estévc 
al11gado até :31 'rio dezombro do 1897 por 
:):0011:-:; annu:.tes, eunt'ormc contt'<tr:to quo tcr
min. !Ú em :?R de junho de IR!l2. 

O propl'iet;nio tlcssc oditlclo eJc·vou o 
:üuguol a :JOOs mons;ws, :t p;wtir do jancit·o 
U\~ lROK, devendo, pol'tanto, sot• C•lllSignad:l 
verba pam c.s . .;e augmcnto. O ctlillcio é vn.stu 
c rui mclhut·ado com a consl.t·ucr;iio do mn 
pavimo11 r;o supol"iot•. >> • 

A Camnra ha do convit· 'em que o honrado 
i\Iinist.ro riu então, que t:unbcnt tinh;L como 
awdlia1·, no TheSOIII'O Fedet·al, distinctos c 
honrados funccional'ins, c CIJja antorirladt• 
moJ·al niío pode ser posttL n<L mesma linha 
em qno cst<"t a do Sr. .Jansen Mullcr, nií.o 
encamparia uma proposta lesiva. 

Quereis ve·r agora, Senhores, corno se ma~ 
nifesh o zelo alarmado do Sr. inspector de 
fazenda p elos interesses reaes da fazenda 
publica? Quereis a prova da. isenção de.ani
mo, d<t superiorida<).c de vistas com que lhe 
pareceu acertado satisfazer os iptuitos do 
Sr. Ministro da Fazenda, ao confiar-lhe a. 
commissão ele inspe~cional' a Alfandega de 
Penedo?. 

Peço a attcnção da Camara : o assumpto 
·é da maior· imporLancia. O Sr. Janscn Mui
ler acha excessivo o augmento de 200$ sobre 
:100:-:; de ~~lugueL do edificio em que f~r.nccion<:~ 



:a alfandcg~~ ; profliga esse excesso e no afa
noso empenho de -assignalar o arJor com 
que sabe economizar os dinheiros · publicos, 
propõe ao S1' .· Ministro da. Fazenda a ~ra~s
ferencia da alfandega pa1·a outro echficto, 
mediante o aluguel de 300!ji mensaes. 

Quer a Camara saber que edificio é ess,e 
para o qual propõe o Sr. Janscn Muller que 
se transfiea a alfandega por 300$000? 

Ouçam a certidão que vou. ler : 
«Certifico que pelos cofres desta repartição 

-ê pago o. aluguel mensal de . 40$ ao Sr. Luiz 
Cravo, proprictario da casa em que estft a 
força federal destacada nesta cidade. E, para 
constar, cu, Quirin::> José Gomes, segundo es
cripturario da. Alf'andega de Penedo,passei a 
presente aos · dezeseis· dias do mez de maio 
de mil c novecentos. O segundo escriptu
l'ario, Q_ue1·ino Josd Gomes.-'-Visto. S. Paiva.» 

Eis. ahi como se desempenhou, corrcctissi
mamentc, honestissimamente o Sr . .Jansen 
Muller de sua commissão. 
. Que . diriL agora o Sr. Ministro da Fazenda 

!la confiança que lhe mer·eceu e:ssc inspector 
· de fazenda? 

O SR. PRESIDENTE- Ob.:;ervo ao nobrc> 
Deputado que está finda a hora do eKpe. 
diente. 

O SR .. ARAUJO GóES- Resta-me pouco a 
dizer hoje, Sr. Presidente; ê pos~ivel que 
amanhã,, depois, em outro qualf1uer dia, 
sempre que S3 f:1ç~~ necessario, eu volte á 
tribun:t, si <t ellu. iôr chamado em razão da 
im;pccção <lo Sr. Jansen Mullc'ir: 

Temos, pois, segundo a, certidão lida, que 
uma casa yellt<L, <1-l'ruinada ... 

0 SR. H.A nWNDO DE MIRANDA- Com 25 
• palmos de l'ren te. 

O Sn. Aruu.ro GóEs- ... que o a:.nno pa.s
sn,do vali:t. u aluguel de 40$ mensacs, para 
:dojamon to 1lo !los taca. mcn to dtL forç:a feclut·i.tl, 
1:ompustutle 10 pra<,:as, aos ollws do ~1' . .Janson 
:Mullcr deve valer :~00$ mcnsacs pal'a ·a. al
fandega! 

O Sn.. AIUWXELJ,AS GALVÃO- E' ou nã.o 
um oscandalo isto '? 

_o SR. AnAuJo GóEs- Ora, senhores ... 
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ria dizer, quanto foi incorrecto, parcial e 
apaixonado o Sr. Jansen Muller. 

E' isto que eu sei, e.3ta é a força que en
cerram os documentos. 

Quanto, porém, aos documentos porven
tura apresentauos pelo Sr. Dr. Espindola. ao 
Supremo Tribunal, os quacs aliás não inte
ressam á. com missão do Sr. Jansen MuUer.u 
não é tempo, não 6 proprio o momento paril 
o exame des:3e caso, inteimmcntc estranho 
ao rclatorio. 

Conclue o Sr. hnsen Mullcr: 
« Tal defesa. é assumvto que merece ser 

rigorosamente investigado c apurado ; não 
compete, porém, a mim esao encargo e por 
isso limito-me ao ligeiro reparo que deixo 
nestas linhas, cnja publicação solicito dessa 
illustrada redacçãq.» . . 

Queira ou não queir<t o Sr. Janscn Muller, 
ha de ceder ao devee que lhe cumpee, de de
fender a sua -obra ; não será decente que se 
abl'igue á som hrc~ do Sr . Ivlinistro da Fa
zenda ; que fiCJ.uc po1' detraz de S. Ex., de-· 
volvendo-lhe a respousabilià<vlc do que ·· é 
seu. 

Tarde embora, não é fól'<t (lc tempo o 
ajmlte de contas .a que o obriga a l>esponsa
bilidade que lhe creou a iospecção de Penedo. 
Não lhe compete, não ; ha de competir-lhe 
a investigação do ClLIC fôra essa inspecção. 
que não podia, como fora desempenhada, 
esGar nos intuitos do Sr.Ministro da Fazenda. 
E' tarde, porque logrou o Sr. inspector de 
f<.tzenda vêl' expedidits ol'dens que não sabe 
si .i<i tiver·am exccuçã.o,mas não é tarde para 
rcivintlic;t ·· o cuHo <."L veed~tde e ü.justiça.st~l
vando das ma.U1as J.c um inqucrlto tcncbro
s;tmentc al'l'anj;ulo a ltonorabilidadc do Sr. 
Dt'. Antonio Espin(lola, que, ennobrcceu <.t ca
deira de inspcctol' da Alfa.ndcga de Penedo. 

Tenho eonclnido. 
(Mtti/o vem ; nwito vem. 0 OI'WlOI' rJ CH11t-

1J1'Únen/ado,) 
Vem tL Mesa, é lida c cnvüvln. ;i Commis

sr>> ele ConstHuiç·ii.o, Lcgislaçf~o c .Just iça a 
:seguinte 

INDICAÇÃO 

O SR. ARROXELLAS GALVÃo- Pare:!e mes
mo um verdadei~o conto do vigario. 

Indico (LUC, ouvida n, Commis.sio de Consti
tuição, Legislação e Justiça, se ouça a 
Cftma.ra dus Srs. Deputados sobre o seguinte 
assumpto: . 

Lo Consoante à .doutrina dos a.rts: 73, 79 e 
ou tros da Constituição, os cargos ele Miuist1;o. l 
do Supremo Tribunal Militar o De.putado i 
Federal podem estar reunidos nas mãos do í 
mcsmv·individuo? J 

O SR. ARAUJo GoES- ... c parece mesmo 
um conto do vigario. · 

Alludp o sr. inspector de fazenda aos do
cumentos com que instruiu o Sr. Dr. Espin
dola sua petição para O cargo de juiz seccio
nal em Alagoas. O que eu sei, o que affiir
mo é que os documento;3 que aqui estão são 
do força probante esmagadora; que elles 
dizem eloqucntemente, mais do que cu pode-

C amara V. I 

2. 0 Nomeado algucm para aquelle cargot ! 
posteriormente eleito para este, deve ser o ! 
primeiro cargo declarado vago? .. 1 

Sala das sos:;õcs, ,~4 de mltio de 1901.
Fausto Cardoso. 

• 
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Compí,trccem mais os Srs. Urbano Santo.:;, 
Julio de Mello , Luiz Gualbcrto, Carlos Mar
cellino, Albuquorctue Serojo. A~·thur L~m.os, 
Luiz Domingues, José_ Enzcbw, Chr1s~mo 
Cruz Gncdelha Mourao, Cunha MadJOs, 
Joaq{üm Pires, Thomaz Accioly, João Lopes, 
Francisco S{L, Sm·gio SalJoya., Gonç~alo Souto, 
Elov de Souza., Tava.!'es de Lyra, Eernil'io 
CoLi'tinllo, Celso de Sonz _t, Bricio Filho, 
Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves, Cor
nclio dlt Fonseca, Es~acio Coimbra, Affonso 
Costa, .Toviniano de Carvalho, Tosta, Tolen
tino dos Santos, Galdino Lorcto, Pinheiro 
.lunior, Henrique Lagrlen, Nelson de Vascon
cellos, Angusto de Vasconcellos, Deoc:leciano 
de Souza, Julio Santos, Pereira dos Santos, 
Viriato Mascarenhas, Monteiro da Silveira, 
Lamounier Godoft•edo, Henrique Salles, Ole
gario Maciel, Oliveira Braga, Bueno de 
Andrada,, Luiz Piza, I-Iermcnegildo de Mo· 
raes, Teixeira Brandão, Benedicto de Souz<t , 
Angelo Pinheiro c Vlctorino Monteiro. 

Deixam de compa.recer, com causa partici
pada, os Srs. Agapito fios Santos, Gabriel 
Salgauo, Anizio de Abreu, .João Gayoso, Pe
reira Reis, So:wes Xeiva, Gomes de Mattos, 
João Vieira, Moreira Alves. Francisco Souré, 
Felix Gaspa.r,Eugcnio Tourinho , Satyr-o Dias. 
Augusto de Freitas, Rodrigues Lima, Dio
nyzio Cerqneira., José Mon,jardim, Cels~ dos 

. Reis, Sn,mpaio Ferraz, Sá Freire, Martmho 
Campos, Lourenço Baptista, .Joaquim Breves, 
Monteiro de Barros, Bueno de Paiva, Penido 
Filho, Rodolpho Paixão, Silveira Drum· 
mond, Mil·anda Azevedo, Xavier do Valle c 
Vespasiano de Albuquerque. 

E sem causa os Srs. Pedro Chcrmont, An
tonio Hastos, Indio do BmziJ,.Scrzcdello Cor
rêa, Rod rigucs · Fernandes, llaymundo Ar
thur, Vil'gilio Bl'igido, Augusto Severo, Lima. 
Filho, Pctlro Pernambuco, .M;tnocl Caetano, 
Eduardo Ramos, lVla.rcolino Moura, .Tosé :Mar
ccllino, lrineu Machado, Oscar Godoy, Raul 
Barroso, Barros Franco Junio1', -Antonino 
Fialho, Alves de Brito, Pereira Lima, Espe
ridião, Francisco Sa!lcs. Adalbcrto Ferraz, 
Landulpho de ~agalltães, Sabino Barroso, 
Arthur Torres, :Ma.lta Junior, Domingues 
de C<tstro, Valois de Castro, Edmundo da 
Fonseca, Cincinato Braga, Alfredo Ellis, 
Azevedo Marques, Ovidio Abrantes, Lin
dolpho· Serra, Manoel Alves, Alencar Gui
marães, Barbosa Lima, Marçal Escob~Lr, 
Soares dos Santos, Rivadavia Corrêa, Au
reliano Barbosa, Pinto da Roehã e Campos 
CartiCI~. 

O Sr. Neiva (pela o1·dem)-Sr. Pre
sidente, pedi a palavra pela ordem apenas, 
para solicitar de V. Ex. que, attendendo á 
solicitude reconhocida com r1no sempre pro-

cede a Commissão de Constituição, Legisla.., 
ção e .Justiça,que j<.t apresentou, devidamente 
emcndad<t, a redacção pa.ra 3a. discussão do 
projecto relativo aos bancos, dê V.Ex. quanto 
antes o referido projecto para ordem do dia. 

O Sr. Presidente-O nolH'e Depu
tado ser(t a ttcndido. 

O Sr. Di no Bueno-PerU a. pala
vra, Se. Presidente, para solicitar a V. Ex. 
quo se digne de consulta1~ ú Camat'a se con
cede dispensa de interstício para ser votado 
immediat<.tmente o pu,recer, hoje publicado 
no Diario do C'on[!resso, r econhecendo Depu
tados pelo lo districto de S. Pu,ulo os Srs. 
Fernando Prestes de Albuquerque c AntoniO. 
Moreira da Silva. 

Consultada a Camara,, é concedida a dis
pensa. pedida. 

Em seguida são successivamente postas a. 
votos e .. approvadas as seguintes conclusões. 
do parecer n. lO, de 1901 : 

1°, sejam approvadas as eleições procedi
das no dia, 8 de abril do corrente anno no 
1° distr'icto eleitoral do Es ~ado de S. Paulo, 
annullad<tS as das-secções la de Jurupiranga, 
1" .de Jaquiry, P· e a unica dtt Penha. de 
França, la. e 2a de Cananéa, 1"· de S. João da 
Conceiç:ão, la c 4" de S. Braz, 2° de .Jaquini, 
2a e 3" da S. Bernardo, 27a de S. Miguel, 1 a. 
a 4a do Santo Antonio da Cachoeira, ~a a 5a. 
do Norte -da Sé, 4a da · Piedade, unica <l<.L 
Araçanguama, 3"' c 4a de Itapccerica .. 1 a. da, 
Consolação, 1 a de Santo Amaro, unica de
Sete Barras, 1a c 2a de Xiridca, unica de· 
Iguapc, 4" de Mogy das Cruzes, unica de 
S:wto Antonio de .Juquia, 2a lle Cotia. c P de· 
S. Panlo. · · 

2°, que sejam reconhecidos e proelamado'S 
Deputa<los os cidadãos Antonio Moreira <Jia, 
Silva o Fernando Prestes do Albuquerque~ 

O Sr. Presidente - Pro~·lamo, 
Deputados pelo lo districto do Estado de Sfl.tJ· 
Paulo os Srs. Antonio Moreira tla Silva C' 
Fernando Prestes de Albuquerque. 

Comparecem ainda. mais os Srs. José Ave
lino, Esmeraldino Bandeira, Castro Rebello·,. 
Neiva, Paula Guimarães, Nilo Peçanha !J 
Carlos Cavt:tlcanti. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

O Sr. Presidente declara que, che
gando ao conhecimento da Metla que não 
foram distribuídos os avulsos do pt'oject() 
n. 131 C, de 1900, -fazendo varias ttltera
ções ·na tarifa das alfandegt:ts, deixa do su lJ
metter i'L votação o dito projecto até que
os mcsmoH sc,ia.m destribuidos. 
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s• annuneia.tla a continuação d\\ 2a di.scuS· 
são do projccto n. 87, de 1000, mandando 
ol>SOt'\•ar -varias disposi4iics paro . fiol ox· 
ccução da lei do Cllsrunonto civil. 

l;llJ um golpo do vordadoira auda•ia o 
novcrno Provioor-io d.ecretou o ca.samf}nto 
civ:l ; faltou-lho, p~rém, corngom para e~;. 
f.;tbclcccr a proe«toncia. do acto civil sobre o 
acto t'Cligioso. Como c\·a. de cspet•at• ~utgi.u 

O Sr. Prc .. tdente - Te>m n P:l.· logo a. corr~nl" ronccionnl'ia. c a. somb,•a d:. 
lnHa o Sr. Sylv.io Romero. nova. loi praticaram-se os maiores ab>isos c 

até os mais rovollantes crimes. 11(\ro com· 
O li!lr. S)•Jvlo Rcnnero começa prohelldendo a sU.uaçlio eriticnquo a ld~a 

pedindo exeusns por tolllJl.r parte no debate, reaocionaria ltn,via. crcado, o Governo cri te·· 
noo só porquo Jl>o confltou tor eJio o anno · riosamento fcr. bnixar outro docrcto, W>ter
p;ossado tomado uma alt•n•a desuzada, o vô minando a. :rn"O<:cdeocia. E!&~ medida. foi 
que COJ>!inúa. a.ssim, como porqno ~ao en~.a- sanccionado. mais tarde no Codigo Pannl da 
raro Msumpto por um prismo. divct•so. R..publlc" ew artigo quo est~l>oleeia penas 

Paroee-11\G que não~e Uatâ de comb.:tte do aos nubcDLes qua sB cas:~.--s~em ~Hgiosamcnt.o· 
~~aliamo e do ultt·~noatanismo; noo se sem ao1to.s o fllzercm n~civll . k: como o Con
t.l'ata de .repetir raeccins volt;>jrcant>S nem stitnição não tuou a obrtg•toricdade dr.ss ... 
tl•rorM do fanatismo. O ponto de •ll!ta preCJ)Iloncia, tiraram dahi consequoneias ox· 
~ob que vac. enc..'l.t'ill' o assum:pto ó o ponto traorll\nal·ias~ o ~urgiu essa into!et•ancia. 
do vista da pbilosoploio. que segue, 6 o ponto d~mc<lido.quc al6 quer vedat' a di,;eussão do 
tle via toa das et~ncepçõcs SO<'.Jólogic.as, cuja assump1.o. Foi então guo o espirtto reaceio
applieaçoo 1\ materia. em debato pas..oa tl nat'ill so procurou <ISS<'.Ilbo'ro:w de tudo c ~ 
demonstrar. houYo om mioistro que se sentiu sufHcf .. 

Si I! ver<lado tudo isto que disse, não so ontemont.e autorl:<ado a revogat• o at>. 284 
deve fazer reforma alguma .soeltt.l· sem prl· d, Codigo Pcnal,sobpt·~tcxto ilc quo o mostuo 
meiro se estudar c conhece.- qual o e11tado SI> acha'\":" crn B~c:rrnnte c(U)tl•alliÇã.o á. dou ... 
da. Naçio, qua.e.i nasuasyredí,;posições. trina. cs~abeletidfl. pe.t{) cstaturo basico ela 

Sempre oo verMoou aqui, como em toda. a Republica.. 
r.olonizaç:>o da Ameriea, uma a.nlioomla Apl'<lSentatá um substitutivo :w pl'ojocto > 
completa entre uma '[16qllcna tiUte intelle- 110r emqua~~to, o o1oador <'St<i. csbOç~ndo, êtQ 
ctual e as grilndes mass:\s ignorantes. O Linh~ .. s gt)racs, a.s ~u~\s irléà'9 ,yj bl'ô estu im
povo nã.t·, oonheco a DOS~\ littoraturn. por- po'rtantc assumFfo .. 
que a lltt&ra.&ura não geme eom ellu. Nas Todas as "'ligiõos tl<> mundo compõem·SO· 
industrias. no oommercio ele., o mesmo de tl•os p<>t'los : o. dogmatiea, o. cultuai o a. 
f"clo C vnriflcado, eoncorréndo par;~, es-la si· root•al. O orad<1~ as;eveta. quo n me.Ulda exi
tuto.~í.o em que est:unos de vor o poJqueoo gida polo projecto noo oJfendo a ncnhnma. 
e o aUo commorcio. as indwttriaa o até os de..=sd\vi.ões. · 
bancos, tudo em poder dos eslraDooeiros quo l\ão tom csgot•do ainda a analysc dos-
nos governo..rn_ e no& Cltploram. argurncntO$ nQgath·o~ do projecto, que não 

O mesmo se dá no terreno politico·social. cor responde ~s n"".essidades do pliZ. 
Qual<! o idca.l popular do Dr<U.Il I Nenhum. Como la.l, fallou ainda. cil.:>r o o.rt. 28 ~~~ 
Não conhcco, historicamente; não conhece CooslituiÇ:W que o projecto noo cita, nom a 
ideal a[j(um ~o povo brazileiro, CommL~si\o no ~u parece•·· 

No entretanto, é inüludivcl o valor d:>. Como a libnrda.de <! rcla.tiv,._ o esla r~lati-
vont.,de. · vidado está nos leis, pódc·se inclui!• mais 

N'"ao ~mo os homens intollignntes, teme esta, sem a\aclLl' aqunl!A. 
os h•')mOn$ de vo:ttadeo. · · Para que seJa cOJlhecido de t.xlo o paiz o 

Foram os homens de vonk,de quo funda.- seu ntodo de penSD.t' sobre o assumpio e :1o 
raro oo gr<Wd&S ímperios da anügui~ade. joslljjcaçãodo substitutivo, que vacnpreseo
A' sti!l. enc.!'gia, á su:1 torça. d_e vontade de-- ta. r, o orador resumiu a. sua. O}liniâ.o em uma. 
vem os rouu:mos os f,'"I'~lldGS tl•iumphos que série de considerd~da, a. cuja leitu1'a p!'ooodo 
obtiveram. c que aerão publicados an .. x:edeudo o sen 
~quanto os get•rallltieos a~n, nO• di... substiluti.vo, que <! igualwHnle lido polo 

cuttmos. ora4or. 
A Allcm~nha pasma. o mundo com a. &ua Para concluir, "ponas lcmbr~r~. que nlio é 

~.nergia, org-.. mlzando industri:tS, c.ercitos.; sómcllto aos in<lividuos que se de>e uconso
-all) ~uadra.s. olla quo, quasi, noo tom J.bar o robus!ocimcnto dá vootade. O que o 
eoslss 1 1!:, JIOr outro lodo "logla,!orra, pa- uo.so pa.iz precisa ó eultiv&l.' o amo:r da bn· 
renta pt'O:uiua. d~ grande potencia gc;•ma· 1na.nidodc, mas sabon!lo querer o procurando 
11iea., l'8COrdemos, impõe~ por toda c parte, cvant:l.l' a sua. gra.n~eza, porquanto a P(\· 
:1. ~ parro l~va u sau out'O, os seus produ· lría :só ptído ser digna d~ si mesma c umada 
e tos c praticamente •Ucta leis. pot'!OlttS filhos e respeitada pelos est.raugeit'OS, 
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-quando a innocencia de nossas donzellas e a de nã.o se comprehender como possa atacar 
:sua belleza gmciosa. não estiverem á mercê a consciencia do individuo, deve ser, ao 
<la camificinu. dos malvados e concupiscentes con ~ra.l'io, um mo ti v o de jubilo p:ttr'iotico 
de qualquer cspecic. (MHito bem. Palmas no para todo bom cidadão. 
recinto e nas gale1'ias). l:l0 Não é racional que um neto, de si 

'f- Justificação a que se refere o Sr. Sylvio tão respeitavel, qual é o casa.mento civil, 
Romt~l'o. .. a ponto de ser o · uni co reconllecido pela. 

1. o A precedenciá do ca.sa,mcnto civil ao Com;tituiçã.o da Rcpublica, met•oe,~a o aca
. re!igioso existe, ou pelo menos .já. existiu na ta.mento elas confissões religiosas, quando 

le1, sem fazel' mal. c ao contrario, com gran- ellas o po(lem postergar, ;t1;iré1ndo-o para 
odPs vantagens geraes. o segundo plano, e nào o mereça. c torne-

2.o Es'la precedencia origina-se da pre{e- se repentinamente nocivo, quando ante
~encia dada. ao casamento civil pelo a.rt. 72, cede as praticas eultuaes da;; mesmas .con-
§ 4°, da Constituição, acarreta. uma. necessa- fi;:;sões. , 
l'Í;tmento a outra ; porquanto, não se com- l4.o A pretenção contraria origina-se da 

. . pr .:hendc que o Est;~do possa peeferir c pri · extensão cxa.ggerad<t, anGi-philosophica, pu .. 
vilegiar sem que possa amparae e proteger : ramente metaphysica, com ares de cousa 
a prcfereneia sem a p1·ec · ~dcncia é uma Yer- absoluta, do conceito de lt"úerdade individual 
.dadeil•a cont1'adictio in adjecto. c da doutrina da separaçtio da Igreja e do 

3.o A prccedencia, além de conclusão lo- Estado; porque é evidente que a lWimeira. é 
gica,, é um meio de düfe.-;a, portanto. toda rchttiva ás conveniencüs !l<t commu-

4.0 Justifica-se plenamente diante do espi- nhão c a segnnda. ha de girar dentro do 
rito do 111't. i.2, §§ 6° c 29, da. Constituição. respeito das leis. 

5.o Conclue-se da super·ior antecedcnci<t da 15. 0 A prccedencin. é prat.icacl<~ c <~conse-
sociedade civi.l a toda. religião positiva e or- lhada pelospositivistas,pol'quc a.tteltamjusta, 
ganizada. patriotica e conveniente. 

G.o Origina-se c deduz-se da unidade doEs- lu. o L~' tambom aconselh~tda })Ol' muitos e 
tario em face d<~ multiplicitla.de da.s confissões dos mais dignos ministros de outras con-

- religiosas. fissões. entre os quaes distinctos sacerdotes 
~·.oE' o meio mais prompto, e j<t posto em catholicos. 

prova. p::tra cohibir os ct'imcs que se estão a 17. o E' praticada, em granrle numm'o de 
re})etir em matel'ia. de casamento , c mais paizcs, tilo cultos ou mais qne o Br<tzil, com 
vale, c é o dever de todo legislador sensato, intuitos de ordem, de gn.rantia de direitos, 
pr·cvenir do que castigar; com respeito de tados,- sem lla.mno para· 

8. 0 Não colloc<t na dependencia do Estado, JJinguem; 
como falsamente se allega., cult'o algum ; 18. 0- E assim é; porque a evoluçito social e 
})orque o easa.mento não é um institutJ po- política S3 faz no f!entido ela, laici:;ação do 
litíco e sim mc;.a,mentc civil : nã.o é nenhum Est<tcto, o, sendo a füema. civil do casamento 
porler publico que poss;t sujeita\· c compl'i- :1 smt fórrnn. leiya, mode1·na, deYc ser pro
mit• outr.o, não pas;;wdo de uma simples tegiun. por to<lo:s os meios dignos, c ontl•e 
funct~: ?i.o particular, compativel eom todas a~ o .. ~tes se aclu a. sna. prccedenci;~ n.o religioso; 
crenças c com todos os regimcns ; retl'ogeada quem l)l'atica o eontr·ario, por 

!J.o N:-Lo colloea, outeosiln, culto algum na mais que sophysmc pa.t••t illudiz· c illt~t·-so, 
dcpcnúcnci;t do Esr.;tdo, porque nella o onus c alardêie assim pl'úcedel' pJl' dcfon(lm· \una 
da prova não incumbe ao ministeo confes- liberdade que ninguom n.taca. 
sional e sim ao.s n•1bentes. Vem tt Mesa, é lida, apoi<ula c postn. Mll· 

lOo Não se pórlc comprollendol' como a juncta.mente em cliscm;são ;1 seguinte . 
mera a.presenta<.,:i1o de· uma certidão, esta 7 -
mesma ali<ts exigida aos nubentes, venha 
a pôr em perigo a. inde:pendencia do poder 
espiritual . 

ll o A pretenção contraria prova demais, 
pot>quanto, mesmo sem a precedencia, do 
casamento civil, os sacerdotes . não podem 
de facto cclehl'ar easamcntos .. sem a 'apre
sentação por parte dos pretendentes <le 
documentos de )wocedcncia crvíl, como certi
dões de idade, etc. 

12° A precedencht não fero, não })óde ferir 
a. consciencia religiosa dos nubentes; porquan
to o cumprimento de um no·bre dever civico, 
.exigido poe altas eonYeuiencia.s sociaes, além 

mrENDA 

.rio p1·ojeclo n. 87 de 1000 

SnlJstitntiva,: 

Art. 1. 0 O cnsamento civil preceder<i o 
rcli~doso . 

.i\í•t. 2. o Aquelles que contr[~hircm casa
mcn~o perante o ministro de qtudquer con
fissão antes do acto civil incorrerão na._pena 
de prisão cellula.r de seis mezes a um anno. 

Art. :1. o N<t mesma pena incorrerá o mi
nistro de qualquer confissão quo cclcbru.r o 
casamento contra o pre.~cripto no art. .1°, 
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si tiver siJo elle que a iss~ induzira os nu
qentes. 

Art. -:i. o As testemunhas serão consitle
radas cumplices. 

Art. 5. • Revogam-sG as disposiç:ões em 
contrario. 

Sala. das sessões, 24 de maio de 1901 .
Sylvio Romero. 

Fica a discussão .adiada pela, hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDJ~M DO DIA 

E' annunciada a 3"' discussão do projecto 
n. 109, de 1900, dispondo que ci cargo tle l.li
rector do Pombal Milita.r seja peovido por 
official subalterfl{) ou capitão effcctivo de 
qualquer corpo ou arma. do exercito, com 
parecei!· ela Com missão de Marinha e Guel'ra. 

Ningucm pedindo a palavra, é encerrada a 
dis.:mssão e adiada a votação. 

· E' annunciaua a ;;n lliscussi'lo do Ilrojecto 
n. lO~~ A, de 1900, cquiptn•ando, para o 
effcito da percepção tlo monte]Jio milit tr, o 
pae decrepito, que n5.o tiver outro umparo, 
á mãe, viuva ou solteira, de otnciul ütlle
cldo. 

Veni ü, Mesa, é lida, apoiatl:t o posta con
,juncta,mente em discus.sào a scguin1je 

EMENDA 

(.lo p1·ojecto n. 103 A, de 1900) 

Accrescente-se: - Paragrapho unico. Com 
o í'allecimento dos sucoessorcs lega.es do con
teibuinte para os cll'citos do montepio, este 
reverterá em f<tvor da irmã. ou irmãs sol
teiras, a contar da presente data: 

Salarthts sessões. 24 de maio de 1901.
Hel·edia de Sá.___:_ Ildefonso Alvim.- Leonrtl 
F'ilho.-Raynwndo de llfit·anda.-Jlfartins Tei
xeira. -Aureliano dos Santos .·~Sil"'a Mári:·. 
~Antonio Zachar1:as. - Manoel Fulgencio . .....:. 
Elpidio Figueiredo.- Sylvio Romet·o. -Alves 
Barbosa. - Paranhos· 1liontenegto. - Epami
nondas G1·acindo. -Mayi'inh.-Jose Boiteux. 
-Nogueira Jtmio1·. - Lindolpho Caetano.
Teixeira de Sci.-Gonçalo Souto.- Pinhei1·o 
J~mior.-Estacio Coimbra.-Theoph-ilo Oltoni. 
-Larn(wUne,-Joao Lui:s. -:-Olegar·io ll:laciel. 
-Albuquerque Serejo.-Sú Peixoto. -Oliveira 
Figuei1·edo.-Julio de MeUo.-Neiva.-Cm·los 
de Novaes.-Jo1To Lopes.-Joaquim Pi?·es;
Hem·ique Lagrlen.-Josd Bon?"fac.io.-Thomaz 
Accioly.-_Velson de Yasconcellos. -Affonso 
Costa .-Pe1·ei1·a de Lyra.-Celso de Souza.
A~tgttsto de ·vasconceltos. -Carlos 1lim·cellino. 
---'Teio;eira Brandao.- Julio Santos.-Cast?-o 
Reoello. 

O sr:. ~erma~o Hasslocher (") j 
-Vou hnuta.r-me a 1ormula.t• mn.is um vez i 
um protesto contra o novo assalto que ~e
pre~edita aos cofres da RepubUca, que 
mmta gente pretende trans!ormar em têt<1 
a, que se apegam as gerações successivas .de. 
militares. 

Não discuto o projecto, discuto a emenda. 
Sei que ella tem uma prcoccupação pura
mente pessoal, visa. soccorrer um caso pa.r
ticuln.r, e por isso sinto que não esteja, pre-\ 
sente o autor da emenda para a defender · 
não dig·o os signatarios, porque esses íorarÚ 
apa.nh~tdos de sorpresa e não sabiam do que. 
se tra;ava. . -

Senhores, essa, emenda tem em vista· soc~
correr a irmã de um rio grandense, de um 
pa.tricio meu, irmã de um official de ma
rinha h a pouco üü!ecido, que deixou o soldo 
[L SU<tl'eSpeitavel progenitora, senhora quaSi 
decrcpita, quo ainda não expirou, mas que· 
está sendo explora.dct em vida, c IJOr isso· 
recommcnda.-se ao Congresso que fttça uma. 
lei 1mra que reverta amanhã, quando ella. 
não existir, a, pensão e o montepio que hoje,· 
gosa, em favor de uma irmã do c<tpitão de 
mar e guerrct D3lanure. -

Assim, o Congresso ê illudido na sua boa: 
fé com a discussão de um projecto desta n·a
tureza, q-ge nã') visa o interasse geral dc1 
Nação c sim interesses privados, transfol'-
mando por essa fórma o crario publico em 
mon~e de SOCCOl'l'O. . 

Estou de pleno accor•lo em que os militaras 
encontrem . na Nação um protector de suas.' 
famílias de seus filMs, de sua mãi ou pai 
decrepitos; mas não admitto que vivamos 
estendendo exces.'>ivamente esses favores, 
que só podem tornar odios<1 a.os olhos do püz, 
a claSS) militar, preijendendo que todos 
a,quelles que tecm ligaç1o com ella se vão 
substituindo no go.:;o de pensões e montepios. 
Isto não é dil'eito. 

Pretende-se agora esGendcr uma pensão a. 
uma irmã, cous,-., quo até hoje não existia. 
Vamos fazer uma lei, mas lembrem-se os Srs. 
D.;putados que se tr~.tt:.t de uma senhora que'
por emquanto vive ao lado da mãi do honrado· 
contra-almieante Delamare, gosando de uma . 
pensão de ~00$ a 900$ memaes, senhora . 
idosa que pode morrer de um momento para. 
outro e, na eventmllidade dessa desgraça, já 
se faz uma lei, afim de que a pensão reverta. .. 
<'t que vac ficar viva. 

Isto não é jusb. 
Não discuto o projecto: limito-me a fazm• · 

esta advertencia., para, c1ue os collegas fi
queni sabendo do que se trata, que é mais -
uma lei de camctee pura. mente pessoal, que · 

(·) Este dis~urso não foi revisto pelo orador•: 
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r1ão consulta os interesses publicos, e tlquem 
prevenidos aquelles (lllC de smprcza as.'3ig
Jiar:am :t emenda, illuuidos na sua Lôa fü, 
pensando contl'ibuir pa.rc~ um <~cto de justiç;a, 

· -quanuo, de fiLCto, cnntrilJuir·<tnl apenas pal'<1 
favorece!' um interesso p~·ivado, verdadeit'a
mcntc imrnol'<tl, porr1no tJ airrontoso. 

Digo que~~ immor<tl pol'clue é immoraJ a 
exploraç,iJo de um CitSo deste.~, qna.l o de urna 
senhora. r1 ue <~in<la nào expirou más r;uji.t suc
ces,;ão jâ cstü. sendo di,;pntadí1 acobeetada.
mente, mas qno, afina.l, cstü. sendo exploeatl<t. 

Ee.1. o que tilJ hé~ a. dizer. (!1Iuito vem; muito 
. ?Jem .) 

O Sr. Elpidio Figueiredo (')
Sr. Presidcnt;e, o meu nome figura ta.m
bem na. emenda <lUC aca.b<t de ser lida.. 
Assignei-a o posso g;trantir <~ C<~.si1 que não 
:fui illa.q ucaào na, minlw, uon. f<i. 

Nilo qucr.J s<klJcr sl esta emenda púdc ou 
não apt•oveitr~r <1 uma irmã. do. pesso<t a quem 
·se ref'el'iu o illustre Deputado que ac<tha. de 
occup<tr :1, tl'ibuna ; o quo quero saber ü si é 
. justu. <t mcdüla nclla consignada. 

Conltcwo, Sr. Presi1lentc, diversos casos de 
irmiis ué illustres militn.rcs, a expensas dos 
·quacs vivlét.m, qnc ficaram c ainda con
tinuam na miseria., pot' tcr·em desapparccido 

·· aquolles que eram o seu unico amparJ o 
arrimo. 

Sr. Presi(lcntc, desde que o montepio não 
sej!l. ti L'ado dos cofl•cs puhlicos, mas da con
teibuit;~ão dn.da pelos propl'ios militares, é 
.Justo que esta. contriiJuiç~ão por elles 1cita 
venha a rcvertm· em f<tvor <htquelles que 
sempre vi veru.m com elles sob o mesmo 
tectu. , 

As:sim, Sr. P reshlcn te, re3pondendo ao 
. illustr<Hlo Dcpu'j<.tdo pelo Rio Grande do Sul, 

declaro CJlle assignei a emenda que se acha 
::.em di$CU~.~lio, convicto, como aindrt me acho, 

de que· pratiquei um ac~o ,ju':lto. (Muito 
bem.) 

Vem ;i. 1\{esa, é lida, apoiada e pos~a 
.conjunctn,mcnte e~11 discussKo, a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 10.'3 A, de 1900 

Acc1·cscente-se in fine-tornando-se mden· 
-sivos a.os funccionarios civis, os favores 
.constantes deste projccto. 

Sa.la das sessões, 24 de maio de 1901.
:Paula Ramos.-J. A. Neiva. 

-: NinguHm mn,is pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação, até que 
a resp3ctiva Commissão de parecer ·sobre 
.as emendas ofrerecidas, 

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

_ E' annunciada a :3" discussão do projccto 
n .. ~55, de 1!>00, considet•antlo como refol'
mado, desde a chlt<L de sua IH·omoção, com o 
soldo da tabella em vigo1', no posto de alfe
res, o .'!-0 S<lrgento .José Mari.:t do Valle lt<t~ 
malho. 

Ninguem pedindo n p<tla vra, é encerradn 
a discussão e adiada n. v o ta.ção. 

E' annunciada a discnss~i,o unicn. do proje
cto n. 22:J, de lDOO, autoriiando o Gover.ç.o v, 
rof0rmar. mcdi<tnte rnspecçã.o de Sttude c 
com o soldo ela tahelh.t, o enfenneiro·mÔl' 
n.lfcres gracluado Christi<mo Pon·tes . 

Níngucm pedindo a palavra, é encerradiJ. :1 
discussã.o e adiada a votação. 

E' a.nnunciada a discusslio unica do peojQ
cto n. 2üG, de 1900, autorizanJ.o o Poder r:x
ccutivo a conceder um anno de licença;,_,com 
o rc.:;pectivo ordonn.do, ao t:.!lcgraphista. de 
8''· cl:tssc tla Estrada, do Ferro Central do 
Brazil, Mario Julio dos Santos, para tratar 
de sua. samlo. · 

Ningucm pndindo a palavra, é enccrradi1 a . 
discussuo c adiaü::t a. votação. · 

E' a.nnunciada a la discussão do projecto 
n. 177 A. de lDOO, rna.ndando .contar como 
tempo de serviço ell'ectivo, para todos os 
em~itos legaes, o passado fóra dos respectivos 
empregos pelos funccional'ios civis da. União, 
cJemHtidos por motivo dos movimentos revo
lucionarias occorridos até 23 de agosto de 
1895 e que foram readmittidos, com parecer 
e emenda da Commissão de' Constituição, 
Legislação e Justiça. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a 
discussão e adiada a votação. ·-

E' annunciada n, la. discussão do projecto 
n. 20.2 A, de HJOO, := .. utoriza.ndo o Governo a 
conceder o premio de :30:000$ a José Moreir<1 
de Figueiredo Vasconcellos, para auxilio dv, 
construcçã.o e montagem do Triplica.dpr indi~ 
gena, com parecer da, Commissã.o de Orça-
mento. · · 

Ninguem pedindo a palavra, ê encerrada a • 
discussão e adiada. a votaçilo. 

Vae a. imprimir o seguinte 

PHOJECTO 

N. 13- 1901 

.riuto?·i;;a o Por.ler Execulti·vo a abri?· ao Jvlinis
terio da Gtterm o c1·edito ea;traordinario de 
837$472, pm·a pagamento do ordenado do 
fiel aposentado do ea:tincto A1·senal de G!ter
,.a do Estado de Pe)·nambuco, Joi1oJ Leopol
dino do Rego 

Em mensagem de 3 do corrente, sollicitou 
o Sr. Presidente da H.epublica o credito de 
837$472, para pagamento do ordenado ao fi'31 



upmentado do cxtincto Arsemtl de Gucrr<t do 
Estado de Pernambuco João Leopolúino do 
Reg v. 

Allega i1 informaç.ão · do Ministel'io da, 
Guet•ra, abúxo publicada, que, lHtVcndo sido 
Jnspeccionado de saude e julga.tlo incapí1z de 
continuar no serviço do cargo o referido 
:fiel, antes de decretada a extincdí.o do allu
dido ttrsenal, ·só pôde, entretanto ser apo
sentado posteriormente a ella, pelo que não 
foi inclniúo o respectivo ort.len<1do nos orça
mento::; de 1899 e 1900. 

E havendo a Commissão de Orç~amento ve
rificado de justiçí1 o cr·edito solicitado,. é de 
.:parecer que seja eoncedido, c apresenta o 
seguinte pro,jecto de lei: · 

O Congresso Nacional- re;;olve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo 

autol'izado a aiJl'ir a.o Mini~tcrio da Guerra, 
o credito .cxtraordinal'io Je 837$472, para 
:pagamento do orden~lo tio 1icl aposentado 
·do extincto Ar.~cnal de Guerra do Estado de 
Pernamhuoo, .João Lcopoldino do Rego, a 
contar de 19 de janeiro de 1899 a 5 de feve
reiro de 1900, vi::lto não. haver sido contem
:plado nos raspcctivos orç~amentos ; fazendo 
as nccessarias opera~·ões e revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das Commissõcs, .24 de maio de 1901. 
-Paula GuimáriZes, presidente.- May1·ink, 
l'Oh~tor .-Nilo Peçanlta. - Co1'nclio da Fon
seca. - Francisco Sá. 
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Votaçrí.o do projecto n. 10\), cln 1900, dis
pondo que o cargo de dircctot' do Pomhal 
Militar sej;L provido por oflicial subalterno 
ou capitão ell'ectivo ·de qualquer corpo ou 
arma do exe1·cito, com p<~.rocer da. Commis
são de Marinha e Gtterra (3:~. discussão) ; 

Vota<jio do projecto n. 255, de 1000, consi
derando como reformado, desde a data da 
sua 11romoção, com o soldo d;L taJJell<t em 
vigol', no posto de alt'ef'cs, o 2" :-Jargento .José 
Mul'ia do Valle RamaLho (3u. discussão) ; 

Votação do projecto n. 22:_l, de woo; auto
rizando o Governo <L roforifln.r, mediante 
inspecção do saude e com o soldo da tabclla, 
o enfermeiro-mór a.lfert~s gl'adnado Chl'is
tilmo Pontes (discussão unica) ; 

Votação do projccto n. 2GG, de 1000, auto
rizando o Poder· Executivo a conceder un 
anno. de licença, com o l'Cspeetivo ordenado, 
ao telegraphista de 3" cJa.s$e da Estrada üe 
Ferro Central do Brazil, Mario .rnuo dos 
Santos, para tratar de su<t sande (discussão 
unica) ; 

Votação do pt•ojccto n. 177 A, de 1900, 
mt1ndando contar- como tempo (le serviço ef- · 
feetivo, para .todos os cH'eitos legaes, o pas
sado mra dos respeci;ivos empregos pelos .. 
funccionarios civis da União, denütti<los por 
motivoüe movimentos rovolucionat•ios oc
corridos atê 2:1 de agosto de 1895 e que fo
ram readmittídos, com parecer e emenda da. 
Commissão de Constituição, Legislação e 
.Jus~iça (l" discussão); 

S,r. Presjde11te da Rcpublica- Tendo o Votação do projccto n. 202 A, ue 1900, au-
fiel aposentado do cxtincto Arsenal ue Guerra torizando o Governo <t conceder o premio de -
d.o Estado flc Pernambuco João Leopoldino :30:000$ a José Moreira de Figuci.rcuo Vas-
do Rego deixado de receber o respectivo or- con.:eUo 3, para auxilio da constrttcção e 
üenado de 19 de janeiro de 1800, data da ex- mo! ~agem do-Triplicador ind.igena, com pa
tinc(;ã.o daquelle arsenal, a 5 de fevereiro rcccr da. Commissão de Orçam:mto (I" dis-
de l!JOO, em que foi aposentado, .na impor· cussii.o) ; 
1.:tncia total do 837$472, pot· não ter sido 3"- discussão do projecto 11 • 1 A, !lo wo 1, 
semelhante quantia contemplada. nos orça- suspendendo 0 decreto n. liH, de 17 de .ia
menta~\ de 1890 c lBOO, ordenado a que tem neiro de 1g90, na parte relativa üs líquida
cllc dil'eito por haver sido inspcccionado de ;:ões forçadas pu.ra os bancos nacionaes. com 
samle e julg;tdo incapaz de continuar no Sé(le na capital do .Estado d<J. Bahia, que de
-exercício do seu cargo, a.ntel'iol'mentc á clara. rem perante a rc>pccti v a. Junta com
citti.da· extincção, <~guardando, por isso, como mcrcial, dcntru de 30 dias, a contar da data 
doente o pedido que fizet•a de sua aposenta.- da :publicação desta lei, arloptar o regimcn 
floria, venho apresentar-vos a inclusa Men- que ella estabelece ; 
.flf.tgem·solicitan(].o . do Congresso Nacional a 
concessão de umcredito . especial da referida 2a discussão do prvjecto n. 2G2, de 1900, 
quantia para o alluilido fim. autorizando· o Poder Executivo a conceder 

ao engenheiro .Joaquim Huet ilc Bacellae, re
capital Federal, 3 de maio de 1001.- J. speitados os direitos adquiridos, a constru-

N. de Jlledeiros Jli!allet ." cção, uso e goso de uma estrada !lc 1crro que, 
; · ·· · · · · ·· partindo do Maoá.os, siga o rumo gel'al do ;º Sr:. Presidetit.e ~Estando :esgo~ ;.qort.e e nas condições que estabelece. 

tailà~ as ma.t.eria.s . dai ordem do dia. . e· não 
havenrlo nada ma,is. a tratar, designo pa.ra . j 23 p::~.rte (ts 2 1/2 ou antes ; 
;_trriá!lhã., a. seguinte or4cm do di<t,: · · . . ;· r . f continuação da. 2a discussão do projecto 

1;\ parte até ú.s 2 1/2 horas (ou antes): \ri. 87, de 1900, 1naudando olJservar varias 
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· __ disposições para fiel execução da. lei do casa
mento civil. 

Continuação da 2a. discussão do projecto 
n. 85, de lDOD, regulando o sorteio militar. 

Levanta-se r~. sessão ás 3 horas da ta.rde · 

li(\ SESSÃO EM 25 DE :1\IAIO DE HJQl 

P;·osidencia dos SrB . Va:; de Mello (P,·esi
derl-te)-.htlio de lvfello (2·• Vice-Presidente) 
- Angelo Neto (2° S.ccretario) - GasUío da 
Cunha (supplente elo 4° Secretario) - Julip 
de Mello (:2° \'ice-Presidente) 

Ao meio-di:.t procede-se á eha,mada, a que 
respondem os SI's. Vaz do McUo, Angelo 
Neto, Agapito dos Santos, Luiz Gualb~rto, 
Elpidio Figueü•edo, Caf'lo.-: Mal'eellino, Luiz 
Domingnes, Rodrigue:; Fm•na,nüc:;, Cllris;iino 
Cruz, Cunln 1-htl'tíns, Nogueira Accioly, 
Frederico Borges, Sergil) Sa.boya, Gonçalo 
Souto, Soal'es Neiva, Lim<~ Filho, Camillo 
de Hollanda, Silva Mariz, Ermirlo Coutinho, 
Bricio Filho, Julio de Mello, .Jos!'\ Dmtrte, 
Epaminondas GracinJo, A rau,jo Góes. Ray
mundo de Miranda, Rod1•igncs Ooria, Fausto· 

· Cardoso, Seal)ra, Vcrgne !lc Abreu. Alves 
Barbosa, Adalbm·to Unimarãcs, Paranhos 
Montencgro, Het·eclia de St:L, Augusto de Vas
concellos, S<L Freire, Sll v a Castm, Ma,rtins 
Teixeira, O li v oi l'a Figueiredo, Theophilo 
Otuoni, .Tosú Bnnif'ctcio, João Luiz, Hdet(mso 
Al virn, Monteiro da Sil vcil•a. Carneiro <le Re
zende, Leonel Filllo, Neccsio 'Ta.v<wcs, Anto-

. nio Zaeharias, Sabino Banoso, Manoel Ful
gencio, Koguciea Junior, Lindolpho Ca~bno, 
Eduardo Pimentel, Oleg<tri.o Maciel, Rod.ol
pho Paixão, Lam;~rtíne, Padtm Rezende, 
Gustavo Godoy, Dino Bueno, Olivcil'<L J3rn.ga, 
Costa; ,Jnnifll', .rn~Lquim AlV<LL'O, C<~jarlo, Pau
Uno Car·los, At·;~ujo Cintra, X;wier de Al
mC'ida, Ovi.di() Almtntcs, .João Candido, L<L
menha Lin~,Cal'los C<walca'nti, Paula. R<tmos, 
Pra.ncíseo Tolcntino, .José Boit.cux, Fl'<.tncisco 

. Mour·a, Sna.rc:': do . .; Santos, Ucrma.nn J-Ia-;slo
cher, Victorino Montcil'o, C<tssiano do Nas
cimento c Diogo Forl;un<~. 

Abre-se ::1. sessão. 
J~' lida. c r,o.;;t;~ em di::;cussão a. n.cta. 

O S•·. Fausto Cardoso-Pceo a 
palavra. · , 

O Sr. Presidente-Tem a P'Ll:wra 
o nobre Deputado. · ... · · 

O Sr. FaustoCardoso-Sr. Pre
sidente, u.esej;1va saber porque a a,(';tu. dá a. 
minlla. indicação em termos taes como a. 
cscmvi e o Dia1'io do Cong1·esso a. reproduz 
e !!I tel'mos di ff'el'cnt~s, ~m 1lemasia., e que 
na.o foram os que oJlereCI. · 
. ~eço _a V. Ex. que mv,nue corrigi.;.· a minha 
mdtca:çao tal qua.l foi publicada na acta. 
Para 1sto, basta que cortem <la Ga::ela d~ 
Noti_cias a parte onde foi roproduúd<~ a indi
caçn.o. 

O SR.. PaESIDENTI~-A Mesa. providenciará. 
para que se faça a devida cJrrecção no Diario 
do Congresso. 

O Sr. Heredia de Sá-Peço a 
palavra.. 

O Sa. PRESIDE:.\'TE-Par-a occupar-se da 
Reta ? 

O Sa. 1-IER.EDIA. nE SA'-Vou falln• sobre a. 
11cta. 

O Sr. Presidente-Tem a. palavra 
o Sr. l-Iorcdia 1le ~<i .. 

O Sr. Heredia de Sã-Sr. Presi
dente, é sobre a a.cta que venho falla.r, uma 
vez que deUa. consta um resumo do di::;curso 
pronunciado pelo illus~re. representante do 
Ri:> Grande do Sul ... 

0 SR.. PRESIDENTE - A occasião não é 
propria p:~ra. a. observação qun quer fazer o. 
no 1m3 Deputado. . 

O Sa. Heu.EmA DE SA-E' a mesma causa 
porq~e o resumo vem inserto na actn, c (~ 
poe Isso que dcs3jo fazer uma rcctificação. 

0 SR. pRESIDENTE -As O hservações SO ure 
a acta só podem SJl' feitas a respeito de 
omissõc.s ou incorrecções da mesm:~. 

0 SR. IIEREDIA l>E SA.- Neste caso, desde 
que V. Ex. assim entende, não quero in
fringir o Rcgmwnto o a.gua.rdo me pa.r<t pedir 
a pa.hwra. na hortL do expediente. 

Em seguida, é a.pprova.da a acta. da. sessã.o 
antoce(lentc. 

O Sr•. Carlos de Novaes (f" Se~ · 
c1·etal'io) peocede á leitura do seguinte 

EXPEDIENtE 

Co1:nmunicação do Sr. D,eputa,dq Celso ·.F. 
Hennques !le souzâ. cttíe, pm' achar-se ti.nojatl(> 
em · :consequencia.· · do Jallecimento · d€ ; su& 
prezn.da ü·mã~B. ~Jzabel de Souza Lea;f Fer
reira, deixa de cGm:parecér áS' sessões.- . 
-Ihtoü'ada~ · · ·: 
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Requerimentos: 
Do engenheiro Jorge Benedicto Ottoni, so

:_Ucitando contagem de tempo para aposenta
·doria._;_A' Commiss'ão de l''az.enda. 

puramottte civil - o de bacharel ou doutor 
em m:tthematica.s e sciencin.s physicas. 

Comprche~dia-s_o, porhnto, accres_ccnta. o 
oratlor, a cxtgencm dos exames prattcos.das 
ttrmas pa.ra <Lque!Le.3 officiaes .o praças orwn~ 
das t1c semelhante escola. De .Felicia.no Coliope Monteiro de Mello, 

.general de di visão reformado, recorrendo do 

. acto do Minis ·;e rio da Guerra que lhe negou 
direito do elevar o montepio que f<\~ ~m 
favor de sua f',~milia.-A' mesma Commtssao. 

O Sr. Soares Neiva-A Commis-

Em 1855, porém, ceeada a Escola d~ .lj.pp_lf
caç:ão, cessou a necessidade dessa. ex1gencra, 
visto <1uc, na citad<.L cscoln,, a pratica que 
anteriormente faltava aos oflicia"es e praças, ,~ 
que salliarn da, milití~l', era nesta ministrada -
convenientemente. 

•São nomeada por V. Ex. para~, em nome da 
Camara, assistir á inauguração do forte fle 
:Imbuhy cumpriu o seu tlover, lá esteve em 
-obediencia, á ordem do V. Ex. 

Tollavia, essa cxigencia manteve-se na 
legislação militai' até hoje, com al~mnas 
excepções a.pcnas para certos c dctermmados 
officiaes, excepçã.o c1ue não se coaduna com 
a justiça. nem com o bom senso. 

O Sr. Presid~nte- A Camae:t fica 
.jnteirada. o re•,imen vigente é absurdo e disso con· 

vcncet~se o proprio GoYerno do ~aiz _que, 
depois da crea,ç~o da, E~cola ~e App~tcaçao,re-

0 Sr. Frederico Borges vem conheceu que n<w ltavm mats mottvo pa.~a a. 
.apre~entar ao e:4udo d<t Ca~arayn;t projecto exi<rencia do exame pratico para os otfie1aes 
.de let, que, uma. vez :1dopttMlO, fara. cess~r a habilitados scíen tificamente nas Escolas. 
·disp<~ridade de proceder do Podee Executivo, Houve-se, porém, com singular timidez Cl!J 
ml,\. ref'oi'ma de otriciaes da armad<t. seus actos a r.:!speito, clonde resultou ~ SL· 

Depois da revolta, val'ios officiaes, que tuação actual, que colloca em, dou.:; planos 
pediram reforma naquella · época., rever- tlivcrsos officia~s com os mesni.Qs cursos e co
-teram ao serviço, allegando a omissão de nhecimcntos teclmicos, como por exemplo : o 
.al&uma formalidade essencial<~ esse acto, ao otlicial de Estado-Maior e o de ,\rtilharia, 
Jl~':lSO que ;dguns onteos, hoje e!ll_ m~mero ambos com o mesmo gráo scientifico, sendo 
muito reduzido, provando pretcrtçao Igual, 0 primeiro dispensado do exame pt"<~tico para. 
mão foram attendidos, continuando em uma 0 po3t0 de major, e o segundo, embora co~ o 
reforma illegal. · mesmo grú.o scientitico,a elle obri~ado. sun-

0 projecto, que temahonl'a de apresentar, . plesmcnte pelo acaso tlc SJl' a.rrcgunentado. 
não é absvluta.mentc prejudicial, c fará Por estas consid.eraçõcs foi que tomou a. 

. desapparecer odio .~as excopções. . inicic.~tiva de apresentar o projccto de lei q~c 
Lê o projccto e conclue a.ffi~mando qu~ é envia á Me><L, 0 qu<tl vem razm· cessar tao 

.elle uma necessidade, tanto ma1s quanto na.o absurdo regimcn. 
}lcrturb:~ de modo algum o quadro dos offi- E desde que cst<í. na. tt-ibuna, aprovoita.rá_ 

·ciaes da armada. 0 ensejo para, torrnimtndo, dirigir um .ar>~ 
O Sr. President.e - O projccto 

:fica sohre <t mesa., até ultcr·ior deliiJeraçã.o. 

O Sr. Corlos Cavalcanti ":Om 
:.ft teibuna tliwr alg':lmas pn,la.yras para. f.Ltn
··d<tmcntn,r um proJecto de le1 que vem suh-
mettcr á consideração da Ca.maea. . . 

Faz o oradot' o historico dt~ Escola Mll1ta~·, 
·tlcsdc sua fundação em 1810 _c~:nu a dcnon;t
nacão de Academia Real MILitar,. seus pro· 
,gt·~mmas de ensino, quo dc,termwara.m a 
necossidatlc de dem·otar, o Govc~·no da mo
.Jlarchia, em 1851, a obt•igatorwdad<: dos 
.. exames pra.ticos das armas para os officw,es c 
iJlraças quo prete~des~cm ga.lg:;r ?:~ J?O~:o:'3 
.de major ou o prunmro da e:::.cala. htci<u-
·chica. . t' h lle Aquelle instituto de ensmo .1n a, naque_ 
rtempo, de militar apenas o _nome. Ate o 
.titulo que obtinham o.s 1'~SI_>ect1vos al.umno~, 
.ao terminarem o tn·octmo acad01mco, ma. 

Co.mara v. I 

pello ao illustre maro..~chal que está hoJe a. 
fronte da administraç~ã.o da. Guer1•a.. . 

Teve occasiiío, (1uando no anno fin~o. dtS· 
cntin o Ot•çttmonto da Guerra, !lo ro!ertr-so 
a~ estado premu·io do Asylo <1'3 Invalldos dn. 
Patria.. 

Si o p:1iz exige do cidadtio_ arnutdo toda a. 
sorte tlo sacriticios,o <tbandono <lo la.t•, o des
amor á propriacxist.enci<t, tem o dcver,a. q_ue 
não pódo furtar-s~, do ig\talm~nte. ~occorre1: 
com sua a.ssistencm os que se mntll~zam, os 
que se invalidame.m d~tcsn, d~P~tt•!a. . , 

Infelizmente, ltOJC, amda. n<.Lo e llsongoua 
a. situa.çã,o desse o~ta.belecimento . 

V:tc let• :í. O<.~mwa, pa.l':.t qur, clla _se con· 
vença da. .i!!Stiç<t c~e sua.s a~iemaço~s!... uma, 
rcwia puiJllc<~ch IIOJC no respeltavel mgao da. 

·impl'en3a. desta. C<~piti.tl -0 Jornal do Com· 
me1·cio. 

A Vat·ia e.3t(~ concebida nos seguintes ter~ 
mos: 

21 
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« Pmlimos ;1, ~.ttcn(ã.o do Sr. nt :u·ccha.l Mi
nistro d:L Guct'I'<L p~u·a o estado dnruirt<L em 
que se ach<L gl'an.le p:trtc do :dojamentn das 
lJf<tÇ<tS do Asylo de lnYalidos, ~ta illt<L <lo Bom 
.resns, isto cn~n n fim rle nVItM' r1ualqnct· 
dia um c.les:tstl'e Sl·rltt. 

Tito ahLnclcn1:ÚII! tem sitl•l ostr rtsylo pelos 
poclcres pttblicos, quo l;ern morneo do Sr. ~Ii
nist ·o Yalinsa (\ pt•ornpt::t pl'ntccção_ 

S. Ex. t:Lml;nm prcstn.l'i<t um aleY:.tntn.u<.• 
se1.'viço á mm·:did.ade do cstn.hc!ccimcnf,o. si 
mand.<.tSSO <Lbl'it• nm l'igoroso inrtnorito sohL'C 
(~Lcto .;; :d t:tmcnte in<Jccot·oso . .,; (t ue alli se 
dão. » ' 

O Sr. :..linistl'o 1Cl'<Í, lido esta noticia gea
vissim:t c está certo de~ quo S. Ex. ni\.o t<ll'
tbrá em yolycr <~s suas Yi4:ts p;Lra esse es
tabclneimcnto, ontlc jazem qtw.si ab<L!l<lona
dos muitos <.los bcncmm•itns d:L P:úl'ia, qun 
eom o risco <la propt·üt Yicla o ilfJl)nis (lo te
rem deixn.ctn tn<lu, familia. intcll'esses, con
fol'to, f•H'alll no eamp<l d:t lut:t clcl'onclel' o 
pavílhã.o n:tcinnal ultrajadn. a liOlll'<L c <t in
te~l'idatle do solo qucl'idn d:t Pa.tJ•i:L (Muito 
beÍn: muito bem.) 

O Sr. Presidente- O projccto 
flea,.sohre ;1, mesa até 1tltcrioJ· d.oliher:.tção. 

O Sr. Luiz Domio~ues - Soli
cito, St·. Presidente, <t attcnçiio da Camara 
para a seguinto pagina do rclatol'io do emi
nente Se. ?\Hui:;tro do IntcJ·im· o .JnstiÇ<l,: 

« A nova reforma do ensino voiu incon
tcst,wclmcntc aggt·avar os j:l pc~sa.<los en
cargos do magistel'io snpct·ior. : 

Bast<L attendor <tO augment.o d:> numero nc 
horas de traball10, ft obt·igar;flo do compa
recer áscongrcg<t.çõcs sem prejnizo das aulas, 
ã. de tornar parte em mais rlc um;L tm•ma do 
exame por dia, si tanto Jôt· n<:cess ~u·io pam 
que os exames tcl'mínom no pl'azo f<.tt:tl 
fixado pelo codigo c :t outeos sct·vic,:os que 
delle agora f:e exigem. 

Por Olttro lado,não h<L duvida tamhem que 
;:L reforma enree>ou algumas rht> 1·cgalias o 
vant;tgens de qllc se acli:tY<Lm invc:>tiJ.o:> o:> 
peoí'c.;sorcs. 

Nenhum momento, poi.;, mais opportuno 
ue attcnder ;i, sitll<l.Ç~ão pt'Cf:ari<t OIU que se. 
acha e~s:t. nol1ee clas':le o dar-lliC, com o <LU
gmonto de vencimentos hn. tanto tempo 
reclamado, Hlll<t compcnsa,ção pGlo;; omts 
accre:;cido:'l o pelas vantagens perdida.s. E' 
um acto do ecltlirlttde e de justiça, que se 
impõe ;.'L con;;idet'ttção do Congrc.~so N;L
cional. 

Os veneimen f;os do ma.gistel'io superior são 
ainda os mesmos que lhe f'ora.m arbitrados em 
janeiro de l8DO. De ontão para c:í., as condi
ções de vida se tcem modificado pl'ofunda.-

monto c por .isso todas as outras r; lassos t;ecn7! 
merecido, nesse p:l.rticulat•, as ma.i~ solicita~ 
attcnçüí•s dos poderes ptrblicos. 'I\tcs vcnci
me!ltus são vm·darleiramentei insir:· :; i fi;~~tntcs, 
t;cn<lo-sc em consideração a. pr·o:: ;:c ·ii,;ia das 
l'unr.ç:õcs do pt•ot'essor, a na.turo·'·'c . L s~u tra
lJidlio e os esforços empl'egados par.t conquis
t;tr c m:mter cond.ignmnentc a t'Llc~ posição. 
O sacrificio imposto ao Thesoui'O não seria 
muitn grande c teria além tli::;s:J u.m C<Lractcr 
transítorio. 

O magistcrio superior da Republica corn
pl'chcnde hoje 123 lentes c 53 substitutos_ 
cuji!S Yendmenr.os impo1<;am na qmtnti.a de 
1 JJ(i 1 : .wo.::ooo _ 

Elcvando-sn o.:; vencimentos dos lentes rle 
G: OOOs (F'a.culdade de Direito e Escola. de Mi
nas) c 7::2nos <Faculdades tlr Mcrlicina e E.;;
col<L Polytcchnica) a 0:000$, c de '1:2008 a 
5A008 o:-; vencimentos dos substituLos que fa· 
zcm cut·sos comptemeutarcs, ac1uella dcspcz<l 
monLari.i. a 1.3:30:000:;:; ou m<tis :nR:60USOOO. · 

Lesando-se em linlta de con ·ta. pol'ém~ que· 
o aug-mento da. tax<t do ma.tl'iculit o exames, 
!citl! - pela reforma, pt·oduzil·;t, tnma.ndo po~· 
h<L~e a ft•efluencia. de 1890, 40:7408; que a. 
SII}l]WC:'::':rto de trcs Iogares Yagos de prepa
rador n<LS Facu!dados üe Medicina, e do um 
lon~c, um substituto c um professor, Jogares 
va~·os Íi<Lmbem, na Escoht Polyt•~ch.nica, im
portou em umit economia ímmed!a.ta. de 
25:200$; que a olevaç:ão dos emolumentos de 
va· ·ios diploma~ conferido:'l pet;ts escolas 
. .,;uperior0s concorrer<\, tamhcm 1:om a.lgum<~ 
renda pat•a o Thcsouro c que, fina.lmonte, :~ 
retlucção de qu;üro laboratol'ios n<tS Faeul
dado:-; de Medicina poupa.rá ao cof'J'O publico 
<LVnlta<lo~ tli:':pcndio~, vê-se que n.quella pro
viilc:ncia <Lcar·retar<'L um accreseüno de dc::l
pl\h<t~ ]Vmco superior n. 200:000$000. 

Ol·a, o pessoal addido nos os ;a 1 Jetccimcmt··~' 
do ensino su pcl'io1· cu ·di< L á Naçi~o ~~20:0(1U;i; 
p:JL' anno, <lo maneir;t r111e •~o calJo do 11m 
cl)l't•t tc!npo aque!La. agg-mv<tç~ão t.ul'ia, dos
appat·nc·Ido totalmente. 

Por ultimo, nã.o ú fc)ra de proposito a,s
. .sign:d<U' que a proposta de Ol'Ça.Inonto do 
Mini:Stcrio do Interior ]Xtra o pt•oximo ex
ercicio é inferior em li7:000)i; ao Ot'(,~amento 
vigente, ele sorte que, com o augmento dos 
vencilllentos do magil;terio Sttper·ior, o orça
mento ruturo em pouco excederia. ao orça
mento actual. 

Aind<t sobl'c este as:;mnpto, importa sa
lientar a conveniencia de uniformisar os. 
vencimentos dos empregados administrati
vos da mesma classe nas escolas superiores. 
Nã.o ha razão, com cfl'cito, p:tra que o bi-· 
bliothccario e o sub·bibliotheca.rio da.s Facul
da.dcs de ::v1edicina tenham hoje, aliás, em. 
virtude de uma emend<.t apprvvada á ulti-
ma hora na. sessão legislativa do anno pa.s--
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sado, maiores vencimentos do que o hiuliothc
e~~rio e o sub-llibliothecario das outr·;~s cs
coia.s ; U.o 1ncsmo modo que nada justific:1 
que os am<tnuonscs dn. Escola Polyi;ecllnica c 
os amanncn~es c bedeis da Escota Lle Minas 
tenham vencimentos inferiores aos dos a.ma
nucnscs o bcdcis dos outros estabelecimentos 
de ensino.» 

V. Ex. lw. de conl'it', 81'. Presidente, c1no 
não é possivel dizct·ma.is e melhor (apoúulos, 
?lwito bem) em ju::;tiftcação oo scguin';e pr-o
jecto que tenho a honra tle suhmettce ao 
julgamento da. Camara. 

E si nJguma causa possn. a tanto a.ccrl.ls
centar, Se. Pee;;ülente, é que o Congresso 
Nacioníl.l nfLo tnm o direito do abusar Lia ne
cessidade ou a.bnegaç:ão do tão illustrcs l'utlc
cionarios, conscrv;,tndo aiud<t depois disso 
a ridicnla. t<.tbell[~ tle sons vencimcntõs. 
( ' 1poic(dos.) 

0 Slt. FAVSTO CATUJO!:iü - S::í.o realmente 
insign i flc.:m tcs. 

O SR. Lvli: Dm.n;-;auEs "- A' vista de tão 
lisongoíras Dl<"tnifcstttções d::t Camara, passo 
~Ls mã.os de V. b:x., ~l'. Presidente, o pt·o
.jecto, com a csperanç;1 a,ssim b0m funthda, 
do suu. appl'ü\"<tçã.o. (LO:) 

I l'RO,JT::CTO 

O Congt·osso N:1cional decreta. : 
· Art. 1. o Fic;tm elevados a 9:000$ annuacs 
Of:l vencimentos dos lentes catlwuea.th~us c a 
5:4008 os dus lentes substitutos c professo1·e::; 
rl<LS Escolas Pulytochnica c ele Minas c das 
FacuhhL<los tlc Ylcuicina e do llireito. 

:-:::•é:·;;::;·rJ?:!I·, 

O SR. FAt:s'J'o CARDOS() -- Somos assim 1 
accus;~dos, porque nos to1·namos uma clt<m
ccllarta. do Sr. Ministeo dtt Fazenda. 

O Srt. ILDBFoNso AI.vnr- Sr. PPe:;idonte, 
V .Ex. e_ a Casa toem conhocimenw dos esfor
~os v<wtos <1~ collegas cllscinctos, ma.ndand.o 
<L Mesa. proJcctos, !lUC t:~cm em vist;t pôr 
termo (ts consequcncias funcst:ts 1lestu, crise, 
mas . que, em todo o caso, não vizam tom<:tr~ 
medtdas certas, pertencentes <t um só svs
toma. • -

, N~ ?r~~m )H'atica, tive occt~.sião dn ::t.pre
srmt,n <l C.~ma.ra dos Deputados projc
ctos. que até hoje não mceceer:.un p;~rccer 
da dtgna Commíst3ão, proponlio, nos termos 
rh nossa legislaç:ão hypo&hecarln, novação 
llos contractos cxistomcs entro lav1·adores e 
os .lJcmcos que gozavam de baneficios do 
Estado. 

E:'3te :projccto r1uc, como direi ainda uma 
vez, nno mereceu pareet;r da. Commis-;ão 
l'espectiv<t, foi em p~tt'Íié'. p J' :~tic<tdu lla 
pouco 11clo Governo, pnl' intcrmellio do 
Banco da Repuhlica, com o Banco Hypothe
cuio üo Brazil . 
L~mcnto profundamente que na. oceasião, 

qmtn1l0 muH;o maior seria o numero~Jos lJe
neftciados, não se adaptasse cuGão o projccto 
que, <~ meu ver, regula.va mui!;o melhor 
não sô~s rlieeitos dos nútf>tFtrio.'i c Llos bttncos; 
como tunda, os llo proprio Thesouro. 
Conhecemo~ ~ambmn o intet•r,sse que o 

parlamento nacwna.l, bom r.omo o Governo, 
tomou peh"t crise commercial, socconenclo os 
b~ncos, no seu peeiodo ngudo, nos ultimos 

Art. 2. o Ficam elevados a 9:000:"; annun.cs 
os vencimentos !los directorcs dos "institutos 
otncia.es de ensino superior c cq nip~tl'ados <W·" 
vencimentos tlo bibliothcca.l'io, sub-hibliothe
ea.rio, sniJ-SOCf'ctal'io, arrw.nucnscs o bedeis 
das Facnld.a.dos de MCLlicinl1 os vencimentos 
tlos mesmos runccion;wios dos tlolilais esb
hclncimcnto::-: de ensino SU})oelot·. 

At·t. ::L ° Fica o Governo autoriz.tdo a 
:thrir os ct·cditos ncccssttl'ios para a. execução 
dn, presente lei no exerci cio col'l'cntc. 

dw.s do anno passrtdo e al.ncht ro~ente
mcn~ as medidas Lon'l.a.d :~" pelo Governo em 
rcl;~ç"·? ao a.ssucar, mell_tll<ts estas que csttí.o 
n, Indicat• que é pre~tso tlefinitivamentc 
tratar da clcfe:,;t da intlus :;1•ia agricola. 

E, nestas condições, nã.o serão pt'ojoctos iso
lados, sem um cunho pt•ttth:o, que nos virão 
ten.zor conseqnoncias bencficas. Pot• i!:lso,lem
brei-mo então do pedir ;L Ca.rnara. :1 nomoaçã.o 
de uma. commissã.o do ciJa.dfLos, conhecer! ores 
<lo assumpto, que conheçam as nossas condi
ções .de v;-o~ucção e consur~:o c dh:;ponha.m u;J, 
pl'cttlca Illdu:ipcnsavel a tao momentosa ma-

Art. ,Lo Revogam-se as disposições em 
contrario.-Luiz Domingucs o outr>,JS.» 

O Sr. Presideute- O p1•ojecto fica 
sobre a mesa., a.té ultcriot• delibera.ção. 

O Sr. Ilderonso Alvhn- Sr. 
· Prcsiclente, ·vou mandar á Mesa uma imlica
ç;ão que vlza. uma defesa dupla :.a ~o parla
mento naciona.l, accusado de mdi..ffe1·ença 
completa, de cruzar os bt•a.ços ante a crise 
econoroiC<t l)Ol' que passa a lavoura, e ao 
mesmo t~mpo, .a da classe agrlcol<t, tão in-
feliz nos dias que correm. · 

teria. 
Mas a isso se · oppoz a opinião de ::tlgnns 

Deputados, em vi11ta. das disposições regi
mentaes,,P?rque, Sr. P~es~demc, nosso Regi
monto dtstmgue comnussao e.~pecial interna 
e com missão cspeciul externa; diz que as 
commi5sões especi~te::l são intBrnas ou exter-
nas. (Lê.) · 

Assim, pois, não indica expressamente o 
mOLlo da. nomeação da commissão externa e 
o que podemos ded.uzie da. lcttra do art. 4° 
do Rcgituouto é que tacs commissões depen-
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iTem. de requerinwntC:> das commissões per
ma,nentes. 

Esta C! a lcttra do Regimento e, ohedicn te 
:sempre á.s dctcrminaç~õc3 de nos:'ia lei inter
na,. lembrei-me de f:Yrmular a indicação que 
YOU' mandar <1 Mesa e em que vem a dea
·f!"J.llga Ja responsa,lJili LaJe que pesa sobre o 
;pnn·n~mcnto, collocando n,. resol:lção deste 
probiema nas mã.os dos intaressa,dos e com
petentes, ou p3dindo para, essa solução o con
curso (laqnelles que luta,m dia a dia com as
:sumpto.s de tanb magnitndc,afim de que elle 
p0ssa Set' resolvido em beneficio dos inte
,resses goraes da Nação, outro os qn:1es se 
a;cham em pl'imeiro lu:.:a,e os da a,gricnltura. 

A indicação é a seguinte. (Li?.) 
Vem <i Mes:t, é lida. e enviada, <1 Commis

;3U,o de Fazenda, e Industrias a seguinte 

T.\'DICAÇÃO 

Indico q ne a Com missão de Fazenda c In
dustrias dig<~. sobre tt -conveniencia, da nu
meaç·ão de uma, Commissão Especial Extermt 
•1ue·, entcnnendo-se com o Governo, JH'O· 
ponha. as medidrls lcgislativa.s necessa.rias :.i. 
_.~o1w;;ão. rla crisn por· que passa a lavoura do 
cafú:. n:ssuca,r, fumo , etc. 

SaJa das s~ssões, 25> tlc maio de 19:ll.-Jl
<leforl.~o Al1.-im. . 

O Sr. 1-Ieredia de Sã-Se. Pl'esi
dente, nãu me <Lelmva honi;cm pt•esenLc, 
•1uando o Sr. D,lputado Gcrm:Lno H<tsslocher 
.a~soniou (~ Ldfmna , para comiJatcr uma. 
emenda ljiW apl·osnn te i ao pl'ojocto q no e.j· 
tabolcce alg11mas altcl'açücs t't lei actnal uo 
n:wntepio Jnilit.a1·; <111 contrario, Sr. Presi
•fcnt.e. }H'nmptamente tel'ia respondido ao 
HlusLre IJoputa.rlo. · 

N;Ld:t tet·ia a, opp;n•, si o illuslrc repr-c::;r,n
t<tnte do Rio <rt'<.LIHle rlo Sul, no plcnogo.':O 
·cfo seu direito, mani!'t\St<LSsc sillli1lesmcntc 
::lu:t opini:to í:onr.t':Ll'ia ;L oxat•:tda na onwnda. 
(lU C <L]n•esen tei. E' esse um dit·eito de S. Ex. 
e cu estou mni'Ln a.cost,unmd.o a rcsp:ütar as 
opinir'ie3 alheias. -

Ha,.pol'únil, no discm'so d3 S. Ex. um to
})ico contra o c}tt:ü nã.o p~SS)dcixardcln.vrar 
um p1·otcsto; e t! aquulle em que S. Ex. diz 
<tu~ <t boa íe da Ca.mara e, principalmente 
caquelles c1ue assignaram a emenda, foi com
pletamente illaquea.da.. 

Causou-me cxtranl1cz::t esta n.ffirmatiYa de 
S. Ex., pwquc, si !ta quem teuha sernp1•e 
Jli'ocurauo pautar sJus actos pelo m rds rigo
l'oso escrupulo, pelos lH'incipios d<~. rectidão 
e da honcstidn.d.e, sou cu, certamente. Ha 
quatl'O ann.os, Sr. Prc;idente, que sou Depu
tado, e desafi0 a qu3 se mo venha rnostrn.r 

um unico projecto po1• mim aprescntallo, 
trazendo em scn bojo uma immoralidade. 

Poder-sc-ha, pelo contrario, prova,r que 
tenho cnmbatido projccto <lo interesse indi
vidual, pugnando sempre de pre t'ei'encia por 
assumptus rlc interesse }mblíco, principal
mcnts pelos que dizem re . .:;peito (t populaçito 
desta CapitaL 

O nobre Deputado deve saber que muito 
malsinados teem • sido os cidadãos que tem 
occup,~do o cargo de intendente Tr1unicipa,L 
no Di:-:tricto Fcder ~tl. senclo raros aq_uelles 
que deixa.l'am essas funcções sem ver a 
sua repu:;ação atac:tda. Pois bern, eu tam
bem fui intendente e, fC>lizmente, deixei esse / 
cn.··go appl;Luclido pela imprensa c até por ;ul
versarios politicos. (Apoiados.) 

Posso até g;trantir <10 Jwbre Deputado que 
a minha p1·iJneir~t eleição p:J.ra e.sta Camara 
fui como que nma. recompensa ao meu pro
ccdimen to corno intendente. 

PergunLo ao noure Deputado qual o escan
dalo COlHido na ememb que S. Ex. com
bateu? A em,md 1. não viza sinão ampliar 
um favo.t• conced.ido pela lei do montepio. 

Vou figm•ar uma hypothcse, para, que <~ 
Camat'<t tenha pleno conhecimento do as
snmpto. 

Um oJJicia,l tlo excl'cito ou lla marinha, 
solteiro e sem filhos legitimados, fallece; 11ão 
tcnd.o outros hcrd.ciros sinão sua mãe, que 
ainda existe, esta é a herdeirJ. forçada. Si 
não tiver mãe, sua.s irmãs solteiras, si as ti~ 
vcl', serão as herdeiras forçatlas. 

As irmã;; solteil'as, porém, nad<t per
cebem, quanno aind<t subsista a mãe do í'alle
cido. 

Ora, é o caso a. que a emenda vem attcn
ller-ampamr as irmãs de olficiaes fallecidos, 
das quaes este em o unico arrimo, quanio 
vel'ificar-se o fa.llecimcnto d:.t mãe do ofHcial 
fa.lleciúo. 

S. Ex. declinou o nome da fumilia a quem, 
aflirmou, a emenda aproveit:w<t. NGnhum<t 
novidade, pur·ém, cçmtou o nob1•e Deputado; 
porque é noGOL'io que muitos ::;rs. Deputados, 
de en ·;ro os quacs alguns tlo RiiJ Grande d.o 
Sul, entre elles o St·. Alfl•edo Varella, foram 
procurados por pessoas que se interessttm 
p3Ia concessão do fttvor de qne se tralia. 
E, pois. não houve illaqueação da boa fé da 
Ctim~ra ou dos signatarios da emenda. 
( ripoiados.) 

Demais, o nobre Deputado, receioso do pre
juizo que,porvehtura;possam so!frer os cofres 
publicas, disse que se procurava augmentar 
os encargos do Thesouro; devo, porém, lem
brar a S. Ex. que o montepio ·é formado 
pouco a pouco com a, contribuição dos ofii
ciacs. 

Não ha, pois, uma pensão nova, é uma 
simples ampliação lle um f<tVOl' quo em 
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'íi~~;~i~~!ii~i~;1i~iMi~i~;i~~;~~ 
'íntdto bem.) JUlho c agosto, nos Estados do norte nã.(} l 

acontP.ce assim, pois a colheita principia em ·.1 

O Sr. Tosta - Li hoje no Jonwl do so\embro e <i.s vezes em outubeo. Portanto, a. l 
Commercio um tclegramrna commnnicando medida que fui obtida. pat•a o Es!;ado do Rio· j 
que o JMnat ele .1Voticias, no meu Estado, di- não pôde absolutamente sct• .cxknsiva ao~ · 
rigiu um appello aos representantes da Estados do no1•te. no momento act11al, por'"" 
Bahia para que proponham no Congresso que nelles a saft•a cstc:i terminada; mas' 
medidas salvadoras da lavoura 'da c:1nna, S3l-o-ha opportunamento. 
que agoniza deante da crise economica. Folgo, Sr. P1•esidente, de reconhecer que 

Como representante da Bu.hia acculo ao a numerosa e pa ';riotica rcpl'csentação de 
appello do alto tlesta. tribuna, que ú o logã.r !'vlinas, onde tamlJem existe a lavoura da.. 
de onde os repeese1~tantcs na ·Naç~ão devem canna, .)à tomou a iniciativa, por um de 
attender ás repre;;ontações dos seus conci- seus representan:,cs, de pcclit• a V. Ex. a 
dadãos; o, si tomo a inici<.tt1 v a entre os nomcaçã.o (lc uma commissã.o esp3cial para 
meus collcgas, é porque sou tambern repre- estudar a situação critica. da cann11 e pro
sentante da lavoura da canna. pol' medidas sal vadot·a.;;·. Appla.udo es~a ini-

cia.ti v a e faQo voto.;; para que a com missão 
nomeada, cumpl'indo com o sen dever, 
apresente aqui medidas s ~tlvarloras desta. 
lavoura, que constitue uma f, ta princip::ll 
da fortuna publkn. e qnJ é dtgna de apoio, 
n'ii'.o sü tlo Congt·cs:>r>, como tlo Governo . • 

0 SR. FAUSTO CARDOSO - Como CU SOU de 
Sergipe. 

O SR. TosTA-Está no espírito ila Cam:tra, 
está no cspil'ito- pnblico que si nós finan
ceiramente vamos marchando muito bem, 
economicamente vamos muito mal . Nào ha 
duvid<1 que a crise tla la v o ma é gcr;d om 
toda a Republica. Brazileira tlosdo o Amazo
nas ao Prata. 

Costumo sempre tomar a. sério o cnrnpc·i
mento (los meus deveres de rcprescnt:tnt.e da 
Nação e nã.o podia, pol'tanto, neste tlWJHento 
de crise ge1·n L pa.ra o paiz c pn.l'<L a la. v o tu· a 
do meu Esbdo deixar do ctunpi'ÍI' o meu 
dever, procnt·:wdo mclos úr: auxiliai-a. 

Logo nos p1·imoiros dias clt) s~:ssfi.o o hon
l•ado Deputado pelo Rio de .Janeit'l>, St·. Nilo 
Pcçanha., <1uc tão dignarneute rop1· ·sent11 o 
seu Estado, procut•on-mn c dcclartllt quo a 
bancaria, do IUo de .Ta.neiJ•o ost<LVa. l'nsolvida, 
contando com o a.uxilio dn.s 011 íira.s I'CJH"escn
tações dos E::Jt:ulos pt·otluctot•cs dt: as.;uea1·, 
:t estudar e aprcsontat· :w Congr·ns..;u rnerlid:ts 
tendentes a libnet<tL' a laYom·:t da. sítuaç:i.o 
em que se acha n m·i t.;u· :t~ ealn.midn.dus 
que a amn:tç:trn ~~.por assim dizct·, r ~:r.er dcsap
parcccl-as. 

Essas modirlas ser-ã.o oppoetunamcnte apre
sentadas depois ún estudos que fizet·cm os re
presentantes da Ltwoura. inr.ere~sados na. 
solução do problema (las difiiculdados que a 
affiigem. .. 

A medida, a operação financeira que do Go· 
verno e do Bancu da. Rcpubliea obteve o 
lwnrado rcpresent.ante do Rio, para a 
lavoura. do sou gsta.do, é uma medida que 
será opportunamcnte, posso affirmar desde 
.j(L da tl'ibuna, applicada aos Estados produ
ctores de assucar. Si no momento actual 
ella não é extensiva a todos os Estados, é 
porque neste vasto territorio do Brazil as 

0 SR. NILO PEÇA:-\IIA - Apoin.tlo. Vai1108 
unir :ts l..Ja 11 ~a.tlaB in te russaü:ts. 

O Srt. TnSTA-Tnnlto concluiuo. 

O Sr. Gern1ano Ilasslocher
(pam 11.ma e~;plicaç•7<J p :::ssoal)O srm rollcga.. 
pdo Oístl'ieto Fctlm'al, o St>. Herodia., voltou. 
ltnje ;i trilmna a proposi.i;o {je urntLS pala.Vl'as 
c[tto o or•a.dot' pl'ol'crin qtnntlo discutia a 
emond.a por S. Ex. oJieeecüL1 ao projocto de 
montepio. 

Ch:tmando n. cmend;t de immo ~·al , o ot•ader 
nfio ~em a.IJsolu~amentc intenção de descon
si1lcrat' o sou collega. Do mesmo modo pol' 
quo nfi.o n.i;tingc á posso<\ do promotot• pu
blic:) o fllUltficativo de inepta dado ~t sua. 
denuncia. 

· O Ol'<tdor combateu a emontla, apenas pGL' 
lhe p::wec~ct• q nc é pcrigosissima. c:;tn idéa d.c. 
tornar cx:t.ensi v o aos collatel'a.c.;; os e:lfeLos do. 
montepio c meio·solllo, e, a seL' approva.do 
o prccnrlente estabolecidq n ~ emcn·la, nada. 
impedir:t que amanhã. se queira estender
es:;es elfeitos ás ger<Lções inteiras dos m.ilí
tares. O fim do montepio não póJc ser isto~ 
e é tempo de cohtbir· csLes abu .os. 

Empregou tambem neste· seu discur~o unut. 
expressã.o qne melintlrou. alguns collega.s 
militares. O orador nã0. podia desmcroeer 
do nosso exercit·J ; nem tal se pôde depre-
hendcr de suas palavras. . 

Explica o modo por qu-e se constitue o moc.
tepio, pelas contribuições com~ que cada. 
pessoa entra, segundo os calculos de proba
bilidade da duração tia vida, sobre as mosmas 
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lmsos em que se calculam os seguros de vid·t. 
I~stcndcr seus efl'tdtos aos innãos, aos so
briiJhO:'l do contribnintc, <) budar o fim do 
montepio, é de~natural-o, angmcntando os 
encargos tlo Thcsouro. 

Foi por isto que combateu o pl'Ojocto e a 
emenda. 

O seu eollcga. pelo Districto Federal não 
pódc ncg:u' quo fui p n•t;ulor da emenda c 
anuou solicitando assignaturas })at•a ollu, ; 
estci cort ·J de (]110 as obteve pot• esta facili
dade com que ... com que, por exemplo, nos 
elogiam·jS o commanduntc de um vapor pelo 
lJom tra.tamento que nos dou a. bo1'do, sem 
flUO o conhecm:semos de modo aJgum. 

Darias estas explicaçíJo:::, senta-se. corto (lr. 
que o nohJ'C Deputado pelo Districto FI\· 
deral,j;í, est.<i. convencido (leque não foi ani
mosidade r~ sua pessoa., mas <t.mor aos c., . 
1\'es puhlicos o qtw incitou o ora.dor [~ oppo
sição <W projec. to c á emenda. (11:J.uito bem, 
muito bem). 

O St•. Rodolpho Paixão (pw·a 
wna exphca,·ao pessoal) chamado qu asi no
minalmente <'~ tribuna, tem necessidade (lc 
occupu.r a attenção da Ca.mara, par[L defen
der-se da clamorosa. injustiça que lhe aca.ba 
de fazer o noht•c Deputa.do que vem de dei
xar a tribuna. 

Estuda, ha longos annos, o assumpto
montepio-e interessando-se pela classe dos 
funccionn.ríos publicas, por isso apresentou, 
no anno findo, um projecto que mereceu 
apoio q uasi unanime da Cama.ra. 

Foi seu intuito, fo l'lllulando tal projccto, 
salvar o montepio civil do uma morte que 
ser<'t fatal, si contiuua.r o aetu<.tl regimcn. 
(;lpoiados.) 

Como, pois, diz o no1)ro Depntn.uo que o 
orador pretendeu exting-uir o montepio 
civil 'I 

NiLo póde haver mais damorosa. in,iusüça, 
Extincto SCJ';í, o montepio, si não fôr appro

-çado o projedo do OJ'ad01·. 
Era o que tinha a uizcw.(Jifuito bem, mHito 

bem.) 

Henl'ique Lagdcn, Oscar Godor, Irineu lll~t
ehado, Antonino Fialho, Nilo Pe(~a.nha, Julw 
Santos, Pereira dos San i,os, Estevão Lobo, 
Viria.to Masca1·enhas, Alf'I·cdo Piuto, Lamou
nier Godofredo, Ma.yrink, Adolpho ~or~o, 
Luiz Piza, IIm·menco·ildo do Moraes, Tmxen\l. 
Bn.wdílo, Benedictt7 de Souza, Alencar Gui
marãl·S, BarlJosa Lima, Angelo Pinheiro c 
Alfredo V<lrella. 

Deixénn do comp<~,reccr com causa parti
cipada os Srs. Ul'lJano Santos, Anizio de 
Almm, .João Gay;:JSO, Pereira l~eis, Celso de 
Sonza, Gomos d.e Mattos, João Vieira, Mo
r·cira. Alves, Fmncisco Sodré, Fclix Gaspar, 
Eugenio Tourinho, Satyro Dias, Rodrigues 
Lima., Dionysio Ccrqueíru., .José Mon,jar~im, 
Celso (los H.eis, S<tmpaio Ferraz, Ma.rtmho 
Campos, Lourenço Baptista., Aul'eliu.no dos 
S:tnGOs, .Joaquim Breves, Monteiro de Ba.r
I'OS, Penidu Filho, Silveit·a, Drummond, 
Bueno de Paiva, .rvrü·anda. Azevedo, Xa.víee 
do Valle e Vcspasiano do Allmquer<iue. 

E sem ca.usa. os Srs. Gabriel Salgado, Stt 
Peixoto, Pedro Chermont, AntOJüo Bastos, 
lndiu do Brazil, Jo<tquim Pires, Raymundo 
de MÜ'a.nda, Jb~ê A volino, Sylvio Romero, 
i<:dnardo Ramos, Pinheiro Junior, José Mttr
c ,:llino, Nelson de V<tsconccllos, Raul Bar
roso, Barros Franco Junior, Deocleciu.no de 
Sonza, Alves de Bl'ito, Custodio Coelho, Pe~ 
reira. Lima, Espeeidiã:1, Francisco Sallcs, 
.\daiberto Ferraz, Henrique Stülcs, Landul
pho de .Magalhães, Aethur Toeres, Malta, 
.Junior, Domingues de Ci\stro, Va.lois de Cas~ 
tro, Bueno de Andra.d<t, Edmundo da Fonseca, 
cincinato Braga, Alfredo Ellís, A:wvedo 
Mttl'flUCs, Lindolpho Serra, Manoel Alves, 
Marqal Escobar, IUvadavia Corrqia, Aurcli~ 
ano Barbosa., Pinto da Rocha. c Campos 
Carticl'. 

O St•. Pt•et!\idente-A lista da porta. 
accusa a. prescnçt~ de 120 Deputados. Vac-sc 
pl'uccdcr á. votação tlas matoria.s. 

São lidos, c j ui gados objccto de dciiberaç·ão, 
os seguintes 

PROJECTOS 

Compm·eccm mais os St•s. Gastã.o da Cunh<t, 
Albuquerque Screjo, Arthur Lemos, Serzo
dello Corrê<L, José Euzebio, Guedellw. Mou
rão, Thomaz Accioly, Virgilio Erigido, .João 
Lopes, Francisco Sá, Augusto Severo, Eloy 
de Souza, Tavares de Lyra, Trindade, Tei
xeira de Sá, Pereira de Lyra., Malaquias Gon
çalves, Esmeraldino Bandeira, Cornelio da 
Fonseca., Estacio Coimbra, Pedro Pernam
buco, Affonso Costa, Arroxellas Gal vão, Jo
viniano de Carvalho, Castro Rebello, Neiva, 
Milton, Tosta, Manoel Caetano, Paula Gui
marães, Augusto de Freitas, Tolentino dos 
Santos, Marcolino Moura, Galdino Loreto, 

N. 20- l90l 

Autoriza o Poder Executivo a ctnntlllar todas 
a.s 1·e(ormas concedidas a officiaes da A?·ma
da ·e classes anneccas, com 2weteriçüo de 
alguma das fonnalidades essenciaes das leis 
que regem tal materia na JJfarinha, a datar 
do dia 9 de agosto de 1.894, e llâ outras 
providencias 

O Congresso Nacional resolve: 
A1•t. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado 

a a.nnullar todas as reformas concedidas a. 
officiaes da Armada e classes anncxas, cozq. 
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preteriçã.o de aÍguma das formalidades es
-senciaes das leis que regem t<~l materia na 
:\Iarinha, a datar do dia 9 de agosto' de 
1894. 

Art. 2.• Os otficiaes, que, em virtude do 
.art. 1 o da. presente lei, tiverem de reverter 

. á actividade do serviço, ficarão aggrcgados 
.aos respectivos quadros at~ que nestes 
,;:c deem ' 'agas. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala d<tS sessões, 25 de maio de 1901.
.Frede,·ico Borges. - A' Com missão de Mari
nha e Guer1·a. -

N. 22- HJOl 

J1Ianda dispensar dos exames pmticos de qtle 
cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento de 
31 de ma1·ço de 1851, os o{ficiaes e praças 
do exercito habilitados com os cw·sos das 
armas a qtte pe1·tencem e deroga a lei 
39 A, de 30 de janei1·o de -1892, na pa1·te 
1'e(e1·ente a este assumpto 

O Congrc>so Nacional resolve: 
Art. 1 • São disP-ensados dos exames pra

ticos de que cogitam os arts. 28 e 29 do 
regulamento de 31 de marco de 1851. os 
officiaes e praças do exercito, competente
mente habilitados com os respectivos cursos 
elas armas a que pertencerem. 

Art . 2. • Na parte referente ao assumpto, 
fica derogada a lei n. 39 A, de 30 de janeiro 
de 1892. 

Sala das sessões, 25 de março de 1901.
Carlos Cavalcanti.- A' Commissão de Ma
rinha e Guerra. 

N. 21 -1901 

Eleva os vencimentos dos lentes ca!hedra
ticos, dos s-ubstitutos e pro(esso1·es das Esco
las Polyteclmica e de Minas, das Facttl
dades de Medicina e de Direito, dos 
cli?·ectores de Institutos Officiaes de Ensino 
Superio1·, e dá ouh·as pro,idencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.• Ficam elevados a. 9:000$ anuuaes 

os vencimentos dos lentes cathcdraticos e 
.a 5:400$ os dos lentes substitutos e pro
fessores das Escolas Polytechnica e de 
Minas e das Faculdades de Medicina e de 
Direito. 

Art. 2.• Ficam elevados a. 9:000$ annuaes 
os vencimentos dos directores dos Institut)s 
omciaes de Ensino Superior e equipat·ados 
aos vencimentos do bibliothecario, sub
bibliotheca.rio, sub-secretario, a.ma.nuenses 
e bedeis das Faculdades de :Medicina, os 
vencimentos dos mesmos funccionarios dos 

demais estabelecimentos de Ensino Su
perior. 

At·t. 3. • Fica o Governo autorizado a. 
abrir os credito., nccessarios para a ex
ecução da presente lei no exercício cor
rente . 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em 
con tmrio. -

Sala das sessões, em. 25 maio de 1901.
Lui.:: Domingttes. -Rodr igues Fel'nandes.
Heredia de Sã-Lima Filho.-Augusto Se
vero.-Eloy de Souza.-J. A. Neiva.-Irinetl 
llfachado.-Antonino FiaUw.-A' Commissão 
de Orçamento . 

PRBI8II1A P"\.11T.E DA ORDE:.I DO DIA 

Posto a vo~os, é approvado em 3-" discussão 
c cnviauo à Commissão de Rcdacção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 109-1900 

O Cong1·esso Xacional resolve : 
Art. I.• O director do Pombal Militar será 

um otncial subalterno ou capitão cffectivo de 
qualquee corpo ou arma do exercito. 

Art. 2.• Revog:un-sc as di~posições em 
contrario. 

O Sr. Faus1;o Cardoso (pela 
01·dem) requer verificação da votação. 

P1•oeedendo-se á vcrificacão, reconhece-se 
terem voGadç a fa.vor 109 Srs. Deputados. 

Posto a votos, éapprovado em 3adiscussão 
e enviado á Commis.xw de Rcdacçã.o o se
guinte 

PROJECTO 

:'f. 255 - 1900 

At'tigo unico. E' considerado como refor
mado, desde a daüt d<~ sua promoção com o 
soldo da. tabella vigorante, no posto de. alfe
res, o 2• sal'gento do Asylo de Invalidas da 
Patria., José Maria do Valle Ramalho ; revo
gadas as dispo.>ições em co,trario. 

Posto a votos, 6 approvado em discussão 
unica e enviado á CommiEsiío de Redacção, 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 223 - HJOO 

O Congresso Xacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a re· 

formar; mediante inspecção de saude e cont 
o soldo da tabella, o enfermeiro-mór alt'eres 
graduado Chrlstiano Pontes. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições ont 
contrario. 
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Posto a votos, (\ approva.do em discussão 
nnica e enviado (t Commissi'io lle Redacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 2GG - 1900 

O Congresso :'\acionai resolve : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori

zado a conceder um anno de licença, com o 
respectiYo ordenado, ao Sr. :Mario Julio dos 
Santos, telegraphista ele :Jn. classe da Estrada 
de Ferro Central do Brazil, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. ' · 

de l7 de jàneiro de 1890, na parte relativa• 
<.'ts liquidações forçada.s para os bancos na.
cionaes, com séde na eapital do Estado da 
Bahia, que declararem perante a respectiva 
Junta Commercial, dentro de 30 dias, a 
contar da data da pulJlicação desta lei, 
adopt.ar o regimen que ella estabelece. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a. discussão. 

O Sr. Presidente--Vou suhmetter: 
a votos o proJecto n. l A, de. 1901, que 
acaba de ser encerrado. 

Posto a votos, é approvn.do em 3" discussão 
e enviado á Commissão de Reda.cção,. o se-

Posto a Yotos, é :tpprovado em l" discussão guinte 
o seguinte 

PHOJECTO 

X. 177 A - 1900 

O Congresso Xacional resolve : 
A1't. 1.0 Será contado como tempo de scr

'Ylço effectivo, 1)ara tollos os e1l'citos legaes, 
o passado f'úra rlos respectivos empregos, 
pelos J'nnccionarios civis da Unii'ío, demit
ticlos pol' motivo dos moYimentos revolu
cionarios occorridos no territoeio tla Rcpu
lllica até 2:1 do agosto de 1895 e quo poste
riormente foram readmittidos nos quadros 
a que haviam pertencido. 

Art. 2. 0 ReYogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Fausto Cardosf.) (pela 
o?·clem) requer verificação da. votaç,[ó. , 

Procedendo-se á vcritlcação, roconheco-so 
· • -terem votado a fn. Yor 92 Srs. Dc11m1clos c 

contra 20 ; total, 112. 

Po . .;to a votos, é rejeitado em l" discussão 
o projecto n. 20.2 A, de 1900, a.utorlzn.ndo o 

- Governo <t conceder o pt•cmio de 30:000~ a 
José Moreira de Figueieoclo Vasconcello . .;, 
:para auxilio da constrncnã.o o montao-em do 
- Tl'iplicador indígena'- com pare~Cl' da 
Commhsã.o do Orçmuonto. 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem) requer Yorificação da votação. 

Procedendo-se ;:i. Yerificação, reconhece-se 
terem votado a favor 28 Srs. Deputados c 
contra 85 ; total, 113, 

~"Sr. Pr_esident:.e-0 projecto foi 
l'eJerGado por 8o Yotos con tr<t 28. Estão fin
das o.s votações. 

i . Passa-se c.t matoria. · em di:'>cussão. 
E' annunciada a 3" discussão do projecto 

:U, 1 'A, de 1901 ,suspendendo o decreto n. 164, 

PROJECTO 

N. l A - 1901 

d Congresso Nacional decreta. : 
Art. l. o Fica suspenso o decreto n. 164, de· 

17 de janeiro de 1890, na parte relativa ás 
liquida.ções forçadas para o.; bancos mwio-· 
cionaes com séde na cn.pital do Estado da 
Bahia, que declararem pemnte a respectiva 
Junta Commcrcial, dentro de 30 dias, a con
tar da dt~ta dt1 puhlicaç~io desta lei, adoptar· 
o regimen que clla estabelece. 

Paragrapho unico. Esta suspensão durará 
somente o tempo neccssario para o fim indi
cado no. art. 2° desta lei, c não poderá. ex-· 
ce:lor de quatro mezes. 

Art. 2. 0 E' permittido aos mesmos bancos 
fazerem accordo extt·a-judicial com os seus. 
credores, desde que obtenham n,nnuencia 
delles, representando mai:; de metade do. 
valor sujeito aos effeitos do mesmo M
corclo.· 

A1·t. :1. 0 O accordo de que trata. o artigo· 
antecenrnte fica sómente dependente, para 
produzir setlS efTeitos, da homologa(,ião que 
será. dada pcüo juiz do eommcreio lla juris
dicçi'ío dos bancos. 

Art. 4. o Homologado o <tccorüo, semi elle 
olJeigatorlo para to,los os ercclores act.uaes, 
presentes on ausentes, conformes ou clis~idcn
tes, excoptuando:se os de dominio, o:i pt·ivilo
gia.dos e os hypothecarios e tle lettr·as llypo-
thecn.rias. 

Art. 5. 0 A sentença que homologar o ac
cor<lo passar<'L em julgaclo no prazo de 48 ho
ras, quo correrã.o no cartorio, e della. só 
poderá haver recurso deaggravo de instru
mento para o tribunal superior do clistricto, 
elo bêt!lCO. 

Art. 6. o A recusa de accordo pelos cre
dores chirographarios não induz liquidação 
forçada~ 

Art. 7. 0 Revogam-se todas as disposições. 
em contrario. · 
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O Sr. VergnedeAbreu (pela 
ordem) requer dispensa deimpre:::são ela rc

dacção final, que se acha sobre a Mes<L, para. 
ser votada immcdiatamente. 

Consultada a Camara. é concedida a dis-
pensa pedida. · 

Art. 6.0 A recusa de accordo pelos credores 
chirographal'ios não induz liquidação for
çada. 

Ar. i." Rcvoga,m-se todas as disposições: 
em contrario. 
-Sala das Commissç:ões, 25 de maio de 1901. 

Em seguida, ú sem delJatc approYada. a se- -Guedes Mourão.- Araujo Gões. - Viriato 
guin te Mascarenhas, ··~ 

REDAC6\.o 

K. 1 B-1901 

Redacçlio final do substitutivo offerecido na 
2a. discussiío do 1n:ojeclo n. 1, do coJTimte 
anno, stts]Jendendo o decreto n. 164, de 17 
de janeiro de 1890, na pa,·te relativa âs li
quidações (o1·çadas para os bancos nacionaes, 
com sdde na capital do Estado da Bahia, 
q_tte declcwarem perante a respectiva Junta 
CornmeJ•cial, dent1·o .J,le 30 dias, a contm· da 
data da publicaçiío desta lei, aGlopta;- o ?·e
gimen q~te ella estabelece 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.° Ficêl suspenso o dec1·cto n. lG4, de 

17 de jn,neiro de 1890, na parto relativa tí.s 
liquida.ç~ões foeçadas para os bancos nacio
naes com sédc na capita.l do Estado da Bahia, 
que dccla.rn,rcm perante a respectiva Junta. 
Commcrcial, denteo de 30 dias, a contar drL 
data cht pu blica.ção desta lei, adopüu o rc-
gimen que ella estabelece. -

Paragrapho unico. Esta sus})ensão durará 
sômento o t_empo neccss,trio par<L o fim indi
cado no art. 2° desta lei, c não poderá ex-
ceder de quatro mozes. . 

Art. 2. 0 E' pormittido aos mesmos lmncos 
fazerem <Lccordo extra-judicial com seus cre
llores, desde que obtenham annuencia delles, 
representando mais de metade do valo1• su
jeito t\os c!l'eitus tlo mesmo uccord.o. 

Art. 3. 0 O accorclo do quo trata o artigo 
antecedente fica. sómente dependento, para 
protluzir seus cfi'citos, da. homologação que 
sor<L dada pelo juiz do commercio da jul'is
dicção dos bancos. 

Art. 4. 0 Homologado o a.ccordo, será. elle 
olJrigatorio para todos os Cl'edoro ; actuaes, 
presentes ou êluscntcs, conformes ou dissi
dentes, exceptuando-se os de tlominio, os pl'i
vilegiados e os hypothccarios e de lettras 
h ypothecat·ias. 

Art. 5.0 A senten<,~a. que llomulogru· o ac
cordo passará em julgado no })razo de ,18 
horéj.s, que correrão no cartorio, c deUa só 
poderá haver re~urso de aggravo de instru
mento para o tribunal superior do districto 
do bancó. 

Camara v. I 

O Sr. Presidente-O projeeto va:e 
ser enviado ao Senado. 

São successiv<J.mente sem dol1ate encorra.
dos em 2" discussão os <~rts. 1 o, 2° e 3° do 
·projocto n. 26::.>, üe 1900, autorizando o Po
der Executivo a conceder ao engenheiro Joa
quim Htkt de Bacellar, rcspejtados os 
direi tos adquirido:-;, a construcçao-, uso e 
go~0 de num éstrada de ferro que, partindo· 
de i\Janáos, sig<"t o rnmo get·al do nort.o, c 
nas condições que estabelece, ficando achada.. 
a votação. 

SEGUNDA P:UUE DA ORDE:\I DO DIA 

E' ll.nn nnciada a. continuação , da 2a dis
cns'lão do peojecto n. 87, de 1900, mandando 
obscrvat• varias disp::>:iiçõcs para fiel . ex
ecução ul!. lei (lo casamento civil. 

O Sr. Gf"rinano Hasslocher 
não pretendia entrar no debate c lamenta 
que. com o illustral-o com a sua a:lta compe
tencia de plüloso})lW, o Sr. Sylvw Romero 
houves,.;e offerecido nm substitutivo que, 
como o projocto, é um attentado <L liberdade 
U.e consciencia que a Co11stituiç~~o cons<tgra c 
defende. 

Estuda o projecto c as emendas offerecidas 
sob o p:.mto de vista po!itico c sochd, e 
d':lmonstra que as medida, -{ 1cml,.!'a.ua-: não 
satisfazem o in t;nito que as inspiron, além de 
produzirem maio1• ma,t do flUO ~Lquelte que se 
pretende ovita.r. 

Discute a concepç~to do instituto. <lo ca.s<t
mcnto ciYil, conquista. da Republlca. e da. 
civilização, e succinta.mentc analysa o insti
tuto sob o ponto de vista religioso, cr~ti
cando a, suil. formul <"t eultural em varias 
confissões religiosas. 

Recordando os argumentos e o.~ factos com 
que argumcnttun os pro_3olytos e defens~r~s 
lht prccedonein. obl•ig<ttorlt"t do casll.mento Cl Vil 
<i.s eorimonias J'eligios_LS, citlt exemplos em 
contrario c prov<t quo o obriga.l' a preceden
cia illtpot'Ga no l~l ! t•onlt~e~mcnto d~ outros 
cn.sanHHJ t;os ([JlO nao o etnl, eontl'arlamente 
ao dispusitivo oxrwesso do Est<Ltuto Funda
mental. 

2S 
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Não deixa sem reparo a dis>erta.ção elo
·quente do Sr. Sylvio Romero, cnj.os talentos 
admi t·a, sobre o pel'igo das colo ruas para as 
mctrâpules c o receio do germa.Jti&mo entra 
nó,.;. S:;nl;o r1uc o Sr. Sylvio Romoro cs(;á 
dominado das doutl'inas de I-Icegcl, que o 
oradol' cummenta o comlmte, uJrm·econdo 

. como arrrmnen.to decisivo contra, esses receios 
a. :ma p~·opt'i<" pe:>sotL, (1ue , descendendo de 
l!•>lonc,s <tllemil.cs, é hoje um rept·c,.;cnt:.m te 
do B!'azihw ::;cio do Congre,.;so Federal, all'm 
de out1·os que 11:L As embléa E'ik't.dnal são 
defL•n::;ures acrYsulados do pa.iz e di1 Rcpu
blica, e lemht·a· o nome de um bravo colono 
.qur, ü. fccntc de um batallt~i.o de voluntal'ios, 
morreu defendendo o Brazit nos ca.mpos do 
Paraguay. 

E' dos que entendem quo o ~stadista. c o 
legislador JJão devem preterir· a razão em 
·ordem" do uoYer ao sentimentalismo, ao 
lyrismo que brota do coração. O legislador 

. deve encaril.l' os problemas pelo lado 8ocial e 
político, consultando os interesses d<t com
munhão e o bem universal. IncidentP-mcnte 
refere-se ;ts situações que teem a.Yfl.ssala.do a 
Republica,cujos homens tccm em geral sacri
ftcn.do os princípios aos preconceitos e aos 
vãos receios, facto a que attl'ibue a vacillu.-

. ção c inconstancia dos poderes publicas, sem 
vontttde, sem cnergi<:t e sem oriontaç~ão deci
.dida e convencida. 

As leis devem ser feitas para os povos, 
segundo as nacessidades do momento e o 
. gráo de seu adeuntamento e cultura: niio é, 
porém, a. vigencia de dez annos que possa 
trazer a certeza de que seja clla boa ~u má. 
Ainda. ha muita gente que ignora a exi~ten-

-cia do casamento civil, unico reconhecido 
. pelo Estado; ar.lla, poi'tanto, prematura. 
além de o1l'ensiva ao salut,tr pril1cipio da. 
liberdade de consciencia, qualquer medida. 

·que venha ferir o sentimento religioso dos 
.cidadãos. 

O orador traz com a sua presença na. tri
buna e as considerações que emitte a. opi
nião do partido repuulicano rio-granden:;e, 
.em cujo nome protesta contra lesão á Con
. stituição e a. o1l'ensa que se projecta aos mais 
.. salutares e rigorosos pl'eceitos republicanos. 
O orador, como o partido que representa, 

·quer a Republica como ella deve ser, reali-
zando os princípios que a constituem o que 
fazem a felicidade do povo e não uma re
publica de rotulo, falseada em seus elevados 
in ;entos, trahida em seus brilhantes e futu
rosos destinos. {2liuito bem; muito bem. O 
.m·adm· e ab1·açado pelos 8rs. Deputados p1·e
sentes). 

Fica a. discussão adiada pela hora.. 
Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 18-1901 

Redacçiío (lnal da -emenda o(fcrccida rw 2a 
discussiío do p1·ojecto n. 239 B, de 19~0, 
(do Senado) autorizando o Poder Ercecutt~a 
a aú;;i1· ao Jiinistcrio da Marinlw o c1·edtto 
necessan:o pw·a pagamento do premio que 
compete ao profi.·ssoJ' subslüttlo da Escoht 
Naval capikio-tencnle Dr. ~Varciso do Pnt
do Cm·valho pela ob1·a - Lir,:ões de Bal1:s
tz:ca 

(Vide p1•ojecto n. 23() C, de 19QO) 

· O Congresso ::\f;~cion<Ll resolve: 
Art. 1.° Fic<t o Poder Executivo autori

za.do a abrir ao Ministerio da Marinha o ore
di to neccssario, de acconlo com os arts. 38 e 
30, do Codigo do Ensino Superior, pa.ra ~)a
ga.monto do premio que compete ao pr?f~s
Stil' substitut::J da Escola Naval -eapltao
tcnentc Dr. Narciso do Prado Carvalho, pel<l. 
obl'a- Lições do Ba.listica-, devidamente 
a.ppeovatla pela congreg<\Ção daquollo ost~
belccimen to . 

Art. 2.o H.eYog<.tm-se as disposiç~ões em 
contrtn•io. -

Sala. das Com missões, 25 de maio de 190 l. 
- Gueclelha liiow·cTo.- L11·aujo Goes.-- Viriato 
}.{a,scarenhas . 

") 
N. 19-1901 

RcdacçCío (lnal do projecto n. 2~6, de 1?00, 
que aut01·iza o Poder l!..à;ewt:vo a ab1:t~· ao 
Jl,:bnisterio da Fa:::enda o c1·edtto especwl de 
559:131$823, pan;, regulariztw o pagamento 
feito,por encont·1·o de contas com .o Banco da 
Republica da Bn1zil, ú ' ·_ompanhw d.e Sanea
mento do Rio de Janetro, p;·ovemente de 
direitos ad~taneiros po1· eUa indevidame~tte 
pagos 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica. o Poder Executivo au

torizàdo a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito especial de 559:.131$823, para regu
larizar o pagamento fe1to, por encontro de 
contas com o Banco da Republica do Brazil, 
á Companhia de Saneame!lt~ do Rio de . Ja
neiro, proveniente de d1reltos aduanmros 
por olla indevidamente pa:gos ; e revogadas 
as disposições em contra.rw. . 

.Sala das Commissões, 25 de ~aio de 190 1." 
-Guedelha M01wcío.-Araujo Góes.-Wriato 
/Jfasca1·enhas. I/ 

f 
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Vão <.t imprimir os segnintes 

PRO.JECTOS 

N.'""i.4- lUOl 

_•iuton';;a o Pode1· Eo;ecutivo a abril· ao Minis 
teria da lndustria, Viaçao e Ob1·as PL~blicas 
o credito ex t·raordimwio de 120:47.').)521 
destinado ao pagmnento de vencimentos aos 
f~tnccioncwios da Repart·içtío Geral dos Cor
·reios, aposentados e demittidos de 1893 a 
1895, em vü·l-ucle de actos elo Podei' Ex 
eculi·IJO e posteriormente 1·eintegrados. 

Em mensagem do 8 do vigente, solicitou o 
:S1'. Presidente da Republica o cl'edito de 
120:473$521, destinado ao pagamento dos 
vencimentos aos funccionarios da Repartição 
Gcra.l dos Correios n.poscntl~dos c demit.tidos 
-de 1893 a 1805 ern virtude de actos do Poder 
Executivo c posterior·mente reintegrados. 

Diz a mensagem que, de accordo com a 
uoutrin.a fil'madt~ pelo Poder Judiciario, (!UC 
mandou pagar ao 2° offlcial da, Directoria 
Geral dos Correios Max Flcius os vencimen
tos cot·respondentes ao tempo em que esteve 
pl'ivado do seu cargo, por acto do Poder Ex
ecutivo, faz-se nccessario o credito supra 
para identicos fios, relativamente a outros 
funccionarios que se acham em perfeitas 
-condições de igualdade áquelle. 

· E a Commissão de Orçamento, nada tendo 
a oppor em face das razões adduzidas, que 
.aliás encontram apoio na jurisprudencia tir
mada. peLa Camara elos Deputados, em casos 
analogos, é de parece1' que seja adaptado o 
·seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unJco. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao :Wfinisterio dtt Iodustrla, 
Viação c Obras Publicas o credito extraol'
dinario de 120:473$521, destinado ao pa"'a
rnento de vencimentos aos fuucciona.rios 

0
da 

Repartição Gera.l dos Correios, abaixo men
·cionados, durante o tempo que estiveram 
privados dos seus cargos por acto do Poder 
Executivo, entre o mez de setembro de 1893 
e o de agosto de 1895, fazendo as necessarias 
.operações e revogadas as disposições em 
contrario. 

Affonso Hemique de Oliveira 
:Nlontaury ...••..........•.•• 

.José Bernardino Ribeiro Guima-
3:898$925 

rães. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. • . . 23: 5t34$5lô 
c\.ureliano Martins de Azamlmja 

Meirelles ..........••.•••••• 
Luiz Nunes Plres ......••.....• 
Benjamin Franklin de Arruda 

Camara .......••••.••••••••• 
Max Fleuss ....••.....••.... ..• 

4:998$924 
34:973$332 

6:752$416 
10$370 

José Henrique Aderne ........ . 
Frn.ncisco Xavier Paes de :Mello 

Bar1'eto .................... . 
Antonio de Souza Guedes ..... . 
Miguel Ja.cintho Noronha. Feital 
Tlberio Bul'lamaqui Castello 

Beanco ..................... . 
Pedro Affonso de Olivcil'<L 1Ion-

taury ...................... . 
Joaquim Bento Rodrigue::; Santos 

M;úa ...................... . 
Francisco Lino dos S<tntos ..... . 
Pro~opio José Lorena da Silva. 
Joaquim Xavier Baptistn. Junior 
Francisco Felippc Ncry de 

Araujo ..................... . 
João Baptista Va.llois ........•. 
Deodato. Pinto dos Santos ..... . 

5:802$926 

4:709$676 
4: 1l0Si0 O 
l :39;;$547 

l:OOG$448 

5: 165$045~ 
l :63i'$'\77 
4:477$tl3S 
5::337$771 
2:397$2i8 

2:7:i0$Sl9 
1:035$482 
0:415$591 

Sala das Commissões, 24 de maio de 1901. 
-Paula Guimarães, presidente.-Mayrink, 
rela.tor.-Nilo Peçanlw, com rcstricções.
Francisco Sâ.-Cornelio da Fonseca. 

N. 15- 1901 

Fixa a força natJ(tl pa·ra o cxercicio de 1902 

A Commissão de l'viarinlut e Guerra,, tendo 
examinado as lKl.ses apresentadas pelo Poder 
Executivo, pal'a, a fixu.ção da. força naval no 
anno de 1902, é de parecer que sejam as 
mesmas approvadas, com excepção do§ 2°, 
art. 1 o, ela. proposta, pelas razõetl que passa a 
expor. 

. Acham-se ar;tualmen te matriculados no lo 
e 2° annos da Escola Nava.l aspirantes a 
guardas-marinhas em numero igunl ao fixado 
no referido§ 2° e, a ser este adaptado, ficará. 
suspensa. a matricula. d~. mesma escola, no 
anno vindoul'o, e interrompido o seu curso 
normal. 

Semelhante medida, sómentc justificavel 
em ·3ircumstancias extraordinarü~s. julga a 
Commissão não ser indi::;pcnsavel, comquanto 
reconheça ella a convenicncia de limitar-se 
o numero de aspil'ante~, ao que aproximada
mente for preciso, afim de serem preen· 
chidas as vagM que se de1•em lle guardas
marinhas confirmados, cujo numero convem 
fixar-se no quadro ordinario da armada. 

O excessivo numero de guardas-inarinhas, 
que actualmente existe, e, parece <"V Com
missão, deu logar á providencia conti<la no 
§ 2° da. proposta, sendo a conseqüencia da 
aclmis.>ão anterior U.e aspirantes externos nn. 
Escola Naval, com gravo inconveniente para 
o regimen militar da mesma, reclama, por 
certo, uma medida restrictiva. da. sua matri~ 
cula; esta, porém, só gradativamente deverá. 
ser applicada, não dando logar a preterições 
de direitos ou tolhendo, por completo, as 
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aspirações dos que se de~tinam á ea,rrcit·a 
militar n<t marinha. 

A Commis~ãn julga, poi~, ser prcfm·ivel 
adoptar-se uma diminuiç:ão annu;tl gt•atlati va 
das mat-riculas na Escola NavaL até que se 
tenha conseguido reduzir ;1, sua. lotação ao 
numero de aspirantes a guardas-rnn.r-iniJas 
que tür conveniente. 

dos Deputados par<L a urgente elaboração da, 
lei d_9 sortei:J marítimo, já. votada em 2o dis- . 
cu~sa,o, e propõe c1ue seja ~dopt[1.do o se
gmnte 

A Commissão, compendrada a.inda dos 
interesses d<t marinhll, de guel'ra n<tcional 
dependente.~ das leis de organizaç:ã,o do seu 
po;:·sual : 

Considerando quo a insufficioneia. do mesmo 
dá, logar ao inconveniente de não serem em 
tempo, restituídas ;~ sua li lmrdade civll as 
lH'aças que concluem o serviço obl'igatorio, 
facto este que concorre iJ.inda para dífiicnlta.r 
a organização das reservas da armada; 

Considerando que as leis de fixaçãu das 
forças nav:ws consignam, annualmonto, o 
elrec_tivo_ de 4.000 praças para. o corpo ue 
marmhc1ros na.cionaes, numero e,;to que 
ainda não foi attingido, o nem ·1)oclcr<\, sel-o, 
pela iu:-;uilleiencia. do~ contingentes forneci
dos pelas l•:scola.s de Apre~tdizes Maeinheiros 
e pela quasí completa negação a.o volunta
riado sem premio, ·uiiÍCiLS fontes cst;Ls CJUO 
correo ;·rom p;ua <L l"ul'Jnaçã.o dac1 uelle eol'po ; 

·Considet'ançlo qno o u.l't . 1:)7 da, Constituiçã.o 
da Republica ainda nü,o tem cmnplota ex
ecução na maeínha., não obstante havoe o rio
ereto n . 478, de I 8D7, autol'iz:tdo a sua, rogu
la.mcntaç~i'i .o, afim do ser aúopta.do o sorteio 
naval; 

Consiilel'antlo que o alvitre tle pr·ocodcr a 
marinha de guerl'a <LO sol'toio imm~tlia,to do 
pe,;soal ai·t·ohulo pelas capitani;t'> do,; l)ortos, 
meditb esta Je facil mwcw;ão economica. 
tem si<l-1 impug-nrulo, solJ u fundamento tle 
que o ~odeio milil,ar deve ser ol;jccto do uma 
l0i perm<tllOllte;. ;w pas,:;o que ;dntb prcva.
lece na ltl:I,I'Íilh<t o eng-ajamnn i;o ou contr~tcto 
de pessrJa.l que nqnivale <to volnnt:LJ'i;ulu com 
premio, eontrario <.L lloutr"ina do art. 87, ~ 4°, 
da. Constituiç:ão : 

Consitloea.ndo que, mesmo no cst.atlo redu
zido em quo se acha. a força naval activa, é 
notol'ia <.\ exiguillade das suas equipagens, 
·dando isso Jogar a que i mporttLntes macltmn.s 
de guerra. fiquem, porventura, c .trcg-uos a. 
um<t conservaçio incomplc;;a, ou condemna.
das a um valor medioct·e de .combal.ivi
di.de; 

Con!!idera.nrlo, finn.lmcn l;e, que, sem as pro
videnci;ts_ intli :pens;tveis :í. aefluisiçi'io e ao 
prep<~ro do seu pes,.;oal, não pótlc a marinha 
de gueaa nacional desempenh<Lr a sua c!e
vadn. missão, e, ainrla menos, apparelhar-se 
para o desenvolvimento que lhe ú imposto, 
até mesmo pelas condições geographie;ts do 
paiz, julga a Commissão cun.jpriL· um dever, 
solicitando a esclarecida attenção da. Camara 

PIWJECTO. DE Lgl 

O Congt'CS50 Nacional decreta: 
Ad- l. o A força na. V<Ll para, o -anno de 

1902 const<m1: 
§ l- 0 De accrmlo com n. proposta. 
§ 2. 0 Snbstitna-se pelo seguinte: 
§ ~- 0 De 130, no maximo, aspir-antes a 

gwtl'(laS-mal' in ltr1.s _ 
~ :.L o Dn accordo com a, proposta. 
!'i 4.0 ülem; 
§ 5. 0 Idem. 
§ fi.o Irlem. 
s7- 0 ldem. 
Art. 2.° Como na proposta.. 
Art. 3. o Idem. 
Sn.la. da Commis::;ões, 24 de maio de 1001 • . 

-"11-ves lla1·/Josa, rel<ttor. -Rodolpho P aixLio. 
-Soares dos Santos.- Carlos CaHLlca.nti.-
;1/lJuqtwrque 8ercjo. 

Proposta 

Art. J.o A forç:t naval, no <tnno de 190.2, 
const<LI'ii,: 

§ 1 . o Dos offici<..t.c;.; da armftda o cln.sscs 
anÍ1exus, co11forme os respectivos tlua.dros. 

§ 2. o De 100, no maxirno, :tspirantes c 
gua.r·lln.s-marinha~ . 

§ :L o De 1_000 praças do corpo de nmri
nhcit•os niwion;,c::;, inclusive :~00 PI'<tç~as para 
a.s comp;mltias de foguistas e 100 pal'a.a com
pa.nlüa do Estado de :\ilttl;o UI·osso. 

§ 4. o Do 70U i'ogtüst;Ls contl'act;_tdos do con
f'or·rnidüdo com o regulamento pwrnulga.do 
para os foguistas cxtra.or•tlinat•ios. 

§ 5. o De 1.500 apl'enJizes m<.tl'inheit·os. 
• § G _o De 450 praç;.ts do corpo de inf<m ta.r~a. 
de mat'inlla. 

§ 7 _o Em tempo tlc guerra, do dobro do 
pc~srnLl. dos §§ :r', 4 o, 5° c ()o. 

At·t. 2. o As praças e ex-praças que se en
gaj:~l'em por mais de tres armos o em seguida, 
por dous, pelo menos, terão direito em cada. 
engajamento ao va.Lor l'ecebi(lo em dinheiro 
das peça.s de fardamento gra.tuit<trnence dis
tr·ibui<las aos recrutas. 

A t't. :L o São revogadas á.s dísposir;~õcs em 
contra1•io. 

Capital Federal, 15 de maide o 1901. -
M. Fen·az de Oam,pos Saltes.- A Commissão 
de ma,rin ha de Guerra. 
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o ~nscripto definitivo sujeito á ac1;fio do di-
N. 16-1901 I Art. f). o Emquanto não fôr sorteado ser;i, 

.·Redacçüo pm·a 3a discussa:o do p1·ojeclo n. 8, re1t_o commum, tendo apenas as obr·igações 
de 1!JOJ, 49 de 1900, que institue a inscripçao militares que lhes forem impostas pelo r-egu
maritima ob1·igatoria para tcdos os bmzüeiJ·os lamento da Inscripç~ão Mari1;ima. 
natos ou natw·alizados que ea:ercerem os em- -~rt. ? . o O tempo de serviço militar para 
p1·cgos que espeó(lca o mscr1pto, depois . do sorteio, não podel'â 

O Congee::;so Nacional decreta : 
Art. l. o Fica. instituída a. Inscripçã.o Marí

tima da Itepuhlica, feita nas rep<tt•tiçõcs com
petentes do Ivlinisterio üa. Marinha; c obriga
toria p<n·a. todos os brazilciro: na,tos ou natu
Jiza.dos, que exercerem : 

a) qmLlqucl' emprego ou occupação a lnrdo 
dos ua.vi• s que se P.estina.rem ;i, navegação 
tr·ansocea.nic<t, de cabobgem, ou nas a.gua.:; 
interiores da. Repnblica, seus podo), cn
eadc.ts, rios, l~tgoas, etc. ; 

b) os que exel'cercrn a profissão lla pesca, 
quando nclla. fizerem uso de cmhareaçõcs de 
{1un.Lquel' especic. 

Art. 2. o A inscripçi'[o ohl·ig<ltoria dividieé.L 
.us inscrip:;os nmritimo; em tt·cs classes dis
tincta,, <L saber : 

Inscriptos pl'O'IJisorios....:..os que, exercendo 
qualque.L' protissào ou emprego maritimo,não 
houverem ainda complet<Mlo a ütade de 18 
armos. 

Inscnptos nominaes-0;) que jli. ltou vurcm 
completatlo a ülade tlo 30 annos; os que ex
ercerem as profissões de piloto, macltinista, 
foguista, me.'Jtres ou conüamesr;rc::;, IJS cm
]H'egadog B<L pra.tkagem geral ou locü.l; os 
a.rtificcs; os encarregados d.o esl;aç~õe.-; mc
tcorologicas ou tlc soceorr•o naval; os pha.ru
leit•os e at<tlaiatlorcs; finalmente, os que pr·a
ticarom a mt vegação ou a pesca como recreio, 
quando não li.z:cr·cm e1Jll1lllCL'cio algum 1lo seu 
trabalho ou dos pt•oductns dellc. 

Insc1·iptos definitivos-Todos u1; individuos 
(1ue exercendo qualquer prolissf~o Jll(l.l'itima, 
não estando incluidos nas tlcmais cLasses, 
tiverem de 18 até 3J u.nno' de idatle. 

Art. 3. 0 O;:; incriptos defillitivo.'J serão an
nuatmcnte s Jrteados para o serviço da. ar
mada, no qual permanecerão por trcs a.nno<:>, 
passando depois para a. 1·escr-ra üurantc dons 
c.mno:~. 

Art .. 4. o Os inscriptos soetmvlos niio po
llerão, llurante qualquer dos referidos pe
riotlos, ter outra applicação que niio SQja :is 
equipagens dos navios de guerra ou ás guar
.niçõe::; das fortalezas ·da marinha. 

At·t. 5. o O rogimcn llas obrigações mili
tares e a sancç:ão pona.l dos regulamentos 
~I:L armada serão applica vois ao irt;;crípto ma
dtimo 1lcfinitivo sómentotl.uritntc o periodu 
de sua sujeição mil.itar ou pormanencia no 
serviço activo ou na rcsct·va. 

ser, em tempo de pll.z:, por motivo algum 
prorog;~do, :-;em o seu livre e cxpontaneo 
consentuncn1n, e ~ó o podel'â ser até com..1 
plotar cllc ~~ idade maxima de 35 annos. ·~ 

Art. 8. 0 No C[L~o de guorm externa. o 
Governo poderá mobiliz:a.1', no todo ou em 
parte, a classe (]os inscriptos defini lAivos ou a 
l'e.:mrva.. ·. 

~rt. 9." A pa.ssagem dos inscrlptos provi
sorws 11ara a. classe dos definitivos teré.L lo"'ar 
<Lo completarem aquelle.~ a idade de o 18 
annos , e qua~do,_.mcdia.nte decl:.n·ação, adap
tarem profi~~lLO dtvoP:-;a da nmritima ficarã·J 
sujeitos n.o sot·teio até a idade do 2S Mnos. 
~m t~mpo de gnena, }Jorém, a pao;;sagem du 
mscr1pto pr·ovi .ol'io se farii. effectiva lorro 
depois de attingitht a idade da lei. o 

Art. 10. Será. isento de sm•vi~o dn. arm~\da 
depois de sorteio : , ' 

a) o inscril)ÍO definitivo 11ue tiver defeito; 
physico . .; ou enfermidade que o inlmbilitc 
paJ'tL a vida do mnr ; 
. b)_ o que alimentar ou educar orphãos, seus 
n·mao~ . menores de 16 annos, ou servirem 
de u n ico amparo á. irmã solteira, ou viu v a. 
que viver em su<t companhia ; 

c) o filho unico quo viver em comp~mhia 
de seu pac ou mãe viuvos ou ntlctudi
narios; 

d) o viuvo que th·cr filhos mcnore.;;, aos 
quac.~ eduque ou alimente; 

e) os mai;!'lculados nas o,;colas profisiiionaes 
da marinha. 

Art. ll. Ao.~ inscriptos definitivos serã.o 
concedidas a: seguin tio; vant<tgens : 

a) preferencia na admissão aos emprego::~ 
da marinha, para os quae::; tivel'em <L neces
sarhL idoneidade, depois de havct·cm :-.orvido 
com hoas nota-; ou quando se inY<tlidarern 
no serviço da armatht ; 

b) isen~~ão ·de todo o s::Jrviço pu1Jlico ostra· 
nho <i. marinha; 

c) is:mção .de imposto, taxas, matriculas ou 
de qualquoL' outro onus rehtivo ao exercício 
da profissão ma.ritima ; . 

d) gratuidade de matricula ou de concessão 
de títulos para si ou seu3 filhos nas escol,~~ 
proti:Ssionaes do Estado; 

e) concessão do terrenos de marinhas, a 
titulo gra.tuit·), quan(locompletarem o tempo 
do sot•viço e o · rO(lUeret'cm, com direito de 
transferoncia ás , viuvas oú ot•phãos, com 
a clausula de nclles estabelecerem resi-
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doncía ou exercerem e[IW.lquor ínelnstl'ia ma
l'itirrut, niio podm1do, por·ém, :dicn:_u·; 

() direito ;i, caixa de invalidos, quo sm·ú 
ins1.itl1i1la. mc(1i;~nto eontri huir;ào e) os bcnefi
cia.rios, ou corno auxilio do Estado ; 

g) fin:dmonte os inscr·iptos rldlnii;i vos, de
pois de concluido o ~cmpo ele sctviço :wtivo 
ou o rla. rcsGrv:t, tcrao as mesmas vantagem< 
e ";1.r:111tias e0111~ed i elas em conclir.~õt~s iclnn ti
c 1.~ ;_is das pi·ar;as do eol'Pu tle m:uinhci1·os 
N.tr:ionac.s. 

Art. !2. O (;oycmo, de ::weorrlo com as 
ha,s1:s aciJ!Ia, expcelirá o rngul11mcntu para. a 
excc:lll}i~o ela pr·esentc lei, esi;aJHllecond.;, : 

a) os dnve1·es c vant:1gnns <los inser-iptos 
ma,l'itime>s ; 

b) os pr·oecsSI)S pa1·a a .inscr·ipc;:ito c p:u·a o 
sorteio naval; 

c) as rlisposiçiíes l'e!ativas ;í, sítua.cJio dos 
ín:-;cr·iptos cl<~finitivos c ;i, :·ma sujdr,,ão mili
tne, tanto n:.t a~:tiva, como na rcset'\"<.~. 

Art. I:!. 0 peinWÜ'O SOJ'tcio para O SCl'\"Í~!O 
d;~ 1na.rinha dnver:i e!reetuar-sc cn1janeieu 
do an no de l!lfll, 

Al't. 14. l{ovogam-sc a.s clisposi<)1es em 
contr;u·lo. 

Sal;~ d:Ls Commissücs, 2:> rJo maio de HIOl. 
-.'\lecs !Jurúosa, pt•osidcnl:e.-Rodolpho Pai
o:t!o.-8oarcs tios Santos.-Garlos Crtêalcanli. 
-Allmqucrque Serejo. 

K. 17- HJOI 

Rerlacçiío pa1·a :Jo. disCIIsstto do subsWutivo 
off'e7·ecido na 2" discuss!Io do projecto n. 20G, 
de 1900, que mmula equipano·, pai"a o 
cffcilo rln 1''~1·cepça:o do meio .soldo c monte
pio, as filhas crwulas do offidiat (allecirlo á.~ 
solleints OH villl:fls e ao.~ (lllws meno1·cs de 
21 w1110s, lf'yilímos oH nalurocs legili
matlos 

O Co11gt·e.;;su Nadonal dee1·da.: 
At·t. 1.'' PaJ•a o ntrrdtu d:t ])1\l'N~p<;:ã.l) 1lo 

nwi()-solci1J e nwntcpi(), a.-: til!Ja:> casadas do 
oflicia.l !i.dlncido ficam orp1ipar:td;1.s :is :;oltoi
r:ts ou viuv:ls n aos fillws Jnrmor•ps üe :~1 
annos, 1ogitin1os on na,t.tmws legitimados. 

Art. 2." H.cvoga,m-sc aH elisposiç:ões om 
conti':wio. 

Sala da.s Cornmis.3oos, maio do 1901. 
-Alves JJaj·bosa, presidente. - Uodolpho 
Paixtío.- Som·cs dos Santos.- Garfos Caval
canti.-.'llbuquerque Serejo. 

O Sr. Presidente-Tendo dado a 
bor:L, designo p:u·a segunda-feira, :-n do cor
rente, a seguinte ol'dem do dia: 

ra par·te, ah} 2 l/.2 horas 011 antes: 
Vota.çfl.o <lo pl'Ojecto n. 7!.62, de H>OO, a.uto

ri,a.ndo- o Poder Executivo a. conceder ao 

engcnlwiro .Tuartnirn Huet de Baecll:.v·, rcs· 
p~~itados os diroito:-: adquir·idos, rt. ct~nstmc
ça.(}, _nso c goso rlc uma. estr·ada de ferro que,. 
pat·ttndo do Man<ios, siga o· rumo geral do 
nort~ c nas condir;f_íc~ q1te (•stabeh·eo (~" di,;
cus:-:ao;: 

Votaçfi.o do projecto n. 131 c, cL~ i~.IOO, com 
p<tr-cce1: sobre emendas alll'l\ '"Jl ;,·1.1la" ao
projt•cto n. J:H,clo correntn anno. c,nc deteJ'
JniJta que na T::H·ifa elas Alf<mdr·~;:ts c;ejam 
l'i.:it.a.s •·a.r·ia,.; alt.eraçiJes, a C··n ;ar de IVOO 
(3" discHs.siTu). 

Di,e11ss:t.o unica rlo projecto n. 4, de lUOt •. 
eonccdendo ao Iw. Antonio Augnsto lU beiro 
de Almeida, ministro do Supl'Cnto TI'ibunal 
Federal, um anno de licença, com tutl.os os 
sn11s n~ncimcntos, para ·f;r:ttat• dn sua saude 
onrlc lhe convier: 

Discu,;siT.o 1mica: elo peojecf,o n. G, r1e 1001,. 
concecl.endo ao !J1·. Alfredo i\Im·eiea de Barro::; 
Olivcir:t Lima., lente da l~a.cnlr!ade üe Di
,·cito de S. J>a.ulo, mais um a.np'' de líccnç:a, 
com ordenado, pa1·a tratat· rlc sua saude 
onde lhe conYil\l'; 

Continua('lio da 2" discussão do projccto 
n. 0.), de l9UO, rngul:~ndo o sorteio lllilitar. 

2" pai'te, ás 2 l . . "! lweas, ou anéús: 
ContiJiUilc,,ão da 2'• discu-;sã.o do projccto. 

n. 87, üt~ 1\JIJO, m:~ndando obsePvar val'ia& 
d isposiçlíes pat·a fid cxecuç:ão da lei de cus<J,. 
menlo civil. 

Lc·vanta-se a sessão :'ts 4 horas lta, tarde. 

18" SJ·;SSÃO EM 27 DE MAIO I1E 1001 

]l)·nsirlcncia rlos Srs. Ya::- de Mello (PI·csi
dcnlr~; •. fulin rlr~ kid!n {:2° Vir:t:-Presirlrmtc). 
A_qapüo do~ Santos (3° 8ec1·ctario) e Angelo. 
Neto (2" 8ec1·r.:ta1·io) 

Ao meio-dia pmccde-se {L <:lJanuLda, á qual 
respondem os Sr·s. Va.z de Mello, Angelo 
Neto, Agapito r1o; Santos, Luiz Gualberto, 
G:tlJl·icl Salgado, Sú, Peixoto, Snrzndello Cor
rêa, Rodrigues Fcmande:'l, .José Euzcbio, 
Chl'i~tino Cruz, Cunha Martins, Joaquim 
Pires, Thomaz Accioly, Nogueira Accioly, 
Frederico Borges, Eloy de Souza, Tava.res do
Lyt·a, Soa.res Nciva, Lima Filho, Trindade, 
Ca.millo de fiollanda, Silva Mal'iz, Teixeir<t 
de S:í, Bricio Filho, Cornelio da. Fonseca., ,Tulio 
de Mello, Elpidio Figueiredo, Pedro Pernam
buco, José Duarte, Epaminonda.s Ge:teindo, 
A1·anjo Góes, Arroxcllas Galvão, Raymundo 
de Miranda, Fau:;to Cardoso, Soabra, Milton, 
Tosta., Manoel Ca..cliano, Vcrg~c do Abreu, 
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Alves B:trbosn., Adn.lbnri;o Guimarães, Pa-J-crm1 o r:1·~~dHo de eem enntos de l'éis 
ranhos Jvfontonogeo, Pinhoiro .Junior, IIc- (lOO:()(JIJS), rJII.t'n, pa t·a :1s rlespmms r, 1111 ''· cn
rt~riin. <lc s...-L, Raul Barroso, Silva Ca.sr,L'•), I eomme11rl:.~ dn nota.; ÜIJ ·nwsnlll'r) d.nt·; ~onto 0 
Custodio Coelho, Aut·oliano dos S;~ntos, Mar-[ COl'l'fllltn exerc:lr:io. 

' t.ins Teixeira. , Oliveira. Fig-ueiPedo, Theophilo Ele r :t,rJtl()-SC j:i. tacs rlospoz:1.s :t irnpr,l· t.:trll:ia, 
Of;toni, .José Bonifado, .lo'fio Ltü?,, Hdefonso r1 c duzento~ c vin t.c c scr.c con f;(Js cento 0 
Alvím, Alfredo Pinto, Caeneiro de H.ewnrle, cineoenta. e ei11eo mil q11inlrontos c cineonnbt . 
Leon_cl Fílllo_, Nceesio Taví1res, Antonio~;~- c se_is r1Hs \22?: lG5~G5fi), omo, par·a o (l1W 
chanas, Sahtno Bu.rJ'oso, Ma.noel Fulgcncw, mutt(J conf;nbiult. •~ cu·eurnst<t.neh dn ter o 
Nogycira ·!unim·, Linrlolph_o _ Caet:1no, ql• :- Governo d;n :L::.udir ;í. .S11bstiL1tir,:ão das not;ts.J 
garw Macwl, Rorlolplw P::nxao, L<LlUll.l'Gtnc, de enrtt rntl r·ut.; (I(JO$) d:~7" esf;:tmpa 0 do"'~ 
Padua.. R.oz:endc, Gusl;ayo Gorloy, J?ino Bueno, quinlwllií•lS milt·6i_s (:5r_H1$) rla G••, das qna.cs 
.Toaqunn Alvitro, Ca.]ado, Paultno Car-los, <tpp:u·eeerMn mml;as f'alsa.s em circllbçã.o, 
Ar::mjo Cink:L, Xavier üc Almeida., Tci xci.ea. IJGÇn-vos <L c:onees :::ã.o rln um r;rnrliLrl ele cr;nto 
Branrlã.o, Ovidio Ahrantos, Xn.vicr do Vn.llc, e ci11 r:oent:1. conto . .; rlt! J'l~is (!5 ~ l:OUO$) s upple~ 
.João C<.tndido,. Cal'los Gava.lcanti' J:>a.ula rnenf;:l,l.' iÜjlte!la Vel'b<t. não SÚ JliLl'iL ra.zrw 
Ramos, Fra.ncisco Tolcnt ino, .Jo :~é Boitrmx, l'aec a o w.; cesso rla rnfol'id;t dr~sJu :z<t , corno 
Francisco Mout·a., Soares dos Santos, Vid.o- tamln rna cf11tl'as cp.tc sr: i;o11ham de l'e:t.l izar 
rino Montcir·o, VcsiJa.si:tno do Albur1um•quc c ail: o fim do cxel'Cicin. 
Diogo Forf;una. Capil;al Foclcw:d, :N tln m:Lio de IDU!, 

Aht'o-se a sessão . 13" rl:L ll.epuhlica..-!1[. FmTa;:; dr; Campos 
E' lida o sem rlcbatc approv:ula <t :Lcta rb SaUes.-A' Comrni~::;fi.o lle Orç:mwr~tu. 

scssã.u anl;e r: t~!lcnte. Ror[lrnrirnent.o rio Alv:wn i\1oroir·a do Bítl'· 
Pa.ss•~-se :w e:\pecliente. l'ns Ol~vc_Ir<L Lim<L, pcdimlo l'devação rl:_~ 

presenpr,:ao om que iner,t'J'Oil p<LI'a J·r~eehot· 
os vn11c:i.nr_enl,os ''· <1110 se julga eom direito, 
pelos mottv q,; qttc l)Xpõo,-A' Cmnrnissã.o <lo 
O r·ç:a me n to . · 

I O Su•. Araujo Góes não tont:io
na v a v oi taL' !tojo <1 tr·i buna. p :l.r';t tmta r· da 
inspeeçãc> <ÜL AUitndiJga de Ponmlo. Sente, 

Dn Minist;m·io ela Fazunda, <k 2:5 do coe- pot·l~lll, nncnssiüadc tlc n~oz o l-o, mrt vbt:L elo 
rente, on viando a scguin 1,0 artigo pttl>licarlr> no Jornal do Comme1·cio do 

O SI·. Agapito dos Sant.os 
( :J•• Secl·elt /1"-i (J, sen:i ;1-do rlc 1" ) pr·ocedo ú 
lcituJ'a. do ~cgu in l;c 

EX.PEDlENTE 

Officios : 

1\IE:--iSAGE:I[ 

Srs. Memht·os tlo Congl'csso :N:~cion;ü -
Tcndc1 o Govolllo oncornmen.rla<lo li. fi.t•m•.~ 
Hr•:trlbur·g. \Vilkinson & Cornp. 2L.520.000 
scllos :ttl he:;i vos, cujo pa.g;~mt ~n to irnpol't:L 
em 4:S :D!)í$()::H, om·o, e dove suL' cll"ect.uatl_o 
})01' conta rl:t vcrba-Cas<~ rh~ rvroc<l:.t-:.:on:::;t
gnar.~àc)-\[:L!;e l'ial-do vig-cnbo oJ·r,~alltCnto, <~ 
cptal só rliSIJi")c dr, saldo tle 7G:098$:i00 , papol, 
indisponsa vol pil.l'il. a.s tlospez::ts mcn~acs eum 
tl'aballtos excc uf~arlos n:1 C'as:L rht Moeda, 
pcr;ó-vos <.L eoncossã.•) de um cl'edito daquella. 
r.pt<.~ntia, afim de <tttcmlcl' :10 refut·i<lo paga
monto. 

CaiJital Foclcl'al, 2:) de ma.io de 1901, 18° 
rli\ R.epuhlica. -111. Fe1Ta.z ele Campos S:tlles. 
-A' Commissão do Orçamento . 

lwntorn, pelo SI' . .J:Ln,en Müllm·. 
P t•oei,_;a rl1 wl:n·a,r tio a.n te mão q uc n fio s<L bo 

i1t:war: :L quPm nã.o p ,ele se defender. 
Quizcl'<l, que, om voz tlo haver peohihi1lo, 

tives:-;e o i\Iinistro tla, L•'azcnd:t pormittido êW 
::cu subrn·dinatlo o :~mplr' rli1·cito do rliscnt.it· 
com o orarlor·. 

Desejava liquirbe, um:t pot· uma, todas a:'! 
contas com os1c Cli1Jll'Cgadcl dr~ F;tzentb afim 
rlequc o Sc.Ministl'osc convencesse d.o moJo· 
incot'l'ccto lWI' q nc i'O h ou v c o Sr. .Jansen 
lVIüllcr no clmcmpcnlw rb c•nnmi:-;são c1ue-
lhc liJi eonllada. . 

Mas, uma vez qne nll:o pode toe eomplcta 
lil.lct•üa.rlc no a.ta<iUC, ~-;nl' â. h11mano e gcno
eoso, limitando-se í.t pt·ovar c1ue estão de pó
<ts suas atril'maçõcs. Disse c repete qu r~ o· 
Se. J<Lnscn Müller h ;wi<~ procedido a um in· 
querlto clandestino, do qual nã.o fôm absollr
ta.mcn t.o possi vel ao Sr. Dr. Espintlnla. rlo

Do mesmo Ministcl'lo, de ign: ~l rbt:t, cn- f'enuol'·SC po1• ter eunido ;i swt rovcli<.t c' :-~o 
vi:J,ndo <L S<!gui.nto inquorito. não lhe :-;cnrlo <.lado ouvir :-:. pt•uva .. 

J\IF.NSAGE:\1 

St·s. McmbJ•os rlo Congresso Na.cionrLl
Peltt lei n. 74(\, de :~n de dezemb;-o do 1900, 
foi dotada. a. vr.L'ha-Caix;~ de Amortização 

tostcmun ha.l. 
Como rcspontle a esta n.ffirmaç~ã.o o St·. in 

spcctor rlo Ft~zendu. em seu alludidn r1.1·tígu ·r 
Nr:i'.o e C:l;o:cto qtw o s~·. DI·. Espindol(t de.~C(J

nltecesse o.> factos contra elle a1"licuf.ados ; eu 
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; , . n/os aprescnlcide-vidamento atum1e1·aàos, disse lido, não se _I_embra. em quo jom~I, que 0~ 
!:-. 0 Sr. Müller. . ~r: Jans:m Mullm•, devendo ser punido pela. 
•,::.· Não negue! qu~ o Sr . inspectol' de Fa- l~Jnsta o mon..;tt•uosn. pei•sogúição dosenvol· · 
: . zemlà déssc conhewneoto dos fa.ctos, enume- v1da. contra o S1•. Dr·. Espindola, conse"uir~b 
': nndo-os ; mas, conhécer factos cnumer·aiios collocar-se como adminis trt•dor do. Re~ebc-
.. que consti~uem ol1,jecto (lo denuncia., quer os do ria. desta Cu.tJital. . 
·L de que se ·tPata, e conhecer o inqueeito a. Ag~.tra, porêm, 1nelhor infol'O.)ado, até 

que :3e procedeu pa.ra apurar a veb.cida.da m~s!no pelo Sr. Ja.n.'len, dá ptmtbcns ao sr, 
.. -desses f:.'.Ct'>S, a pr6ccdencia de~a denuncia, ~f1~1~h'o . da. Fttzonda pelo equivoco em qua 

não sã.o uma e a. mesma cous;'l.. mmdm o orador. 
( Si o Sr .. Jansen Mii:llet• é vel'sa.do em M· · Não_ C>ra rci\lmen~o a.ccc,itavcl, nã.o impres
•· sumptos fiscaes, que Interessam á Fazenda r slont~rllt. b-om prcmz:u· o Governo um hommn 
::. Jlublica, llnla · mesma m<tn cira em que se que so houve 1.ão mal om uma commissão de 

:mostt•a. alheio i1s noções mais elementa.t•es confirmo~. induzindo-o it expcrlü· providencias 
·· . do direito, ma.l teem ido us commissõcs con- cotttz•a amigos, na. pnrsuasã.o de que pmti· 

·:fiadas ;i, sua perícia e ltabilidnde . · ctwa· ;~ctos do justit;>a pela fé - dcp:ditada nas 
So.iua. agora. o St·. inspeC!tor tle Fttzcnd.~ informações prostu.das . 

. que a. pm·tc tLcCU8ada. tem niio só o direito Divõrsn.s interro8a.çõcs diL•ige M ot·n.dor n 
· ·ôe sot• ouvidt~ sobre n. denuncio. com todos Sr. Müller em seu ll.l'tigo; clla.s ot•am inteit•a.-

.·os factos cmwne1·ados, como tamlJem tem o mente escusad!~S sí já. tivesse f:ido publi
.. -direito de defcnd{)r-so durante o processo da cn.do nn. integra. o discurso qua prJfcriu. 
~ .. accu~ação, em que se colhen1 as provas Su.tist::tz, entretanto, a. uma das .interl'O
. desta, no caso do inqucrito feito, cJrrcs- ga.çõcs, porquo 6 possível qu3. este discurso 
··. pondcA<lo a. esse dü•eito, p:Jr par~o da a.u~· ou . o l'espectivo l'esnmo seja pttulicado pri-

rida.<le procossa.ntc, o dcvc;r de na.o pretern· mett'O guo. o outl'O, qua acaba de ser-lho en· 
de nenhum modo n, defesa.. · . tregue . 
. Cvmo podi~ ·o honrarlo Sr. D!· Espindola Affit•roou o or_a.dor que o Sr•. i 11sp~ctor de 

~ntecipat• su:J. defesa. contra. depoimentos que Fazenda. subtrnJura documentos do archivo 
r· . ·seriam ~omaúo:s pelo St·. Müllel' dias dep·ois da, alfnndcga. que insp::l~cionou. p facto 6 con

·d;) tel-a peclitlo em officio de 13 de outubro, fo3S!~do pelo St•. ~fiiller, que, entretanto, per
.,. ·Como .eiTecCivamcnte foram até o dia. ·17 do gunta qunl foi o documento, accrescootando 

·:;;. mesmo mez 1 . . , . 9-ue re>irou os documeilt()s em_ original qua 
·A defesa que prJdmau o Sr. Dr. Espmdola Julgou necessa.dos pnrn Ins ·;l'Ull' o. sou ro-

'< foi sobre os !\tetos denunciados, mas não sobre latorio. · 
<· · :a. pró,•a dada a rcsp:d? desses factos, o que Mas cóm que diroito, em que lei foi o 
'>· por ignorancia ou rnâ. fé confunde o St•. in- Sr. Jan:-;en buscar autorização, poder para. 
~; · .spector de Fazenda.. retirar de uma repal'tição public<t doc\tmen· 

· . E P.)rquJ esse inqucl'ito fóra ela-llorado a tos qu3 são pr:oprio3. tle_ seu at•cltlvo? 
porta.s a dentro da casa. do Sr. Jaoscn, sem (Jue nacessLdade havm do or•iginaes para. 

', · .audiencia dá parte a.ccusa. ;oria, G que outro insü•uir rola.torio, si a.~ cópia.s o.uthenticM 
nome não tem ~>inão o de inqtterito ~landes- conduziam ao mesmo intuito ·? f ·tina ! . . · Na ausencia. do ra.'lã.o q11e jnstiftqno es>c 

~l-~ _ Inquerito clandestino tanto mais pcri~so, procooimento, ~ for1,1oso concluit• que o SI'. 
L ·· qua.ntoaa prova nclle colhida. serviu-se o inspcc;or pensou em tolhcrosmoios dedef\lsa. 
H Sr. inspector de Fazenda. pa.1·a corroborar a.o Sr. Dr. Espindola.. Os documonto~ sub
t ·: :.suas a.ccusaçõcs. tra.!Jidos, •Jiz o orador. es tão mencionadont 
·~> .Quer mQstra.r assim que o Sr. · Ministro da. fls. 197 o 200 do Diar:o do Congresso d~ 
,~ . Fazenda foi Uludido pelo seu preposto, que 23 do corr~nte. t;. não soube correspondeL' á ospacta.t,iva de Defende-se o Sr. Jansen Müller de ter·· 
:-~: .... ··.-.'.·.· .S. Ex., o â. noceBSidade urgente, ioadiavel do proposto a transferencia. da. alfandega. pa.ra 
. 11ma. ~ova. inspeccão.do Sr. Jansen Müller. outro_predio, que.actna.lmente está alugado 
:::·.;· E' preciso que, de posse, como·se acha o pol' 40$000, mediante o aluguel de 300$00(); 
~~· -·_ pr. MinistrJ.-d.a dofc~a. com qu~ o Sr. Dr.Es- com o p'at't><1er de.diversos !uncciona.l'ios,jul
~!:~~ pindda· destl·uiu"·todo 'O ca.i:tcllo archítecbdO' gando acceitavel a. sua pr.>posta.. 
(;}' . :pela imagino.ção do Sr. Müller, .se~stabeleçil .. .W. ~isto~, porém, lembrar que·~ f'u~c.
~c ··. ' ri;goMsa. syndicaneia., que ha. de f<\_ta.lmente ctona.r10s tinham, como unico elemento ~ra 
~_, prOduzir conclusões muito divérsas da.quellas seu juizo; as informações, as bases fornecidas 
~·.··· .. que·resulta'ramcortw consequenciA do rcla- peJo Sr. iospootor Janseq. , 
;;~: tot•io baseado em inqlJ.eTito inquisitorial. Offere.!o como elemento de infurma.çã.o ao 
.·~.·. Aprovott? a. oeca.sião · pa-ra rectíficar um· 'Sr. Ministro .da. Fazenda.e a.os !un~ioU&rios 
~~/ : eq~~vooo: disso, pot• informações 1·ecebidas cihdos J?elo Si'.· Jansen a. ,parte da ~~efesa. (lo 
~5/ .-;.aqm na Çamal'(l. e porque ·' lhe parecer<\ ter , Dt•. Espmdola. refereo te ao caso. Ell~a : 
~- - .. . . 
~Z,"i;· - • .. 
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Trata-se, como é f<tcil de pt·evet·, de nma 
vingança pequenina, tão pequena. c tão estrn.
vagante quanto os seus resultn.dos. 

E' incrível á pr"imeira vista, mas ê umtt 
vergonha c mesmo immoral, tolerem-me t.. 
franqueza, que o Sr _ Jansen MflUer se lr.m
brasse, de 'commum n.ccordo com o nego-

. ciante fallido, Sr. Luiz Cravo, connivente c 
uma das figuras salientes nos contrabn.ndos 
desenvolvidos na cidade de Penedo, pt'opor 
a S. Ex·. o Sr. Ministro da Fttzenda a. acqui
sição do pt~eclio de pro11riedado desse neg-o
ciante pn.rtt a Alfltndega de Penedo, com o 
fim de molestar ou ferir o Sr. Bttrão de 
Traipú. 

Tal negociante teve de responder a pro
cesso atlministl•utivo, por crime de 50 cuixai! 
com . fazendas, apprellcndidas nas matta.s de 
Penedo por ·um official do policia ; pelo qnc 
esteve inhibido de commerciur ,sendo ainda 
vedada a sua entri\da na Alfandcga. 

Foi, pois, com tal personn.lid:1dc que o Sl' . 
• Tansen Müller procurou o triumpho de su(l. 
causa. 

O predio lembrado por elle 11a.ra o esttthc
lecimento da Alfandega ó velho· o pcc1ucno 
na parto asso bradada, de 25 palmos do fmn te 
e 60 de fundos, carcomido em parte pela 
acção do . tempo, poi:> !lo sua editicacão re
monta de muitos annes; dispõe a pena,> de 
duas. salinha~, dous quartos c uma cozinlm, 
ntais proprio t~ntes para moradia. de um<~ 
família pequena, estando sempre alng·ado 
por :JO$ mensacs c actualmentc por 40.-i; ao 
Governo da União para o alojamento do seis 
praç<~os do 33• · batalhão de infan~al'itt, tts 
quaes servem de guarda da alfandcga, como 
passo a provar com a seguinte cel't idã.o: 

Ulm. Sr. inspeetor da AlfandC'g;t do Pe
nedo-Antonio Espindola · Ferreira do Oli
veira precisa, a bem de seus direito.~. que 
lhe mandeis-· da!' por CC!'tidão qual o alugncl 
por qua.nto actualmente c11tá a.J.ugado ao des
tacamento, composto de oito ou dez pmçn.s 
do 33° batalhão de infa.nta,ria, que scl·vém 

·de guarda dessa alfandega, a cas<t ind!gitatla 
para sor contl'actada com o Governo Federal, 
a:tlm de ser mudada_pa.ra olta a alfandega., o 
si é pago pot' ·essa repa1•tição c quem ó o seu 
proprietario. 

Nestes- termos,pcde deferimento. -l\facoió, 
7 do maio de 1900.1"--Antonio Espinclolct Fc1·-
,~ei1·a de Oli-r,.ei,·a.. ~ . 

(Estava com umà ostampilha federal do 
· 300 réis, inutilizada devidt~mente.) 

Despacho : Ceclifigue-se. Alfa.ndega, 12 do 
· maio de 1900.-S. de Paiva.. 

' CertifiQf> q'ue pelos cofl•es desta. repartição 
é :pago o a.lúguet mcn:'la.l do 40$ ao Sr. Luiz 
Cravo, proprietn.rio da casa· em qui3 estt1 a 
força. fodel'al' .destacadlt nesta. cidade. E para 

- Ctllu~ra V, \ . 

constar, cu, . Quirino José Gomes, segundo 
c :crip~m·a,·io da. Alfandega de Pcncdo,passei 
a }>ro-;cnte ao~ dezeseis dias du mez de maio 
de 1900~-o 2° escriptnrario, Quirino José 
Gomes.- Vi:;to S. Paivc;. 

(Estava sellada com uma esi;ampilha de 
1$ o outrn. de 100 réis toclas fcderaes c ·de
viclamen te inutilizadas.) 

E esta casa fica situada nos fundos do tra
piche Pereira & Irmãos, sem armazem, sem 
depondencia para gua.rda-moria c sem ponte 
em nm local que nã.~.r.,ermitte taes melho
r-amentos e nem o proprlotarlo pódc fazol-os, 
<tlém rle oukaa difflculrlaues, pot• ser o ter
rolto de lllé~rinlla,;; ttl't'()lldado :.'tqucllcs ncgo
ha.ntc:;. 

No em tanto, 6 oss:t casa que o Sr. inspe
ctot• Janscn Müller, com toda seriedade, pro
JlOZ c emponhou-sn par<t anendar ao Go
vomo par<t servir rlo alfandega pelo aluguel 
de :100.1; rncnsacs ! ! ! como se vê, infeliz· 
monto/ do propl'io relatorio. 

Terminando, permitta-mo S. Ex, o Sr. 
l\Iinistro uma interrogativu: 

Com quem vae o Governo f<tzcr contracto 
de locaç~ão ? 

Com um individuo quo já. foi punido pola. 
Far.enda Federal e que se acha prohibldo de 
entrat' na All'amlega, <tlóm das penulidade$ 
da lei, por contl'a.b:mdo de 56 caixas de fa
zendas :1 pprehendidas nas mattas de Penedo, 
tudo a,purado e provado no px·occsso a que 
respondeu, o qua,t ain(ln. faz parto do arclüvo 
dn. All'<wdega.. · 

Fica assim cxplic;ldo c respO'ndido o 21<> 
quostwmwio a que ~o ·refere o annexo-H-c 
ns. 20 c 21 das responsabilidades do inspe· 
'ctol' do que trata o relato rio. · 

Dest~t vez não se escondeu o Sr. Ja.nsen · 
atrás do Sr. M~nistro ; ao contrario, blasona 
de mnito corajoso p<tra. enfrentar suas res
ponsabilidadeiL Aind<~ bem. 

Termina dizendo que ha de convencer o 
Sr. Ministro da Fazenda de que o Sr. MüUer 
não é o mais proprio e mais apto para com· 
missões como a do Penedo. _ ("1Iuito bem; 
muito bem.) 

O Sr. :U:eredia de Sã -Sr. Pre
sidente, préviamonte peço desculptt ít Cn.mara. 
de mais uma vez vir tratar elo um n,ssumpto 
qne tem sido nesta C<ts<~o o meu maiol' obje
ctivo c, destlc jti, tleclaro que, assim proce· 
dondo, não tenho em vista tornar-me imper
tinente. 

v. E:(. comprehendc que, sendo eu repre~ 
senta.nte do Distrlcto Fedel'al, cumpre-mo 
bater-mo aqui con,.:tantemente pelos assum
ptos que interessam directamente á popula
ção que tenho a honra de representar. 

Volto a. me occupar, pois, elo abastecimento 
tlc a.gua., a~sumpto que nlío póde ser adiado 

~9 



por maJ• tempo, e que tem sido <>bjecW da. a l'<!S!'Oilo, enmpm-mo Ylllinr u. osi<J ponto, 
m..inba cons-t.'\n'$0 prooceup.1ção ha. qna.trQo espel·a.ndo qnc, :w mono:) agora., o .St. D1· • ... u .. 
a.nnos. isto é, de&ic o dia om qut. tive a bom-a. tn~o Mn.ia.1 bem lot.cucif~n:ido como ô,e dait..'
de tomar parto n&$ta illu!tlre AsscmblJ!a. jo,n<lo que o Podet· l!lxGeu!lvo o o ~isla.tivo 
Ptete.odo in•Jgtjr cada .-ez mais... m:u:ehom no. mai<ll' hao·monla., r<>mo é dowjo 

0 S~t. GBR~!Al'O I!ASSLOCIIl:ll - Clam .. , do s ,•. Po·!>'i<ICJJ~ ri;~ R"}'llblic<', pl·vvldeneiu, 
nv:ontlo nu t'C:-.'POOtivo rcgut:unnntoda tnsp:::· 

damtl, itta9Ut t!t t:tsses. ctol'ia. '\c Ob1·a ; f·'ubHca..~ ~~~ altcl•açõc~ noocs-
0 SR. IIEiwm,, DE SA-Hei de clamar uem. s~11as. 

eeeso.r, desca.oae o nobre Deputado. v. J>x. iiabr., St>. P•'õ<i<lent€, que aqui oa Ca· 
Os jorn~es de hojo, St·. PI.'CSldente, noli- nu•·• j:L se f.•·•n•ige r.m admitti1• o hydrl)

olaodo o incondto devastador qu~ te,·c lo;::Lr metro pa:·a. a .. " g•·•~Ados indn~lt·ia.<, p:\1·a. ~ 
hontem, na ru:J, Contle de lln.opoody, dixso- g1'Mdei< fn~>·icax. · · 
ram que o Col'l>Q dG Bombeiros teve grande Jlí a}O!lC<J.t'daillOS (:lH <tl\ê f;l.hl.•l('.àS tmno ó\l'! 

diJJlcUJdade em funceionar, p"la fa.lta. ~uasl de l(Jcido, d.c gaze outt·a~. tenham '' u~rign.
eompleQ de agoa.. ~te facto 1,1ão ~ nuus do t 9ã.o dn mauto1· u hydt'Om~t>l.'O; n t.1~.m$~gimoí:l 
que a. rot>roducçao de mwto.'i QUt1'0.'i qu<' neste IJOúto.J pvt't.l"O, oomo cmproza..~ unpo:-~ 
tatnbem a. nnpre.asa tem registrado. tanto.:~ quo .s..\••. doYom phga . .l' li agua. qualldo 

H&vendo. p01•tanto, 'teco ... sidn.dc de a.pl'i" .. c;.. oon~nmid;" cm1 gr•~ond~ qn:tntid;Mll•; mas ni\o 
sal' a. •ollll)ão d<:ste aS811mpw, quG uão p<)dc duixanws de dL,co•d>~· guo confeit.-.t·i~~. pbar-
1I03r protcla.do por wals t'lmpo, peçd' a n.u.eü.s u oult'us es\abdocimcn~o~ desta 
V. Et. que se digno de induí: "" o1·aem do ordem saj.\Dl obt"lga.do: no uw do hydromo
dia. de amanbã o projcettJ, Q.uc já. âil.á em tro, porliuc h-t<> irn~wta. Jl(' n~h!Co:.ment.o 
2• dL..cussão, tra.la!ldo do a.<:Sumpto. completo du e'pirito do. lei votada pela Ca.-

Aproveila!ldo o ensejo de 031it• n~ tt'ibuna, lll>u'a. lo: uao é Só, S1'. Pre;idcnte, Qm rolaç.í.o 
pela llegunda. v~ faço um o.ppcllo ao Sr. Mi- a casas deSta ordem qlle a m.~·c~toJi<' du Olu':IS 
nfstro da Jndusttia.rela.tiv<:Wlcntc á celebro Publica~ O$tondon. sna. e:dgeneia. çom relação 
questão dos hydrom&tros. ao nw do hyt.h-omeLr<) : <IS f'.s,u.kt.gens prJ-

B. oomoas mais pura.s intençõc~ s.~o aqui ,priamonte dit;.~.~ .são ol>rig:ulas a. wal-ciS e 
mnitas vems ad1llOOra.daa, âJ)l'C.::"-"o-rue :.-do· sabo V. i':x. que GS:.iaB si:) ot'dinari.ament~ ba· 
e.ta:rar que, coro ~tA roctn.ma.ção que nov~t.· hitadas pola. pdbre~~, quG ui•> p(kle ost:lJ> 
mente laçO, não tcnb.o om ''ist~ mcliod>'<ll': sujeita a ""'" medula, '1"" o! odiosa, princi
de modo algum. a. pessoa do nobre Milüstro. pal.me.ote ~~u~~.o.do S.a sabe ~1uc {L agn.1. ê o e.Ic
o que nâ.o podoria aeontecer, J>ot-..lllC além mento c.;sench'l pitl'n, a. manutenção d~ ~I)~ 
do ser amigo pessoal de S. Rx. me 6 grato bygien<:. 11,, qu:>mlo em quadi•o.s epidem(cas, 
confe>&l' publicamenW. que S. J•:x. é incon- eoruo a d:. peste lmbonica. o Ooyurno 'em de 
tea~a.vehnunte uma do.s figuras mais intelli. gM!ar svmmas fubalos.-, é justo qM nao se 
gnnte.• dQ a.etual Governu d:J. !Wpubtic>. ap•·us.~e o app:.••enimcnw c " prnpaga<;ã.o das 

São muitos o:s titu.los, SI". Pre:Jidentc, epidemias; que pl"'CnremO$ untes ovital .. a..;. 
eom quo s. Ex. impõt}·~c~ ' <tA.hniração e a.tê l'ara idtr>. porém, <-. n0ee~:\rlo ~O<~o em 
:1. gratidão principaluwoic d" lJ<Ipui<Lçií.o do <•hundanei<\, •là.o w 1"'" as nocr.•$ldMm vi
Dis~ricto Fede1•al . BastQ. citar a bellâ admi .. t::t.CS d:\ })I)IJUln.ç.~.,. eom•• (.arnbom pí.Wa aR 
nistra.çao que (87, S.li.'x na Eslt•ada. de !<'erro lavagmos dos <>n<Mt:.rn<)J.\tos, medida eSilen
Central do llrazil, tcvantmdo o nivel lllOt><l . ei"l p;\l'a que voss:t h"vcr l><ta hygiene. 
daqnclla. repartição publico. c fazcnd,..o. ~!<~ir Tl':ltMl~O mais UJUA >PZ· de'll.' quostão, 
dore.gimen dos d~fkit.-. pat•<, e!l do.'$ S:\ldos; declaro que nã.(} quero ~~>.Sulu1arnentc me.lin
basta. duer que foi S. .1<:<. quem, como rol~ dt•:u· o ililmt1·c )fiuigt"' da Vlaçiiú, que ne""' 
niatro, impediu que uqueUa importrul~ :\88\Hnpto não tenlJo ca.pt•i.chh~. V{.:nho. sim, 
foi'I"''-via fosse allena.dtt·: fazendo a~fm el"!s..'):ar :mto1'i1.;,\dn pvt o-~~~\ faeoldü.du da l(~i do itr
a f6bre qu6 gr-ass:wa nP.&:o ~enJ.ido. Ba:-~t.a. çaruento, iu~isti•• p<U'í\ qu0 o o.r. ~lini""~tro sa 
principalm~oto este &Jr\'iÇO pat'<~ (tno cu. d.i.to,PlO de :"tLcodcr ;\ <'..ililr minh.n. r-eclalna9lo, 
oomo re.presenta.nta do Distt·ieto FOllcral, n fllle nã.u é roai& do quo sooun•Jat• a. V04t:lde 
não de.Ue de. patentear u ~lto aproço em ~.t,ue do Congresso Na.eiooal. 
telll•o S. Ex... T ll 1 'd (or. · •·- u ·1 b ',, Mae. $::-. Pres.td~ntr.) inepto gcri'l ou si, c1 lO cnnc u1 o. Null.o wm • ..u.ut. o tm,~. 
na defesa. dos intot-e~ses do V'• v o dn. Cal'it:.:.l Comp~reeooo mais os Sr~. C r bano santos, 
Fed..rol, llii<> me npt·~veit!l'!Se oi<• autori· Cll."!tiio da t.;uoha.. cadoo Ma.rôollino, Albu
zação dMa. n> lei do orçamento Jml'~ obter qnc.rquo .§orejo, .\rthur Lemos, Uuedolba 
do Governo as a.ltcrar.:ões noc-..css."l.riatt qüHilto ~l~uti.o, Virgilio llrigid.o, José . \ vclino, Joãu 
aos h1dromoi~. I\ ~stamlo no proposi\O de Lopes, l'rMciseo Si>, ~crg1o Saboya, Oonço.Jo 
lnalst.it·sobre" a.~nlnpto. ~isto cmno ató hojê Souto, .:1.uguSto Severo, Ermil•io Cout.i.oho, 
o Sr. ministro llM tem daau solução algumo. Jo'tO Vieira, l'ereira do J.yra, Malaquiaa 
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<lollçot~ea, ~:Smcraldioo llalldcita, ~io 
Colmo,., .\tro11<0 COSia, llodrlguos IJoti~. 
~,.!no Romeru, CIIStto ROOollo, Nei• ... p.,,.,a 
Guimarioo. To!entino do• Santo-:, l!d!lllnlo 
a:.m...., Galdino l..ol-c\o, Jos<! llo.tceU.i.oo, 
tlenrlquo L8,!tden, ll·ineu )l;ocllado, Otlear 
Godoy, NGI~a <iq v,._neeUos, i\ugns\o rio 
VaiOC)C)eello.3, S:' Jl'rotrc, .\.ntonino ,.'ialho. 
lialcrlo Lubo, )louleiro da Sllveln. )lúy· 
l'iok, \'alo~ de C:>alro. Costa -hmlor. Hei' 
J'Oet\eftildo ~e ~!•»Mll, llenodlclc de Souz~. 
Ltndo1pho Serr!l, AJcaear fJuimarius, L.a .. 
mcoh.& Llo:i, Barboi;;&. Lima. Gert.03ftO U&!l:t
locller1 All're<lo Yo.rel\a c Ci<'!lliano dv N:oe· 
cl 11\011 "'· 

O "'r. JP-re .. tdente -II,~TOOdo nu· 
moru, ""-"'<~C pi'OeC((er áoj votla9õcs d:l.s IM· 
~rl:10. 

~S..• tttce('.~-c.iv~u\eHtd !'Cnt de~te a.pp.ron· 
<IA.• ~• rod.\Cç""" llota(.OI d..s projr.cto. 1ll. 18 
o W, d.c l!l>tl, "'""" ecrom cnvho.dos ao Se
n....tu. 

If u.nnnn•·il\th a .. ·~Jto'ção do projeeto n:9}2, 
~tu wou. ruJLOl·i~:i.wl.• o Podctt 8xoon1.ivo a 
eou~tor a.6 oogonh(\f.tv Jó<1.quim Huet d.o 
1-!u.t:()U"lr, l.:~:o~pe.ita.d\Js t•:t dlt"ei\ot adqulridott, 
:~ e •ttt\~.Jt,,, uth, e go:so tJc um" eet.taêb de 
(\U~"\, quê, p:,rtind•t do Y:\náJitJ, IÍ:JQ. O nuD0 
:,Nl";\.l dn ltHr.C O OiU COutliÇÕ~ qu.e fJS\abo
lCCO ('!" oi!I!CU>-.iOJ), 

Dcl.Dtn de compatccct com. ce.usa p&\... . . ~ 
Uripat.IA os s .... : C..,!"" de :>!vY ICI. U.ú Do· 11M IU~t•amcnle J!'l'>'los a v~ e ap-
n>iorttail, .\oiúoo de Alorou, J••'lo Ga:ruoo. P.n><o.d.Jt em 2" di~-ussa" 08 eego.utles ,.,.. 
Jlo.ytnun<!o ,\rtl•ur. Pl>rcirn Rei•, Cclsu <\c ~~~ de 
Souza. Gomo< dP. lob<io:l, Motlrlrn. .\IY<!S. · 
l'r•ncl800~n!, l'e!i• G&'l"'t. Ru.Jcaii>Ton· 
r1oho, Sa\)'1'0 OiM, .\u,«tt<to de l'n..-üa., IW-
drll!"""" r •• nln, !li<onym C.-r-tucira.Josf )11>11· 
j:lrJim. Cul-<> don Jtet.. !:iaiJlpalo Jl~mu, 
Manlol>O~tnpo,;, I.OOl'COWO.opl.i:!Q~uim 
Bro-.es. Monkliro do & rt·os, P~.•.aidu Filho. 
flUeno ~G Paiva., Silveira. DJ•uromvn<l o Mi· 
ran<llo AT.CVOOO. 

1.• PAllThl 0.\ Oitu~:~l 00 IHA 

o M•·· Dhlo nucno (pcl<z onkml•
Sr. Prlll!ldouw. ':6'lneir,.· " v .. lix. iiO dÍj(nG 
nolnetV a C~.tuun!S!ao a,úm de mtrod.1tZH' 110 
recinto, )):u':\ })t'c.3ta.r n cul•lprvruiwo m;:l· 
m.oobl, o Sr. Pcrna.udo Prc~tcs, dcput.:wl.u 
clciloO & t"<l<l<mlt<'cido pfllu I • dí.<tt"lc'-> du 
&otado de s. P..>u~ .. 

H Mt• . Pr~dent.e conma 06 Sr~. s- () 4• S&ere-~rioa a irrun recebei- o mr.smo 
Sr., IJ q:u::\1, 8f\8do intruduzido ao rocincn. 
pre.t1\ Junto d l!est o wwptOilllsi!u l'ClJÍ· 
Jll&Oíal, 

1'RI.)JECN 

N. ~'6·! - l!J(kt 
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K' annm:Jcia.lta. <' <>ro~n:o •lo projocto 1:a C, . .\ C.:tl•tata du·su na. tl•Jt'·' ('onLingcl\ei~' ,lo 
(l.c J!NJU. C(.•Jll x»rccer s•>lJre oruenJ.as :t.P.rc- llão JlodGr díU' o seu ól::>seotilnont.c/ ;w }lfü
""atadas ao Jli"Oj<X'to Jl. 1:11, .<lo eo•·"cnte jocto do Sclll·>do; ju>lamcnta, JlOt'(Jnc, scn<l<> 
anno. quo detcnnin<.~ quo Jli\ Tarit.J, dvs Al_. tno pr.tjcc~o do (\flllO a.nteriot, consign<wa 
fandegas sejam feitas varias altct-a.çõcs. a nma. medida. Cltte dcvi:l. v\go,•at• a <.-oniàr ele: 
contar de 19\JII (:{• dt,eussõo). · 1 <l<>j"neiro do anno stgoíntc, a.nno nm que 

· · realmcnOO a. C:,ma.ra tom;.\Va. conhecim(.Hlto 
() Sr. Silva· Castro (pela .,-dtmi do }lt'ojeeto. 

-St•. Pteaidente, no meu C8pir1kl pa.ir:.L Q11al roi o procedimento •la Camarat d<mJ\
llma tluvjdi\ quo dos~jo seja dosv~nocid" te deste fac-lo i R~oitou o pro~eeto ao Se
]JOr V. E.s.. . nado, e f"'Z com que a. Com.rnJ.Ssã.o compo· 

Pi\l'eCG-roo quo o projccto n. ISI n c nao teuto Ol"g<10ÍZ"-""" outro. 
o 131 c é quo dM>3 ser wtado, visto que ~s A qne~~ô.<J l"·ioeip.:~l, l>OrtMto, :w tor o. 
emorulas ár. q.uc ora se r..ogit;1. clovnm rerc- Ctl.I)Jat'a. de oo pl·onuoelal' a l'Ospe.ito Ucstc 
rlr""u"" prOJ<>eto u. ISI.l:l. projeeto, <!esta:<! mu projllO)to <JUC contóm 

O !!Ir. Prettfdoof.e··· l/.ospondoutlo ;t 
tOOl!Utla do no~rc Deputa<lo, dcw tli7Jll' quo, 
M tól'tni\ do Rcgimont:o, llostt<t qoo so tl·at:~. 
d:l: ~{• d~ussão. as ClllC.Odi'-8 :são votada~ om 
primdro loga.t·. 

) 
O !!\r·. I > aula Rum .. •.s (pela crd<;m

-sr. lJresítlcnte. V. Bx. ac:.t.btt. rle eoromu 
nicM' <1. Caaa. qué, n:>. fôi'Jll;~ do ltcgimoo.to, 
vt\&-So toma.r ooubecimcnto dil.& erncodas 
apresentadas ao pt·ojecto n. !31 ll, que diz 
re.spcito '·' varias á.lterações quo leero de S(Jr 
feitas nas t<.••ifas em vigor n:.s no•w•a alfaa· 
dcs&.•. 

·To• no o. Hoer<la.de do c~mar «· :cttcnÇão de 
V. E<. e a da. Casa para o r..r.w •!ue lJ"SSO 
n e~por. 

o proprio Jlr<Jjeelo ruantlo. quo o~sas atte
xa.çõcs Sejam feitas I) cnt1-.)m 111!\ vigor a. 
oontar de 1 de janoiro rle 19(fJ. 

O Sa. OettMAJ\O flA~SLOcm-.:tt --.O que é 
lmpoS!ivcl. 

O Sn.. SeazEoln,f.O Cotut~A- l-'orque o 
projedo 6 do anno passado. 

O Sa. PAULA R.~~to3-Trata·:w. do um pro· 
j&cto em s~ discu:;aã.o c, :ii a C..Uu:wa ap~ 
provar essas emr.ndas o o Senado dor o seu 
as;;entimcnlo a cll~•. lta.wro uma !ui eom 
o1!oilo t>elroa.cli•o ••• 

o Sn. GEJOloi..No llASSUJOimfl- Apoiado. 
0 S!t. PAULA RAM<o•- • :. isto 6, todos 

os goneJ'oS de.~pa.chados, a. conlar du l de 
~uelro, desto anno, so.tfre,rão urna. altet>açã.o 
quanto a.o pag;tmooto do dirolkls em •·e1açã.o 
:!. tarifa em vigor, e os import~>dores nntu
:raJmcnte roquorel'áo oma restltlúção de di
l'<litos. 

O Slt. Ge!U!ANO llASSl.ocnEit- Apoiado. 
O Sa . Sr.R~P-J>:Sl,l.O Cokkí:A d<l. um ap:u:tc. 
O SR. P ~-ur.A ltA>&os- Rcspond.:> M aparte 

do nobre Dcpu~ado, lembta.Dd<>·lhe quo f". 
eto idr.ntlco so v<>ríficou oro ro1açlio rw pto
jc<:to re1a.l!vo aos ox~mes do proparatoriM 
c a.o exame de m.adureJ.a. 

m.cdldo..·) qu.c dcYia..tn vígorc:w ~ 1 do j:mch•u 
do cornmto auuo. 

Mais nmn vez 1omo :.\ Jibcrdatlu de oht.L
mar ,~ .. a.Ucmçã.o d~t. Çamarll- }.l\1l'a c::;tc r.~cto .. 

Quan'o :IJJ nwdidas om si, irei occnpi.\1\do a. 
:..ttenção ~a Ca.m:u·"· á proporção q uc a Mr:su. 
1ôr (Ullu.tndamto ·a votqçit.o fie ca.da um;\ 
<1clla•. 

O pr<yeeto eon,;i;:na •ualcda <lo ali<< re· 
lov:tn(~ia.:ulmini$tt·u.ttva_. do aH..1. rclcv;.LJJ•:ja. 
poJUictt. e ftniLncoiJ-a,, G 6 .ncce.st:w.rio tpu: a 
Caruru·~ tottlt~ o maior cseruptl10 poo3i\tcl f".m 
Tet~r al:}ati~ÇÕU:J de tal'ifa.s, que prej11dicam 
mlllt\IS VttGS Ofl01'.0\I!IUOn·t.e O importado;: G 
o thr.srn11•o }>nblico. e.tn vantagem de uro OH 
outr~) fcHz pl'Orlner.or. . 

São c •taa ~ .. s ~uu~hlc1·.~ quo faço como 
pl'dinti ut\1' á. vota~ão (1ue se Vl\O inici:u·. 

Ucpl!.>: :L prol'"'\'ii<l <tUc s~ forel\l vo&a.ndo 
emendas, que me }>il.rO~-a.""t\ r.on:dgn:t.r dispo
$].cfot..~ u. quo ~\ Cama.r~l não de~c dal" o seu 
ass~ntitnunw. pedirei a pala.vro :va.L'a cnca.· 
minha~• a vota~ão. 

O 81•. Gea•~na!)o llla sMloehel• 
(pclt~ m·t/em} --Sr. Prosidon~, ir:~.táwto-t.e 
tio 1.1.m wumptô de un1a.gravhlad~ c."tcc{'cio· 
nal, que atroe ta vm·dadcll-amentc- princtpiOi: 
quo s.'io intim\\tncnte !fgado::~ aos iatocosscs 
d:d?.cpublic~, ~o a v. l!::t. 1•c con.'iulto U. 
casa si oob.or1ln Tot;v;ão nomin:L.l par;1. o~to 
projecto, atlm de que o patt ilitnc C.mbc· 
eendo o >nodo por quo são cuidado• aqui o• 
into!'<ll!SCS· publiCO:<. 

O Sn. PIU!SU>Br(~'B - A Ca.m:u'" t"m <JUO 
vot.~r <Uve=g oroondM. 

O S><. GEtt>r.,No HAaiLOCoJ>:n- P~o vo&a.-
•,'ão noruinat p:u·a. todas: · 

() Sa•. S erzed e llo Cor r<! a (pela 
•rdem).....Sr. Prostdente. as <'.monda• "Pro· 
sentadas á vot~o d" Carno..-~ for:~~u eruen· 
claa. :mbmcHid<LS ill a.proo.l~~,:u. d~ Corumi~ão 
do Orç .. rncntu do anuo pa.satlo •• • 

o Slt. f'A\IIA lt4.-u.oo-.\~lllD"'!, 
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O Szt. St.:mmJ"o.E1.t.u Colta.t:.\- ... c sobl'O 
ai q_u3A)8 dan a Wft:UU~ii.o )lnl'CCOL' fa.vo
t·rw~L 

O 1'0l<1tor de cnl3o ost.l llinola. )ll'Oll\J)to:. 
jusHflear poJ•.,ntc :~, C.:lon\M'a a conventencia 
ilc~~1s irl<!:<S; pó:ln mt.w em orr.,, pólio tcr
an cn.pn.:ldo, mas aw.gnm. ~ C;\m:•ra qno 
não ohoüOCCtt a outra preoecnpa.ç.W sinã.o a. 
do coosuU.ar os vutdndelros lnleruiCS pu· 
bliCO!! (apoi<ul~ ••oúl~ k.,}, deMiso do 
ponto 1\e vista d.u voobdell".>s ídms e do.• 
'~~"\.doiras d<Ht"rina.s t).UO a. nu~rn:~o Coll'Unis
•õo i.elll sempro s\l6tentado em todos os de· 
hatos dcst~ c ..... 

A C:a.m.lra não igum:t\ ~uc o J•.:»ator (la, 
l'AMir." <lo emií.o toru oluu.<lo I$A)mpt·e com o 
rollior c:tl'inho pat'a a lndu.st.L'ja do sem p:r.i~ 
(aptJitvlo; y1uito Wm) a. tudli8 as vez,cai!m quo 
tem sido o~rigtldo a vir á tclbuna lt·at<U· do 
ljUC$tõcs "ttinonto., ~ . pJ·nt~~eçiio> dedt~ ou 
d:.qaell:> iadustti.~, quo p:\rer.e vio.vel, por 
mo• quo pode desperw certo in~, eorlo 
1\csonvnlv!Jpoo~. :> wmmbslo tem S<)JIIpro 
rt:\do parooor f~vO<-aTol., l'Ol"'.U<> ae.."Cdíla que 
um."\ d..'"\.9 mai~tt'QS noccsahladOJ dn .nosso pai% 
e es!.<>bclooer :i>! OOSCS de Slt.> ~:giüma. C COIU· 
plot.a iudepeudeneia. oeoootUiM (apoiculo:; 
tnuitu bem} que b•(l. i'llfi:-GSeOt&.\' o vct'dadeiro 
pl'pct no fl•<m·~ da nossa ]l-lttia. 

O !:la. (lertlJo\NO HMSJ,ocnaa-Jsto ú.io<:atá. 
ua.!i · munnda.s; v . Jo:x. concilfr. " pJ'i melra. 
omeo~ com a:< de u.s. 5 o ll. 

A lji!Cit!io mo parcco pura o simples· 
mcnto <lo rudacf;ti.o. (Apoiodot.) 

O :.<n. PAu r"' Jt,\J><ns-Nfio so lr~ta dll 
rr<lae~o a;;ut·a. 

Vn Sot. D"''UT~no-Tt•atar-sc-ha. a.rn:~ubil.. 
O Su. SRn•r.nv.r.to Co>RRÍIA- K' cx~olo quo 

não S'l ira"lr. :~gom do red34.~ ; 0$1.1 cl:\."0 
quG c<iaõ nmondilS nl\o irõo para o Scn:Wo 
com a doei~ fcit.:l em seu ca.bolçalbo 
de comçço.r clla.< a ?!gorar deade janelro 
deste """"· po111ue i•to rotla uma loepel;t. 
um. ~crtk~dut~'O a.l>Sm·do. m;1.odar·~ de:tm. 
Cn.'!a uma lcl Jin.r:t. outr'' casa do Cous•·c.oao 
uma. \el ,.tnn tam-.'\nhl'}. "nornalia. • 

Mas, Sr. !,>r()llidenro, cs\a falta vt•ovelu dv 
scgulntn : o <tas Clllendas foralll a.preeellto.diiS 
ao ptojeeL·• dr. or<;arucoto, mas rora)n ~o~tn.
ctldaa ]mra. constituir projeeto om separado, 
u aooo ~a.sso.do, e vor isso 6 que so declarou 
que davtam tor o.~oeução em janeiro üe.<te 
a.ouo. 

l\õo ""dou i"" ; as cmen.b!l oio pudor:.m 
s ·t votad.J.< o ••nno p..sado, do modo quo 4! 
proeiliO ,.tteJldor o. or..c l'aol.o : 6 que, oio 
podonolo enimr o proj)clo om vigor omiQ()I, 
e lle rr6 pód11 cntt·a• mn ''igorom l de janeiro 
do 1902. 

p, " J•a:tb:o ó slruplos : ~ qne o oommercio 
re-t n•t.nrnlroento grando numero du OO<'Om· 
roondM, de MeoNlo com as tarifa• Mtwillo9,0 
oú; nl\o os )'odcmos utoili6cat llesrte J~.. smn 
atacl\r o ferll" a.t~;s iutereases commorcil'IJ9. 

O Srt. Si.'&ZeDEltoCoul\&A.-Concil\a.ro:i per· o tUe.!mo oxeeuçr.o do eontractas. ~las t'M 
tcit~mente. • J•a.reoo que t\ emenda 6 uma omonda de ro· 

O paroeer do.do pola Ct>mmL"'io de Otça· do.eção; os!andu o projocl<> em 3" d~a.ss3o, 
!Dculo ~ respeito dg \\-'!Umpw o sob!., C3da' não hõl ln.,.,ovooicnlc eUl quo ello volto U. 
moa das erucoda• M portelt~mentc dado c Commi.I!St> para que ~attoodendo 4s rn()
ecguind<>-se '"""1''-e a oonna :ulop~'\<1.~ pela dit!Gaçüee \t'alldllll pelo tc!Qpo, indique u 
Commis3ão, que ca11cOOU. u1:tim·~ fh.Vot'CS a aJ.lcraQüea pr&::ISM-
ost:\. iJJdustl'ia eont.':l ,.quuu .. , porque .. t.~ J> 0 quo ti nha a dizer. 
mspn~ m~!-1 <'.ontlanc;~ llo que aqllulla ou~t·a~ 
MSlUl COWl~ :teon .. oUm (\tlO uma 1;t.Xil. Jtal'a o Sr. Presidente - vao--sc voto. .. 
&&t& (\flYG se.J.• 3.l.lglOOqtn.t1~~. CDlliU:\ll'&c) QU6, a, ClllClld:\ n. l . 
P.,'\l"a uro~ out1•a, dlntioutda. o 8 t•. J.lodolpho Pni~Ao (IM)" 

O Sn. <hnor.\NO HA.~T.<)CIU:(\·-Nio f\ di::.t.o OJ-ár.m) - Sr. Peooidtulto, \r. t~x. n5o aul,.. 
quo"" tl'ata.. moltcu 1t votação o reqtterimcoto do ooht'<.> 

O Sll. Sm«or·:u,o CrJMiJ,,-Ma•, St•. P ro- Deputado pel" Rio Ora.ode do Sul. 
aidculc, nas crucud:'.:1 o poi8ivcl qnc a. o Sa. PR.f.Stnr.M1't! - Tem razão o nobro 
Commt~.s.\n k.Jlha ac cuc.a.n&d~ :as ~u~a. Ocput.Wu: vou submetter á votação o 11XJ.U&· 
Tlslo 110r >nn ptlem.> J'M.o. mas ..toolnlll- rimculodc Sr. Oormaoo Jla>.-,lochor, uodmdo 
mmtc a Curnonilllii<l nllo podori>\ ~r tidu vob(fu> omuinat para !Dda~ :r.1 omead<>s. 
onlra prooceupG<oo slnõo ,. dn attr.!ldet' ao.s PuôiO ~ votoe; 0 rofotldo l'1l!l."!'Cimonl0 6 
intcre,.,.,. ,;1,\a, d:> lr>du.<lt·i,. do n-·llo.ir.; rojuita.do por 1!0 vola! coot:oa:it. 
tlisW esti éerto, pe.l'fuit.a.mc.nt.o cunvc.netdo o 
mcuilhl~tt'~ :ultigo,lJro_VULt\do }Jelo IUo Orandn 
do Sul. 

) l:ts, St•. Prosi,loat.~, 1\ quootio t<wa•t~~\i\ 
J•nlo mt;Jt digno wl\cg~ ];MJl' Santa Ca.\lta
J'in:t niL~J 1Jll! J:l9-rqeo •tUC <lova, iet' impot•
bueia qu~ cl!<.' <lnlz dA1'. 

c• f!Jr. 4nsuato t>levero- Paoo a 
pu.!:,,'T/1. v,ol~ o.l'(]om. 

O 11!\J•, P .t•<)atdcnte- Dou o. paltt
vra ao nobt'G !loputado l'implesrueoto PM'll 
onet1.U1lahar tt. võtaç.í.o. 
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O Sr. Augu!!>to Severo (pa1·a en
caminhar a votaçao)- A emenda é t>edigicla 
nos termos em que V. Ex. acab:m de a lt'r, 
e o parecer da Commissão do Tarifas (~. o se
guinte: 

«Até o anno do 1806 :t r·encla de quo tr·<tta 
a emenda era taxada em ~0:-;000. 

No intuito de augmentar a l'ecoita, foi 
este imposto modificado do seguinte modo : 

Rendas de algoàão ou do algodão com 
mescla de lã ou linho : 
De filó bordado. . . . . . . . . . . . . 35$000 kilo 
De qualquer outra qualidade. 208000 )) 

(Excluidas ~ómcnte as caixinhas de pa
pelão, peso bruto.) 

Não se con~eguiu, por·ém, o fim que se 
almejava, porquanto as rendas dessa classe, 
importadas de então até hoje, escap:tram 
quasi sempre â taxa de 35$, vindo touas a 
pagar 20$ -taxa mínima. 

O simples remate nas rendas de filó, ou 
ftló bordado, as desclassifica,v<t, apeza1• de 
ser o genero assim muito mais claro. 

A emenda previne a sophisma do impor: 
tador, estabelecendo uma só taxa de ::lO$ pue 
kilo para toflas as l'endas de algodão, pelo 
que é a Commissão de pa1·ecer que seja ap
provada.» 

Realmente, a ronda, quanrlo vem com a 
- o relia, é julgada lle pcior qualidade, c é des

pachada por 20S o kilo. O negociante cf\r
tava o remate o a vendia depois como renda 
de superior qualidade. 

Foi esta a informação que colhi do proprio 
inspector da Alfandcga'da capital da Repu
blica. 

O Sr. Germano Hasslocher 
(para encaminhar a votaçit:o)- Sr. Presi
dente, V. Ex. acalJa de ouvit· as explicações 
dadas pelo ilinstrR Deputado do Rio Grande 
do Norte a respeit • da emenda n. I, qne vaP
ser votada. Eu ta~nbem protcnd<J rht• uma 
explicação para oneaminhar a votação. 

A tarifa antiga dizia qnc as rondas do filó 
bordado pagavam 358 por kilo, isto é, a 
renda fina só consumida pelos favorecido~ 
da fortuna, pagava :15$ por kilo, emquanto 
que a renda, que é o enfeite rlo pobre, pa· 
gava i;lO:fp. "\gol'a 'pl'Opõe-se a diminuição de 
5$ na renda do rico o o angmento de WS 
na l'enda do pobre. · 

Havendo uma fabt•it~a quo prorluz ecnda de 
algodão, m~turatmouto uingnmn mais ilh
portará renda de algodão, c essa f'abr•ica etc
vará. cxtrao1·dinat·iamentn os preço~ do ar
tigo, ficando com o respedivo monopr1lio. 

Diminue-se, portanto, o preço d:t renda 
fina o diminue-se a receita da Alfandeg<t, 
portlltc innvitavelmontc rlesappêueccrá a im
IJortar,,iio d<~ renda, de nlgodão. Continnn;r:tí., 

porém, a importação da renda de filó, que 
em vez de :~5~ poe kilo, pagará 30~0rJO. 

De morlo qne a explic:1ção qne dou é <1ne 
nós simplt~smenle vamos diminuindo are
ceita (rulo apoiados r: apoiodos), augmentando 
a tributaç[o das renda~. resnltcwdo dahi o 
beneficio de uma ~ó Ih h rica, em fa v ar da. 
qu:.tl ~acrificarcmos o' mais alt·1S interesses 
da nossa Patria. (Jlfuito bem; muito bem.) 

O §r. §erzedello Corrêa (pa1·a 
ei?caminhar a votaçr7o)-Sr. Pl'e8idente, V.Ex. 
ac:.tbou de <~nvir-me. quanLlo aind:.t ha pouco 
declarei, atüis levado po1· equivoco, que :.tS 
emendas, ora sujeüas ú vot<tção, tinham sido 
submettiila::J á aprociaçã<J da Gommissão do 
Orçamento e que esta as tinha. estud:.tdo. 

Vorifico agora que nem todas ess:.ts omen
lhts ((1ram submott.idas á aprcci<tção da Com
missfl.o de O rçanwn ~o. 

As emendas constantes do corpo do prn
jocto, que foram wbmettida~ á Commissão do 
Orçamento, tivora111 parccfw favoravel; 
quanto ás outras, a Comraissão não as viu, 
não as c6nlwce c eu não podia, portanto, em 
Iwmc,da Conunissão, assumir a responsabili
dade da votação. da Camara sobre as mesmas. 
( .tipartes .) 

Quanto ás emendas que estão presente
men\e em vot:tção, si ellas fossem ú Com
missão de Orç<tmeuto, a minh<t opinião seria
necessariatiTente contraeia. 

Os Sns. MALAQUIAS GoNÇALVES, AUGUSTO 
SEVElW E Ot:TROS 8RS. DEPUTADOS dão 
apartes. (Soam os tympanos.) · 
• O SR. SEiêZEDELLO CmutÊA (dirigindo-se ao 
Sr-. 111alaquias àonçalves)-Perdoe-me V. Ex.; 
como Deputado teuho o direito de cmittir 
opiniões sobre este ou aquelle assumpto, esta 
ou aquella, emenda, sem alfect:tr a honora
bilidade, que ninguem mais do que eu res
pc~it.a, da honrada Commissão de Tarifas. 
(J1wrtes.). 

E' oxacto que ~~~ üata de tarifas, mas o 
noure Depntado sai.Jc qur' as questões de ta
rifa toem a mais intima ligação com a 
Commissão de Orçamento (apoiados), porque 
a nossa receita total asse11ta em tres quartas 
partc8 nas rendas aduaneiras e as modifica
ções de tarifas podem affectar cumpleta
mente a receioa (Apartes.) 

:O.l<t$ dizia eu, Sr. Presidente, que a mintm 
opiul:\o, corn relação a cst<t questão, era que, 
nã.o attondend 1 ülla a in Lüres>e da industria 
nacional, sendo uma que.-:tão puramente de 
taeifas em relação a produetos esteangeiros, 
tendo parecido á Commissão de Tarifas que 
havi:t unm certa injustiça nas taxas cstabele~ 
cidas, sou de opinião que preferível era, em 
vez de emenda isolada sourc este ou :tquelle 
pou ~o de tarifa~, quando c:>t<t modificaç.ão 
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nãl> ;\m~ta. :~. ind~ria. naeíoo&l o ô\11 no~ 
de:senvolvimeuto economico, Ulõ\;S i\ ·um:\ 
quenã" d~oqnidM.e. mclb!lr .;1wü~ ser l~H.a 
com. nm COl'kl espiril.ll de~ c•••njnHdo. c uã.v 
pare<'J la.hmcntc. 

&' o que t.íuh:\ a. di.J.c.r. 

menw ou que o digno Deputado relalor do 
m~a.tll.OOt.o da. l'Ceeita. que bem r.onbi)eG a 
g ravidade rio n.~~tuupt.u~ roe minislt'aSSO 
meia: tlo Y<tt:n .soL:·o o ast!utnpto com pleno 
conlteciment"' dl> p:u~r. qu~ sobre elle era. 
i~vul, da b''"""""CoiDini&são do Or
ça.mcnw, porque .:\. hon.r.wl.~ Comm.issiu de 

O ~··· Hnrbol>a J ,(ma ( tJ<l• or· Otç.,mcuto pelo •on org:ío nominal não S& 
dem)-~t·. Pt·cstdente: sl hom cnccmh as C"..OO· }J(Ide pronuncia)' sobre o assumpto sillOO 
f:! ide.taÇ\.~S que .Lcaba de prl·dn7.ir o honJ'ãd·J pel~ 10tma por que o digno relator ó cap.-s.z 
Deputa..lo ~to P&'i-. digntl rcJ:lto1~ do Orça.· ao faaer ,.eJ•b..,lmc:nro; no momento, dllSta. 
moolo <I:< Rcooila, h:o nu projedo quo so ll'ibnna. Apc7.ar do mulw que ro.& moteCelll 
vacvot.,.rdisJ"'Slçõca ~!ldonl<lsa mudific&r a.< os &aicolosde S. Ex. e do euao quo alimento 
taritas ""' vigot•, dividid~~ on\ d •119 f(l'ltpos: pela sn~ iru•lacavell\omrabilidad<>, (•~) 
l1ma.-t teradu _pa,reccr da Cmntn~ do Oaoça- ~lOclat•u quo nio n!e si.OW em oo.od}çõel õe 
lllOD~·~ pol'.t n~gã·, COJOp('-'tentisshoo do digO'.' votou• com a1)Solni.v coJlbocim.cnto do CAWa, 
l)()pu\;'•[o p~lv J'<~.l'á; vttt~;J.i, p,,r ll\olt~vo 'lUe nesta que<l;!W. 
dcsconh•!ço, nao lOildu esse p;u•eocr. O()vo 
w o..feesa.r á C:unan que me sio"ttl ~rplc:ro 
pan vota.!• a= pio de lal ro. .. ~nilu;lo cllJ 
eondiçiics t:W iriegul:lJ'<!S, evmo o diguo re
lator d:l. receita. acata. do a..'$i~n~:\l" . . 

O SR. GA.!.l•f:"O LORt!ro- N~o a poiado. i''ul 
cumpr ido o RegtmonV,J. 

O 81<. ll'""'"" Lnt.\-l<:ll não 1\lsso :1.11\1-
. rogimeuta.es:--d..Uise irtoe~lal'('f$, c ma.ntcnho 
as mlol:tas palo.vras. porque " nobre Dcputaoo ac:..b:~ de demonstrar quo estas que:rl.ões 
envoll'"ida.s o a:\ dtver~~ dis}klsleões ttuese \~ã,(t 
vobt. ou tendem tnuii.O inl.im:t.mcnte com a 
conlextura do nosso Orçamenw da Kécait., 
o'nem ba. ·a JlliDi.Rl..'\ hl,jiJ('ii\ á. huurad& Çoru .. 
missão dr. T:.t:ritas, em reool'•lar,t.omo ~too 
fazendo, com o direito qun rne a.ssi4to, 
a. alta oonvoniunoia que ha.vel'ia de ser a. 
Cazn.ara inftwmadatic modo como pensa. ~ 
comnússão <lo OrQOmcnto o rcspcilo das mo
did~-õcs Pl'Oflllld~ que scmolb.uJ~ pl'(>
joeto,. 11ma vc1. a.pprovn.do~itá iutroduz:ir no 
meebanismo no nossa. roor.ita puhtie&. 

A Ca1nara c.onhcce milhart!S (\c P..Wmplog 
quotitlian•J• ri~ pro.j)çlos .ii •ubmeU.idos á 
approv:..ç.lo (\ com ~reoc:• do oro.& 001:ta 
Comm~ j<i. '\Pt'e!ctl\ado .-{ficio por ess• 
mesm.a. commts:4ãueque, todavi., . são &n!J.. 
Juettidos por ful'!)a de lllo.(l<lRição regimcnt.'l 
on di~ rc~ncl'imr.nto de t}~tlrtncr lll"ln.bro tia 
Cam.a.ra. ao }lat'Cce.t do tntt.l'a. Uommtssão. 

Ba8t.a fCCO!'ilat (!llaQ'to 0 CUDlllllUU fol.Zer-sn 
ou rir a t'ommi.CJ~ de (Ãtr\:iliituiç'.io. Lc-.gi*' 
L'lçãn c Just.ic;.a a res.J?ci •.o de U\<lte'ri3.S su.lr 
mcttidas â nv:t3\\ ~procut~âo ; c Jombm.r•ll v 
eaw que <tin•l;\ deul ast;:n• n~1. ll'lciDtlrb tli\ 
C:oun<\t·a. ot:C:Hnido no a.nn~> ln'(J~Ü\)0 )JCt.'ll:Hlo, 
('Ont muâ d i:i;pOsit:-d.o do ur~•;um~Hkl da. r•.'~ 
c..""i~ a. l't.'!j})(}Ho da. qual p1•ovoe:.i.LJlos. aku.ns 
1leput:cdos do Rio UTalldr. do Stfl , o IH'OHHU· 
ciamcuio d:' t;o.mm.b!sio dG (.'unstituição, ( .. ~ 
gislação e J u•tiQO. • 

Por issv, o em resWllo, eu qoi ZCl"Q I}UO 
V. Ex., scuturt, comu· 6 uaLur-.U, do Regi· 

() Sr- Galdino )',.oret.o (pe!11 or
<lem)- Sr. Pt•esidcnt.}, ba evideoleme.o\1> 
u1n equiv,>eo <!.~ P"rtc do .no~ro Deputado 
pf!!u !>3.r.l, o Sr. Sorzetlello, equivoco quo 
l'6$u l\o'l rio facto diJ tercr.o. sido :\proseulad.as 
algnmo_\.9 (!mondas ao orç:unentu mod!tleando 
as t:\rtru. 

&s&S emendas l'cl'crem-so !1.9 tat1fas aoln'Q 
phf)SpboJW. 

o Sa. M;ousTo SEVJORO- Nelllturo.a. dellas 
te,-e p.~rccer da. Commis5ão de O rçamwlo. 

0 SJL 0ALD1t<O Loano- AS ~unoodas re
lativas ts t.ril'as sobr.? pllÕt!pltoros tiveram 
pa..-r longo do relatDJ' da Collllll.!ssão de 
Orç.~mculo. 

o Sa. SJ;atw.oF.t.LO ·eoaatA- Apoiado. 
o SR- G.nul:<CJ Louw ..:.. A oeeessidl!Jle 

de uma lllO<liftcar;ãu nas t&t'ifus SO~N> pboso 
pburcs vew j:l. dcmonru'ada de a.lguD3 aDllOS 
a'ra.t.:. Aindil. Jlte t«<rdó de uma TCZ om qua 
o nobre '"'"'"'~' da Coromissão do OI'Çalllént.o 
o Se. t"elli;~oll•J Fr<il'C, cnf.io Deputado. de
nloH:<"~..lU ttc uJU.:\ claqu<:llas C.ldeiros a. ne
ceosidadc düll>' mto<ll11.eação. 

u n~bre lJcpntadll polo Pam não tez m.ais 
dt• que f'r"itt~rat '' domo:nstra.çio que o enfio 
Ocput..'\d·o !101' Sel'l!il'C ÜDM !c! lo sobre 0$ 
ph,spbor.o:s. ,\J.Jt=iado um projecl;o que 
eontíoha íl.'i me..~t.l:t-1 quo oo:n:<ta.varn desSas 
emendas, a Cummi .;são '-de Tarifas deu pat•e
ccr nwOtoo:"vcl ; mais L'1.rdo o nolrre· Dopota.do 
pol1) Ri'J Gr;,\ndc •lo Sul. o 81'. Al.tPedo Va· 
1&'1:\, apm.cutou um }K'Uj<let<l que moditl
ca.va 2:c t:u·u;,~ l'Ol .. tiva.~ a. p:~voís. ~ pt~ 
jocLo foi â. Cumu.li!o!Sáo du Tal'Í r:t.-. c em o a.prr.· 
sentei Cttffi(J cntcc~da aJ• pL·ojr.c~to q«<~ 8E! tlis-
cuíia sobre ta.l'ifa.s 1la jJitospboro..: . 

Essa ctn(!'fltla, Sr. l't'e:SidoJl to. teve geral 
acccica.<;ão nesta. CiJo.'Ja c. tct..n11Jem mo 00tl~1on 
qu" ''"c " o.pprova~ <I•• Sr, ~lioistro da 
F;.~zCIJda, 



For.im as emendas sobM phospboros o so
bre pa_pois, que eo~Utuiram novo pmjoow, 
CUj.-'\ dtSC\\:isã.O (Oi ence:t•r;:~,rla. 

Sobro OS:3<\.3 6mood'a.s. u5.<} ha. :\menor dn
vitb, ello.~ tivo•am " :.cc«itaçõ.o gor-.U d" 
C..1.mara; sobre as_,. emendas, que vamos 
-votar .-gora,~ que app~roccnl ~J;:wn:>s do.
v-ida.!; os~as cm~ada.s não fol'arn ~ Cu1nmilY 
são de Ot'QO.tnCnto. 

AW Vl'.j;\ o llobro 1l<!put.1do polo ll.io 
f~l'l\Qda do Sul. {) Sr. na.:ri)OS\\ Lhn.~ qua se 
procedeu porfeitamenk>, <1110 se proce<lcu 
rogula.t·mcntc. co:1formo 1\êtcrmina o Itcgj.~ 
meoto. 

Ago'", si ~L~gum:lS cmoJ\d;\s tiveram pa
t'OCCf' d.'\ Commiss5o dG Orçn.nten'to e uutt•i\s 
não (J tiVCl'iltn, , , 

O sa. R.'úmooA l.UL\ dá. um ap,'\rle. 
o Sn.. GAt,ntNO Lon.sro - 4 • • ü que () p:t..

rccc.r de::ua Corrunbsã.o foi tlado i~uhn·
men~. quando ir:regul:>rment~ se lceru ru:.n· 
dado emendas a.o Orç:>roentu. \ 

Comj>rcbende, v . Ex., que11ão toro paridade 
isto cotn a circurostmcia do se tor m;tn.
d.:W.o ou vir mais de uma C•lmmi:s.ião doota. 
cas:. sobt'e emeod;JJJ a <U{;uns pt-ojecéos. · 

Nio tem pa~ida.rle, repito, I"PT(J.uc o. Com· 
m\89ão do Ttwifas é do na1ut-cza muito es
pecial, é um" Cq1l1Jilis.<ào cu.ia especi:llid;vlo 
~ ~'\: - ostw!:l.t'l3rifr\S; OOpJ'O.iOO'OdO'J.\1& 
ora tra tawos, rofsrc-so unica. e cxc.lusi va
mcnto a ttlrirns. 

N"ao vem ;w mso a.llsoluta.oueatc o csemplo 
r.ilado pelo nobt'é llep<~tado, com relação o. 
um projccl.u que foi. depoi.s de sobro clle 
tercm-so pt·onunclado r>ulro.s \-<Jm«Jis,ii~. :1 
Comlllissão de Com:tíloi<;<ío c· Ju~. 

No caso po.r S. Kl<. figurado, cada Com
missão iinha dado pa.rocor sobt'e n JruJ.lcri<> 
que lhe ct>a o•peciallllento oommot!ldo.. 
I~e:la-.o. o o vir a optnião d"' CoromWão d<> 
Ju.<iiça, quo linha outra miss.'\o o foi o que 
então se fll'l. 

'· Si. porém, fur adoptado .p syslem& que o 
!lObl'e DOJ!UtadO ·pelo ltiO Ofli.Uue do Sul 
deseja. inictal", ooot relação aos patoeeres da 
Comtnissão de 1'aruas. ent~ dEOO~a1•ia. é 
a. Comml!!:!ão do tarif.1.S c errado• :~o.d<i.mo. 
qallndo de.sla.<:<tmos di1. Commi~ de Orç<~r 
mcato uma. par;o das matcrW .(luo ihn 
foram corume(\ida., para se•· tt':>lada. o;pc
ci&ltnente pola Commisalio tio Tl\riias. 

p:l.l'le de alguns rnombros dl\ bonrada ~>.out
mi3iã.odo 'l'drifá.1. 

1-~' muito n;,turat qno. em :\Ssnmpt-o dest<• 
()t'dcro. a f~,t.n:n•~:~. llt~ ouvit a opinião da. 
('..omtUi$1..o (lllC COI\(t"!CCionou O orçamento (lo. 
p:\iz. 

A Commisi!ãn do 'rMif:\S estuda es~ ,,_.,... 
sumptos, d<> sw\ na1nre1.:> <Micados o cspe· 
ciacs, dcb-~ixo rlc eort.vs poukos tio •!813. 

Ar Commls·~ão de. Ttt.ri.ra..'>. po<lc,.se a.ftgtttar, 
Pot.• cxcmvt<1, que em um momcnt • dM.o, 
ost;\ io.'ln suln-e t..\l gcnc.t"((, Qu~ tom slmila•· 
111') paíz . . . 

o· SR. A. G-cw.'I<~F..~ - v. ~:x. está 
p~·ool4m.'\ndo a illcompolcncia 1la. Ctmm~' 
de 'f;uifa..-:. 

O Sa.. Sunr.r.;nP.t.r.o CoR&ÊA- Oh ~ \'. Jt!~. 
:\.ti.nnda-rue. 

Si V. Kx. começar pot' cst:.beloeor a prcli· 
tni.llôU" tio qttO ou, na:~à tt•ibun\\, 11ston pt~· 
enmndo dOM.ea.t.'\1' os nlodtos, '.' :\\t:\. ootnpe-
ton-cia c clcv:~d<lS conhecimen.~(IS dos mOJt'l
ht-..>s da. Commi;"J.;ão de Ta.tlf:\.-;, n;(o ftiY.-;i 
rna.is umtl. P<~l:wra. , 

Si V. E<. attcndor bem. ha de veriftcat 
quo <>meta.tnento a mioh:t prcoccupac'io 
nost..1. oocasião ó demonstrar que nio se 
o.lfce<a, $iquer do long~:. o mellutlte do. hnn· 
rada Comrnis.>;ão <lo T:U"ifas, e é cxact3mcntG 
nuo;4c inktHo que' ~u e:;toa no.. -:dtJUil.~-

!Jí.$.«). ~r. P>~O•itloolo, que a Commi<SOO do 
'rarir.:t• es1nda os as:,1Imj>ioS delmxo do 
ponto de Tisl3 muito coruphcado e delicado 
ctn seu mcc:\llismo. E.~t.i. bum q_uo es-t~~ 
tc;.:$utnp-~ os:tej& uou-egoo ~ Commisaão que 
abaolu~uncntn (.16t41 .sem prcoccnp~:oo, o 
oncat"go.<, n.'i.o 30ndo submctti,lo a :.proclaç.'io 
da. Cotnm.i.ssão de Orçamento, que Wm sobl'íl 
seu~ bom,bros um sem oUUlot•o 1te encargo:;. 

M;u, Sr. PL'csitlenie-. OCHl\O disse. a com
mi.lsão d3 Tat•ifas Ollluda. a modilieaçliu 
do\nixo de ceriOS e delcnnin:Wo.; po11iool d<> 
vista. o J>lm promo-ver o des3nvol•iiilento 
dca1a o o iio.quell<> iudU3ú-ia, e por i&<o acon· 
oofh• o. approv..ção ou r11ie!ção dosla ou 
daquella eroeuda, em reta.çii,o a produetos 
ostraogei o'Os com a:; mllaros oo paiz. 

Mas. a. Comamsoo de Orç:unento, quo sabe 
ad pertm·b~e.; quo esla medi<la póde pl'O· 
duz.ir na. noSS'l.' teecib, o ineonYonieat.c que 
pódc tesullat• dellla pro,;dco.cia, é ubrigad:o 
a. ir contra a opiniã.o d.~ C<>mml•iãti du 
·rariro.~ . 

o lib•. Serzedello Corre&. (p&~a Sr. Prosidente, .. questi!:o do ca!é <>m 
,....,. croplie4rA70 1,...,.,1) - St·. l'..:sid"ntc, . França é pr;rfuitamcnte idcotica. á. que tra.
v. Ex. pel'dóe·roc c .W. se moleste. tamo:<, c par-.1 nós é uma 'J.U<JStiu> pri-

Ven.bo á. tri~tlna., uitl pclq d~o de fa.Ua.io, mordial. · 
mas pelo de <JSClntocer a Camarn sobre urn ~. no erntanto, pol-qlle nã.o se t<lm Coito 1 
õ\ssmnpto <lcUeado, 1rutt11 rna.i.s qu.utlo estou. Porque qua.s.i tod1JS ~ governos .rl•attcoz.G$ 
vCI1do que se estão d<>sJ!crl.uollD uJellnw·c~. téetll .so opposto a e•"' medida, pelo facto de 
que uii<> sojnstiJicam e não se c.'pliro.ru, pot• que ell& vao baiur ortr.wt•dinariarnenle a 
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reccila daqucllo ~. apaza.t' de que est.â 
nwdilicação se lmpõ& sou o ponto do •·is!a de 
latlfa. 

O S r . Elpldlo de Figueiredo 
(pela ordem)-St . Presidente, o r'&qlll!riroon~ 
qo1o ~ d& ser fei to P3lu hon.r&lo llcpu
iado (W>t S . Pauto não tem n..<scnto em no. 
nhuruadlspnüçã.;• d,1 ) Rogimcll~·> da. <.:.aia. 

O Sll. Dt~O Jlu,.,.o-Mas tambem por llc· 
nhl\ffit\ dol1a.s õ cvn\.J-a.-iado. 

~o.lia, :po!'l.anto. Sr. P.-osldoni<l, o m~nor 
d!l8aiN. o menor deJiindi'C d;J. p;11·~ <1:1. Com
mi~o do Tm·it'as ~o prouuucia.meoto que 
tivoflo asituupto,lendo sido aliã.s s.Jliciiado 
pu r ~lgnns J.>spu~\d03 que dc~ejavam collh~· 
ecr a minltu. opmlüo. OS&. J!:u•ti>W DE- 'FrGl!EtRED0-0 Rogi~ 

. . . . menlo não pornútto ablolutamontc qoo, o.<-
Tcul•o doto. {Jf"'lo bem ; "''""' l><m.. ) t.)ndo \lllll>t<•jooto em votação, pO$$.' cllo ""'' 

_ . -~bmo\tido <t 1\proeh•çãs> de qu,llqucr Cum-
0 !!;":· D:1no ~u~no (pela. o.rdem):-

1 
missão. At(:ro di..~ o Rr.gimento 11i() per

Sr . Prr~dcntc. rcqnçtr~ :1. Câ~a.o a.dia.uwn&o mHte qnc ;1. vobção de qualquer ptojeeto 
..la vota.ç~o dostc Pt'OJt.>c~O. G suas cmonda.s. ~.a interrompida, em ~iliu.dé de J'OqU.Cri· 

)>e!'! cliseos.ão dome PI"JBCio,_ ou polns ex- menlo de qualqupr Deputado. 
ph~os qoo ao.o.ba.m do Sl't fatta.s. V. R~. o F"ço pal'to d~ ComlliÍ$-'Jiio~ de T:u•ill> e, 
a casa. voon\ qac os SI'$. Dopulados ac_ham- como o aano puss&lo, sou pr't'.sidento dclb ••• 
se om d1fl1cutd:tdcs ~na. $C pronUACI:tr rc- • . . · 
l.a.tiva:n1;ntc ás emruid::LS que •levem Sf!r vo- . O Stt. StllUEDJ~r.r.o CottltlA - h mu1io 
t&las. · cli~nauleuto. 

Nwto:l.8 con<li\:.<"íc.:S e trt,tln•lo-so de unt pro· O SR. tú.r•tDJO om Früut.mi.oo-.;. e por 
joe\0 tol(l.livo ~ l'Odo;oçlio 4\o tarilàs. ()uc Í\<'lO <LIIIrm<> quo, si folr acc..ito o r6'1UCI'i· 
aifocta. e-.omplctruuan~or., ~ [ljrn. do '<Kla a dll- mcn&o du oobt>c Deputado }>Or S. Paulo. ~rã. 
vida, projn<liean<lo-a ou t\worocondo-a., a cles<<P~itlo oomplelatncniQ "' Comrrussiio 
noss.1. t'f'.or.ita, c! c la.ro que a Commis:-'1..o do de ·rattr~, c cu. jnlgando--mc cxau~ro.tlo, 
Orç.a.mo.ut.o não· póde doix&t de se;: onYida a po..Jirol a minha. dcmi~ tlessa Cotumião. 
rcspciio. (,lparles.) O a.nno 11""""-do quando ae discutia. nesta 

o su.. Auousro Sih'RRO-Eu, .desdej:i, me Ca.~3- o 4?rçarncuto da reeelt.a, roram a.{)ra;::m .. 
dcmi(-io da Comruõs.ão do Tat•ir.,.. (Apqiodos. tadas dt~ems emo~da.s que se ••e!'cit:un _a. 
Apart"< l ta•••fas. A Commwao de Orça.monlo DiV• qu1Z 

· Wlll<l.f conltcelmcnto dcllasc apeaa.~ so'lr'e :\l-
O ~IL Dc..:o But."XO- "!\ão ha •·azão para glhll\\5 d<ill:lS, poU4'..\7.3, o i ilustre rola.tur

.iJ;to. Ainda. agot·tl o no()t•c Deputado pelo dessa eommis3ã._. deu u ~u -ptU'OCOl' indivi· 
Patd 3C<LbOU do dl201', rel:~.ti ~&momo as Com- d U<>l. 

· missÜCS de 1'arif;.- O <!, rlc Ül\'3moalo, q<Je 
c.1da. um:~o dcUas lcm o seu trahatJto oopõ. 
ci:.tl . 

M:l!, por i:rso nuu:ll<l que ead:. umo. dell:\9 
tem o sen tr(~b<\lho n.qpccinl, é quo uma o 
oulta. podem fi't;u~seu~ es&udus, convergjl .. o.i 
para o roc.i•uo :poJ!I<J, de modo a. fdcitit1r a 
-vota.çã.o da. Ca1n.ara . 

O Sa. llAJ,DINO LoR81'0 - E oor•tl a. unica 
C,olm!Ú$l.'i.o quo iQr:l nma tutol:~o. 

O Sot. DI:<o llu~~ão a.polodo. As duas 
Commissões. cada uma dellas Iom novo 
mombr'llS. Oa r.oun~ do lias podo•>emo.< tira.r 
Ya!l~enl, porque mut'-:"L9 v"z.e.'S a Comml.i· 
sii.o di> Tarif.-~ pod()rá pons<'r favoravel
tneo ic a. respeito de um ponto e m«lillcao• 
sua O!Jinião, depois de ouvir " CQIIlJ1li,.v;ão do 
Orçam-onoo, em fi rtude dos pt·ejuiz..,., «}UC d;:" 
aol<opeão (IB medida ~lla.•·ão paea "recni;;n 
~o po.iz. 

• !leste modo, ~ approximaç;'\Q dos W:Ga< 
COlll a l"CUnião rla<s dna..s Commis.sõc:t p.l.t'OcG 
(tllc ;i C3.8J, sO tl'il.J'o\ pto,#cito. 
Por~oto, J'cqueiro a. V. Ex. o :uliamanto 

do. -v~ão. l""t'' que S<ljam ouvid&• os d11as 
Commissõc.; roullidas,. pa.l'a quo o!(as se pro-
nunciem sobt,~ o pl"'jooto eU.:) cmonda.i, 

cs.tna.T.l v. { 

O Sr. Stm7.tmr.r.r.o Coait.i.A- A commis.:>-í.o 
n;\o ~mou cunhccimaR~ dtLs emond~, pur
q "" "' ~ uao ... a.cecilou. 

O SR-. Rf,l'IUJ•l nf. f•'TGURTRB.Do -- A':$ emen
dô.ls Ctnn furam ott"Cl'Ceida.!, ((ll'mll (Odil.:l Sttt.· 
mcttldas à Cumroi.sS<io do Otçamont•> ( ,.;ro 
apoiod.,.) ; lauto "ssim que oll>s reeebcraru 
numeração e oonatav;un do c<ci!Lpl•r que 
mo f•>i entr-egue. Om, desde quo a !Ilesa. 
nã.o ar.:.cit:lva ~s~ag mncudas. desde que a 
commi~ão não ~ ~nrpva coro a.u~l'iZ:7.Çio 
l''ra ...,bre ella.s ctmlctr p:lt'ee8(' hnJO, pa.rc· 
ce qu"e n.w• f<LII:ol tlô coafia.oço. na Commi&
aiW de ·rarif"s si m(c j)('Ojocto t\vcr de vol
ta;:- :i e.>nsidGi'i\çâ•J da Coro.mlssio de OrÇar 
Ul61lto. 

Qu"l a. ai\l'if>uição úa C<><nrnias:'í<> <lc ·r: .... t: 
11.fa..,.1 K."{t.'\ cummi~ vit'á a. d~'\Pll<~· 
J'CCfu\ não fCf:i· 1"1Cl~hU1\la fwloçth fl:t\)prb,, 
{AJ>Oi<VI .. ). 

(;.)mn ha puuco 1.Usst:t. o I'(}(}UCtimcntu do 
Ilf,hl'c Dcput::.dn não Jl'Ó'ln ser :"ce:cito, poJ"QUO 
llâ!) tcin ~gonto o1n nonl•um~' dhipo:dc,;iu du 
Rogiroont.u üa. <"tL-«-.. 

Chamo "' :r.!!cnção da Catna r<' }>1\l'a o. 
:u:L. 74 do Ucgill\onto. 
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Pot' cllo, V. Ev.:. c n. Camam voem que o 
Regimento n[u pct·mittc " requerimento do 
nobre Dcputa<ln pol' S. l\tulo, o qnal, P>prro, 
não será acccito peta ?>Icsa. · 

O Sr. Dino Bueno - Sl'. l'l'esi
dente, o n.rt. 74 <lo H.ogimcnto, a que ;waba 
de se refet·ir u nobre Depntad.o ,[p Pel'nam
buco, uão corta , a meu ver, t ão decisiva
mente a questã.,, como a S. Ex. parece. 

O requerimento que ofTeeeci vcr>~<L sobre o 
adiamento da votação quo ia ser iniciàd!. 
O art. 74 declat'<t qu:i o rcqncrimeut·) de 
adiamento não podet'á ~c1· apresentado em
quanto se estiver em votação c emqnanto 
a lgum Deputado estiver or·ando. 

Ora, a votação não tinha sido iniciada. 
VozEs- Oh! 
O SR. MALAQlJIAS GONÇALVEs-.Já ~o havia 

falhtdo para encaminhar n. votação. 

Ora, no caso vertente já e . .;tá. iniciada a 
vota~:fí,o do parecer e quando a decisão da 
\lesa não se pudesse funda.l.· na primeit•a 
paet<.• do ecferido arügo, a ult.ima é clara c 
tcrmimmtc ; não se pú1le dar o adiamento 
qmtudo a. discussão da nmteria c:stiYer oncet•
rada o a di~cttssão do pat'\ll'.l'l' r>Aá. cnceerada. 
d<•8do a scs~ão du anno pas~n.do. 

Snt11lo assim, a :\lc~a. pela razão exposta, 
sente não pÇJder accoit;n· u requerimento do 
nobt·c Depu t<ulo. 

O Sr. August.o Severo-Peço a. 
palavr:t pela oedem. 

o SR. PRESIDEi'\TE - Não !ta questão de 
ol'dem . 

O SR.. Aucn:sTo SEYElW - Peço a palavra. 
como l'Olatut' do pamcel'. 

0 ~H.. PRESIDENTE :- Pa.l'<t encaminhai' li. 

vot<tç.ão? 
C) SR. AUUUSTO SEVELW --Para encaminhar 

::t vo t.açiio. 
O Stt. PRESIDL'\TE-Tem a palavra o nobre 

Oopntadu. 

O Sn.. DrNo Hm:~o - !Jivm·:;os omdorcs 
tinlmm pedido a. p;Lia,vra pm'<t cncaminhat· a 
votação. Isso me pat•cce procc<lcnte demais 
para que cu eunclua, como conclui, que 
a votação não tinha sido inici;tda. (N<7o 
apoiados e apoiados.) 

N'estas condições, o quan1lo a. C<tmara pa- O S1•. August.o Sevel"o-Sr. Pre
rcec estar em difficuld.arlc ele se pronunciar sidcntn, o lton mdo Deputado pelo Rio Grande 
sobre diversas emendas, facto do quo fomo:> 1lo Snl, o mcn illus ;l'e nmigo Sr. Barbosa 
todos testemunhas ; qun.n1lo a Camarn. pediu Lim:t, rcfcl'ind )-~n :i. matcri;t cuja vot<tção 
a palavra do illustrc rclaGut· d<t Conu11issão fui <tn nunciada, tlecla.t•un-se embaraçado em 
do Orçamento sobt•c a~ emendas que c~tavam dar o ~cu voto, po ··qu:tnto si algumas- cmen
collocadns em prim<>iro lo~ar na ol'dem do tias tinh~tm o parecer lumin<Jso da Commii<· 
dia ; parec·c quo o ad.in.mCtüo que cu propuz são do Ol'çamento, outras não tinham, e 
é ev.:actamentc a sóluçã.o que a Camarn po· S. Ex. exigia aquellc [l<H'ecer, em questão ~e 
derá encontrar para <JILC, onvid.as as duas tarifa, p·.tra que a Casa creou uma eomtms
commissões sobl'c as diversas cmemlas, em- são pcmtanonte. 
bora não seja possivol mais discusoão sobro A verdade, porém, Sr. Pec~itlente, é que 
ellas, poss:t n. camara pronunciar-se. nenhuma só da> cmon4las mn votação tem o 

Não ba mais discussão, pol'qne :L torcoit•a pn.recee cl<t Comnüssão de 01·ça.mento, de?l<t· 
está. encerraria ; ha o acUamento tl<I. vota,çliu rou-o ha pouco u lwnrarlo relator da, Receita, 
ou a modificação da ordetu <lo dia, c;tso que o ~t·. S(ll'zedello Corrêa . 
está. na comTJPfenci<t tla Camar<t. S. Ex. rt~cebendo entt·e o;; papoh que con-

E' esta a sôlução para que a Camara possa tinham cnwndas apL'C$4!1l.t:ubs ao 01•çamento 
pronunciar-se sobre di\'ersas omnntlas, cum •Lt l{eecita, discutido o anno passado, emcn
conltccimento de can.s:t, dosdo q no <L 1lisetW>ii.o das I'CI<Iti v as ~ tat·it'a>, e que pelo Prcsi
foi eoconad<~ o anno pa~sado e este anno !lente da. :\lcs<t, o Sl' . DL'. Vaz de Mello, 
começamos exactamentc pela votação. tinha uuut nota 1lo não tlnvPt' it· á. Commis-

E' o qne tinha n. dizer, pertindu a V. Ex. siio de Oeçamcnto, po~·quo lt:tvia a Commis
que submotta ú cunsidera<;iio da C::t$a o mc11 ~ão l~,;pccial 1ln Tal'if:H, s. Ex. apezar tlessa. 
requerimento ele adiamento pm· dez dias, cs- nota, t•·nclo em conside t·:u;.ií.o a importancia 
paço que mn pat·cre sutncit11lte. : tlo asstlllll)tu o a sn<t t'.tmrwx<1o com a. receita, 

• : <>xpcndcn logo pa1'tleet• pussoal, que não tcvo 
O SI". President.e- ,\ :\IP.~;1 lli \U t.o u vo!.o ila Commis,ão d.e Orçamento sohre 

não poder acceitar o reqnet·imc•.ht.o feüo pelo llllla dafl emenda~ t•c l<.~t i 1·as <L telhas c outl'a~ 
Jwbro Deputado por S. Paulo, pot•quc ellc in- coustt$ mais . . 
fringe a disposição do a rt. 74 do Regimento . Tão iumino~as forttm os argumento~> de 

Este artigo in·{tne diz que o atlillmento da que .lançou mãos S. J~x . que a Commh;sã.o de 
ma teria n.:w se póde dat· quando já iniciada a Tarifa~. em parecei', transcreveu-os. As 
Yotaçào e que não terá logar depois de encer- ouLras emendas, que nã.o tinham a felicidade 
r ada a di~custlii.o da mataria, Je transita e, por eno ou CH~ttno pela Com-
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Lni~ Je Ot•,·a.mouw. th·e1·a.m sêmplt"SUlca~e 
o estado. hmt\ mtm~ 8$-~tai'Q('\Uo d<J •1u(> po
tleri::&. iet l(;l. t'ut:lUt~iu dO 0~'11!lOUtH, tb 
Commts:::ã .. • ·I~~ Ta.rit'as, tlc qtu! ~111 um d•J$ 
ln3is tuuniltlc~~ membros. 

O SJt. l'tte:-tfOJ::.\1&--f'I!Ço <1.0 nolrtt• Ocpu
bdo que f!oj~ IJt\J'Ve um ::luas: consifte-tatõ,.~ 

O Stt .. \t't.l"~ro Slin·:n.o - :xãa poss~• ~1· 
bt•eve.p~lJ. jnop()rttL:lcia.1lo att:mmpco c 1!0 e ;l· 
minho que lho deràllo. 

O bonl'adu ll..:.~puttu.lo por S. ()aulct, trodei' 
da unn.nitlü(l;,,lo tla Ca.tua.~'a ... 

O Sa. fo'.\t*TO C.\.ltf)()S() - J-'t~r.là,J. ruc}uo~ 
um. 

O Su. •. \'l:tH;STO ::)F:VP.tto ·- ).fenõs nm. poT' 
óra.. Mas, di1.ia : o botU'ado Oepu ;a.do por 
S. Paulo <JU6, cn1 ,;.~;,<!" algun• fl<lp!lt;,ilu$ 
exigil'em a eon.nlla do bonn.Iu . .: illllslradu 
l"Cprcs.·:!nt.ant.o do P.:u-ã., rela.t()r h rceoi!a, 
sobre essco. a.s-tllffillto. r. queda a V. Ex. nm 
a..U&OJ~Uto d;.t J~ahaãO para CJUC- e:;::~a vl•i
niio ros~ d(\•ht.. 

Ora.. Sr. Pt•c.sidcn1c. as e•,mnl i$.-cJk.\8 JIOl'· 
ma.llCtttes $~(.• con.mltJ;-a:s c nlútas p--Jo Toto 
<kl nort11~nça. da. Cama.ra par·:o. <>jLUda.ruro a• 
mat.e:.·ta.s,<:unevrmt• !ã.o diricUdn~. e de-poil$ de! 
t.rue:rclfl c~sc o.<Wdo a.pur.:t.tlV, r..on\"'~t'thiQ 
em ps.reOOt'. ser cs''õ4~ ~ubm.etttdo iW .. 'Oto da. 
~ qoo m~ir~sta-ac.. h"~tianclo-~ pelo cs-. 
tudo qu~ !oi foiw a. rcspeico da. matcria, 
conoonh .ntlo nu di.8coi'llandll. cõn(ortm~ n. 
libcróade ampl<L da. C.ruara. · 

A Co1omissau te•t•lo du4o pat·ccot , G o hon
rado Ji<l)>uta,lo panlis.:o., aehaud~ ra.<Oot.-cl 
q_oa scj•t. oavid.i wu.1,. dada comnl.is:3;W üs· 
p<:ci•l. atwndondo. aos reclamos do di vct•oo.s 

• St'5;. Dcput.a.àos, aful! d1! ijQ l' Ol11i id..l. a nzti· 
niio dt~ um dcr.w·mioado 0\l.ml.l,ro do p 1 tla· 

~ JDen~~ que fll7. pai" te dl'sta. conuu~o. lXl· 
r-x:e dei:tu.t• pt'OV:\da. a if.lcomtro-t.:nei;~ dos 
roerob"98 da priuleiJ'a couunissão { fllfn 
apoi4fl.as), ineo•ap~G!Jci:, {lHC ac('i i.o. quant(~ 
a mim~ m:ts quo não u.ka.nç.a, llntro6 eoUeg<:ts. 
· O &t. U1xo Jlt~e."\o- :Xão foi C$:SC o nwu 
pm_~me"Jn ~u. 

O SK.. At·vnaT<" S:En~a • ._ Coutn membt•o 
q uo rui d.l:Sl~L C.oJr.rui...StiH. HU \'i seu;:pr~ a 
upioíã.o do~ luc•J;s illtt.'$( radu~ CrJUtp:uthcit'u::l 
de Conlm\$:$itl, ~o.do ~t'Jidd•l 1.'lf{um.a.s ,·eze::~ 
pct-\. <l}Ülliâr, tb, I}}A.ÍOl·~ , trinmpfliuulO e in 
outros ~";os'" opinião •t«e lt!V~\T;'- oscripta, 
não nu~ f~~LttU•'t~ndb di: l': rJJSul~t. .•, ~' rospcit.u 
tl& de.rctm"ioada.s ,.q~ ~~·: t'UCJ~nbc~jd<'
impori;:uwía . ;t o;Jirrii-> llc ,Jh·c!"'os elteftosdc 
J'Opaliiçõ<'S o a te.<»> mornb""' do Governo. 

Ora., da. mc.-srua fór~' }:ilH' q ur. um mero .. 
lu'O d:L Cum•nh-<M rio Ol'l;'unr.olO pôde 
ch~t junto dn um me-mb1•o d•' Ql)verno un 
.te um •~11o flJncciona.rlo ~al-a -podir a sua. 
<>!Jiníã.o sobre cJdennintW.o a.sumplo, qu.U-

quCt'IIUl nUt.t'o roem1~ru dO L'ungl~ O póde 
faz ·~. e ,)IJ,~U;(a a.q Jnfutmac,-i;i\$ dCJ <JUt! 1113~ 
•>õ'$ii&.a. f'o' J':• ~uiM· o &til vot.o c.um inteiJ1t. 
Sl'gUt"3'lt:t C.\ 1t.liu lilUlr 9~ obt'=l. pelo tnb3lhn 
(la, t ;._IUIIIÜ~fi~l. 

.\ '1"0 vem··~&:\. pru!!:l1.çàu (lo r•rojtockt' 
lii1•a JUt"!!ho1· qur. a t"anlal'~' tli%C&.."'C Jugo, . 

fmur:uncn1.c~. (ine o projecto 6 bvnt ou 1uá.u 
e. o a!Jl,roY~ ou rejeitasso, s~.;m pret"iS:t!' · 
J.csto. <'X.Pó<H"ntes de p<>lir• o "diamcnto h 
vo~o do II(D projcc-to 1m.ra &~Jr ouYMa. 
UHt:t. J(!torminuda corumi~. 

C<,.~oeluo> Sa·. l>r~idcu~e. tlizcndoqua nã.o ó 
o á,., l!c •c porturbo.r a P~•e~gum dcst\ me· 
did~l. coot a. Nnnn..ta primo ira, tL Ut!. tem ~~ 
r~ct)r fti.Vol'ttvel da CoiDJtti~sio, a pre~to de 
e" on•rar o l•o'Jrc, t:uando a renda no~
d~o. nu d" 1\l;,;odão col!l m"acla de m ou 
linho. 

!1;~. utn cllg<l.llO; di> •tuc se tr:\\:1 e do au
gtll""'" de uru pmloe!o <lo paiz. que 
(bqt~i ~hc e vottil., 1narurf'.wlurádo, do ea
h•:n~;geiro, pa.gttndo (M{Ui a:pcn~ aqui_lto que 
n.$ impu.rtadtJl~') 4.ui~m. _pela. taMCi. quo 
a A.SlJclatão eomme~l . org::mtv . .un e nós 
a.ppPová-mus, s~m 10.a.i8 diseu~o. 

I{' â.nnunciada. a Yot.ação dtt. sogointo 
crn<-.nd.:t.. sob n. I . : 

:-;,. cla.~- algodão <>m manut.1eturo.-
l'CUda- JSUbetit.ua.-:iO pelo SO.gulnto! • 

!lenda. ,!e ;,lgO;lão ou ele <~.lg~d3G com mG!>
cl• d~ lãou Unho : 

Ire 111<) bordad~ oll qu:.lqner outl'a. ~tua.li· 
tla.l<'. :tt:í1JOO. 

;:m córle, de vcsthlos ou ontl'O.il objeclos, 
7H"t tJJI ocllo•·cm. 

t•;xcluíd:.s wm.,ni.O .-.~eaixlnh;IB de papelão 
VC>'O hl"tlo>J . 

l'osi:L a volv~, 6 rejoila~:. a ~ferida 
"mend .. 8Ub o. 1. 

t>•JS.::l a VcJtos; ó a pprvv•ula a scguinto 
t~utGI'ltb &>b ll. 2 ; 

o o. lO\ rcdij:}-se a:<::liw - Trigo lll1l grão 
- 7 !"Cios.· 

O ~r. Brõ~io J.' llho (j>#« on/t .. o) 
requer Yctilbaçã.u da. TUta.\·ã•J. 

l>r:JC:Cdon.lo·.:!C. á. vmiftcaç.ào t'Ceonht~-oo 
terem vvt;Wu :.t. t,vol' G5 Srs. Depu~u.' e 
Cl)llLt.\ 45 ; totaJ l W. 

Pust;t. :, Ytho~, t! l't .. jcit..---.da <-t.~uinte "..rn.ctt~ 
tlt\, .sub D . :~ : 

.,_ o n. ~fi tl ;\ 'f:u-ifi\ rMij:\-SC-:)l.:"~"'im: · ... 
F:u'C.Jlu e N'SUo(tlho tll! tJU.."\IC!nor rtualhlaJu · -
1<.Hn~~ r~i~. 

J-:~ a.nnunch.tda t\ vnf.ac,·:t., d:\ SOn~i.Jlto 
cmcnd.-<, sob n . 4 : 

c. .lO n. 15!1. a.crre-.ecnU,...tro-c,Utl!J se d.iz...-
3U réis-50·;,. t d.iga-sc-00 réi.s- 50 ~ • 
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O Sr. Adalbert.o Guimarães 
(pela ordem) .sr·. Presidente, não temos pre
sentes as tarrfas. 

0 SR. DI:\" O BUEl\'0-H;t o parecer, 
O Su. ADALnJmro GUIMÃHAES (lê)« Ao 

ar&. 7<J accrcsconto-sc » mas nós não Situe
mos do. que se tl'ata e por isso dc::~cj<teiamos 
quo o tllustre relator uos explicasse. 

O Sr. August.o Severo (pela Ol'

dem)-Sr. Pr·esidente, cstlt emendlt refero
so a olcos e a C ommis~ão teve conhecimento 
quo ha uma pt·oducção de tinta~ em :\Iinas 
~~wacs ? em Om•o ~)reto, onde j<L se fabl'ica 
.3o <!U<tltdaúcs de tlllt<L.;; difl'ereutes c natu
ralmente, é fóra <le toda a dnvitht; qne de
vemos peotegcr uma indnstl'ia mai~ do que 
nacwnal e quo é, por a-;sim dizer, tirad<L da 
natureza .. Por isso, é justo qne aqucllc que 
tt.vor o mau; lev~ sentimentu de proteccio
msmo deve acc01tar esta cmen<la que é 
mal:; do qne cquitativ<t. ~ 

Si o nobre Deputado tivcs~e lido mais 
cinco linhas abaixo tel'ia visto o pa,·ecer. 

Em seguida é approva<l<L a I'efnrlda emen
da sob n. 4. 

Posta a votos, é igualmente n.pprova.ua a 
seguinte emenda so h n. 5 : 

Ao n. 654-Sub.:::titua-se lt primcit·a parte 
da not<;t 82 pela. segnil~to :-os vi<h"<lS polidoc; 
denomwados-b1seautes--pao·arão mais 50 •f 
dos respectivos direitos. o • 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda., sob n. 6, do Sl'. Fr·ancisccl S:i : 

«Ao n.rt. 1°, ao n. 612 : - accrcsccntc-so: 
. 5•, ortyna.rio, proprio para emhrnlho, som 
tmprcssao, ]olo _:240 réis, r~~zão 80 °/

0
• 

7~ papelao nao e~pecificn.do, kilo240 réis· 
raza.o 60 o I o· · ' 

Do n. 5" supprimam-sc as pahwras : - c 
outros usos. -

() Sr. ~aula R.nrnos (pela 01·dem) 
- Sr. Pr'csrdente, esta emenda compõe-se de 
dn~s pat·tc~. Quanto <i primeü·a, nada. tenho 
a drzer, pots acho justas as modificações que 
contóm, mas q':la.nb <i segunúa, a que se 
refere ao p:tpclao, desejava que v. Ex., sub
mette.;so a ma torü~ á votac;;'i:o, di vidin<lo a. 
e_mcnd<t em duas yal'tcs, por isso que o papc
lao sorve a. murtas in<lustl'ia.s entre nós, 
com? chapéos, flores, etc., o a tarifa foi 
lll?dlficada. neste ponto por uma. indicação 
mmhlt, de accJrdo com o illttstrc relator da 
Receita, o Sr. Serzedello Corrêa, e é justa
mente ~uando esta medida. está começando a 
produzrr todos os sous cffcitos, quo a, Cam<Ha 
vem elevar o imposto. matando completa
mente um certo J1llffiCI'o de industrias. 

Foi pol' isso que cn disso no começo das 
minhas olJservações que não Sltbia. a. qultl dos 
systema.s obedecia. a Commis~ão, si ao do 
livre cam!Jio, si ao do pl'oteceionismo, mas 
sejn.-mo permiltido dizer qne ambos foram 
mal applicn.dos, porque não t~ deste modo 
que se protege a indnstl'ia. 

::'-l'estas conuiçõPs, prç.o a V.EJC:. qne consulto 
á. Casa. si concede pcrmi~são de se di ddie a 
cmend;t em duas p~trtos. 

O Sr. Francisco Sã'-(pela onlem) 
Sr. Presidente, nenhuma. objecção tenho a 
opporao reqnerimcnto do nobre Di)pnlauo,sú
mcnte peço permissão par<\ recLificar um 

onto das atnrmações fcita.s por S. Ex. O 
papelão já. é fabricado em grande csca.h em 
nosso paiz. (rlpoiados). 

O Srr. PAULA RAMos-Onde? 
O SR. FR.\:'ícrsco SA'-Bem perto dcstn. 

Capital, em :\[cndes, lta uma fabrica que j<i. 
peoduz consideravelmente ; não ha port<\Ilto 
motivo para não se approvc a emenda. 

Posto <t votos é approvado o I'C<gwrimento 
do Se. Paula. Ramos. 

Em seguida. é posta a voto:s c a.pprova.da a 
1" parte da referiua emenda. 

Ao ar&. to ao n. 602:-accrcseentc.-se: 
5°, orditmrio proprio para embrulho, sem 

imprcs,ão, kilo 2.10 rC\ls, razito 80 o f.; 
E' annnnciada a votação <ta seguinte ~a 

p<trtc da cmen<la. ' 
7•, papelão não cspeciticado, kilo 240 n~i,;, 

razft.o GO o I o; 

O Sr. Alencar Guimarães (pela 
ol'dem)-Sr. Presidente, cskt segunda. p;u-te 
d;\ emenda tom dna.s partes. A ultima é cor
rcctiva das disposições do peojecto. Por isso 
peço a V. Ex. que submotta ü votação scp<t
radamente as duas partes. 

Suhmcttida a votos a segunda pal'tc da 
referid;1 cmen<,ht, é rejJitad<L. 

Submettida a votos a tcecoira paetc da 
referida emenda, ~uppt·imindo as p~Ll<tvras c 
ouh·os ttsos, é u.pprovad<\. 

E' annunciada a 1·otação da seguinte 
cmnnda, c de n. 7: · 

« 0Jl([e convicr:-0 ex:teacto de qucbr;who 
-pl'cpar<Ldo na Rcpublica. Argcnt.ina, appli
cado a fin::; industrücs dn cot·tumL~. etc., p~~
gará :.i. r<tzft.o tln,20 réis por kilo. » 

O Sr. Germano llnsslocher 
(pela orllem)-Sr. Presidonto, a emenda qne 
se vae votltt' tem por fim fu.Yorccer mn pro
dueto argentino, quo se quer introduzir no 
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no~:lo lll!'!'l!<tdo, destinado ao pl'cpa!'O dos 
CO!ll'U~ . 

V. Ex. o tuüus os uu.nnLros desta Casa 
sabem c1uu abunda ll<LS nossas maltas o ma.
t()l•ial ne,~e~sario pa1·a curti!' couros .(apoia
dos) , sendo essa :1 fon te de renda do milha.l'es 
de s1l!'tanejos. Todo o vast o Brazil é cxplo
ra.d.o pelos :;ertançjos que vivem exclusiva
mente da oxtracc,:[u elo producto destinado a 

· cut·tit• couros, irúlnsLt'ÜL c~sa que é <L riqueza 
dos E:>tados do sul do Hrazil. 

Temos tamLem o oxtracto elo <lllObl'a.cho, 
emnlmnclancüL, mas nã.u nos utilizamos desse 
pl'epal'adu porque p1·efet·i mos a casca !lo 
a1·a~<~. que cm·t!! muito molho!' o cou1·o. 

J>or il:!SO, parece r1ne ol'icnto bem :1 Ca
Jmu·a, lclllht•a.ndo r]tw vamos votar a favor 
dos <tl'gcntinus, til·anito u gan ha-pilo de mui
tos dó~ nos~os compatl'iotas . (Apoiados; 
?11Hilo /Jc?1L) 

O Sa·. Paula ·nntn~s (pela rmlem) 
- -SL' . Pl'csidentc, sintn !li~clit•ch~l' pt·ofunita
mcnte d.o rtne :tf':tha ck dizCI' o nolJl'C Deputa" 
do velo Rio Omnde elo ~ltl. 

:--;,Ex . lahora l'nt compldo cctuivoco; nã.o 
existe na Tarifa L<~xa. alguin<t pal':t o 
cxt1·acto de quehl':tchu; o r111C a Conmli,;~i:i.·1 
propõu é <t t êtxar,:ã.o do il llJl"sto. 

O lllal da omemb ni'iu é este ; é outro 
mais sól'iu; é rtue a Commiss~u de Tarifas só 
crêa impost~> para producto imp01·tado de 
um dcoermioado paiz, íiLzcndo assim uma 
cxccpção odiosa, que nã.o se ju:-;t itica absolu
tamente om uma tarifa. 

A emenda diz: 
«O extracto ele quchraclw p i'cparado na 

Repnulica Argent ina. » 
De mudo que o que fôt' prepar:tdll n o 

Vr?i.guay 011 em qualquer outeo p::üz está 
livre de di ecito. 

() mal, portanto, vem disto !lese querer 
tt·ihutar i lll]Hlsto pam peoducto procedente 
elo um unico paiz; c é este o motcvo pelo 
qual me opponho Ct passagem ll<t emenda. 
(Apoiados.) ' 

O Sr. Augusto Severo (pela 
o;·rlc11t-Sr . P t·esidentc, o honrado Deputa.clu 
por S:tnta Catharina teve razã.o qua.ndo de
·c lat·ou !J.ne a Conunissãu, acccitando a 
~menda., t l'atava. de taxat' nma mot·cadoria 
que não tinha dcsigna.çã.o na T<tl'ifa., para a 
qual nã o havia cl<tssifica.ção dctel'minada. 

O quo . declarou o honrado Deputado por 
S . Paulo, autor dtt emenda , de cuja honora
bilidadc não tenho u direito de duvidar, foi 
que os proprios r~prcsent.antes do fisco quoi
x:wam-se dessa halbunlia. o l)ediam que se 
estabelecesse uma taxa fiemo. 

Realmente, ha i1wonvcnicnte rle esta.1' no 
col'po_ da. emenda a dcsignaçito de imposto 
e.~IJC?La.l para o .Pl'Ouucto cxpoetado pela Rc
pulJl!ca ,\I'gontwa, mas é um mal qnc se 
pódc concel't;u·, appt•uvando-se a emcnd<t 
com excepção da phrasc citadtt pelo nohrc 
Deputado. . 

A emenda diz: « O cxtracto de quchracl!o 
prep~l'ado na Rcpublica Arg-ontirm.~> Poço a. 
V. Ex. que suiJmctta a votos som c.~tc~ 
pht·a~c. 

O Stt. BltlCW Fruw- Isto não ú possi vol. 

O Sit. Auc;us1'0 ~EYEJto-:-:\i ó Regimento 
tlcr <t V. Ex. puder par<t isto, acho que ú 
um cuncct'to razo;wcl quo se f<üü. 

O Sr. Ser~edello Corrêa (lJelit 
onle11t)-Penso, Sl'. !'residente, twsim como 
os nobres IJcputaclos por Sant;~ Catlt: ~rina o 
Rin Grande elo Sul que r ealmente o nosso 
P<ÜZ é J<irtuissinw em vogctaes pat'a o pi'C
pat·u noco;;s;u•io ao cortnmc clc couros, que 
ali;is é lllll <~ industl'ia que se desenvolvo Olll 
certa escala . 

Si, pois, a taxa tem a pt·coccupaçfio ite tl'i 
lmtar um p!'Oilucto que est:.'t on&ran!lo no mer
cado com Pl'l\juizo elo dcsrmvulvimento que 
deve tcl' esta inclustria, não terei duvida C lll 

votar a emcmht. O prouucto, p orém, não 
cnka em nossas a.lf;tndcgas sem taxa . 

O illustrc t'clator deste parecer dcvcri:l. 
verificar si nesta halburdia de taxa ..• 

0 Sn.. AUGUSTO SEVléRO - Que Ct'<tm ele-
vadas. ~ 

O Sn.. GER~fA:'>IO IfASSLOCIIER-No requeri
mento em virtude do qual foi proposta est<t 
emenda vem mencionado que o commcrcio 
de S. Paulo paga 800 réis por kilo por esta 
mat~ria, visto a sua qualificação. 

O Sn. SErtZEDELLO CoRRÊA-:\fas natural
mente ou a substancia vem qu:tlificttda como 
tintura c paga taxa muito elcvad<t, ou cumo 
snustanci<t para curtir C paga taxa illCllOl' . 
Desejava ~abcr si a tax:t que so vac cstabe
lccct' onera ou vac favorecer o pl'oclucto no 
mercado. 

O Sr. Darbo!l!ln Lima (pela o?'ll;;n) 
-Sr . Prcsidcn te, nã o ti v c o pmzer de ou vir ao 
honrado Deputado pelo Rio Grande do Nor te . 

0 Sn. AUGIJSTO SEYERn dá um apa.l'tc. 

O Sn. llARDOSA LIMA- Não t ive o prazer 
de ou vil-o. 

S. Ex. 11.liegou apenas que as taxas que se 
pagavam eram di versas, mas resta-me saber 
si <t monor des t'hs nã.o será Slll)Crior ou não. 
irá onCl'ar o producto . Er:t o ctnc qncri;~ 
rmbcr. 
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O Sr. Augusto Severo (pela or· 
clern)-S1·. l'l'esidentc, j;t dec larei I]_Ue es ta 
emelltÜ\ foi apre.;entn.dCl. pelo ltunra.do Dcpll
tado paulista flue me procurou c •m um re
latorio, doclaranclo o inconvenien L9 cx
u·a,ordinal'iu que havia da nií•J tiução le t<txa 
dct.crminada p:ua. este pl'oducto, que cea 
importado da ltepubli,·a A1•gcntina e se 
destinava. a. mistéres ind11striacs 110 t•;st<\do 
elo S. Paulo. Et'<tm os indnstri<te:! daqnolle 
Estado que s·•licitavam isto como ne.!essa
rio, por que ora na .\.lfandega. este peo
ducto cl'a taxado corno peoc!uct•J chimico 
o era onerado com um impos to elevado, 
qno não posso fix;tr, mas que sei qno era 
elevado, porque vi em uma caettt particular 
do um industrial ele S. Paulo, oea, conse
guia-se da alfandega nma qllalifi<'ação dilfe
rente. 

E' <tnnnncia.da a votação da. refori(la 
cmonr.la, S1Jb n. 8 do Sr. Antonino Fiall10 e 
outt·os. 

O §r. Ger•nano Ilasslochet• 
(pela ordem) -Sr.' Pl'esidcnte, o producto 
que, pela emend<L n. R, se vae taxar não 
<leve ~otf,•nt· uma tn,xa, porque isso viria 
apenas tiwot·eeer uma ou rlua~ fabl'icas na
cionae~. em dett'imento <le uma parte do 
pa.iz qne tem gt·andc ncces~í,Jarle des~e ge
ner,, que para clla é Ll:1 primeiea nocessiuade. 
~ão pó,Le ser t ttx(tdo tão alto esse pt•odncto 
emt1uanto nib tivet'mos fabrica$ quo nos peo
p.Jl•cionem o lll0$11lo produeto, mn quantidade 
sutficit·nte para a&tcnde t· ás nosSJ.s neee:;si
dadr.>. (Apo iados). 

E' in :o1we.Ji .mte uma t:tl t:txaç.'io. 

Si a Camara achar inconveniente uma o St•. Augusto Severo (pela 
taxação da emenda, não me opponlw, e apenas ordem) -Como v. Ex. ostú. vendo, ou estou 
digo quo ha in~onvenlente em .t:txa.l' o peo- em n·cntP. de um livrr. cn.mbista enl·agd. Não 
dueto, ainda mw estando consrgnatlo n;t ta- LJa. pi'Ot• c,·ãu mais t•,tcional que a ta.xa quo 
rifa. , sepe,le, qnJ <'a quc exis ;iu at~ Hl98, quando 

Depois com quo competencia -nnH alfan- nos foi imposta a 1'<1 form ; ~ do taeifas, feita 
deO'a com lahoratorio vae qun.lilic<tr de PI'O- pelo commet·cio impoetatlor c <1 qmtl nós não 
dueto chimieo uma moreadol'ia que cwt.~·~l n.p1·es(mtamos uma. unka emo1Hh~ 
qualifica de outra fót'lll<t '! E' umtl.Jalbnr·di.~. O que acont.er-eu o n vit'tude de tal reforma 

Portanto, me parece 'lUO h:t eealmente do tal'ifas l'oi voeem-se,de um momento para 
inconTcniencia nisto. outt•o, compeomottidos geandüs capitacs na

ciona.es, qn..l se tinham empenh;tdo na con-
Nós estamos em tercoir·a votação e nilo str·ucção rio fahl'ic; ~s impol'tante~ para o te

podemos rea.bl'ir a discllssão, mas na on.,t·a. cido de linho de a lgo(Eto. E' ou nã.l) uma. pro
Casa do Congresso pôde ser feita qualquel' tecção r·azuavel a que se e:3tabelece na 
modificação de ma.neim a deturminar na cm,mda. da !Jancada do Rio de Janeiro, que 

-tarifa., de uma vez, uma tlxa det(\rminada pede apenas que se rostaboleç<t a bx<t quo 
para este produ(lto. existiu at6 1898 1 

Posta a. votos, é rejeitaclit a. referid:1 Os impl!rtaúores, na refot•mu. de tarifas, 
emenda, sob n. 7, do Se. :viiranda .\.zevedo tt'u. ';ara.m de reduzir o imposto das mercado
assim redigida.: rias em que n3gociavam, con~e.guindo quo 

« Onde convlee: - O extra.cto de qnehra.- capitar.s empre~ados em um;\ lndustria D<t
cho- preparado na. Republica. Aeg·entiu:t, cional como li o prepal'o de linlm de algodão, 
applicado a fins inrl.ustriu,ed ele cortumo, e to., que ê lJl'oductu do pa.iz, col!lido, tr<ttadô e 
pagará-á razão de 80 t'éis pot• kilu. ;> export:tdo, pttra. reentra.t' em,fórrna de linha, 

fossem comvlotamente aniquilados . 
E' annunciada a votação da seguinte Ora, nilo é possi vel consontit··su i~ to em 

emenda, sob n. 8, dos Srs .. \ntonin·> l•'ialho um paiz qnc se di:r, acle;1ntado. A' Commissão, 
e outros : pois, parecem, razoavel a emenda do que se 

« Onde convier: - Fica estabelecida _a trata. 
taxa de 2$600 por kilo (tarifa (le 18Ud) de 
algoclã.o em fio torddo ou linha de qualquer 
qualidade, em carreteis, novello,; ou mea
das, parà costuras, crochet e semelltantes. » 

O 11r. Germano Hastdo<~her 
(pela "ordem) -~e. l't'l!sidente , p<~t'c• ·e-me 
que a la pal'te cl;t OJ'uom do di ,t e~tâ esgo
taclada.. 

O S•·· (•residente- Votações não 
~e iu&errompem. 

O Sr . §erzedello Corrêa (pela 
ordem) - Etl desejo aind;t, Sr. Prc:Jidonte, 
um csdarecim,ll1to do iUustrado relator do 
p<tl'llCH', souec esse as::mmpto. 

Lo: ' ex:wto (1ue, até lt!9d, existia uma taxa, 
mais ou menos elevaJa, de 2$0:JO. 

~essa o~cu.sião, porém, Sr. Presidente, 
havia no paíz fabricas do corta importancia, 
o entre essas uma em P.etropolis, que est;~V<L 
exact<tmenGe em difficuld<i.tles l[UctiHlo se es
tabeleceu essa tarifa. Mais tarde, na tarifa, 
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que se chamou nesta Cas<t tí~rifa-Montc
negt•o, 1:\C alterou pl'ofundamcnte isto.' c tivo 
ontão occa~ião de sabor que essas fabricas 
tinham dcsrtpparecido dopúi~ da taeil'a, do 
modo quo o c~rnrncrcio_ importad~n' começou 
a fazer larga unportaçao dcs>a.s llnhas. 

Hoje prctcndQ·SC, por meio jlesta. emenda, 
voltar ao rcgimun anterior a Hl\ití .. 

Eu desejava, por conseguinte, sabee do il
lustradfr relator o estudo que formulou a 
respeito da~ diiTcl'entes fabricas,q1~c ha neste 
paiz, sobre este gcnero; porque, s1 o ass_u~n
pto aflUÍ se prendo de alguma sorte <t Ill
d ustri.a nacional da fabricação desta linha, 
se prende tamhcm, por outl'o, <í industl'ia de 
rnilhare~ de f<Hnilias, que fazem costuras, 
rendas, por todo e>te ínterim· do p<ÜZ o que 
vivem exclusivamente disl;o. 

A illustrada deputac;ã,o do E~ Lado do Ue<tl'<i, 
do Estado da l'aeahyiJa, do~ Esta,dos do Rio 
Ueando no Norte, ~fara,nhã.o,ctc.,p1idcm dizor 
qual o numm'o avultado de famílias que vi
vem exclusivamente do f<thrico de rond<ti, 
c de costuras, com que cornmerciam. 

Si, porém,o numero de fabricas é tal que, 
tendo um incremento, que se)ltc vae dar nn, 
tarifa, possa de alguma 8ol'te fornecer os 
crencros po1· um peeço eazoav0l, de modo que 
~sta pequena inrlnstria, não desappareça, nio 
terei duvida nenhuma, em rlae o meu voto a 
semelhante cmend:.t, con~ignando idéas qUt~, 
jâ em 18\16, cu tinha estabelecido na,s tari
fas. 

O Sr. Augusto Severo (pela 
ordem)-Sr. Pl'CsiLlente, V. Ex. compt•eltendo 
que ni1o .é sem const.J:•~ngtm~'nGo quo ve.nlw 
á tribuna, poeque s,~l que Jatlgo a lll'C~.:wsa, 
attcnçãü dos meus illustres collega~>. (Níío 
apoiados). 

Esta emenda, apt·oscntada pela illnsGrada 
bancaua do Rio de Janeii·o, a quem ou con.
sultci sobro o assurnpto, o que era na,tueal, 
desde quo se tratava do collega,s distinctis
simos e que com toda a lealdade me podiam 

Os pobres sertanejos, porém, fabl'icam a 
proprü~ linha com o~ peimiLivos 1\J~os. 

0 SR. (}EJDIA"/0 IIASSL<IC'IIE:R-Era melhor 
isto do cp1c <~~ madüna,;. 

O StL "\UGU~1·o SEI"EIW-Si a,cccitarmos. 
este r~eguh1euto, deverno' viJltc~r a, o tempo do 
a.rco, da flecha e do tacape. 

Já vê a Carrmra, que'~ cmr.nda ê pcrfcità
mcntc acccita vel e vem Üll I• mg-a da, ta, c quo 
foi modificaila n<~ cülebn\ tarifa :Vlon tencgeo. 
con fo1·mc dmwminou o illustl'ü Dcpnt<~do 
pelo PMâ c que t;ruuxe a rerlucçií,o de~tu. 
taxa pa1·a 2,";000. 

O Sr. Oliveira Piguei.J•edo 
(p!'la ordem)-"\ refe1·cncia feit;t pelo illustre 
Deputado â bancada Jlumiuense obeiga,-me 
a informar á Camat'.t que, quando foi S•Jlici
t,~da ú nommissfio c!e T:trifas esta, medida, 
existi<~ em Petropuli:; 11111<~ gra,ndo fabrica de 
linl!a, fabrica, essa qu1 ln 'tou eom gea,ndes 
dillieltldadcs,em virtu~lcdusmonopolisadores, 
Ses. Glaeck-& (,!<nnp., c tcvo de succumbir, 
feclmndo as pon;~s poe clous ou tres mezes, 
pull(jne os Sr..;. Clarek & Çomp., fizeram 
b;tixae o prc~~o d;t linlta :tflm de se consti
tuir·om os monopJliZ;tdot·es do f0rnccimento 
ele linha em to,l;t a Rcpublica. 

H:1jc j<i nM lm fabrien, no Estado do Rio, 
ma~ a hcmcacl:t fluminense entende que deve 
sustentar a emenda pat•a, ensinar aos capita
li~t.as estrangeiros que peocuea,m esmagar 
a industeia m~ciomtl. 

Procedentlo-se;t YOt<~ção, verifica-se terem 
vota1lo ;~ fu vo.t' da emenda 46 c contra, 45. 

O Sr. Prei!Ndente- Não ha nu
mero. Deixo de man1lat• pro~eder á clta
ma.tla, vistn j<t tce da,lo <~ !tora destinad<~ á 
primoira, dos nossos tea,halhos. 

2• PARTI<~ D"\ oRDEM DO DIA 
fornecer informações, essa emenda-repito .. -: . _ . 
-referia-se exactamento a uma grande fa-~ 1<,· annuncmda, a ('Ontumaçao do proJecto 
lJeica, que foi monütda no Rio de Janeiro c n: tl7, .d~ lOOO, mandand~ ~bserva~' varias 
que quasi paralysou os seus trabalho~, appli- (hspos1çoes. p_aea, fiel exccuçao dalm do ca,-
cando apena,s as macllinas de fiaçiio, em- same11to ClVll. , 

quanto niio podia üzer as linhas e concor-
ecr com as estrangeiras, cuja entrada tinha O Sr. Presidente- Tem a pa,lavra 
sido fa,cilitada pelas ta,rifas. o Se. R:~ymtmdo de ,\1irand:~. 

O mesmo se dá em outl'<IS fabricas, p .• rque 
quasi todas as gmll(lc::; f:~brica~ de tecidos 
toem ann(lxa uma secçao de fi 1çao. (Apartes). 

As dezlma::: de fa,milias que nesta Capital 
se occupam da::: costura,s, ~~ que em aparte 
eefcriu-sc o nobre Dcpu:.ado IJulo Par<i, 
occupam-,;c geealmentc àa,; costuras mili
ütrcs u ás quaes o Governo fol'nr.co a l'<vwnrb, 
<t liulln. o a.té o botão. 

O Sr.II.ay•nundo de l'Uiranda 
absorva Clllü a qnJ:ltfio de direito• con
stitucional e de direito civil que tem pren
dido a attonção rla C<tmara é das mais im
port;wtcs, n:i:o só poequc diz respeito á 
intcgl'idadc da família hrazileiea, sinão qne 
tamhcm refere-se dieecta e imrnediatauwnte 
<t inferpreLcLção do peeceito consGitucional. 
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N;t discussão que se tom tritvado, os mo
lhm·cs c mais brilhantes oradores teom feito 
as mais variadas explanações, da:-; quaes re
sultam evidentemente tecs correo tos de 
opiniões : nm<1 que pugna pela obrigato
riedade da p!'eccdrncia, do ca:::amento civil, 
outm pel<:t conscrv<~ção do- estado <:tctual de 
nossa legislação a t•espeito ; a tel'ceira,final· 
mente, quo entende qno absoluta.mcnto so 
não devem estabelecer l'Cgras atT,inontes {t 
prcccdcncia ou não pl'cccdcncia do casa· 
mcnto civil ou mesmo qualquet• outra. 

Nestas tres correntes do opiniões, é na
tural que o ol'ador haja. de se filiar a uma 
della..s, c, tratando da questão som entrar 
nas apreci<tções rcla&ivas a diver~<tS ~scolas 
philosophicas, trahallto aliá.s IJrillmntemente 
já feito, tom necessidade de, em primeit·o 
logar, vor si o texto constituciomtl e si o 
espírito do pacto fundamental toleram uma 
lei ordinari<t rela,tivamcntc á ohl'igatorie· 
dado da precedencia do c;1samento civil. 

Argumenta-se que o <trt. 7'2 § 4° da Consti· 
tnição, reconhecendo sómente o casamento 
civil, não pcrmitte, confront<tdo com os§§ 3o 
e 7°, disposição nov<t tendente ;i ohrigato-
ried.ade. -

Nessa questão constitucion<d, o primeiro 
cuidado é procurar ver qnai a razão da !oi 
c o pensamento do legislador no momento 
historico, no momento da confecção da 
mesma lei. -

Em face daquclle elemento c do parecer 
da Commissão dos 2l no Congresso Consti
~uinte, combinado com a Constituição, a prc· 
cedencia do casamento civil ao de qualquer 
culto religioso é perfeita c claramente de· 
terminada. 

Aprecia o projccto de constitni<;ão do Go· 
vcrno Provisqrio, faz o confronto das dispo
sições c conclue que a prccedencia. do casa· 
monto civil é natural. · 

Ao Poder Legislativo deixou o Congresso 
Constituinte a faculdade de fazer prcvu.lcccr 
a o briga toried<tde . 

O projecto não estabelece depondencia de 
culto algum ; legisla,r, porém, o assumpto é 
uma necessidade palpitante para garantir a 
boa, fé dos nubentes, resguarrlar interesses 
de terceiros e ampa,rar a familla brazileira, 
ga.ra.nt"indo-lhe ahsoluta moralidade. 

Faz longa,s considerações ~obre as conse· 
quencia.s desastrosas da tolet·anci<:t dos po
deres legislativos em não terem a.inda tor
nado c1fectivo o casamento civil, sopllismado 
no interior· do paiz pelo fanatismo, pelos 
intolerantes e inimigos do actual rcgimen. 

Ainda quando a Constituição, attcnto o seu 
elemento historico, não pcrmittis.-;c a decrc-· 
tação da preeedencia obrigatoria do casa
mento eiyil, existem opiniões universalmente 
8egnidas e que, para honra nosc;a, um illustro 

brazilciro- Paula Baptista- sustenta bl'i· 
lhantcmcntc c il que as nações prcdsam de 
leis qne tenham por fundamento <t moml, que 
vizom evitar o desenvolvimento dos males 
sociacs. que tratem de rcpr·imü· vícios c 
escandalos ofl'unsivos aos bons costumes de 
um povo. 

E il justamente soh es~<t salntal' doutrina. 
tambcm que !leve ser dcrrebd:t a prece· 
dcncia obl'igatoria !lo acto c i vil no casa· 
monto, cvitanrlo-se ;t prole illegitinm e os 
cscandalos que a ignoranci:t de uns c a má 
fil ou pcrvcr~ida.dc de outros podem gerar 
no seio da. sociedade em ma.tel'ia de casa· 
mcnto. • 

A prccedencia obrigatoria não 6 um<~. me
dida compressora c sim humanitaria; impede 
ao mono~ a pmstituição em nome da institui· 
ção d.o casa. meu to, mnbora. não tolha a dcva,s
sidã.o. O mal que pôde sobrevir com a medida, 
pela. falt;~ do cumpt·im'lnto da promessa do 
casamento religioso postel'iormontc ao acto 
civil, fazcndn a. família, da noiva questão da 
cerimonia. religiosa e não permietinllo a 
união dos conjugcs sem a satisfação dcsga 
promessa, sm·<t muito menor do que o mal 
proYenientc dn C<t~amcnto religioso sem o 
complemento necessario do <~cto · civil : 
na.quellc caso, a honea não é ofl'cndid<t como 
neste. 

Aprecia e faz um ltistorico sobl'e a 
evolução da. obrigatoriedade na Italia, 
França, Allemanha c refere a influencia. da 
lei civil até na Inglaterra, onde' existe reli
gião officütl. 

O defeito da. lei ft'<tnccza quanto ao; ca>;os 
de ul'gencía. notol'ia, como molestia mortal, 
foi resolvido pela lei allcmã de 6 de feve
reiro de 1875, <trt. 50, que o orador consl<lcra 
na emenda que vac apresentar. 

Na Italia., onde a precedcncia obrigatorht 
do casamento civil enconteou tenaz rosistén
cb, os abusos, o::; e~candalos se multiplicaram 
com t;ult<t intensidade que, afinal, foi de
cretada a procerlencia em 187(), sondo appro· 
vad~ na C<tmara pol' 152 votos contm lOl. 

Faz o lti . .;torico dos'incidcntes occonidos 
até e.;sa lei. 

Trata da revisão constitucional de !874 e 
da lei de 1876 mt Suissa. 

Sali.onta que só a çmcnda substitutiva do 
81'. Sylvio Romero· se define ostensivamente 
pela pt•ocedencia obrigatoria., at!ccita-a com 
as mstricçõe . .; que a Cama.ra vae conhecer. 

Faz: con~iderações sobr·c o voto em sepa
rado do St·. Teixeira de S;t na Commissão de 
Justiça,, o qual reputa. essencblmcnte jurí
dico c altamente consciencioso. 

Applaudindo, pois, o projectp substitutivo 
do nobre Deputa,do por Sergipe, o iUustro 
St'. Sylvio Romcro, o orador va.e apresentar 
emendas que o completn.m c qne concorre-
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rio ptU'(L que todas <L~ opiniões sejam satis- art. 7• §~ 1° a 8• o 10" 
feitas. n. 181 .(1) 

do citado decreto 

Assim proceucndo, julgo. cumprir ?om _o 
sen dever no sentido de dar umtL StLttsfaça.o 
plen<l. a uma vclh<~. aspira.ção nacional -
a sccula.riza.ç.ão do cas;unonto, que desde 
1854 vem emergindo d<t conscicJ1Cin jurídica 
do povo lJr<Lzi!ciro e faz uú1 historico sobre 
as · tonta.tiv<l.s pam secularização do c;~sa
mcnto no Bl'azil at6 o <Ldvento da Repubhca. 

Não lla. ataques á libertlade de consciencia, 
nem á liberdade de cultos, porque tod;LS as 
liberdades g<l.rantidas pela co.nstituição, por 
ella mesma fot'<Lm submctttdas ao nosso 
direito publico. Fn.z cnnsidet·ações Mbre a 
natureil1. contmctual do C<Lsamento ; segundo 
o dieeito actual, é um <LCto jurídico e insti
tuição que não p<Lrticipa só do direito civil, 
é de direito nll.turu.l c intcrn<l.eional. 

Desenvolve o pensamento das emend<1.s 
que formulou, c tm·min<L certo de haver 
cumprido com seu dever, defendendo uma 
idéa que <LtllP<U'<t a. lwnr;L e t! futuro ~·~ 
1hmili<\, porque a gl'audez;~ c unporL<tneJ;L 
das nações são constituid;n pela. gea.ndcza . c 
dignid<tdo da.~ f;müli<Ls. (Muito bem ; mmlo 
bem.) 

Veem ;i ~lesa, xã.r) lidas, apoiadas c postas 
conjunctamentc, em uiscuss?i.o as seguintes 

EME:'\DAS 

Ao projec!o n. 87-1.900 

Emendas ao substitutivo do Sr. Sylvio Ro-. 
mero ao projecto n. 87, de 11)00 : 

Acc!'escente-~e o ~egninte : 
Art. P;tra fiel execução do al't. 72, § 4<> 

da Constitttição c do dcc!'eto n. 181 , de 2 de 
janeiro de 1890, serão ()])8('rvadas as seguin-
tes dispo,;ições: · 

§ 1. o Od pretoees do Distl'icto Fedoml! o~ 
juizes de casamento onde o~ houver priva
tivos e o::> juizcB de direito on quem suas 
vezes fizer nos Estados podem sempre c aseu 
prudenta arbit.l'io dispen~ar, <\ requel'imcnto 
das partes, os proclamas c autorizar o cm·ti
:ticado de habilitação pM'a. o casamento, 
exigido pelo a.rt.3o do decreto o. 181 ,de 1890; 
comtanto que á autorização l)rcceda o sup
plemento da lll'ova do <tlguns dos l'cquisitos 
legacs ou ela falta de pl'oelu.mas, por meio 
de depoimento escripto de .cinco teste
munlms, :dnda quo pal'cntes SCJ<tlll dos nu
bentes, atnrmando ter dellcs perfeito conhe
cimento, com declaração dos seus nomes c 
eognomcs c os de seus pa.es, logar da l'P.Siden
cia,bem como dos motivos por que conscien
temente dcpoem não haver eotec os mesmos 
nenhum dos impedimentos declatwlos no 

Camarl\ v. I 

§ 2. o A proYidencb ostab:.Jlccida no art. :->5 
do deci·cto n, 181 de 1890-desde quo os nu
bentes se achem dovid<unente habilitados
é extensiva a todos os caso:> em que o impe
dimrnto on a falta da alttol'ida.de competente 
p<l.r<~ presidir o casa.mcn to ou do official tlo . 
registt·o. poss;~ l'.Jt;~rdar o acto. 

§ 3.° Fica clcvtLdo a tl'cs mezes o prazo 
estabelecido no a.l't. 3" do decreto n. 181, de 
24 do j;.ncit•o de 1890, pMa. flue as partes, 
depois de habilitadas, clfectuem o casamento· 

§ 4.• São i;,~entos de sello os livros de re
gistro, todos os requerimentos, documentos 
termos, cditacs o justificações necessa.ria.s á. 
ha.Lilitaçã.o do cas<1.men to, cuj;t celebração 
prefere a. qualquer serviço de ol'dem judi-
cial'ia ciyil. ' . · 

§ 5.• Os juizes e officiaes do rcgistt'<l civil 
no Districto Federal e nos Estados nenhuma 
rcmunoraçào -a titulo de custas-prrceberão 
das partes pelo prcp<Lro dos papeis referentes 
aos actos preliminares do c;tsamento, nem 
pc·a. assistcncia deste quando celebrado na 
sala das a.udicncia.:>, cartorios ou residcncia 
do juiz. · 

§ 6.• Xão se compt'ehcnd('m entre os pa
peis que devem ser gt'<l.tuita.mentc prepa
rados: <LS jll~tificaç.ões, os registrôs e av()r
lmções a. qnc so referem os al'ts. 42, 47 § 4•, 
55 c l!G do cita•l•' decreto n. 181, d.c 1890. 

§ 7. o Pódem sct• ~uppl'idas por justificação 
perante qualquer <1.utoridade judiciarin.: 

a) t~:) ccrtidõc; de idatle. 
ú) as certid.õ ~,; !lc ohit•> de um conjuga fal

lccido. 

~ 8.• Pl'uvada a falb tle beus para se pro
ccdct· a inventario, cessa a prollilJição do § 9• 
do art. i 0 do cit. dec. Jl, 181. 

Ã.o ar!. 2° accrcscente-se-salvo motivo im
pl·evisto ou de (m·ça maio1· veri(icádo, effe
c!uando o acto civil ((enll·o de 24 horas. 

1\ccrcscente-sc os seguintes: 
Art. Os juizes competentes realizarão o 

casll.mento sem preccdencia das formalidn.des 
cxigida.s nos casos de ul'gencia notoria, como 
molc;;tia mo!'tal attestada pelo medico. 

Art. Fie;~ o Governo autorizado a conso
lidar todas as di ;posições vigentes so brc o 
cas<tmento civil, ex})Odir regulamento para. 
completa e fiel execução, consigm\ndo provi
dencias que se relacionem com o; intuitos da 
lei em todos os cifeitos civis. 

Sala das sessões, 2i de maio de 1901.-Ray
mundo de ]Yfimnda. 
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l<'icn. a uiscuss[o auia.dn, pela hora. 
Vae a. impl'imil· o seguinte 

l'AJU<:CJ;Jt 

N. ll- lDOl 

Dispensa do serviço, com os ·vcncitnrmto.~ que 
percebe, o offi ciaL cltt Sccretm·iu, rlu Cam.c~1·o 
dos De-putados, .:ilúe1·to 81·neslo Jacqucs Ou

. 1·ique 

A' Mesa da Cam.ar<~ dos JJcputa.dos re
(1 uurcu o official da Socretarl:t d<L me:'nna 
Camar.:t. Alberto Ernesr.o .Jn.cques Otu·Iqtle 
dispensa do serviço com os vencimentos que 
percebe. 

Ao seu requerimento juntou o peliiciuna.
rio documentos com os qtta.cs ]WOYcL aclw.r-se 
so!f1'endo de moles tia inc11ravel c h a YCI' siclo 
nomeado para val'ios log<Lres quo exerceu. 

Segundo informação presG:1.da pelo dit·ector 
da Secretaria, aquellc t'unccionario exerce o 
referido. ca.rgo de.sdo 17 de setembro de 1890, 
por rromca.çã.o do Govcrnq PrJvisor·io, acto 
homologado pel<t C:ttnara. Clll jLllho de 1801. 

Da mesma irtformaçfto se deprchcnclc que 
as dispensas de servü;o a emp1'egados da 
secretaria. Jest<L Ca.m<~t·a, j;1 do -t empo do <tn
tigo rcgimen, já actualr!lenlc, têem sido con
cedidas com os respec1iivos vencimentos, ex
cepçã.o feita com rela.çflO á.s concetliü:ts pelo 
Governo Provisorio, c1uc o foram só com OI'
dcnado. 

Nestas condições, <Lttendendo <W estado 
de saude do peticionaria e aos }n·cccden t;es 
estabelecidos, a Cummissão do Policia, do 
accordo com os ar-ts. 190 do Regimento In
terno e 17 do Regulamento da Secreti.loria, 
propõe: 

Que seju. dispcns•Luo uo serviço, com os 
vencimentos que lJet·ccbc, u o!licial cla Se
ceotarla Ja C;~mara <los Deputados, Alberto 
J~rnesto Jacc1 ues Oul'ique. 

Sala das Commissões, :25 do mi.Lio de WO I. 
-Vaz. de i}[ello, PccsldeJHC.- Carlos de .No
vaes, 1 o Secretar·io .-Angelo Netto, 2° SecrtJ
tilrio- .t1gapito elos 8anlos, ::o Sccrot:tl'iO.
Luiz Gualberlo, 4° Secretario. 

O Sr. Presidcn Le - Tondo cli'Lclo 
<t lltora., dusigno l)<.Lf'<.~ mn:Ln!tã, a. ;;cgtüu !;o 
ordem do dii.L: . 

P :pal'Ge até á.s 2 l/2 ltol'W~ (oLt i~tltt\S): 

Continuação cln. vota.çã.o do projecto n. 131 
C, de lUOO, com pu.recm· sobre emendas ttpre
sentadas ao proj ucto n. I:Jl,do corrente <~nno, 
que determina. que na Tarifa. das Alfandegas 
sejam feitas varias altel'i:Lç:õos, a cont<H' de 
1900 (:3~ discussão); 

Votaç5.o do pl'ojecto n. 9, de 1901, com 
parceer sobre as emencl:ts ofl'erecidas na 3"' 
diseussão do pt·ojecLn n. l'n, do 1900, que 
1·cfoema a. lei do f:tlleneias (decreto n. 917, 
de 24 dn outuin·o de 1800) (:·f" <liscussã.o); 

IJi.scussTí.o unica, 1lo pt·ojecto n. -1, de 1901, 
concedendo a,u lJI'. Antonio Augusto Ribeiro 
do Almeida, ministro elo snw.·emo TI·ll.Ju na.l 
l•'odcr·ai, Hl1t a.nno de liccllça, eom todos os 
seus vencimcn !;os, IJ<.Ll':J, tt•;Ltal' de sun. SlLmlo 
onde lltc convier; 

Disctt~sG.o uni cu. do projec !;o n. 5, de 1901, 
conceclenclo ao Dt'. Alfl'cdo Moreira. de Uar
l'os Oliveil'a Lima, JoJJf.c da Faculd<lde do 
Direito de S. P<Lulo, ruais um anno de licen
ça, eom O.l'Clenado, ])ara. tr<J.tar de sua saudo 
ontlo lho convier; 

Co n i; in nação da 2"' dlsc ussão Jo projecto 
n. t\7, do 191JO, manda.ndo obsel'va.r V<trias 
db:llJUSições para flol execução da, lei do c•LS<L
nwnto civil; 

2a parte ás 2 1/2 ltoms (ou :mtes)': 

C:)t'l-tinua,ção ela 2a. tliscussã.o do pro.jccto 
n. 85, de 1 noo, l'cgulando o sorteio -inilitar. 

Vem ú ?vl(~Sa :t seguinte 

DIC:CLA.ltA\)X O 

Votei p;u·:.L quo a voü1ç~ã.o <lo projccto 
n. t::r C, de l!JOO, Jossc norninal, de a.ccorrlo 
com o l'CllLtel'irnento do Sr. Germano IIasslo
cher. 

Sa.l<t da:':! Sessões, :!-i tlo maio de I 90 l.
Jose Boni{acio. 

Levant<L-Sc ;L sessi~i.1 <.í.s ,1 ltuJ'as tb t;u·d.o. 

Presidencia elos Srs. Va; de },fetf.o (Presi
llen/.e), Oarlus cl:: Nutlaes (1° .':,'ecrc/.a1·io), c 
Julio ele Mello (2° vicc-1Jresiclente). 

Au nwio-clii.L proccdn-se ;i. eh;tmada, a ·que 
reSllondcm os St·s. V\.LZ de Mello, Carlos <lo 
Novacs, Angt)lu Neto, "\gu.pito d.us Santos, 
Luiz Uualbcwto, G:Lsi;fi,o d:t Cunlt:L, .Tusó Bol-
1;eux, c:al'los ilfarccllino, Ua !J I'iel Ha!gad.o, S<i. 
PoixoGo, l~od.l'i;.;llC:':l Fct·n:tndc:>, .Tusé J~uzobio, 
Glll'istino <~ruz, Cunha Mal'tins, Joaquim 
Plt·e.;, Virgilio Brlgido, Nogunira .Accioly, 
l''l'<utcisco S;~, l'' l'c<icl'ico Bol'gcs, Gonçalo 
Souto, Tavares de Lyl'<L, Linut Filho, Tl'in
da.dc, S~lva 1\I;wiz, Jilemlriu Coutinho, Bl'icio 
Filho, Pereil':l. de Lyra., Julio do Mello, El
pidio Figueiredo, José Dtt<.trto, Epaminondas 
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Gra,cindo, Ra.ymunllo de 1\'Iiranda, Jovi1tiano 
de Carvalho, Rodrigues Dori:t. Sealm.t , 
Tosta, Manoel Caetano, Alves Ba.rbosa, P:t
ru.nhos Montencgro, Pinheil'o .Junior, Co'so · 
dos Reis, Angns f;o de Vasconcellos, Antonino 
Fin.lho, Alves rlc Brit:J, .Julio Santos , :\.111'0-
liano dos San to .~ , J\fnrf;ins Tcixcit·a, Oli.vc ll·a. 
F'lgueil'cdo; Tl wophilo Ottoni, João Luiz. 
Ilrlef'onso Alvin1, Espc l'idiilo, Alt"r.·do Pi11to , 
Carneiro do lteznndo, Leonel Filho, Antonio 
Za.charias, May!'ink, Noguoim JuniOJ', Olc
gario Maciel, RodoLpho Pn.íú~o. L<Lmart.inc, 
Gustavo Godoy, Feenando Pt'cstes, Dino 
Bueno, Costa .Junior, Jo;tquim Alval'o, Pau
lino Carlos, Cincinato Braga, -Araujo Cintra, 
Xavier de Alrnoidu., Toixeir;:L Brandão, Ovi
dio AlJrantes, Lindolpho Serra , Joã,o Can
dido, Carlos C•wa.lca.nti, Paula Ramos, Fran
cisco Tolontino, 8oa1·os elos Santos, Praneisco 
nloum,· Gcrrnu.no HasslochCl', VespéLSiano do 
Albuquerque, Alfredo Varella, Cassiano do 
Nascimento c Diogo Fortuna,. 

Abro-se a sessão. 

E' lida c sem debato <tPlwovada a acta ua 
sessão antecetlente. 

Ii'asS(I,-se ao expediente. 

O Sr. Ca••los de Novaes (1n Sc
C?·ct.ario) procedo á leitura. do seguin te· 

EXPEDmNTE 
Olllcios; · 
Do Sr. lo Secretario do Senado, do 27 

do corrente, tmnsrnittindo a est:L Gam:~.ra 
um dos autogl'aphos da resolução do Con
gresso Nacional. dcvicla.mento sa.nccionarh, 
;_wtorizando o Püder Executivo a eon,:c,tor 
um a.nno do liconç L, com ot•donarlo, :w .2° 
e~criptut·a.ril) do Tl'ilmllítl de Coniin.s · A11tonio 
Corrêa Lual.-Inteü·atlt1. 

Do .Minis terio da G~tm·l'<t ,do 24 do <:ul'l·ente, 
en vi;m,1o a sBgninto 

i'VIENSAO ~~~f 

Do nwsmo ministcJ'io, de igual tl<Lta, en
via ndo :t seguinte 

MgNSAGE~I 

Sr·s . l\fem1Jros do Congr·csso Naciona.l 
TransmittindtJ-vos a inclusa exposição do 

~1inistl'o do Estado rh Gucrl'il. sobr·o ~~ nc<:es
si(l:~.d ll d.e w:. <tln·Lr ;w t espectivo m.inis~ 
tono o cecrll to nccessal'lO para occorrer 
ao pag<.~mcnto (b gr:1.tifica.oão do exer
eicio a quo teem <lir·eito Ga.millo · Josê Mon
teiro dos S<mtoB o Jo<1quim. Gonçalves da 
Costa,, contra-mestre c nmnuador da. oxl;incta 
officiJ1a. de corrceiros do Arsenal rle Guerr::~, , 
dcsbL CapHal, cujos serviços são aprovci
ta.dos .n:1 Intondeueia da Guerra, poço que 
v os digneis h<.thilita.r u Governo com o respe
ctivo cl'edito Gel'al. 

Oapltítl Federal, 24 de maio tln 1901- · 
1lfo.noet Feymz de (.~ampos Salles.- A' Com~ 
missão do Ül'çamcnto. 

Do Mini:>i;crio da. M;n'inha, <le 27 dO 
cori'Pnto, · onvia.ndo o t·equerirncnto om que 
o cn.pitã.o-tonent:) honorarlo .José Jgna.cio 
da Silva Continlw pc(lü o ai.Jono da difTe-
runça, (LC ~ o Ido, na irnportancia d.c ..... . 

·:J:2'?.7$600, que lhe compete em virtude do 
<-tdd.icciona.mcnto do qua&ro annos, nove me
zcs e <lous dias de campanha ao seu tempo 
de serviço.-A' Commissão de Marinha e 
Gnr.re:t. 

O St·. Alf·redo Pinto-Sr. Prcsi
clentc, mL sessão de 25 do conon te, n meu 
iltustr;~,l\o coHega t\ o ba.n.calla Dr. Ildofonso 
Alvirn aJH'c .~enton um:1. indicação, afim de 
ttue a Jl[c-;a dt1 Oa,rn:u·a. nome<tsse um:.t com
mi i<sfio ('Sliccial com o enea.rgo do csturiar a 
cl'ise d;~ l::tVOill':l, c ue sug::~ol'ir ao Cong-resso 
mc<litla;) opportuna,s o e: tpazcs de rliminuir
JJ,i , os olll!itos, <1110 so annuncin.rn funestos. 

:\pplando de curaçi'Lo <.~ iniciativa do meu 
ltotn·a.do collog-a., pOL'{l\ln.nto ostá no espidto· 

Srs. Memuru;; do Gung-t·e~SIJ X;wiorw.l- do totlus qm• a. situ<tç:ão precal'ia. da agri
Transrnittindo-vos :1, inclu::lih oxp(l:>lf;fül <Lpt·e- cultn 1·a rl<~yn in;-;pir:1.r· ao poder publico re
sentn.da, pnlo ~Hnistl'o tle E$fi<~dl) dn ritmt·- .~ulur,~õos proJ!lLJ1a,:> o enet·gie<.Ld, que demons
J'a .•. soln:n :t, nceossirl:ule <lÓ .sn ahl'it· · ~·o t.r·ottt 0 sett eadnhm;o empenho pela. sm·te elo 
M1111stet·:o da, Guol'ra o ero(lttu d<.L <tuanttp, u 11 w, gT:wtlt) el :~,;s~~. (ligua c honesl;a, situa
de ·1:225~800, J>U.t'<~ .occ.orrm: :w Jlí1~<1me!ltod ção quo, :L porsistil', po<ler[L arrastal-a á 
almoxa.r•tfe do cxtJncto At·se~ml 'l.c Gum·t·a. ruin;L. 
do ~stado de Poma.mbuco, Joa.o CIIJnaeo elos I . -. . , ~ . , , , · , d , · -~ 
Santos Hcrnartle:s.·, do ordena. do tlii.C lho com. o S. n.. It.tJr:,r O!'\SO ,\r;vr;yr- Pro uzna com 
pote durante o t(\lnpo nm quo cstnve re~>pon- úoncza iL rrnna. 
dendo <~ pr•occs:;o no t'ol'O ct•iminal, por ct'i- O ~H. ArNRt•:uo PINT:>- Evitemos ao me~ 
me, cuja d.onund:~ I. 'oi depois julgada i. mpro-~nos r1uo ;i, nossa imi.>revicle. nd<t c:Lilxt a. rc
cedento, rogc> quo yos digneis habilitar o spons<Lliilida.d.e dess <~ t>uina, eminente dos fa.- · 
Governo com o referido credito. ctores 1wincipaes <b riqueza, pubUm~. 

Capital Fedel'al, 24 do maio de 1901 .- A questào offet' ece um aspBcto complexo; 
M. Fe,-raz de Campos Salles.-A' Commissão de um ludo são rccla,madas medidas de or
cle Orçamento. dem puramente juridic;L, quo fêtvoreçmn de 
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:dgnm;~ sorte a sitwwil.o dos dc,~cuorcs, uma 
vez q_uc só temos eogitado 1lo g:~ranti e, sob 
pretexto <lc expansão do credito, os d.iL'citos 
ilos crc<lor·cs; por outro latlo urgem mo
llidas (lo onlnm oeonmniea. c linanccil'a, que 
1lc CCl'tO OS COlll!)etentog Ji;,rii.o lembradas Cll1 
hrcvo peaz,J. 

O SH .. lrJnEFO:"iso Ar,vnr-V. Ex. osbt neste 
c;;,so. 

O SJt. ALFREDo 'Pt:'\1'0- Agra.deço a 
· V. Ex., mas n:Lo posso coi'l'üSpondm· ;j, sua 

cspcct:Liiva. sinão .om parte limitada, qual 
so,ía. a mcclid::t que vou ter a. hom'a do 
peopor nn projccto qne me trouxe .-~ 
trilmna., o llUftl, dcvid:\.mentn a.peeciado, 
tende :1 reduzir difiiculdadcs que assoherba.m 
muitos lavl'ad.ores c desvalorizam •~ pL'o
priellada territorial. 

SI'. Presidento, 11 inutil J•ocordar quo 
tecm sido baldados os esforços uo Poder 
Legislativo no intuito de auxiliar a ln.vo_u
ra; innumeeos 1wojcetos pendem de dts
cussã.o, tn.l vez evitada po1' motivos de 
ordem supeeior, pelas emergcnci as financei
ras da União, porquanto as pl'ovidencitts 
lembradas subordinam-se sempre ao insti
tuto do cre:lito l'eal, que para o se1t funccio
m~mento exige nã.o pequenos sa.crifieios do 
erario publico. 

Sem embargo disto, outras idé:~s de rctws 
\•antagons tcent merecido a a ttençfio da 
C<tmara, cumprindo-me lembrar as que 

• consigna o projecto do Hlu;;tl'c IJcputa.do por 
S. Paulo, o Se. Cineinat.o Bmg<t, projccto, 
Sr. Presidente, ·que, apczflt' dt~ sua feição 
pratica c rnosmo ori~inal, r1ua.nto <L or·g<Lni
i:tçã.o do credito mutuo, a,inda não i'•Ji -con
vertido em lei .. 

Assim, todos os osf'ol'l,~os, todas as a~pil':t.
ções dos que t1·a.ba.lltam nnsta Cas:~ StJef:um
lmm po1· moti 1·os do ordem SIIJll~1·iot•. 

O pl'ojeeto rJHe vou l;m· <L l1ullt'U dt\_jw.;ti
ficar, .dosuo 1pw JJWJ'ül;a a <t}>Jlt•uvat,:rw 1la. 
Cmnar:L, ú urna inieiaolii V<L o[ipuriltlt:t. fltlll, 
estou certo, o :St:narlo nho d.o:-~p1'•lZ:t1'á. 

Sf'. P1'esitl<lnto, no l'<:gimcn insl;il,uidu rml:L 
ld n. 1.2:37, do 24 d<l f:HJtumbi'O rle 1804, Ioi 
IJUlJ lmpla.nton dnfinHivamonlü o instil.ul;o 
liypotltec<u·io no p;tiz, a a.djudieiH,:üo forç~a.da 
existia cotn bun.-l runrlamonto4; c então não 
::;e deram exemplos, (i;alvcz pnla. nat.ue;tl va
lorizat;ã.o da propriec.la.do territorial), dcssa.s 
oxpolia<):íos, llUC, 11 nwu vor4 del;urpam o 
jnst;ituto ltypothccario. 

Bm 1885, atr·avBssando u · p:ür, uma plmsu 
ma.is ou menos pr·osvm·a, fui l'omodclado o 
processo das execuç~c)cs üm geral pala le.i 
n. :3.272, do 5 de ontu br·o, ld cru o attenduu 
pl'lnclpalmentc aos reclamos dos estabeleci
mentos de cr·cdito, intcres;-;u.dos n-t <llJoliç::lo 
d:L :tdjudicaçã.o rorf;<trla. 

O legislado e substiiiuiu-a., cni;ão, pelo leilão 
judicial na. terceira pl'aça .. 

A respeito, p1·oduzio em obra reccn(;e o 
illustre jurisconsuU;o o Se. Visconde de Our·o 
Preto a. defesa de tal prc~;cito. 

As <) lsposições da lei q no ::teaboi do citar, 
-Sr·. Presidente, for<cm int.egea.lmontQ ;wcoitas . 
pelo legislador da. Rcpublica no decreto 
n. lG9 A, de 20 de j:woiro 1le 1890. 

Pois l1em, ·mmpw.núo o pa.iz a.travcs;:;a.va 
uma cpocha. de prosperidade c a estabili
dade do credii;o permitf;ia a, facilidade das 
transa.cções · commerciacs, a pl'ovidcncia pro
duziu· bcncficos efl'eLtos; os credores llypo
tltecarios tivcra.m no immovel a gar<HltÜJ, 
rntüs quú ~ufliciente, libertados do onus da 
rcposic;:ão determim11la pela. antiga. legislação 
hypotl tocaria. 

Presentemente, llOt'üm, r1uando são raros 
os crnprcstimos ;.i lavour·a, flli:.Lndo os ca
pitam; rotrahom-se o os ha.ncos recorrem 
a peovidencias extremas, quo acgti vot;í.mos 
o anno passa..do, com admiravel presteza, 
não é licito manter disposições dG lei que 
em tal situaÇão lcvarn ao dcs~·spel'O c li. mi
seria acg10lles que, confiados no credito, <L 
ellc recor·rararn houe.~tamen te, na ospomn<,:a 
do um futuro melhor. 

S1·. Pr·eslrlcn te, os loiliJ1~s judiciacs os1;TI.o 
se1túo <~ ruin::t cl<L lavour<t e o annt(luilamcnto 
da pl'Opricdaüe lier'ritorhl do 131'azil (cr,poia
dos ; muito úem) ; os lcilõe$ juJ.iciacs cstfio 
sendo ainda a exploea.ção do credores pouco 
conscionciosos. (;lpoiados.) .. 

Não é l'<tzon.vel, não é licito, não é juridico 
qiJO o irnmovcl, .V~ dcpreci~;clo pol<:~ avaliação 
foit:L,Oll na propt·ia escl'iptul'<~ do l1ypotheca, 
corno pcr•mil;tc a lei, 011. após a penhora. de 
a.ccordo com as con<li~lícs ioc<tes, seja., em 
urna cpoclta de cri,.;e c na qual o lavrador 
dniJ:tlde recol'rc ao.~ prorJrios lmncos, auxi
liados pt·o<Ligamonte pBia n:t~}Tí.o, em ·varias 
npocltas, ::;oja, diília, cnl;rogue a.os :L;r,a.res de • 
11111 lcilr7o }wlicia/. o vendido ao <:Ori'C1' do 
tn:u·tello po1· pr<Jr,:o iniso rio o ruinoso para. 
o devedor· honesto. (.1poiados.) 

E nitu ~~ só isto, Se. Presidente, o mesmo 
lLDvod.ut• q_11o otrcH·ocou mn ga1·a.ntia o inunu · 
vel, lil'es <J quu.tl'o vezes superior ao debito 
conl;nL!üdo, tcrn de assisti1·, som protesto, á 
dcsklli({ào dessa g:.1.rantü1, que o leilão judi
da.L dcpt•ocla rniseravolmonte, continuando 
:..inth agrillwallo u. urna. r~sponsahitid<.Ltlc que 
ontu1·pccc a su .. t aclíividado c priv:.L-o de 
ad.quirie novos b:;ns, que ncsGc caso osta.rã.o 
sornpro ~mbor·üinarlos (v~ conscq ucncias do 
tuna nova cx<Jcuç:ão :q>p:.ü·olltada pelo crerlor 
Ilrivilogiado! 

Innumoras ü.~ozcnd:.~s avaliadas 11o1· cem o 
mais contos toem sido vendidas em leilão 
}lüt' dez e quinze! Est;o facto não revela a 
ma,is completa dcs-yaloriza.ção du. propric-
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dado territorial ; o peoposito de t·ccluzie ;L 
miscl'ia. o devedor ; a mais Jlagraní;o viola
ç:.í.o elo üil'eito do prbpr·iella!ln '?. (Apoiwlos.) 

}: não ltn. duvüla, Sr. Pl'csidt~nto, qno essa 
nn omalin. constitue um vnr·dadoit·o tcwt•ot•, 
IJl'Í neip:.d monte pa.1·a os l~wt•:td.or·ns (liiC for·:.un 
ol)rigarlos ~~ coJiti•ahi.r- d ivitLts com os di
ve_rsos bancos que i'a.zcm d.o et·otlito real, 
uã,o um elomcní;o }Wott~eLot·, m:.~,; tlo e . .;po
cula(!ão comlnct·eütl, :.i.cusl;,~ do ittrm·tunio <lo 
pal'tc flc unia cl<LSjC l'e . .;pcita.vol. 

Em t:.w . .; cmor-gcncia.s ú um er·i.mc o ~ilnn
ci.o do Poclm• Legi·da.tivo ; nã,o lJwlcmos con
sentir· que o 1lrwndut· por· lt.ma. ltypotltnea 
a.gf'ieuléL soja, nã.o sc'1 e.;huLhtulo (L'l. sua, Jll'o· 
prü~dad.c, a euj[t pt·o~perilhtclo <lcvoton-. .:e poP 
rnuitox a,nno:;, na. o . .;pol·anç;t tlo .tli;t:-; folizfH 
pm·a si c pat·a tL :ma JiLmili;t, mas eontinuc 
:dn1hL ~t dovm·, o colloca1lo, p1JJ'ta.nto, na si
tua.çã,o <lópl'iment~ t.ln urn in1livid.uo tolhiilu 
no peop1·io oxm·eic~io de snu:.; dit·oito.; civis. 

Nào quero, Sr. Presidente, c::;plana.e-me no 
assumpto, c não espero mesmo ClllC o pr·o· 
jecto seja combatido. Si o f'ôr, porém, pt~direi 
l'ol'C,:as a mim mcsm,. para. del'endor as idéas 
ora justitlc;vla:;, as q,.a.cs nadíL mais ::;ignifi
cam do quo uma. providencia. de earactcr 
pPovisof'i.J c o rlefol'irnonto ~L constantes 
reclamações elo associ<.tçõcs agr·icolas. 

Sr. Pre .. ;idontc, sem querer volta.r· om 
ab:loluto ao regimen da adjuclicaçfio 1'orç~ada 
estabelecido· no r-egula,mento n. 737 ,· de 25 de 
novembro de 1850, :~djudieaç~ã.o que coagia. o 
credor a consignar em deposito o excesso lle 
avalia.çã.o, sob as pen:ts de dopósil;:trio, pro
curei um[L soluçã•> intol'mcdia, qunl <~ do 
direito dado ao mesmo credol' de rec1ucreL' 
apenas bens (liHtnto ktstcm para, o paga
mento da divida c dcspczas (ht cxccu~~ão. 

Como HG vô, o al't. 1° do projocto npenas 
mOlliftcu. em parte o at·t. 14, § l", 1lo decreto 
n. 169 A, de 1800, c os demais ll<Ll'agt'1tplws 
são-complcmcntal'CS d<L 1tltctaç~·i"tO i'oi ';a, 110 
citado decreto, ou d:L abolição do · leiúTo 
judicial, quo eonstituc o escopo do Tnesmo 
projecto. 

Assim sendo, SL'. Prosidunto, eullllll'c-mn 
aguardar o dcba.~e o appcllu.r J1l1l'a. o paüio
Msmo do Cungt•c::;...;o N:lcion<ü, 1lun nã.o >lCt':i. 
indill'ercntc ;1 SH'Ge lia. lavoura, tão digna. da. 
nossa solicitude quanto o eommercio, ao qmtl 
a.rnparámos som vacilla.c,~ões em um gva.ve 
momento de nossa vitl11 financeirn. (Muito 
bem; muito bem. O m·ctdm· d (~ttmprimentado.) 

O projocto é o seguinte, que envio tt Mesa. 
·para fltiC siga os tramites rcgiment<LCS. 

O Congresso Naciomtlrcsolvc·: 

segunda,, gm~rdado o intervallo de oito dias 
o dispcnsa1los os progõeR, com a.hatimcnto de 
lO "/o. si ncstrt ainda ni:í.o cncontPaeem la.nço 
:mpodol' ou igua.I ao v:dor dos mesmos bens, 
p1·ovenicnto do 1·efcrido abatimento, irão a 
ttwccil':.l com alJ:ltimento de mais 1 O 0 [o, c:tso 
orn quo, na auseneia elo licEtantcs, scrã.o J 

~~djudic:ulos ao oxorlltell to com os abu.f;imontos. j 
vnt·ifieados. 1 

§ 1. ". A <LdjtHlie<.Lt;fl.o s.o ftLl'<L sem aba.liimcnt .... 
orn qunJqnot• dos segumtos casos: 

a) si os bons nã.o b~tstarom p:u·a. p<tgamento 1 
cla.s d.ivid.as ;~juizi.tdn.s; 

li) si o 1levodor não tiver rn:ús b.cns o os 
quo !'orem ponhot·;~lloscltcg-;Ll'Om cstnctamcn
tc 1JCla; SU<L a.Y<LliU.Ç[O lKL1~a O pagamento d.a, 
divida cxceutacla.. 

~ 2. o E' concedido ao exorgwnte o direi eo de 
ln.tt(;at· em (ttmlllUCt' das pl'a.çn.s i ndopondcnte 
de liccnçtt do juiz. . 

§ :L" Si o v<Llor rios bons ponhot•a.dos cxce
dce :L irnpor-ta.ncia da cJ i vida, é licito ao exe
ClllCnto, lXtra cvit~t.r a consign<.Lç~ã.o do excesso 
em deposito, que lho sPj~ sómcntc adjudicada 
a proprie(htde de bens quanto bastem para 
solução ll:.t divida, dcspezn.s c custas da 
e.xeeuc,~'Ko. · 

§ 4.0 O ox.ecutado, sua. mulher, ascondcnl;es 
on dÕsccndcntcs. podem remir ou dar lançador 
a. to<los 011 alguns <le.' seus be.ns,hn.st:.~nd.o que 
oll'ereçam em qua.lrJuer dí.LS praças preço igual 
ao ila avaliação. 

§ 5. 0 Prcvalccom-as disposk;õos dcst:1lci 
quanto ás cxccuçücs pondentctl ain(la de ll.r
romai;a.cão. 

Art. -2.° Fiea.m revogadas as disposi(;õcs 
dos ~~ 1 o e 4o do út, 14 1lo decreto n. 169 A, 
!lo Ú) de j:Ltloiro de 1 8\)0, c n1als dispc>si(;'ÜtJS 
em contl'a.l'io. 

S. IL_'Sttl:t da.s SC\SHÕG~, 28 do ma.io ele 1001. 
-,1f.(rcdo Pinto. 

O Sr. Pretilidente-0 projcct;o ficél, 
soiH•n n. mmn alit~ u!l;erior tlolihcw<u/iio. 

O Sa·. José Euzcblo- Se. Presi
dente, desejo l'azor um pedido à Mesa., pL'ece
dcndo-o du :poucas palavras, mesmo porque 
a hora do expediente .itL vae adcttnt11da e ha 
outl'oS oea<lores inscriptos. 

Art. t.o Nas execuç~õcs hypotho1~aria.s, pi
gnoratícias e mts execuções em gcrctl, si o> 
bens penhorados não oncontra.rem na primei
ra pl'açn. lan9o snpr.rioe ;i. :wa.liaçã.o, irã.o ~L 

E!m 1895, o eminente republicano Dr. Be
nedicto Leite, que tem actualmente assento 
no Senado, e cuja passagem por esta Cam.ara 
·tlcou assign~la.d;.~ por muitos e 1'elevantes 
sm·viç~os, apresentou aqui um projecto de lei, 
creando um serviço tachygraphíco no Su
premo Teibunn.l Federa.l. ' 

S. Ex., com o brilha.ntismo que sempre 
tem t•cvclado na tribuna, justificou o referido 
projecto ntt sessão de 26 de julho de 1805. 
Romettido elle ;i. Commissão de Constituição. 
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Legislação e Justiça, esta, em fláta de 14 de 
agosto do mesmo anno, deu o sem parecer, 
dizendo <J.UC o projccto do Sr. Deputado Be
nedicto Leite se defendia por tal fórma, pelo 
seu simples enunciado, que aquella Commis
sã.o nad<1 precisava. accrescentar lJat·a. jus ti
fica r a sna acccitaçã.o . 

Ouvida sobre o assumpto a Commissão de 
Orçamento, esta. tamhcm deu o sen p;wccer, 
opinando qnc o projccto devia sor convertido 
om lei. O pa.recer desta Commissã.o é de 21 
de ago:::to do mesmo itnno de 18D5. 

Pois bem, Sr. PrPsidente, esse projccLo, não 
obstante ter sido tão bem ampararlo, j ;\. pelo 
nome illustre e l)ela. pala.vra autorizada c 
eloquento de seu autor, já pelos pareceres 
unanimes das honradas Commissões, a cuja 
apreciação toi submettido, até hoje niio teve 
andamento. 

Nao encontro, absolutamente, explicação 
para este facto ; isto é, nEí.o vejo JW•tivu para 
o esquecimento em que se tem conEU~rvaJ.o o 
m~nciona.do projecto, tanto mais · 11uanto as 
Commissões de Constituição, Leglsla.çRo e 
Justiça c de Orçamento se manifestaram com 
franqueza, positivamente, lJcla sua t~pprova
çã.o. Tenho presentes os parocet•e.; dessas 
Commissões, deixando do os lor á Camara 

porção que foi·em tendo logar as sessões, o 
depois l'eunidos em volumes, constituindo os 
Annaes o a Collccção das Decisões do Supremo 
Tribunal Federal. -

Art. :3.° Fica o Governo autorizado a, des
pender· com esses serviços at1~ <L quantia ele 
150:000$ <tn nuatmente, poden1lo pttra isso -
;tl)l•ir o neec.ssa.ri.o credito. 

Ad. 4." l.~evog : Lm-se as dispnsiç~7ío8 om 
contrario. · 

Saht das sessões, 2.G de julho de 1895 _-_Be
nedicto Leite.» 

St'. Pre.~i1lonte, é attondendo ú.s . reclama
ções üa impee11S í.~, representada pelo O Pa1:z, 
é attendondo ü. alta eonvenieocüt do p1•ojocto 
q uc aca. bo de ler, que pw;o a. V. Ex. se digne 
dar as necessarias providencias, n.Qm de que 
cllc tenhct o devido andamento. 

O meu podido é tão justo, g_ue, espero, 
SOl'~~ attendiclo, deixando por isso de entra.r 
em mais largas considoeações sobre o r~::~
sumpto. (Muito bem ; muito bem.) 

0 .SR. PRESIDENTE-O pedido do llotfrado 
Deputado sertt a.ttendido. · 

para não lhc. roubar tempo. o Sr. R.odolpbo Paixão-SI< 
Como quer que seja. com ou sem explica- Presidente, é simplesmente para <tpreseutar 

ção, o facto é quo, a.1é hoje, m:tis de einco um I'equol'imento que cu occupo a tribuna., 
annos passados, ainda nã.o temos o scrvi~~o pot• alguns momentos. · 
tacbygraphico no Trilmnal mais elovaclo da 
Republica, onde se discutern e deCidem a,s Como V .l~x: l:mhc, foi recentemente creadtt 
mais importantes questões,;quer de rlireito urha Repartição <le Estatiscica Commercial, 
publico, quer de dü•eitu pri\·ado. (Apoiados.) repa.rtiçfio esta que tem pre::;tado .i<L role-

Parece, Sr. Presidente'~ quo é de primeira vantes 8erviços o que pódo prest11r a.ind<t 
intuição tt utilidade da, publ.ieação dns deba- muitissimO'S c importantes. 
tes entre a.quelles illustres juizes, alg-uns dos _\contece, porém. quo nó;-; quo reccuemos 
quaes são vet·dadeiros luminares th scicnciu. exempl<.Lres do tod<t a. ordem do revistas e 
jurídica. (Apoiados.) jornacs que se publ~ca.m no petiz, <loixa.mos 

· A falta, dostcL medida, cuja adop~~ã.o se im- de rocel1er os bolctllls umndado::; IH'CP•~raL' 
põe a todos os_ espll'itos cscla.recldus_, tem por esta. l'eparl.ição, c, eu, como tenho bn,s~ 
dado cau~<L a n~o pequenos lncunvenwnte.~, tanto noee:-;sidade tle esl.ud<Ll·osafim 1lo potlcr 
co~n~ mmt~•. •!l'ttcnnsa.mentn c:xpo.z, ern sun. , ctfll'l~:·wnt;~r um est.udo â Ua n~:u·a, venho u.got·u, 
edi~W 1Lc 2b dy~te met,, O Patz,_ l!lllJOL't;mte lroe.lu.m:trdo !\Unistro ~.l:L Fawnda p:ll'<Lquc . Jnu 
nrgao ~c pul.llindad~ q11e se disl;m~uc P"~' sejam fornecidos todo,; osboktins puulicn.tlos, 
sna Ol'Ienta.~~au genmnamentc ruptLbltcan:L e até hoje 1)01' cst:L repat·tição. 
pela. 1n·ol1chmcia. c"m quu discute ;~s quos- , : . .. . . . . _ 
tões, qucstõet~ que dizem respeito ao : in- -~I?s, ~o mo.sJ~.tO te,~l!po, cha~o .:1, a.tten~ao 
teresse publico. . 1le. -~. Lx~ y<l.l<;L. es ... r, .P~nt?- 1111P?;'·~nt~. a 

o artí•ro do o Pai:; du 2G· do corrente Mü:><L deve reqmst~ar 1Mt,L serem d1st~rbmdos 
so·b a epigraphe Debat;s .fttdiciarios (~ di<rn~ pl~t· Mdo::; os St·s. Dopul;~d~s os bolctm::; pu
de ser lido e meditado. . . ' o bl.tcados po1· e ;ta repa:rt1çao e pelos quaes. se 
. Peço permisSão para ter ;1, cama,rn. 0 pro- ~orle co~1~~~ce1' o n::ovuncnto ?eral .~a v1d;_: 
JCcto <L que me tenho referido: commerc_ml do pau, como nó:, temos de tra. 

, ta.r de lm dos orç<~mentos e, sobretudo, de 
«0 Ctmo-resso Nacion;_ü decreta: receita, ternos o 1lireito a conhecee destes 
Art. 1.~ Fica creado no Supremo Trik.nalJ boletins, c, no entl'etanto, nilo Oi conhecemos. 

Federal o serviço tachygraplüco. I Poçq ;t, V. Ex. quo nesí;e sentido provi-
Art. 2. 0 9s debates, ~ct~s e decisões irão 1 dun~io sobre ~ste important~ assumpto. 

sendo publtcados no Dtano Offie,al á pro- 1 (Mutto bem; mmto bem.) · . -
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SESSÃO- EM 28 . DE MAIO DE 1901 247 :· 

Vem tL Mesa., é lido, r.tpoiado e posto em! Bitrros Franco Juniot'. Dcoclcclano de Souztl. 
discussão o segui,!lte ?•n!o Peçanha, Silva Castro, Custodio Coelho, 

Requeiro qno x~ ~ roquisitn do (;ov(Wnn, 
por intcrmof.li.o do Tv1inistcrio d ;L Faznnlln., 
cxempbres dí~ tod.os os lioletins puhlicatlos 
a1A esta, thda. pcl:~ RcpaPLi<,:ã.o d1\ Estatística 
ComnwrcüLI, atlnt de sm·em 1listl'ilmidos aos 
Deputados. 

Sala elas sessões, 
Rodolp1w Paix1io. 

Pm·cira Lima, Pereira dos Santos, Viriato 
i\hLscarenhas , Francisco Salles, Adalberto 
Ferraz, Go<lof'redo. Henrique Sallcs, Landul
plto de \\lagalhã.cs, Arthnr Torres, Ed.nn.rüo 
Pimontel, \.fn.ltn. .JuniOI' . Do mingues de Ca,stro, 
Oliveit·a. Braga Bucmo do Andrada, Adolpho 
Gor·,lo, Erlmund.J da Fonsuc<t, Lniz PIZ .t, . 
AlCrnuo Ellis, Azevedo i\Iarques, l\Iarweí.l 
Alves, :Marçal Esco bal', Angelo Pinheiro,~ 

28 de maio de lüUI.- H.ivarla.via CorrôcL, Aueeli<mo Barbosa, 
Pinto da Rocha o Campos Ca.rtior. 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerrada 
a discussão e adia.da n. votação. 

O Sa'. AICredo Varella 
via. á Mesa. dons projectos flc lei. 

en-

O Sr. President;e- Os projccl;os 
ficam sobre 11 mes<~, aié ulterior deliberação. 

Comparecem mais os Srs. Ur1Ja.no S<tntos, 

O Sr. President.e-I-Iavendo nu
mero lngal, vac-sc proceder ús votações das 
ma terias. 

Peço aos nobres Deputados que occupem 
a.s sua~ cadeiras. 

PRIMEIRA PARTE D:\. ORDEM DO DIA 

A.lbuqnerque ~ Ser~jo, . Aethur L~mos, Sor-~ o Sr. President.e- Antes das ma~ 
r;ed~llo Cot~l:ea, Cr!ledel~:'·.,~our?;o, ~lwmn.z terias i rt~licu.das E-a ordem do dia, vou sub
.\.ccJOl~, .José ~VclJno, ~m.,w. S.tboy,t, ."\.n- mettot· :t vot<tçao as que se acham sobre 
gusto Severo, bloy cln Sonza, Soares NCl v a., ·~ Mesa 
Camillo dó Holl<Lnda., Teixeira de S<~ •. Joã.o ' · .. · 
Vieiea.' 1\iala.quia~ Gonçalves, EsmmaldiJ!O São lidos c jnl~nclos objecto de deliberação 
Bandml'a., . Cornello da. l~onseca., Estn.Cio os segnintos 
Coimbra, Podeo PCl'n<~mbnco, A!l'on:'lo . Costa., 
Arroxellas G;t!Vãll, I?anst.o Cardoso, Castro 
H.ebcHo, Nniva, Milton, Eugenio Tourinho, 
Paula GniHH1l'iLeil , Vcrgno de Abreu, :\da.l-
berto Guintarfi.c.;, Tolcntino dos S;mtos, l\far
colino Mout'<L, Oaltlino Loroto, .José i\far
ccUino, Hcnrictttrl Lag-don, Osc<n· Clodoy, Sá 
Fl'oirc, Raul Barroso, Estevã.o Lobo, José 
Bonifacio, Monteiro rb Silveil;a., Nccesio Ta
vares, Sabino lj<u'rozo, 1vianoel Fulgoncio , 
Lindolplto Cact<tno, Padua H.c:zcnrl~. V<1lois 
do Castro, Cajado, Hct•menugildo de Moraes, 
Benedicto de Souza,Xtwiot• do Va.Lie,Alen,;ar 
Guimarães, Lamenha Lins, Harbus<t Lim<t u 
Victorino Monteiro. 

Deixarn elo compat·oem· com causa. piLl'Lici
padtt os Sr·s. Lniz. D:,mingrws, Anizio <le 
Abreu, João Gn.yoso, IV.tymundo At•thur·, .1o<1o 
Lopes, Pcreit'<.t Reis, Oelso de Souz<t, Gomes 
de Mattos, Morcit•a. Alved, Fmnciscn Sodeé , 
Felix Gaspar, Satyro Dias, Augusto <le Frei
tas, Rodrigues Linm, Dinnysio Cur1111eir.L, 
.José Monjardün, Sampaio Ferrn.z, Martinho 
C<tmpos, Lom·enço Baptista,.Toaquim BI'Cves, 
Monteiro ele Barros, Pcnido L•'illw , Bueno . <le 
Paiva, Silveir-a llrummond e M:lm11tla Aze· 
vedo. 

E sem ca.uS<t os Sr·s. Pe1leo Chol'mnnt, An
tonio B<tstos, lnclio do BrazH, Ara.ujo Góes, 
Sylvio Romero, Eduardo H.a.mos, Hercdia de 
Sti., lrínen Mn.c)H1!lo, Nelson fln Vasennccllos , 

. PRO.JECTOS 

N. 25- l90l 

ilnton:zn os .r;ove1·nos dos Estados a applicar 
o pl·oclucl.o das soln·elaxas qtte dec1·etarem, 
na conform·idade elo art. 9° § 3o da Cm-ta 
Constitucional , à concessao dos premias in
stituidos no decreto n. 837, de 11 de OLttu
bro rle 1890, e nesta lei , c dâ outras provi
dcnciQ,s. 

Cflnsidct'ando q tte «incumbe no Congresso 
N:~ci01ml ;mímat•, no pai7., o dnscnYolvi
men t;o das lebtras, arte~ c sciencin.s, bem 
e111lto ;t intmigt·a,ã.o, :1 ageiculWt'a, a. in<.lus
lil'ia. o o Commot't·io (Constit;nição, arli. 35, 
11 •• ~o»); 

Considet•twtlo t1uc o dect·cto n. 837,de ll de 
outnht·o do lRHU,estabeleceu um systema. de 
p t•emio:j n. confer-ir em exposições regiona.es, 
tendentca a despel'I;:Lr na Ropublica. um fe
cundo estimnlo imlnstrial, systema. até hoje 
imLpplicatlo, pm· absoluLa falta de verba nos 
ot'ça.mentos ; 

Considerando quo estn. se pôde decretar sem 
o minimo gmvame par<L o eral'io federal, 
antes muito mn seu beneficio, }Jelo augmeni;o 
do nossrt producção e dccorrcute diminuição 
dtL que nos vom do estr:tngeiro, o que coo
porn.r:í pn.ra. :1. melhcn·:L <lo c;tmbio_; 
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Consilleranllo mais que os peemios ceua· 
dos no (lito ;lecreto, favornemn apeuas a in
üustria agrícola, o que a. fal1t'il a.cclimavol 
em nosso meio nilo rncroee mcnot· protecc_,~·<'í.o, 
soln·etudo a que YCJÜHL ibrncccr os pl'Odue~os 
supplcmcnim·es indi:;pcnsavcis <is indnsi;l'las 
j~i, ritdicad.as no pn.iz c de q no nsü\s peccisn.r!l 
em absoluto para seu completo Jlot•c.-:;ct
men to ; 

Considerando ailula quo ha indusi;l'i;;,s 11110 
• SÓ lWOCiS<tlll de algum <Lllll1<HO. para iniCÜLI'

SC c l}liC com ellc teríi.o sem dcmol'a o mais 
la.~·go vôo entre nós, vencid<L as:::im a lothar
O"ia, a.ctual do nosso organismo eeonomico : 
"' Conshleran1lo, tinalrncnt.8, os bdlllantissl
mos e extraordinados tesultcvlos 1h exposi
ção rlo-gr<LJHlcnsc, <}llC cvitlcneian1 a cort
veniencia de promover, rrequcntmncnte, 
dignos certarncns dcssa,natnreza.; 

O Congresso Nacional rc::olve : 
Art. 1°. Ficam autorlzatfos os governo .... 

1los Estados a applica.1' o protlueto <las sobt·c
taxas que decretarem, n;L eon rorJnidailn llo 
art. na§ 3a, da. Carta Constitucional, {L con
cessão dos premi os ins Lituitlos no tlect·c to 
n. 837. do ll do outubro de 1890, c nest;;L lei. 

A1·. 2°. O pro<luct,o 1hs sol~retaxas de quo 
ütlct o artigo anterior, ficariL em 1lcposito 
nas delegacias fiscacs do Tlmsouro l\aciorml, 
ás qua.es por esta lei incumbe o pag::t.mcnto 
ou entrega d.os premios concedluos, me
diante l'aquisiç:ão rlo governo do Estaúo onde 
se realise o certamen. , 

Art. 3°. Aos premios que 1~-egistra. o men
cionado decreto, ;wct·escentem-sc: 24"- cLasse. 
De IOO:UOO;), para o melhor . feno-gusa, de 
mine rio do Esta.rlo, sendo rle c i neo tonel a-· 
das 1101' rlia a pt>otlucçãn rht J'alJric[l.. De 
150:000$, si o forro í'ôe produzido por em
prego de electrlclüad.e. De :~00:000$, si o 
ferrn fôl' em lamiuas esi;anhaJas (folha <lc 

tont•.ladtL!:: c o pt·o(lucto fôl' acontliccionado em 
LLbs ou caixas de matel'ia.l impm·mecwcl.
:30" e I asse. De 100:000$, p;na o mellwr sal fa
bl'ica1lo pot• proecssu úunn[o seja o da evn,po
raç~Í.Il na tura.l, produzindo a falJI'iea duzen
tos lleetolitros por d.in.. - :~p cbssc. Dn 
lUO:OOU$, para o melhor tl'i!.to, de J]lantio 
nào illl'el'ior a 5:14 ltedares,'~ em tees annos 
succes~i vos, no minimo, - ::l2"" chtsse. De 
80:0110.~. p:1.r·a o mellrot· c:tYallo de gnerra, 
do coutllllaria,qtH.f pt·ovc ha.vm· tido em cinco 
<UJJio:; SLwt·ess:i\'o:;, no minimn, nnm pt•u
dncç\il,n do mil cava.llos de t<tl tvp!}. nas con
di~~ões m;u•eadas pdo regniamento desta, lei. 
De ,1!1:1100~ c :?U:OI)S respoctiva.ment:; pa,r<L os 
oxelllplares que fot•om el<ts}-::ificados em 2" c 
:3" lllgttl'cs, lliW mesmas ~~undi<Jies. . 

At·i;. ·l". No <Lt·tigo l" do decreto citado 
n. ~::17, dcpui-; dtL palavra lavradm·es. accre~
conte-se : ou outros indttst.riaes ; e assim 
t.a.mbcm depois da mcs1n:\ p:da.vra, no§ I do 
dito artigo l 0 • Acct•oscente-se · ig11almente : 
OH induslriads, depois da pai;~ Yl'a · ag1·icolas, 
no n.l't.igo 4" ~ No artigo 5° snhstitwt.-so agd
colas poL' inch1slriae.~. 

Ar·t;. 5. R<wnga.m-se as disposições em con-
t.r·tu·io. . 

Rio de .TtLncll·v, do maio de U)O i .-Lil(1·cdo 
Yarella.-Barúosa Lima.- Soan~s dos Sa·ntos. 
-A"s comnti:,:sõe.; <le <Jons1;ituiçflo, Legisht(:ã.o 
o .lustic,\;L e ür. Orçamento. 

N. 2ti-190l 

Estende aos (wnccionarios da Repartiç1T0 Geral 
dos 'l'elcgraph os a clisposiç1To cm1.~lante do 
n. G das observo.çõcs !Jeraes do dec;·c/.o 
n. <106, de 17 de maio de 1890, consoli
dada no n. 1. das observaçües ycraes ' do 
decreto n. 2. ·.117, ele 28 rle ·dezembro de 
1896 

l<'landl'os). Do 250:00$, pam a pl'odueç[o do Considerando que o sceviçD tolegrapllico é 
melhor aç·o, nas n1csrnas eondiçôcs. -- :!G" um dos mais p3sa.dus. na administração da 
classe. De lOO:OU$, para: o mollwr e;Lrtü,o on· l{.opnblica, pela cmtençã.o de espll'ito tt quo 
clnrccido c intpel'Jlletwel, p.1·oprin p;u·a vasi- ouriga, penoso oll'eito cxhausti vo do ma.ni
lhame c outt·os fius industr'i;ws, produzindo pulado!' muitas horas soguiuas, numero del
a. fab)·ica, quinze toneladas por rüa. - ~O" la.s quo o emprog;tdo consagra <.L la.buttL de 
classe. De 50:000,~, par·;t <lttem deseohrir um üia o de noite em contínuos p1<111tües; 
perfeito succodaneo tla.jnt;a, attingiudo a. cin- Considerando c1uanto este regimen do tl'a
coenti1 toneladas PO'.' a mio a PJ'01lucçã.o elo fto. ba.lho ;tnniquilla. c:ts forças do lnclivilluo, do
-27"- classe. De 50:000$, ll<Wa. o melhor el- paupera.·son organismo, dispõe-no a doenças 
monto, prolluzindo a fa.bl'ica cinco toneladas' graves, qüo pela invalidez consequonte, in
por düt.-28a classe. De lOO:OOOO,para. a mo- clinam o pessoal, quando não o forçam a bm:
lllor porcellana, si <:L fabrica, tiver capacidade ca.r descanço na aposentf.uloria. ; 
parn. abastecer todo o Estado-29"- classe. Do Com:iderando que uma pequena melhora 
l00:000$para <L melhor C<n·ne conservada, não na situação material dos fnnccional'ios in
pelo processo commum (u:m·que), prmluzin- cumbidos desse d.nro serviÇo, é, portanto, 
do a. ftLbrica trezentas tonohLtl<ts por anno. muito justo, e coopeJ'ar;í. par:t qne :,;e estabe
De 10:00$, para o melhor peixe conserv<Ldo, leç~am condiç~ões hygienieas. mais pr·opicias 
produzindo a fabrica dez tonela<las J!Ol' anno. entre elln.s, evita,ndo so propa.gnem enf'ermi-

. .IJc 30:000$, si a. cxportn.ç:[o exceder do vinte dados oriundas <la, auscncia do tacs condições, 
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como a tubeeculose, cujo desenvolvimento, 
só nu, estação central, é extr~Lord i na, rio, do
certo devido c:i. pareimonia do viver, corn nrn 
tr<.tlx1llto e em um clima uepttupcr;Lntcs ; 

Consiclm·ando a.inda, qno os do categoria 
mn,is antiga poder·ão con~innu,r no emprego 
por maior numm·o tlc annus, scevindo, si nãJ 
nos apparclhos, que cxhaurcm o homem em 
pouco tcmp:), nos Jogares de aclministea.ç:ão, 
que SÓ devem SOl' providos por i'unccionn.rios 
cançados, sem aquclle vigor que rcr1uer o de.;;
pa.cho pl'opria.mentc telcgl'aphico ; 

Considerando mais que a esperança de um 
premio a velhos serviços estimula, o empre
gado, aprimora-o cumprimento dos deveres 
do ctu•go, ampliando, pois, a sua pt'otluctivi
tlade roa.l, c que este premio, prlra certas 
classes, é muitíssimo improvavel obter-se 
pela. promoção, visto o escasso numero de 
log-ares; c, po['ÜLnto, de vagas com que se 
conte ; · 

Con:-;ideeando, finalmente, tlUC o (llladl'O 
dos inactivos estende-se descommuna.lmente, 
constituindo hoje um dos mais sm·ios en· 
cargos da naç;ào, ti'<tnsformado, como se 
acha, em verdadeiro parasitismo sodal, a 
que cumpre com urgcncia. oppor barreiras, 
ameaçando, como ameaça., eresccr t·Jdos os 
dias; 

O Congre:3~o ·Nacional resol vc: 
Art. l. o Fica, extensivo aos f'Linccionn.rios 

da Repartição Geral dos Tclegraphos a. dis
posiç~ão constante do n. G das ob3crvações 
geraes do decreto n. 401), ue l7 de maio de 
1890, consolidada no n. l das obs3rva.ções 
ger<tes uo decreto n. 2.41i, de 28 do dezem
bro de l89G, quo nia,ndou obser-var mt Estrada 
de Foero Central do B['n.zil o regulamento 
modificado pela lei n. 429, de lO de dezembro 
de 189íi. 

· Art. 2. 0 H1Jvogam-so as disposições em con-
trario. · 

Sala das se.-;sõcs, 2il de maio elo 1901.
Al(rerlo Vm·clla.-JJa~·bosa Li1na.-Som'I!S dos 
Sanlos.-A' Commissão do Ol'çamento. 

N. :a-tUill 

Estabelece regras JWra a wljwlicaçtTo de vens 
nas e:t:ccttçiics em geral 

O Congeos,;o Na.ciona.l resolve : 
Art .. l: o Nas execuções _hypothccaria.s, pi· 

gnoratJCtn.~ c nas cxcew}oes em geral, si os 
bens penhorados não encontrarem na pri
meira praç~•~ lanç:o superior tL avaliação, irã.o 
i1 segun<la, guardalln o intorvallo do oHo 
dias o dispDnsados os prcgiícs, .. .c.om abati· 
mento do lO %; si nest;1, ainda nrio cncon
trm·em l'anç:C?. supcriol' uu igual n.o valor dos 
mesmos bons, proveniente llo referido n.ba-

"·. ~ . ;<· 

timento, i1·ão ;i. i;crcoira com a1mtimcnto de 1 

mais 10 %, c:.lso em quo, na ausencia <lo lici· 
tantos, serào adjudica~los ao cxoqucnte com 
os abatimentos verificados. 

§ l" A adjllllicaçã.o se faetL sem alm,tím.cnto 
em ClUalclUOl' elos S.lguintr.s caso.,; : 

a) si os hens não bastarem l1<~l'<t o paga
mc11to da..; dividas ajuizadas ; 

b) si o rlovc<lor não tiver mais bons o os .. 
quo fot·om pcnlLOl'a·lm chegarem estl'ieta. 
mente pela sua. avali<tr~ão pa.rit o paga.l)lontõ'! 
<la fliviJa cxccutadé~. 

~ 2. 0 E' concedido ao cxec1uente o direito 
de lanç<~t· em qmdc1um· das pt·;~ça.s indepen
Llcnt;c üc licença tlo jniz.. 
. ~ :J.o Si() V<dor dos bons :penhorados, cx

cmloe <i. ilnponancia !la divida, é licito ao 
oxcquento. pa.l'<l C'Vit<U' a consignação do ex· 
cesso em 1leposilo, que llio seja sómentc ad
judicada a peopricdade !lo bens quanto bas
_tcm pa l'<t solução da. divüla., despczas c 
cusi;as da execução. 

§ 4." ·o cxecuta<lo, su<t mulher, ascenden
tes ou descendentes, pouc.11n remir ou dar lan
çador a tmlos ou a alguns tlc seus bens, b<tS
tan!lo que oll'ot'i3çam em qu<1Lqucr das praças 
preço igmtl ao tl<.L ~walia.çã.o. 

§ 5.'' Pl'evaleccm as uisposições (lcsta. l'l:li 
quanto ú.s execuções pendentes ainda. de ae· 
rema t<tç~ão. · 

Art. 2.o Ficam rcvogn,da.s as disposiçõe$ 
dos ::i§ 1° c 4° do art. 14 do decreto n, 169 A, 
de 19 <lo j;weil·o de 1890, c nütis disposições 
em contr<wio. 

S. R. - Sa!a das scssõc::l, 28 de maio de· 
190 l. - Jtlfi·edo Pinto. 

Post.o a voto;:;, ~~ o,ppeovauo o requerimento 
do Sl'. Rodolplw Paixã.o, o.!l'crecido na sessão 
de hoje, cnjo teor é o seguinte : 

<< !{.oqueiro que se reclltisite do Governo, 
por intcemndio <lo Ministorio da Fazenda, 
exemplares de todos os boletins publicados 
atiS cst.a dtüa. pela. RcpcLrtiçi:í.o de EstatisGica 
Commt!rci<ll, afim de ·set·em <listl'ilmidos aos 
Srs. Do pu tados» . 

E' <\nmtnciada a continuação tla vota.ção 
do pro,jecto n. l:Jl C, de 1900, com par.oc01' 
so hrc emendas apresentadas ao proJecto 
n. 131, do cort•ente anno, que determina que 
ua Tarifa. das Alfandegas sejam feittts varias 
alterações, a contar de 1900 (3a discussão). 

Em seguida, é pvst1t a votos e rejeitada a 
emenda, s0b n. 8 : 

« Onde convier :-Fica estabelecida. a taxa 
de 2$600 por kilo (hrifu. de 1898) de algodão 
em fio tol'cido ou linha do qualquer quali
dade, em carreteis, novellos on meadas, para 
costurlts, crochet e semelhantes.» 

Camar_:t Y. I 
S:~~~~'ll" ..... ":oi.ll:!f...-...:-: ... Z".!!.OO"~~-.'"*~~ .. , .:.".Oc::.r..' -;;., ~;~··: ·; .. .,·.-:lr.:;J'~'till':l..c:!,l~'i..'"'" -~~·--·-"'-'""..:'~ "' - '· '.r: .... . ,_, _, . ~ ... ~ - -.>".- -•- -"·--·· ..... , .. _. ___ __ ' . ... . .. .. . . 
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g' a.nnunciachL :t votação da seguinte I IJIII~ o rmds :t~:ol'l:ado sm·:t rntiJ':tl' a. cmcn,Ja. 
emenda., soh n. 9, rln 81'. Alf't•eclo Pinto e pa :·;_,_. __ rp_ .~,~ ;1 _'_ "s~.m _m.·pto possa s_m:_ de.b :t.·i;.ido po_,. 
outros: IH:e:v->liiO ne iltsr: utt i'-Sc l 'J lii'OJCr~ to :1. 11110 ~\O 

<Classe 4a : l'f!l'c!rco iL qflllliJ~ssT.í.o n (: ta11t? ~n~d s r·eicwarrt.o 
· , · . , . . . e;:~:a.eonstdeJ:aça.o,ctu <HJtO <LJ ' l !.Jf! I•~~~w 1l:L nnwnrla. 

Onrle se lo :-De Jerte 1 ~'~00. de ma:•g:ti'JOa pt11lnJ·i:1. rln rtlgUIIIil. so 1· i;e pc:l'linJ'lJ:Ll' :t in-
2$·100-dig-a-sn :-Vn !nif;n 1$:-íOO, d1~ lll :t.J'g;t- tr• i'lll'eta.r,:i"i.o tlo vnJ·d:~dl!il'o srmtido q11n se 
rlna. c sul>stif;ntos ::sorJO.>> tluvr! tla,J· "· sr!tnclilanl.n pt·ontlnr·.iamnnb rla. 

O Sr. J<:lpidio Fig·uei~·edo 
(pela..,onlem) - - Sr. JH'nsirlr~ntc, a eullllllis:;ão 
opinou li''e fo;sc rej(~it:ttla a nJJJGII(l<i,, n:t 
P pa.J'trJ o aceeita. na, 2"; pol' isso, vnnlw 
pedie a V. Ex. o ospDcial o!,:-;nqnio do clividit· 
a. emenil:L em duas ])éLI'tes, sul11no!;l;cndo 
cada nm:L lJOr sua voz ;i. J, ~ Jibora.çi"i.o cl:l 
casa.. 

r ;;,, ma:·;t,. I 'ndc r-sn-ilí;L rlizor qtw a. C:tm:u·a, 
n:-1 I I ljHill'i i L, l'lll li.)' pof'.III ~S I~ :J.Ig'll :il:l,, jll'llrt 1111-
c:iat·-St~, p do Jtli~IJIJ:-; c~stu anno, solll'c:· o:-;l;o a~
Sll' 11 pl;o. 

.\~sl111.dn a,c:eot·do eorn o :1.11J;ot· tl:L nmnnrlu., 
de ~ qHo li:Lmlmm sou sign(J.t:t,J'ÍO, l'Ogo ;L V. Ex. 
qr1c: so digno eonstlit:LJ· ;i, Casa. s11bJ·ci a. rnU
I'au:L dR mnenda. 

E 'd - .1 1. . 1 Consull.ad:L a< :arnal'il., <! conr:nrl ida. a :t'r:ti-
m scgut a, sa.o app1·ovauas a.s 

1 
rn et'H as l'arl:i. peditl:t. . 

duas pa.rtes da. omcnrh, sob o 11 •• J. . • . . . 
" · 1 1. - 1 · i J\ss1m errlollrl:ulo, ~~ :.1.ppruvaüo o pt'OJOcl;o 

E annnnClar a a vo .:~t;ao c a. sr~gmn .o li. 1:31 H rln UJOO nrn ::"- d.i:-;cu~sã.o. · · 
emenda, sob o n. IIJ, do Sr. U:.tymundo de: ' ' 

J\'fir:1nda.: I O St·. (;ermauo I·Iasslocher 
- ~ica, clov:v~o rln 70_ p:u· 210 t·éls por.· kilo (7)e[a m·rlem)--Sr·. Pr·r \sidonte, r·equcir·u vnr·i
o Imposto de tmport:J.(,~<Lu pa1·:L o kot·osenn de fic:v:ãrJ d.ü:>t:t ultim:L Y(JtiJ.(~ão. 
procedoncia. cstra.ngeit•;t., i 111 pol't:~,do do rUa ' · 
1. de janeiro rle I!JOl em di:~,11tn. O St·. Pre~ident,e- A Me:>a. j:."L 

de~ ln.r"u o r·esultado da. vnt.ar;T.i.o. •o Sr.llayxnundo de Mh·anda 
(pela ordem)- N:L se~são do a.nno p:tsS<l.do O Srt . Gt~ltMANO HAssr.oGIIEit -- l\-Ias eu rc-
deixei soht'e a. mesa um pcdulo pu,r:1, ser 1·e- fliiOÍI'O pol'quc nãu h:~ numero. 
tirada. este emend<.J.. H.1lnovo agorrt esse po- Procedendo-se {1. vorllit ~ açü.o, Pcconlieen-se 
dido, assim conw a. t·ospeHo d;L cme111ia kt•om vota.rlo a. favor 1114 Sr·s. Deputados n 
n. ll, visto ngt:Ll' ele ;Lcc:unlo c:om <.L com- eont.r:t-2; tot.al lOG. 
1-r;issão (~() ta.rí~:J:s, rttl~ a_ t·e;joit~. peç?· .. pu~·: ,.;• 0 pl'ojodo n. t:H H, do HHJO, enviado :1 
i.a.nto, ·L V. I.Jx. que c_u,rmltc ,.~, c.tsa . se· CtJIIIJIIi.ssã.o rk Rcd.acd'i.o. 
r,onsente n:L 1'etlralhL das emondas ns. UJ e I l. ·1 · 

• , • • '· . • , • • , • • •• • " • ]<;' :~.nnuneiach a, vot;wão rio pl'Ojcel;u n. !J, 
. Consnlt_a.~a. ·.L r ,.u n.tl .t, é . r.oneodrn<1• ·1• tdt- de l!Jfll, eum pa1·eecr· sobl-c :u1 mnendas ofl'c-
ra.da pedHLL. r·oeirlas na :I" rlisr:w:sã.o do pt'ojnr! l,o n. 11::, 

]~' annuncia.dn. <.~ vol.açfí.o rla scguintn de 1 !JOfJ, que re!'c)l'm:t a. Lei. do f'a.llencia.H, 
emend:l. sob n. 12, d.o Sr·. Alf'r·cdn Vat•cll:t. docr·cf.o n. !Jl7, de 24 do oul;uln·o de l!-:!)0 

Os a,rt.s. 2° o 5" do der:l'ol;o 11 . :Ltil7, de t:i (3" di .. ;rmssã.o). 
do ma.rço de l !)()(), n a. ic{i n. 2.2::7, d n :; tio ,.; 111 sl:guirl a, ~~ po·d.a :~ v 11 tos ~~ 1·cjeita.da a. 
maio do l87:i, fica.m alt1H':ulo~ o J'c!vogil .do~ do · 1 1 1 r1 . • sogJllnl.n ernnnr a, so) n. : a.ccor o com rJ SPgmn ,,, .. : 

lll ficam rcvog:úlos 11 11. 2:: do a,rl'.. ;~··do 
dccrct.o n. :Ui17, dt! 1!1 dn lllíi.J'c;o dn I!JOO, o 
a lei 2.237, do :1 1lo r11ai" d•~ un::; 

2° acci'C:;erm Lo-se a•1 ~ ~:!. tlo ad. ~~I) e i La.do 
-Exceptua.m-sc ml ;,,,.l;ígos q11c i.ivor·em sitni-· 
lares do produc:ç:ãrJ n:r.ciriii:Li. nrJs tcr·mos do 
a.rt. 4:j3, §§lo o 2°, da. c:on . .;olirla.~:ao da.s Lnis 
da.s Alfa.ndeg:.LH. O Oovrwno CXJJCdiril. Ül
strucçõc;; p :.tr:.L tot•nat· cfl'cdiv:L nsta J•nsb·i 
cçi'io _gern.l !HLl'<J, t.ollas as iscw;õc:-:: ·conr,erl id :1.s 
ou por concedBl' ; . 

::~o, supprimarn- sr~ no :trJ;. fJ'' tl.o rerrwido 
dc.cretu n_. :3.G17, cln 1000, os ns. 2'~ o 2:3. ·· 

O Sr. llar h o !O\ a 1 .. i ma (pela m·rlm.,.t) 
-Segundo u.iz a !r11nl':Lda. Commissão, pu.r•nco 

v :"ia pi'ÍIIldJ'il, Jlil.l'tu iLt/~ o liii.u1o ;Jil, illdll
sí vu, s11 b-d;itu:l.lll-SL~ ii.S p;da vr·a.s -Conuníssií.o 
Fi::ll:a.l---pDI:t~ sug1tin l;c:s : -- -cu l'il.d rn· d iLS rnasHil.:> 
f'allidas.» 

Pos1.:1. u. vutrH. (: appr·o,v;ula a. soguinto 
UJIIOTJd<L. SfJ]J 11 . 2: 

"AJ't. 13, ~ 1°·-S·llb .~i;it;JJ;LJli-Sf\ :11-\ pa.l:t.VI'ii,S 
-nnrn depois da. cns~ac)t.o- pda.H !'eguiutcs: 
uom dons :untos düpois da, eo;s;t~,:i'í.o d(J oxol'
deio do r,ornmrweio. >> 

Pusl;a, a. vol;ns, (! ro,j,:if;a.da. :~ :-li!gUiJtl,o 
(!fllOIIdíl., HlllJ ll. :1: 

''Art. JG, :!" píl!.'i;o - ~tJbsLiLr1:1.-so pn11! !~n
gnínt;e: () jniz n'mlll:u·:í. d!~ OilLt·(~ nsf;ns o syn-· 
dír,o pruviso1•iu da J'a.llonr,í:·t.>' 
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SE8Sl0 Ell 28 DE MAIO. DE 1901 25f 

E' a.mmnciuda a votaç::i.o 
cnwnrla., sob n. ·1: 

da segui n Gu S::Lo sur:eossiv;tmcnto postas a vof;os o rc-
jl\itadn:-: as soguiJJI".cs errwnrln.s: 

«Art. lG - S11hsti.tua-se pelo ~ogui11 L<~= N<t 
falta. da. lista. dos cr·odm·oi"l, u11 nu easo d<~ 
recusa, do nnmna.do, o juiz pode1·;í, norne:Lr' 
syndico pt•ovi;.~or·to u ~~r·cüol' (lU(\ tivot· r·n
quel'ido a. J':J.llend:t, (Jil Olttr·a pessoa quo 
tenh:t., as q1mlida.des no1:essa.l'ias. 

A nornoaç:'io do synd ieo nií.o i rnp:,,rln a. qual-
1{1101' 11'edu1· elo l'NJII!'.I'nl' o pr·orllOVer· '' q·ne 
l'ôr a. hl~rn da ma.ssa fa.IJida.» 

O !!iP,r. Sea.h .. ~ (pela ordem) - S1·. 
Pl'nsidentn,_a, Cornrnis:-lão do .rustiqa dividi1t 
a. orrwnch n. •l ülll d.l~<ts pa.l'l;es : eoj<:il;ou a 
pl'imniJ:a, ar:eei·iando,pm:órn, a. sngund:~. parte 
rJilr\ l;ra.i.a do rtllf\~i;;"i.o flistind,a, d.a, pr·inwir·a .. 
A Comrniss"à.r' deu p:u·neur J'avoravnl :í. sc
gundtl. pa.r·te fl.t~ Pmorll1<r. pol'ljltC d.u:·mja. lllln 
:t just,ir,:a. :ird;m·vl:illt<t eom :)ll:t autol'idado 11:1, 
f';tllnncia. p;tra o J'estabr~teeilllC!lto da. vnrrlad.1\. 

!>CiiO, poeta.nl;u, u. V. l•:x., que se <lign<~ ri<·: 
~11lnncttr\l' a votos, por· p:u·bes, a cmCJHl<t. 

O Sr. Presidente;·- Vou sulJmei;
Lm· a votos, por pa.r·tcs, a. emenda, como ro
quor o nollre Deputado. 

Posta. a vol;os a rnfm·ida prirnoira. pa.r-i.fl, (: 
rojoiütda.. · 

Pust.<L <L v()tus :1. r•ef'm·ida sog1tndn pa.rf;n, <': 
a.pp1·ova.da .. 

Post;a, a votl)s, <! J•njuita.da :r, sngn i nl.n 
nmond:,,: 

Sub n. 5: 

(< Al'li. 20- l•;m vnz dn syndi,·o. r1ign-sn: 
eUJ·a.d.or· da!-3 m:Lssa.s f':li[i.d:~s ». 

Sào sueeessi v:wwn l;e JHJ3 ~as ti. v o l;os n a. p
!H'r;v;~da.s as :,;ogu.inl;os <lllt<mda.s: 

Sob n. G: 
<' Ontln eonvim' : 
llr~chJ.':l.d:t a l'allond:1., o .JIIlZ inf.oi:J•oga.l';i. 

immodiaf.:~rnOitl.u os t'allidos, irlflllil'indo :;i, 
:r.l(!ffi dt~.s di virias r:onst;wl,os dn seus li v1·os 
cOtnllll~r·cia.es, tnum ollus uut.res <lohiLos p:~J:
ti.eltla.t'CS, os qrmus rlovor:"to Sr\t' e~ceifie<.Lrlos, 
ac:~so cxista.Jll. » 

Sob n. 7: 

Sol> ns. !J e lO: 
Al'f;. •L"! (ldl;rn rl):- Aceeosconta-r no 

log:LI' eiHllpotr\nto- mrn :wtrn:izaç:ií.o d.o juiz. 
•< i\l'f;. •1G -·- () Jlr<t:w do :,~0 dias podet'{t sm•, 

:1. roqJrl\l'i1n1mLo elo synd i.eo e do CIII'a.dor' d:J.~ 
lllaSS:J.S l'a.ll id.a:-:, l':t;/,!Jii.VI!illl()flf;o IH'Ili'Og:LrlO 
pelo j11iz.» -

:-);"~o.stwePssi vanwnto po;-:;l;as a, votos o a.J?1 
provad:.LS as sng-1rinl;os omcrHl.as: J 

Ruh n. 11 : 
« At't. SO p:teagt•:tplw llll.tco.-- I·:m vez da 

OI!Vfl rnr~zus, clig:t-:-:e : -dons :mnos. 

Sob n. l2: 
<< (Jnilo CIIIIVÍOI' : - Conecrli<l:J. ou ne-1 

gari<t a r:Ofli:OJ'i.l:i.li:l., IJ ü:lCI'Í.VãO CIIVi<J.t':.í., lll) • 
pr<tr.o r11axi 1110 do 1 O rlias; ao euradur <las J 

rnass:Ls -l':t.lliü:i.S, r:ú pi ;;, d.e I;IJclo o pl·oecssado, 
p:tssttrHlo üiss•) :t rlnvid.:i em·thlfi.o o cobet~.ndo 
r·ocibo. » 

Suu n. t:l : 
«Arlt.. li- I. Ul"' ali.JW:t) : 
l~m vet. de fi ·::, , J.iga.-su : - :l o I o.» 

Posttt a. vof.qs, ú rt~jnita.J.:.~. a. seguinte 
emenda: 

Sob 11. 1~1 : 
•< Ad. li:: --S11h:-;l;itua-sn pelo seguinte : 

Os synrl.icrH, rl.e a.ccordo eom a. eormn issão 
fi:-;ea.l c eurn :mto!'izar;ão do jui;~, » 

Sã.o .. sne1:cssivamonto postas a votos e ap
pt•ovarhs :ts ;-;cguinl;es o mondas : 

Sob n. IG : 
«AJ·I;. G7,!:; 2": -Em vm. 1lll - cin1~0 ui:ts 

-cliga.-Sll : doz dia.s. " 
Sobn. lii 
~< Art.. Ti, lottJ.':l. a-A Fat.enda Publica., os 

J<;si.:tdo:-: o o.s lllllniei pio.~ ptllos impostos do
v idos." 

I•;' annur11:iarl:L ;1. votiLc;fi.o da seguintrJ 
nmcnd:t : 

Sob n. 17 : 
« Al'l;. H:3, § 1"--Em vc;~, de-curador geral 

din·;;,-su--cuea.dor da.s m:r.ssa.s fallid;ts. 
« i\t•t. ;~:\ (ild l,t·a. li)- Sitpptimam-:)o aspa.- ; 2"-l•;rn voz de-Commi::;sã.o fiscal, diga-

lavr·as - s:dvo si f'or·c~r11 avuH:trla:-;- :Ü(! o 80...:_cumdol' rlas massas !'alUdas. 
finaL» ::i :J"-Sub.~LUua-sc pelo seguinte : A pe· 

Soh n. 8 : Gic;ão iniei:tl p t·cenclJCl'á todos os requesil;os 
Al't;. ;(·~- 1\er:re:-le<•.ni;,!·Sr..:- Promover o cxigiclos pel:is leis do :procl)sso cl'iminal; 

nx<~.llW d ():--; I ivros do f'a.IIido, com cil;a,,,:?io do SllP{L insl;euid:~ com :L 1:ópia elo f; o do o JH'ocos~ 
Jnns:no, pol' pr!ri !;os nolllO:i.do:-; pelo jui~. e am ~mrlo aiA a. cunr~o~sfi.o ou rloncga.c,:ão d:L con
:m:L j)I'I~SI\IIt,: 1, p:il'11 Sll aVOI'ignal' daS !!iJ..USa.S COt'ua.ta, 0 ;!,pl'OSClltada dontro ÜO )H'11ZO UO 
tln. thllom~i:L H.ullliUt'tll.' tur.la.s a~ uiligencias 15 dias, a contae do rocolhimenLo dessa. 
uuno.-;.':lat•Lts [ll.l.J'U. au eolllmr.:m· dessa.s ~:msus.» • copia .. » 
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O Sr. Seabra (}1ela ord(;ú!)-S!'. Pl'n
sidcntc, p2ç·o ;~ V. Ex. que se digne de~ 
subrnettct· a, votos, }JOJ' p;~J·t;ns, ;t emenda, 
cuja vntar:ão aea.b:1. do annunci;w, porqnc 
clh compt·chendn tres pa,ra,gr·n.p!tos c) ::l, Corn
]nissão dnu pa!'r)ere fa\'OJ.'ttvnl nm 1'!\l:u,·íi,tl ao.;; 
1° c 3°, Ol)inantlo pela, rnjeit.~:io do ;!_.", visto 
como ex:aetanwn ';c a !ti o digno :tu to f' rla 
emenda suhst.itnitl a. commissiio fiscal pulo 
enrador da. mussa f'a.llitla, o qliC eonk;Lria o 
pnns<~mnnto do pr'ojncto. 

cttlp:t! Os poucos que nlli cOl1ll);n·ccera.m 
J'o:·am absolvülos, m:.tndados em pttz; s:Llli
mm da.lli limpos e pnJ·o:-; ! 

D:wid cL <"L Cas;1 si rsi.c\ i;1'i bunal ]J(Hln sm· 
consel'\'a,tlo. 

Aec:J'nscn quo, d.nsdo fJ ur. se oxduc na parto 
p:Ül'ÍillOllÍal to1la ;t intOI'VOIJÇÜ.O UO p01lCl' 
pulJiico, ontt·ogando-sc a mesma exclusiva
mente a.os ceerlül'OS, n<t 1mt'te crlminn.l ta.m
bom não sn dcwn dar a. menor ini;el'vcnçTLo 
:1os negociantes. 

Posta '" votos, é uppl'ovad<L u sr:guinte 
l f. t t ><> lo 1- 1.., O Sr. Seobra (pela. ardem) - Dl-emenr a, re eren .c ao ar·. s.,, ~ , so rn. ': . S ·.1 t s - t rot, , r·. Pr•mJtuon e, quo .•. K..:. nao em 

Ari;. 8~), § 1°-Em VüZ dc-cur::vlol' goPal, razão com rcla(,~ã,o ü censura que f'az à Com-
dign.-sc-curadOJ· d:ts mass;Ls i'allidas. missão pot' ter recusado alguma-; emendas 

Posto a votos, é rcjoit;ulo o scg11intc ~ .2", que nã.o apoiou otr nã.o applaudiu. 
da referida emenda: Com rclaç~fLo a ust;~ emenda, a Commi~-

são nii,o dcll opinião decisiva. Pcl;~ p:trtc tcl'
§ 2°-Em voz dc-Commissilo fisc:tl. di.!Hl- eeir:L do codig-o, 0 fallido ou cull)oso ft•audu

se-curador das massas falli(hls. lento era j11lgarlo pelo .Jury; o cr·imc de fal-
Posto a votos, é approv;L!lo o :leg11 in to ~ 8°, loncia era. de compotcncia daq ucllc trilmnal; 

da referida emenrla, sob n. li: o decreto do Uovcrno Provisorio mandou que 
§ 3o-Su1Jstitua-sc pelo scg 11 inte-A poti(:ã.o o julg:Lmcnto fosse feito pelo juiz das fal

inicial preencher{~ todos os rcq 11 isitos exigi- loncias c p:>r <lous adjuntos da junta do com
dos pelas leis do processo cdminal; sor<L in- mercio · 
struida com a cópia. ue todo 0 processado até A' Commissão pareceu esse sy..;tema mais 
a concessão ou denegação da coneordata., 0 Jihcrnl QliO o julg;irncnto singulal'; ·entre
apresentada dentro do pl'azo <le 15 rlirts, a tant•) d~sso que <1: C::tm_am rcs?lvcrü.rcn~ sua 
contar do recolhimento dessn. cüpia. ~al~c.dOI'l~ ?. que. J.ul~:~s.sc rnats convomente 

Posta a votos, ~~ approvada iL 
. _ • 1 eLOS ll1 tOl OSSOS tl<t .JUS t,lç,L. 

soglllll te Porbnto a Com missão nã.o tomou a res· 
emenda, so lJ n. 18: 

Art. 84-Accreseentc-so : Vl- Atrazo de 
escriptumção. 

E' annnnciada a. votaç~i'í,o 

ponsabilidado definitiva do assumpi;o i a.o 
conü·<Lrio, deixott ;1. sabedoria da Cam.ara 
o :mboe si que1· que o julgamento do fct!lido 

, sc.iü. J'oil;o pot· um tl'ibunal composto do .juiz 
tla, seguin~e c do dons pares do fallido, ou si, pelo con-

emenda, sob n. 1\J: 
Art. 87- SIIJlill'imam-sc as pahvras- o 

por do11s adjuntos, att~ o fi11al, c os ~[::\ l", 2° 
e 3°. · 

O Sr. Par::uthos ~lont:enegro 
-(pela onlcm)-Sr. Pl'esidont.e, tonho assistido 

em silencio ao degola.mon to tlo minhas o mon
das rarlictws o ;i, approYa(,':ÍO do algumas so
bro <letal!JCs. 

Não quero omiJai'a<)<LL" nem con traria.t· a 
nova orientaç~ã.o qtte sn nto da1· ao instituto 
das ütllencias. ·. 

A})pello pam o futuro, qtw viJ·;_i dizot• si 
tive ou não razão. 

A respeito, por(~rn, desta emenda, para cn
caminhal' a votaçíio, julgo necessario o con
veniente dar (~ Cama.ra uma informação. 

O tribunal pl'ivilegiado, •.quo o decl·cto 
n. 917 creou, o p1•ojecto mantem o a minha 
emenda elimina, J;em d;ulo o seguinte l'esul
tado. 

Em milhaees de üülenc:ia.s, que ('oram ahor
tas no ultimo decennio, o referido tribunal 
não cnconteou em um sô 1h.llido a. m:.üs leve 

i;eario, r1uor· o julgamento pnlo juiz sin
gular. 

A' Commis . .;ão pareceu mais liberal o pri
meiro systema, pJrúrn a C;~mara, resol vm·it 
em su<t st~hcdoria.. . 

A C nnmissão ni~~o so oppõe a que seja ap
provmla n. omonüa. üo illnsi;t·;Ldo Dcputttdo 
pela Baltb si, por·von tura, a. Cama1.·a, cn-
1;cndor quo elln. é mais convoninntc a.os in~ 
i;'Cr'OSS!lS J1<1 justi~~a. 
Submctt~-se a votos a. emenda. 11. '19, ao 

a.l't. 8i, que '·diz-supprimam-se a: palavras 
-o JW!' dons adjuntos, até o final, c os §§ 1 n, 
20 e :·~u .. 

O Sr. Seabra (pela o1·dem.):-Sr. Pre
sidente, V. Ex~ póuc uividil' a emenda n.l9 
em duas partes, a primoim_:._sup})rimam-se 
as palavras-o por dous-adjuntos, ;tlé o final 
-e a segunda-o os §~ 1", 2" o :~". 

Posi.a <L vot;os, (\ appt•uvu.da a, seg1linto 
1" parte da emenda sob n. l D: 

«Art. 87. SnpJH'imam-se as ptLhtvras- o 
po1· d<.~llS a.djuntos, ai;(\ o tintü. » 
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IÇ <LDJtímei:Ld:L <L votaçào d<L seguin:;e Dirni, entrel;anto, <J.nc a mecliila ncH:t con- j 
2" parte d<L I'Of'llrida. emenda, sob n. lU : tida ô tmnporarl<t. 

«E os§§ 1", 2" e :Jo. » O que .desejo, .e esta foi tt minl1::t. intonçi"í.o, 
qnLtrHlo Jonnnlet essa emenda, é impedir que 
um empr-egado qui\ tom, supponlmmo.~, cerca 
(lo 1q a.nnos de s~Jt'viços,ficpto priv:ulo dos 
vcncuneni;o::; que t111h~L at1~ o presente. · 

O Sr. §ea.bra (pda rn·deui)-S.t•. Pl'c
sidcn te, esses §§ lo, 2" o ::lo de ll no f:tla. a 
2[1. JXH to da emenda n. l 9, estão prcjwlieaclos 
pOI'fJlW tl.esdo que cUes sã,o iL eonscqucnciit tlo 
dispo.>to no :u·G. S7, üe.~appatcccndo o al'&. 87 
esses p:Lrageapltos úosappnl';Jcem, bem eonío 
o§ 1° do tu't. 88. Uo morlo que <t approvaçfl,o 
da. emenda a.o tn·t. 87, impol'ti.L mt sup}n'c.ssào 
dos §:::i 1 o, 2" o :)o <lo mos mo a t'tig-o o ~ l '' do 
<Lt't. 81). 

O S1... Presidente-O nobre Depu
t:~do tem r<.~zão; n. <LlllH'OVa\ã.o (ln. cmentla 
eonsidoea prcjudieaclas as ('mondas aos § 1°, 
';!,o e :-!o. · 

E' annunciarh a, votac;f~o d:L :nguinte 
emenda, :;wb n. ~~~ 

«Art. ll3- Em Vl~Z de -suis nuzc.~ -
1.liga.-sn : -· rloll.~ an nos». 

O Sr. President,e-A cst:1 ontetHhL 
lut uma sub-::m1enrla. da Cornmiss:lo reduzindo 
o 1wazo de dous iLnnos a um anno. 

Em :-;oguiüa, (J post:t a votos c approv:~da 
<L rcf'crirl:t snh-crncndit rl:L CommissT~o, ficando 
prejudicarl<.t n, omentla sob n. 20. 

Posta a votos, r} rojoittula. :.1 seguinte 
emc.ncla, sol> n. 21 : · 

SuppL'imam·sÓ os a,rlis. 120 o 130. 

E' <Lilllllllcia!la a votaç.ão da seg1t i ntc 
emenda, d.ns Ses. Neiv:t o outl'os : 

« Aecresccn Gc-:~a o scg-uin to par·a.gl'apltn ao 
tu<;. 130 (disposiçi)cs guhl.c •): 

Emqmtnto os Estados, ondu lt•JttV,)l' eut·;t
<lot• 11d vativo rla,s m:tssas l'od lidas,un ica.trwntu 
com :1 porccn ta.gem, n;-~rJ mat·e:w veneimen-
tos, etc. » • · 

() Sr. (;ernl~l.n.o llasslochcr 
(peta ordem)- S.r·. l)r·o,.;idcntn, esl;r: al'tigo t\ 
inarl.missivcl, pol'lliiO vem 'lispút· soln·.:: ma
tel'ia d:t exclusiva. r:ompct.nncia <los Es ;atlo;-;. 

.I•:' da sobct·a.nia dosGcs dneitlit' sobt•c este 
p:ptto. 

As.-;im,nã.o l)()dcnws rletm·mina.t· fltte vigol'o 
esl;a. pol'cent:1,gnm omqu:wto os Estarlos nü.o 
e:-~taholcect·em "''nc:irtWJJÍioS fixos. (1lpoiarlos.) 

() Sr. Neiva (pela ordem)- :)t•. 

l't•csldelll.e. Nfí.o ouvi I,P.tll "· opitti:'i.o do nohre 
lJoputado pülo H.io Ut·antlc do Sul, sobl'e a 
cnwnda, t~ujtL votaç::·w V. Ex. acabu.d.eannun
ciar. 

Desde que o pt·o,jecto exti11gue iL }JOI'con
ta.~crn,. cl~J aceordo c~rn outr-o col!ega, aNen:_ 
tet . a 1du:t de constgnar--sB :1, . continuaç:i1J 
tlcs~a poecentagcm :1tü que os Estatlos mar·· 
(1uem os voneirncntos. 

. O Sr. Sea.brn (tJela rwdem)-St·. Pro· 
s~<lcn~cJ, o pensamcn to üo JH'ojccto foi ex.· 
nngutt' <L porecnl;a,gem dos euradot·os fiscaes, 
pot·eentagnm ft q:ro nunca tivm·a.m dil'ciiio. 
(Apoiados.) 

I.>~o foi um encho:·to na legislação das fa.l· 
tenems, contt:1. o rpml tem-se I.ovantarlo 
o clamnt: pu bl.ieo. 

Assim sunJ.o, o pt·o,j;\cto nã•) só cxGinguo 
o:;s:.L po;·ctmtagem, como JH'Ohibc tel'minan
temnnte que ~c dú qualquel' pot·ccntagcrn i1 
cue:vlores Iiscaos tlo massas Ji.tl.lidas, o flUO é 
di1 comp.nl;o.n~iil do Çongl'csso, vi~to que é da 
:511<1 ~ttl;nbUJr;.a.0 log1slar sobre fallcncia,s. 

O SR. ES:\IJ~l\AWI:'IIo HANDIWtA dá um 
a.ptwV\. 

0 SH .. S".\J:Ju-A Cotnlltis~ào disse quo es
ÜLY.iL ern vignl' o ;~1·ii. ;)n, § l0 ,d<.L lei do 1894, 
que mantl:L lllW o.;; cttJ'adorcs lisc:LC3 tenham 
os vcncimnn l;os dus pr·rm10tnrcs publicos, 
eomo ol'gilos do Ministcl'io Puhlico que sã.o. 

Assim, pois, em l.Jo;t doutt·in<t, aos curado
I'<':' fiscws tlik; Ini1SSiLS l'itllidas não eabo pot·
ermGagmn :dg11ma, n foi oxrwta.montc o ClUC o 
<~t·t. 1::10 do p1·ojr:~cto pt·ocm·ou tomar obro. 

Os vencimn11 tos :1 q uc toem direito em ado
res da.il tnassas l~tllid:ts sã.o os tletcl·mina.dos 
no al't. 5° rla lei n. 2.~5, de :lo de novembro 
de IS(H, que detcl'minava. ... 

O SR. J•:s:\IJmALillNO lh:'\DJ~lfu..,- Isto cstct 
em <tdigo de lei ou no pl'ojoc:to? 

O Sn.. SEAnRA-Pec,:o pcemissü.o (t C<tm:Lr<~ 
p~1.I'a O:(plicat• bem o iLs>um plio. 

Eis <tílui o at·t. 5", § l" ÜLL lei de 1894: 
«0 c~tradut· da<> m:L!::\::ms f<Lllith~s e o curador 
dos ees.id uo:-> lror;'í,o vencimentos itlonticos aos 
dos promo;;orcs publieos, sem dil'oito a 
eustcts, eomm'is:-;õcs ou :pot·ccntagcns .. » 

O que ar~onwc:eu, poeém ~ Em um Ol'çn.
mcnto da J.espoza, rcvogümos <t disposir{ãü 
do al'1;. 5", pam mandar que os cm·a.dores 
fise;ws (;i vosscm poreentagcm; não os cue(t
doro:s fhcac,; !lo ttceeeto n. \Jl7, do 24 de ou
tul:iro do lSDO, mas o> eut'11d0l'cs fisci1CS do 
(].UC c~ogit.a o Codigo Commcrcin.l. 

A Carnat'<.L, no Ol\~<tmcnto, rn·;tt,ieou uma. 
c~ou:-;a in:Ltulita., ro:->taueand.o a 3" parto do 
Codigo Commorcial, que cstav<t revogada.. 
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Portanto, os curadores fisea.cs nfí,o toem r rentes nsplwra,.; do vida social, do outro se 
direito n, porccnta.gcm ttlgumn. c assim o úc- h~Ltcm c·w~tjo,;amente n<t porfia pal'la.m'cn
clarou o projccto. tar, porque da. :.;olução dostn. questão dcpên-

0 SR. NEIVA- l\I:~s v. Ex., no pl'ojecto• dcrá a do m!üta~ outras contid:ts nos varios 
niarcou. porccnbq.;om ao ,juiz. Ainda bom tcxyJs con;-stJtuc~?naos. . . 
quo V. Ex. diz cp10 d(WC !ta. ver ordcnaclo. . S1 o l~l'O.JOCt? for dcnot:11lo, st ~~ prt:~r)d~0-

• . . , . • ~:.:ta. obng~.Ltol'lí1 dQ cn.samcnto c1vll nao íor 
Posta. :L vot~s,. u l'e.]el f,ada :-t, relC:l'Hl<L dccrcbda., si os crentes não f'oPom lorea.dos 

mne~da d,o :Sr. 0mva ~ c~u.tJ•o c_,bci.~1 ;~s,;1~~1 <~ pe~o temor· tlas p~na.s, :1 se casar eivilnionto: 
do ,sr.P:n:mt ! ... l~n.an·1·~;.c·.I·~.Llo_. .. ?1 ~:;; ll!Oils .. 1.e' <L lib_ct·d;~lo cst:Lt·a. ~alva, ;L Indcpe!Hlcmci:t da 
pata o em::tdol cl.ts llt.tSS,L:; LüluLL,;. lgen.Ja. na.o ~erá. vwlada. Si, porém, a.mc-

E' o pr0jecto, assim ontc'.IHbrlo, :Lpprov;Ldo clida orliosa f'ôt• approvarla, si os defensores 
om 3a discussão c onvbdo :t. Commissão do do Estn.1lo omnipotcnto tl'inmrlharem, consc
Redacção. gnil'om, eonw Ccsar, a.tmvcssar o Rubicon, 

apezae du jnramcnt:J ou promessa feita de 
rospeilia.r a Constituição, osta.l'<Í, tudo per
tUdo. De invasTo em invasão, do victorüt 
em victorü1,, chegarão a tlestruir todas tts 
libm·dttrles rcpublican:ts! 

:"l'ão nO::! illudamos, mctts sonhoeus; a so
lução dosi.a. c1ucstã.o do cas:uuento dvil tl·ará 

Ninguem pedindo a palitvt•:t, (~ mwct't·ada a scLlutare:~ (1'.1 perniciosas c;Jnsequencüts pam 
discussão e adiad;t tt votação. o mecanismo constituciona.l ela R.cpublica. 

E' annunciad:t a. uiscussfío un ic:L do pro· 
jecto n. 4, do 1901, coneo•lcndo ao Dr. An
tonio Augusto Ribcit'ü rlo ,\lmeid:L, Ministl·o 
rlo Supremo Teibunal Fcdc;r·al, nm a.nno do 
licença, com todos os seus vencimentos, p:U'<L 

tratal' de sua. saude onde llte convier. 

E' annunciad<t a. discus::;U.o unica do pro
jecto n. 5, de 1901, conceLl..erulo n.o Ur. Al
fredo Moreira de Barros u li vci.J·a. Li ma, 
lente da Fa.culdadc dn Direito de S. P:wlo, 
mais um anuo de licenÇê\, com (H"Jcnado, 
para tratar de sua sa11do onde l111~ convicl' ; 

Ninguem pedindo ;~ pa.lavra., é encerrada tt 
discussão e adiada a vota.1~:ão. . 

E' annunciada <L continuação da 2a dis
cussão do projccto n. 87, de 1900, mandando 
observar varias disposições ,pal'<L fiel ex
ecução da lei do casamento civil. 

O !Sr. President.e- Tem ;1_ l.,;tla
vra o Sr. Tosta. 

O Sr. 'rosta-Sr. J>t•c.-:identc,é grande 
temeridade minh<~ vir tom<tr- parte neste de· 
bate, em cruc os nmis bellos, cloquen~cs e 
brilhantes oradores ü:1 CamtmL j;L torçat•ttnl 
as armas em todos os tm-renos. E si o !'aço, (; 
impellido pelo dovnr de represent:Lnto da 
Nação e pelas minha~ peofundas convkt)'íu:-; 
religiOsas, que mo or<lonam entrar no com
bate para ser dor!'otado ou vencer eom clla.s .. 

A questão que se agit:b actualmentc na 
Camara, que occupa a a.ttenção d<t impt'cll::ia 
e traz pendente de nossa.s delibcrat{Õo.-; o es
pírito publico, é transcendente, impol'tan
tissima, porque não entcndB sómentc eom a 
precedencia obrigatoria do e<vm.mento civil 
ao religioso, mas t:w!lJem c.orn os pl'incipios 
fundamentacs d:1 Constituiçã.o da Rcpublica, 
com a indcpondcncia t•cdpJ·oca dos dous po
deres-o espiritual c o tcmpoJ·a.l. 

E' com razão quo os íntomeratos apo.-;tolos 
da liberdade, de um lado, e os defensores ex
trenuos da intervenção do Estado nas diffe-

Nã.o ~oi porque, Sr. Pl.'csidonto, me cha
mam clerical c ultra.montano t Clel'ica1 c 
ultramontano é, na gyrin. dos livres pensa
doees, dos espíritos enwnr:ipados, synonimo 
de obseura.ntista., inimigo d<~ liberdade e do 
progresso, um OSl)irito oxaggeradamentc con
servador, que. om vez do fitar os largos ho
rizontes do futuro, está sempre volGado 
para. trás ... 

() SR. FAUSTO CARDOSO- Não tem espe
ranças, mas saudades. 

O SH.. TosTA -Eu 11ão tenho saudades, 
mas tenho espcr<wça.; de ver firmados o.; 
pl'in_cipio.; lilmraos 1la Con :tituição. 

Sem c:tthoUco fil'me, som o l'espeito 1m
mano. o mu tenho lxdido scmpl'e pela libe!'· 
dadu e pch progresso do meu paiz. As mi
nha,; üMas ni:Lo sã.n tle hoje ; voem do Con
gl'n,.;.;o Consl;ituinte, e, h:t dez annos, mo bato 
p JJ' oll:Ls ci)ltel'entomonto. 

No Congl'esso Con ;·tituinte, qua.ndo se tra.
t.:wa. do organiza.t· doliniiiV<tlllonto a R.epu
ld~c:L, não mn dci.<..ei inti_biar pela. t•evolu.ção 
tem1nphê~nte ; suc;tentet coulo c~~iihohco, 
fun1lando-rne em autoridades in,;uspeitas. 
Littl'C~, Lel'oy-Beaulieu, Fcrneuil e Fel'l'y, a. 
tiniào do l•~stado e da Igreja, por H<W <L Nação 
Jh·az'ilcii'<t catlwlic::1, em sua. fll1-ttsi totttlirlade, 
e I'cputar a. sBpara.ção «Suhvm·siV:l, da. paz c 
COILe . .;ã'J SOCÜLOS. » 

Eu em· pela união e indepenüenein. do~ 
dou~ poderes, sem rgwror, enliretanto, a con
tinu:Lc;.ã.o {lo rcgintCil ;~ntigo do Jl•tdJ·oado, 
q 110 JWaticamerno se id'<tll >1iH·mav:t na sujei
(;ão li:L Igrcj:t ao E:-~t:t1lu. 

En Cl'<L franealttente contl·a. o 1·egalismo, 
quo tantos male;-; eau:-;ou (t Igr~ja, no COJ'l'Ct' 
dos tempos. 
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Aind.<t hoje sou cohcrentc ; sustento~ 0.111 
lhesc, <L uniito dos uous podt~ros, m;mttda ~t 
indcpendcncia recipro0a, mas, cr.n hypo
thcsc, acccitp a sopat·açao, com a. nyws ampla. 
li.IJCI'tla.dc- df\ aeç~ão p;u·;t a. Igr·cJa, p~~l'quc 
a.cho-<J. prerm·l••cl <1.0 systc~m<L !] ;_L unmo .
quantlo as c:lasws rlil'iguntus, os ltor':cn.,; 1.11-

vostidus ela-> funcc,:õos 1lo Estado , ~ao sc1 ;-
11ticos, indill'cl'cntes ou f'l'ancamontt~ aea liho
licos. 

E' t~ste o t,olJi co dn dist~tu·so qur1 pr·ont1ncini 
no CIJngt·nsso Constituinte: , 

« Pal· .. icttlal'tnentc, eorno catltOfico, penso 
rpw o rnclltot· systema, u mais atlaptavel á,s 
nossas tr·adiçõos ú o da ttnião. E' o que SQ 
onca.min htt p~H<t a l'eu.liza(,:í'í.o d~ id<!;d <la Ol'
ganizu.çã,o cltt•isLã. do~ Est:ulus, 11lual t;e;u,:ado 
primoros<t e magistmlrncmte polo a.ctual ?um
mo Pontífice na, sua ntcmol'a.vel encyelwa
Immo,·l (:./.e Dei. 

· Como congt·cssbta., porêm, .nas actn,les 
eircurpstancias politic~ts do pa1z, Jn·o . bono 
pacis, não tcnllo a prelenç:a.~ (le P.l'OPO~' a 
restauraçào cl1> lltHl a. t'cvoluçao cxtmgUJ~; 
acceito t.t Beparaç'ií,o, mas q u~ro_ n, scpamçao 
franca, sem pchLs, sem l'estncçocs .c~ntra a 
consciencia. ca t1wlica, flmn pcr.,ogmçat• con
tra a IgL'ej<L, l'ospeitados os diroitos o a,; 
liberdades <hL Igreja, gyra.ndo ~s clnns po
dere::; lndepontlcnl;es nas l'Cspectt v as csplte
ras de suas att.t•ilmiçõe.;, sem líostilicbtlel:l 
l'OCi Jl l'OC<J;S-

O 81-. Br.:vilaqua rH um long(·, :tp:trtu. 

O S1·. 'J'os!u.-E' m<LÍS um Jiscurso do qnn 
mn a.pa,l'tc; V. Ex. resor'VC-.)C pm·a qu:tndo 
occupat' :1 trih:um. (_1[uito bem). 

O tloct·oto de 7 tlc j <Ltwiru, cu,iu llX:.mw 
pm·functorh•mcnte acabei de f'ctzot·, ltwan~ou 
a, lll'ineipio rcclamaç~õc~, a.l~t'lllNit mesmo ,'L 
('.OI18CÍCilCÍa ele lllLLit<tS falllliJ:tS ; IllitS (l0p(llS 
o npiscop:tdo b~·azilcit·o, em nnK. pa~tot'.d 
eollcctiva- monttrnento dt~ saucclot·l:L c 
fervor religio:So :- s:dvanuo· o pt·incil!io ~a.
tholico da união dos ili>liS porlet'1~s. :Lccct tou a 
scpa1·aç·ü.o ... 

O 81·. lJrularô-Como morltts vi·IJe;uli. 

O 81·. Tosta-_ . . como um f:tcto incvitavel, 
confiado em que o Governo Provisorio man
tcl'ia o clccroto no quo do liberal e democrn,
ticu co 11 têm ]l<1l'<L a Igl'eja. 

~r. Pt·esidont;e, nào sbt·ei ou qumu, como 
congt'l)Ssi:-;ta, vcn1\a, petlir mais do_ que accoi
t.ou o episcupttrlo, insli:tdi) 11olas cll'wm~ta~1-
eias imperiosas da revoluçao, ntl ontergcncm 

Uma voz- Pelo clero? 
O 81·. Bcularu --Sim, scnliül'. 

O Sr. 'l'o.~ta- .. . com a3 corrccçõc::l quo lWC
tcndo pr·opnt· opporttmamente. ,, 

Pótlc set· tltxatlo de r:lerical, no má.o sen
tido d•L palavra., Si'_ e eesid ente, q nem sus
tent<~, S<lmcth:wtos idúas, quem pede para a 
lgrnj:t torla. a libcl'uadc do ;wçü.o no direito 
cÓmJJtum, snm.rlY::lama.r cousa. alguma contr 
as di versas seitas religiosas ?-

0 SR- MALM~UL\S GoNÇALYEs-Oomo ca
tholico V. Ex. foi logicu. 

O Srt. FAUST<> CARnoso - Como eon
geessisG<L. foi li.heral. 

O sr:.. 'l'oSTA-Sl'. Presidente, q_ucm pensa. 
assirn não pótlo Sdt' suspdto aos defensores · 
da libcrtladc. Quem, em um Congresso Con
s ';ituini.c, envolto em UJJU atmosphcra carre
gada do preconceitos contra a religião offi
ciallncntu predominante até então, aflirma, 
s.mt desf<\llecimellt~)s, as suas convicções, c 
dcchr·a, l'eancamonte acccitar a liberdade 
pal'a a. sua I gt·nj:J. no di l'eito commum, dú. 
provas do sincorid~tdo e niio pódc ser ac
cusado de apf·)!o ('xaggcrado <í.s cousas do p<Ls
sa.do. 

Ditas esta,s palavras, ;~ titulo de exol'dio, , 
cn tr·o no exame da nmtcria, começando por 
tomttr em consideração algumas reflexões 
feitas pelo illustrado wpresent<tnte de Ser
gipe, o St·- Sylvio Rotnl\l'O, cujo mel'ito in
tdle.cLual e li I; i era rio ü reconhecido em todo 
o paiz. 

Assisti au 1liscnt·so tlc S. Ex .. que pi'in
cipion nut;t,IHlo q uc o debato sobre o ca.sa
ntiJnto civil, nã.o só aqui como em outt·os 
p:Lizc~, L<~m sido deslocado : o combate não 
6 mnt·o o t•cgaLisruo e o ultl'amoutanismo, 
cn l.t·o as !'aceda:> volr.ail'eanas c · os !'urot·c:-; 
do f'a.JI<Ltismo ; <L ctuu.,tão devo ser cuca.r<tda 
sociologkanionl;e o ;,i, luz dod lH'incipios da 
pltilo.-;ophia do l!ol'IJ(.wt. Svencor. 

~ _ 8x. di vitliu a N:Lç~ã.o brazilcil'a. em tl•1US 
"t'npos: a, rJlitt·, rlo . ..; intdlcetitac.-; c a. ma.ssa. 
~lllol'plt:L tlüs ignot·:~.nte,; ; uma. com o sou 
irlmü philosopltico :t.levant<Ldo, a oul;ra com 
o seu í'ana.ti.,mo, se1n ideal, acreditando na. 
rcvclaçã,u i mmcdi:tta d~L divindade. 

N;'i,o sei onde começ:.L a fronteira que 
scpat·a. os dou,; gl'upo.~. 

-Qu:LCS ~orü.o os intcllccf,uac,; que constituem 
a élite 't. Stw~io súmonto os spcncoristas, os 
po:.;itivi;-;tas, o~ racionalistas '1 

O~ catholico.; não farão parto ta.mbcm do 
grupo dos intellcctuao::; ? 

diflidl em qnc nos aclta.mos. 
Acceito u d(>.Creto tlo 7 

180() .•. 

l·:n Cl'oio, Se. Presidente, quo os 8pence
clc j<J.ncü•o de rL.;t:.t;-; :-i5.o, em nosso p;Liz, 1·g,ri nantes in gur-

o 81·. 
cadas. 

gite vasto. 
Baclarn- Com as cort•ecçõcs indi~ O mundo do3 intellectuae:;; é, em gra.udo 

parte, con::~tituido,Sr. Presidente, por catho-
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licós, C!UC, nT.1o tendo tempo parã entregar-:·;e I incogiwscivel (hnowaule e ttnhnotcaule). Os 
ás cogitações ospcculativas da, philosol)!Jia. phenomcnos constituem o corrnoscivel o resto 
moderl1a, adoptam a. philosophüL christã, é o incognoscivel. Vê ncstc"'ultimo ~ rca,li
crcemna rcvelaç~ã.o immcdiata d=t diYintlade, daue absoluta inteiramente in:tpodcra.vel, a 
c adoram a Christo. energia. in1inita, da, qual tudo peoecrle , con-

Não contesto a extensão, solidez c pro- forme resume Geuher. 
fundcza, dos conhecimentos do phi losopho Para mim (~ incomprehonsi vel essa rlou
evolucionista da Inglaterra. A thcol'ia. do trina do incognoscivel que se revela por um 
evolucionismo, bem entendida, não se oppõe l:tdo o por outeo é absolutamente inconce · 
à doutrina catllolica, ma.s não comprehcndo bivel! 
o deísmo de Spencer, o incognosci \'Cl abso
luto, que se revela pelo cognoscivel c fic ~L 
inteiramente desconhecido ! E' um Deus nc
lmloso, cgoista., que se occulta. ás massas 
igno?'antes, que não intervêm n:1,s acçõcs hu
manas, e serve apenas pat·a as especulações 
dos philosophos, em :-;cus gabinetes c seu .~ 
livros ! 

O Deus do ;; christã.ós, pessoal, que :;c reve
lou ao genero humano , conviveu com elle e 
prégou ás turbas a mais sublime moea.l, é 
um Deus social, um Deus consolador, que 
nãoJ>e limita a governar o universo por leis 
gemes, e intervém tambem IH dil'ccção da-s 
cousas humanas. 
_ A religião de Spenccr ... 

0 SR. FAUSTO CARDOSO -Talvez V. Ex. 
queira se rBferií• a. 'comtc, que creou uma 

, religião. · 
O Srt. Tos'J·A - ... não me s<üisütz o espí

rito. 
Aqui tenho um livro precioso sobre o 

positivismo em suas multipl<ts mani restações 
c variações, livro que o proprio Laffttte,-pon
tifice da setta em Fra,nça, considcl'a uma 
ol)ra escripta com consciencia _,e imparcia
lida,de, c um cri ti co austríaco fl ualifica. 
de «obra prima, de monogra})hia scienii
ftca'>. 

O SR. FAUSTO C.mposo-.Ma.s essa obr<L 
nü.o diz que Spencer creou uma r~ligiii.o. · 

0 SH., TOSTA-E' o livro do allCillTí.O Gt'll· 
bcr: «0 positivismo dcsrl.e Comte :Ltt! aos 
J10SSOS di:1S». 

Não digo que Spencer creou uma, rcligi:lo 
como a de Comte, com seus dogmas, seu 
culto externo; seus ritos; cu me retiro à con
cepção de Deus, pelo qual o ·philosoplw pre
tende substituir a noçü.o de Deus rovela.da. 
aos christ'iios. 

Ú SR. FAUSTO CARDOSO-:_l~ntão Kant iiam
. bem e outros crearam. 

O SR. TosTA- Spcncee, reconhecendo a 
Jn-im·i que ha na. intclligencia humana, <L no
ção de um ser superior, e a poste1·im·i que 
essa noção é consagrada por todas as reli
giões c querendo conciliar a, sciencia, com a 
religiüo, ou antes, supprimir todo motivo 
de conflicto entre a sciencüL e a religião, 
divide todas as reaUdadcs em cognoscivel e 

0 Sn,. FAlT:STO CARilOSO- Porque V. Ex. 
não lc,u a o~Jl'a. Si conhece-a so por notas 
de um cscnptor flun.lqnol', como quer com
prehendor a. çloutl'ina do philosopho? 

O Sn. TosTA- Perdão; Gruber não é 
simples annotador, ê um erudito c profundo 
conhecedor da philosophia. moderna , e na. 
obl'a citada expõe com a maior clareza c im
!Jarcialidade todos os systomas do philosophia. 
positiva eonhecidos, inclusive o de Spencer. 

Lerei(~ Canmra a exposição fiel ele Gruhee 
c depois a, refutação. 

<(Todas as religiões C'. todos os systcmas 
pltilosophicos, diz Spcncm·, estão rb accol'do 
com o senso commum (sensus comnwnis), 
que é, como sua base universal, p<tra reco
nhecer um absoluto incognosci vel . . lsto se do
monstl'a a post.erim·i pelo exa,me dos dilfe
rentcs systema,s religiosos c philosophícos; 
a~;;sim conw a p?·i01·i pela natureza da intclli
genci<t. Todos os systemas religiosos e scicn
titieos contnem em relação ao inconccbivel, 
que estão d.c accordo em reconhecer, um 
pl'incipio commum de verdade. A religião e. 
a scienci:t appa.rccem, pois, assirn como o 
polo positivo e como o polo ncga.tivo tle um 
só c mesmo pi}n~amento humano; são dous 
aspoctolil diffct•entes de um só c mesmo uni
vet·so. 

As idéas religiosas c scicntificas são puro.~ 
symbolo:'l do' real: não são o coohecimcnto 
dclle. 

. Toda tentativa feita paea apodol'ar-:m da 
oxis tcncü~ real (em OJ)lnsição aos phcno
meno:;) é uma contradiçã.o e tende ao sui
ctdio intollcctual. De um lado, pois, a reli
gião deve a,dmittil' que o absoluto é inteira
ramente incognoscivol; de:vc se limitar, com 
um temor todo religioso, a;- uma definição 
approximrLtiva do absoh~to; c, de outro lado, 
a sclencia, deve confessar quo sua.s explica.
ções sú t oem um v alor pul'amonte approxi
mativo c relativo; deve reconhecer o cara- · 
der sobrena,tuml do prin.cipio supl'emo de 
todas as .realidade;; n atm·ae~ . >> · 

A thcoria de Spencel' conuuz <.L négação 
da revelaçü.o divina, que é um dos dogmas 
fundamentao.~ do christianismo. A religiri,o 
de Spencer é dc:'{consoladora! 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- 0 nobre Depu
tado por Sergipe definiu o que ora uma re-
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ligiiLo: clla. tem um dogma, um culto e uma 
moral. Speq.cor nã.o ct·cou religião al
guma 

a.; philo 10phi<t; á su L ma. i; a! ta. synthese! » 
(Trocam-se vltt-iõe apartes.) 

O S!l. TosTA-~ão me colloco no ponto de 
vis~a sociologico. Toda religião .social tom 
um dogma, um culto, uma moral. Refi
ro-me á concepção ou á noção de Deu;;, do In
.cogno~éivel de Spencer, e suste 1to quo, si 
semelhante concepção baixasse das alturas 
philosophica.s, onde aúeja a elite dos intel!e
ctuaes ás masms ignotantes, amorphas, da pt>
pulação, a que se referiu o honrado Depu
tado por sm·gipe, seria esteril, des !onsola
dora, incapaz de produzir os beneficios o os 
actos de heroismo sublime do christia.nismo, 
da religiii.o revelada, do Deus humano, que 
se revelou á humanidade e conviveu CJlll 
ella.. 

O SR. PRESIDE:-iT~~-Poço aos nobres Depu
t:\do.; que não interromp<Lm o orador, porque 
a hora está. adea.ntada o a. pl'imeira. parte da. 
ordem do dia e ;ti a. c ;gota r-se. 

O illustratlo Deput::Ldo por Sergipe consi
derou caduca a religiiio do povo brazi
leiro ... 

O SR. FAUSTJ CARDOSO- O que o nobt•e 
Deputado por Sergipe disse foi que a reli
gião era cousJ. que n:lo ::1e extinguia, quo es
tava na alma humana, era utna. idéa que 
estava no fundo de todas :t~ consciencias. 

0 SR. TosTA - 0 .{ a.pat·tes iam ll\0 des
viando do meu designio,que era oppor á dou
tl'ina de Spcncer a t•efutação succin&a o clara 
de Gruber: 

<< A doutrina de-Spencm• sobre o íncognos
ci \·el é, debaixo do ponto de vista philoso
phi~o, uma. verdol.deira monstt·uosidade. O 
au >o •· a.túrma de um lado illlC todo o cognos
ci vol é uma manifestação do incugnoscivel 
que se re-vela ; c, do outro lado, nos diz que 
este inc. gnu::~civel escapa absolutamente ao 
nossu cunltccimento. · E' uma contradicção 
eviden&e. O que ~e manifeRta, o que se re
vela a nó3, nos é necessal'iamente conhecido, 
pelo menod de alguma maneira: não se pôde, 
poi~. chamai-o absolutamente incognoscivel. 

Além disto, esto incognoscivel que Spenl!er 
acha nas di versa~ orJeu$ de phcnomeno.;, no 
sujeito e no objccto, no espírito e na mate
ria, uo tempo e no e.;paço, etc., nã.o é piLra 
o autor ~in:i.o uma só e mesma substancia 
incognoscivel, a unidade, a realidade su
p rema que serve de fundamen ~o a todo o se f. 

O SR. FAUSTO CARDoso- Eu não estou fa-
zcn•io di;curso p:1rallelo, e.;tou apenas pro
testando contra. palavra.:> que o orador a t
tribue ao meu collega. por Sergipe, quo elle • 
não di> .e. 

O Srt. ToSTA -Não fallarei mais em re· 
ligião de Spencer ; fa.rei apenas um pa
rallelo entre o íncogno;civel de. Spencer o 
o Drus pes~oal do.> chri {tã.OJ, soJ o ponto do 
vist:t socütl, em relação á.~ masJa~ ignorant3s 
da populaçiio do nosao pa.iz. 

Que lucraríamos nós si.a ídéa do incognos
civel de Speocer penetra~e no e.;piríto da$ 
mas.;a,!i popttlares e sub.;tituisse o Dons dos 
chri:-;tTI,os 1 Nada ab.;olutamente. A ncbulosi
llade do iucogno :cível osteriiizaria o coração 
do povo, twJduziria a desconsolação, a dos
crenç:L, a morte mol'al ! 

O r.hristianismo, que sati:-;faz não só os 
espíritos superiores-Dante, Miguel Angalo, 
Descartes, Pa.~cal, FGnélon e Qua.trefa-ges, 
como os espirito.3 simple.;, as massas igno
rantes, conta mais de 19 scculos de oxistcn
cia fecu01\a. e civilizadora, tom influído o 
continua a. influir beneficamente na vida dos 
povos, nas sociedadei! humanas. 

Foram os missionarios jesnitas que civili
zaram o Brazíl e, ainda hojo, illuminados 
pelo ideal christão,prei!tam relevantes servi
ços á humanidade, na Republica dos Estados 
Unidos da America do Norte, catechizando e 
civilizando os índios. 

Não quero por mais tempo, Sr. Presidente, 
occupar a attenção da. Ca.mara com a de
monstra.ção da excellencia do catholicismo 
sobre as outras religiões e systema.~ philoso
pllicos; o, si o fiz, foi sómento para defendei-o 
contra o meno~preço com que, me parecon, 
fui tratado p .)lo illu:>trallo rcpt\.lsentante de 
Set•gipe. 

E' um erro logico que n~o se peedo:Lria. 
me&mo a. um principiante em philos)phia; 
é confundir a unhladtl ab6tracta do uni vcr::tal 
com a unid<Ld0 cuncrcta do i01li vi dual. 

Vou occnp~tr-me, St•. Peesidente, da pre
cellcncia obríga.toria do casa.mento civil ao 
reÜgioso, que so pt•etenrte impor aos nuben
tes-sob pen~t de multa e pri-;ã.o, ~que reputo 
um a.~tentado contra a. Constituição, uma 
violação da lib Jrdado de consciencia., uma 
offens.l á sober.Lnia c indcpendencia da. 
Igreja e um a;::to impolitico. Além disto, este incogno .civel, que se m=.L

nit'c~ta em todus os pheuomenus, nã.o é só· 
mente uma idéa que nó ; nã.o podemo; con
ceber : é uma verdadeira. monstruosidade. 
E ei3 por quo meio e como Spencer pre
tende i!eriamentc conciliar a religião e a 
;;cioncia, conduzir todas as religiões' e todas 

Camar11. V, I 

Diversos oradores, entre os qua.es o 
Sr. E~mer.tldino Ba.ndJira, Deputado p:.>r 
Pernambuco, lli.>cutiram a questão sob o 
ponto de vi'lta constitucional, com tanto 
brilho e abunrlancia de argumentos, que a 
materia parece esgotatla pot· esse aspecto, 

33 
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Ni'ío obstante, porém, farei algumr~s pon-
dcraçÕLlS. · 

O art. 72 § 4° da Constituição, que rege a 
materü~. dispõe: 

«A RopulJlicn. só reconhece o casam.en to 
civil, enja c:..~- lchração ser<í gmtuita..» 

Fiz pwte d.o Congresso Constituinte c re
fet'Íl'GÍ sumnutrüunentc o que se P<tssou em 
relar:ão :i. ma;tct·L~. 

O • pl'Ojoeto do Governo Provlsorio, c1ue 
· ~orvi u de b<tse ás deliberações do Congre.-;so, 
contlnlm a rcstricção da liberdade de con
scioncia, porquanto era assim redigido: 

«A ltcpu1Jliea. í:ó reconhece o casamento 
civil, cuja celebraçã.o precederá as ccrimo
ni.as de qualquer culto.>.'> 

Snbmettido o pl'oje~to (t com missão dos 21, 
_ ont.cnden olltt dever .aceeitar uma emenda 

supprcssiva dacJuCilt~ restricção, dau(lo como 
motivos justifica.tivos d<t supprcssão: que a 
medida, sondo de c:tr<tcter transitorio, e 
originada.. da, m<t Vontade coiú que a popu
lação roccbcra. o novo instituto, devia cessar 
com elle, e portanto cabia mais ern uma lei 
Ol'tlinal'ia do que n~ Constituição. . 

Ha outro argumento, que não foi especial
mente adduzido por ou~ros oradores, que 
serve para, demonstrar que a orientação do __ 
Congresso foi mais liberal que a da. Commis- . 
são dos 21. · 

A Carp.ara sabe CJU(l, além da emenda sup
pressiva da precedencia obriga. i o ria do casa
mento civil, foram olferecidas ao e :tudo da 
Commissã.o outl'as :·mpprimindo a rmrtri· .~ção 
das lt~is de mão morta, a expulsão dos je
suitªs e a prolübiçã.o-da í'und.:t<:ão de ccmven
tos e crea.ção de ordens religiosas. Ora, a. 
Commissão dos 21 acccitou tt ilo ca.)arnento 
e rejeitou as outrJ.s, e o Cong1·esso appro
vou todas. Logo o Congl'esso foi muito 
mais liberal que a Commissão ; consagrou a 
mais ampla liberdade de comciencia c do 
conjunto díts disposiçõe:; votada.s rcs.ulta que 
o legi.;lador não quiz crc::tr embaraço a.lgum 
á independencia. da Igreja, tornando o casa
mento religioso dependente do podet' civil. 

E'. claro, portn.nto, quo o Congresso votou 
contra a precodcncia oiJrigatoria, não pelo.; 
motivos do p<Lrccet', mas porr1uc quíz ga
rantir a liberdade e3piritual. 

0 SR. BARBOSA Ln.u- E este foi o voto 
vencedor no.:i debatc3 do Congresso. 

0 SR. GALDINO LORETO dà um· aparte. 

Os partillarios da obrigatoriedade pensa.m 
CJue os motivos do voto do Congresso foram 
justamente os do parecer da Commissão 

~ dos 21. Logo, concluem, póde ser ren.pvada 
por uma lei ordinal'ia quando o Congresso 0 SR. TOSTA- Ha outro ai'gumento que 
o julgar conveniente. demonstra clm:amente o espírito do Iegi.~la.-
. Si assim fosse, o Codigo Penal estaria em dor constitu.inte. 

pleuo vigor, e seria escusado legislarmos . Em 1891, votada a Constituição, o Con-. 
- agora. Mas, aJém tle ser opinião geral. entro gresso Co'nstituinte. pas:iou a f'unccio_Jiar 

os doutos, que o Codigo foi revogado pela. coino Congre-: .o ordinn.rio, segundo os mol
Constüitnição, acontece que os motivos do des constitucionaes, dividido em Senado e 
voto do Congt'esso não foram :os do parecer. Camara · 

. - _ No Senado um illustrc Senarlor por São 
O SR. GALDil'iO_ L?RETo-:- Por que razao o Paulo renovou a.precedencia obrigatoriado 

Congl'esso . Constttmnte nao voto~ as cmen- 1 ca -;amento civil em 11 m projecto que )oi ap
dítS tlllC ~a?ulta,va~ ~~ precedcmcw. do casa- provado; mas a camara. rejeitou-o por 
monto rcltgtosu ao cnll? gr•ande m<tiorin., sendo principuJmcntc de or-

O SR. BAHDOSA LIMA--' Porque a rejeição dem constitucion<tl o; argumentos addilzidos 
da. vrccede~teia obl'igatoria_ do civil já tor- pelos oradores que o combateram. Ora.,quc 
nava Yisivcl quo podia ser antes ou depois. melhor interprete da Constituição elo que os 

o Sn.. GALDINO LoRETO dá um aparte. p,~~1ios aut0rcs,os congt·essista.s que a vota-

O SR. ,Tos~A--:- Eu er~ Deputa~o ao Con- Allegam os ilcfensores da obrigatoriedade 
. gr·c·s3?,,So;:stl~m~te e_ na~ . votm a emenda o§ 28 do art.· 7.2 em ~avor de sua opinião. 
suppr , , :,;~n ~ pvlo:s mott_vos do parecer, como Diz 0 § 28-«Por mottvo de crença ou· de 
ta ntbc;1:- n:1;~ voj.al'am 0 ~1om·a~o Depu_tado funcção religiosa, nenhum cidadão -poderá 
pele.) l." ~o C:ran~~ do ~.ul, Sr. Bar:Josa Llm~ .. -;er privado de seus direitos civis, nem eq;
c IJ>. Sts. ~.llltc-:-:. Pere1ra, ,..,Raua~ó,_ Amplu- imir-se do cumprimento de qualquer dever 
:ophw c mm tos outros da ~ommrs.::ao dos 2l. civico». · 

o SR. PRESIDEN'l'I~ - Lembro ao orador De que nenhum cidadão h1•azileir·o púde 
quo a ltor;.t está terminada. eximir-.se do cum)ll'imento fle seus deveres 

ó sn.. Tosn _v. Ex., Sr. Presidente, ha cívi~os, po_r 1poti v<! de r91igião, concluem 
de permittir que eu continue por ·algum q_u~ os braz}le1ros sao obr1ga.doJ a casar-se 
tempo, afim de completar esta pa~te de meu ,crvilment_e· · . . .· . 
díacurso, garantindo-me a palavra para a Em primetr? ~ogar, pergunto:-0 casa-
sessão de mna.nbl\,. monto é um d1rerto ou um dever? 
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E' um direito que o. homem exc1'cc qua.ntlo 
o como quce. 

Si fos.D um dcvce Cívico, ontõ.o a. lei po
deria pt•csceevcr· quo todos o~ eitladiío: que 
a.ttittgissem ~L <:oPta id.:1.d.u i'o:'l :crn obt•igado3 a. 
casar-se, o que fclizmrJ n~o não lernbrou a. 
ninguom e seria ahilm'lio. · 
· E tanto é isto verdade que a. Co ·1st itui1;i'io 
suiss1, no ;u·t. 58, diz que o direito do casa.
mento (l collocado soL a pl'otccção da. Con-

Pcrgnntam, como é que a pl'<~cetlencia obl'Í
gatol'ia do casamento civil ao religioso itn· 
poda. deptmdenciu. 1 Perfeitamente ; o Conci
u,) Tl'ldenti no dctc.~·minou as condições quo 
os nubentes devom PI'eonchor p <.u·a . que lhes 
seja nliiü;:;ka.du o sacra,nlento tlo ma1;rlmonio; 
mas vem o EsG:ulo c <liz : além desms con..:-· 
1líç:õc:,; q uc <LS le i:> ca.nonicas. csta.beieccm, é 
n cc.):'3::l~u·io que u,~ nubentes _ a~n·c3cntcm aJ 
Ci.\i'Lldail de estarem cn.~ados c1vllmcntc. ~ 

fctlerac;ão. . · 
Os devere;,; civicos c1ue ningucm prJde dci

x;u· de cumprir por mo ti v o de eeligiü.o sito o 
s3rviço militar, o ·jury . .. 

0 SR. . . GASTÃO D~\. CUNIIA- 0 direito cn,
llOllÍCO prollibn uo pádr.J peg<~r em al'l11<~s ; 
segue~sc da.lü que; segundo V. Ex., a · Consti
tuição estn.belecc rcstricçõJs á liberdade cb 
cultos. (1'rocam-se apartes entre os 8ts. Gastao 
da Cunha c Yr;,/ois rle Crt.~t1·o.) 

O SR. ToSTA -: Nà.o é cxn.cto ,.gno n. Tgt•ojá 
prolüba, de modo a.hsolnto, ao pa.dre pegat' em 
armts para dcL'unJr.;: a. patri:1..~ 

A historia nos fitlta das oPdnns rcligioS:til 
mítitat•es, d.os Tomplal'ios, })Ol' nxemplo, quo 
eram monges e gt~ol'rr.il·o~ n.o mesmo tempo . 

0 Sn .. GASTÃO llA CUNll.:\. - Pet·gunto ~i. o 
pa.üro peescntomente p6(ic pegar om armas, 
pelas leis da. Ig1'cja_? 

O Sr-:.. TosTA- Essa r11ws ',ã,n :5or;í, opp:n•t.u
na.mcnt:) vontila.dn., tlnando di seu ti t•mos a Jni 
do sorteio militar. · 

A fnncç:ão do Jm•a.d.o ó ontl'o rlt•.vor civieo 
cujo cnmprimonl;o niiq pútlo sm• l'ccus:t.do 1101' 
motivo do religião. 

H a scit:ls protcsl;~1n tes q u ~) nã.o p:mnittom 
aos seus soel.al'ios jnlga,t'cm o~ outl'os, llOr" 
sm• da csct•iptura.: nã.o julgues p;~J·:t n5.o seres 
julg_~.d.o. 
~- Enü·c nt'H es,;cs sect:,,Pins não pl>dom 
eximir-se U.n. !'uncçã.o d.o jtn•y pJl' mo ti v o <i c 
crença. 

O Srt. BARnosA LmA _:..E si. allcgar }Jerdc 
os direitos poli.ticos; mas ni~o va.c pa.ea. a 
cadeia, nem isto airecta aos seus dil'eitos 
civis. 

0 SR. TOSTA- Ha. ontt'O pa.ra,gra.pho do 
art.;72 da Cofli~tituição, que e.;ta.helece , a. 
meu ver, a doutrina da. liber·dade do cidadã.o 

· casar-se como entender, roligio.:; tt ou civil-
monto. - · · 

E' o § 7°~ qno dispõ~: ~ 
«Nenhum culto ou íg-Peja -gozat'<~ de su1J· 

venção officia.l, nein ter·á. relações de depen
dencia ou allia.nça. com o Governo da União, 
ou o dos Estados. >> 

Om, si isto niT.o é tot•nar o sa.craniento 
d) casamento dependente do uma exigencia. 
do Esta.do, não ':lei o ctuc sej:t depandeneia. 

g• dcpendencia ma.tm·ial, isto é, o pa.drc 
ni'w póUc celebrar o c<.ts<trncnto scn1 que os 
nubontcs exllib:un pe~vl1mCnte cm·tidão do 
otncia.l do c<vmm~mto civil do qne estão 
c<.tsad.os p:n·antco Estado. 

R si o fa.z, va.c p::u·n. a c~tdcia. ! 
Su ;tent m t:tmbem um dos i llnst!'ns Ol'll~ 

dor·n~ qne em toda. ;t l'cligião lm n. pa.t· ~e 
dogmatica, :L cnlbat o a mm·al, e não 
v-ia c01rtn or:.t que nssa mr.tlilla. allectava 
:~ r cligii\o, poi:') qnD n'iío :t1fcc:üLva. a mora.l, 
nem o ettll;o, nem o dogrn::t. 

En pePI!;LII1b: o (1ne <'\ o S<tcrarocnto do 
ca.~:n. ment:J '? Um dogma. 

O SIÍ .. GurmrcurA MouR.lo-Dcfinido pelas 
leis ca.n:miea:-.\. 

O Sn. To:-:TA-E' um dogm<t, um sacl'a· 
monto, CJIW 1i~m, eümo todo o sacranwnto, 
ma.tul'in., flirm;t e ministt·o. 

Alguns cn ;;ondiam que a m<ttori:t ora õ-: 
conl.l'a.eto, rnas <'St[t opiniito ú Cl't'onea, pot·· 
'lu '~ o ~acea.nwnto r,·Jrnu-so na mesma oc
ctlSião em q nc o contl'a.ct.o, -sond.o, portanto,· 
coox i >ten tc:-J, i nsopa,r<:woiil. · 

A m:Lt~)l'i:t I'Ornoh é u dil'eito Cll10 os ntl~ 
hen (;n{ so conrm·,~m soht·o o scn cot·po, c a 
p!.~oxíma (! t1 tt•:J.<lic;i'i.o desse direito. A fúrma ó 
a mani!'estaçlin <la, vont:vlu do rcceb::Jt'em·so 
como csposo:-J. Os ministros sã.o os propr·ios 
nnb:mtc:-J que applieam a fl.it•mn. <1 matcria, 
pPonunciand.o as pala vt·.:~s sa.:;r:tmentn.es em 
presença. do p;ulee, quo abcnçô:~ a união. 

O Sn.. GAsT.\o v A C U:_\<HA (U um a.p,wtc. 
~ OSu.. TüS'l' ,\-Logo, a mc<llda, da pPccc
<lcncia. ollrigatoria do cn.samcnto civil, pczu.e 
da. pena impost<L ao parire, póde ser per'fei ;:t
iilentc but'lad<~ na pl'atic~t. Os nubentes 
po.leJJJ,..Se ca.sat• e r0ceber a bcnç:ão na mi:-J:3 :~ 
scm.qne ó p:tdre ir.corra. nas IJcna.s da.· lei 
criminal. (Trocam -se 1'aí·ios apa?·tcs çntre os 
81'S. GasWo ela Cunha, Guedellw Jfonnío, 
J.1Iaiaquias Gonçalves e outJ·os S1·s. Deputados. 
Soam os tympanos.) .. 

Não sei como possa ltavm· duviua de:~.ntc de 

Peço :ws nolJt•cs Deputados _que me pcr
mittam continuat', porque assim tea.vam-sc 
discussões tl'ansvet·sacs. (Soam os tympanos .) 

Tenho, Sr. Presidente, resumidamente 
cxamiÍ1ado os argumentos invocados, nesto di,;;posiçã.o tü.o cla.ra ! -. 
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deb<lto, para justificar-se a. pr·eecdeJ1Cia obri
gatoria -do casamento civil. 

Na minha opinião nã.o :só o § 4° do aet./2 
como o conjnncto dos tc~xtos gm·ant.idorü~ da 
liberda.dc csrJieitna.l opr1õem-se a r1uc decre
temo-;, constitucionalmente, a precedencia 
obrigatoria. do casamento civiL . 
-A hora e-;tá dada, Sr. Pregidento, e aind<t 

1Tão tratei. das resoluções do primeiro Ccm
gres-;o Ca.tlwlicrj Br<LZiluü·o :sobre o ca.Scl,
mento civil c do di.:;cur .. o elo il!nstraclo Uopu
tado por S. Paulo o Sr. AdolpllO Gordo. 

Espero quo V. Ex. me mantcmh:t ;t p::t
ltYr<~ p:tl'<l, na. sessão de ama,nlül, continuar 
as miullas ponderações. 

A Camat'<t verá. entào quito irnprocodcntos 
são os receios dos que aecusam o clero c os 
catlwlieos de moveeem gucn<t contr<t o ca,;<L
mento civil em prejuízo rh constituiÇ'ão 
legal das famílias. 

Demonstrarei ~t Camara quo o primeiro 
Congt·esso Ctttlwlico_ Brazileü·o aflirmou a 
doutl'ina C<ttllolie:t sohrc o e;t:-><tmcnt,o o 're
solveu que :-;e aeun~ellm;,;o smnpt'd o ca:-\:t
mcn tio· civit dCIJois do l'eligiu .. ;o p~tt';\. ga,
ra.nti<t legal da 1itmilia lJrazileira ; o os :;t 
resolução sorit pmticamon t;o cxocnt:tda. 

O SR. GASTÃO DA Cu!'nÍA-Como (~ exe
cutada no 1viaranhã.o, gt'a<,~a~ ao--; e.;fot·ç~os 1lo 
monsenhor Mottefto. !dtt,; padt·es como o Sr. 
Gucdelha. Mourão são raeo:-> .. 

O Stt. TosTA-Oeet!JliLf'·lllO-hd, 1lepois, do 
discut'.-iO do hom·a.do e.lpi'C':>Oilt:wt,u de S. P;mlo, 
que fez impJ·ess;\n no c::-;pil'ito de val'io~ St·-:. 
Deputados, apl'C::Jonhtlllu u inlcl"i'SSI' p11Nico 
como l'ctzão justilicativa.,, nitll só de.,;ta me
did<t como de out.ras <lllaesqum' lllltl o K~tn.do 
entendcl' dccl'otctl' <t titulo de nmnt:ll' a 
s~ta solJm·ania. 

Pl'oscguit'ei na scs:üu tlo amanltii. 
(O oradoi' d c1nnprimenlwlo.) 

() St·. 'Presidente-Estando esgo
, tada, <t !tora <lcstina1la ú. 1• parto d<t ordem 

do dttt, paSSlt-SC Ú. 

E' ann11nciada a continuaç~ã.o (l;t 2" dis
cuss1o do lH'ojecto n. 85, de l 9:JO, rngtü:mdo 
o s01·telo militM. 

En.tra em <liseuss3.J o art. 1°. 

qual o (lo liberdade ele consciencia. Quando 
não valesse isto par<t o meu natural :wanha
rnonto, um outro motivo me constr-ange, por
que estou scionte ela respon.~abiliLlaele que as
sumo nesta tf'ibunet, discutindo um pr·ojccto 
que já vem vlctor·ioso da outra casa do Parla
mento o que tem p;tra amparai-o nesta mesma 
discus~ão um pa1·ecor i'avoravel da. illustrada 
Commissfto de Legislação e Justiça. Cir
cumstancias especiaes, porém, que considero 
superiores á minha vontad.c, forçam-me n 
~tssim proceder, afim de aventurar algumas 
consid :ra,çõcs que outra cousa não traduzem 
sinã.o o desejo, que nutro, de que seja trudu
zi,la em lei, mas em uma lei efficaz, a me
dida lembrada nu pl'Ojecto em discussã.o. 

A Cttmara vê, portanto, que eu hypo
Lheco o meu voto á idúa pr·inclpal êonsub
sr.anciada no projecto; a Camara vê quo sou 
partid;Lrio de sorteio militar, mas por i~so 
mesmo que desejo vel-o .como um:t reaU
tlado no meu paiz, tenho a franqueza de de
cla,rar que o projccto, assim como :so acha 
eoncobido, :t~sim cJmo voiu do Senado, não 
satisfi.tz os intui&os que teve o loghlador con
stitnintc, qmtndo estabeleceu o al't. 86 do 
nosso o.:~ ta tu to t'undmnen tal. 

Nio me itludo. Sr. Pre.;id.entc, quando 
penso nas diilieulda.des quo ha. a voncor,afim 
do que sDja ado11tada no Brazíl a, lei do sor
teio mil i tat·. 

Conlto(;o pel'i'citamonte que muitos siio os 
intot·esS!'S de Ol'dem indivitlual, muitas, 
1nosmo,as manifestaç·ões dn ortlom parti dada 
que se antepõem ti. rcaliz<tç·ão de uma, tal 
medid:t. 

Não é esta, eom cffeito, .a primeira tentati
va. q uc, nc~se scn tido, se faz em nosso paiz. 

~i :t lei dn l8i,1 não p1·oduziu bons resul
t'ttdos ; si as p1·ovidencias indicadas pela de 
lH\J2 nào ti ver:ml melhores consequencia::;, o 
lJllt! Jm :t fazer é unm !oi chu·a e concisa, tal 
eo111n nos csti.L indicada no peoprio texto da 
Cunsl;i&H içTw <hL H.epq l>lic<t. 

Basta. p;~l'iL ls~o <1ue não ostabe1eçttmos as 
oxecpçú)o~ odios:Ls, para quo a Lei se harmo
ni~o com os intm·o:;;..;cs do paiz. (1lpoiados.) 

81·. P1·csidonte, o art. 87 d<t Coustituição 
Federal estaiJeleco o seguinte : « O exc,·cito 
federal compor-so-lta de contingentes que os 
Es ;ados e o Distl'icto Federal sã.o obrigados a 
fornecm·, consr.ituidos de conformidade com 
a lei MlllU<t (lc fixação do força.s. ~> .8 o §4°, 
que C.l!flJJloh es;;e me;,;mo ar r. gu, dá. as ma
nein~s pelios qu;Les S:J poder<i, obter· esms con-

f"_) sa.~. So::u~es dos Santos- Sr. 1iillg'C!ÜOS, isCu é, polD volunt:.ll'Ütdo sem 
Presidente, não düsoj<wa tomar a palaVl'a pl'emio c pelo surteio provictmcJlte org<t
nesta ocJasiiw, em que tenho do substituir nizado. 
um oradtll' Ulustt·c qun com tanto brilh:~n- Ora, Sr. ~rosi<l.cntê, que a primoira,_dessil-s 
ti:smo ac:tbou do defender, segn~1do o seu soluções na.o satisfaz o. problema da fixaça.o 
ponto de vista, o principio que cu tambcm j de foeças de torr<t d1zcm fea.ncamcnte os 
CXlüto, por sor genuinamente constituciomtl, factos o o estado do atrazo em c1uc se oncon-



tea . a.ctua lmcntc o exercito nacional: ml'e
feitas as suas. fileiras, por tornàr-se impeo
ficua a pt•ovirlcnci:t <lo voluntal'iado. 

Para pr·oval-o, hast:t lcmbea.t' qnc, qua.ndo 
se deram os lament-tvd~ f:tctos da denomi
nada.-Campa.nlt:t de Canudos, as fr>t·ç·as qno 
para, alli soguira.m eram eompostas pot· vn
lho=- S>ldarlos, qnc, tenrb cnnehdrlo o serviço 
a que ~c acha.va.rn ;;l>rig:ul,.··> pot' lnL n :·~o 
conscguir·a1n obter as s1w.,.; baix:t:=;. 

Dall'i p:tra c:i. (> pos,;ivel rpm pPovirlenc~ins 
tenham sid·J rlarhs no f'nnr;itl• do qu" r>.ss·•s 
lxth:as tonham sido conccdirl:Ls, Ilm~ o C[ILG (~ 
verdade c~ q1w as n· vas pra.ç:as não vicr·:tm 
em numet''.l dn pr·nenchct' i;od•JS os clal'OS 
cxistcn fies nas fileil·as. 

Lemheo-mn dó um facto que chegou ao 
mou conhecimento, qmmclo estive ultima
monte no H.io Gt•ànrle do Sul. 

Li. cu soube de uma. ordem tl'ansmittida. 
:pelo chefe do cst1tdo-maior· do exercito, em 
nome do Ministro rla. Guert1t, pará reduzir o 
effectivo dos cül·pos a 250 pl'a.Ç<ts, contl'a o 
que csr<L expressamente determinudo em lei 
especial, que regula o;caso. Isto demonstra 
que não ha pessoal sufficientc, norn para 
cobri!• o numero de 15.000 praças, determi
nad:l pela lei orç:amcntaria.. 

Ora, si o voluntariado sem premio não tem 
sido nma pl'ovidenda cmcaz, que devemos 
fazer sinão lcmlmJ.r a outra providencia 
indicada pela C.>nstitu4ão ~ 

Coni em~ito, a unica solução que se apt'rl
senta para o problema é uma lei de sorteio 
militar (lilC eston(la o ~eeviço a todo o bl'a
zilciro porque é preciso qun se diga dustn. 
tl'ibuna, r1no o excl'cito não (l nma hsl;i
tuiçã.o que depl'ima, mas ante.; eluv<t o 
caracter indivirhw.L (apoiculn.~), ~~ p1·oei;;u flll0. 

so diga q_ne o cidadão não so l'az soldado p:wa. 
ser eastigarlo, pat'<t sct· punido, como m·a. a 
antiga crenç~a. mas pa.t'!t :'Úll' C'luearlo. in
stt·uirlo,}Htl'a stJ tol'l1ll' um in:-:tt•ttltH>.nto tll.il 
<i, def'csa d:L Patl'iae lh Rnpuulica. (.-\prúwlus.) 
. Eu bem sei que a. a.ptirlão e o g11sto po:.t 
ca.r1·eira militai' são qu:tl idu.dus 11 uc nom 
to1Ios podem adquil'it·, m;ts a C;unara bem 
dovc ver que, si nós fo1·mos a. pcnsat· noss:ts 
inclinações egoistiçms, não hu.ver<t codificaç~ão 
pos~ivel, porque não ha pri:1cipio mais justo 

_ nem m<tis edificante do que esse que ,se 
contém no art. 86 de nosso estatuto funrla.
mental, que determina. que todo o brazileiro 
é ob1·igado ao serviço mili ta.r em defesa áa 
Patria e da Constituiçã.o. 

Torna-s:J, pois, preciso que cada. cidadào 
adquira a crença do que, alistando-se n;ts 
fileiras do exercito, nfio vae fa.zcr uma pro
fissão, que todos saibam emfim que esse S<t
crificio, que lhes (~ imposto em nome dos 
mais sagrados jnteresses nacionaos, não lhes 
rouba, absolutamente n. cspet'<tnça ele aindtt 
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poderem cmpreg<w a sua actí vid:vlc como 
melhor entendermn ao serviço rlo paiz. 

Ct·ciq quo esta 6 a mclftot' intePprctação 
que.-sn pórle ri:Lt' a uma, l8i de sol'teio milit:.tr. 

Infclizmento, esta. vct•dadc ainda não·cst<i. 
b1~m conhrcitla. em vir·turlc da vnlhn. de.~
pl'Coc·~npaçã.o nm quo vivemos, esquecidos 
complcta.mcntc dos nosso.;; dever<}S para. com 
a._ Pn.tri:L, 11Unca procuea.ndo enxergar o::; po
':'g-os por rnn.is · pt·nxim,,s ,(ll~~_clhs estejam. ·~ 
i'·'rqur sempt•c Ji<~r nrn:t loltctrüulc r.xtra.or·
rlinn.l'ia tr.mos Siibi lo evitai-os, cobrindo a -
nossa. intprcvidcn::in. com o nosso p1.trio-

. ÜSlllO . 

Descanç:a.mos 1t •.in, como descanç;imos hon
tom, poeque fGlizmentc, Sr. Presidente, 
existe a bDa h:u·rnonia mantida pelo Beazil. 
em suas rel:.tções i'ltet·n:tcionaes. Não nos 
preoccupamos por isso absolutamente com o 
trabalho de reorganização milít<Ll\ que vão 
l'Ottlízando as Repubiic:ts ·:vizinhas, que se 
dizem nossas amigas. 

Esquecemos, por exemplo, que o Chile se 
preptm.t para. exet•cct• a suprcmu.ci:t militat• 
mt AH1rwica do Sul, que a. Bolivia, o Perú e 
até r.~ Republica Argentina, por motivos que 
cntündcm com <L su:.L defesa interior c exte
rior, mclhorat'<Ull os seus exerci tos, om
q uanto nó,, os bt'<tzilcirus, Sr. Presidente, 
esquecemo-nos de seguir ost.;ts lições que nos 
dão as na<,:ões a.mig:ts c confiamos <tS nossas 
esperança~ ao nosso pat.l'iotismo, que é o 
nosso unico pa.t.l'imonio, ao no:>so patrio
tismo, sim. com o qu;Ll a:té liojc tomos rc:.tli
zarlo os feitos g-lrn•iosos qltl) enchem a.s 
~pag-imts rlr\ 1111:>Aa ltisl'.ôt•ia. lllilita.t•, ma.s rtuc 
set'iÍ. i nsn {lk.imür•, si :dg-u m d i:t as volhn.s 
potenci:t~ llUC (~~lii.o I'Í dliza.nrlu a China. 
Uvlwom as s11a.s vistas vultad:lS paPa este 
f'llt.ln'osn paiz. 

~;'i,o sei S\l exag·ut'''· ~~·. J>t·usirlento. di
wndo q IIIJ :t pat. a.l'lll:tda. l'~ 1t 111a. nocessid:tde, 
p:1lü lllüllOS I)(ISf(• pOI'iiHlO a,ll:tt•ehtC() CJUO 
:1.tt·avuss·uno~. d11 Ílllpi'nvistos, dn Slll'[H'osas, 
do \'Cl'll:tdcit·os ass:dl;us :i. intcgl'idadc da.s 
,ÍOY\~I1S ll:tÇÚ:ÍUS. • • . 

0 Srt. ()ART.OS CAVALCA:"i1'r-E l1l'Íl1Cipal
mentc thqnell<LS flllC tlcscuillam da. reorgani
za,ção dos srms exet•citos, como .a nossa. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Faz bem O 
Chile om decretar o serviço obriga.t.orio, 
como meio de garantir a integridade de seu 
territot·io c cmhora. uma a.lliança latinq
amorica.na, c1uc cu considero como uma ne
cessidade no pt·esente, viesse desfazer as 
nuvens que se agglomcram pelo futuro, eu 
bom quizet•a que o Brazil apt'endesse, nestes 
exemplos dados pelas nações amigas, o unico 
meio c1ue elle tem de garantir as suas leis, 
de manter a sua. indepemloncia c salvar a. 
sober;~nia desta RepubliccL. (..ipoiaclos.) 
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A Camara vê, 11orta.nto, c1nanto po<lom ser 
funestas ~stas solw,:ões, atlrnitt.irlas pela.nos~a 
hnprcvidencia, ele a.dia.r par<L ama.nltà, do 
guardar para a occasiã.o da guer-r<.L · o tra ba
lho de preparar o nosso exercito, qu;wtlo é· 
sabido, 81'. Peesitlcnto, CLWl o cxLwcito consti
tue o verdadcit•o nudoo par<.t 011de uoY_cm 
convergir·, em um motr! ento dalb , todos os 
elementos de de1'c3a na.ciona,l. 

A noces:iitladc do sorteio militar Íil1l)Õe-::>c, 
_por conseguinte; clla nã.o ü só recla_madn, por 
mim, mo.s deve nstar n<t conscwnc1a ela U<l
mn,ra, corno \'em manifesta~L<t em mai:-> llc 
um documento elo Exectüivo. 

Eu vejo-A proel<tm<vla pelo cltel\~ d.a N<ü;,i\o; 
que mn mah; dó uma tl() :mas mens~Lgc!ls tom 
pedido a Cl'ear:i'í.o tle uma lei que cs~c.ia dn 
acc01·do com os prineipios da, Constltuiç~ão 
Fedem!. 

s.' Ex. cscrnveu então estas palwras, rp1c 
cu vou ler e que b;;m lcm!Jr·:tm a. ucccssida.llo 
quo lm do sori;eio militar: « Apez:u' dos 
constantos esforços feitos n.tt~ agora, n:'ío tom 
sido possiv.GL instituil'-íl ~ l l1l':ltkamen.tc o 
sorteio militar, como exige, por vlrtude .üus 
defeitos da pt•opt•ia lei. .. 

O SR. BARBOSA Lr:\IA- Por falta elo von
tétde do Poder Excc.utivo; haj:l vist;1, o sorteio 
11ara <t gual'da nacional dcsttt C<tpii;al. 

O SR. SoARES nos SAN'l'oS- D~ accordo. 
com V. Ex. (Conlinua a !81·) << Pro\' i<Lcncias 
legishttivas sobre este assumpto tot•tmm-se 
da mais palpitu.nt~ ncccssi!ladc, visto qne 
UCli<.LS t.lcpcnuc J'unrlamentalmente a IOI'HH
çã.o do exercito, com um<.L reserva, capa.z de 
g<trantir c'licazrnentc, em qtt<dquer oven
tnahd;J.de, a t.lcfcsa ela Patl'i<.L.» 

Lond.o , pot•êm, o pt·ojc~tu <lo Senado. o 
meu d.e.nccordo n:.LSC<JU tleantn <l:i, considn 
ração do que o sol'toio, üd <pral sn acl!a dtJ

tcr·nümtllo nc::;tc projecto, nã.o lie;u·a :->e1ulo 
um<t lei que S\ttisraçu. o que e;ita i nsti i;u ido 
na. Consl.ituir}ií.O da Republica. Lendo o prv
jccto, adquiri Q. <.:OnVit:<:ãO' de qlle O Sl~ll<L I1J, 
approvando-o, quiz rotir<Ll' du :->i rnSllOtl:iiL
biLidades, e, (pol'i1 uo não di:wr ?), ]JLtL'll. ::tc<.w
telar supposto::; dircttos individua.~s , cs~tu~
ecu condiç:õcs e.;;pccütes a acauiclai·, trans
lorma.ndo deste modo o pro,jc :to- em uma 
disposição anodyna~ q no nunc<L porl'Jrá. s;.ltis- · 
:fltzer as ·condições exigida.s pa.l'~t o so l'teio 
militar. 

Não ca,nç:arei a. Camara, lendo todas as 
omenrlas (FLC vou ter a. honl'a. de a.prescnt;u·, 
11 que estão assignadas, o <gte é Hnm segura 
garantia de que esto n com · a bun l'aZU.o, 
Jlelos meus illustt·cs col!og<ts os Ses. Al
ít cclo Vm·clla o Barbosa Lima. Algnmas 
dd!as lta, cn·;t·el.u.n.to, que prceisam scJ·lcm
l!l'a.das desta triiJUJFt, pol'(l ue cltas furem 

pontos do pl'ojccto quo se mt! allgut'<.Llll soe 
in co nst itueionaes _ 

.ht. <~ honmrla CommissJ.o do Logisla.ção c 
Justi~,Ja. vciu ao rnon encontro, reconhecendo 
~Llgumas rhs i ncon.3ti tucionalidados do pro
peta, mas, ap Jz:;tr tl.sto, a Ca,ma1·a ha de 
pemlitt.ir (1ue eu djseordc da opihifí.o emit
tid;.~ por osS<L mesma f!ornmissio, quanto á.s 
~ncd.irLts pm· di <L l.em1Jt·acla,; lHl'~t Clue o pro
Jecto, Regnndo a stu propr·ia plu·a:,;c, entre 
na') snai:l linlm:) constU;ucionac;:;. 

A Co1npii~sáo de .Justiça. começou ciÜLTI(lo 
c CXl)licando o at"t. SG da Constituiç?"~o da 
ltepnlllic,L, lMl'<t concluit· que, em face ·desse 
:wtigo, quo diz: quo t.oüo o br;tzi leil'.) 
1) oul'igado ao scrviç·o Inilitar em defesa. da 
P <.tl;ri<L, sú a isonr;ã,o contida no n. l !lo 
;wt, ~''do pl'Ojocto e cahlvcl, pül'llllCStÍlllCHi.O 
a incapacühttle physlca inhabilit<L o cidadã0 
pa.l'a a. c:Il'rcir·a, lliLS <.Lrmas. 

En trctarl'to, a mesma Conunh;são, depois de 
;J,fJit•mar quo as isenções dos ns. Ir, Ill c IV 
do art. '?..o do JH'OjDcto sã.o inconstitw:.ionaes, 
eonsontc que ull<t~> vcnh:tm figurar cnCl'c as 
isenções d.o <.trL 3'\ is(;o é, om tempo de 
paz. . 

Oe.:t, pa.t\}co-me qun esb intorpreta(~ão 
dadéL au art. ~(j da Constlt;ui(:ão nãn é con
sent;:wc:.l com a. intei11}n:o do lcgi:-:llador- con
stituinte. A dul'osu. du. Patl'i<L nã.o so cstahe
luco 1lo momen1;o critico dt.L op::ll'Ui;fi.o. Um 
cxcl'dio t.l.e l'ocl'utas n;.t (jUi.tú.t·<t. ;tctu<LI, em 
rJUC <.t U.t'Ü3 da guCL'l'a tom pt·og-L·odido extm
ot•rlina.t'i<Lmente, SIH';i. um rlesa.sLI'O, set·;i. a 
ruilliL da. Itepuhlic:l. A dul'es<~ d;t P;ti;t·i<t o 
da Constituiçfi.o estahnlceo-so enm clnmcntos 
taeticos, com o solda<lo, urnfiru, com u tn·o!l
ciuncia rnil itiu·. ( :\p11iw.lu:; .) 

E' j~tstumont;o por is.;:J qun cri }H'oelarno lt 
nccnssid;ulu do SIIL'lillio mil i ta.t·, o tj jJ<JJ' lH!W 
tambntn <[Un estou em dosa.t:e11t'rlo eom<t mn
rlid.a-lornLll';ula poh C<~utrnissfLU dw Leg"isla<_.:i'Lo 
e .Jil~Lit,:a, tlll I'L\SpciLa.t· as ist~n~,~c1us do at·t. :2" 
sl!bllt'c.l i mulas au at·t. :;•• d(/ pt•ojecto. jc; de11ois, 
f! na o:{ sito os,ms isorlr.~iir•s c·.on Lilli~~ no n. 2 do 
a. !'f,. :!,n do !Jl'• )jt ~eto ? A q l!Olll Se l'Cl'et•orn 
ellas ? 

Aos gru.d uados, aos o.3tudan te;; das escoras 
de ensíuo sul_.lcl'ior da, RepubUca, ot0. (Lê.) 

O Sn,. Ihn.Bo:;A LmA- QueL· em tcmp!.:l da 
paz, g uer em de guerra. _ ~, 

O Sr~. SoAH.ES Dos SANTOS- Sr; Prc3idon
to, si se falla em isenção pura os que são 
pr·lvilegiados segundo a. letr~.a do projecto, 
porq.uc não pem;a.l' nos pobres opemrios, nos 
lndust.rialistas, nos comrncrciantes, nas clas
ses peoductoras, que são elementos par<1 <t 
gra.ndozn. do paiz: ?' Parece-me que a injus
tiça; -<; clrtl'<L. .. E para que esíabolccei! esta 
tiill'm·ençu. para o~ estudantes üe cursos reli
gio:;os e repl'esent<.tntcs de ordens sacras, si 
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o Estado não tem religião~ - Parece-me, Sr. ção do legislador constituinte, para guarda 
Presidente, que não foi em vão que o legis- das leis e da propria· integridade da Repú:
lador constituinte estabeleceu o preceito: blica. 
todos são iguaes perante a lei. Creando, Eu desejaria mesmo que, de todas as minhas · 
porém, as isent;ões a que se refere o art. emendas, a._ Camara prestasse a esta a 
2°, o projecto estab9lecau privilegias para maiot' attenção, porque é doloroso ver que, 
cerhs cl!lsses de cidadãos que ficaram livres com a sua responsabilidade, a Camara possa 
do.cumpi'imento de um dever cívico, a. que acceitar uma medida de tal ordem, vexa
alies eraim obrigados em virtude do que se toria ao exercito. E' tão absurdo este prin
acha. exposto no texto constitucional, ou,· cipio que se quer instituir no. projeéto; que 

-mais claro ainda, isentando essàs classes não posso deixar de pedir a eliminação do 
priví~[iadas referidas no art. 2°, o projecto art. 15, bem como a do paragrapho que se 
não teve em vista assegurar nenhuma ga- lhe segue. 

~- rantta de ordem social, e creou, no emtanto, Sr. Presidente, não posso descrevm• a mi-
ta.ra o ·Estado a responsa.Üilidade do uma nha sorpresa deante do que vi escripto no 
utela, que eu desconheço e que não pode art. 19 do projecto, pelo qual 0 Ministro dn, -

ser de facto reconhecida, em face do que esta- Guerra ficará autorizado a impôr, além das 
beleceu o art. 72 da Constituição da Repu- p-enas disciplinares, multas ás commissões 
blica nossous §§ 2° a.38. ' d d t Diz com eft'eito 0 § 2• do at•t. 72 da Con- militares nomea as de accor o com o ar . 16, 
stituição: - - no caso de contravenção. 

"Todos são iguaes per·ante a lei.» Diz e De modo que, segundo a lettra do proprio 
§ 28 desse mesmo arti~o : «Por motivo d· projecto, este artigo estabelece duas penas . 
crença ou de funcção religiosa, ninguem po· por um só delicto- as multas c as penas 
dará. e::dniir-se do cumprimento tl.e qualquer disciplinares. · ' 
dever civico.» · Parece-me, entretanto, que, desde que as. 

Ora, si ninguem por motivo de.crença reli- commissõas nomeadas, de accordo com o 
glosa póde escusar-se ao cumprimento de art. 19, não cumpram o seu dever, com
'Um dever cívico, é claro que a isenção é mettem falta grave, pela qual deverão ser 
absurda em face do ~xto da lei. gunidos cada um dos seus respectivos roem-

O SR. BARBOSA LIMA-Muito bom. ros. 
Ora, estai faltas constituem verdadeiros 

O SR. SOARE.> nos SA~Tos - Todavia., si delictos militares e, como taes, a nossa Con-
o autor do projecto te·ve em vista favorecer stituição estabelece, no seu art. 77, que ellas 

. as suas crenças catholicas, a propria Consti- deverão ser julgadas em um fôro especial. 
tuição dava-lhe ensejo para isto, com as ga.- A admittir, porém, a doutrina consignada -
rantias excepcionaes do § 29 do roferide no.pro;eçto, 0 Ministro da Guerr<t fica auto- · 
art. 72, ainda. ha pouco lembrado com tanta - J 

sabedoria paio digno Deputado pela Báhia. rizado a impôr não só as multas, como tts 
Neste sentido, mando ta.mbem uma emenda. penàs ,disciplinares, por delictos que se 
Depois destas 'palavras, Sr. Presidente, acham classificados no Codigo Penal Militar. 

destes conselhos mesmo, a honrada Coro- E' no estatuto, Sr. Presidente, é . neste 
· missão de Legislação e Justiça salienta que mes~o estatuto ao .q~al acabo de referir-me, 

são inconstitucionaes os artS. 5 e 6 do pro- C? Cod~go Pen~ M1htar, q~e ou you colher 
jecto, 'Como de facto são, porque conferem esias m~orroaç~es. Com atreito, diz o art. lo 
jurisdicção federal ás justiças dos Estados. do refertdo Cod1go: . 
Diz depois a. Commissão que o projecto póde, «Nenhum individuo ao servico do exercito . 
depois destas emendas, entrar nas linhas poderá ser punido por facto que não. tenha. · 
comtitucionaes, pgdendo, por consequencia, sido anteriormente qualificado crime, nem 
merecer a approvação da Camar,a. com penas que não estejam previamente as-

Vou mais longe ainda, e desejaria que a tabelecidas.» . . · 
honrada Coínmissão de Legislação e Justiça Diz mais ô art: · 5" do mesmo estatuto: 
me informasse si não é de facto inconstitu- «E' crime. toda a acção ou omissão con
cional, si não é mesmo um attentado á morai, traria ao dever· militar, previsto por este 
o art. 15 ·do projecto que e13tabelece per- Codigo, e será punido com as penas nelle as-
missão ao individuo pa.ra fazer-se substituir tabelecidas.» . 
por outro 1 Inconstitucional, porque a Con- . Ora, a~ multas representarão, porven
stituição diz qlJ.e todo o cidadão é obrigado turar, algumas das penas estabelecidas neste 
ao serviço militar; é immoral, porque_ é pre- Càdigo.~ Párece-roe que não. Dahi o absurdo 
cis.o dizer que o exercito não é hoje uma ag- da proposição contida no art. 19 e seu para
gremiação de mercenarios, mas uma 'insti- grapho,sobre o qual eu apresento urna emcn· 
1iuição utilissima,, creada, segundo a. inten- , da, eliminapdo. · 

~ -. 

.;,.·. 

---~~ 
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São estas, em seus traços goracs, as consi· 
dm·açües que cu tinha a fazer sobre o pro
jecto em djsC'ussão. 

Não mo preoccupo <Ü>SQllr tamcnto com a 
sorte que possam tm· as minhas emendas. 

Confio n<L soberania. tia Ca.ma.m, que est.á 
bem sciente da necessidade C:[ue !til. de con
verter em lei o projodn sob1·e snrtoio n1ili
tar, IJOl'fl ue de uma. t<tl pro v idcncia. e;.;b de
pendendo o futuro do exercito nacional. 

E' pl'ociso que alguma consa, soja, feita, no 
senti<lo do mellwrar <ts condiç:ões de~te 
tristn exercito, que vei'dadeiramonto definha 
e entre e.stas providencia.s, aquolla ·que 
mais forte se accontüa, o q ne ucve sm· lem
lmtda pelo Poder Legisléttivo, ü a que diz 
respeito á formação do solda(!9; é, por conse
guinte, a lei do sorteio militar.' 

O meu desejo nesta questão é uniearncnt.o 
que, em suas futuras mensagens, o Sr. PJ'n
sidente da Rcpublica uão mais tcn11a pltra
ses de desalento para. desenhar a triste sitna-

., ç.ão da. defesa nacional o ClUO, bem, ao con
trario, sejam as suas palavrJ.s do esperança 
e de energia, que revelem a existencia do 
:uma acção forte, governamental, na defesa 
do -nosso exercito e da nossa armada. ; o quo 
desejo ú quo, em futuro que não esteja longe, 
]Jossn. o St'. Pr·osidente da. Rcpubliea, annnn
ciar emfim ao paií: n phaso flo nos:':t. rciiahi
litaçH.o milita,t· com palavi·as c:onfortativas, 
como cst:ts que se encontt·am na ultima 
mensagem r1ue o gonnral l{.oca dil'igiu <LO 
Congresso Argentino : « Tomos uma esqua
dra c um excl'cito ca.pazcs de defender em 
qualquer evcntualida.do :.L lwnl'a nacional.» 

Tenho eunclnirlo. (Jllt~ilo Dain .. Muito bem. 
1 O orntlo1· J CUll1Jll'imen/.wlo.) , _ 

Yom :i. Mosa, () lida. :~poiada o posta cun
junct.amcnLo mn clisr'IIssão a seguinte 

nores do l6 annos, 11ossuindo bens com CiUC 
aiten,lam a tae::; encargos, indepondentc
mentc ele tmlmll!o propl'io. 

S<da ll.as Sessões, 28 tlo maio de 1901 . -
Som·es dos 8antos.-Al[1·edo Yarella.-Bat
úosa Lima. 

O St•. I•a·esident;e_-Tem <L palavra 
o 81•. ValQiS ür~ Castro. (Pausa.) 

Não e >t:l pl'eson to. 

Não ha,vondo ú1a.is qnorn peça 
vou oncct'l'ar a discus~ão. 

a palavra, 

O Sr. Barbosa, Lima- Poço a 
palavt·a. 

O §r. Presidente-Tem a. palavra. 
o nobre Dcpttt;vlo. 

O Sr. Bar.bosn Lin1a-81'. Pl·e
sirlentc, a priruoit·;t eonúrlerctf~~LO qnc me as
saltou o espírito, <tO vm insel'ido na onlmn 
rlo dia, parao lim de ser devidamente de
batido o p1·ojecto, vindo do Somtdo, sobre o 
sor'.eio milita.r, f'ui que, tendo o Sr. Presi
dente da Ropubliea annunciado ao CongreS;jO 
Nacional aelme-sc prestes .<t ser enviado <W 
Poder Lcgi::llat.ivo o trahaJho r!c reorganiz<t
ção do Exercito Nacional, lonnulado pelo 
Estado-Ivlttior do mosmo l•:xol'cito, era rio 
nosso devc1' agua.l'dal' a Mensagem, que nos 
en viasso scmelban to trabtLlho, para nã.o 
tomarrnos pl'Ovidonci;ts, que correm o risco 
de ser, no fim de contas, contr<.1,dictot·ias com 
o cunjuncto de;.;sc tealmlho. 

Si o Est<L<lo-Maior do Exercito tom em 
mfws 11m tL·<tbaJ!w do reot·g:mização do 
1ncsmo oxercilo solJ todas as ph<tses que c•ste 
pl'oblorna compc:H'ta, votar o· projecLo OJ'<L 
mn discussão, sem conhceimento lhttluello 
trabalho, repii;o, é correr o t·isco de Htzee 
ol.Jr·a cont!'adictori<t ou supcrfhm, ponJliC é 
intuitivo que nesse. plttno do l'Corganiza.çi'Lo 

Ao art. lo, n. li, acc1·o:;ceiito-sc Jepois do cxer·dto, do que nos d<t noticia a rncn-
- de adcantamenfo o perroittt pratica. · uo tit·o. sagem do Presidente da Rcpnblica, uma das 
, Ao n. III, ace1'eseente-se depois de guen·a l1l'imeiras questões a ser devithtmente tra.

- 'a apoz exame feito pcra.ntc uma commissã.o tada, com soluç~ão convenientemente f'oe-
- de instrucção militar· mulada pcto Estado-Maior, é a que entende 
' Ao n. V, supprimam-so as pula.vra.s aUen- com 0 lWCcnchimento dos claros do cxü\'-

. dendo-se, etc· cito, qom um systcma de recrutamento pttra 
Ao § 2o, supprimart1-sc, depois de ins- as fileiras dessa milícia. Essa é a que.~tão 

trucçao militm·, os períodos seguintes, que primordial, é 0 aJiceecc sobre 0 qual hão 
passam a novo par::~geu.pho e accrcscentc-se : de assentar -todtts as demais questões, cujo 

. ;;o No sorteio serão pr·eforidos : r--os sol- conjuncto constituirá 0 systema de orga
:., ·teiros e viuvos sem fillw::;; II- os ca- nização militar, por vcntut·a peor)osto pulo 
~~...._ sados sem filhos ; Ill- os casados, solteiros .Estado-Maior. 

ou viuvos q-uc-servü·em de amr1aro c ali-
mentarem mãe viuva ou pac valctuilinario, O SIL CAllLOs CAV.\ LCAl'\'1'1 - Cl'oio quo 
ou crittn<lo e C{lucando filhos, legitimas ou S. Ex. so refore nm~mo a. uma lui do 
legitimados ou orpKws sous irm[os, mo- t•ccrutamcnto •. 
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O StL BARBOSA. LIMA- ~~~f;pu me,.;m'I'J in-~ Esbs conslclcraç:õcs, Se. Pt•csirkntc, de· 
fortncldo, de qúe o SI'. Mlni..;ü•u d:1 Uucl'I':L VtWia,m termin:t.J' c'>nl um rctptcwirncnto so
j;i, tem em. mã,o.;, rlc\·lr!arneJ!f;o L'ot·mnl<vlo, licit:utdo o <Ltli:tmrmi>) do lWojccto aM quo a 
o.<-:e pl:mo Je ruorg;:uliz:tl;-ito do oxol'cito. rl1; i\Iunsagnrn a, quo vonlto de mo rüfel'ie, sr~ja, 
modo quo do;ltt•o <lo poueo . .; düt> po·lm·;i, a pl';);o,;<;ntc ao Congt·c.~so Nal:.ion:tl. 
Cam<tl'LL e.->tudar ;1-;,;urnpto do Íi<~tüa rmq~ni- Estt..\ l'f\llllet'imento, entt·nt;J,nto, bem vejo 
tudo, nã.o :-;ú com plnuo eoithoeinwnt.u das ruw niLo o po:'lso apmsr;nt;u·; niin ha numero, 
noce . .; iLhdc . .;, <lllü sngul'ame11to hii.o do sol' n:io In n;~ Ca;;:t sin:io nm n"mct·o lirniÜI.>lis
exposta . .; pelo.; ot·g~io.i m:d,; <:ompeteni;c;;, m:.L-> simn de di:::tinet.os eolle~as, q110 mo hont·a.m, 
ainda obedecendo <~ um pt·in::ipio c:trdeal, ou \'indo eorn a m:ÜtJl' lr.:nevnloacia... · 
quo nã,o pó de deixar de pr-evalucet· no :ts mm- o S!t. so.\ n.ES no~ f),\ :\TOS ---'- Com mltito 
pto em que:·iJ;ã.o: t•efir-o-mo :i, necc;:-;idtu..ln uc pr:tzm·. 
resolver· o problema, tondu em att,•w;ã.o o 0 Sn.. B.uwos.\ LnL\. _ ... :v~ consirlm·:t-
conjuncto da:-; sua,; üispo>i(:õe; eon ,-erw~n Ge '· 
0 nú~o e·:ta.emo·:<.tqui a ecsolver· apenas P<tt'GCS c:;ões 1.1110 nestí~ llrn de lto~·a cstoLl adduzin<lo 
de>i.~e problorn~t, llllli1 por Hrna. de . .;fia,lla~, soben ° pr·ojee.to. 
dobnllladas do SOU CODjltlld•J, do mudo iL 0 Sr,. ALFIU:llO PINTO -E O aSSlll11l)tO é 
porlermos chegar no 1lm do conta~ a. uma impm·tantis:'\imo. 
obl':.t eminentemente contr;~dict.ui·ia e }HJt' O Stt. B.\n.no . .;A LmA- Tt·<Ü<l-SC do rtues
is,;o mesmo intpo:-; . .;inJl n<.~ pl'at.ic<t, invhvcl tà·> vit~~liH1I'a, inturc::lses snpl'omo.~ da l~e-
c in<LS.~imiln. Ycl. pu bllc:1,. · 

Dcs . .;e pl'omettido plano do t·eot·g<wiz L<;i'i:Ol Nf~o litL, St·. Pre;-;identn, na vida;rhs socic-
o Estado-Maior natue;~lmcntc se uccup:u·;í, darles polídadàs, ot·g:uüsmo nr~nlunn que 
com a que . .;tão m::txim:.~ da,.; rosct'\'êLS do ex- pos.~a pursistit• no conflicto das cxistcneias 
ercito. Naturalmente nào nos da.t•á aqucll:L collccJ,iv;~,-.:, si e~t.o organismo n'ií.o o~t:i devi~ 
rep·tl'Giç~ão unicamente pllwo . .; l'ela.t.ívo.; à damento app:u·elhado, <loYid.arnnn te a.t'l ll;JJLo 
di:-;tribuição dos servir:us pl'lmordiaes de.-:~a para :t sua d ~l'rm1. (.\Jwúulos .) 
milicla, eonccrnentes exclu.>ivamente <W qlw Nós não est:w1us, no numLln civiliz:vlo elo 
se cha.mam o . .; co!'po . .; de 1 .. linha. CJliC I'azomos pa.dn, em nm;~ rlosbt.; )Jhasos 
, O:·:t, teatanrlo-se rlt~ llm pl'Ojccto r!P ro- hisi;ol'ie.'ls ~~m (11m os :.;ontimontos de a.HHil' á 
êrutamcnto no senttdo htto qne este voem.- pa~ tenh:~.m pecvalecido t!n um motlo dnlini
hu!o comporta, é bem de ver-se, que não no8 I,Í\'o. Nú:> c~ü~mus, sim, Olll 1Uil:l é]lOC<L de 
é licito dolxar de lado ost11 parl;o d<t que.~tã.o rovivc:.;eenei;t dos mais et'Illlh id()a.es 1b phasc 
-como se pt·eenchcrào os clilros flUll it·ii.u ennquisliadora. 
o::!conendo nas divm·s:ts rescnms do exOJ'ci tn? ,\ssisUmos fl.'l <ospt•.d:tculo !la. colligar;Ií.n 
Pot'· que fónna ú llUO ost;~s 1·eser·wts se ir:-lo inlllllll':tl <l:ts na.ciunalirlado:; mais l'oJ•tcs pa,t·a 
constitu-Í!.·, <Üé onde us eidadilos sortc:ulos mnlli<JI'IIHlJit.n nxplot·:u·<'lll e rdallt<ll't~IH <t.S 
para o seryi~~o militar, dentro tle quo limito na.donalidaüns m:Lis l'!·:~ea.". 1~: as n:wionali
dc t.ernpo tlovel'i'i.o set'\'Íl' na. l" linlla o :'IIC· d:ulns mais lhw:ts são :u111dlas t[tJO ni'io se 
eessivamonte na;::; divot•sas ro~:!H'Vas snlll'e as appaw~IIJ:un t~tllil nxol'cito n n.~qtJarlt·a. tkvi
qn;tcs se u.pob a, J't~oi·gaJJiz:u;:"lo d(l l\W.t'- d;utwtitn ot·g;~uiz:1!1tlS t' tn:tnLido:-:, exemplo: 
dto. tl III'azil na -si i t1:11;;~o acÍitl:tl. 

IJie-:·w-lt:t, tem-~n llitll nt<~,;rno .i•i nlllit:ts 
O Sr-:.. SoAitES no,; S,\:'\Tus-Selilt) <[UJ nào \">\Z, :t!.t'• dl'~i.a it·ibuna, qnn st'-lllülh:Lnte pt·o-

h:L rnobiliz;tç1o po:'isi vol. . tnst,o valo pm· :->ItíL voz pot· Itlll:L pluuH I,Si<L c 
O SR. BAn.nosA LBIA-E:md;tmunte. f'llVela. uma pt•eoeenpa<,~<\.!l estt't\lt,,t, e se~t:u·i<L 
Dn modo (1uc, como intnlligen!omcnte re- ~nblli'din;ula a nm rntl'ogrado cspil'ito <lo 

cot·da o meu disl;lneto collnga., to <la a mobi- m i li t.n.l'ismo. 
lização elo exercito n:.tdona.l n<L emcrgencia V<Lh'por unu phanta,sia., porqae, alleg;t-se, 
elo q u:1lq uer· cam]XHllHL não se comprolwnrlo. bl app;wato marcial n.ã.o se obtem e não se 
sem iS)O, como é que se l'ari<t. A 1" 'I'e- mantr'\rn si não com dospnz ts custosissima.s, 
sorva teria de ser chamacl<L ás a.rrnas e pro- sinão com S<tcritl.ciil.'l posatlissimos das classes 
videncias dever'ão see dél.lla.s para se saber lah:lriosas. 
quem virá occupar-llto o logar ·e cuidar tlos Vale 11or uma plt:mtasi<~., affirma-se, porque 
sel'viços incumbidos pt·edpua.mente a cst<t 'import:~ em lWct.enüer-sn transporbtt' para 
pl'imeil'a reserva. as jovens naclona.lida.dos o ostn.do ric l}<tZ ar-

.1â vê V. Ex., poetanto, como o problema m;uli1 que a.sptlixi<L como um i.rr\mcnrlo peza
se subdivide em varias p<trtos, torlas con- zadello as classes prulcta,r·üts do velho 
fluindo pam o mesmo fim e dumonstrando a muudn. 
inipos,;ibilüladc do sull!(,!ÕCS lHtrcittes, dnsde Ma.s ninguom pe(le quo se organizo nesta, 
qun se r1um· l'osolVL't' o p!'oiJlema eom aic<:oeto RopuiJlic:t, tã.o libor·al quanto a mais IibCI'aL 
e com ostal.Jilid;tuc. quo j(~mais t(mlm existido, UIJl exerdtu íJ.HO 

GanH>.ra. V • I Vi 
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va.lha p~r uma cas ·;a pl'ivilegiaJa, c pezB I pulaç~o es~e e.;;pir~to de civ~smo ÇJ,UC a mo
como u1_n onus trcmcJHlo soh•·c as cla:-Jscs n. arcli·J·a· c.imxou .. t. au adormecrdo, t~w_ a.modOI.'
la,boriosa.s. - :·ado que as v~zcschcga.J:nc· s a. duvidar d~ que 

O quo SG pede é que s0 orJanize deu1·as, ~~·.raJrucnte exrsh no seiO da nossa naclOna.-
qu::J se mantenha real,Jicntc, um nucleo ra- lrdaLlo. . 
zoavcl em tol'no do 11u:tl a Nação se possa o exemplo alti c;tà, Sr. Pr.;siúente, vi
agenp:tr, tlesde o pl'imeü•u até o ultimo tbs vido, fecundo o eloquentc, n;L Suissa como 
seus cidauàos válidos, no momento em que a nessa lJequcna r<Jpublica. sul-al'l'icana a. ctuc 
Patl'i<L cor·:·a. pm·igo. me referi. na AegenLina como nos EsLado;-

0 qn0 se pele é quo cs:;e nu;loo tenln Unidos, n<Lção cmiuc·ntcmcntc indu::;trial e 
todos o:-; recursos, todos os c~emcntos para, c1uc uu. noite pa.ra. o clia. a.pl'csent01~-~e a.r 
no momento oppor·tuno estar a altnl'a. .da sua ma.rla. de ponto orn branco, em cond1çoos de 
missão, o que esta. nacionalida.de receba a. bater com a maior vantagom uma d<LS na.
}Jl'Jciza. educJção · c este gTupo elementar, a cionu.lida.dcs consider·ada como potcnciu. mi
instntcçã.o militar, para, no momonb oppor·- litar. 
tu no, pod Ot'cm repetir o ·cxeJ_nplo estupendo 

i . 1 o ~"I~. S'().·\R'"<.·· J)('J," ·'-'',\N'J'OS- Ql.lCI'·"'·ITIOS ClU'' quo dü. tí..3 grandes na.cionalldal es cupH as a. o· "''' ",, ~ " 
pequena 0 hcroiea. Rcpubllca. (~O Tran:->- em voz de phant:LsmcL do exercito, clle se,j<L 
va.al. uma r<r:.tlirludc. 

Nã·') é, St·. Presidente, eles bancos escolares ·o SR. BARBOSA LDIA- A solnÇ~ão está 
onde se terça.m a.Pnw.s de uma dialec ;ic3. dada no que depende do lcgbla.dor, está na 
mais ou menos cr·udita, nã.o é dos labura- lei do fl.x<.u,,ão de força; o que resta. é que o 
torios em que '"'_mocidade se familiariza com Governo queira do verdade, queira 1·ealmente 
os appat·elhos d<L scioncia, nã.o é dos audi- como quem quer deve1·as ... pôr em exe
tor-ius o não é das 8achrisUas, nem é da cnção as nossas leis c o problema ficará 
-lavoura rudimcnt:w , que sustentamos, nü.o é resolvido. Assim ost<L dccr.' bdo) mais de uma 
de nenhum des:;es pontos quo ha. do surgit' de vc;~, pelo Congresso NaeiOJ~al, nem só na lvi 
improviso c sem nenhum pt·eparo a logiã.o ele fix:v;ã.o dB forças do anno atrazado, como 
elo defensores dn. patria devidamente appa.- repetido na do anno pi'oxinio pas~ado, que_ o 
ralhados para poder reproduzir o exemplo a «Governo an.imw·ri ct c1·caçao de hnlws de tt1·o 
quo venho de refer-ir-me ; é sim do~ circu los c1·eando premias honori{lcos e pectmiá1·ios 
de instt•ueç:ão pi'o1bsional, da.-! linhas de tir·o, pom os . melhores ati1·adores: i~1s_tituimlo con
dos campos uc instrucção militar, onde curso, zn-omovcndo a organt:;açao de assocw
poclcm it· todos os chladã.õs em momen :;os de çõcs desta nature;;a » como se cst<L ÜLzondo o 
ocio. que l!t.Js nã.o üt!ta.m, adCJ.ui!·it· a.qucllas se tem feito ha muito tempo nas principaeS' 
noções indisprnsaveis, crue valem ao menos Rcpublicas do mnndo civilizado. 
p ~r um spoJ·t, JXU'a em nwmento opportuno E' intuitivo, todo 0 mundo compeehendc, 
cunst.iLuirem legiio de <t1iit•a.doJ·cs, Ci.Lpaz do quo, ues.Jc 0 momento 01~1 que todo o b~·a
fomlu.r· a mm\tlha. em q1w se (tpoie este ?.iiCit•o valido saibn mancJ<tl' uma. caea.bma, 
nuclco qu ·. \ ó o cxcr.::ito regular. 0 alveja,r um obstacu!o, po~sua cstiL_ ins~l'~t-

Nínguem pede, repito, nenhum dos que cção elementar. lJ.UC nao cxig.:l um tlroetmo 
fa-zem p;u·tc do excrcito_pjde~ nen1Ju1n dc:;ses uc longos annos 0 que, pa1·n.Uola~nente a 
moços q no soguom a. carl'Cit'<L da.s <LJ'mas esta si tu ação, ti vermos um nxercito pouco 
solicita. a elcva,ção do nosso cn·ecti v o no numeroso, mas hem arma.do, hem iostt·uido, 
exercito nacional ao nulllel'O l'ormidavel quo munieiado 0 appuel!tn.do do todos os 
sustent;tm as vm·ias potencias do mundo elementos indicados pela arte di.l. guerra, 
ciYiliza.üo. c.>ÜL Naçã.o não poder<.t ser facilmente sub-

Nós bem sc·1timos, nós bom compeelwn- jugada 0 rep1·odnzirá, segurar~1ente, _o. 
demos. que não bastarit~ desejar, não bas- exemplo quo nos catá dando a herotca pa.tr1a 
t<u'i<L decretar semelhante elt:'vaç~ão . mune- ue PAULO KnüGER. 
rica.. Ella. fi<'aria no papel. Dentro em pouco ,l t 
·lutariamo; com uma dupla. diHicu.l.da.ih, <L lnfcllizmente, porém, Sr. Pi·csiuen e, o· 

._ primeira., c.)m r1u3 já lutamos, a uo prcen- facto q1,1c se eviden.:ia.. que não calare~, 
chimento do.; cla.rós em milicia. tão pume- pn.t'<.~. o quul chamo a attcn<;ão dus vei'dar~CI
rosiL; 0 a, scgund L, f'a!b de rocnr.Jos orça- J'OS,. patl'iú·tas. é que llcL uma · :nurallta un
mcntal'los para entreter appal'olho t.ão dis- penctruvel de má. vontade olJ~tlnada, _obcc: 
pendioso. l\Ias, nào solicitamos semelhante ca,da,._ contr<L "tudo quanto diga respmto_a 
soluÇão, nem nos sentimos pCJzaeosos porqtto nosstt reorganização milit.ae . . 
não pos.·a.mo.:; ra.zol::.Q. Pol'qu::J comprehe_!l-- O ponto de partida <~os que cega. e im
demos que o problem<~ tem· o~Üt'<L soluç,ao p1·ey1de!1t~mente sustenta.m esta dou~ri~a 
ma.i) democmtica. e mu1s repnbllcana., a q na.l -pel'lgosiSSIII1<L é que o exet·cito nacwna.l 
con iisto em dcdp0r·ta.r no seio da nos ;a po- constitue uma classe, por assim dizer, de 
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parasitas, que a despeza quo com ella se faz Nesse dia, Sr. Presfdonto, se verificará 
ê das que se chamam improductivas. mais uma vez, o conceito sapientissimo do· 
· Desde que o exercito I1acional, officiaes e Evangelho« não só de pão vive o homem. » 
soldados, não fazem a multiplicação da Assim mo manifestando, estou por parte 
moeda pelas transacçõel que caracterizam o da classe a que tenho a honra e o praz0r .de 
commercio, ou pela labuta que constLue a pertencer rebatendo o qt~anto de injurioso 
lwoura, o genero de trabalho a· que eue· vae nessa allegação, que nos classifica, a 

. sé o'.1trega não passa do que tanto se vae nós outros, cidadãos armados, servidores da 
repetindo, com crescente malevolencia e lei c sot•vos de ninguem, de parasitas do 
bronca e:ltupidez, de uma dosta; occupacões corpo social, epizoarios que é preciso ex
dispensaveis, de ociosos aquar·telados, im- tinguir. 
productiva para a Nação, pezada para os O philosopho mais infenso, que jámais 
seu i cofres, onerosa para as classe.3 traba- póde ter existido, ao que se chama milita.· 
lhadoraa. 

E t t t rismo, como ao que elle chama industria· 
n re an o, isto revela uma myopia lasti· lismo tal qual vae sendo . praticado pelas 

mosa o traz-nos á · idéa o velho apologo de d · l'd d d 
Menenio Agrippa; de que nos tlti conta Tito mo ernas nactona 1 a es transvia as, o phi· 
Livi9; traz-nos á idéa t\ revolt:l. d 8 membros losopho que já so elevou ás mais altas cul- · 
que mais directamente trabalham, na minanclas do saber humano e que mais agudo 
accepção vulgar deste vocabulo, contra 0 e mais sagaz olhar retrospectivo lançou 
estoma.go commodista, situado na parte cen· sóbre o conjunto da hist:>ria da humani
t l d dade, Augus~e Comte, tenho dito, absolu-
ra 0 organismo, só a. receber as iguarias e tamente in5uspeito aos que so deliciariam 

a. deliciar-se com ellas. · ·. com uma sociedade exclusivamente de 
Dada a revolta, todo o mundo, que tem 

lido este apologo, sabe qual a conclusão becas o batinas, aos que teem por ideal uma 
apontada pelo intelligente romano: não con- sociedade em quo só houvesse banquetes e 
t ' novenas, não póde no mais extremo futuro 
muou a dar-se ao trabalho de ingestão dos conceber uma sociedade sem um a.pparelho 

alimtmtos, de digestão e assimilação e, no firo de defesa militar. subordinado aos interesses 
de algum tempo, os revoltosos rendiam-se d d 
por inarlição 0 verificavam qu.e aquelle tra- supremos a in ustria o da scioncia, mas 
b h um apparelho milit:Jr, em todo o caso a · 
al. o, apparentemênte improductí v o, era gendanne,·ie, policia tanto in torna como in· 

dos que ·mais produziam. ter nacional. . 
Ora, inconwstavetmente, do ponto de vis

ta do organismo . coll~ctivo, a. situação é 
·mutaeis mutandis a mesma e a resposb deve 
s.•r identica. . _ . 

tornai a colonia mais laboriosa ; suppon
de-a fixada na. zona a mais fet•til do nosso 
planeta.; imaginai que, pelo trabalh) dessa 
colonia, todos os seus membros tenhã.o cm
seguído chegar ao mais elevado grau de pros · 
paridade material, accumulando riquezas e 
vivendo fartamente, e imaginai -que essa. 
colobia abriu mão, expungiu-se destes para
sitas de farda, que não teem semelbanie or
.gão incommodo e·antipathico po1~ue o repu
tam uma ex:crescencia desnecessaria, · pe
nosa. Mas, Sr.· Presidente, esta colonia, a 
não ser .no muildo das abstracções, não vive 
isolada; ' ha de ·ter fronteiras, ba .de estar em 
contacto com outras colonias, com outras 
nacionalidades, com outros povos organisa
dos, já se vê por processos mais humanos, 
porque isto a. que me venho referindo não 
passa de uma ficção e de uma bypothesc 
trazida á argumentação a titulo de exemplo 
instructivo. 

A cobiça, - o espírito ile conquista, 'todo 
mundo sabe que quanto mais tem mais de· 
seja. possuir e vendo dia.n ~e dos seus olhos 
tão facil presa, não terá que relucta.r em 

. atirar-se a. conquist~l-a. · · 

E nesse futuro extremo, em que a. religião, 
não o clericlarismo, tenha no correr dos se
culos reduzido o esforço dos nossos instinctos 
subalternos ao minimum compatível com a 
nossa. organização, e mais do que isso, depois 
desse tt·abaiho de purificação, feito o tra
balho melhor, do cultura systematica dos 
nossos sentimentos altruístas, quer dizer, 
em um futuro extremo, quando os povos 
mais civilizados tiverem chegado ao ma
ximum de generosidade e ao minimum de· 
cobiça. 

Mesmo abi não concebe o augusto pbi· · 
losopho uma sociedade que · não tenha. uma 
parte de seus membros validos, devidamente 
apparelhados para conter as desordens pro
vocadas pelos membros dessa. mesma socie
dade, inaccessiveis aos aperfeiçoamentos 
moracs, as individualidaaes divergentes pe
I'igosas á paz e á tranquilidade publicas. 

A pt·opria França, pequeno paiz, em re
lação ao nosso nesse estado extremo de 
aperfeiçoamento, de cultura, deveria., ter 
80.000 gendarmes. ·Que muito é, pois, que 
a situação actual o vasto e tão appetecido 

Brazil pretenda manter e custear para.sua 
defesa., não só intern.\, mas sobretudo in· 
ternacional, um exercito de dezoito ou vinte 
mil ·homens 1 · 

·:.'-
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Sr•. Pt·csi·lonte, nt'>sjâ tiYomos em 1802 uma 
lei de fix'lç?í.o <lo fot·~::t,; qne estnlJclcccn, 11ão 
só os mr~io.; c pt·oc:os.;ns p:1 r· a o pr·oo11eltimcn to 
dos claro,; do exm·cito.ma.i .s ainrl:t fixo11 eomo 
ba<:o pat•:t CH ;e ]H·correlrirnen !.o da, I' ca.(ht E,;
tado eoni;ingont.e.; nccossa.rios â Jot·maçáo do 
exm·cili'1 n:tcion:tl, proporeionaes :i. sna. poptl
la('ão c pot·tnnt.n ;i s11a rcprescni;ação na Ca
maTa. !le Dnpu l;;vlos Fo<lr.ra.l. 

E-d;:t ki dir-sc-h:t qnc n:Yo podia se1' cum
Pl'ida em J'elaçin aos d h·cp,;rH Est.;ulos. al
g-uns dcllos indi..;cutivdlllentc infcnsos a so
molhan te gcnct·o -<lo ü:~,balho. ma.s não se 
dir·:L qnn não pos·.;a. sm· enmprilla, ao menos, 
com rclaçã.o ao Distt·icto Feclor·<tL 

Tratava-se, Sr . Prcsidontn. comn se trata 
ainda hoje. no regimm1 da. lei vigcn te, de no
mear em devido tempo a.;;; jnnta.,; de alista
mento, soln·o cujos tt'ahallws se devet·ia cal
ca.t· o ~odeio dos con l;ingcutes antllJ<te,.;. Si 
V. Ex. toma.!' o Diw·io O(ficial do nm destes 
dias, i.aln'z o de hoje, encontt·a.rá nesta• ci
dade do Rio de .Taneir·o, capital dita. fctleral, 
não só o relatorio dos tr;Lbalho.; f'eit.os peln.s 
jnntas dr. alhtamcnto par•a. a. guarda nachma.l. 
mas nincl:t pnblica.<la nesse mosrno Dtm·io 
Offitial a. li-: ta. do-; cidadã.os incluiclos nessa 
mifici:t. 

Aind:t m:tis, Sr. Pr(!Sidcntc, intimações 
com pena de cadeia., a meu ver. inconstitu
cionaos c illegacs, a diversos cida<lü.os se fa
zem para quo hajam de compareecr aos 
qnn.rteis da guarda nacional afim <lo, como 
soldados _qmtuitos e coa.ctiJS, exerci tarcm-sc 

, nas ovolnc,~ões e 'manejos militarc:l, <la.n(lo 
guarda. e fazendo sontinclla, :além de outros 

f serviços qne valem por uma. cm·,,(:c ou l'a
:\Í na. ille!Jol. 

lntima~~õcs illoga.es c ir,eonstitncion;ws 
rlis~e o mais de mna vez demonstrei d1:sla 
tt·ibllna pot'l. {llf~ a. Constit.uição diz <rne(: at.tl'i
lmi<;fi..•l pt·h·ativ:L do C••ngresso Nacionalmn
hiliz[LJ' n 11/aizot a ,!!li<LI'da nadnnak; f]t.Jer 
dize!', 11 logisla.<hH· constituinte cptiz quo t~sta 
111 ilidit st') em ,•aso.~ Cll,ia IJxccpeionalidadc 
elle ;t.pr•p, ·i:tl'ia po<lcilsc Sf!l' c!Ja.mada ;í,s at'mas. 
dist.rallido:'\ os cid:ul:i.os.quo nã.u sã.o lll'Ofissio
nacs, <las Sll:tl:! oc<:upa(;ões ltabituaes. 

Aholiwlo o recrutamento furçado o legis
l:Lndo por a.qucLla f<Jnna, nã.o dcixon ao a.r
biteio do Poder E:<ecutivo organiZcLl·:~ paral
lelamcntu com o exercito nacional cu,ja 
Constituição é annualmento fixada por uma 
lei ordinaria, um outro exercito de cuj•:t 

· composição, de r;ujo oJfectivo não cogitou a. 
lei de fixaç-ão do forç-as, como é e tem sido 
possi vel orgaúiza1·. 

Estas juntas funccionam. alistam grande 
numero de cidadãos, mandam que ellcs com
pareçam aos quarteis o organizam batalhões 
com efl'oc:tivo supm·ior .aos do prop1•io exer
cito, c mais uo que isso, cobram-se impostos 

que não foram docrc+.a<los por lei, qnctanto 
imporrtt exigir dos cicladãos as!;im fon~rula
mentc alist.ados c C.lrtgitlos illcgalment.e :t 
exet·cicins que valem por nrn sm·vi(,:o mili
t;w ,-cont.r-i huiQões pecunia.riu.s pa.r.~ a. mu
sica n ~os oflicia.es q notas pa.r:t aluguel de 
qua.l'teJs, dcspcza.s de fa.rcla.mento c do cxpo
dien1.c. 

E nã.o cí pnssivcl, nã.n tem ,;ido possivnl or
ganiz:u· nesta. capitn.l urna junt:l siql!et· de • 
ali...;t:Lm c nto o sorr.cio para o cxwcitn na
cional. lli~sra, mesma cidade do Ri.l <lo .Ta
nei l'O. ondo o Gnverno ericontm para. este 

.easo todas as f'at~ilid:lllcs! ... 
Não ~ possivcl J1orquo o Gnvót•no nã.o 

quer, nã.o tem querido, porque o Poder Ex
ecutivo csu~. obedecendo a esta tondoncia. 
obsccada a, que me rofel'i o que prof1iguei 

·com tiT,o justa vehcmcncia. 
Conf'cssemos,pois,com pezar, reconhoç<tmos 

com justo sent.imnnto que não cst::i. tudo, não 
cst<L o princip:ll em votm·mos acjtú as leis 
mais intolligentcmcnte archit<~cta.das si não 
h a. um executor dceiditla mente di:-~posto a, 
pol-as em pratica lealmen-te e a tirar uma. 
provil. do valor real llns su.ncçõcs ponacs de 
qnn c:-s<~s lnis sio acomp:Lnhadas. 

Dccln.t·o, pois. que nc:-;se a,:;sumpto, como 
no :tssnmptn elcitot·al,sou um descrente. um 
~coptieo, jú. agoi·a absoluta.mon~c não acre
dUo n:t offica.ciu. de tt~os lflis, (LtJO a.s J'Oputo 
meL'OS institutos cuja. rliscu~são pótlc set·vir 
de thcz:ntl a <lissortaçüo:>, mais ou menos, 
orutlitas c destinadas <t avolumlt.r o,.; ú1. folia 
d<t noss<~ leg-islar,:ão, ma-; nunca para vive
rem como parte integrante th noss:L vida, 
jurídica. 

V. Ex. !{lWL' ver outl'ii. prova do conw o,;
ton cheio do razflo, quando avanço nrna. a.s-
~erção <lo,-t<t ot'Clnnt 1 ·' 

Ne;sa nwsm loi, que jü. tom ·a i'la.do ntais 
ncwo.~sa r·ia par<t qun de sua. cxoruc;ii.o nô.;; t.i
ve-i:!'il'JWS <~~ JH·cc:isas inlormac,:õe:-:, c~tá dc
ct·ctado q.10 o Governo m<tntet•ü. na, l'cpaJ·Li
ç~ào contpctentc nm 1·cgi.ç/1·o <los vol-unta,-ios, 
sngunrlo <t" procodcncias por Estado,;, afim 
de que se po:-;sa vcrillcar qu:te~ :';ão os Estt~
dos que sp furtant ao cumprimento <les,;e de· 
ver constltudonal, isto é, pot• out.ro aspec:r.o, 
quae:-; s5.o o,; Estados que envia.m voluntat·ios 
dcsti.nados ao cxcrcil;o nacional, o quae, sã.o 
aquclles de onde não vem um só que ·:'loja., 
ou, si vem, é uma. meia, duzia de vnlunta.eio.-; 
para e,;:'>e fim. 

Semelhante disposir,:ão visava fa.zer res
peitar o dispositivo da Constituição daRe
publica, que quer que, assim como a. reprc

.sentação política é nes~a Casa prop:wcional 
li. população elos v<u·ios Estado;; c i::;,;o lhes 
dá maior ou menor preponderancüt nas 
deliberaç~ões de:;to J'ttmo do Poder Legisla- .. 
ti v o, t~s::;im tambem, (le pêtl' com e::;ta n~!Jalia 
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SÊSSÍO E:M 28 ·Dn MAiO DE 1901 

estivesse o onus de cÓntribuit·em com maior 
numero de soldado,; o; quo concorrem com 
maior numeru de Deputados. 

Ver-se-hia dl\Ste registru, si pot·ventura o 
Minbtrd da Guor'ra nos pudo.;se dar alguma;; 

· informaições, que não dú. nêm e.>tú. por em
quanto habilitadn para dar, ver-so-hia de.;-;e 
regh:Jtro, si elle ex:lstí~se no Estado Maior do 
Exercito, onde 1levia existir que lut E.;tado . .; 
pequeno.;;, que dão ·numerv de voluntario~ 
mmto maior do que o do contingente 
que lhe.:l deveria caber pela lei de fixa
ção de forçn.s, á. qual incumbe fazer 
essa distribuição, ao passo quo ha. outro~ 
Estado.:~ que dão, quand.o dã.o, um numero 
insignificante de voluntarios. 

Do modo c1uc, si es~a outra lei, que não se 
executa, nnrn se executn.rá, a. de soNeio, t'osse 
uma realidade, haveria Estado onde não se 
precisaria fazer esse sorteio, porque o nu
morode voluntarios expontu.nea.rncn te dado 
seria maiór do qu~ aquelle conting~nte a ser 
annua.Imente exigido do mosmo .Estado ; ao 
pJSSo que, em outros Estad.os IJ.Ue não mandam 

este tem de ir defender os setts doutores. 
(Riso.) Sim, porque aquelles é que vão para a 
guerra, vão dorender a cruem fica, e quem 
fica é doutor e padre ou aspirante a doutor e 
u. pu.drc. 

Si isto é republicano e constitucional, 
realmente sõ um velho espirHo de ro~ina. 
egoísta, ari~tocrata, pcdunte.ou clet•ical, póde 
dizer que stm. 

O projocto, portanto, Sr. Presidente, por 
esta simples analyse feita neste fim de hora., 
deve ser combatido em muitos pontos. O 
resto póde vir a sor lei, mas lei que viva 
debaixo do pó dos archi vos paru. prazer das 
traças e dos gosadores que exploram a so
ciedallo. 

Tenho concluit!o, 

Fica tt diseus .. ;ão adiada pela hora. 
Vae a imprimir o seguinte 

N. 12- t90I 

volun t:~rios para o ex~rcito, o sot·tcio se devia Concede ao Deputar! o pctog.~tarlo· da Bahia 
fazer pa~·n. que o contingente que lhe cabe Francisco M(1ria SodrJ Pcrci1·a úO diaJ 
tosse uma realidade. de licença para tratm· de sua sattrltJ 

E isto si faz 'I Isto !;i fará. ? · 
A Ut~mu.ra h<L de me conceder a nccossaria A Commi~sfio de Petiçõo . .; o l'otlores 

venia para que me mantenha neste ponto tomou conhecimento do roquel'imento em 
nbsolutamento ineredulo. que o l!t•. Fr·u.uciseo f.Jar·i;t Sodt·~ Pol'cim, 

Niio acredito nisto. . Deputado pcht lkthia, allcg:tlldo não poder 
Agora, si este projecto de lei viesse alguma do presente compat·ecot· á. Caumt'<L ,pot• mo

vez a ser lei de verdade, si votado om ambas tivo do molestia, pode 50 dias do licença 
as Casas e sanccionado pelo Presidente da p:tra seu tt•tttu.monto. 
Republica bastasse para que ficasse sendo Attcndontlo ao quo alloga o retllterente, ,é 
le' , ea~ e effecti'llamente cumprida, nós te· <L Comrnissfiu do pat•ecer· que lhe seja conce
riamos, Sr. Pl'esidento, de assistir pesarosos a. dida a liccnç:.l. solicitada. 
não pequeno numero de ma.nife3ta.ções de Salt• du.s Commissõcs. 27 de maio do 1001. 
desrespeito ú. Constituição da Ropuhlica, re- -Esperidiao, presidente. -José l!:uzeúio, re
velações do espírito de rotina e~ virtude do la.tor.-T1·indade.-Tavm·e3 de Lyra. 
qual persistem os velhos habitos da monar-
chüt, ou mellwr, pal'a não estar_attdbuindo Vae a imprimiL' o seguinte 
a esta instituiçãu pol1tica todos os defeitos 
que nos a1':fiig0m da. blll'guczia que domina no PROJECTO 
mundo cívilisado, tanto nas monarcllias limi
tadas corno em umas quantas pretensas 
repu_blicas. (.llluito bem.) 

Assim ~. Sr. Presidente, que o projecto 
isenta do serviço em tempo de p<IZ o guerra, 
imagine V. E~. quem ... os g1·aduados. 

De mollo f1Ue o Sr. doutor; medico, advo
gado, diplomados pelas faculdades do ensino 
superior, e posso faltar com esse desassombro, 
porque pas,;ei por ostas faculdades, sou tu.m
bmn baehartll, mas qualquer doutor, só por 
sor dôutor, ttm licenciado, como se dizia nos 
tempos da. nnivel'sitlade de Coimbra, está 
livre dos hdrrores da guerru., quem .labuta, 
cavando a. terra, quem tra.balhu. no eommer
cio, emlim, quem se esforça. por qualquer 
ma.neii·a <J.o serviço material da Cl)lnmunhão, 

N. 24-1901 

.AutoriJa o Pode1· l!.'u:ecutivo a conceder seiJ 
mezes ele licença, com o o1·denado a que 
tive1· direito, ao conductor ge1·al do abaste- 
cimento de agrw d Capital Pede1·al, Alceo 
Mario de ScJ Freire 

A Commissão 1le Petições e Poderes, to- ·~ 
mando em con.~idor·açâo o requel'imento em 
que o Sr. All'eo Mar·io de Sá J<'•·eire.., condu-
c Gol' geral do abastecimento de agua á Capi
&al Federal, pede seis mezoi! de licença com 
vencimentos pam tratar de sua saude, e •. 
attendendo a que o supplicante juntou attes-. 
tado medico provando estar. realmente do- ' 
ento, ê de ]!Urecer que lhe seja conc.cdida a.. 
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licença que sôlicitou, mas apenas com o or
dena.tlo a .. que ti vc1· (li rei to. 

Para esse firn, subn1ctte á consídel'açào da 
Camara o seguintG 11r-oje:;to: 

O Congros.3o Na.ciom1lrcsolvc: 
Art. I. o Fie~t o Poder Executivo au ~;o ri-

. za.üo a. conceder sJis mczcs dG ticenç:.t, com 
o ordenado a qne tiv_er Jir3i :;o, ao Sr. Alceo 
:Mario de S<1 Frcil·.;, cooüuctor gera.l do a.bas
tccimcrHo de agua. :í. CapHcLl Fo1eral, par·a 
tratar de sua sa.ude on1b julgar conve
niente. 

Al't. 2. o Revogn.m-:;c as dispo.~ições em 
co.qtrario. 

Sala. das Commissõcs, 23 de maio lle IOJl. 
-:-Esperidú7o,. prcsiücnta.-Tavm·es de Lynt, 
rdator.-T,·indade.-Josi Iútscbio. 

O ~r. Pt"e~idente-Estando a.deau
tacla 1t hora. designo para amanhã a seguinte 
ordem do dia: 

Primeira pa.l'to a. ti~ 2 I /2 horas, on .. an tes: 
Votação do p:·ojecto n. 4, de 1901, conct>-

ente de fornecimento de carvão, qun.ndo de
via se.t' na.quella; 

2"' tli:'lcussão (i.) projedo n. 13, do l 90 I, :1U
torizn.ndo o Potler Exl:l<::utivo a abril• ao 
Minb:;terio da Gucl'ra o credito extraordi
riJ de 83i.~472 pa.r·a pétgamcnto do ordenado 
do fiel a.possn ta.do do extincto Arsenal de 
Cluer·ra do E3t:ub d::l Pernambuco Joã.o Lco
pol(lino do Reg.); 

2" discussão Ü') projecto n. 14, dJ l 90 l, 
antoriz:mtlo o Poder Executivo a abriL· ao 
:-.Hnisterio da Industl'ia, Viação o Obeas Pu
blicas o ct·edito ext mordimtrio de 120:473~5~ l, 
destiné.l.do ao p .tga.monb de vencimentos aos 
funccionaeios dn Repa.rtíc;ã-:l Gerai dos Cot~
rci 'lS, aposentados c dcmitl.idos de 1893 a 
!8fJ5, em virturiu· cJ,~ :tetos do Poder· Ex'3cu
ti v J c p lsteriormen ~3 reintegl'ados. 

Levanta-se a. sc:Jsii,o ;is .4 Jrora'l c 30 mi
mt ~os da tarJc. 

20"' SESSÃO E~l 2J DE MAIO DE 1901 
dcndo ao D~·. Antonio Augusto Riboieo de 
Almeida., ministro do Supremo TriiJunal Fe
del'al, .um anno de licença, com todos os seus 
vcncimcntJs, par<.t t.t·a..tar de SniL saudc onLle Presiclencia dos S1·s. Va.;; - de Jlfello (Presi-

· lhe conviCl' (discu~são unica); dente), Urbano Santos (1° Vice-Presidente), 
· Vo~a.ç1o do pl·ojecto n. 5, de lDtJl, concc- Julio sfe Mello (2° Vice-Presidente) e Lui:: 
~ dendo ao Dr. Alft'CLlo-Moreira tl9 Ba.l'l'OS Oli- Gualberlo (4° Secretario) 
-veira Limn., lente da Faculd<tdc de Direito 
de S~ Paulo, ma1s um a.nno de licença, com Ao meio-dia p:·ocJde-se á. chamada, a quo 
ordenado, para. tr·atar de Ht~11 sa.nde onde lhe respondem os Sril. Vaz de Mello, Carlos do 
convio~· (discussão unica); · Nov:1es, Agapito dos Sa.nto3, Lui~ GtH1lbo<·to, 

Yotação d1 projocto n. 282 A. de I 900, Scrzedcllo Corrêct, J o.sé Euzebio, - Christino 
autorizandoo Poüot• Exccu~ivo a tran.3l'.n•mar · Cl'UZ, Cunha Martins, Nogueil'a. .Junior, Fre
n.s l", 2a. r~ :}• +.::r•ma,s da. sub-dlrectOl'i:t dos tlol'ico Boeges, Gonçalo Souto, Tavares de 
Cor1•eios r.m ta, 2" e 31\ ~ocP,fí,o da Dit•üctoria Lyra., So:wes Nciva, Ermirio Coutinho,· Bri
Geral. pass;~ndo os chol'o~ de turmas a chot'ns cio Filho, .Julio de Mello, Elpidio. Figuel: 
de secçú.o, clcsdn que pr·enncha.m as condiçõC!s redo, José Duurtc, Epaminondas Gr<Icindo, 
regnl:uncnt.ar·os, o di oulit':ts pr·ovidcncias Araujo Góes, Arl'oxollas Galvão, RaymunJ.o 
(2'1 db,;.-·ussã."); de Mh•andll., Jovinim10 de Carvalhe, Fausto 

Cmrtinuac;io da 21\ tli:o~ctusã.o elo pr•ojecto Cat'Lloso, Seabra. Tosta, :tvianoel· Caetano, 
n. H7, dn lUO:J, mantlluHic~ observar va.l'ias Eugenio Tourinh:), Alves Barhos:1, Adêtl
tlisp::>siçi)es para Jlol execução cl<~ loi tlo casa- berto Guimarães, Augusto _ de Freitas, To-
mon tu c i vil. len i; i no dos Santos, Para.nhos Montencgro, 

~~L rxn~c, ás 2 l/2 llOl'n.s ou antes: . Pinheiro Juniot•, Cels:l dos Reis, Henrique 
Lag,Ien, Custodio Coelho, Aureliano dos San-

Con Li nuação d<.L 211 tliscussão do projecto tos, Martin.:; Teixeira, Estevão Lobo, Theo-
n. 85, Llo IUU:) , rngulando o sorteio militar; philo Ottoni, José Bonifaclo, João Luiz, l!de-

3" discussã.o elo projecto n. 253, de lDOJ, t'onso AI vim, Penido F'illto, ~speridiã.o, Alft'C
autorizando o Poder Executivo a extornae do Pinto, Carneiro de Rez3nde, Leonel Filho, 
da. consigna.ção-Mute~·ial-da 4"' ·' divisão da Ncccsio Ta vare~. An-toniu Zacharias, Mayrink, 
Estrada de Ferro Cenúa.L do Brazil do -orça- Sabino Barroso, Manoel Fnlgencio, Lindolpho 

· mento vigente do Ministerio da Indu~tria, Caetano, Olegario Maciel, Lamartine, Pa,dua 
.Viação c Obras Publicas.-- a somrmt de Rezende; Gu~tavo Gouoy, Ferna.ndo Peestc.~. 
71:728$282 do credito de 2.200:000.$-0uro- Dino Bueno, Co.:;ta Junior, Joaquim Alvaro, 
para a parte COl'l'JSpi)ndontc em papel, Cajado, Pau li no C<trlos, Cincinato Braga, Azc
SJI)1ma equivalente a·2::l7:902$4GO, que nesta vedo-Marques, Araujo Cintra, Xavier do Al-

. especie foi p::t.ga a Lago & Irmãos, provoni- meida, Ovidio Abrantes, João Candido, L:t-
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menlla Lins, Paula,-- Ramos, Francisco J\'lou- MoÚl'l1o, prcüdente <la junta apuradora.-A' 
ra, Ve.>pasiano do Albur1uerquo e Diogo For· Commissão uo Petiçõc.J c Poder<c:;. 
tuna. 

Abre-se a scssilo. 
E' lida c gcm debotc appr<>Vada a acta da 

scssiío <~ntoee.!entc. 
Pas:;u.-sa ao .expeuientc. 

O ~ .... Carlos de Novaes (1° 8e
.. c1·elaJ'io) pruc0do i1leitura du S3guinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
D::l Minist.erio da .Justiç[l. c Negocio'5 Inte-

-riores, clQ 23 do corrente, transmittinclo a 
e3ta Camal·a !, representação dirigida ao 
Governo pela Congrcgaçfip da Escola Poly
technica do Rio dc . .Taneit·o eontr·a algumas 
disposiç~ões do a.·;tnal cotUgo dos institutos 
officiaes de ensino superior e secunuario .-:
A'. Commissã9 dt~ Instrncç-ã.o Publica.. 

Do mesmo ministerio, de 25 do corrente, 
remettendo, dovTd<Lmcnte sanccionada, a re
solução do Congresso Nacional, <mtoriZi1ndo 
o Poder· Exectr&ivo a abril· ao Mini.-;ter·io da 
Justiça: c Negocias Interiores o et•edico do 
4:100$ par<L ptLgamento do. premio arbitrado 
ao -DL'. Tiburcio Valel'iano / P0ccguclro do 
Amara.l pela, obra que public:.m intitulada 
«Noções elementarus de chimic;t organica» e 
da ·impt·essão da mesma, ob1'a.- Inteir·ada; 
eriv'lando-:Je um dos <tutogmphos ao Sc
nldo. 

Requerimentos : 
Do almirante .Jcronymo Francisco Gonç-n.l

vcs, pedindo interpeotaçi'i.Q, do pensctmento 
que ditou a lei n. W9, tle 30 de julho do l8U4. 
--A' Commi:;;são 1e Clln::>tituição, Legi:sbçã.o 
r, .Justiç:L 

Do.; proparaclores de ~Lnatomia, c de· op3-
rn.ç:ões da Faculd:Lcle de Meclicinn. do H.io do 
Ja.noir·o, pedindo augmcnto tlo vencimento.;. 
-A' Commlssio tlc Orçamen~o. 

Telcgrn.n_ll1ltt: 
DrAMANTJi'i'A, 28 de maio tle WOJ - Exm. 

Pi·o~idcnte·tl<t Camm·a do:.; Dcputaclos. lUa
Tenho a honra do cornnmniear· a V. Ex. 
que a ,jünta ap:H'adora da obiçií.o de um Du
ljutadofiJCloral po1• e;te 0° diskte~o cle.·i:VIlnas, 
a. qt,lC Sf1 peocccleu no dla. 2d de aol'il, pa.r•a 
preenchimfl.nto d;t, vaga, do Dl'. João da Mat5a 
Machado, acaba de expDdirdiplonHL a.o de:scm-' 
b<Legadol' Dr. CarlosHonol'io Benedic~o Ottoni, 
que obteve 5.968 voto~, tendo o Dr. Alvaro da 
Matta :Machado tambem obtido 6\J votos. Niio 

-..houve recli.unaç-ã.o ou protesto nas 11;1esas 
cleitoraes, nem perante est<t juntu.~-Olympio 

O §r. Fausto Cardoi!So-Sohl'e ::~. 
llnma polii.ica do DCl)Utauo de Sc1·gipe não 
t·ecaltiL·ão manchas nem somhl'a::>. purquc c::;te 
não as a·lmitt;it·<í., Niio portence á cat;oguria 
dos q uc não res:pontlen1 (Ls acc usc~ÇÕOi3, vor
que :Ls llesprür.<Lm. 

Um jornal 1nonar·chísi;a, quo se publicá . 
nCSb<L Ca.pü<tl, no tlcloti o seguin i; o : ~ 

<<Sabemo::! (1UC um s~·. Veputu.tlo, que na 
legíslal;ura pas::;ada fez ~wcces,;o na Camara, 
pcLL maneü·a a'tiva _com que ~3mpec se por
tou. c;t<í. vendido ao Sr. Campos ~a.llos. 

O il:Lí':cnd?iro _do Banharã.o_ o compro t por 
30: O JOS. dtnhcll'O esse salndo d<ts arc<~s do 
The:;;otú•o ! . 

Quanta imlignidade, quant<L torpezíl, quanta 
pl'o . .;ti(;uic;ão uc ca.t·ac~et·, Hanto Deus, andà 
por ahi! 

Um Deputado venditlo por :m:000$000 ! 
Sl1.1Jcmos qnr1 c:;sn mesmo Deputado Yac, 

bt·evcmontc, mn p:tssoio, Yisitar· a. pa.t1ia de. 
Victor Hugo. )} · . . -
· _o o':'<tdor_ conh?ce o rcda:;i;o:· dcsm jornal. 
Na.o tonnna, po1s, o tl'u.ballw do :-;o deremler 
-si e.;::;e mi:)Or<wol trapo do papel ni'i.o dé.jsc 
corpo a. uuüt calumnia cngendea.da por co-
varde:-;. · 

I-Ia d.ia.s, alguns amigos do orador nzcram
lhiT''YC>' íL convcnienci.a de fMer uin di~curw 
ele opp::>siçã.o, no intuito do rebater essa ca
lumni<~ torpe. 

Não o foz. Nã.o porqn3 es teja vendido, mas 
porquJ se ltclta Pl'ollibluo pelo smt medico 
rJe entregar-se [t actíviclttdo in~ollectual. 
M<}iS. Não o fez, lJorque Hão ctuiz. Fallará 
rtuando assim o entenclor c quizer. 

Vendido o Deputado de Scl'gipo! Não; nun
ca se vendcr<.t, não porque seja. m tis honra
do que out.eos, mas porque ama. a ne.cessi
dado, a pohresa, o tra.b~~lho. Qdeia, o di
nheiro, a. rique:::a que, tomandc tlesnesces
si1ria ·a lucttt pela vid:.t, onfl'aquece aa 
cnel'gia.s, abat·3 <~ vontad~, as mais fortes. 
Ao orn.dor_Jlão compt'arão as t'oeLunas que 
o Sr. lVIinisteo ' da Fazenda. fez em sua. cli
nica., em sua vld<.L politica de syndica.tos, 
rcuuidas ~L qnc lhe tem pas:ndo ilas mãos 
pi1r<t as forntdllas da A!Ja-ndega. !•; não cJm- .. 
pt'itl'ã.o, porque o DJputltdo por Sergipe tem 
c>Le defeito: a/Jot•r-cee a, rique.;;a,. 

Es1;c bottto tem um<~ tl'iplice or·igem: o 
mona.rchismo eov<tt•deqnc pt·ctcmle aprovei~ 
tttr-se }J<tl'a, a s ua. olwa, úe resmm·ação o 
rnortc, da pa.lü.Vl'<L J.o reprc.;cnt.:.nte do 
Sergip.J. 

O Ministro da, Fazenda, que, pol' vingança, 
o pretende J.cslwmar ; e o opposiciodismo 
covarde que p1·o·Gende chega.r aos seus fins 
pelo camin lto q uc o orador alJl'ir. 
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Pois, l1em ; accusn. o St·. :.Jin istJ·o da. 
Fazcnd<L do mn.ntl;tr• pi!hlic:Ll' nuDiario O(ficial, 
com prejuízo du s0rvi~:u o \los dinlwit·o;-,; pu
lilieos, ojui·n:.Ll iutitul~tdo- Jt Noite, dt: (11W 

é t'<Jlacr;o,· tun tiliw du ~-L~n:Ltl•Jt' ?lluttdlo. 

Aecusa-o e pt'OYOC~L-o a, que, IL'.lo OJ'gi'Lo de 
um collt;g;L n:t trilmna tla C;tmat·a, ou tL~ un1 
jot·n;tl serio, m:L11de affil'mar que o ot·atlor 
estü. vendido. !Jig:t-o mcsmt} sem pt'oV<Ls, e 
o ot·adoe r<Jnunci:w:í a sua Cddeira tle !Jt;pu
ttdo. Ao mun a.rcltismo c a. o oppo~idon ismo 
covat·des, quo, })Jt' e~s; meio pee\enllelll lc
Vêt.l-o :i oppnsiç:ão, dit•<i. qne fall:u·á quando 
quiz:er c o jnlgat· oppol'tuno. N:'to faz papel 
do Otltelo nas mãos ele lagos caricatos. 

Agora, o SülL p:Lpol. 

li m. dos fins do orador é rcclt<Ltll'<LI' o par
tido rcp1LIJlicano, ·e, já o disse o anno }J<1:-i

p Ldo,-qua.ncl,J o Sr. Campos Sa.lle,; tltlrnit;
tü· o Mini~tr·o ú:t Fazelllh, Jel'onder·;í. u ;-;err 
UoYer·no emquanto gover·n;Lt' eotn ess1\ p:rr·-
1.ido. Emqu:mtu não, nã.o, aintla 'lltO lltu üoorn 
um mutHlo de oul'o. 

Toni•Ju o papel de gu:1l'd:G d.as I'nim:-: do 
p:wtido rcpuiJlieanu, · destH't.ado pnlo,.; :-:ntt::; 
cltcl'cs, p:tl'é~ <tS entre;.:a.r a estes 'lllillldo Yol
t:.~.r·em a ::;~;us posto:,:. 

Ad.mitt:L-s.J ttneo or·adur· ea.la.-sc, n:-11• p•n· 
doente, mas por convortiencia. (_Juom lt:ttLIW 
Jlto possa negar o dit·eitu <lo atte.tdrw üs 
conveniencias Jlartidar·ias ·~ ! 

Est;í. ta.mbom :i espm·;t (hL oseollíã do J'lrturo 
Pr·esiJ<;ntc da. Repu,l.ilica. 

E aiPgt'<t-:m do ver <lttu o S•Jl ostü, voHauo 
p:tm o ::it'. Rodrigues Al Yi.lS, em quem vnta1'Li. 
nàuum nome de uma espr.t':WÇ'<t, corno votou 
no Sr. Campos S:.bllo.-), m:.Ls em nome de 
nnm sandade, _pot·que <Hlllüll~\ pnli"ico pot•
t~mc:cu ao JKtrtido repuiJ!kauo, f'ui nm dos 
smrs chci'cs, um dos collalitil'adoro.,; do 
Delmtc, orgão darluelle partitlu, e que o 
ol'ador teve a h.onea do redigir. 

Vao tcL'llünat•. 
Est<·L lançado o repto ao Sl'. :-rinisteo 

da Fa~endLL, um dos qtw julg<L ul'igt~lll d;t 
iujuria., d.·• i11sulto <J.UO corre por· ahi. Ellc 
que ac:cnst~ o or·ar!IJt'. 

C,!uanto <L•J mais, corttint'i~L nq scn pro
gt'a.Inma.tl'a.çado nti a.nno ~ran~:~el.o, <loJ't)I1-
tlt~rtdu O.~ intOi'OSSO~ d:L :'{;trJí.o <bl,ti ;i, HWl'LO, 
a SLl:L liiJe dade, u duliJncitJIIdiJ l,aml)[\IJL o:; 
iut-:t·t~sse.:; tlu l' ,l'J;i,l(/ t·opu:,[kanu, u ttni,:u 
lusd'Ulf!UIJ ;,u <lLW l'e lJLt:.a t:d)Jil. •, d_,l r·tnl izar· 
<LS idt'~;J,S 'iiiC <L :\:t1; O OXÍ_:.\0, JI;Ll'cl SI~ l:IJlt~ 
duzil· :i ali,LL!'<L tLUC , 11 ,,;,;u espil'itu :-;IJilit:" ti 
du. <Jual (IS nu.:>-'.u.-; aetiJ; ;1. vúo u.rastLndo, 
pur isso que, inconsJientnmctll.c, concorrem 
lJat·a ;;mnsfornml-êt em outra nuds tetmc; 
wais vapot·o,:>a, m:ü~ fugitivct. 

PRIMI~IRA PARTI~ .DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presiden-te- Não havendo 
nnmel'O legal p:1ea se proceder ;L votação 
•la;; m:tt:.;rias indica·la~ na onlem do dia, 
passa-se ;i, mit ter.ia, em discussão. 

E' a.nnun~~iada, a continuação da 2& dis
cussão do pr\ljocto n. 87, de lDOO, ma,ndando 
ol.1scrva,r V<Lrias disposições para fiel exe;; 
cuç:ão da. lei do casamento civil. 

O Sr. Presidente-Tem a. pah~vra 
o Sr. Tosta. (Pausa.) 

Não est;OL Pt'osonte. 
Tem a pala, VL'<L o Sr·. Neiv<~. (Pausa.) 

Taml1em niio está. presunto. 
Tom a p~tln.ve:L o St·. Gastào ua Cunlta~ 
O St•. Pat•.anhos Montenegro 

-1\~i,~O <L pala vea pc_la ordem. 

· O S1~. PRESIDE:'\1'E-Tcrn a palavra o no-
1m~ lln pu tad o . 

O Si~. Paranhos 1\loutenegt--o 
(pela onfcm)--St'. Presidente, ou ceeio que o 
n liH'e IJ,~l1tlt:tdo o Sr. Tosta e~tá. presente; 
aelta-:'c <tgot·a na Scel'ctari;c destaCas::~ c nfí.o 
devo lL:Wd.er·, por isso, o direito do f'a.llar. 
( N•'sle nwi11.ento appanxe no 1·ecinto o S1·. 
Dcpul~tdo 'l'osla.) 

O Sr·. Tosta-Peço a palavra. 
O SIL Pru·:sroE"'TE-Tcm a. p:tlavra o nobre 

Depu ~ad.o. · 

O Sr. Tostn-Sr·. P!'c;idcnte, venho 
con 1;innal' o meu di~curso intcl'l'ompi<lo. 
ltontom, pehL tol'lnina.çào da, ltóra, rugimen
t:LI. 

As minh:.Ls pJnd01·aç:ões tina.cs versaritm 
subr·o o. exame do.~ rlivm·.-;os tex~o:J conatitucio
nae~; c do. sua interpretação resultou que o 
ponscLmento do Congl'e>so Consti:.uinte, sup
primilldo :.t re~tricçU.o ilo dispositivo do pro
jn4•J do Govm·no Provbol'io,-quc c.~tabolcci<:t 
a. peecn<lenciit. obl'igatoria do casameni;o civil 
ao J'eligioso, f0i conS<!gl'at· a plena liberdade 
(•;)pil'itual. 

Con~llg-uintementn, <í incon.~i itncional, in
<ulmi.~;;;lvol, todo pt·ojccto CJHO ;)ü tlc~tinc a 
euat·l'tal' a. con~eienci<t 'dos et·on ;es, a. forç·al
o:> a ,,c ·casarem civiltttOII Ge. 

PmlcndfJ ;t_~·-Jt':~, St·. l)t·e.-dtlonGe, tomar em 
collsidel'~u;ão a' ;~t·gni~:ü,J.-; q ttc temn .. ~ido 
t'uit:.Ls, tJa tt·ii!una <Lt t.';trn:.tra., eontra. o 
t:ler.J no so;J r.ido do pr-omovct• elle "· pi·o
paganda, contr·a, o iustHuto do eas:1l!;ento 
c i v il-cm prej aizo do; dírei~os das f'tLmi lia.s, 
a::;~egurados só e ox.cluüvarnontc pol<t lei. 

a 
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Alguns veem na alludida propaganda. um' Nada- mais claro e conciliatorio do que o 1 
eslorço propo.:;ital para o do~crcdito das in- trecho que ac~tbo de submetter á apreciação 
stituiç<:-Jes republicanas. d<t Camara. 

Carecem de fundamento as arguiç:ões le- Não me limitarei á en.~yclica do Summo 
va.ntada.s contra o clcr0 br<tzileiro; e espero Pontifico, revelarei á. C<tmar<t -as resoluções 
demonstrai-o claramente, expondo com t'Pan- tomitda" pelo Congresso Catlwlico Brazileiro. 
queza o que se p::tss_Ju no Congresso Catho- ACamarct_eo paiz inteiro sabem que, em 
lico Brazileiro. junho <lo anno proximo pa~sado, reuniu-se 

Antes disso, <tpe·r,ar do já havcl-o feito na capital Llo Estado da.· Ba.hia o primeir~ 
coltl: brilhan·f.ismo c proficicncia notorios, o Congrc:-~so Cittholíco Brazi.leir·o, com o fim de 

,illustre Deputado pelo Maranhão, Sr. Gue- commel)lorar o grande acontecimento .do 
dellta Mourão, lembrarei á CamLtra a fa- descobrimento do Brazil. 
mosa. cncyc1ica doSnmmo Pontifico Leão XIII Nc.;se Congresso, que teve um brilho raro 
sob1·c o matl'imonio chri:-r~ão. e uma liherdacie · de acção nunc<t vista nos 
·.A Igrej:Í. Catholiea é umn. ~ocietladc uni- paizc.; eatholicos da Eueopa, dh;cutiram-se 
vci·s;~l, hiera.rclücamcni;e or·g:tnizadit, r.~mi- imporJi~wtcs <~S.·mmptos n tomaram-se varias 
ficada por todo o muntlo, governada; pol' nm t•esoluç•Õcs, que muito contribuirão p:1.ra o 
chefe de enorme presi;igio, cujas deci:>õ :'l florescimento d:1 cllristiltnismo na sociedade 
.são <tcolhidas e acatada; com o m:tximo rc :· brazileil'<l .. 
poito pelos wezontos milllõ.}.~ de catholico \ A etle assistiram eminentes prolados, os. . 
em todos o:-~ paizcs. Exms. Sr.;;. arcebispo da Bahia, como pre-

Qunl a douGi·ina etl.~inttda pm· Leão XIH na sidente honorario, bh;po · do Par<i,, bispo 
sua immort<tl encyclica - A1·camtm divince de S. Paulo, bispo de Petropolis, reli
sapientice? • gio~os represeni;antes de todas as ordens 

Sua Santidade, depois rle mostrar que não religiosas do Brazil, do clero, e leigos de 
se pó .e sepal'a.r, no c.tsamento, o contracto todas as cht~ses sociaes dos diversos E-;tados 
do sar~ramento, como pretendem oa rogalis- da Ropuhlíca. . 
tas, exprime-Re <tssim : · Os prelados que, por circnmstancias, não 

«De onde resulta. c1uc entr-e chl'i . .;tlí.os todo pudel'am comparecer, enviaram seus votos_ 
o matrirrwnio legitimo é :;aeramento em ::;i de congratulaçõe,; e franca adhc:;ão ás reso
por si, B que nad"t mai.; con·i;rat•io ;í verdade luções do Congre:::~o .. 
do c1ue considerar o :-;acramento como um Póie-sc, portanto, dizer que a Nação Bra.
ornamento acccªsol'io ou como uma proprie- zileira alli se fez represent<tr para affirmar 
dade extrínseca, que a vont1de dJ homem as suas crenças. 
pürle, por con.;:eguin to, de~nnit• 0 separar a. Pois hem, Sr. P t•e::Mcn te, o Congrcss::> C;t
seu al'bitl•io. Assim, nem o raciocínio, nem tholico po1· inrlicaçãõ d<t 4a secção, cuj:.~. prc
os te.~temunhos historicos mostram que o sideocia-uma gra.nde honra-coube ao hn
poder sobre us matrinH•Oios elos chl"i :tã.o.; mUdo orador ..• 
deve ju:.;tamontc u,t~l'ibnir-s?. ao ))Odcr se- O ~rt. JoVINIA:'\O DI!: CAH.VAI.Ilo-Muít,o 
cular; e si ne.;ta. materi<t fôt• violado o di- merecidamente. 
reito de outrem, ninguem certamente dir(t 
quo f® i <t Igreja r1uem o vío~ou. » 

Não ha duvid't u,lgum<t p<.tN·. os chrh;tãos 
sobre <t necessidade imperiosa de se ca.~a.rem 
religio.~amente par'<t serem legitimamente 
casados porani;c Deu:-; c n Ig1'oja. 

Agor<L, n;jamos o tt·echo d:l. cncyclicJ, em 
que a ob.~ervancia d,t lei civil é recommon
du.da pelo chóTe tla, Igt•ej<t. como meio de 
collocar-sc a famrlia christã solJ lt p1'o~ecçã.o 
do Estado. 

E' o seguinte : 
«E' de maximo intores.;;e que i;oJtv-J e.-{Gtts 

cou~a.s sejam bom conhecitlas dos conjuge::~ 
e tamlJcm ctuc olla::; sejam por elles bem com

-prehondidas, de fórma que possam ne,;ta ma-
teria, sujeitw·-se ás leis, não se oppondo a 
ellas a mc.,;ma Igreja, que Clucr e dedeja que 
os offeitos do matrimonio t:e.jmn salvaguar
dados em toda a. sua extensiio c que o:; tilllo:; 
não sotrra.m nenhum detrimento.» 

O Sn.. ToSTA - ••• ~olveu atlirmae a 
doutrina d;t Igreja sobre õ mtttl'imonio, fóra. 
do qual não-ha ramilia lc;ritima entre chris
tãos, e sobro a conveniencitt ou necessidade 
de observar-se a lei do casamento civil para 
gaeantia das f<unilias hrazilciras. 

Não tenho prejente l! «Livro (lo Congees
so» para ler á Camara o parecer da 4a sec
ção ; mas peço licença p<tm incluil-o no ·men 
rliscurso, no Dia1·io do Congresso, porque 
provavelmente at(\ 'l;i. estárá. impresso o 
·livro. 

«Rcsoluçt.ío rlo Cm1g1·esso Catholico- A 4" 
secção propõ3 estes outros oonsidera.ndos e 
resoluções á approvaçoão do Congresso : 

Considetando que ainda pende,no Congresso 
Nacional, de discussão e votação um pro
jecto de lei sobre a dhsolubilidade da famí
lia, em vida dos conjuges ; 

Considerando que, cmborc.t os catholicos 
não reconheçam o ca,sa.mento civil como bn.s0 
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constitutiv<l. da fi1mili<t christã., mas apenas 
como um registro para os efleitrJs- civis, 
todavia é corto que os casa.dos C<ttllolica
mente não dispensam o casamento ou rcgiil
tro civil, no intnito de asseguraí•em aos 
conjuges e aos filhos <ts vanhgens tempo
raes mt sociedade civil ; · 

Considerando que a dissolução <lo casa
mento civil, peemittida. pcb lei, póde do
terminar nus espiritos fracos dominados 
pelas paixões mundanas a apostasi;1, da. fé, e 
cre<tr para o conjuge fiel e crente a situ<tção 
dolorosa de se considerar casí\do, perante 
Deus c a conscicncb, e ser foeçado a ._sup
portar publicamente a apostasitt c o con
cubina.tó tlo conjugo infiel, protegido pelo 
Estado; 

Considerando que é um dever imperioso 
r par:t os catholicos evitar, por todos os meios 

lícitos, que a fé esmoreça c os costumes do
mesticas e publicos se corrompam; 

Considerando que, 1~0 Congresso Nacioúal, 
Joi apresentada uma indicação no sentido de 
ser estabelecida a preccdenciaobrigatoria do 
casame~1to civil ao religioso, com violação 
da consciencia catholica e de'seespeito <i. so
berania e independcncia da Igreja. ; 
. Considerando-ser.conveniente, para evitar 

prejuízos tem:poracs, q uc os catltolicos, ·de
pois de celebrado o casamento religioso, 
observem o casamento civil, tirando aos in
imigos d<:t Igreja todo c qualquer pretexto para 
persHguirem a religião ; 

A commissão da 4" secção pro1Jõe as se
guintes conclusões: 

Que os catholicos continuem .no Con
gresso Nacional, no livro, n<J, imprensa po
riodica e diaria, a defender a indissolubili
dade- da familia btrazileira, mesmo ~ no ca
samento civil, como medida, de pres:li:vação 
social em pról ela santidade <lo casamento 
religioso - hasc da fhrnili:t chl'istã. 

Que , os catlwlicos-logislacloros não con
coi-ram com a sua palavra e o seu voto para. 
a rc1Tovação da medida logíslativ<t illte tor-' 
nava obrigatoriu. a precedoucia J.o cu,samcnto 
civil ao religioso, por ser violadora ua con-

,.. sciencia c<ttholica e ;utentatoria da indepcn
cia ·e soberania da Igt•eja. 

3a 

Que os clerigos e os seculares aconse
lhem aos conjuges que, depois da celebração 
do casamento religioso, realizem o casamento 
civil, com o· intuito de assegurarem <t fa· 
111ilia. clnistã todos os beneficios temporacs 

que <J, lei civil nega aos (lUC se recusam a 
elle . 

Postas à votaçio as propo~tas, foram i1P· 
provadas enthusiasticamente. » 

Mas poderão oppor uma ol),jecção, e é esta: 
o Congresso Catholi.co reu~iU-Sl}, resolveu 
que assim fosse; mas ~_eiem · nos garante. a 
execução de suas resolnçoes em todo o Braztl, -
mesmo pelos vigarios das q1wbmdas das 
montanhas, segundo a expressão do illtrstre 
representante do gspirito Sa.n to, o Sr. Gal
diüo Loreto ~ V pu responder á objccç.ão .. 

A obra dos Congressos Ca.tholicos em nosso 
paiz, Sr. Presidente, não 6 t.ransitoria ; va.c · 
ser eil'ccti V<t c tão real como <L o l>ra dos con
gressos politicos, a exemplo tlo que se faz nos 
outros paizes catholicos. 

Entec as resoluções do primeiro Congresso 
Catholico votou-se uma sobre a obra e a 
orgà.nização dos congressos futuros e o.;; meios 
de execução di1s deliberações catholicas. 

E' assim que haver;L annualmente um co~~
gresso diocesano na séde J}c cada. diocese, 
biennalmente um cong1·esso 1·egional na séde 
de cada província. ecclesiastica, c trie~nal
mente um cong1·esso geral, devendo reumr-se 
este na Capital Federal ou n•~ capital de 
qualquer dos Estados, 'ou em qualc1uer outra 
cidade, conforme determinar ü, commissão 
permanente. - · ... . 

E' assim que haverá uma commissão per
manente, composta ae catholicos activos, en
carregada da direcçlio geral aas obras dos 
congr·essos, commissõcs regionaes, commis
sões diocesanas, e commissões parochiaes, 
todai'J ellas sob a direcção espiritual do epis-
copado brazileiro. _ _ 

As obras catholicas são· de caracter reli
gio~o, moral e social e teem por fim afer
vorar a fé" christã e prompver o desenvolvi
mento moral da Patl'ia.. 

Os catholicos não cogitam dG política; 
deb:a.ndq a ca.da um, individualmente, a li
hol'dade de suas prefere~ncias políticas e par- _ 
tidarias, conforme a doutrina do immortal 
Leão XIII, os catholicos promovem o bem da, 
patria. 

Devem l)anir do seu ospirito <tS prevenções 
contra o que chamam o cle1·icalismo anti-
1·e1ntúlicano os que e.<;trcmeccm <t manutenção 
das instituições repuhticana.s. 

Os ost<.ttut;os c1ue servirat;a de base á.s de
liberações do primeiro Congresso Catholico 
são concebidos nos seguintes t~rmos: 

«Art. 2. 0 O fim do congresso é estudar 
as o bras c a. tholicas do Brazil, concorrer 
para sua maior ditfusão,. conc~rtar os
mo<los e os meios com os quaos · as as .. w
eiações e os indi viduos possam concorr_ee 
mais efficazmen te para reanimar c ior
ta.lecer o espírito catholico úo Brazila 
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conformo as declarações do Summo 
Pontífice, sob sua. direcção e a do Episco
llado e do Cloro. 

Fica excluída toda discussão poli
tica.~ 

Eis o q tio dispõe o rogulamen to : 
Art. 1.0 A Commissão Parochial é 

uma remiião de pes.;oas l'l'anca e opol'o· 
sarnento catholicas, formada. em uma 
parochia sob a direcção do pt~roého, para 
pôrei11 em pratica as deliberações das 
cJmmissões snpol'iores c paea procura
rem fazer rctlorosccr a vidn chl"isUl no.~ 
municípios, nas famílias a nos indiví
duos. 

'· Â~ ·~~~i,;·~~' d·,; · Íib~~;l~d·o· ·~;,·,' ~ú~'o'it~ ·c·~~: 
mum, gat'<Lntida pela Cun.o~tituiçfiu rio 24 do 
íbvercii'O, a lgt•eja !lorusccr;t n as uhras c;t
tholicas se doseu volverão patrioticamente. 

Mas como garantir-se u, cxmm~·ão do doli
boraçã.o sobro o cas[l.monto eivi,l nas rogiõcil 
longínquas tios nossos · sorWos -~ Pel'f'oit.a
monte. A-; commissüo.~ lJltl'ocltia.es, c:Jmpo~tas 
do ecelosia.stieo'l o eo.tholic:J.> leigos, elo ilolo 
religioso o vi1•twle.i clvic:1s, são dh•igidas 
pelo>~ pa.1•ochos, o u cllus inc11mbo executar 
as resolu~~õos ; ora todo o tol'l'it.ot•io da Rc
~ublica. ost;t divitllrlo om p;u·oehii1S c lt.IIO
licas. 

Art. 22. A CollllllÍSilãO Pa.l'Ochial oc
cüpa.-so, a.lóm dhJso, d<L cxecteçtTo das de
Ubcraçües dos Con[JI'assos Catholicos c 
das Reuniões Rcgionaes o Dioeesa.nas, 
quo são atiaptadas ás . circumstancias 
locaos e de todas a~ deliberações das pro
pt·hts reuniões llarochia.c.>. ·· . 

Eis aqui, :Sr. Presi!lontc, a.s garantia<; que 
os partidaríos do casamento civil encontram 
na propria Igroja Braziloira em relaçã.o à 
obsel'vancia da lei. Ha.vertL em todas as 
parocllias do Brazil, isto é, em todo o torri
torio da Rcpublica commis:3õos compostas tl.o 
liomens honestos, solt a dirccçlo do parccho, 
para. aconselharmn aos nubentes- que ob
servem a lei ci. vil P<Lra que a nova r.~milia. 
goso da protecçã.o do Estado, tenha todo.J o:o; 
scu:o; direitos garantidos. 

Que maiot• serviço poderá prestar a Igro,ja 
â. Republica Braziloira, no torre no do respeito 
á autoridade o aós poderes constituido.> ? 
Que vantagens ha para o Estado .em por
turbar essa paz c ht~rmoniague os catholicos 
são os primeiros a querer manter, decre
tando uma lei violadora da Constitttição, ve
xatoria da consciencitt catholica c attenta
toria da independencia da Igrej<~ ? 

Passarei ttgóra, -Sr. Presidente, a rc
, spvnder alguns topicos do discurso do hon

rado Deputado por S. Paulo, que com t;~nto 
brilh<tntismo defendeu<~ preccdencüt obriga-

toria-substituindo, porém, a pena do cadeia. 
pela de multa. . , 

No re.;umo do discur;;o de S. Ex., lê-se 
seguinte: 

«Mas. diz-~e : esm. Pl'ecedeneia colloca 
Igreja em relaçõe ; de dependencia para éom 
o Estado, porque prohibe que o ministro dá 
umtt confissão qualquet• celebre um acto dé 
seu sacerdocío, ante.~ de realizado o acto 
civil. 

Em outros termo:;, ma;; em termos bem 
cln.ros, bom explicito.i, bem loue-;, o que sus
tentao.>, di~ o orador, é que o E:;tado não 
póde decretai' q ualquer• medida quo considere 
ele interéssc publico, desde que um ministro 
da Igl'eja, por motiYos de sua religião, se 
opponha! 

Mas isto ó pi·oel:unar a ~Ob(mtniada Igreja. 
e negar a sobcrani:~ do Estado ; é Justificar 
a intm•f'oroncia ela Igt·e,ia nos nogocios do Es
t;~du; 1í ~ubordilHtl' o podm· civil ao poder . 
ecclesiastico ; ó submctter as leis seculares 
tt.q I ois religio.;as ! (Muitos apoiados.)» 

K-d.o argnmentu do illustt•o representante 
do S. P<tulo contém evidentemente uma con
fu ;fio tio idéas. R<tsta expor os princípios fun
montacs da separação da Igreja do Estado 
pal':t l'cc.)nheeoJ'·Se que labo1'a em confusão 
o o.-;pil'ito de S. Ex., ali:t~ sem pro Incido nas 
discussõo.~ em ctuo ~e empenha. 

Antes do tudo, o para. evitar certos apa.r
tc>, devo decla1•ar á Cama.ra ctne vou encarar 
a· q uostão em rclaçã.o á Igreja. C a tholica, e 
não no ponto de vista das outras igrejás, 
porque, além de ser a Religião Catholica a do 
povo brazilciro, o argumento do S. I~x. 
paroJe referir-se o>pccialmcnte á. Igreja. 
Ca.tlwlica. 

Ha no:; paizcs catholicos, e mesmo nos 
dissidente;; - onde exhtem catholico:> e a 
hierarchia da Igreja se acha estabelecida-, 
duas sobemniasdi .;Une ta~. perfeitamente deli
mitada. . .;, a soberania espiritual c a temporal, 
as quaes ~ão exercida:; em espheras distin
cta:;, a primeira pela Igreja e a segunda pelo ~ 
Estado.. , 

E' da e -:criptnra: Quocl Dei, Dco ; quod · 
Cesaris, Cesm'i :. dae·a Deu.,; o que ó de Deus, 
e a Ccsa1• o que é do Ccsar. 

Quando os dou~ poderes estão unidos -'-- as 
r0lac;,ões entro oHes são cst<tbelccidas por 
meio do concessões reciproca:> ; quando, po
rém, c . .;tão separados, como entre nós, sem 
espírito do hostilüladc reciproca, a Igl'Cj<~ 
c o Estado ntarcham(.par•allelamente, cada 
um no terreno que lhe é reservado, exer• 
cendo a soberania propria, c os attritos- · 
uma vez q uc governam os mesmos subdit'os 
-se evitam pelo bom senso, pela prudencia. 
dos que governam, e si acaso dão-se attrito~ 
a diplomu.cia resolve o contlicto. · . · 
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E' para hlso que os paizes catholico.~ e os 
protestante::;, como a Allemanha, onde ha 
nucleos respeitaveis de subditos eatholicos, 
teem representantes diplomaticos jun~o á 

:. ·· Santa Sé. 
· Si, porém, a separaç-ão origina-se do es
·pirito de irreligião e ho,tilidade contra a 
Igreja, e os homens que governam decretam 
leis perseguidoras da-consciencia catholic<t c· 
o:ffensivas da.-c;;oberania. espiritual, então ·os 
conílictos são ine.vitaveis, os cr;mtes são ve
xados em sua liÓerdade, os aba Los sociam; 
dão-se fatalmente, e esses abalos prejudicam 
as instituições políticas fundamentaes, per-

. turbam a vida da sociedade. :A Igrl}ja nada 
perde do seu prestigio; ao contrario, o sen
timento de revolta explode afinal, - e os uo
vernos prepotentes são . forç.adoa a reconhe
cm·. a inanidade <fe seus esforços ! -: 

Illudem-se completamente os que querem 
"" fazer acreditar que a Igreja é uma associa

ção autonoma, como as associações indus
triaes, artísticas, litterarias, cuja existencia 
é apenas tolerada, vivendo <i mercê-dos ca
prichos dos polüicos q~e representam o Es-
tado. · · 

- . . Não, a Igreja não é uma associaçã') preca
, 1 ria; é uma sociedade perfeita, independente, 
. soberana, que ,tem seu chefe visivel, seu 
poder legislativo, seu governo proprio, seus 
tribunaes, sua hierarchia, · que contc.t cerca 
de 300.000.000 de l'nembros, e exerce gl'ande 
influencia no seio de todos os povos do 
mundo, com ou sem o apoio dos governos 
temporaes, a rlespeito de todos os obstaculos 
o opposições. · · 

Sendo assim, não procede o .'argumento 
do honrado Deputado por S. Paulo quando 
diz que os c<ttllolicos se oppondo á depen
dencta do ca.samento religiosa em relação 

. ao civil, por . motivo de el'cnça e em nom':l 
da indeJlCmlenciiL dtt Igt•o,j:t, :tttcnt:nn eontm 

· . a sobet•ania. do Estatlo, querem submettor 
as leis civis ás le is seculares. A invct•sa é que 
é verdadeira. 

Ha outro topico dodiscul'30 de S. Ex. que 
- merece' contestação, é aquclle em que S. Ex. 

invoca, o inte,·esse pubf.ico pa.ra. justüicm· a 
medida compressor<t da precedcncüt opriga
toria do ca.s;mHmto c i vil · no religio.'Jo. 
_ E' perigoso o :wguinnnto: hr.tel an!Jiti.c: -1:it 
he>·bis. 

·E' o seguinte topico : 
«<Si torla e qualquer lei deve ser entetldida 

á luz· dos. princípios gera.e.3 do direito, 
·as. disposições de um codigo político _de
vem ser compr<lhendid<LS e interpretadas 
á luz dos pr.incipios geraes do diraito. pu
blico. 

. .. Si não ha principio · algum quejristifique a 
co-existencia . de dm~s so.beranüts- a do 

Es~~o e a da. Ig1'cjn, agindo. no mesmo terri
torlo e sobre os mesmos indivíduos; é um 
absurdo collossal o re~on~cimento da sobe
ranin. da Igrej:L em um regimen como . o 
nosso de sep<~l·ação da Igi.•ej<t e do Esta.do ! 
(Muito bem ; apoiado.) ·· · · -

A Igreja. não é soberana; será uma as
sociação autonoma.. O Estado é soberano. 

E' indispensa.vel não esquecer umtt dis-
tincção. ·· -
. Si a religião é uma idéa essenciltlmontc 
ind~vLduaJ, si o ~sta~o não póde impor um<L 
rehgt_ao, como nao podo guial-<L ; si sob ostc 
aspect6, a religião está absolutam~nte fóra 
d ·.~ acção . do poder- secular, ·.entretanto, 
<t instituição dtL Igl'O,j tL, c.Jmo' qualqum• 
outt>a aS.30CÍ:\çã.o cxi~tente no seio do E,;tado 
e3tá sujeltrt á lei, ao direito commum, .~ 
tod<tS as medidas, emfim , que forem decr.e
tadas em nome do inte1·esse publico ! (~lluilo 
bem.)» · 

O final deste tc.echo consub3tancia. a dou
trina _do reg!llismo, do E~tado omnipotente~ 
doutrma perigosa, que submette a Igreja e 
todos os crentes ás medidas legi~lativas que 
o Estado entender decretar ,n nome do 
inte?·esse publico, sem outro criterio a não 
ser a vontade dos que governam. . 

E' a theoria du Deus..:Estado, todo pode· 
roso, invadindo as diverdas espheras da vida 
social para impor aoa cidadãos a sua von
~ade : na família, subs~ituindo:1e ao pae pi~ra 
1mpor aos filhos · <L Instl'ucçao e educação 
ir~eligiosa. .;. n~s ':'-sinas, substituind,o ao pa
trao para atStl'IbUit' as hot•as do trabalho n 
marcar o sala.rio dos operarias; nos templos, 
regulando· o.~ cerimoniaea religi:<Mos, deter
minando o modo como o.,: cr·ente.~ devem 
oraL·~ na vida s.ocial, expulsamlo ·a~ ordens 
religiosas e CI'eando par ~a . ellas, fóra do di· 
reito commum, leis o>peciac.3 no que so rc· 
fere á acquisição de bons ! 

O intorosse publico ! Quem ó o :trbitro, 
quem ê o juiz clesso interesse publico,em norne 
do qual se poclcrá. sufl'ocar todas as liher
da.dcs. republicanas '? 

Deixando de parte as theorias abstractas 
dospublicistas sob1'c o Estado, su<t origem,: . 
sens~tios c sua~ l'uncções, r1ue se ,contl'ariam . 
mnit:t'\ vezes; afastando-nos rle.3sos mares 
J?L'ocello~os da t.heoria, onde tantos naufpagios 
se dão; vamos na vogal' tei.'I':.t a t.et•ra, ex
aminar pt•aticanumte o quo é o Esi:.ulo. 

O Estado modm•no, nos paizes democrat.icós, 
de regimen rept•csentativo, é representado 
p3los homens que exercem as funcções pu
blicas, ·que são investidos nos . cargos· legisla
tivos, executivos e administrativos, tempora
riamente. ·. ,, 
. · A' eleição· é a base do Estado moderno; e 

as eleiç~cs süccedem-se frequentementê sob. 
<t acção, nem se1npre benefica., de .idéas, 



SESSÃO Ei\1 2\J D~ 1\L\.lO D!·: 1 \)0 1 277 

paixÕC$, preconceitos c pr•coJcnpa.çlies dJ 
todo gcnC'L'O, o t-S homens que I'Jp:'f"S mt.am
no succcclcm-sf", em cm·tos p'lriodo.;, co:n 
seus idéacs, com sua.~ prco~cnpaçõcs, or·a 
li!Jcrae:.;, ora. reaccionar·ias. 

Lcroy-He:wlieu, em suá olll'<t « O E,;
tado moderno e suas funcçõns », diz, com 
muita ver•rlade, flUO o Estado é um orga
nismo pos\o na mão de ccrt: s homens; cllc não 
pensa c não quct· por si mesmo, pensa c quer 
sómente pelo pensamento c a vontade dos 
homens que dctccm o organismo. 

Mais adeantc ttCCl'CScc:tta : 
«Não ~c assi~nalou bastante ostc caracter 

do E:;i;.:ido moderno : o Estado moderno ex
prime por qua.tro ou c~nco annos a vont:J.dc, 
não da universalidade da naçi'io, ma:; da. sim: 
ples maioria, muita~ vezes de um:\ maioria 
apparente; ainda mai~, ·exprime esta von
tade tal como ella :'>e manifestou em um pe
ríodo de excitação c de febre ... A eleição se 
faz sempre debaixo de certas prcoccupa
çõc:-;, . é cada uma de,ta.s prçoccupações 
incompletao; ou exces dva~. otlerece pe•·igos 
pal'a tt socierlade, pcl'igos ele toda a natul'eza, 
c o E:>tado, pela natureza !L~ sua origem, 
looge de contrat•ial-as, dominai-as, contei-as, 
prolonga-a;; dur<l,ntc qua.tro ou cinco annos.» 

Assim, SI'. Pr•e;idente. qmnrlo a eleiç-ão ::e 
faz, comJ agora na He.;panha, dc\)aixo da 
preoccupação anti-clerical. no meio de amea
ça'! e en:ervescen~ia irreligiom, os tiíuidos se 
absteem, o;> audaciosos triumpham, o o Es
tado,graças a uma maioria occasionalmuit.as 
vezes, é repl'c.;enti.ldo por homens anti-cle
ricaes, isto ú. reaccionat•io:~ contr:t a. Igreja. 
Ne>ta~ condiçõJs;'" é e,·iJ.cntc que o inter

es;e publico variará confot·ma a opinião 
dos lwmcn • que estiverem ele posse do orga
nismo do Estaclo. Conscguintem:mtc, devemo.> 
nos guia!' pela. Constit,uiç1io, tomar como 
critcrio pal'a, no,:s;~s dJliberaçõcs os textos 
constituciouacs, claroA, expt•e.~ :os, que CJH
sagram em sua plenitude a libcr.d:tde de 
con 'ciencb. · 
· A theoria do interesse publico com que o 
illustl'ttdo Deput ~do por S. Paulo qurw ju :ti
ftcae a. punição dos que não se casam civil
mente é pcrigo~a c ~em ln~e se~rura ; e si 
clla prev;dcccssc, seria o caso de dizermos : 
libe1·tas, decvs et anima nostr:a in dttbio 
sunt ... 

O SR. GoNÇALO SouTo-Muito bem. 
O Sn. TesTA-... porque a Con.>tituiçfl.o 

não serviria mai~ de g<~rantia ás outras 
li bcrdttdes. . . 

A historia dcmon.>tl'a cabalmente que o 
interesse publico ou a razão do Estado foi 
sempre o pretexto com que os governos des
poticos sutrocaram a liberdade, 

A .sim. foi em nom3 do intcre ;so pu
blico, i :t1 ú, elo E~bdo omnipotente, que a 
fnglatcna o>eravizuu, torturou, martyrizou 
a co11sciencia roligio:m da Irland.a c:ttholica, 
levando a fome, a mi<eriit e a (lcsolação ao 
seio daqucllc povo de !Lel'oes, provocando m 
holllens de acção á rcvolt..1. armada. 

Foi em nome do interesse publico, masca
[1ado com o ele unidade religiosa, que Bis
mark, rlcpois de havce arteiramente con
tribuído pam a quúda do poder· temporal do 
Pap:t, impulsionou, rlurante motis de um 
deccnnio, a companhia. do Kulturkampf 
contra a conscicncia catholica na A!lemanha. 

Foi em nome do inieecsse publico, isto é, 
do Estado oJDnipotcnte, mascarado com a 
unid·.~dc moral de p:ttri 1, que . Gambeta, 
Ferry, P.ml Bcrt c ·~antos outros, decreta
ram em França o ensino p'l'imario gratuib 
c ohrig.ttol'io, licm •Deus, hostil á religião, 
para forçar os filhos do povo catlwlico a se 
de.;christianizarom. 

Foi em nome do intcres3e publico que 
'Valdock-Roussea.u fez passar Q.a Cama.ra 
dos Deputados fl'ttnceza uma lei sobre asso
ciações c:>m o fim de c.~bulhar innumeras 
congregações religiosas de seus bens ·e de 
direito:> adquiridos c exercidos a bem da in
fa.nda c da h.umaniclarle soffredora. 

Ao envcz. Sr. Pre:>idento, foi em nome da 
liberd.ade de conscioncia que O'· Connell, o 
famoso chqfe catholico da Irlanda, desper
tou o espírito publico, agitou as ondas do 
oceano populu, defendendo os direitos das 
consciencias oppi·imitlas, oro meetings assom
brosos de 700 mil a um milhão de ouvintes, 
e forçou a Inghtterra a. reconhecer o verda
deiro intcresJc publico-emancipando a. con
scLncia. catholica. 

Ao envm:, Sr. Pre.üdente, foi em nome da 
liberdade religiosa. que Malínckrodt, Win
dhorst c outros va,lentes poli,ico3 enfrentR
ram corajosamen ;o com o chanceller de 
ferro e venceram a campanha da intoleran
cia e da perseguição, despertando o espírito 
religioso c civico 4as populações cat!Lolicas 
ela Allemanha e organizaram o grande par
t ido do Cen Gro, tão fo1·te, arl'egimcntado e 
numeroso, que Guilherme li não póde govcr. -
nar sem attender aos interesses catholicos. 

Ao envcz. Sr. P1·csidente, foi em nome ~a 
li bordado que as congi'egações religiosas cJm 
França augmontaram as escolas particuhre~ 
com applausos da maiória da. nação, c as 
oscolas sem Deus começaram a ficar 'tasias; 
foi tambem em nome da. liber·dadc que o 
immortal Leão XIII, em carta diri.,.ida ao 
arcebispo de Pariz, protestou contra

0 

o pro
jacto de lei de associações em França ,lem
brando- a Waldeck :Rousseau o rrotectorado 
secular das missões do OrientiJ, até agora. 
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peivilegio Õ.ét Ft•anç:t; c ho.i'? at~!lcntemcnte 
dc.:>ejado e pleiteado peta Allcman l1.:1~ 

O honrado Doput<do por S. Paulo pre· 
t(mdo, om nome do inteeessn pu_blieo, isto?· 
do Est:Ldo omnipotcntc, cscraYJZal' a.- Igt'C.Jil. 
ao Estado; víola.t; a conseiencia. r·•~ligio.m. do.3 
brazilciros, fo1·ç:u· os q uc não q uet·em se 
cas<tr civilmcn :;e a fitzer~.~lll-110 pelo temot· das 
penast 

Pois hem, scnltor,ls rdprcsentantes dtt 
Republica.. Brazileil'a, ac:tstellemo-nos dentro 
da Constituição de 21 d'3 fevet•eiro, levc.~.n
temos em uma de swts ameias ét btWLfeir:t 

· nacional d[l. libet•dadc espil'ituti.l, o llef'e l
damos a C011SClODCÍU. doJ IJrazileit·os C,lll tri1 
os assaltos dJ.s hastes 1lo l•};tndo omnipotente, 
contrc.t os demolidores rl LS liberlla.des l'0pu
blicanas, .- contra "s piwtuPbadol'e::; da qnel
tão do ca.sainenW...civiL (Ao descer da tribuna, 
o 01·ador e cwn1JI'imentado.J_ 

stnüa. os principio3juridicos .da novn. esc~>la., 
cujo rigor é b0m conhcci~lo. _Pa~'ll: ella., o 
criGcr'io do uolicto é a Insoc:w.btlldade do 
f<•,e ~o'eomme1 tido. Aeeei.t:lndo a. t•cvtsã.o de 
penrts, pat'<L sJrcrn aggl'n. vatla.s, acccitando 
até as penas eOl'P 'H'aes, clh p_rocm'<.t antns 
\le tudo nã.o pumr, m:~s prJvomr. 

Na orncnd<t do eradot', que se faz, ·sinã.o 
isso mcsnio? BtL~:;a pt•évoni.L• lezões soeiaBs 
CllOl'lllCS. 

E em qu3, já ag-ora, quer hmlJem saber, 
pódc essa id~a c;Lat· em desa.ccordo co1:u~o 
pt~opt·io critcrio de Gar?fa.l~. n~ S!l<t dc:fimça.o 
de dclicto natural ? Pots na.o e attentar con
tra os sentimentos rle bcnevolencia, iUudir, 
pros itiiit•, abandonar á mi.~eria mulhe~es c 
cl'iança'3? (Apoiados.) Acll'!! qu~ o scnlll~s
tt\~tlo coUe.ga por Pem;trnbnco nu.o tem l'azao 
ttl)P3Uando-nmn p<.tra ~ escoLa penal_, ~em 
me;;mo até para o pt'OPI'lü autor da Cnmma-
Z.ogia. . _ , . __ 

O or:1dor exanuna outras o ,,Jecçoes. · . 
O Sr. Gastão 'da Ct.riah.:l (') Dizem, por exemplo, que o fttcto daC?~Stl-

não esperava tomn.r~ p:ti'te no deh}tt~. nesta. tuiçü.o não r·econhecer C> caf!amento rellg:wso 
occasiã.o. Tinha calculado que o tllusCl'c ji.i. mpol'ttt em uma rosa. c que~ -:- commtnttr 
collega que o . pt•ecedeu pre~nchesse a hor a outra aos nubentes é uma duplicata de cas-
da sessão. Dahi o facw de nao se <tcltar mu- tio·o:;;, in:teccit<weL · · 

. nido dos livro8 neccs::;arios pat•tt 1'<-!-ZOJ'_ um 04 c.Jnstituiçã.o não pcns,au, quando insere; 
-~ certo numero de citaç~õc~,.... que s~ 1mpoem veu 0 díspos~o nos al't.'l. 7.2 c 11, em estu,bcle
. na respose:~. quo vao d·u· a al.gu?s ilos que se I cer pena alginna._ E' _fa.l~o .. . ~Ua pensou 

• oppuzeram· a.. ~menu a q uc prop~~-- . . apenas em negar . sancçt~o ,l~t·~diCa a tu~o o 
: . o ol'ador . fo1 do.:l ~lUJ :;u~ten ,a:!uu ftanc.t- que ilào fJddO o casamento c1v1~. M!t~ s1 s.e 

· .· mente a IWecedencia obrigt~tol'm do casa- considuracjue · o.> nubcnte.3 estao bem castl
mento civiL Crcoa na sua. emenda p3nas o-a.rlos com 0 facto· de terem pra.ticado um 
especia.CS para OS que nã/J Se _confOl'll1LI.t'Cl1l ~~b nullo e ~ê achá que um . castigo llOYO ê • 
com clla. A isso objectou um 1Hu,;~rc qepn- uina monstruosidade jtiridiea,o orador;..lem
tado pot• Pern;~ml~u~o q~e a rnethd<L 1n. de brll. os .in 1ttiüeroJ casos do a~gravaça~ d~ 
encontro a.os prtnctptos ~a nova escola. per;ta~. pen:~.s. Dri.s ti'<:is e3J?C9ie.3 cl;mhemda.s_-~rlml-

. E var.t provar a SlUt ~.!lese, oppoz-lho c~ ta~ naes, civis e adrinnv!tra/ilVOS ~ nao e _raro 
ç~ões de Garotitlo, dr'fintndo o que é delwto vel', ora. dttüs, ora .!l.té todas ~rcs 1;emth~eem 
n~Ltftral. - . . ~ . no ine;;mo individuo, pot• um so delrcto. 

Bnt primeiro logar, Garoii.L.lo nao e um Ahi c;tá. 0 conti'<&baildo, que póde dar ,I~gar 
ropl'esentante bastante autor;zado th nJva a pi·i.~ii.o e it multa; os fet·im~ntos,a pl'lSao e 
escola ponal. Em segundo, . nao h~1. a menor indeinnização do perdas c damo.3, e outr·os. 
dilflculdtttlc era conciLilL~' o qn~ ~~z a. em,end~ Si, pois, n<L sua onicnda se ti·at~sse <l.e um:t 
do o~·ador com as IWopt·ta.s opll1IUJS .ue Gat'!)- accumulaçã•J de penas, o caso nao sel'ta dos· 
falo, apeztLl' d<t re~tl'i(:ç í.o que poz êL su::t a.u- ,b,Ltlte das normas do dít•oito. . . . 
toridaa.o. . . . . . Allcga.-se tainb..Jm qtic a punição vae fcrrl' 

Não é um ropJ•cscnta.nt:! ~utot'l~atlo, ~~o iniu:ice:ttes, p .) t•que quasi ~empre ~sso.3 de
menos nesse ponto, por_fJ.UC. o au~o~ da c, t~ ucto:-:~ ::;ão·cornnwttitlos por Ignor~ncta. Ach~ 
miiwlogia via o seu crl

1
iCJ' IO roJetta.~o por que nãoé ásüm. Tl'a.ta-sc tle let, <I,Uí:l esta 

Eilrico Fe:r:ri, o clreto r!a esc.o~a;-.. F~r~·t; s:m,_ erri v1gu1; ha ll annos. Aitid<~t a t;ão cot~he
póde se.r 1nvocado. Elle 1 .. 1 o mrcm491, .o cem ? E' irnpossivel. Ma.'), s1 esta em erro, 
chefe, o que melhor cstabelec?l!. O) prwcr- nem po1• ,is.,;o vê'"'motj.vu para. a.ltera.r o seu 

. pios da doutrin~. ~o passo .q~re Lo~!1bro~o, modo do perisar. O pi·i~cipio C?rr_:_ento do 
medioo, . attendia a. p~rte chmca, a. :P.~tte rUr . ito diz que a ignorancra da lm nao :l:PI'~?-

. a.nthropologica, e tra.ZH1. umtt ~arta me:::se de veita. a nino-uem. ~i se almlar esse prmc17 
observações, t?das e~las limlta~as a esse pio, toda a legislação é ipp~ssivel. E', por
terreno,-Ferri, pa1:t1~do de,ses dados, to- tan~o, mais unla ~llegaçao sem fllndamento. 
mava o rumo do duelto c sobre elle con- . Ãdvertido pelo presidente de qu~ o te~po 

da primeira parte da ordem do dr~ _esta es
(·) Este discul·So n~o foi l'evisto pelo orador. gotado, o oratlor põo termo ao r:;eu drscurso, 
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entre as felicitações de todoB os Deputados I E' annunciaua a continuação da. 2~ dis 
. presentes. . cussão do p1.·ojecto n. 8.5, de 1000, regulando 

. - . o sorteio militar. · Fica a. dx~cussa.o a<hada pela. hora.. ' 
I com:pare~em mais os Sl'S. Urbano SantoS• O St•. Pl·eshÍente - Tem a pa-

11 Oastão da Cunha, José Eoiteux, Carlos Mtw- ln.Vl'a o Sr. Valois de Castro. 
cellino, Albuquerque Screjo, Gal.Jt'icl Salgado, 
Sâ Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingucs, 
Rodrigues Fernandes, G"ue!lclha. Mout•ão, 
Thomaz Accioiy, José Avclioo, João Lopes, 
Francisco Sá., Sct•gío Saboyn., Eloy de Souza, 
Lima Filho, Tl'irida.uc, Camillo de Hollanda, 
Silva Mu.riz, Celso de Souu~, 1'oixoil•ci. S<i., João 
Vieira, Pm•cira. 1lo Lyra., Ma.Laquia.s Gon
çalves, JÇ;mcraldino Ha.ndoiz•a., vorMlio tlu. 
Fonseca., E.~tu.cio Coimht•a, Pedro Porna.m· 
lmco, AITonso Costt~, Rodriguo:> Doría., Ca..'ltro 
Rcbollo, Noiva, Milton, Paula Uuiru:u·ií.cs, 
Vorgncdo Abreu, Ellna.Nio.Ra.mos, Ma.t•colino 
Moura, Galdino Lm·eto, .Jostí Mn.rccllíno, 
Irinou Machado, Nelsr)n ele V:tscnnccllos, Au· 
guflto tlo Val:lconcollos, Alves de Brito, Oli· 
veira Figueimdo, Vit•iato Ma~caT'Onhas, Mon
teiro da Silveira., Nog.ucirn. Junior, Valoi>J de 
Cast'ro, Herroonegildo de Moraes, Teixeira 
Brandão, Benedicto t.lo . Souza., LindolrJho 
Serra, Xo;viel' do Vallo, Alenca1' Guimarães, 
Carlos Cavn.lc:mti, Francisco Toloutíno, Da.r· 
bosa. Lima, Soar·es dos Santos, Artgolo Pi
nhoir•o, Victorino Montoil'o, Alfredo Varella. 
c Cassiano do Nascimento. 

· Doix!l.m tlJ compa.recet·, CQffi causrt parti
cipada, os Srs, Angelo Neto,Anizio do Abreu, 
João .Ga.yoso, Ràymumlo Arthur, Poreít•a. 
Reis, Gomes do Mattos, Moreil•a. Alvos, Fran· 

' cisco Sodr6, Felix Ga.sp:J.l'. Sa.tyro Dias, Ro
dri~ucs J.,ima., Dionysio Oerqueira, .José Mo.n
ja.raim, ..Sampa.ío Fcr1•az,. Ma.rtinho Campos, 
Nilo PoQa.nhà, Lourenço Baptista, Joaquim 

. B1·oves; ~fonteiro de Ba.rros,Buaqo de Paiva.. 
Silveira Drumlllonrl e Miranda Azevedo. 

O Sr. Valois de Cash:.·o diz que, 
olJedecendo ás inspirações da sua. consci
encia, vem mostrar que 1or.am motivos do 
alta televa.ncia que levaram o Senn.do a con
signM' no o.rfí, 2~ o dispositivo que a.hi so 
encontra. Ninguem podcrà cont.cstr\r, qua.ndo 
so tru.to. do legill!al' sohrq serviço militar, 
quo devamo:'! ter em vist..1. o principio d& 
equiva.lenciu. dos cargos. 

Por ma.ior quo seja. o empenho, por mais 
que sc,j;Lm os esforços para so cst:\lJeleccr
csta. ig tmldatlo tlt\ uma maneit·o. absoluta., 
oll<t falh<L as ma i~ das vezes ou (tuasi sompt·e. 

E' vot•tl:ulc (ttlll hojo so ML umn. impol'· 
tancia. extrtwrt irtari;1 á fl)t'ca matcrl:ü dós 
Estatlos ; nus totlus nóg tomos a conscionciéL 
U.o servirmos bom ú. nossn. pa.tl'itt som C9· 
tl\rmos alist<~dos nas llleil'as do oxcrcito. 

Não ó esta a. unic;L fnt•ça vivtL elo um l~s· 
ta.do, ao lado dcll<~ ha. a l'm-._~a. íntollect.unl, 
n clomento moral c religioso, o dcscnvol vi
monto da.s scioncia.s, tln.~ industrial:! c dali 
propl'i.a~; arte.~. 

O que faz um Eitt\do poderoso 6 mais a. 
sua imporhncia intellectunl o moral do quA 
a sua for~a a.rmad<t. 

Athena.s, com o gt•a.ntlo uesonvolvinumto 
<tu e <leu ás scicncias e ás artes, vive m:ds n:~. 
momoria. do;; nmuos -tempos· quo Spart:.~., 0.'>
taclo militariza.do. 
Lombr<~ quo a convenção nacional, no 

tempo d<t m<,liot· ct·ise tlu. França, mesmo em 
ft•entu da collig;~ção européa. o tla Va.ndêa., 
poupou o sacerdote do :mrviço das armas. 

Deixemos, portan~o. que :fiquem t1. sombra. 
E sem causa os srs Pedro Chermont, do santuario os levitas- do Senhor, pl'ep··\· 

• 

Antonio Bastos, Indio do Bl'a.zil, Joaquim rando-se· para o nlitlisterio de que estão in· 
Pires Vir.,.ilip Erigido, Augusto Severo, c~mbidos. Poupemos o triste osp~etaculo_de 
Sylvi~ Rom~ro, Horedia de Sá., Oscar Godoy, bHJ~o~,padros o homcn.s,que se dedicam á. v1da. 
Sá Ft·eiro, RauL Btü•rozo, 1 Ba1•ros Franco Cl$pll'l~ual, a.:pre~entando-sc . p~t·a lucta~~ de 
Junior,Antonino Fía.lho,Deocleciano de Souza, ·C!l-l'abtna:s 1\0::>. h~?tnbros, chrtsta.o:: osquec1CJoa 
Silva Castro, Pereh•a Lima, Julio Santos, do ~vm• C da l<n. ?. _ . 

Pereira dos Santos, Francisco Sàlles, Adal· Na.o obedece. no momento as sugg~stoes do , 
berto Ferraz, Lamounter Godofredo, Hen- t"ltodo e do cgotsmo: O ,:':la.ct:n>dote ha.bttua.~o p. · , ., 
rtque sa.ue·s, Landulpho de Magalllãt>s Ar· socc?l're_~ os seus ll'IDI1o~ oro ópooas de opl
thur Tol.'res, Eduardo Pimentel, Rodolpho denua na.o tem mcdu. · · 
Paixão, ?\falta Junio-r, Domingues de Ca.stro, Qua.nllo se tt~ata de uma alasse que tem a , ··~·: 
Oliveira Rra.ga., Bueno <le Andrada. Adolpho vocação do Racrificio, da abnegação e do des.. 
Gordo, · l<~dmundo da Fonseca, Luiz PLsa, pr~ndimento; não se dove oha.mar de egoista.. .. ' 
Alfredo Ellis, ManoelA! vos; Ma.}'9al Escobar, A verdade é ·que quando se trata de ser-

. Germ~no Ha.ssl~cher: Rivada.via. Corrêa., viço militar não se póde deixar de attender 
Aurellano Ba.rbo:.a, Pmto.da Rocha c Campos .ao principio da equi valencia. das cla.ssest por~ 
Cartier • . que todas podem servir á. ·Patda cada um;t. 

Passa.-se á. 2J parte da ordem dó dia, · a. seu modo. · · · · 
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Justitt:~a,fo assim o sen p:msamen ~o, sen
ta-se, conti~do n~ jnteireza. da Camara, que 
vç>tará as disp:>Slt}OOs do art • .2° do pr-ojecto 

. vmdo do Senado. o q na. I contém medida lle 
ordem, justiça e liberdade. (Muito bem; muito 
bem.) . . 

·Ninguem mais pedindo a palavl'a, ó enc:;r
rado em 2a. discussão o art. 1° do projecto 
n. 85, de 1900. - · · 

Entra em cliscus.~ão o art. 2o. 

Vem ~t Mesa, ê lid;t, apoiada e posta con-
juncta.ment.c em discussão, a s3guinte .. · 

El'<IENDA 

Ao p1·ojecto n. 85, de 1900 

ArL 2: o Substituam-se o n. II, por este:
os Ministros de_ Estado, Gov~rnador..;s. mem
bro 3 do Congresso e d.ts Assem bléas dos Es
tados, aos magistrados ; o n. III, por este-:
os que allegal'em, com provas, motivo de 
c1·ença re'igiosa para isentar"se do serviço 
(Cons ~ituiç.ão art. i2, § 29.). 

Supprima-se o n. IV. 

. sa:a das sessõe3, 29 de maio de 1901.
Soares ·dos Santos. -Alji·edo Vm·ella. - Bm·

.·boza Lima . 

· O Sr. President:e-Tema palav1•a 
o Sr. Bàrbosa. Lima. . · · 

cspr.cialmcnto a e.~~c ou ilqnclle credo, a 
cst.a oü á.•1 uell:l. fé. 

To<l:t a vez quo o legi.;,;lador constituinte 
alludc a cülarlão que, por · motiY{) de crença 
ou de funcção religios:1 quo exerce, julga-se 
impossibilitado d3 acceitar os onu9 creados 
pelas leis da Republica, não se refere espe~ 
cialmente aos s:tcerdotes catltolicos, ao mi
nistro de qualquer das seita.s peotest:1.ntes, a 
qualquer represcntan:te official deste ouda-
q uelle credo. . • 

O hont•ado Deputado p3lo Estado de S. Paulo 
vê nesse artigo as isençõc;3 concedidas p::üo 
projecto que oea se discute, apeni1S e exclu
sivamente o sacerdote cntholico .. 

Supponha S. Ex., para ser logico, p:1.ra sei' 
consequente, que e.sh isenção tem toda a ex
tensão que deve ter, de.:;de que pelos preceitos 
constitucionae~ não podemos collocar uma 
_ig1•eja uma dada syhthesc religiosa em condi
ções de superioridade em relação aos demais . 
cre(hs; supponha S. Ex. que em virtude deste 
motivo esta isampção abrange, estende-se aos 
s tcerdotes, de t ·Jdos r 1s c rodos, de todas as 
confissões, de todas a.s igl'ejas - Igrejas -
não ú tomada p:;lo legislador c lnstil.uinte na 
accepçã·l de :tgremíação de fieis subordi
nada exclusivamente ao summo pontífice 
Leão XUI; é empregada em acccpçiio mais 
elevada., mais larga e comprehcnsiva. 

Supponha o honrado Deputado que, conce~ 
di<la. a ismnpçã.o a tmlos os ministt•os de qual- · 
qnm• religião, aos sacerd ·tes, não imp 1rt.J. 
de que credo, , cid td:\, sorteado em virtude 

O ~r. DaJ."bosa Lhna-Sr. Pro- das disposições dcss<L lei comparBcesse pe
sidente, ,julgar-me-ia_ qispensado de voltar ú. rantc a autoridade compr~tcntc e allcgasse, 
tribuna p:tra novamente occupar-me do as- não que era sacerd.)te d t igreja catholica, 
sumpto c·)nsubstanciado no projecto em di~- não qnc era ministrou tl<t igroja episcopal, 

. __ cussão, si não fossem as pala.vra.s que ainda não Cl'tc el'a prcgatlOJ', não que era mi
ecoam em nossos ouvidos, proferidas pelo nistl'v !la igl'eja cn,tltolica, uã, ·que era pre
lllustl'e Deputado pelo Estado do S. Paulo, gador da igrej:t preslJytel'ia.rm, não que era 
appellando para o concurso da Canlill'a dos anaba.ptist.a, mn.s quo er.t scctario e apl)stolo 
Deputados, afim de que h<~ja de consagr';u·, dn.s tlou rinas do Tolstoi, que as pregavtt no 
como artigo de lei, a: disposi~~ão inconstitu- cxot·c·icio 1Lo um mini~terio · que l'(~putava 
cional constante do projoctl> vln\lo do outr·o sagr·:ulo e q 11 e em· virtude dessas doutl'inas 
l'amo do Poder Legislativo. lhe m•a vodado pcg-at· em ttl'mn:s ·contra qual-

O honrado Deputado, Sr. Presidorltt\ I<L- qucl' 1Le sous semelhantes, ou concidadãos, 
bora em um equivoco. ~- Ex.. süppõe quo a ~ner se tratasse de gnol'ra civil, qnor int:w
rejeiçã.o dossc art. 2°, que <L recusa dessa nacion·tl, por•quc a ·sua 1~1. resumüla no . 
isenção importaria em uma. manifestação opuscull) de Tolstoi- Les temJíS sont proche- · 
de hostilidade á igr0ja catholica, collocando !Ire vellav<t Get•minantemente. 
o seu clero em uma situação incompatível Pm·gunto, lleviam ou nã.o ser acceitas estas 
com as ex.igencias d 1 seu sagrado ministeria. allegaçõ~s feitas, precisammlte, em virtude 
·_S. Ex. enga.nà-SJ quando imagina que a d·1s mesmos motivos respeitaveis, allegados 

, ___ . situa.ção creada pot• este projecto e .Pela Con- pelo illustre Deputado,. m·nawent ' da igrej .l. 
:i " ·· stituição da Republica . é CSia que tanto cath 1lic L '? ' 

~alarma a consciencia do illustee ministro da Era. na hypotheso um · ministro' de · uma 
Igreja Catholica. dada religião. · 
· A Constituição da Republica, · Sr .. Pre:;:i-; Não SJ trata, alJsolutamente, de estreitar 

·dente, não se refere, toda a vez que impli- este conceito para que elle haja ele abmn
cita ou explicitamente trata do .assumptos ger exclusivamente as diversas maníf'esta

.que entendem com a religião, não se refere ções do culto christão,• depois da dispersão 
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Joo\iv>d" pelo prclcsto do J.otllero,sinão qua quando a. Republieâ oorro os m<tion:s risoos, 
o logí•l;>dor consliiUinte tove uma. ldéa mais at.1Câda. pelo• t'Oaecionarios quo venham da 
ele•o.da, não "" subordinou ao pens.mr.nto carabiM em punho dert.rtofl-~- c rcslani':Lr 
t hoologico, Levo em vist<J. .to<lo<s os eultn< o a mooarcl\ia.! P!'o'!lo os seus direitos poli· 
l'<liglões umsmo oo q uc se ba$ciam :10brc " tic.;s, não p<ldo !'<Ir eleitor, não pode snr 
p!'OJ>ria. scioncia. l)cpu1ado. 

Coohcco um ncs.-..s condlçõce, porque elístc l'a.roee que ante c.>SaS ~ci"" dn dever 
JlO llrazil um a.posiOlsdo organizado que ll.tla. eil"ieo, ootej>da.s com a.s pro,.,.ipções do credo 
"' crentes, <tuo ra.lla a. tleis de uma igreja, religloeo a. que pertença, nem um ministro. 
cujo dogma. é a sc~a - a Jgroja Positi- sacerdote ou simples !lei que seja, tem de bo
visl3.. . sltar n• oocolha.. t.~a.s podemos nó~ fa.1cl' ou-

Vê o honrado coUeg"ll. illustre Deputado por tra couaa! l:sta. a.~sr.mbléa, com todos os podl!-
s. Paulo quG o<tGnção póde ter esta Isenção res da RGpublic~. tem de a~ir dentro de uma 
'I"" S- •;x. advoga coiiOc;:mdo-~o no ponto de esphe>-a troç>d'l pela Cons"tuiçfio, cujas fron· 
•·ista de rospoitaveis interessas, d<l.$ dolic:•- tcira.s nãD lhes éliefto trao:1por. Tudo quanto 
dos seoLilu.t~lltos que se aninhanL no seu oor<L· roja.. porianto. tegisla.r tõra. dCSSo).~ noMnaa ê 
çiio de sacerdote de uma Igreja ooon razão fa.zor conoeientomento obt'lO de ataqliC li COn· 
,·encranda e venerar!.,_ stituição. e. em scmelba.ntc obt'a, b.a. muit.o 

O projecto, Sr. Pl"esidcntc. foi mais louge q ue mcdit.:Lr c muito que ponder .. r para que 
do qne a Cnnsti :ttiçâo, porque supws que a n;;;o a dovO>rnos cmprehcnder. Nlo imporia 
Coi1Stituie;1n hou•;csse ct·e;l.do pa.ra oo m inis- que,.~ dijfa que se tra.ia dos mais rospel~ 
lro• de quah1ncr religiiio uma sitn.'\Ção in- vcis ptincopios d& llbetda<le de r eligião ; foi ta. 
~o1Dpati.vcl <:om a~ t'.XigencitHI do seu Ea.gra.io a primeira. b!'echa. eon~ntldo o primeiro 
mirusterio. ataq115 a.o e:;tatuto cotumtttcional>.nós tere-

O p-ru,i~r.to. or~iza.do coma está, ima.giu.:t. mvs praticado o mals perigoso de todos Uld&
!IU-6 oo a:rtigo ern que o leglslad.or eonstitll- lie:tos. porque tcl'emos iuieia.do utua serie de 
Jnto decf"of.o11 que - rodo a bra;;ileiro ~ obri~ pra-iieas do coojuneto da.s quaes hão de ro .. 
.f!IJdfJ 40 set"t'iço das an;1as em. de{t~4 da. Po.· sulta.r as m&.ts t\lntma:s consequonr.i:J..~ JW'"& :L 
trn e li<> 1!8)!1'1>/ica- tern cr~.ado para os1ni- p1..,pria. Uberdado c.;pi~lt.ual • .,; n<lã, aeuna. de 
nislcos das dive<'S3.S rol!giõea uma· sila:<.Çilo qualquer outro ~over,lenws o de velar pela 
absut'da e ineoroputt.-el eom e.s 61Íl!CneiM in togridad.e da. COil3t.ituiÇa.o de 24 de ,reve-
dos .ous """"lo•; on'<'Otl.nto, o l~sla.dór coo- · rcu'O. . 
s iituint.r. foi ba8i.ant.e provldon :e P3."" lhes ,_ •· d 11 · 1 d 
pormillir coucili;>r os seus devo""' do <>ron- •:•, por ... nw. em nome e a. e , JU 8"'0 o 
tos 0010 "" suas obrigaçõos de cid<ldão>;. que etta se eoneilla com a.• respeit.woia pre· 

o al'i. 72, que t.ra&:l de.s g&'ana..s 0 di- scrill'lÕeS a. quo se refmio o honrado ..,. 
NitoS as;cgut•ados pelo pacto fuodamctolal" tllt\fólo. que JUO levanto pJ.ra. dizer: s. Ex. 
btouil~~""" o ostl'an!reiros resideol.es o:o. não tem r.s.z.ío po .. que "sua &i~ua<,oão e per-

·- raiiamen~ couciliavcl. quer em raro das 
Ropú~lica dos Ksiado• Unidos do Brazil, diz, exi~oneia; do IA•isla.dor eivii, quer em taoo 
nos §§ 2K c 29, que deve scr .acmpre on~.en- d " - - -od - •·• · 
dido coruo um conjugMo immutavel. in~ :J.s prê:9C.riPÇOO'i o.JegtSldl\lOr eanomco ~ 
p11ravol nos sous elementos, que nenbum eí- O cída.dM que, por molivo do creoçaa. 
do.diW Jl(oda >lílr privado de seus · du-citos, porque é semillQfista. diacono, suh-diacono, 
nem obri~~do ao eumprimento da oelll>um prcsb.f\ci'O do ministro de qu:l.lqocr c:Wto, 
dovcr ciVJOO imposto pela.• leis da.Uepttbliea, quolurr, positivisla, anab&ptisia,, n3o im
desde que a a.llegação para o primeiro ea.ie>. porta. o Credo quo alleglle, qua não póda 
o a. e..'Ú.I{"encia. pa.t'a o segundo, ao baseiem P.L"'Star o acr"vi~'O das &t'tU;;.S. oã.o- toro mais 
sJbte motiY<JS de crença. ao que !&zor 6 seu protosto ; a. autori· 

Mas. a.ecrcscoo}t.a que aqucll, .. que aU<:!J"- dade, porem, que ree3ber ess.,_ r:'.Cusa 6 quo 
rem mtili•os rltt r.r.mc-a ou de (utteçiJÇ reliJJÍ<ISCJ ~~wc notoi.dear áquelle quo ass1m se p~ 
pa-ra $I. c:cim.inun J.e qu.alqutr 01t'U$ iftj.poll(), JS~Uiar dOSOO OnUa, que ~~~e ~ perm.ttddó 
m!!> já p tlat lr:i& mYlinttria8. naa' Pfla Ccttst-i* I dCJ:(aJ" de Pl"r.BiJ.r 05 scrv1~s d.ãs ~.tmAS_; 
h•irdo da Ueí~l!.JUt:a .•• tiGCJn c:roo.do l)al'a. si e . nla~. que ~cs~e e~.n~omrntt<? lhe esto.o reh· 
!JP01tle sl'-!1. •nlla.. ~it.uação u~QCcial no gtomio: r-ados os dn-c•tos.pot~tloos, deJx!Lnd.o ~boro 
de SOU$ tOHddad~3S e iaddido na d~pcviçfi.o •JI) ~er ser. ~lc.ntor: ; cons~ll.tea·o Olumetpal, 
do § 2J, que ventlo de cít.w, \.~to <). IAX!on a pt·cleao ou mtendcn.e e D~pllta-lt>, om. 
neoo;:,s.-lria. \'Cili;~ paPa. i.::oiJt~u·-;o;e dcJSO ouut, :'-lio ccr·.i i:;so a.cccitav~t l Set•;t crivel quG 
mas sob" pona.li<b<rle do. perda c/Q$ tUreii•• veultam :.lguos dos cidadãos eowolndos nas 
polilicos. Não quor sor SJOidado ~ ~ão póde prcscripçõas dcs:o a.rtigu allega.r que é um 
ser soldado, ui> pód~ qn;mdo a P~tria corre tJ.l!Hnr.ado~ que é umà. situaqão lyra,;-.RiC(J. 
os ma.iore.'i pm·igos, iovadida . po1• venturá crca.da. pela lc.i, aquolla. ont que se eneootram 
pelo GStrdtlgciro propotcnle, não póde era .-irtudc d~s~ disposição. 

Camara v. I 3& 
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Obedcccr;t, algum elos sacerdote~ visa.do nado crcrl(), que allegã:m motivos .de fé p:ü·a 
nnsb disposição,porvontnr·;t com assento no+ se eximirem rles -;es onus dvi :os; üo o1It1·o 
ta. Ca.s~t, a disposiçi"io~ mora.es, ensinn.mcntos lado, tPata-se de grauuados, de csturlantos 
politicos, suggesiiii:o de qun,lqum· cmlem, para de c:ursJs sup::Jrior-e~ ou securHhrios d.n. Repu-

. vir dizel', desta trilJnna, que nã,o quer ser I blie<.L. . 
· ·. · -soüla~o. , qne nã.o quer chf'endm·. cotü <temas São do.us g1'11pos do., entidades hem di~ 

'"' na mao a Rcpublwn. n a P<Ltna, ma;:; rtue VCi'SiLS. 
· quer sei' eleito, quer ser Deputado '? E qne gm r0laçi'io ao primeit'o, nada. ma.is tenho 

não poder ser De]Jttlado .é uma ty,·anni(!, rtue .a llizce, à vist<t da.s considGraçõe:; que jú. 
não poder ir ás urnas votar, cx:crl!er esta. a.duuzi; em t·clac;ã,o ao segundo, tenho <~ cha
parcella. da sober•tnia nacional li um despo- nP,r a atbcnção da Ca.ma.ra }1iLra a ncr~cssi
tismo ? (1ipoiar.los). .. dado üe nãJ attendermos ao appello elo· 

Faço ju~tiça aocritat•io dos l10mados col- quente e fervm•Jso, que lhe dil'igiu o honrado 
legas, suppondo que nenhum delles vü·;,t sns- Dcputn.do . por S. Paulo, pleiteando tamb'cm 
tentar semelhante cloutr1n:t. , ·em ·favor dess.:J, isenção conjunctamente com 
. Portanto, accentnemos, cni resmrlo, ó pro- a.quolla que 8. Ex. doseja pa.ra si c pam os 

jecto não obriga nenhum s;ic;mlotJ, nenhum seus conrrades. 
ministro de qualquer r0ligião a assent,~r A situação não é absolutamenb a mesma. 
praça, a ser soldado contra a sua vontade. Os estudantes dos cursos stqlerim'es e dos 

O projecto, e:3coimado tlcstas- isenções, cut'sos secundarias, os gt'aduados em direito. 
deixa aos cidcMlã.os, nessàs cJndiçõo.~. <~ libet·- em medicina e em engenharia não podem· 
dade de se recusarem a> rccl'ut<tmento mi- allcga1·. os mesrnos motivos a rtue se soccor
litar, em virtude do s:Jrtcio, c1ue porventUPa. ren o illu.;tre sacardote, que r.n.nto honra a 
os attinja, allegando o dispost) no § 28, jü. cadeira ele Deputado pelo Estado de S. Paulo. 
tantas vezes por mim citado, mas subJrdi- Esses motivos serão natumlmente outros 
nando-se (t sittüção juriüica crea.da pelo em í'claÇão aos estudantes. quer dos cursos 
§ 29, .P::tra,geapho este con,jugacl_o com o§ 28 superiores da Republica, quer dos cursos se
e~ta.belecido pelo loaislador constituinte, ao c cmda.rios. 
qual estes cidadãos com.) quaesquer outros O c1ue se allegará, por exemplo, é que este 
devem obctlecer.- . s >rteio para, o serviço militar virii. inter-

. Portanto, quand(} algum de nó.s outros romper os seus es&udos, quebrar a continui
apresentamos emenda supprimindo est.c pa- dadc de suas cat'reiras, poeventúra. desvial
tagrapho, éstamos ao mesmo tempo dando os da. vocação que tinham escolhido e_ tornar 
um testemunho üc reSl)eit·> á. Constitniç~ão, cada vez mais difficil o accesso a esta pro-
contribuindo para que_es'ta seja acct'tada pelo fissão. . , . . . 
legislador ordinario, e·:deixando àos cid.aclãos Em_relação aü$ geJ.duados, qual a isenção 
a quese refere este pai·ageapho, aos sacer- que se póde fazer l . _. ' 
dotes e crentes de qualquer igr0ja. a librw- O :-;et•\:iço elas armas é tal, qnn.l . a. Repu
tla.<le, tal qual olla foi definida. paio logi::;- blica o imaginou, é t<l.l, 1:1ua.l o · legislador 
la.dor constituinte, isto é, deixar-lhes uma constituinte o definiu. 
situação peefeitamen.te comp;Ltivel com as Não é mais a.quello 1'ef'ugio flos ociosos, 
suas crenças e com o exercício <19 seu. sa.- dos vagalmndo~. dos imlividuos incapazes de 
·grado ministerio. apr·es .:mtal' folha corrida, rcl'ugio com o qual 

Mas, Sr. Presidente, o paragr<tpho em tanto se compmzia, p;tra vm·gonhtt sua, o 
questão envolve duas espedes de i::;er19ão: extineto rt!gimcn. · 
a.quella que entende cJm as razões ch qn-.l- O seeviço d:1s armas ú um dever ClVlCO; 
quer confissão filiadas a. exigencias cl.o qual- ningrtom quer pôr a. Nação em arma.s e os 
quer íg1·ej:t e a que entende com os g1·aduados militu·es de protiss5.o muito menos do que 

.· e estudantes das escolas de ensino superim· da quem quot· que sej .t: ninguem quer instituir 
. Republica. . o militaeismo em uma Rcpul.Jlica; este rc-

. . O honrado Deputado que me peecedou na gimen é, como todos o sttbem, o hlais incom-
ti'ibuna englobou, na ma discussão, tJ(.hs vativel com o nülita.rismo. . . . • 
essas isenções; e f<woreceu-as pJe igm'tt, plei- O que se quClr é fa.zee cumpr·ir a disposição 
teanclo com o ardor de que fomos teste- constitucional; o que SJ pratende é fazet' do 
niunha.s, com todas as. vantagens que póJem textoconstitucionàl uma. verclade; e si não 
dimanae, que deílnem natuealmentc das cGn- sã0 os vag.t.bundos, oa ociosos que deverão 
síderações religiosas que S. Ex. fc :?: a pro- preencher ôs claros do exercito, este onus, 
po$ito do seu proprio minis~crio na . igrcj,t d0 'este imposto de stmgue deve cahe:r: a todos, 
que é rcspeit<J.VCl !).postolo. porque ninguem nasce predestinado, para 

Ora, sã.;) situu.çõe:; muito diveesa.s: dB um soldado 011 ma,rinhciro do guer·ea. -
lado, trata-se dc·ministros üe uma d.t.da rc- · E si c.3ta obrigação pesada tem lle caber u. 
ligiã:o, de crentes OLl fieis de uiu ddermi- todos, si a Nação nü.o póde cstn,r, toda olla, 

"': 
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ao mesmo tempo em armas, sinão um p)
queno nucleo é f~ue h::t ele fazer este serviço, 
o legislu.rlot· constituiute :tllllou muito bJm 
adaptando entt·e os meios indica,dos pal'a as 
diver~ns soluções deste prolJlema, o qtw está 
mais de a,ce mlo com as exigoncL1s cardoaes 
do novo regimr}n-o sol'teio. 

O que restava a fazer doaute de todos os 
systemas apresou bdo.>, colhi <lo> de todas as 
legislaçõe> do mundo ou oriundo3 das nossas 
tradições, era escolltor e ;te processo ao 
contrario do rc~crulttmcnto forçado,conhocido 
Jlil.s tradições populares pelo recru ;~tJnca to 
de pdo e c01·da. 

Si assim não fosse, Sr. 'Presidente, como 
se faria c;;te sel'vir;o? 

Não vou até o pJnto de suppol', St•. Pre
sidente, com o no 1Jro Deptltado pJr S. Pn.ulo 
na sua dissel'taç~ão erudita, c ,n Gra. o· milita
rismo, que haj L aqui alguem capaz de querer 
adaptar o milital'ismo. (Apoiados.) 

Absolutamente ui.1gucm qncr dcmolhunte 
causa; queremos, apcnus, o cumprimento do 
texto consti·ucionul, afim dJ que a cornposi
ção do exercito SClja reulmcnte a,quclla quo 
devemos esperar das rdgms gm·ues traçadu3 
pela, assembll\a consti.tuinto. 

S. Ex. fallou lJI'ilhuntcmcnte, di;;concu 
com lurga crwlição sobre a, supcrioriduàc 
moral das nacionaJidades quo no mundo ci
vilizado hoje vemos primando pelas vallh· 
gens que dcmo.tstram na súu vülu diuturna 
de cultivo systematico da scicncia c da in
dustria. 

S. Ex. refe:iu-sc á supJrioeidadc 1lloral 
das di versa, l naçõo::l, á supJriol·idade finun
ceira c ecJnomicu das diversa,;> nacionali
dado3, para aa,]li COUCluit~ CJm uma, COUdC
mnação ao militarismo. 

Mas(o militar·ismo não oJt<i em caun na 
doutrina que 8ustcnto; ou por ouGra, o que 
está em causa é o comh:.tte aJ militaeismo, 
na doutl'ina a que se cliegal'ia com tac3 c 
tantaJ isenções, pJrquJ o unico meio de com
bater o militui~mo para que tt RepulJliea 
não seja victima da C<Wllilhagem, para tra
lJalharmo~ ortlcnadttlllClltc n J so:ltido tlc. im 
pedir qua um punhado de solda,do;; institua o 
dc.:Jpoti~mo militar em no.lm Patriaé c;foe
çarmo-nos para que a Con>tL:tição seja uma 
realidade, paea que todos o.-; eid;1dão.,; vulidos 
e;tejum prompto; a teahalha,r pela Repu·
blica c a rc~petir na hilltOl'ia do llt·azil o.> 
admiravei~ exemplo.> de 13 de março e lG de 
abril de~ 1894, exemplos, geaças aos cfuaes o 
mai~ foemidavol do.:J peonu:1ciamentos mili
tares foi c:mtgado pelo civismo immaculado 
do soldado mais glorioso que o Brazil tom 
tido-o mttrcchal Floeiano Peixoto (apoiados). 

V. Ex. sabe, a Camara nã:J ingaora, o 
o paiz pôde attestar que, si ha uma insti
t uição no seio da quullavre a mais decidida 

aversão pelo militarismo, es;;u instituição é 
o peoprio exercito IJr•a,ziLliro. Pol'q ue ahi 
V. Ex. hu de verifi ~;u·, si pm~coere!' todus 
as filcims dessa cLtsse, si con;Jultar todtt essa 
otncialidadc, flllC quem quer que cnverguf' '~ 
fa,t·da d•J solcbrlo sen ;c-se, antes de tudo, um 
sel'vidor dét lei, incapaz de servir em hypo
tlwsc alguma, de joguete em mãos dos ty
ranos c ca,udilho~ de casaca ou de ·galões. 

Não ha, porhnto, como dissc)rtar fóra d.c 
proposito SJbrc o mili;arismo. E a llucelw
o·;tl'ia, nas sua~ cxteemas consoqucncias, o 
discu;·so do nollrc Deputudo,' senão <t ostlc 
odiado militarismo ? S. Ex. exclue os sa
cc>·dotcs, i.:lCJll ;a os diplomados, os graduados 
pur qualquer escola, ; S. Ex. isenta todo 
aquellc que vem haueir nos institutos de cu
si w pnlllico lnzc.3 com quo abrill1antCJm a 
su<t intclligencict c disciplinem sua vontade. 

S. Ex. vê no projedo um grundc numCJro 
àe outeas i.,;cnçõcs concedidas, ora a lavra
dores nesta e naq ucllu condiçio, ora a, com
mcecütntes nesta c naqucllu situução, ora a 
cj.dadã•JS outros em corrscqucnciu da sua SI
tuação domClstica -filho unico dCJ mulher 
vinva, viuvo que Sudtentu um filho unico a 
quCJm alimonta c ednca-e chegará de consc
qucn :ia em eonJcqucncia a creae uma classe 
u'nica, privilegiada, cspeciul, cujo accesso 
terá de ser par esta íórm<J. intceceptado á 
muioria da naciona,lidade csclat~ccidu, e no 
sCJio da qual a'sim colherá os elementos 
poiorc~s da sociedudc pura erigil-os ení. casta 
d.issJoiada dos supt~cmos interesses c pacificas 
aspit•açõcs d<L communhão. 

o meio de impedir o militarismo é sim, vo
tarmo,; o p:·oj~cto sem cs;as resteicçõcs. 

Já uma vez, rclatoe da lei de foeças, cu 
peopuz, tendo o prazer de ver approvado 
pela Cumara e o dc::lgosto de ver rejeitado 
pelo Senado, um al'tigo do projecto que re
latei, opimtndo por um certo iypo de volun
t<J.eiadiJ que pol'lnittiria c . conciliaria pélr
feitumcnte as exigencias constitucionacs com 
a sitne,ção especial de cada um dos nossos 
patrícios que se quizcsscm dcdicae ·a este ou 
;~quelle t•am·J d;t adividadc humana, acétSo 
por ollc prcl'crido na escolha de uma profis
são definitiva,. 

Rc :~wa o3te aetigo que os moço~ menores 
de 18 anno1 quo qu_izessem prestar o ser
viÇJ inilital', que a todos o.> momentos lhes 
poderia tocar, em virtude do ~ortcio, mas em 
condições de não interrompe!' a, sua ca.rreiq, 
fossem admittidoJ ao volunta,riado de um 
anuo durante o qual se cxcecitaeiam, no 
officio da,; armas, sem fazee profissão do 
mesmo officio ; e tceminado este armo, di
gamol-o, com a idade de 10, 'estaria. em 
condições de pl'oseguíe os ~cu,; estudos ou de 
dil'igir a sua, actividade para as profissões 
liberi,l,e.,; Qu para o commercio ou para a. lar 
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voura som o pns.1dello de serem intm•rom- 1TÜC3 não podem ::tbsolutamcnte ser ::tttino-i
pido_s na S::ll'iG de tt't\bathos que tive ;sem rlos pelo .serviço mitita.t· como estudaates .

0 

•• 

escolhido, de accordo com a sua vocação, . Mas si no 'hm de algum tempo não póde 
Compt•ehende-se que desta 1'órma se teriam perma.necer na acatlemia '[. Gradua-se no 

conci~íad~as ~xigoncü~s da lei ~om os desejos mínimo da exigcncia. es~ol<Ll'. Tal moço 
dos ctdadaos 111fenso.; a pt•ofissao das armas. entl'a mt acadJnüa com vontade de s3r 

Infelizme!lte . e.stc artigo do _prÓ,jecto d<t. doutor .. em s~iencia.s. medicas e eirurgícas e 
Ca.mara. .fo1 l'OJBltado p3lo SJnado e nunca so.nha Ja com um b:mlt~:. consultoria frequen
mais se tratou dó assumpto, quer ern tado por grande clientela, mas nã') lhe dá a. 
uma, quer em outra Casa do Congresso. intelligencia par<.t acompanhar os vôos da 

·Si esttt i.;empção pa.ssa-;se, o quo àconte- phantasia e, -no meio do ca,minho, encontra 
cer~a ? A maiori~ dos moços lias nos3as um lopte ma~s exigente, reconhece que. o 
capltaes, qum· d1zcr .. o escol, da nossa estudo ê supJl'L'Jl' ás suas faculdades e reduz 
sociedade, _o; filho; . d·t.;; melllol·e ·; familia{, um pouco mai~ as suas ambições, tenta. o 
no sentido que eJt3 vocabulo compo1•t:a, ou curso de pharmacin.; no fim de pouco tempo 
sejt\ d<.t; mn.i1 <Hchtrecid:t :, . dt~::\ que melhot' mesmo para boticaeio o ctit·so fica difficil 
podem zelar pela.:'l tr.tdiçõe; n:tcionae : c pelo p~las barreiras creadas pelo estudo e o 'Tlosso 
ideal l'cpuhlié:tüo, e ;t:tri<tm natur.tlmente estudem te ·l'eduz as suas ambiçê!es, trata de 
exclúldos do .,;el'vlço permanente da ; at·ma:;, S3r dentista., quet• dizer; graduado eii! cdon
conhec[.mdo-o, . entl'etn.nt~. ba,~ta,nte pwa tologia:. Ora. V. Ex. sabe o quanto póde 
qun.ndo pl'eci::;•) fo.) ·Je bata.llmr com etficJ.c a entre nós a condescendencia, os lentes podem 
em pt'Jl da.; libet•dadeJ puolic:tJ. Não.:. ha um abrir mão de um~scertas exigencias escola- . 
só, póde-.:Je dizel', pplo conhecimento que ·:::e r~s, o que não é peccado tão grande em rela- · · 
tem da. vida llr<~zileii'a que não e.~teja ma.- çao ao curso deodontologia,como seria em re
tt·ículado ou üão p:).; ·.i~ e3tt~r a matricuh~r-:::e laçã0 ao de cirut•gia e d'ahi,a multiptícidade 
em car.;o~ e.wolare.; ou já geaduados; e V.Ex. formidavel d.e graduados em O(lontologi~, ou 
sabe que nn. rcfol'm:\ d~\ lei e:colar, ultimét· em a.gr,mom1a ou em qualquer logia ou gra-

~ - -· mente promulgad'\ sob os au.;picio: do Si'. pMa .. ·• . -
Dr. Epihcio Pcs~ôa., o grão de _baclw.r.cl fui Resultado, quem ê que seria. soldado ~ 
prodigalizado de um modo pouco para lou- Uns são padres, ou aspira.nf.es.a padres: .. ·. · 

/v.ar-~e. !-I?je não :::e.é só baclu~o~·el ~m t;cie~- o SR. GuEDELnA MouRÃO .:_ são poucos. 
c1as JUl'ldJ.Ca'l e ::;ocwe,;, em :-;ctencw.i phy.-;I-
cas e mathematictt-:, em enge!1haria; hoje O SR. BARBOSA LIMA.- São poucos em re
põde-:m :-;er · bacharel . em odontologia-den- l~ção ao culto cn.tholico, porque; de~graçada.-
tistn.; póde-.je sel' lméharci em pha.rmacia, mente para o Bl'azU, o numero de hrazHei~ 
bacharel em lett~·tt'!, em ~gronomia., .em zd- ros que qt!erem tomar. sobre_ os hombros a. 
.otechnia, etc.; póde-.:>e -ser bacharel em ob- pezada e veneravel tarefa de exercer o sa
stetl'icia e müa.nhã. ser-::;e-lm em a.rte cnli-, ccrdocio catholico é cada-vez menor; E seja 
naria, depoU eril pyroteelmia. e, finalmente, dito sem vislu~bre de nl:i. vontade para com 

:. __ .ser- ;e-ha a tê ém arte de c9.nfeiteiro: (Riso.) o clero cathollco, lembr·al'~i mesm~ á Ca:
,,;_ Realmente é um officio que tem de lidar com mara, sem otrensa pr·emeditada a nmguem, 

sub.~tancias, cuja,-; re<\cções chiinicas, ~podem que entre as nos~as fa.milias se costuma cli
dru· log,n· t~o ele ;envolvimento de t•.)xicqs, zer: «esforcei-me para cons.Jguir tudo deste 
e si o rnpel do E->ttdoJ é e ;te que '- se diz ahi rapaz, nem padre elle quiz ser !>'> (Riso.) 
te~emos o Esta~o, tuto~ da saude publica e Quer dizer, nós.não estamos mais nos an· 
pt'lvada, confeyt~do o tttulo de b::tcharel.em tigos tempos em que cada familía se sentia 
arte ele confmte1:-o. . feliz de ter o seu primogenito como cncarrei.; 

O projecto diz- g1·aduados- e graduados rado no stcerdocio cat 1olico, considerando 
~ quer dizer os que recebem o gráo ,acade- como o dia mais félfz para a sua existencia 

mico à..o terminar os estudos. Ora, estes es- aq_uelle em que ·o mesmo primogenito can
tudos esLão se dilatando e abrangendo cada. tava a pl'imeira missa; o nume.t'O de sacer
vez mais mai::lr numet·o de modalidades da dotes catholicos que officiarri no Brazil ten!le 
actividade íntellectual, isto dá a entender a. ;:;er c~da vez maior, til·ado das coloniases-

. que não havendo occupação sem uma certa. trangeiras, facto, de .;gra~adamente · v.erda.~ 
base theo t·ica e esta só poclemlo sar d<rda ,pelo deit·o que eu tive occasião de verificar, in-

. Estado; todo mundo . ac:tbar<i se g>·aduando. clusive no meu Estado . natal, 11avendo . 
O re.;ultado é que, si os gtaduados estão grande nu~et'1~ ~e -feeguezms vagas p~ra as 

isentos . do serviço, 0 remedio' para os que qua~s e~,~ dlfficlltmo ob ;er quem as qmzesse 
fogem a tal dever é graduarem--se, e os que occuptu • 

·, não puderem fa,ze1•, ficarem bichos chronicos Ma:-;, como V. Ex. s•~lle, o projecto não se 
. .de academias; pois _incluido.s no curso acade- refere sómente ao sacerdote ct\tholico, diz 
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~minist!•o de QUALQUER ?'eligião» e nes ;a, ex
pressão, V. Ex. S<tbe, até onde se pôde ir. 

Imagine V. Ex. c ;te facto. que cu li noa 
jornae; de hontcm, occorrido no Rio Grande 
do Sul, (le um casamento maçonico que alli 
se celebrou; imagine que c;te ritual se 
aperfeiçoa c que dentre o.; gra'luado.; de~ta 
seita un; ta.nt~1; se a~~imilam ao officio de 
ministro.~.prepo&tos sy.:>thematicamente á Pl'e
sidencia de;ta cet•imonia e allegam, na oc
casião de serem surt-3ados. quo são ministros 
de um culto que nó; sabemos que e ;tâ. redu
zido ao vago deísmo conunodo do supremo 
architccto ! ... Ou imagine-se a allegação de 
que o seu cult) de fraternidade desimpede 
de pegar em armas para exercer as funcções 
de matador eventual do . .; seus irmãos. De
ante do ministro de um::t religião que allega 
um motivo de~ ;a or-dem, o executor da lei 
não tem o dit·eib de penetrar na su<1o con
sciencia e ha de po1· força dat•-l!te a isenção 
legal. . 

V. Ex. conhece com certeza. o facto que 
se está. dando da pt·ogrci!sh·a. infiltrilção das 
seit<\S protestantes na massa d<t nossa popu
lação. 

Ha, hoje, mais do que ha dez anno.>, um 
grande numero de igeeja.s evangelícas e me
thodistas; amanhã, podeeá. haver um geande 
numero de quakers, gl'áo extremo de sim· 
plificação de ritual c de organização do sa
cerdocio. Cada um destes póde, por motivo 
de cl'ença. <~llegar que lhe é vedado serdr 
nas armas tlc gucera. E V. Ex. sabe, afinal, 
o que lm de a.contecee '! g• a rcproducção 
daquillo que desgr<\çadamente se dava no 
temiJo da monarchia. 

Coino não se podiam exercee grande nu
mero de funcções publicas sem j·wamento 
catholico, punham as mãos sobre umas H01·as 
Ma1·iannas ou sobre um Evangelho, muitos 
livres pensadore3, muitos cidadão~ conheci
dos como infensos á religião catholica, como 
collaboradot·e3 de folhas humorística.~ na 
parte que ridicularizava a Igeeja, o culto c 
seus ministros, praticando ess3 acto de hy
pocrisia forçados pelas cxigencias tyran nicas 
da lei. Naturalmente nós teremos a repro
ducç-.ão desse triste estado de cmBas, por que 
pullnlal'ão os ministros e sacm·dotes, . rebcn
tarã.o confissões c igreginlras por esse paiz 
fóra. como uma opulcnt:t tloeação ele cogu
melos. 

Quem é que ieá imra o cxet•cito?. Natn
ralmcute voltaremos ao regimen dos avisos 
reservados do Ministro da Gueet·a, das cir-

. culares confi.denciaes aos Govel'lladoees dos 
Estados. Eu fui um dos que receberam tacs 
appellos: uma dessas cit·cularcs recommen
dava que, pot• meio da policia, se fizesde 
arrebanhar todos os indivíduos ociosos, todo.l 
os rhabitués do ·xadrez policial, todos os des-

occupados, a,fim de que fossem enviados ás 
autoridades militares para assentarem praça 
volttntariamente, quer dizer, a púo e sol-i· 
taria .•• 

Mas V. Ex. sabe qual era a concepçlo po
litica que estava no fundo de tudo isto 1 
Eea alguma cqusa que nada tem de demo
-cratico nem de republicano. 

Quando a autoridade se referia a ociosos, 
f..tzia-o exceptuando o estouradinho, o petit
crevé, o pelintra da rua do Ouvidor, de col· 
lari:tho em pé, bem tt•ajado, d<'soccupado, 
mas filho do conselheiro fulano ou irmão do 
coaselhei t•o sicrano, á espera de uma vaga de 
amanucnse em qualquel' secretaria ou da 
creação de novos iogares a ser dect·ctada pelo 
Congresso Legisla ti v o. 

Não era desses que se trat:wa; mas dcs 
do;;occupados oriundos das famílias pro
letarias, daqudles que muitas vezes andam 
baldos de trabalho em consequencia das crises 
economicus que o paiz atraves•a, e que 
ainda por cima são punidos pelo recruta
mento forçado que a Constituição aboliu, e 
victimas da mais odiosa dis~incÇ<'ia. 

Será e3te o regimen que a Camara quererâ 
adopta1• paea a organização d~\ força pu
blica 1 

O peojc~to. Sr. Presidente, t::nn muito 
onde se respig~r. para combater, para 
emendar c pal'a so 1icitar que a CaJlllaea, 
votand.)·O, não o vote absolutamente, nem 
tio accordo com as cxigcncias, com as ~oH
citações do honracl.o Deputado que mo pre
ccucu na tribun~. nem tal qual está re
digido. 

Assim, para não me occupar com esse 
assum pto em ponto l'0lath·amont3 secu n
dario, vou a outeos pontos tão impot·tantes 
quanto aquelles que tenho f~ido. 

«E' pennittido ao sorteado {a.ze1·-se SUDSTI
TUlR po1· out?·o cidadão logo após o swteio, 
contanto que õ sttbstituto reuna as qualidades 
de robustez physica, bom c01npo1·tamenlo •. • » 

Se. Presiden'.c, isto podia se1' muito bam 
em uma Republica de moldes al'istocra
ticos, cujo chefe supremo fossJ um d.oge, na 
antiga Veneza (Riso) ; mas, em uma Repu
blica democratica, é a mais odiosa das 
excepções, é a cxcepção do dinheit·o. , 

V. Ex. sabe o que quer dizer o sHbstitttlo? 
Qncl' dizet• que o sm·viço das armas con
tinua ele set• ctnsi(lPt'<ulo como alguma cousa 
do deprimente, como alguma cousa de menos 
digna, como algum:\ cousa quo nlio póde sc1· 
absolutamente exercida. p.w quem vive em 
palJ.cios, pol' quem tem avoengos mais ou 
menos apatacados, por quem está filiado a 
essa ou áquella. família. fidalga, apez:tr das 
Republica., com barões e viscondes e com a 
sua influencia na arvore genealogica. de cad<~ 
família. ( Jfuito b6m.) 
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Estes ta.m; cnconte<trão sempre;· maxime, Quando semelhante <1l'tigo rm~Jcssc, máo 
na. qmvlra, de pcnmia, que atrrwcssamo;;, grado as uisposições da, Con.-;tituição, passar; 
mcicL duzia de contos do réis, com que pa- quando semelhante injustiça pudesse SQl' feita 
gucm esta co1·vJe, cstv. faxina, esse scrvi~~o pela Camat':1 dos Dcpur.ados,estc artigo tm•üt 
ignobil c, vorquo é ignobil, inaccessivel aos de ser modificado, ostcndcndo esta isenção a 
nobres; de sangue azul. pal'ét que tenhamos toclos os ministros c crentes de t'odas as reli
assim alg-un~ causa de parecido com nm giões cxistcmt.os. 
exercito do meycena1·ios. Poecpw, no fim de O projecto t~5m isenções como esta: 
contn,r::, si todos os cid:ulãos se compcne- «Art. 2. 0 Sã.o isentos do serviço miliüw, 
trarm1i da verdade de semelhante~ doutl'imLs, quee em tempo de paz, quer em tempo de 
nós teremos que a nn.ção ficará dividida em guel·ra! 
dous itrnpos: um, dos que, por motivos ac~t-
dcmicos, c,;colares ou religiosos se poderão, li· Os gnulnados e os estudarites das esco~ 
em gmndissimo numero, f'ni'ta;!A a este onns. la.~ de ensino sec~mdcwio e supe1·im· da Repu-
c o dos que pot' dinheiro poderão mandar bltca. dos cm·sos tlieQlogicos e smnilw1:ios.» · 
pal'a o exct•cito quem com) 'IJWJ'ce1tario os vá Estudantes do curso secundaria com mais 
substituir, c outro, o dos pobres que se nã.o de lO.i'annos? (art. I,§ l".) 
podem fazer substituir o que não sttbendo Derrnodo que os ostuclantcs, os graduados 
como fazer-se cximie tcrã.o de hombt•cai' con•'l-1-f\l':fl.>..,...~;'ão isentos do serviço militar, quer em 
os ociosos, os I'éos de policia e os vagabundos tempo de paz, quer em tempo de guen·a · o 
afinal em massa, incluídos voluntariaMente no si uma nacionalidade; mais f'orto do que' a 
exercito. no:::,sa, nos declarasse a gucrra,inccndíasse as 

.1..ssim, teremos um exercHo que ser:t uni nossas cidades, tliltssc 11'8 nossos campos n 
conjuncto de mercenal'los, um oxct·cito eom- que a luta se tt·avasse em cad<1 rua, em 
posto de vagalmndos c ociosos. cada quarteirão, ainda assim os doutores, os 

Isto é c{uc ú o mais vergonhoso dos mili- estudantes c os padres e.:~tavalU' isentos do 
tarismos. (.Apoiados.) serviço militar,- como si isto fo.>se possivel! 
· Não ê para, isto (lUC cs';a.mos reunidos O SR. SILVA MAmz -~Qs esbndantt1s e os 
aqui, como reprcsJntantes do paiz; devemos doutores iriam como voluntarios, co~1o já 
pugnar com lealdade pcltt verdade do esta- fizera,m. 

· tuto de 24 de fevereiro. O SR. JoAQUDI ALYAJW- E os estudantes 
A credi &o CIUD a Camat'ét rep· clli r <i, este ar-~.,. · são-sempre os primeiros. 

tigo odioso c aristoceatico, oste al'tigo que 
lev<L a gt•ascs conscquencia.s, sobre as qua,es O Srt. BAn.IJOSA. LnrA-1\gradeço o aparte 
éstou procurando; apezal' do adeantado da que me deu o lwnrhdo Deputado, portlUO me 
Jwr<:L, despertar 110 espil'ito dos collegas uma proporciona o ·ensejo de salientar que toda <.L 
idéa, l)Ol' pall'ida q_uese.ja. _ vez Cl.\le a Republica tem pJrigado c a Pn.-

Incontesta velmente,e~"tc projJcto J'oi orga-· tri<L tem entrado em lutas internacionaet,us 
nizado sob o imperio de preoccupaçõcs oriurt- estudantes teem consGltaido os batalhões mais 
das da rcvivcscenci<L dos rMtivos paliticos, dedicados, mais valenteil c mltis uosprcn-

.. que caracteriz<~vam o extincto rcgimcn mo- didos. · · 
narcllico. O Sn.. SILVA MAiw~ - ·Agur•a mesmo na. 

V. Ex. vê, pela prupl'irL red<~c:ç~ão, que o revolta l.lvemos muitos cstud.al!tns e dou~ 
legislador ao redigil-o, nãu aer0ditava na "toros servindo nos batallüío patrioticos. 
exis"tencia de· nenhum outro credo, de ne-
nhuma ontrtL igreja, que nào t'ossem <LS que O Sn.. BARBOSA LiliiA- Pol'tanto, além da 
se filiam ao Velho : ao Novo Testamento e lniquldado, além do alJsurclo, é odiosa em 

.. a~sirn admittia esta subrlivisão·, sendo cp;e relação às nossitS t l'adições smnclharito ex~ 
·:L pl'Ooccupação capital J'oi a da igl'ej:~ eatlto- ccpção · · 
lica: · O SH.. SILVA MA.Rit,- Aqui mesmo na rc-

«Art. 2o. sao isentos do serviçq militw·: volta estívnram com as armas mt mã.o os 
nossos collcL_'<.Úl . Drs. Bricio Filho. e Coelho ••• os ecclesiasticos de orclens sacrás. » ·--Lisboa,. 

EsttL <~ alingt~<Lgcmrl!LC sn !'al_lav<t no t:-m_po O S~t. ·RAllBOSA Lr~IA- Nnste mesmo ar-
em que nas nus~as n,caclerrun.s dJ dr1'orto 
havia um<L cad.eit•;t ün di1·eito ecclesiastico, tigo, St•. Pre:lirlcn1;o, ~i'LO isuntos do snrvlço 
CIU que o lngishdot' ao 1'-!Üigi ,· os in.;ti!,utn,\ lllilib.J', nu tmnpo do paz; o no tempo de gue1·1·a 
de legislaç:ão Ol'dinnrin, ti11lw, que Bmrit·egar os sugulntos: 
a techniea pl'Opl'ia (L sil,uaçã.11 crcadtt pelo «~IV. O ·lJÚivo que tl:l'el' (Uiw ll•gilimo ott 
padroado e IJClo b:.~nnplaeito, hto é, a situa- le,qitimmlo qw; at.imcllf.e e cdttfJttC.» 
ção creadiL pelas mlaçüus oxist.ontcs outro .O fJUC quo1· dizer viuvo que ti"er wn filho 

\ o Bl'é!Zil como E::;tado e <.t Cul'ia H.omaua. le,IJilimado ou le!)itimo qtw alimente e. eduque I 
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Pó1~ $~f um •in •o oaUào quo tcn!ta um si por<rn th·<}r 10:000.~ osW. isMto ! llc mo~o 
lilho uoico <lo L{) anno.> de id~•le, digamo•, que o poq110t10 commordo, "'luello que~ Wl.• 
tluor diz~r. cnja educação ollo oustci"- pm·- tnr&lrnantc feito por quem <JU~l' so i~icio.r 
ftUO o moço eu1osa.. díga.mos. o 4° :\neto de nr.sta.ro~rrcira., quo coustituc a occnw..,ã.o da 
rneilicin~. ma.iM•ia, ()Stc nã.o t~ i ~ooto, {1Jl'•1uc a ma.iorin,. 

O filho C: isento> :blOl'q~u é t!9tuda.;Jte c o uão é dt:s opulett1os. Sendo, porém, o capital 
p:u~ .1:tinOO.m o 6 porquo tem um filho ncst.s du 10:000$ ou ma.is, ast:t isento l 
corulir.;ões. .• Vê a. Cama.ra. outro aspooto ~r,tfocratico 

0111 filllo qné serve do ~lltfla.l"> ~soa roi\o do projocto. 
víuv", oompl'e.hende-~c que scj~ iscuto: h...'\ Ent.ro as Jllính~ nmc::nd:IS. tenho uma 
ahi moti't"nS dn hfm1anlduJc~. \ín~: r:.;tc \'luvo rn~""l.dan·lo ~uppl·imir wmclha.ut·., rcatrleção. 
qllc tr.m um tllhu na >.eadmniu. ~or i~r.uto <lo O flrojoclo nt&mlo. lambem tsoot.w o lllho 
síwvíço mi1itâl' mo tempo do pru: o em tmnpo unioo do um lavrador ou "m 4 .su~ estolha .. 
4t 9ltcn-a, (1, l"<Xt.lmoutô ·von1ado. de isOtlh.r l!;~tatno~ aqui vondo, JlO oonjtmr.W, •itua.ção 
Wáo o muo.do! • cl'Cadv, polo P\'t>jf'.,ct•J. 

l?ali:-somo~ e.~1}l'~\ :t.~ honr,õcs ctn tr.mpo elo lma.gltlcmos nm la.vr:tdo1• que tem tl'cs 
par.. ~o prinH;i.l'O G'l'UfJo de i~cn~.s:. att. do tUhoa: um ~ lUt!Utudiata. ou q~o~(lket• o po1~ 
tompo de gnerra, n<i.o ostiio com!omphulos tanto por ruotivo• do •""""" não póde prcs-
1\0IIl ':\ la~l..Jra, nem o <;Omm&rcio. n~cn as t-.u· sct·viço militar ; outro é .<f.d!Jdoott~ do 
üsdustrias, Jlero, muito Jnt!UOS, os opMat'ÜJ$. mua. academia, dentro d& vouco tempo !fra.· 
Faz·mt! l~rnbr•a:r e~si.a consickwnção tu(.)o tl•Ja-~o. 6 dOllt.,r c nã., pOde pl'csta.r t-1rnbmn 
quanto all.egouo 11obro Dcflt•tado :por s. P~u- ~erviço miHt.-.r; o tcroeiro á o tal ~uc ello 
10 quo me prcrR.dnu na h·ibun;'\. Po\R :--.i a Q.llt!Oihc nos t~("Mtm dr~':«': paragrapllo o este 
p('()Bpctidadod;.s nagõcs a.nr.uta prcci,snn.r:nto não o pódc tao pouco porque é lavrador. 
~obre ~tas ela~~~, como~ qUt! va.moa i-si!.O~ Está·t:t! veJJdo qu.e, tomado o pro~to em 
t:1,r tnd~~o!. a:> out1•us o 111io estias r con,illn,;to fiearGuloa, r.om um n:\:crcüto du 

Cowo é que vamos d~\o"laT' C' ... "-.'\C~(tl.Ct11io nA.l"tas rlo bal'albo, pn.r-4 nãll R.c chc,ga1· á ooll .. 
tias W.!ltes da JlO!:IS:t riquczn. C'..conomic:s. prc- ~ln$ã.o' dcprimcnto qun nos daria. um t!x&rei$o 
cil!la.J.Uente os br.1ço.J Coltm,.zcs do promovor o rooro~ado tmtte X,a.g".LlJuodOR e vat.ilos, llUclf'.o 
J)OSSO Gngrnndcciuumkt m~Wtlu.t, dcaudo quo afugentará. o -.·otunta.rio..d.o s~o e digno, 
livre-s do SCl'l'i~o miliLar.p:-c;i~mcntl~ :\(luc[· Eis o projedo crn l'luasdisposiç.õos. conlpa ... 
lL\'; que ~onstitumn a. n~"t:\ Q.uc v1Vt: de om· l'adu.:i umas co:u. os outr,'\9 o tomn.rlõ\S mo 
JJebcr·~<e do.s v;wlageus oriuadJS d~ todo •S30 cunjuocto. · 
tr.:\balho •Mtol'ial dM mais propríameoto Haainda. oult'UII disposíçil~ que não podem 
flha..m:.J.<Ül.S cfa~ !aboriO~:\S l prev:.lccer. {IOX' (~!templo. quanW ú..i juoi!\S fJC 

F .. : bto o I'JU.C SI} pó1Jn ah<lm:s.r um 1•roj~~w ~ot"t..r.,.io G :t~ dn ali<stamcnto ~ no Distri'!':to 
;ultJ-ropublic;t.no a. .utti...cfumocratioo. 1\ unt~ il'cd~ra.l ~crã. composta doa 15 jtlizl!ts (W.t pd~ .. 
quo so T(io dirá. o~ :dtu.lçao a.ctual~ em quo ,orid, dos 21 delugi\dOS lla.s cirCUin$Cripçõus 
a \.:\vonra e u eo•umorcio eat.~o •p~dft• G a J)oliciaos e uo prostdouto do governo muu!
obt.el" mesmo espont&nca.mcote nesta. Assem- elp~1. Es1e d.avo sar o Prefeito, não htt l"' .. u . .io 
blóa. lcis uxcop • .;ion~n~, =9m:pcndenrt.o or:~. :\s nesse lJistrir.to !l&r.l dM'~Lhe outro n01ne~ e 
e::s:ocuçOO$ hypothOO;J.t"iit.s, ol'a a. h;i d's fiLl .. $oi não <!. ~o pl'f'.sidcnto du çousclho muni ... 
loncia.s ! chlal. . 

Poi8 quando " h.vou''" o o cotnmer»io Em fim em a(j;UM Eo.t.,dos podi:>. se us.lJ." 
co;tiio nost" condiçõos; m:t.is do que isto, degt,a. exp1-e~ genot•ica, ma.s ;v;tuí nii.o. 
flllando o cumnt~l'CJO ~ aarl • ._. V(:?. m~ ac<:r..s- ísto. porém. oã.o import:.,, o qu(~ ilnporla. t! 
rivel a.o t't(2.clo-ndl. oncm .. ~ m:us r: rua.i~ o qu~ il>tO não t urna. junta, ma~ utoa.assem• 
ltaciona.l eo1n osso encargo, por cs.'\:1. fórma1lil~~ numerosa. 
inlqua.? . 1• 11o~inc-sr.: 'od<Js O:i. pr<!Wl''C~<t, tt>do$ o:.; 

LGmbmrei o.mn Jl«l<U' que csto projecto • dulogados dn policia e u Pn~faíto l Andan\ 
foi a}>}Jrovado pelo IScnadcJ SS>ll q~" ti Yess~ ahl por uns Qll~rcnta o d.,,t.;, b:<lbut·dia o 
,.;ido c-..scoim.ado de tudv.~ es~as ex.tra;va.gv.a~ quo \'ao sal\it• é a. uc.ces~idado de um l.eflder, 
oias, algumas <lc\lc.s \lliqnidwcs, quasi tudBS dous parli<los. otc .. emüm ntn albtamonto <l 
ioeoustitueion:!.Lidadre. sorteio mili1a~. eousa parecida com o l:tltiS-
.A~im i~nta·s.:~ do sor-.•iço militar ~t \n:).ÍO· truncnto ckitorlll .•• 

1·i.a do p3!iJ:. 1-: pl,jr que formâ t Nem ao mçnos tm'.:!:lllO~ o c~Ja.solo de tor 
• § VH. O douu e um caixeiro do cada cas.' tantos soldados q_uaaw.. Gloitore~; ma11datn· 

comm()reial, qu.b {1\l'st· ou 'lut) u rwes~ma g~~ Jlug pi:U'a aqui. aa nçW oJGitora.as. 
ttnha capiW.l d6 d6s cm't.,.~ de ,.s ou m.ait., De~i:t dK lre$ tuuws, diz ainda o proj~r:to 

lt..l:croplifiqltOmoo: um pcquc11tto ~rmarl- (at<t .• 14) ~ da. .et'~cuç<fo rlestã lei ningue;ft 
nho. CUJO u~gocio tocu p.ua capital mn.~imo &wá adm.itcido, at:~ a idtcde tlt: 30 (u1nos a cm
õ:OOO:;i ~ 6:000,$ não t"..Onfr::re ~il. iscn\!'ã~ ; pt·ego tmi.Jlico de ot·dent ~ict~ ~ milita.•· tet~ !{Utl 
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288. ANNA~S DA CAMAft~4 . 

most1•e tm· satisfeito as obJ·igaçães i1npostas 
'J'ela mesma leL , 

g si o sorteb nunca tiver attingido ao 
candidato, pois que dolle 11ão depende S3r 
sorteado ? - · 

E onde ou quando o sorteio não fór pre
ciso pela abundancia de voluntarios: porque 

. vedar assim o accesso aos cr~1·go$ publicos ~ 
. !$to realmente é uma dispo.'3ição protectora, 

parecendo que garante a, cffcctividade do 
premio proposto nesta lei, mas só em rela
ção ao serviço federal. 

E agora quanto ao mesmo dii•eito nos Esta· 
dos? · 

- Si tres annos depois da execur,~ã.o. d(~sta. lei 
. umas tantas pessoas nestas condiçõe8 nã.o 
·.·forem· empregadas pela União, o que fez o 
· legislador pa1'a tornar uma realidade a pro-

messa da lei ? · · 
.. Naturalmente tcreri:ws alguma coma ele 
parecido com o quo se passa com q.3 ·volun
tarios da Patria, chamados <is armas em 1865 
illudidos com promes~as ·até hoje não· cum
pridas, viv-endo muitos c mutilados, da cari-
dade publica ! · 

Esi os.-Est~dos não os preferirem para os 
empregos na administração local ? . Podemos 

-'nesse assumpto, legislar para os Estados? 
Vê-se portanto que é essa uma disposição 

manca. Os nossos patricios estão acostuma
_dos a julgar o que valem as promes.:ms do 

·governo e do legialador. -Todo o· mundo sabe 
o que foi o voluntariado por ·occasião da 
guerra do Pa.ra.guay. · 

O ministerio Furtado ... com um lJrilhante 
manifcato armo:.~. levas do voluntarios. peo
mottendo-lhos prcfcrencias para tudo quanto 

, eea emprego c um ~eando numero de vc.~.n
tagens. 

Pois bem, acabo de ler nos jornaes desta 
'Capital que um pobre voluQtario da Pa.tria. 
com 70 annos de idade ... capitã.o honorario 
do exercito, coberto o peito de condecoea
çõcs, conquistadas no campo da. lmtalha, 
anda ahi por essas ruas mendigando o pão, 

·sendo victima da,s vaias c gritaria da mole
ca:gem_ c.om a con~ivencia ou a indifferença 

·da poliCia... . -
·· Deantc deste c outrõs factos, que vale tal 

: promessa '? 

São vici0s de redacçã') que nós não devo
mos deixar passar sem reparo porque uma 
das cousas ·de que nós t<.tmb_Jm praciza.mos 
cuidar, nesta asscmbléa é o raspeito {t ver
naculitlade de nossas expre3sõe5 ; nãó tomo~ 
o direito d0 ü1z8r com c1ue .estudantes do 
cursos secundarios que são isento,; por esta 
lm, comecem a fa.zer exercioios (lo cacog
r<í.phia na leitura da. mesma lei . 

Acredito que a Cornmíssão de Mârinha c 
Guerra e, posteriot'mente, t~ Commi~são de 
Rcdacç~ã.o, tendo de S3 pi'onunciar, cada, uma 
por s1m vez, já sobre a bpportunidade e co_n~ 
veniencia dns emendas, j<i. sobre a rcdacçao 
d:J projecto, tomarão nà 0onsidcração que 
merecerem as allegações que. daCfui tenh:J 
adduzido, certas, ambas estas Commis~ães, · 
como certa, a Comlllissão de que não me lJ
vantaria para analysar o projccto, para o 
discutir e combate~·, si não o tivesse de fazer 
como um pl'otcsto ás palavras proferidas 
pelo honrado Deputado por S. Paulo, não 
como uma manifestação· de hostilidade aos 
sentimentos respeitaveis quedictaram aquel
las palavras sinão como um testemunho da 
lealdade cqm · que estou convencido de que, 
defendendo a Cons·6ituição da Republica con
tra as infracções que este projecto consagr~, 
eu estou, ao mesmo tempo, em harmonta 
com os altos idea.es da libcr(lade . raligiosa 
que sempre me. teem mantido nesta tribtma 
como me mantiveram na tribuna do Con
gresso Constituinte. 

Tenho dito. (Múito bem, muito bem. O ora
dor d .cump~:imentado). 

Fica a tliscttssã.o <tdiada pela hor<L. 

Vão a imprimir as seguintes 

· R~DACÇOES 

N. 2a-wo1 

Redacçao final do p1·~jecto n. 255, de 1900, 
que conside1;a como refon?tado, desde ã rlctla 
de stta p1·onwçtío, com o soldo da tabella em 
vi[JOI\ no posto ele alfm·es~ o 2° sm·gento 
.Jose :Afarüt do Valle Ramalho 

. Comprehende-se c1ue nã.o podeni.os estar 
fazendo projectos de lei como quem cst{~ f'a- o Congl'csso NacionaJ resolve : 

:.Zendo polyanthéas, pelo gosto de augmentar 
_a nossà legislaçã.o de ficÇões e hypotheses. Artigo unico. g• considerado cJmo rcfor.
- ·. Ha mesmo· c1•ros de redacção que mostram mado, desde a data da sua promo·ção, com o 
a precipitação com que 0 pro,jecto .foi n:1.an- soldo ela tabella vigente, no posto de ai
dado a. esta casa como, exemplo, este: feres, o 2° sargento do Asylo de Invalidos da 

<Art. 10. Todos os cid;.ulãos ... (lê) ainda, quo Patria .José Maria do Valle Ramalho ; re-
. estejam comprehendidos nos alistamentos po- vogadas·as díspos.ições em contrario. 
dcm aprcsentttr-sc voluntat•iamcntc mt occa- ·· Sala das Commisl:lões, 29 do maiô de 1901. 
slão do sorteio, ás junta~ que o esWo proce- -:Guedelha. lllottrc'l'o .-,.1.rcwjo Gde~ .-Viriato 
clendo, etc. . ltfascm·enhas, 
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N. 28- 1901 J O Sr. Pre8iden'te- Tendo dado a 
hora, designo para n.manhã a seguinte or-

Reclacçtto final do projecto n.109, de 1900, clis- dem do dia: 
poY?do que o cargo de di1·ect01· do Pombal l"· parte, até 2 1/2 horas ou antes: 
Militar seja provido pol' official st~balterno Votação do }H'Ojecto n. 4, de 1901, conce-
ou capitao effectivo de qualque1· corpo ou dendo ao Dr .. Antonio Augusto Ribeiro de 
arma do exercito Almeida., ministro do Supremo Tt•ibuna.l Fe-

(Vide proJectos ns. 199 e 109 A, de 1899) 

O Cong~esso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 O director do Pombal .Milita,r será 

um ofilcial subalterno ou capitão otfectivo de 
qua.Ique1' cot•po ou arma do e~orcito. 

deral, um anno de Lcença, com toJos o~ seus 
vencimentos, para tt-atar de sua ~a.ude onde 
lhe convier (d.iscus.~iio unica.); 

Votação do pt•ojccto n. 5, de 1901, conce
dendo ao Dl'. Alft•eclo Moreira. de Barros Oli
veira Lima, lente da. l?::teuldade de Dit•eito 
de S. Paulo, mais mn anno de licença., com 
ordenado, para tt>at.n.r de sua sa.udo onde lhe 
convier (discuSiJão unica.); 

Votação do projecto n. 2:!2 A, de 1000, 
Sala das Commissões, 20 de maio de 1901. autorizando o Podm K'\ecuGivo a transfor· 

- Guedelha Mourão . - Amujo Goes. - Vi- mar as 1• 2" c ::~ turmas tht Sub-Directoria 
l"iato JJ1ascaJ·enhas. • dos Co1•reios em l ", 2" e :!" secções da Dire

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em 
con'trario. 

N. 20- 1901 

Redacção final do projecto n. 266, de 1900, 
que autoriza o Pode1· Exectttico a concede1· 
um anno de Zicença, com o respectivo orde· 
nado, ao teleg1·aphista de 3a. classe da Es
tl·ada ele Fe1'1'0 Centml do Brazil, Mario 
Julio'dos Santos 1Ja1·a (,-alar de s11a saude 

ctoria. Geral, p;\cs:>a.ndo os chefes de tul'mas é\ 
chefes de secção, destlc que pt•eench:J.m as 
condições regulamentares, e clê.t outras pro
videncias (2" discussão); 

2• discussão do pt•ojecto n. 15, de 1901, 
fixando a f'urça naval para. o exercício de 
1902; 

2~ discussão do projecto n. 13, de 1901, 
autoriz::tndo o Poder Executivo a. abrir ao 
Minis,erio tla Guerra o credito extra.ordina· 

O Congresso Nacional resolve: rio de 837S472 para paga.mento do ordenado 
Art . 1.o Fica. 0 Poder Executivo autorizado do ftel apàs,entado do extincto Ars~nal de 

a conceder um anno de licença, com 0 respe- Gue~ra. do I~statlo de Pernambuco Joao Leo-
ctivo ordenado, ao Sr.l\fario Julio dos Santos,. poldm? do f!:.ego; . 
telegraphista. de 3" classe da Estrada do 2a ~1scussao do proJecto n: 14, de ~901, 
Ferro Central do Brazil, para trat::u• de sua a~t~r1za.~do o Poder. Exe~ut!_VO a abrir ao 
saude onde lhe couYier. M~mster10 ~a Industrm! VtStçao e Obras pu· _ 

Art. 2.o Revol)'am-se as disposições em con- bllc~s o credtto extraordmar10 de ~20:473$521, 
tra.rio c destmado ao pagamento de venctmentos aos 

• funcciona.rios da Repartição Geral dos Cor-
Sala das Commissões, 29 ·de maio de 1901. reios. aposentados e demittidos de 1893 a. 

..:. Guedelha Mouri'l'o. -A?·at0o Gôes.-Vi?·iato 1895, em virtude de actos do Poder Ex-
. Mascarenhas. ccutivo e posteriormente reintegrados; 

3r · 1 3"' discussão elo projecto n. 258, de 1900, 
N • :J-

001 autorizando o Poder Executivo a externar 

Redacção final do p1"ojecto n. 223, de 1900, 
que autori.:;a o Goce1·no a 1"c{ormar, me
diante inspecção de saude e com o soldo da 
tabeUa, o enfermlil·o-mór al(e1·es graduado 
Christiano Pontes 

O Congresso nacional resolve : 

da consignação-Material-da 4• divisão da 
Estrada de Ferro Central do Brazil do-or
çamento vigente do Minigterio da Industria, 
Viação e Obras Publicas a somma. de 
71:728$232 do credito de 2.200:000$-ouro
para. a parte correspondente em papel,somma 
equivalente a 237:902$460, que nesta especie 
foi paga a Lago & Irmãos, proveniente do 
fornecimento de carvão, quando devia ser 
naquelll!o; 

Art. I. o Fica o Governo autorizado a re
formar, mediante inspecção de saudc c com 
o soldo da tabella., o enfermeil•o-mór alferes 
graduado Chris-tiano Pontes. . 

Art. 2,0 Revogam-se as disposições 
contrario. 

Sala das Commissões, 29 de maio de 1901. 

. 3"- discussão do projecto n. 16, de 1901, 
que ins&itue a inscripção marítima obriga

em toria. .para todos os bra.zileiros natos ou 
naturalizados -que exercerem os empregos 
que especifica ; 
· 3"- discussão do projecto n. 17, de 1901, que 
manda equiparal', para o etreito da pcrcep~o 

· ~Guedelha Mou}·(ro.-.Mmvo Gôcs.-:-Viriato 
Mascarenhas. 

Camara Y •. I 
'n . 
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<.lo mei<HOtdo c moatap!o. a.s filM& caudas 1 marães, Anga.s!o do Froilat, <>al'anblls llon
doof!lcial tallecido ás &:~lteiras 011 viuv~. e tonegro .. Pinbeil'<> Junior, 1Jcredio. do Só, 
.aos filhos menores de 21 &tlll<lS, legitimes ou ~ dosltels,Cuswdio Cncll\o, Pereira Uma, 
·nMul'a1ls legitimados; Julio Sanw<, Aureliaao dos Soou tos. M<u--

3• discusrão do projcc!o n. 12, de WOJ t ins TeiJ«;ir«, Olivoiro Figueirodo, E&evií() 
(a.. 11:1 A, de 1000). que equil>:>ra ""Cront11es, Lobo, TbeopbitoOttonl, VirlatoMOl!Carenbas, 
bolicl>C!I c todas as ca&a5 Similares >!.s c~sas G&stio da Cunha, João Lul•. Penido Filho . 
.de \avotagttm,,c M outraa providcoclas. Monleiro dil. Rllvcira. Fra.aelseo Saltes; 

Leaocl t"ilho, :"'ccooio Tal'a~. AJltonill Za
ll> pa.rto, á• .2 li2 horM ou antes' cha.r!as, :Manool Fu!geocio,Noguoira Jll.n!or, 
Contlnuaclo da. 2' discus.<M do jH'ojecto f,indl)lp.~u C•otano, Olegat'io Maciel, Ro-

u. ~. de 1000, mi»>ldando óbsernr varias dolpl;> Paixão. La.!ll2.."tillc, Gu>tavo. Godoy, 
<llspos:i~:» pa.r" ftel oroouçií() da loi do e:l88.- F011Uddo P ~25, Dino Bueno, Joaquim Al
mooto civil ; va.ro , co.jadu •. Paulino Carlll$, Clneina!o 

Conünu..ç5() da 2> discus>w . do projootu Dr~. Atevcd.> Marques, Arau,io Cintra, 
·11. 85, de l 900, regulo.ndo o sorlelo militar; Xa •·ler de. Almeida, llcrmcnog!ldo de Mo-

Discussã,o unica do parecet• n. l l, de 1901, raes, TeixeiJ•a B""lldàD, Ovidio Ab::aotes, 
dio-peDWldO d.O setvfço, 00111 00 V'I)DCimcntos Lindolpho S'rt~ João C&Odido, C<ldos ca. 
qoe pet'e<>bc, o otll~al da. Scorelal-ia da. va.Jcanu. Paulo. Ramos, Franciseo Tolentino, 
C&Jrull'o. do• Depnt.adv& Albtirlo Erhesto Joo4 Buiteux, Soaros dos San1<l:!, Clenna.oo 
Jacqu.es Ourlqne; · ·Ho.sslocber. Vespasiaoo de Albuquerque o 

OtSeUSlã,l) uoica. do pa.rccer n. 1.2, de !901, Diogo Fort.una. . 
.eonoodendo ao llcpnlado P<>lo Es'-'lo da Ab -
Bahia Fr\l.ncisco Maria Sodré Pereira 50 dias !"&-Se a sce:s.ao · 

.de licença pa.ra tratar de sua saude; . g• lida c o~em debate apprO\'ndu. a. actJ. d;\ 
Dit!eussão uolca do projecto n. :.lo!, de lllUl , se.:lão a.1tecodoo\Al • 

.au!or.U:II.lldo o Poder Eltecutlvo a. eonccller 
<1ci8 metes de licença., oom o ordcnMo a que PRIMEIRA l'ART& DA O.R.DE~! DO DL\ 

. . t\~o:- di.rcito, ao oonductor geral do aba.st.e· 
ci!llellto de &guo. á C..pHal Federal, Alce<> 
.MI!.l'IIJ de SI\ ~·rei.l'e. 

!.e<Vaa tarse a. sessã.o 4s 4 horas da ta rdc. 

O 8 0'. P.-e&lde n te.- Y"ao hnreodo 
numero le~t"l pal.'a se proceder ás votações 
das materi~s indicados na ordem do di&. 
passa-ee >!. malcrla. em düocussão. · 

E' annunciada. a. 2- discu..:;.osão do projeetf, 
n. 15, de 1001, fixando a força. n....-;U, paro 
o exereicio do 1002. · 

Em seguida s'ão SUcces:!ivamonte, sem de .. 
. b&.t., eoeerrados em 2' discuss:W o3 &rts. J•. 

'21• St':SSÃo l:l130 OI!: liiUO DE IW! 2' O 30 do projcclo n. 15, do )901 , ticandÓ 
adiada " votaç.~o. 

Pruido~cía do~ fks. v~, de Jlc't.!o. (Prq;d>.rtte) • .Jl' sem dol;atc encerrado e>n 2• di.<:eussão o 
r..·Carl .. d: ;'lo...a (i . &c•el<trw), hUo do a.~igo lJiliCO do p rojceta n. 13, do 1001, au· 

Mdlo (2 V•co·PrttiàenJ!)• A71gei4 ?feio torizaodo o Poder ~:XC.:UUvo a abrir ao Mi· 
{2" S~·el<> • ·..,) e L•"' Gualberlo (1• Se· ·ni.•lerio da. Guct'r& o credito 'oxtr:wrdioario 
t....W) • de 837$472 put•a. P<~gameoto do ordcoado do 

ftcl aposeut.ado do e>.tlnctoAraenal de Gur.>'r:. 
.Ao meio'di& procede-se :l cl>ama.d&. a qu do E'1·.ado do Pernambaoo~ João Leo~!dino 

reo~ndcrn os Sl'l!. V;iz de Mcllo, C8.tlos do Rego, t\r,\odo adiad.. a vo~o. 
-de Novaes, An.,oçlo Neto, .Agapito dos Santos. 
L uit Gua.lbert.o, Gahtiol Salgado, Rodrigues Jl' !l!mdebate encerrado em 2' dtseossão o 

·Fel'Dandes, ChrisGno Cruz, cunlla. Marüns, a.ttigo unico, do projcclo 1).· 14, de 1901, au
Nogucira Mcioty, -Fradorioo Oorges, Sergio t~nu~ o f oder ~;xecutt\·o " a.bnt• 3(> llh· 
Saboya, Gonçalo Soo.to, l!:loy do suuza:. Ta,. nisicno da. luduslrla, VI~ c Ob~ Pobh· 
va.rea de Lyra, soares Neiva., Ttilldado. Silva. cas ~ cred1to extra.otdloarlo d<: 1_20:4 ,~1. 
}lariz, Cel~o de Souza, ·rolltelra de· Sá, E&ne-- des~o a.o pagamea!o de ve.ocunen tos aos 
'l.'a!dioo Bandoira, Cornotio da Fonseca. Julio t'u~ec•ouanw <fa Repa.l'Üç~o Gora.! dcn COr
-de Mello. Estacio COimbra., ·~lpidio l'ii!Uc;.. te1os, aposentados e deuuU!doa de IS'J'J a. 
·>'edo. Josó Duart.G, Epa.mlnonda:l Gnu:uulo, 1895,em nriudc deactos do Puder E.teeu.tl\'o 
..ll'OAI.IC> Gdes, Jovilliano de C&rvalbo, R.odrl-~ e posterlorme.tte re>otegra.dos,tlcando adiada. 
gues Dol'ia, 'Fausto Cardozn, Seabra, Milton, & vo~. 
Mallool C&olano, ~nio Tourinho, Vergne E' aunaru:iada a. ~· di,;cus~~o do projooto 
<lc Al!t-eu, Alve• llar'lJosa, Adalbc:rto Gui- n . ~38, do 190J), a11torizamlo o Poder ,E.~-



SESSÃO EM 30 DB MAIO DE 1901 291 

€cutivo a ex tornar da consignação-Material 
-da 4a divisão da Estrada de !<'erro Central 
·do Brazil do-orçamento vigente do Minis
:terio da Industria, Viação o Obras Publicas, a 
.-som ma de 71:728$232 do credito do 2.200:000$ 
·-ouro-p<wa :t parte correspondente em 
·papel, somma equivalente a 237:902$160, que 
nesta especie foi paga a Lage & Irmãos, pro
vrmiente do forn~cimento de carvão, quando 
(ievia ser naquella. 

~inguem pedindo a pal~vra, é e~cm~rada a 
·discussão e adiada a votação. 

E' annuncia~a a 3a di~cussão do projecto 
rn. 16, de 1901, que institue a inscripção ma
'ritima olH'iga•oria l)ara todos os brazileiros 
·natos naturalizados que exercerem .os em
:pregos que específica. 

Xinguem pedindo a palavra, é encerr ada 
ca discus~ão e adiada ~ votaçã9. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
n. 17, de 1901, que manda equiparar, p<tra o 
effeito da percepção do meio-soldo e mon
tepio, as filhas casadas do official fallecido 
:á~ solteiras ou, vi uvas, e aos filhos menores 
«e 21 anuo~, legítimos ou naturae> legiti
.mados. 

O Sr.Gern1ano Hali!lslocher
:peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
·o n·obre Deputado. 

o Sr. Germano Hasslocher 
·Tem occupar a attenção da Camara· para 
. .ainda uma yez lembrar-lhe a necessidade de 
. -evitar esta sobrecarga para o Thesouro. Não 
• é uma medida de necessida<le a que o projecto 
con~igna; é, ao contrario, um parecer, um 

;privilegio que se quer crcar em fn,vor das 
famílias dos militares. · 

O Imperio foi realmente misera.vel para 
"com esta classe, mas . a Repubica cahiu no 
'·extremo opposto. E, nesta época de angustia 
'POr que pass~ o paiz, não é justo que as 
'outras classes supportem os onus, que dia. 
a dia se lhes. impõem,emquanto se ~ugmenh 
M patrimonio · da . classe militar mais este 

rf<\Vor. 
O projecto colloca o ·.genro do militar em 

posição suporior ao filho. pois que este 
. aos 21 annos p3rde o goso d~t pensão. 

E' uma flagrante injustiça,e a lei que creou 
. o beneficio em favor da. filha. de militar, 
teve exclu8ivamente por :fi,m amparai-a e 

!Dão dar-lhe l1Lxo. 
. O montepiu não é uma herança. E' um 

amparo aos filhos dos servidores da. patria, 
, que se suppõe não ter 1nei.os bastantes de 
tfortuna. 

Repete o caso da filha do marechal Mallet, 
casada com um major do Exercito, a qual 
vü·á a recober o montepio c meio-soldo de 
seu pae, para mostrar quo a. demonstração 
que faz o proj3cto do beneficiv do monte
pio, dará em resultado, em casos identlcos. 
tornai-o, ao em vez de um amparo, um luxo, 
um dote. 

Sabe que a classe militar não prost~ 
o seu assentimento ao projecto que só tem 
por fim proteger C\lrtas e determinadas 
pessoas. 

Si alterações se tem de fazer na lei 
do montepio, devem ellas versar sobre a 
melhoria do beneficio á.s familias dos offi.ciaos 
inferiores, que recebem pensões insigni
ficantes; na Russia, não se attendo a gra
duações. A pensão que tem a viuva. do 
tenente é a mesma que recebe a vi uva do 
gene,ral. 

E' um be~lo exemplo, digno de ser imitado 
em uma democracia. 

Combate, pois, a medida ; meio-soldo c 
montepio são um amparo e não um lux:o; o, 
nestas condições espera, que seja rejeitado o 
projecto. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Ovldio À.brant;es (') - Sr. 
Presidente, não pretendia tomar parte no 
debate de materia de tanta relevancia ; 
forçado, porém, pelo meu illustre amigo o 
collega, representante do Rio Grande do Sul, 
venho defender o projecto por mim apre
sentado. · 

Os militares, Sr. Pre~idente, em geral, 
com os fracos recursos de que dispõem, nadn. 
podem ajuntar para deixarem um peculio ás 
suas famílias; só deixam aquillo que a lei 
permitte . 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER dá uma par&e. 
0 SR. 0VIDIO ABRANTES - Eu declarei ao 

nobre deputado, quando·occupava a tribuna, 
que não lhe daria um só aparte ; portanto, 
espero que tambem me psrmittirá. concluir 
as minhas observações. ,; 

O SR. GER~IA:.'\0 HASSLOcimR.- V. Ex:. 
está ·procurando atirar a odiosidade sobro 
mim ; está tornando a. questão pessoal. 

Eu não tenho prevenção nenhuma. 
0 SR. 0VIDIO ABRANTEs-Quando ha dias 

se discutiu outro projecto apresentado pelo 
illustre representante da Capital Federal, o 
Sr. Sampaio Ferraz, o honrado deputado do 
Rio Grande do Sul prafcriu as seguintes pa
lavras que vou repetir textualmente. (Lê :.) 

0 SR. GEttMA!'iO HASSLOCHER.-Não disse 
tal; V. Ex. nã:> adultere o meu pensamento . 
Eu referi-me ao projecto dizendo que ella 

{ · ) t\ão foi revisto pelo orador, 
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~--------------------~----~------------·------------~~~ 
Th t •t 1900 e o substitutivo dt~ Commissão de M::t· l~oderia, transformar o esout·~ em e a _a rt"nh~ e Guerra, passa a emittir e a. funda-que se apegassem as dcscendencta~ succus::n-

Yas dos militares. montar o seu parecer a respeito. 
0 SR. Ovmro ABRANTES-Não tenho aqni O alludido projecto consulta os principio& 

de equidade, fazendo desapparocer de entre· 
o final do discurso... 03. membros de uma familía, ligados pelo-

O SR. GERMANO liASSLOCIIEn -Devia, tcl-Q mesmo rrrú.o de parentesco, as desigualdades: 
trazido para não adultera~ o meu pensa.- existent~s na legislação em vigor _qual!-t,O ã; 
monto. Dcpoi.s, V. Ex:. ouvm a meu lado percepção do meio-soldo e montepiO mtltta· 
uma explica.çã.o sobre este ponto; rnostrcm·:•.e res do official fallecido. 
satisfeito. com relação ao montepio, antes da vi-

O Srt. Ovmio AnrtANTES.- Púdc :;et• que gencia d<t le!i n. 632, de 6 de novemht•o do 
S. Ex. não tivesse dito as pala.vrus qu0 re- 1809 m~bia ello cxclusivmnente, por morte 
peti; porém, mais ou menos, disse agot'<t a da vluva, ás filhas solteiras e viuvas ; pos
mesma cousa. . ter10rmento e ex-vi do di~posto nessa. lei, 

Tenho o prazer de confessar ao meu tlluSGI 'O per t.enco tambem aos filhos menores em c~n· 
colloO"a que estava de perfeitoaccoruo quanto currencia com aquellas outras quo tlcam m
á :suppressã.:.> da emenda; quanto, porém, ~o dicadas, sendo apenas oxcluidas ~sse bene
projecto actual, o meu illustro collega uau ficio as filhas casadas. Neste caso nao h:t re-
tem inteil•amente razão. · versão uas quotas dos quo fallecerem. 

O projecr.o actual foi por mim apresentado Quanto ao meio-soldo, a distribuição entre 
na sessão passada. A camara. . sabe .0 ~o~lu os filhos se faz por modo diverso, de accordo
como é dis tribuillo o soldo c montepiO a~ ü~- com as leis em vigor. 
milias dos olllciacs fallecidos e não ignora 
(lUe muitas vezes aquellos qt_HJ m .1is necessi- · Assim é que, por morto da viuv:t de um 

t d bt olllcial herdam em primeiro Jogar e com 
tam são jus ;a.men e os que nao po em o o r- exclusão dos domais, as filhas solteil'as ou 

. Não tocani no topico eu1 que o meu ilh~s- filhos menores ; o no caso de morto ou ~e 
tro collega. referiu-se á. filha (l_o um dos <h_:>- attingirern os filhos á idade de 21 annos, na.o
tinctos militares do nosso pa1Z, porque nao succedem os i-rmãos entre si, mas vaga aro~ 
quero tocar em ind~vidualidades ,. . spcctiva quota em beneficio da Fazenda Na-• o meu projccto mw teve em v1sta scrv:r ciono.l. 
a este ou ítquelle inU.ividuo · V· Ex· li bia a o projocto, porém, acaba ~om ~~ incon
Ca.ma.ra me conhecem c sabem que nunca me grucncias quC' se notam nos d!sposlii_vo~ de 
lov:.\ntei a.rrui par;~ apresentar proj :Jcto~ . no>s:~s leis sobro o assumpto, admütmdo 
de interesse pessoal. todos os filhos (~ percepção do meio soldo o· 

Tenho muito prazer do, sempre que pusso. do montepio, dn modo 9-ue todo3 ~lles _!lerdem 
trabalhar n~stc recinto em l1eneficio dos quo, com a igualdade estatmda. na legtslaçao com~ 
com a farda aos hombros, defendem a in te- muro, 
gridade di patria com honra; e pur is i,o Isso por um lado. Por outro lado, não au--
mesmo a.presentei o anno pas~ad<? o prJjee~o gmenta 0 projecto 0 qu~ntum do meil!.·Soldo . 
dividindo igualmente o montepw e o m•:w 0 do montepio e extmgue a reversao das . 
soldo pelas filhas dos militares m?t:tos. quotas de um para outros doshe;rd.eiros, o . 

Hoje, com a. lei actual, morre um mil!Lu.r, que importa em economia para os cofres fc
dão deixa viuva, mas deixa, supponhamos, deraes. 
tres filhaa. duas solteira.s e urna· ca.sad;t · Entretanto,c em ,·ista do disposto no art. l 0 ' 

o soldo e o montepio revertem em favor das <lo decreto n. 1.029, de 14 de:aoYembro de 
Mlteiras, a ca.saua pôde estar bem, mas póUo 1890, que elevou de 18 a 21 an~os a idade· 
vir a perder tudo quanto tenha. e as our.ru.s para a cessação do a~ono do mew-s_oldo aos 
que--estavam mal podem casa.r o ficar bem e filhos varões dos offi01aes do exercito é, no
ainda ficam com .tudo. que estatue a ta.l respeito, redundante o pro.-

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- E quando jacto. E como haja corrigido ~ssa redun~a.n
todas são casa.das ~ Nenhuma recebe. Logo, cia o substitutivo da Commissao de Marmha 
o pãiz que não tinha de paga.r cousa ~dguma e Guerra, é de parecer a· Commi~são de. Or ..... . 
passará a. pagar a todas. çamento que seja de prefcreneta acce1to o 

o Sn. RonoLPHO PAIXÃO d<t um aparte-. approvado pela C.amara o mesmo substitu
tivo . 

O SR. Ovmw ABRANTES- A Commis- Sala das sessões, 29 de novembl'o de 1900~ 
são do Orçamento do anno passado teve -Paula Guirnaraú, presidente.- Esmeral
ÇJccasião de dar o seguinte parecer : dino Bandeira relator.-Se1·zedello Co1·rêa, . 

~ .A Commissã.o de Orçamento, a cujo exa- -Paula Ramo~.;-Mayrink.-Fran~isco Sci,--
mo foram submettidos o projecto n. 206, de Elias Fausto.» · 
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A Commis~ão de Marinha e Guerra di!>se : 
«A eommissão de Marinha e Guerra, ex

:aminando o projecto n. 206, de 1900, que 
manda equiparar, para o etfeito da percepção 
·do meio-soldo e montepio militar, as filhas 
·ca.sadas e os filhos menores de 21 anno!l, ás 
1ftlhas ~olteiras ou vidvas do official fallecido, 
passa a emit ~ir o seu parecer sobi·e o mesmo 
~rojecto. -
· A disposição do art. I", respeito á.s filhas 

·c..'l.sadas do official fallecido, é inteiramente 
necessaria, o que não acontece quanto á. 
parte relativa aos filhos menores de 21 ao
nos. 

De facto, a lei de 6 de novembro de 1827, 
art. l •, os a vis os do Ministerio da Fazenda, 
n. 105, de 30 de outubro de 1844, .Q.. 334, de 
22 de agosto de I877, e decreto de 14 de no
v.embro de 1890 fi m..am o principio em_ re
lação ao meio-soldo,' e a lei n. 632, de 6 de 
novembro de 1899, em seu al't. 3°, sana êsse 
1amentavel descuido do decreto do Governo 
Provisorio, n. 695. de 28 de agosto de 1R90. 

O art. 1" da fci de 6 de novembro de I827 
estatue: 

« O Governo fica autorizado pai'a 
fazer abonar. ás viuvas dos officiaes do 
exercito, que teem fallecido ·e da
·quelles que fa.llecerem, assim como aos 
orphãos menores de 18 annos e ás filhas 
que existirem solteira~ ao tempo da. 
morte dos paes, a metade do soldo 
que cabia. a seus maridos e paes, · si 
fossem reformados segundo. a lei de 
16 de dezembro de 1790, exceptuando 
o caso de melhoramento de soldo, por 
terem mais de 35 annos de serviço.» 

O aviso do Ministerio da Fazenda, acima 
-citado, n. 105, de 30 de outubro de 1844, de
·-clara : 

«lo, o soccorro da lei não ·é devido 
conjuntamente, mas por escala-pri
meiro, ás Tiuvas; segundo, ás filhas 
solteiras 011 filhos menores de 18 annos; 
terceiro, ás viuvas, mães dos o:mcia.es, 
na falta de vi uvas, filhas ou filhos me
-nores, etc ... ~ 

O avi8o, tambem acima citado, n. 334, de 
.2 agosto de 1877, a,inda ·declara : 

«A escala para regular ã conces.ião 
de meios-soldos, na fórma da lei de 
6 de novembro de 1827 e das resolu
ções legisla&ivas, n. 1.307, de 22 de 
julho de 1866 e 2.575, de 12 do mesmo 
mez de 1875, é a seguinte : lo, as viu
vas dos officiaes fallecidos ; 2•, as fi. 
lhas solteiras e filhos menores de 18 
annos; 3•, as filhas viuvas; 4", as 
casadas antes da morte dos paes ; 5o, 
finalmente, as viu vas, mães dos fina
dos.officiaes .• ·"' 

Os arts. 19 e 27 do decreto n. 695, de 28 
de agosto de 1890, estabelecem : 

«Art. 19. Serão consideradas mem
bros da família, para herdar a pensão, 
as pessoas adeante designadas, atten
d<mdo-se a que ha preferencia na 
prioridade em que vã9 mencionadas ; 
portanto, para que recebam pensão os 
contemplados em um paragrapho, é 
necessario que não existam membros 
dos contemplados no paragrapho an
terior: 

São, pois, herdeiros da ·pensão : 
1.• A viuva, emquanto viver hones

tamente ou emquanto não mudar de 
estado, casando com pessoa civil ; 

2. 0 POI' morte da do paragrapho 
anterior ou dados os casos alli pre· 
vistos, as filhas solteiras ou· v·iuvas, 
quer legitimas, quer naturaes legiti
madas, com direito ainda á 1·eversão 
das quotas de pensão daquellas que fal-
lecel·em e mesmo que depois casem com 
qualquer pessoa civil ou militar, etc. 

Art. 27. Não pe1·det·à a pensão, em 
fU}o goso se achar, a inna pensionista 
que se casa1·, seja qual fot· ap1·o{issao do 
marido. -

Entretanto, a filha que se casa. antes da 
morte de seu pae, um servidor da patria -
a qual póde amanhã se tornar viuva, pobre, 
sem direito a qualquer pensão graciosa ou 
onerosa por parte de ~:.eu marido, é, quem 
sabe~ sem forças para obter pelo trabalho 
quotidiano os recursos indispensaveis á sua 
subsis:;encia e de seus filhos, caso os tenha, 
fica, ex-vi da odiosa e iníqua desigualdade 
e:ltabelecida pel;is disposições reguladoras 
das especies de quo se trata, na triste con
tingencia de esmolar a caridade publica ! 
Ella -a desherdada da loi-é assim relegada. 
injustamente a uma situação inferior na 
Linha hereditaria., incompatível com os sen
timentos do verdadeiro chefe de familia, que 
não conhece gradações no amor a seus filhos. 

Militam razões tão poderosas a favor da 
medida consignada no projecto, quanto ás 
filhas casadas antes da morte de seus paes
essas desherdada~ da lei-que a Commissão 
de Marinha e Guerra, acceitando-a, em toda 
a sua plenitude, offorece ao exame crite
rioso da Camara o seguinte substitutivo, o 
qual, como o projecto do illustre Deputado 
Se. Ovidio Abrantes, nenhum augmento de 
despeza acarretará á Fazenda Publica, · pois 
que o quantum das pensões de meio-soldo e 
montepio continuará o mesmo, sendo, entre
tanto, diminuídas as quotas correspondentes 
aos herdeiros enumerados pelo art. I• da 
lei de 6 de novembro de 1827 e§§ :t,• e 3• .do 
art. 19 do regulamento de 28 de agosto 
de 1890: 
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Q Congresso Nacional dcceota.: 
· Art. 1.0 Para. o cll'elto (ra, pBrccpção uo 
meio-soldo e montepio, a.s filha.s casada.s do 

· . offi6ial fa.llccido ficam eqniparadas (LS sol
teiras ou viuvas c aos filhos menores uc 
21 annos,. legitimas ou nn.turli.Cs legiti
mados. 

Ar~. 2. 0 Revogam-se n.s (lisposições em 
contrario. . 

S;1la (hs Cornmissões, 22 ele novembro 
tle WOO.-Rodolpho Paixt"ío, prcsillento ore
In.tor-.-Soares dos Santos.-'-Albuque1·que 8e-
1:ejo.-Nelson ele 1:-asconcellos Almeicla.-Luiz 
Gualberto.» 

colloca em igu:~.lda.do de condições os :fi.lhoii! ' 
elo mesmo casctl: porque um pae, por maior
fortuna que ten1w., não póde c não deve· 
fazer selecção entre seus filhos; não é odioso, ._ 
porque tem por fim equiparar touos os filhos ... 
do casttl, que estã.o em perfeita igualdade · 
perante o direito commum, o c1ue não acon
tece quanto ao montepio. 

Este projccto não acarretn. nova despeza, 
porque~ rlos herdeiros, daqncllcs 1)a.ra. quem 
foi instituída . a pensão que sahirá a quota. 
pa.ra. pagamento das filhas casadas; 

Onde, pois, a odi.osidade, onde, pois, a ia
justiça~ O projecto é perfeitamente equita-
tivo, colloca em pcrfeita,s condições de 

81': Presidente, a, commissão conclue di- igualdade todos os filhos do casal, c nãJ uns· 
zondo que não lla augmenr.o de rlespeza para. infbrioresai)s outros, como ora so d<i.. 
os cofres publicos. J(L vê o mcn honrado col- Náo acarreta augmcmto de dc:3pezt\, como 
lega que o projccto ora em discui:ls'fí.o não affil'mou o nobre Deputado, porque a quota, 
vem transformar o erarlo em têt.L onde pos- como j(t disse, sahirú. da pensão in:rtituida 
sn.m estar agarradas gerações successivas de pelo official. (Apm·le do Sr. Germano !Iosslo-
milita.res. chcr.) 

U.ur SR. DEPUTADO- A.lJOÍa'lo, t t Nu caso da filha casa,r-se, continuará a,. 
do accordo. ' nos e pon o, perceber a pensão, do accorclo com a lei, 

. ·mesmo porque ella pódc enviuva1•, ficar· 
O Sr:. .. Ovmr~ AnRAN'rr::.s -Eu poderia., pobre, pt·ccisando, por isso deste auxilio. 

Sr. '?restdent~ •. ll' longo.c mta.~ _exemplos do Púde muito bem ser, Se. PI·esLlontc, c1ue· 
f~p:11has de nnl1tn.re~ nas cond11;ocs em qne j uma. filhn. de um official se case, que venha . 
d1sse ha pouco. a fic ~u· viuv<\, depois de t.cl' perdido o seu. 

O Sr:.. HEREDIA :DE S • .\.- Eu paeticul<uizo 0 vel~w pae, ac1uclle qu~ jlle foi vc.l'dadclro 
caso que v. Ex. conhece, a do Sr. General a~~rnno c fique em cond1çoes fina.ncCira::~ bem 
Ancora. d1 versas d JS outros filhos. Portan tu, ele baixo 

o SR. 0\'IDIO \ v- t do ponto de vista Çlo vosso direito civil, u~vc~ 
:C,·wto-=. 1l.I3RA:'\1'E::l-nao quero ci ar mos culloc~.tr em igLlaldade de condições as. 

~ "' filhas solteiras e a,s casadas. A argumentação. 
O SR. HEREDL\. :D1~ SA. dá üm n.}ntrte. produzida pelo honrn.uo Deput<ulo pe.lo Rio 
O S!1· Ovwro ABRAt'\TES _ o que posso Gra.ncle do :-.ul não tem razão de ser, pois 

garanu.r (L Camar:t é q11e 0 vrojecto não vem não ha motivo para haver dill'crcn\.!a entre· 
ter oiTe~to rott·oa.ctivo. Poder·in. citar mune- as fHhas solteiras, as filhas menores c a~ 
rosos exemplos c fu.ctos c pr·Ónr a miseriu. filhas casadas, porque estas, como acabo de 
em quo Yivem muibs filhas do militar. mas clizcr, póuem enviuv<n' o não· ter rcnua al
ni'í.o cHaroi POJ,'(lUC nU.IJ tiYc om vista.' api·c- guma,. e~uqnanto truo os outl'oS filhos pódcm 
sentando o peoJcdo, scnir <L este ou üq_uelle passa~ v1da folgada... . . 
ma,::; libertar O$ fillws dos mititi1res para ~ As~rm, S~. PrcsHlcn~c, ,replto m~u~ unut 
futuro de ficarem uns na miserüt e outro-· . vez, o Pl'O.JOCto q eqmtu.tlvu c nao tl'a.z 
na opuluncia. . ·" angmcntu de despeza,. Ei:) a razão porcp1e uci 

Tenho conclu.ido. parecer fu.vomvcl n.o mesmo c esGou corto 

. O S~. I._odolpb~ Paixão (')
Sr. Pre:siden.te, volto mmto contra a gosto 
a tomar parte neste deb<Lte, mas como sou o 
r~lator_ do l?_arecer . relativo ao projecto om 
disc~ssao, nao posso deixar de fazer algumas 

. cons1det'ações sobre o mesmo. 
Parece (L prüueil'a ~ista que olle vem .es

ta.belecer uma excepçao odiosa e vemaug
mentar a deS})OZa quan~o ao montepio. 

No entretanto tal nao acontece, porque 
elle é realmente jurídico; jurídico porque -.(·) Este discurso não. foi revisto pelo orador. 

de que a Camara, rcficctinch> no que acabo 
de expcnder e lemlõ o parecer n. 206, de 
1900, no dia da votaçfío não lhe ncgarâ a. 
sua a.pprovação. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem .. 
O oro.do1· foi ct~mprimentado.) 

O Sr. Lindolpho Serra com-· 
bate o _projecto porque não acha jn::rto quo. 
uma filha ca.sada, que é de suppor esteja. 
amparada pelo marido, venha concorrer com. 
herdeir·os menores. 

Bem comprchen1lo a intenção do autor do 
projecto, o seu illustre coUega, Denutado por· 
Goyn.z. S. Ex. teve cm·vista fazer com que 
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a tllha casada em vida do seu progenitor c 
que, portanto, nã.o tem direito ao montepio c 
meio soldo, venha a tol-o, caso fir1uo viuva o 
sem a.t•rimo. M<.H para esse ca~o oxcnpcional 
não ha necessidade dá eq_uipa.eaçã.o gceal quo 
o projecto consigna. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira 
não c~tava pro:-~cnto quando o nobre IJopn
t<.ulo SI'. Gorm~~no IIr~s~loclwr impugnou o 
projecto. 

PolHlo, pot•ém, s:tbCt', que S. Ex:. mo~trotl
so infenso tt orgtipar~tçã.o <1 <~ tllh:t ca~:11b aos 
outro& filhos. 

Negar cs:n equiparação 6 <lbl'it• uma fol'to 
solução do continui<ladc no dire ito commtlln . 

Excluir d:t herança patct·nu. ,o !I rn:tlerna 
uma filha, pelo f'acto de ser ca·mda, é Cfltn· 

metter um a(;tcnta(lo contra o.> pt•incipios 
llo diroit.o cummum. . 

C<.1so~ lm em que uma. filll<t solteira o~tti. 
rnolbor ampar<IUa d•> que um<t mtnda. 

A um <tpal'to do St•. Lindolph•> Sona, ro
spe~ndc o orauor quo nã.'' :>Cl 11órlc e . .; ;abclccm· 
essa exccpçã.o olliosa. 

A ap:trtcs uo Sr. Bal'ros Franco· c ouét'o'>, 
Llizend<J que se não t1·:~t(l, tle hor·: tlWi.t, pot·quc 
montepio é rloaçã.o c favor, e lembt·ando qtw 
a argumonta,çã.o Llo m·a(lor dcvi~t Llvtd-o a 
admittit' r1110 os fi!llO:-l m<tiorc . .;, homens, con
tinuassem a. pcl'ccbct• a, p(}nsã.o, I'C.->pondc o 
Sr. E;mcl'<ddino que essa 6 do f.tcto uma 
conclu;-;.1-o logica., á. qual dar<\, o SC !L voto. 
~o é partiuat'IO do montepio ol.wigatorio. 
Mas si ello existo, qno c\:i~t<t com todo3 os 
l'equt:litos do ciJnt'ormilbdc ti.s rogt•a.-> cb U.i
reHo commum. 

Nã.o encontra razão alguma de ordem pu
blica ou moral, para justit1C<U' n. exclusão 
~ystematica. o ca.pricltosa. de uma filha. <í he
rança p:Ltcrna. 

Não csttt armado para a discussão, nio 
sabia quo sem!!lha.ntc pro,jecto figura.ssc n:1 
ordem do dia do hoje, e não ouviu os distin· 
ctos collogas que se occnparn.m <lo assumpto. 
Está, porém, convencido do que o projccta é 
logico e social, acabando com uma cxcepção 
odiosa. 

Não é o autor <l1t medida, mas defcnuc·a, 
porque acha justos os seus dispositivos. 

Termina pedindo desculpa. por não t(}r 
respondido a algumas considerações que, de 
certo, t'oram apresentadas, considerações 
que, como já disso, não ouviú. Appella par.a 
o espírito dos collegas para que sejam equt
ta.tivos, approvando um projecto que acaba 
com uma excepçã.o odiosa, que figura no 
regulamento do montepio militar, mas que 
é contra o direito commum. (Muito bem; 
mt1ito bem.) 

O Sr. Llndolf)ho Serra jnsti
ftca uma. emenda, que aprcscntu.rit á Mesa. 

Ninrruom mais peuinuo a palavra, é oncer
ra<l:1 <~ discuss:.io c adiMb <L vot<tr;ã.o. 

Comp:\rccem ma.is os Srs. Carlos Marcel
lino, S<t Peixoto, Arthur Lemos, Sol'zedeJlo 
Corrê:t , I ,uiz Dominguos, Gneuellt:t Moura01 
.Joaquim Pü·c;, T!Jon~az A~cioly, .Jos0 Ave
Uno, .Joii.o Lopes, L1m:L F1lho, Canullo de 
Hollantla., l•:ernirio Cutttinho, Bt•icio Filho, 
.Joã.o Vioi1·:t, :VI:daquias Gon<;alvc.~. t-.lot·oit•;t 
Alvos PoU.t•o Pot·n:tmhuco, Afl'unso Costa, 
Raym'tJnllu elo :'vlit•:tl!lla,. C:~stt·o R(}bc~io, 
Notva, Tost:t, Pa.u!:t lltumar:tci:l. Tolentmc; 
do~ Santos, l•:tlnat•th Ramo.-;, G:.tltlin > Lot·oto, 
. José Ma.r·cellinu, !Ionriquc Lílgucn, It•lnelt 
M:tr! h:~tlo Nelsott de V:ts~onccllos, O::~car 
Godoy 1\wru-;l;o de Vasconcollo.-;, S:i Freire, 
Barr·o~ Fr?Ltll:O .Juuiot•, Alves de 11l'ito, Jos6 
llnnif'acio, All't•etlo Pinto, Uarnoiru do Re
zenlle, M:1yl'inl<., Sn.hino B :ll'L'?~o. Al'ühur 
Tot'res, Padua Rezende, V:~lot:l do C<1stro, 
Cost:1 Juniot•, Bcnctlicr.u ele Souza, Manoel 
Alves X:tvim• do V:dlc, Larncnh:1 Lin:-l. An
gelo i>inheiro, Alfi'C<lo Varei!<~ e Cassiano 
Jo Na,cimõn to. 

Dcix~tm elo cnmp:trccet· com cans:~ p:w_ti
cipatl<t os ~~·..;. Ut'lmn~ Santos, .To:::é l•,ur. tJ l>to, 
Anizio de Abreu, Joao Gayoso, H.aymu11do 
At·t.hur, Pei'Oira Reis , Gomes de M<tt~os, 
Franr.isco Sodré Felix li<t'>par, Satyt·o Dras, 
Rodt'Í"IlCS Lim:~ , Diony.~io Ccl'qucir:t, José 
Monja~·dim, Samp:tio Fct'l'ilíl, Ra.ul Bctt'I'O.>o~ 
Mn.r't.inho Campo,;, Nilo PcÇ<Inlm •. Lout•Jnçu 
Ihptista, .Jottriuirn Bt·cyes, .MontCiro ;t~ Bar
ros, Sih•cit•a Ol'ummonu, Bueno de I aLVtl e 
Mir<tnd<t Azcvcllo. 

E sem ca.us:t, o:;· St·s. Albuquet·que S~rí'Jo~ 
Pedro Chermont, Antonio Bastos, Indto do 
Drazil Virg-ilio B1·i~ido, Francisco Sá., Au
o-usto Severo, Pcl'cit'<t de Lyl'a., _ A!'roxcllas 
Galvão, Sylvio Romcro,_ Marco!mo Mo,_mt, 
Antonino Fialho, Dcoclecta.no de ~om:a, Sl_lva 
C:as ~ro, Percim dos Sanr.os, Ildc1on::;o ~lvtm, 
Esperidiã.o, Arlalbcrto Fel'raz, Lamoumcr Go
dofrcuo Henrique Sa.llcs, Lu.nclulpho·dc ~a
galhãcs: Edmtl'do Pi m~nr.?l· Malat .Tumot•, 
Domingucs de Castro, Ohvmr:t Bra.g<L, Bueno 
de Andrad<t, Adolpho ~orc!o, ,E~mundo da 
Fonseoa, Luiz Piztt, Altrodo hll~s, Alencttr 
Guimarã.es, Barbosa Lima, FranOI~co Mol!ra, 
~'larçal Escobal', VictoFino !IIontciro, R~va.
da.via Corrêa, Aureha~o Barbosa, Pmto 
ua Rocha c camposCartmr. 

o Sr. Presidente~ Ha.vc~do nu- · 
lU(}ro legal, vae-se procetler ws vota.çoes das 
matarias. -

O Sr. · Gustavo Godoy (pela . 
01,~em)-Sr. Presidente, achando-se na ante-
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sala. o Sl'. Antonio :.rorcira da Silva, Depu
tado eleito pelo l n <listricto üe S. Paulo, 
requeiro a V. Ex. se digne Jitzel-o int~·oduzii· 
no recinto, par<t prestar o compromls:;o t·e
gimental. 

eltof'us de tnrnléL a, clleftJS de secção, desde 
que pl'0enelmm as condições regul<~,mcn
í,ares ; 

O 8r. P·residen.te - Convido os 
Sr;;. 3" c 4° Sccr.;tu,rios <L ir·em l'eccbee o 
mesmo senhor, o qual semlo inÜ'o<luzido no 
recinto, presta junto {L :.res:i u enmpromisso 
regimental. 

O S:t•. Presidente-Pt~ç~o aos nobres 
Depnto.Jos que occupem os seus log-ar'es. 

Va8-se procc11er á votaç-'i:~o das materias 
quo figura.m na l"' p<Hte da or<lcm tlo dia.. 

Vou Ruhmetter a votos, em pl'imeit'o logn.r 
diversas redacções de }H'ojectos qnc se acllam 
sobre a :\lesa. 

Em seguida, são succcssívamentc, sem de
bate, appl'ovadas a.s Redaeções Finacs dos 
projeci.os ns. 23, 28, 29 c ::lO, 1le 19tH, para 
so1·em enviados ::to Senado. 

Posw n. votos, é approva.do em discussão 
unica, c enviado t'l Commissão de Redacção, 
o seguinte 

PROJECTO 

N. ·i- 1001 
O Congresso Nacional reso l nl: 
Artigo unico. E' conccdhlo ;w Dt•. Antonio 

Augusto Ribeiro de Almeida, ministro do Su
premo Tribunal Federal, para tr:~.tar do sua 
sa.udc, onde lhe convier, um anno tle licença., 
com todos os Heu:.; vcncimcnl;o~; revogadas 
as di->posiç~õcs em contr;u'io., 

Posto <L votos, (~ a.pproYÚ.clo em discus ão 
unica,, c cnvhtllo á. Commissão ele Rethtcç~ão, 
o scgninte 

PROJECTO 

N. 5- 1901 
O Congresso Nncion~ll re:>olve: 
Artigo t.mico. E' concedido i\. o Dr. Alfredo 

Moreira de Barros Oliveira Lima., lente ca
thedr'<~tico da Fa.culda.de de Direito de São 
Pa.ulo, mais um anno de licença, com todo o 
ordenado, para tratar do sua saude, onde lhe 
convier; revogadas a:-> dispo:-:içõe,; em con
tra.rio. 

E' annuucia.da. a votação do seguinte 

PRO.JECTO 

N. 232 A-1000 
O Congresso N:tcional resoh·e : 
Art. 1.° Fica o (;ovet'IW desdo jtí.iLutori

z<~clo : 
a) a transformar a.s l'', 2" e 3a turma.s da 

Sub-Directoria. dod Corréits em J:•, 2" c 3" 
,<;ec<;.ões da Directori<\. Geral, ))assando os 

b) a Ü';!,nsrorü• d<~ Atlministração elos Cor
roiós do Districto Federal para, o qwtdro 
cffoe~:ivo J.a. Diroctoria Gor<~l os seguintes em
}H'üg<1~los: tres ]n·imoil'os oflicia.os, trcs so
gunü >s officiaes, tres terceiros officiaes, sois 
;un:.tnucnsPs, um eonUnuo c clous serventes; 

c) ;~reformar o quadro dü pessoal da. Ad
ministração dos Coneios de Al<tgm~s. sen<.lo 
substlttliüo.~ quatro logarcs d; carteiros por 
nut.ms tantos dl) pr<tticantes, nos limites do 
credito Ol'Çll,mentariu, semlo aproveitados os 
ac~U<WS funcciona.rios ; 

d) ~~ f:tzor 11:1. t;:tlJ(JlL<~ de rlistribuição do~ 
c redil os J.o 1\linbtcrio ua Industria as aH~
l':tí/>cs determinadas no orç:tmento pela pre
sente lei. 

Art. 2. 0 Rcvog<uu-se rts disposições em 
cuntt·a.rio. 

O Sr. P1·e~idente-A c::te projecto 
fui orrcrecido pelo Sr. Paula Ramos um re
querimento, flUO deve preceder na. votaçi.i:o do 
projccto. 

O l'equerimcnto pede que o projecto volte 
à Commis~ão de Orçamento com as emendas 
a elle oil'erecidas. 

O Sr. Paula Rn•nos (pela m·dem) 
-Este projccto, Sl'. Presidenr.e, foi organi
za.du pel<t Commissão de Orçamento e apre
sentado pelo Sr. Francisco Sá., c na 2a. dis
cussão apresentaram emendas c1uo a.ltera· 
ram o projccto. 

Foi por iMo que apresentei um requeri
monto pedindo que o projecto voltasse (~, 
Commi~são de Orçamento, atlm de r1ne ell<t, 
tomando em con:;idoração as emondas, em i t-
tisse o sou parecer. · 

E' este o rec1uerimcnt.o quo V. Ex.. va.e 
sul.Jmetter <t apreciação da C;uuar<~ o que 
ospcro ser approvado. 

O Sr. Pre!!!liden:te -Como já disse, 
a votação do requerimento pretere a d<~,s 
r.menrlas. Vou submcttcr á votação o reque
rimento. 

Posto a votos, é approvado o requerimento 
do Sr. Paula. R<~,mos. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira 
(peltt ordem)-Con:)tando-me que se acha so
bre a mes<L a redacção final do projecto n. 4, 
de lDO l, requeiro dispensa de impressão. 

Consultada a C<~mara, ~ concedida a dis
pensa pedidn. 

Em seguida, é sem ücbn,te approvada a se
guinte retlacção final. 
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N. 4 A- 1901 

Redacçdo (ittal do p1·ojecto n. 4, deste anno, 
que concede ao D1·. Antonio Augusto Ribeiro 
de Almeida, minis!J·o do Supremo Tribunal 
Federal, um anno de licença, com todos os 
.seits vencímenlos, para tratar de sua saude 
.onde·llte conuier' 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo nnico. I~' conce(lido ao Dr. Antonio 

Augusto Ribeiro de Almeida, ministro do 
SUJH'(.mo Tribunal Federal, para tru.tar do 
sua saudo, onde lhe convier, um anno de li
cença, com todos os sous vencimentos; rovo· 
ga.das as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, de maio do IDO!. 
- Guedclha MotwtTo.- A?·m!_jo Góes.- Víl'iato 
Jllascarcnllas. 

Sã.o succe3siva.mento postos ·~ votos c ap
provados em 2• dl:Jcussão, os seguintes ar
tigos do 

J;.ROJECTO 

N. 15- 1901 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 A força naval para o anno de 

1.902 constará. : 
§ l. o Do accordo com n. proposta. 
§ 2. o 'Substitua-se polo seguinte : 
§ 2. o De 130, no ma:dmo, aspirantes t~ 

guardas-marinha.{. 
. § 3. o De a.ccordo com a p1•oposta.. 
§ 4. 0 Idom. 
§ 5. 0 Idem. 
§ 6. 0 Id lffi. 

§ 7. 0 Idem. 
Art. 2.° Como na proposta. 
Art .. 3. 0 Idem. 
Proposta a que se refere o projccto n. 15, 

.de 1901 (fixando a forç<~ naval) : 

P1·oposta 

Art. l. o A força n:wal, no anno de 1902, 
constará. : · 

§ l . o Dos ~fficiae3 da armada o classes 
annexas, conforme os respectivos quadros. 

§ 2. o De lUO, no maximo, aspirantes a 
guardas-marinhas. 

§ 3. o De 4. 000 praças do corpo de mari
nheiros nacionaes, inclusive 300 praças para. 
as companhias de foguistas e 100 para <t 
companhia do Esbdo de Matto Grosso. 

§ 4. 0 Do 700 foguistas ·contra.ctados, de 
.conformidade com o regulamento promul
gado para os foguistas cxtraordínarios. 

§ 5. 0 Do 1.500 aprendizes marinheiros. 
§ 6. o De 450 praças do corpo de infantaria 

fie marinha. 
Camara V. I 

§ 7. 0 Em tempo de guerm, do dobro do 
pessoal dos §§ 3°, 4°, 5° e 6°. 

Art. 2. 0 As praças c ex-praças que se en
gajarem por mal~ de tres annos e em scguid t\ 
por dous, pelo menos, terão dil•eito em ca.da. 
engajamento ao valor recebido em dinheir·o 
das peças do fardamento gratuitamente di:;
tribuidas aos recruta~. 

Art. 8. 0 São revogada)) as di~posições arn 
contral'io. 

E' posto a votos c approvado om 2• dis
cussão, o soguinte artigo unico do 

PROJ:ECTO 

:N. 13-llJOl 

O Congt•esso Nacional resolve: 
Artigo unico. fica o Podor Executivo 

autorizado <t abdt• ao Minist.r.rio rht Guct·N, 
O Cl'OUito CXtl'aOl'UÍll<WÍO, UO 8::7$172, p;Ll'<.l. 
pag;Lmento uo ordenado do fiel aposontttdo 
do cxtincto Arsenal de Gum·ra do K;tado ,ie 
Pernambuco, joão Lcopoldino do Rego, a. 
contar rlc lO de janeiro de 18!J!J a 5 de fevJ
reit•o de 1900, visto não ltn.ver sido contem
plado nos respectivo;; orçamentos; fazendo 
as ncccss<wias opcmçõe~ c . revogall<~~ as 
disposições em contrario. 

E' posto <L votos e approv::vlo em 21 dis
cu~sã.o, ·ô seguinte artigo unico do 

l'ROJECTO 

~- 14-1901 

O Congl'esso Nacional rcsol v e: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a. abrir ao Ministsrio da. Industria., 
Viação e Obras Publicas o credito extraol'· 
dinario de 120:473$521, destinado ao paga.· 
mento de vencimentos aos funcciomLrios da 
Repartição Geral dos Correios, abaixo men· 
ciona.dos, durante o tempo que estivot•am 
privados dos seus cargos por acto do Poder 
Executivo, entre o mcz de setembro de lH93 
c o de agosto de 1895: tazendo ?os n~c~ssari:.LS 
operações e revogadas as d1spos1çocs em 
contrario. 

I>osto n. votos, é approvauo em3 .. ~iscussão1 
e enviado (t Commissão de Redn.cçao, o se~ 
gninte 

PROJECTO 

N. 258-H:JOO 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Pode! E~ecutivo 

autorizado a extorna1• da con~ngnacao-Ma.
terial - da 4"- divisão da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, do orçamento vigente do 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Pll-
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blicas a somma de 71:728$232 do credito de 
2.200:000$-0uro - para a parte correspon
dente em papel, somma aquella equivalente 
a 237:902$460, que nesta especie fui paga a 
Lage & Irmãos, proveniente do fornecimento 
de carvão, quándo devia ser naquella; revo
gadas as disposições em contrario. 

Posto a votos,é approvado em 3a discussão, 
e enviado á Commissão de Redacção, o 
seguinte 

armada serão applieaveis ao inscripto ma· 
.ritimo definitivo sómente durantp o período 
de sua sujeição militat• ou permanencia ho 
serviço activo ou na reserva. 

Art. 6. 0 Ernquanto não fór sorteado, será o 
inscripto definitivo ~:;ujeito á acçãa do di
reito commum, tendo ap11nas as obrigações . 
militares que lhes forem impostas pelo regu
lamento da Inscripção Marítima. 

PROJECTO 

N. 16- 1901 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica instituída a Inscripção 1Iari

tiri1a da Republica,feita nas repartições com
petentes do Ministerio da Marinha e obriga
toria pal'a todos os brazileiros,natos ou natu
ralizados, que exercerem: 

Art. 7. o O tempo de serviço militar para 
· o inscripto, depois do sorteio, não poderá 

ser, em tempo do pa,z, por motivo algum 
prorogado, sem o seu livre e expontanoo · 
consentimento, e só o poderá ser até com
pletar ello a idade maxima do 35 annos. 

Art. 8. 0 ;'{o caso do guerra externn., o· 
GdvornJ poderá mobilizar, no todo ou em 
parte, a cla;se dos inscriptos definitivos ou a 
reserva. 

a) qualquer emprego ou occupação a bordo 
elo.; navios que se destinarem á navegação 
tt·ansoceanica. ele cabotagem, ou nas aguas 
interiol'esda Republica,seus portos, enseada.;, 
rios, lagoas, etc.; 

b) os qne exercerem a profissiio da pesca, 
quando nella fizerem uso ele embarcações ele 
qualquer espocie. 

Art. 2. o A inseri pção o briga to ria dividirá 
os insc iptos marítimos em tres cla~sés dis
tinl'tas, a sabor: 

Inscnptos provisorios- Os que, exercendo 
qualqum· profissão ou emprego marítimo, 
não houverem ainda completado a idade ele 
18 n.nnos. 

lnsc1·iptos nominaes- Os que já houverem 
completado a idade elo 30 annos ; os que ex
ercerem as profissões do piloto, rnachinista, 
foguista, mestres on contramestres, ou em
pregados na praticn.gem geral ou local ; os 
art11ices ; os encarregados rle estações J;llete
orologic<ts ou de soccor.ro naval; 03 pbaro· 
leiros e atalaiadol'os; finalmente, os que pra
ticarem a navegação ou a pe .ca come~ l'ecreio, 
quando não fizerem commercio algum do 
s"u trabalho ou dos pl'oductus delle. 

Inscriptos definitivos- Todo; os indivíduos 
que, exercendo qualq1:1or profis:lão métritima, 
não estando incluídos nas demais classes, ti
verem do 18 até 30 annos de idade. 

Art. 3.0 Os inscriptos defini ti vos serão an
nualmente sorteados pn.ra o serviço da ar
mada, no qual permanecerão por tres annos, 
passando depois para a reserva durn.nte dous 
anrlos. 

Art. 4. 0 Os inscripGos sorteados nlio po· 
derão, durante qualquer dos referidos pe
ríodos, ter outra applicação que nlio seja ás 
equipagens dos na vi os de guerra ou ás guar
nições das· fortalezas da marinha. 

Art. 5. 0 O regimen das obrigações milita
res e a sancção penal dos regulamentos da 

Art. 9. o A passagem dos inscriptos provi- • 
sorios para a classe dos definitivos te1•á logat• 
ao completarem aquelles a idade do 18 
annos, e quando, mediante declaração, ado
ptarem profissão diversa da .maritima,ficarlio 
sujeitos ao sorteio até a ida'.lo do 25 annos. 
Em tempo de guerra, porém, a passa.g.;m do 
inscripto p ·oviwt•io se fará elfcctiva, logo. 
depois de atGingicla a idade da lei. 

At·t. 10. Sel'á isento de serviço ela armada, 
depois de sorteio : 

a) o inscripto definitivo quo tiver defeitos 
physicos '.u enfermidade que o intta.bilito 
para a-vida do mat• ; 

b) o que alimentar ou mlucar orpltãos,scus 
irmãos, menores do 16 annos, ou servit·em 
de unico amparo à irmã solteira ou viuva 
quo viver em sna companhia ; 

a)·o filho unico que tiver em comp:wltia 
do sou pa.e ou mãe viuvos ou valotudi-
narios; . 

d) o viuvo quo tiver filhos menores, aos 
quaos eduqno ou alimente; 

e) os m<ttriculados nas escola. profissionaos 
da marinha. 

Art. ll. Aos inscriptos definitivos serlio 
concodirlas as seguintes vantagens: 

c) proferoncia mt admissão aos empregos . 
da marinha, par<t os qmtes tiverem a necos
saria 1doneidado, depois de haverem servido 
com boas notas ou quii:ndo se invalidarem no 
set'v iço d<t arm,tda; 

b) isenção do todo o serviço publico estra
nlw á marinlm; 

c) isenção de imposto, taxas, matriculas 
ou do qualquer outro onus relativo ao oxel'
cicio da profissão marítima; 

d) gratuidn.de de matricula ou do concos- · 
slio do títulos para si ou seus filhos nas es
colas profissionaes do Estado; 

e) concessão de terrenos de marinhas, a 
titulo gratuito, quando completarem o tempo· 
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de serviço e o requererem, com direito de 
tra.nsferencia ás viuvas ou orphãos. com a 
clausula do nellos estabelecerem residencia 
ou exercerem qualquer industria. marítima., 
não podendo, porém, alienai'; 

() direito á caixa de invalidas, que será 
instituJda mediante contribuição dos bcne
flciarios, ou com o auxilio ao Estado ; 

g) finalmente, os inscriptos definitivos, de
pois de concluído o tempo de serviço activo 
ou o da reserva, terão as mesmas vantagens 
e garantia; concedidas em condições identi
cas ás das praçrts do corpo . de marinheiros 
nacionaes. 

Art. 12. O Governo, de accordo com as 
bases acima, expedirá o regulamento pa.ra a 
execução da presente lei, estabelecendo : 

a) osdeveres e vantagens dos inscrlptos 
marítimos; 

b) os processos para a inscripção e para o 
sorteio naval ;· . 

c) as disposições relativas á situação dos 
inscrlptos definitivos e á sua sujeição mili
tar, tanto na activa como na l'eserva. 

Art. 13. O primeiro sorteio para o ser
viço da mariPita deverá effectuar-se em ja
neiro do anuo de 1001. 

Art. 14. Reyogam-~c as disposições em 
contrario. 

O Sr. Alves Barbosa (pela or
dem) faz notai' que o projecto, tendo sido 
redigido nu annu pa,sado, tem disposiçõe.~ 
que deviam comec;:tr, segundo nelle He diz, 
em 1901. Essa" disposições não podem hoje 
ficar mai~ com semelhante data, que ó in
exequivel. poi.-; que, em meio de 190"1, nó~ 
já estamos. _ 

Pergunta ao Sr. Presidente ~i ha algum 
processo regimental de corrigir e~se en
gano ~ Si, p(Jr exemplo, para is;o bastará a 
Commissão de Reducção ? 

O Sr. Presidente-O prujecto foi 
votado tal qual c.;t:i redigido. A' l\Iesa não 
assiste dit·cito de fazer modificações e nem 
se trata de emenda de ~imples redacção. 

Posto a voto:>, é approvado em 3• dis
cussão, e enviado á Commissão de Redacção, 
o ~>egilintc 

PROJEOTO 

N. 17-1901 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Para o effeito da percepção do 

meio-soldo e montepio, as filhas casadas do 
o:lficial fallecido :ficam equiparadas ás sol
teiras ou viu v as o aos filhos menores de 21 
annos, legítimos ou naturaes legitimados. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Presidente-Estão :findas as 
votações. ~ 

Corrtinúa a 3a discussão do projecto n. 12, 
de 1901 (n. ll3 A, de HiOO), que equipara. os 
frontões, boliches c todas as casas_ similar~s 
ás casas de tavolagem, c dá .outras provi· 
dencias. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada c posta con
junctamente em discussão, a seguinte 

E~IE:SDA 

Ao projecto ~. 12 de 19')! 

(118 A, de 190~) 

Ao§ 1° do art. 1•, accresrente-so, depoi;;. 
das palavras - por meio de poules, o
seguinte :--,não comprehendendo nestlt dispo
sição os prados de corrid<ts de cavallos. 

Sala das sessões, :1U de maiu de 1901.
Bl·icio Filho.- Henrique Lagden.- Estacio 
Coimbra. -Serzedello Correa. -Lamartine.
Angelo Neto, 

O Sr. Moreira Alves não vem 
discutit'oprojecto no actualmomento; tratan
do-se, porém, de assumpto de gl'ande impor
tancia, que vem extinguir uma industria ex
plorada até hoje á sombra da lei, pois os 
fron tõe~ são au torizudos pu r diHposição legal,· 
pagam pesados im postus e nelles se acham 
empregados gmncles capitaes, lhe parece que 
o projecto não deve ser votado desde já, sem 
mais maduro estudo. 

O SR. Au?REDo PJXTO d<'t um aparte. 
O SR. MuREm.\ ALVES responde que si o 

jogo nos frontões é prúhlbido por lei, então o 
projecto é desneces~ario; mas o nobre Depu
tado por Minas q ucr afastai-o no seu propo
oieo. Já disse que não vem discutir a questão, 
mas apenas, uma vez que o que hoje figura 
na. ordem do di:.t não é o projectu primiLivo, 
mas um substitutivo formulado pu r S. Ex., ao 
qual, aliás, acaba de ser apresentada. uma. 
emenda do nobt'e Deputado pelo seu Estado, 
o Se. Bricio Filho, requer que o projecto 
com as•emendas seja, sem prejuízo da dis
cussão, remettido á Commissão de Consti
tuição, para sobre clle dar parecer. ~essa. 
occasião a discussão se a brir:l. de novo e, com 
as luze:; de que dispõem os nobres Deputados, 
ficará o orador em melhores condições para 
dar o sou voto, apressando-se em declarar 
que é absolutamente contrario á theoria da
quelles que querem fazer o Estado tutor dos 
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indivíduos e a prOl)OSito ÜlZ algumas. li
o·eiras cousidei'af'.ões c tcrminn, pc<lindo li
~ença ao Sr. Presidente pam en vhr <L :Mesa 
o rec1uerimcnt,o tt que vem de al!wlir. 

O Sr. I~a·esidente- n requeri
mento é. <le:;;ncce.~sa.l'i o , por<lUC , iondo ~ido 
aprcsent:.'tdil, uma ementl;~ ao Pi'0jccto, a Ca
mara, não o póde votar, ~em que~~ Commb
:5ão se pronuncie sobre a. re.~pcctiva. emend<J,. 

0 Sn.. MOREIRA. ALVES- V. Ex. fa.rá O 
obsequio de me dat' um<~ informação : indo 
o projecto :1.ctualmentc á Cor~:mli%~0 o vol
t<.lndo, abro-se ele novo dl>iCU'iSao so brc 
elle?. 

0 Sn. PRESIDENTE - li:.\ ~úmentc a VO
tação. 

O Sn.. i\IoREIRA ALVES- A <li:-;cu;;são foi 
enccl·rada. llnje e, ne:;; ta hy})otlte;;c, pc<,~o ;~, 
V. Ex. me conceda t.t palavra 1)ara m~tndar 

·;l, .Mnsa um sub::;titutivo. 
0 SR. PRESIDENTE-Tem V, Ex:. a pala.Vl'a. 

O §r. Moreh·n Alves-1\1an<lo á 
Mesa um snbstitutivo ao :pa.ra.gra.pho unico 
ao a.rtigo, para ctue, com a:-; dema.i:'l emenda.:;, 
seja sujeito ~L apreciação d~~ Commi.,;:-;~o do 
Legi:;lação c Justiça. 

Vom á ~'lesa, é lidn., apohda c pnsta con
junctamente em discussão, a. seguinte 

E~IENDA 

:io pl'ojecto n. 12, de i90f 

(! I:U., tic WOO) 

Substitutiv:.~: 

A presrmtc lei entrará em nxecução tres 
annos depois do su;t, promulgação, SU11dn co t

sidcmdas eomo opct·a.;:ões de jogo as loterias 
extrahidas depois dcsto período. 

Sala da.s sessões, :10 de ll1<'tio de 1901.
ltfm·eiu;, Alves. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação, até que 
a respectiva Commissão dê parecer sobre as 
emendas oifcrecidas. · 

O Sr. Luiz Domingue!§ (para 
.uma ea:plicaçcTo pessoal) - Registram os 
Annaes do Senado os seguintos topicos de 
-um discurso proferülo na sessão de hontem 
pelo Sr. Bara.ta Ribeiro: 

.: Mas o momento urge e eu estou acostu
mado <~cumprir o meu dever; o momento 
m·ge, Sr. Prcsiilente, :porque. ao passo que 
.a tl,narchia pcrturb<t iiod_os os institutos do 

ensino supcl'iot· <lü pa.iz;, na Camar:a (los Dep1{ 
tadvs toc<t-sc a rebi:t,te contra a. mdependcn· 
ci<l. do pl' ,fessol'ado, acenando-se-lhe com um 
projccto de a.ngmento ~c vcucim~~tos, o q uc 
qtWl' dizer que se ?-l)l'lu um. le~l_<w ~~ co,n~ 
st.:i.tmetas, e sou obr1gado <t vn· J<L e J<L pra
te.->t<,,r ••• 

O S1·. Gomes de Casti·o-Pcço licença para 
affirmM que o Deput<vlo que <l.prcsentou esse 
projccto é incap<.tz de abril' _leilões llo con
scieneü~ de quem quer c1ue SOJa. 

O Sr. Barata Ribeiro- Peço permissão a. 
V. Ex., q uc sabe o grande respeito o admi
raçi:io que lhe consagro ... 

O Sr. Gomes de Castro-E' do meu dever 
p1'evenir um<L <lccusaç,ã.o que me pn.reça in
justa. 

O Sr. JJand!~ RilJciro- •. . par<i dizer que 
tc•llw o uiPeito de julg<n' os homeus publicos 
do meu p~dz, unicamente pelos seus <.~ctos. 

O Sr. Gomes ele Castro-Mas isto não o au
tori:r.a á supposição d_e~JUO com a~111e~le lJl'O
jccto se abrira um le1lao de conscwncw .. 

O Sr. IJarafct Ribei1·o-Nã.o tenho o direito 
de penetrar na conscionci<.t de ninguc·n; res
guar(lo a minha e, );)Or isso q_uo t.t l'Csgmn•dol 
não penetro na dos outros. . . 

:Mas J.Cho extremJ.mente extraordm:ww, 
a.cho extraordinariamente digno do reptl:ro c 
attenção quo no momento em LJ.ue se ag1ta o 
votv do professorado om torno do projocto de 
rcorrranizaçã.o elo ensino, que tem despertado 
o~ it·otestos mais vehemcntes, 9-ucr do 
mesmo professorado, quer du. moc1da.de do 
paiz, se levante na Camam . dos Deput:tdos 
um projccto acenando aos protessorcs com um 
a.ugmento ele salario. 

Não sei, Sr. Presidente, c :peço ao ~onrado 
Sen<~dot· (rue receba a minha declu.r·a.çao co:r_uo 
ella é, como dcchração de um homem sm
cero c l!onosto ..• 

O 81-. Gomes de Cast1·o-E' por isso que tive 
0 eces:lidade de protestar; si fosso de outro, 
não protestav<'t. 

O Sr·. Bm·ata Ribeiro- .•• nã.o sei qual ::t 
intenção do autor do projccto; não pergunto 
por dla; mas inquiro a consciencia_ de to~o 
o mundo: si é ou não verdadJ que na.o ser1a 
este o momento mais o:ppJrtuno {t digni~ 
dado do professorado superior do :paiz, ~~ 
cuj ~~ sJrte ninguem se tem occupado ate 
agoru., paru. cogitar-se do augmonto de seus 
vencimentos,>t 

V. Ex. e a C<.1.ma.ra, Sr. Presidente, bem 
eom:prehendem o que vae em mim de con
tentamento c de gratidão ao Senador Gome~ 
de C<'tstro, pelo~ apa.rtes com que foi <'1.0 
encontro (lo Senador pela Cétpitt\l Fe-: 
doral • 
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Feliz, muito feliz, Sr. Presidente, quem O Sr. Ga&tão da Cunha pensa 
merece de tão illustre brazileiro um tal ter deixado fóra de duvida, no seu discurso 
conceito. do dia anterior, que o seu substitutivo não 

O SR. GASTÃO DA CÍ:NHA- Muito bem, oft'ende, nem os princípios da escola classica., 
mas fe~ inteira justiç<l. a V. Ex. (.Muitos nem os da. nova escola pen:1l. Colhido do 
apoiados; muito bem.) surpreztt, não pôde, na vespera, dar ás suas 

o SR. LUiz DoMINGUEs-0 Sr. Barata Ri- citações o cunho de authentidade que teriam 
beiro houve por bem attribuir-me 0 si indicasse, para. cada uma, o numero da. 
proposito de abrir, com 0 meu projacto de pagina c as palavras exactas dos cscriptores 
augmento de vencimentos do profe:;sorado, a que se referiu· E' i~so que eífectivamente 

· um leilão de consciencias, no !JlOmento passa a fazer e lê, a respeito, um trecho de 
em que se agita 0 voto do professorado em Ferri, em quo esto escriptor aconselha. como 
torno da recente reforma do ensino su- um «Substitutivo penal», a decretação obriga· 
perior. toria da precedencia. do casamento civil. 

Sr. Presidente, eu dou a V. Ex:., eu dou á A um aparte do Sr. Esmel'aldino Ban. 
Camara a minha. palavra. da honra. de que deira, lembrando que a idéa de Ferri, talvez· 

. . aeceitavel na Italta, não póde, em face da. 
apresentei esse PI'OJecto, solicitado por uma Constituição Brazileíra, ser discutida entre 
commissão dos mais illustres dos nossos pro· nós, 0 orador responde que não está ainda 
fessoros do ensino superior (apoiados), 0 que tratando do ponto de vista constitucional. 
para logo exclue o pensamento que me attri-
bue o Sr. Barata Ribeiro. Os illustres profes- Está agora ana.lysando a conformidade das 
soros não me viriam de certo pedir a sua suas idéas com os princípios da scioncia. 
aft'ronta (apoiados, muito bem) o o leilão d~ penal. 
suas consciencias. Demais, Sr. Presidente, lia Por isso, a citação de Ferri é tanto mais 
tanto tempo que não tenho o prazer. de um opportuna. quanto ella, versando sobre o 
encontro com o Sr. Ministro da Justiça, que cago especial que se está debatendo, prova 
S. Ex. já deve estar até esquecido do meu que o chefe da nova escola penal, não só 
nome. admitte os princípios sobre os q uaes repousa., 

Não dou~ Sr. Presidente, a prová de como applaude e sustenta apropria hypo
minhas affirmações~ porque as dei á. ~hese restricta, que ora a Camara estuda. 
Cílomara sob pala.vra de honra. (ap51iados E, pois que está citando mestres, quer 
geraes) ; do outro modo, citaria os nomes confessar a vacilação que trouxe ao seu espi
dos illustres professores que vieram, não. rito a citação de Carrara, feita por dous dos 
:pedir um favor, mas reelamar um direito seus collegas os Srs. Luiz Domingues e Guede
(apoiados), daria a diversos collegas nossos lha Mourão. Carrara é o generalissimo. Não 
como testemunhas dessa honra que me se appella em vão para a sua autoridade. 
deram, indicaria o local de nossa. confe· Por isso, quando ouviu a sua palavra magis
rencia aqui no ediftcio do nossas sessões. tral, repetidã. da tribuna. da Camara pelo~ 
(Apoiados.) • seus contradictores, corl'eu a procurar o 

Si o Sr. Barata Ribeiro attribuiu-me de LivJ•o, onde a pudesse encontrar. Nãp a achou 
boa fé aquelle proposito, exijo de· S. Ex .. como felizmente no geande teatado, que immor
meu direito, a reforma de seu conceito. ta.lizou aquelle jurisconsulto. Encontrou-a.· 
(MuitoS' apoiados; muito bem, muito bem.) em um opusculo, um opusculo em que o. 

homem de direito cedera o passo ao politico 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA militante, ao candidato sustentado pelo par-
E' annunciada a continuação da 2a dis· tido clerical, em um momento-em 1873-

cussão do projecto n. 87, de 1000, mandando em que as lutas de religião estavam acces::\S 
observar varias disposições para a fiel ex· em toda a Italia. 
ecuçã.o da lei do casamento civil. Foi para o orador um documento. Sem 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con- duvida ninguem sabe respeitar mais do que 
juncta.mente em discussão, o·seguinte elte os grandes orientadol'es do pensamento 

humano. Mas aos mestl'es, a gente só acata. 
. REQUERIMENTO pela sciencia q ua revelam, pelas fortes razões 

qua sabem achar pat•a apoiar seus principios~ 
Requeiro. que o projecto n. 87: de 1900, Quando, entretanto, os vemos, por uma 

volte á. Comrnissão de Constituição, Legisla- necessidade de momento, esquecerem o que 
ção e Justiça, ·para interpor o seu parecer devem a si mesmos o fornecerem-nos frageis 
sobre as emendas e substHutivos apresenta- motivos, sem a menor importa.ncia- temo~ 
dos em 2"- discussão. · o direito de lhes dizer: -Mestres, andaes el·-

Sala. das sessões, 30 da maio de 1901.- rados; desconhecemos aqui a vossa aut9--
AJ.(redo Pinto~ l"idade ! 
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De;;;c:oulwceu-a, o or::~;lol', qn;mto :1. C:-u·r ar:l., T A ini;~l'Y< ) n <:·.?vl <1o E:Si;;ull) usiA JHL vcrt'hl-
1cn<lo o opnscnlo a flUO se l'cfcr-o_ àc r11lf'. l'<l - dei r•:t eompt't_~ l ten<=~n entre a. n ~ttnt'CZ<L dc1 
produ:r. ;'~ C:t.maJ':t algnn~ p0.1'1odm;. H:1.st.a E:-d::u lu c <l5 su:J.s l'unw,iJcs nos smt':l limitr~s~ 
dizer rpre ontl'<\ ~) q~w. o :uri;.nr elw.ma. « _h,~:ts P(lis hem, n:1, n:LLnJ'eza do E'::t: t~lo, nos timi te~ 
rnzõo~» J)<U' <l um ulclLYltl Utl !'!u s: t·.a.~al' :·el1g:w- rln ~r! :v~ f'nw:çõ :•.,_ , ( r11w Y<Lfll<J8 onconh•ar <1..'3 
;<;a.nwn t;c fiL:Ill'am cst ;~s: --te c stdo !'<L"<V1o lllll a fl'ontr•i r:l s r,l! -t; :·n :1 f:;t·oj:t u o Est::vlo. 
prinwir;L -\·r·z c r:úo (]HOrm· que <lS fi_lltos (~O Jlel:c tl ll\iJl'ia. <lo>. S. Ex., otn qa:dcjiWl' di<t o 
3errundo c:ts~d rcnham os me:'mo;; dr t•c t ~us quo Estaclo proltilJc tnna p:,rig-l'inar;á.o, por cx.:m
os"do prinwit'<'J; tcl' ju;; a nma pcns·ito cliJ p!o, n que ni'io 11cHe f:tzer.·, pot·quc ~~ urn 
Thcsouro (\ n~l ·J deseja e, enm o c:asamr~n:o a,llSin'do, 6 ut i;ent; u· contra :1 Cons Gitui~:TI:o . 
clviL, vir a. prnlel-:t! O Esí;ado ,, um:t [nstitnü::?Lo àc insíitnír,~?3es ; 

o or<v.lol' lt:· :umb. outr::u::t con:-;id c l'a ~·õ:·s do a IgTt',ia. <'~ unn S:JC'índado i g u::~ . l :is Olltras, 
igualj <LCZ: C\:1 <ltto 0 polític_o mcdi uc:1:c ~ IIJ!· 1JCJHdicentos. litten rias O\l scicniificu.s, 'lW : 
pla.nta. o JlU'lsconsulto gi.\ lll ;t_l. A ma t::: ~ u i ·&c oxi:::ta.m nu J·:st:td u . 
das l':tZ~.io::-: :t r1nc cite ar.tnl,ue o <lese_Jn do !·:· rsf.:1. :a. c·on·:·ept}in 1ptc o orador t.em de> 
Govcr 110 il,all;lnu;t Jit.z:.:1· :t l.lc_~p t ;u· a lc:i (; 0 en- Estn.rlc), isto~~- . ttrnrt ScJ<'Íu-üvlc or;.r<tJJizadí1; 
rirplGt:iJUellto dos. C<)f'l'(',; 1FI.f:iOIJ;l.\' .-; c c_,:cl :1 ('.St(~, !il'g':I.!1ÍS!I]!l el e• 01'!-;;ll)lSJnrl, · r•::;tn SUpCl'
l'CI1d~t do r~asa.mcnto ci\'il ~ 0/'~;tn i:mJO IPI(~ se (\llC:Uiltl'él, Jl;l ~oeietladr em 

f;tce de iclhts, dtl .Si~ ntimcntos fnnrb.nu:.nt:c,cs. 
O ora<lvt· víu a. rnan cll•;t JlCI<L c1n<t l a C:t- t Estr~s sentimr:n tns 1\t\tn os scw; ot·g::-ins e suas ma1'a as,;isti n ;'L leiu.n·;t ticl rpw anlM de 

fazer dos trcc:lto:) do e~c l'ip t nr eminente, cnja. or~c-asiõcs 1lc in:Lni fei:: f.a(;i'i:o; nsi;a.s icléas fnn~ 
autorül:uh~. nostn. qnesti'io, n:Io pcí1le <lf:Ce it:tl'. damentaos, (jll<) s:io as f,Jrr.~as sociaes, são :r. 

Essa, atltr.ude, tlo iron ia e de c:;p:\itto, o l'üligi?Lo, rL mc;r;~. l, ::~s seicnctas, as lcttra.s, ::ts 
d

. l · . ·. :wi;us, n CO!t1tn!:rci•> o as lnrlustl'i:ts. 
lSIJGilS:t l C li1SlSLll'. .'\. pi'irnr;ira rlnsta.s J'orç:as é :.L l'cligiào, por -
Pas .: :~ a n:-;tnd~tr a emcn,J:L do nolH'O Dr:pu- qnr; ·~ icV::t de rc!igiio, Clualcrnr~r quo scj:.~ <l 

-t:vlo pol' :->. Paulo . o Sl'. Aze,·etlo Ma.t' 'llt! !~- rórmadn ::.u;ts lll;tnil'e ::; ii ; tçues 1 prcsiflinscmpr•~ 
Permitta S. E·c, diz o ot·a.dor, peenotar qne 0 dcsr;nvolvirnento.rta. lnunanidadc. :.\1i1S esta. 
renJmcn i:.c :~dmii'un-s c do IJUO um e:->pí rito i rl (::L ha, dr; w1• CIH:ar:uh no sem 11t11)lo ::.spectn , 
tão hlincia.do por f'twü:.: c~:-;tudo ~ .int·i.dico . .:; tln Ct'CJ1(;:t e cln cnltn. Como ercn,:<L, :1, Igreja. 
acccita;-;sc, p:W<t ddimit:tr as i'l'on teil·;'l,s do 0 ina,ece:-;~ivnl; 111:1.; nn momento mn qnc <~ 
E:->t<Ldo c d :t lgT0jn., a. tliüori<1 de Sanzone, idéiL )Hvssa rl.c ere nç-:·l a. culto, ell::t é nm ucto 
porque, par<t nm a..:;;,;runpto nm que to 1b~ cxtor·no c ent,·a. na o1·dcm .iut'iclic[l., to;'na-so 
linhas ;te vem ,.;nr pr.:!ch:l.:->, n:to h :t, t. ltcol'ia mn étdo c i vil. \"este cnso o Estarlo in toe
mal:-> yag:t c mai-; l)Cl'igü ~a . ,-em p:tra gaca.ntir :t (irclc.m jmidiea. Desde 

S. Ex. dhtínguo ev111 o :tntot>, no culi;o cpw ;,, Igrr;j:.t se faz acto exi;ul'no, entr·a em 
cr~tholico, d11;1,s 11:~ri;cs: o ;;act•:vmonto 0 o t·ito l'ClRç-ão com o Estado. 
aecessol'io. Pal'<l o pl'imoil'O caso, 11cdn liiJne- () l)l':lilor dofinr> o que seja t) rlicoHo, S(!
dadc ah.-.;olut.a.; p:u'; l o srgnndo, F~l'<t, o:; ritos gnndo B:wo n, Ka.n t n Spen(:ut·, c como (•.on:-;e
eomplcmnntm•c.;, lib:wdarlo rc\::~ti\·a.. q rwnein. pcr·gnnta. ~i <~llc é ~tss lm, <·o mo im-

Quom define. '1110ill dhtingnc cnt.t-o sn.l'l'a,- prd i e mos ao l•:s1 ~trln q no int.et·vcnl!a. nm uma 
mentos 0 rit•l" ~ !·:· <t Igecja,. Fica, l}üri;:t.nto, t·nl:t.<~fi.o dt• (Jl'dem 1•.xt;ern•1 qnr ~t fg'l'C\Í'~ 1m'.~ 
o Esl:tdo ao atvodrio ria lgroj:t. tif:a, no c~:eecidn do :mi1'l funet)'ÍI';';. 

A um llJla,t·tc dn St'. ;\.zevcrlo :1\f:ttctucs, \'l~mn.~ , na ot·1lern soeial, os m<:lhores )Wn-
rc-;pontlc <JllC nito go;,:í::t ,],~, c~prcs~ão-ot•dcm ~i1dO J ' CS pedindo a•> Est:tclo que intcl'venlw, 
puhlica-pol'qur; oll~l 1h~ lng-<1.1' n, crtui,·ocn.-;, em todas a.s n~ph et·as da, actividarJc indívi
como pr<l\' <1, :t }JL'opr-l ~ noc:·ilo c1nc o sem t<t- tht<Ll , pi1t'a garn.nti<L dos tlir·oií;os <ln uns e de 
lcntoso collcg;t. pot· S. Pa,ulu rt\Y()!:t no sr•n ontl'os. A run ct,~~ü> do Estado é, pois, linüt~tr 
dlscur,:o, 1lcfi.nlndo-a a tJ'<I,Jlrluillid;ulc na.~ it lib~Io,.lade de todos em hcncíieio (ir} e::vJ<1 
l'W1S. 

O Ol'ador p rd'el'O ~t o:qwessã.o ordem jnt·~
dica, porqw ~ :L ordem puhl icn. 11ã.o ó. <J, p~r
tnrb:\ç:lo ll1é~tcrin.l. E qur: :L,; lch do ea.~a
mento são de ordem l1llblica, quem o diz é 
D<Lllos, cuj:L opinião reproduz, lrmdo :t!guns 
trcclws colhidos nc.;se :wi;or. 

Referindo-se ao discm·so r1o nobre Dc1mtado 
por S. Pa.nlo, a. {lUC altude, <tiz c1nc, si S. Ex. 
não eont~:3ta, J)údc co ncordar em que só pelo 
facto de se rcalit<Lr o Ci.J.>ln.mento :í":l sombras 
do templo, não Dsti i mrmmc <10 11crturbar 

. <\, Ol'rlCllll1lliJliCa, 

um. 
E' cst<1 :1 compreltcnsã.o 1lo rlíreito ll11>

deJ·no , c1uc nito queJ.', que nã.o comport;~~ ;:~, 
libcnladc DJL;;olnta .. 

Pl'oscguindo na. argumcntaçJ.o 11ue Cúta. in
tcPeompida,~·pm' apartn.s, a.ífit•ma, :ünda um<~ 
v r;z que '~ pecccclcnei<.t ol)z·ig-atoria do eaS<L
nwnto c ivil não ofl'ende á libcedarlc r·cligiosa, 
porque não offendc {L liherd.a.1lc de conseicn
ch ; ni'i:o constrange dizer ao dchvL'io que Si~ 
q_uee c:.Lsar que· é ob1·igaçã.o c:1~ar peLo insti
tuto que o Est~tdo cst<t11olccou como g:mwti<t 
nnir;(t da f;mülia ·e rlo-; diroitos.dc sncee.').c;;ão; 
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no contrario, pordm, seria offender á liber
"dade obrigar alguom a ir á. Igreja receber a 
bençã.o; de onde se conclue que cada um deYe 
cumprir o seu dever e depois q~e v~ pra~i~r 

·O que o seu culto, c a sua consctencJa. mug1r. 
Observo que o nobre} Deputa.dq por São 

Paulo argumenta como si o casamento fosse 
facultativo e não obrigatorio , e, para pro
val-o, lÔ diversos topicos do. discurso de 
S. E~. concernentes ao a,ssumpto. 

E' opinião sua que se fere a Constituiçilo 
obrigar a.lgucm a casar no civil; é apropt•ia. 
Constituição quem se fere com o instituir a 
-obrigatoriedade do casamcn to civil ; si of
fende.á.libe!'dadodeconsciencia it·em se casar 
no civil aquelles parà. quem a bonção sa
cr.n.mental 6 bastante, a Constituição fere a 
liberdade do consciencia nã.o conf't~rindo cf
feitos jul'idicos á. benção nupcial; si obrigar 
.ao que só crê no casamento religioso a hus

. ~ar o cas,~mento civil é offender a liberdade 
de crença, offende-Jhc tambem ás crenças a 
.Constitução que nega clfeitos jur ídicos a essas 
crenças, ao casamento religioso. 

O orador recol'da que são hoje , quo é lei 
do paiz o casamento ciYil, invocados contra 
·elle os mesmos argumontoo com que, simples 
pl'ojecto, procurayam fulminai-o os paria
mentaics do Imperio. 

Proseguindo na an alyse da emenda do Sr . 
Azevedo Marques, contesta-lhe a opinião e 
:a.ffirma que o Estado não obriga ninguem a 
-casar-se, mas obriga a quem quct• casar-se 
a fazel-o validamente, porquanto só o casa
mento civil é reconhecido pela Constituição. 
O orador é pela liberdade, mas pela líl)er
dade dentt•o da lei e quer que clla se cumpra 
a hem da sociedade; é dos que pensam que a 
liberdade suprema é o dü·eito e a justiça 
cujo esquecimento atil•ou a França no des
potismo militar ; a Hcspanha .no fanatismo 
í·eligioso e a Eueopa inteira no de>potismo 
r~gio; houvesse esse amor á liberdade e ao 
direito e quem se quizesse casar só fal-o-hia 
pelo modo oedena.do pela. Constituição. 

Dizem os nobres Deputado.> que o orador 
quer punil• o concubinato, quando o codigo 
penal não o pune. O concubinato é um acto 
de livre vontade de um homem e uma mullwr, 
que se unem, que se amasiam, ao passo que 
o orador quer punir os'nubentes que >ão á. 
izreja casar-se sem se sujeitar ao acto 
C!Vil.: a mulher brazileira, qu~ busca santi
ficai' n. sua união perante a Igreja, não é uma 
immoral, não quer amasiar-se, e~hndo cert..1. 
de que o homem com quem vae Yivcr é seu 
ll11arido c não seu amante . (Mttito bem.) Xa 
·sociedade brazileira, o dever ou o dirt'ito de 
.casar esteve durante seculos nas mãos do 
.clero, e por isso mesmo é quo o casamento 
religioso está ainda hoje impedindo a 
,13xecução do casamento civil, que é obriga-

torio para os que querem casllr: a proce
dencia do acto civil ~. pois, o unico remedio 
parJ. o mal, é o unico meio insophismavel 
de obter a execução da lei, tão burlada pelo . 
poderes, como ainda agora, segundo conta um 
telegramma h ontem publicado pel' A Tribuna, 
fez o padre do Avaré, em S. Paulo. casanrlo 
religiosamente individuo já casJ.do civil
men~. O proprio bispo da Parahyba já teve 
í~entico procedimento e os factos como estes 
são innumeros. 

Comprcheode-so a logica do Sr. Fausto 
Cardoso : partidario declarado do divorcio, 
nã.o flucr a precedencia ohrigatoria do acto 
civil sô, .pa1•a que continue o estado de rlesor
g:tnisação c anarchia quo vae pela família 
úrazileira, visto como d'ahi, resulta o diVOI'
cio de facto ; mas o nobre Deputado por 
Pernambuco, tão adversario do divorcio, não 
deverüt combater a unica medida efficaz e 
capaz de impedit• esse divorcio de facto, essa 
polygamia que vae lavrando pelo paiz . 

Em resposta a va.rios apartes diz que quem 
defende a Constituição nestn. discussão é o 
orador, porque quer que seja uma verdade 
o casn.mento civil obrigatorio e os nobres 
Deputados não querem. A Constituição não 
dâ a nenhum firMileiro o direito de se casar 
sem ser pelo modo nelli1 estatuído e o Es
tado não pcrmitta outra f<tmilia que não 
seja legitima ; a fcünilia não legitilna, não 
é familia. • 

Os nobres Deputados são illogico~ fallando 
em indissolubilidade do casamento e repel
lindo a obrigatoriedade d:t precedencia. 

Analysando a ementla do nobre Deputado 
Sr. Azevedo Marques, a mais completa den
tre a;; que repellem a obrigatoriedade· da 
precedencia, e que não isenta a quem con
trahir casamentos celebrn.dos SOSJ'Undo o.; 
preceitos de quaesquer feitos religtosos das 
disposições dos ~rtigos 267, 27U, 271, 272 e 
273 do Codigo Penal, o orador prova com 
yarias hypotheses que ella 6 inutil ou 
draconiana. 

Affirma que o~ sacm·dotes com a$sento na 
C<tmat•a e os que os acompanham em suas 
opiniõe.;; ne!ite d~bate não podem acceitar a. 
eméncla do Sr. Azevedo Marques, porque, si 
na Igreja Catholíca o casamento é bastante 
para legitim<J.r a união dos e~posos, aquelles 
que as:üm pensam nã.o podem perruittir que, 
apezar tlPstu. cerimonia, apezar da santifi· 
cação cccle;;iastica , clle~ ca.iam ainda no Co
digo Penal , por crime de estupro e deflora
mento. 

No Codigo Pen<tl, o elemento caracteris
tico do e;;tupro ~ a violcncia plty:>ica ; ora o 
fingimento de que o c;tsamento religioso é 
ba~tante P•~ra c•mstituir a família. não se dirá 
qtte seja violent'i<~ , 6 entretanto c~;;o o novo 
dellcto. 



f4 ANN AES DA C AMARA 

Fica. a discussão adiada pela. hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. Carloe de Novael!l ( f.o Se· 
creta1·io ) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

O individuo lança. mão <lo ca~a.rnento re-
1 ~ioso para possuir urna. mulher; este arti
ti :i o foi um engano, foi umC~. fl•aude; mas 
não foi uma violencia phy~ica ; não ha trf
lmna.l algum quéconsidere isso um estupro, 
p •is lhe falta o característico essencial. Um 
in·lividuo quo não estupra, não detlora, não 
Yiolenta, não devo cumprir a pena de qua
t.·o a seis annos de prisão ; é pena bat•bara 
pa.ra quem foi ignorante e não perverso. · Offi.cios: 

Um individuo sabe que a corimonia reli- Do Sr; 1° seéretario do Senado, de 29 do 
;<iosa porsi só-não basta, mas occulta áquella corrente, transmittindo um dos autographos 
•:om quem casa; vê-se que o delicto é exclu- da resolução do Congresso Nacional. devida.
.ivamonte delle, entretanto a lei pune os mente sanccionada, abrindo ao Ministerio 
dous, culpado e innocente. da Justiça e Negocios Intel'iores o credito de 

A um aparte do Sr. Esmel'aldino Ban- 1:200$000, para pagamento da: gratificação 
<luira, que diz que no caso honve crime por annual ao preparador da cadeira de chimiclol. 
omi:-\são, responde o orador que não compre- industrial da Escola. Polytechnica desta Ca.· 
h0nde seducçã.o por omi>são. pita.! Jayme Carlos da Silva Telles.-Intei-

O.orador,_'depois de apontar essas hypo-. rada. · 
theses, declara á Camara que creou esse .de-
licto novo, por não confiar no julgamento Do mesmo senhor, de hoje, remettendo um 
.le crimes des~ct natureza p;do Tribunal ·do dos autographos da resolução do Congresso 
.lu:·y. . Nacional, autorizando o Poder Executivo a 

Louva um juiz que qualificou de estellio- abril' ao Ministerio da Justiça e Negocias 
nato o delicto commettido por um individuo, Interiores o credito extraordinario de 
que lançou mão de um segundo casamento, 14:237$216, para occorrer ao pagamento dos 
em vida da prim3it·a mulher, para apo3sar- vencimentos que deixou de perceber o capi
se da fortufit\ daquella. tão medico da brig3olla policial desta Capital 

Quer libertar 0 sacramento desta punição Dr. Arlindo de Aguiar e Souza.- Inteirada. 
uo projecto e tornai-o verdadeiro para o de- Do Ministerio da Mo:.rinha, de hoje, en-
linquente. - · víando o requerimento em que o 1° offi.cial 

Vae.concluiL·, por fatigado e pelo adeanta.do e bibliothecario da. Escola Naval Antonio 
•l•t hora. Poderia, contrarian<lo a propria José da Costa Rodrigues pede que se auto
!~;tma.ra, continuar na tribuna, si bem que rize o Minititerio da Marinha a pagar-lhe os 
~ó. tenha motivos de justo desvanecimento ordenados de junho a noYembro do anno pas· 
pela attencão com que o distinguem os seus sado, período esse em que esteve ausente do 
no11res collegas. serviço, aguardando conces~ão de licença que 

Nesta Casa outras palavras se teempronun- pedira ao Poder Legislativo, depois de esgo
ciado em sentido contrario, e ainda hontem tada a que lhe havia. dado o Governo em 8 
s~ fez ouvit• o talentoso Deputado pela Bahia de novembro de 1898.-A' Commissão de Or• 

· o Sr. Tosta, cuja convicção profunda o çamento. 
Madot• inveja. Rêquerimentos: 

No discw-so de S. Ex:. em que houve tre· 
chus com uma uuc~.ão de psalmo, quizeraque De José Luiz Pet•eira, pedindo credito para 
t;unbern houvesse a inspiração de uma pro- um pagamento a que se julga com direito.
pllecia no tocante ao Congresso Catholico do A' Commissão de Orçamento. 
seu Estado, em sua propaganda religiosa. De Antonio Fernando de Carvalhal, pe-

Mas o orador não crê e é por isso que pede diodo permissão para beneficiaras terras de
..., precedencia do casamento civil ao reli- volutas existentes nos Estado do Amazonas,· 
1dosu, obedecllndo a uma convicção que é creando nucleos colonia.es, etc~-A' Commis7 
igualmente sincera de que não só esta prece- são de Obras Publicas e Colonização. 
dencia não viola o texto constitucional, não De Cyriaco Antonio dos Santos e Silva, . 
f.>l'e a liberdade do crente, e muito menos a 
da. Igreja, porque seria 0 primeiro a defen- 2o escripturario do Tllesotn'o Federal, pe-
t L • • i l't .. be 11 dinJo que lhe seja computado como tempo. 
' c -a 81 a VISSe pJr c 1 ar, como .a.m me a de serviço o em que esteve fõra do exercício; 
o.~tá aclm<1 de todas as medidas ecclectica.s -A' Commissão de Fazenda. · 
I em bradas ; - é a unica capaz de acabar com 
e~te matprofundo que· ava.ssa.la a Nação Bra.- De João Monteiro de Carvalho, reclamando 
zileira, é a unica prompta, efficaz e inso- contra o decreto que o aposentou no em
phismi1vel. (llftti!o bem; muito bem. O orador prego de 1° escripturario da Alfandega. da; 
e muito felicitado.) Bahia.-A' mesma Commissão, 
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O Sr. Sorzc d ello Cort"êft-(1) O Sn. FAI:'ITO CARJYJS<>--~ que natureza r 
Sr. Prcsideo.tc., rolicitei a pata.vra. apenas o Sn. 8F.a,:-.p,r,ELLO CoRR.~A - Do to(Ja a 01-... 
lia·•'~~ dM' uma ligelr~ explicação. justifica· dum. · 
t\va rte um apo.Tte q nc dei, qu:'lndo hontem 
orava 0 mcn nobre a llligo 0 s1•. Dep1tt:tdo O Sn. F.u·s;ro CAlwoso - Por(]l\C ca.~<~goria 
por Sct-gi~, tttio nome peço '\o'O:Dia. para ci... de omprcgad~ t 
tll.l', u Sr. Dr. Fa.u~t.o cardoso. {) Sn. S<~7.EDE!.LO CORRil,\ ~ .~ lei n'ão 

S. E<. f:l.7.ia. obscrvaçõ"" "respeito do .. ma est•bclece o.<peci~caQÕIM; qualquer j)Ó<le con· 
C..'\lumnia. formulado. contr-.:..sna pc~oa., como tract.'\r coo:a a. 1mprcnsa. ~acional a pnbHca~ 
homem publico, ea.lnmniaJ da que na mitth:l. Çt'odo sen jornal, i'•ll..e3 dA Noite. o têcm f(ütQ 
opini3<>, s. J•:<. tliio tiuho. necossid:ule do de· e o tizoram, S<.>m quo isso oon,titui»'lC libcllo 
fCndcr-sc. poJ'QuG csta"n. n~ conscienci~ de contr:\ o m inistro t)ne :J.utori?.:)u e~ publi~ 
1ódos os ho!núns q:1e o conhcc..)m o de totlo!iõ ea~'i.o ou contra a atlmini.iü·uçâo desse ~sta· 
1)$ seus Cl1leg:ts nc>ta Ca..~, CJUC eHa m·•t.. .. bclectruento. 
i.St() mosmo, mna. calurnu1â. Ma.s, no caso dâ-.sc este t\Cto : o jo.roa.t é 

" s o • · d · lotpr~ na lmprensa.Xaclonul, P~.a, pot•êm, >J>l R. ill'UTAOU ~ -.pota O. d i:l.riamente a. 811.'\ pubHc.'ção o.., a. l)(la mais~ 
O Sn. Saz.t::o~LLôCoxn~.\.-)clas~Sr. Presi· exigiu-~ para aquW.lcjorna.t o qun n5.o se 

1lan1e, S.Ex.lov:J.nton contra o hontado ~liois~ · ha.via. exigido para. nonltum ou,ro - urna. 
tro d:t ~"'âzcnda uma ac..:usação que cu de ci\ução pr6Yi a 4t'l {{~riO!), ga.t'.'l.tttintlo l'iua pu .. 
vronrpto pror!Urei ro~poodcr ~m um ligei ro blicação d ia ria . Tenho em ni<ios o recibo da. 
a.pa.1•tc qu~ tld a S. gx,; S. bs. a ttri buia i\.0 , publicação t! da e:wção nw~tt·artdo assim 
honrado Sr. Ministro d..'\ l•~uenda oct•jmc· de que o act.o nã.Q foi 1\tn fM'OJ' foit·J pe!o Sr. 
<IPJapitlaçíl:o dos dinheiros publico. .. • ~linistro da. F~zooda., onk11 ua ordetot o•egu-

0 SI\, l'.I.:GS~O <.:.u<OOl'O- ll<lsbar:Lto de lar dos actos prntico.dos pclllo ..dminis;raç~ 
dluboiros publieos. l'oi nc""' gniza que <la lmpt'&IS.'< Nacional. e a!é coul esle facto 
t>llci. c.~pr.r.ial •lr. mna. caução previa, exigi<l<> p3lo 

DU·cctot do :propt.io csta.OObcimcoto. (Muit(l O SI\. Sr::RJ.F,r:l1rr,r .. r, Conm':.\. •• • de d~Ut\ra· bem ·to b ) • 
taT os dinheiros publicos, concedendo. ou ' ., nnn r:m • 
fa.zcmlo com quo rossc i mpresso no Dia;·{(: () Sr. a•"aueto Cordo&~o (par« 
0/ficial. na. Impron3a. ::'fi1.ciona.l, mu dos .iot- terna U!fiti.rar,c7o p6!1sool:) começa pcrgunt.a.nda 
nacs quo se vublioa nost.-. Capit.,,l . · • ~~ o nobre Ocpm;ulo pelo Pará nõo tra• lllllll> 

O Stt. 'F•csTo CAilDOSO-.i :Voil<. outra COt~ do ~lini1lro da ~'a'WPih. 
O Sn. Sr.nzr.nrn.t.o CoR-n.t'a ... :1 Noíle. De Si S. 1'~:< . não cstá. autot'itad~.> a. declarar 

Jlrompto, St·, Presidont.e, tão do parto co- quo o Depul<><lo qar. cst.'\ na t.J'ibnna t. .. nbem 
nhcço o .llol\t'aelo SJ'. }.lioistrn da Fucnda, 1'Cec1Jeu dinltcfl•o 1lJ 'fbooout·o. o ora,),,t' bão 
~ão notoríos !'i'iO o.; actns ele sna. vida. publi-.!a, es·:~, oiJrjgo.do a \'oolg!l&.t• a (.'a~teil•.:... o qu~ 
a. isenção dl! animot~ corn q ue procede .• <1ue faTia. se qnnlqu~r jornal .Wi'io. tz::s.'i'G lal 
não 'ive duv1da. <:m atnrma-r" S. Er. que o a.fftrm9.Ção, àindã que scmprova.'i. 
facto 1\ão em \'erda.dciro, c que G i11ustre ~o~ o silencio cl:>8jornaea Uc !Jnj3que. COD\ 
Deputado por Sergipe... çxeepçã.o d:L Ga:eta, uão fatcm retereOc1a (, 

O Srt. li'AUS'J'O CAR1XJ~:> dá. utu aparte. (lcclar.:l.Çâo do Yinísko o s:dicnta. qnc totla a 
o sn. s2nzeoELLO con.ntA ..• rornmla.va. imptorut\ desta Capital tolll alguma eott.'>a. 

uruiJ. ac:cusacã.o injusta. con~ra u Sr. Ministro qnc lhe ttra c61•; rceabom seis contos de 
da. Faz.cndà: não porl[ue e u :puJ.csso <lu vidtw r~is. menJaO$ e mi.o pJdcm ter ~m rel<~-;-no no 
de que .esse .iot•nal fosse inlpre.;.so nos prólos Gon~cno in~cpendcncia pcu·a llizet• :\ v~r· 
tla. ~mp~ss~t. Xa.cioni'Ll • não. }J:lrqne nio dade illteir.t.. . 
sena prtmr,Jr::L yez. •tuc ne9~\ Improos:t~ s& Most1-a como ó feUa a. publicação do j..~rnal 
im11rimam jorn~es dest;). C<lpital. To~Oil .~ Noilc, QI!Segutaotlo qu~ ~··a.z grandu pro· 
sabem que a lmprens.~ ~acionai recc]M, pu· juiw ao ero•·io publico, além do per~ur~ar o 
blicaç1!es, contracta~IS. c:w:nt>·:tll mcdiatlte $fViç~ do Diario O{ficiai o d? Ccngrc,o, em 
rcmunet:.L.Çã.o que cons~itue renda desge esta· euj:lS officiaa ~ se t'a:t :.1. impr~~:\São. com ~n
belochnent•) , Ainda. este annu,proJ.l'l.rando gmonto de tra~alho do t•ospcctivo pessoal 
ns ba$S do orçamenr.o da r.~1oib~ de. que q uo já. r-3clam!l.. . 
esto11 cncarl-egndo~ H-.•c n~ce~sidade d~ es· Cunheec pcrfeitall'\Pnte os lh'i!ÇQS pot• que 
tuda.t' a renda dU$6 ostabeleeirnon\P P•' blicoo. J>udom oer uupre:l$05 jo•·nae9, sJndo qne o• 
e alJi eoooo.treí centenas de publicações pagas d~ manhã ousta.m corca de. trinta.oontos o os 
aoestabelocimcnto. da. ~;\l'do nunca menos de ~tu;\tlt·.oo contos, 

ao {'asso que A. Nf>ite M pag3. sete contos c 
1 d11zqntos. {t) Eaté discurso nã~> fui r4vi.6to pelo orador. 

Cam•u~~; V. I ::u 
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Lendo um dos nnrneros do referido jornal, 
o ora(lor commenüt um:t notícia, d11 qual se 
infere q ua,e;_; os inspitadorcs e os l'Cdactores 
desse orgão ; c i ta os nomes do Senador Mc
tello, do chefe de p::Jlicia,, de \IeteUo Junior· 
c outeos, c <tttl'ibue o f,tcto da sua, publica
dto nas oilicinas do Dit1rio O[ficial <W resul
tctdo de infl.ucncüts estt•a.nlla,s ao interesse 
publico, jnnt·J <W :rviinistto da, Fazenda. 

Ficam, pol't<wto, de pé <lS afiirmaç:õns que 
o orador :fez l:01ltcm : l '\ que o Si.'. Ministro 
da F;J,ze.nda está dando prejuízo <'lO Thesouro 
e aos dinheil·os publicas, publica.nd.o nas offi
n·as do Diu ;·io O(ficial o jomal .1 .Noite, diri
gido p::.lo St'. 11etcllo ,lunior ; :2'·, <piC o l\'Ii
nistro cst(t pr·cjutiic;wdo '.iS tl'.:t.brtlhos do 
Diai'io Officiut e do Di1:n·a dü Cün!;;·csso, obei· 
gando os operat·ios a f.tzerem aqucllc jornal, 
para depois, l:<mçados, entrega.rcm-se <40 ser
vl•;o official. 

O Sr. Nei'va I·)- Com a. e~Llma que 
me é na,tural., eonscic le que (:Uffi11l'O um 
dever. l:antclo:,;ú sempre, cogitando do modo 
como hei •le externa.1· o pen;;a.mcnto,rec(Sioso 
tle (lUe po 's:t rnelinilral' ~nsceptibilidade 
de quem qnel' que ::;eja. 0m uma, as~embléa 
onde as opiniões sfio cüi1tl'lfi~el'titlas, om que 
11a correntes qll(~ a.rl'a.stam pll'~'l. 1_1n1 lado 
1.1mas,e vara lado diverso outl·D.s,cu, Sr.Pre
sidente, cada anno qne p;1ssa, c·::tda dia qu3 
corre na ampulheta do tempo, -r ou me appro
ximando mais assomln•ado desta trihuna, a. 
que subo pela con vicçfto qne tenho da ma
gnanima benevolencia dos co! legas que, 
por exce.<::.so de generosillade, me estão es
cutanclo. ():,;o apoiados.) 

Eu podia, iimitar-me it enYia.r (t Mesa a. 
protenção que tive :.1. honra de re :.eber p::m'1 
<~pre::;entar <'~ Cam<~ra e otreeece1' Ct sua con
sideração, de;;acompanhach de quaesquer 
palavras ; podia. 1imHa.r-me :·~ entregai-a a 
V. Ex., que zeloso como é, no promover o 

·andamento dos negocio~: affectos a e.:;ta Casa, 
dari<'l. as orde.ns precisas p;w;:~ que os papeis 
corres;;em os sens tramites e tivessem uma 
solução prom11ta. 

Tra>lja-se, porém, dB uma questão concer
nente a direitos de c;(mcidadí:ios nossos, e, o 
que é mais, de cnnter·r.1.neo.;; meus, e V. Ex. 
não ignor:t que continüo a pensar que acimrt 
de tudo estão os interesses üe minha terra e 
das cla.;;ses que represento. 

Bem sei que o assumpto -de fJ.1W me vou 
occupar seria. tratado muito proficiente
mente, pJr qua.lqucr dos illustra.dos col!egn.s, 
·a pl'incipalmente pelos quü dirigiram a sua. 
actividade intellectn~Ll e applic:n·am seu ta
lento ao estudo dos negocios da. instrucçã.o 
publica no nosso paiz. 

(')Este discurso n~o foi re\'isto pelo or;;vlor. 

Sei tamhcm que a. otltl2')s mais a.nin~atlos, 
de imaginação m:tis ;~rdentc, de enthusu:tsmo 
mais proficuo, talvez, no caso verter:tc, c;~
bcria o direito de tmtar desta. ma.ter1a. 

O a.ssumpto de que me vou occupa.r, apre
sentando um requerimento, ha de ser ven
tilado nesta, C~t:n, porque a Commissã.o a. qne 
os papeis Yào set• oncaminharlos da.r-plCs-lm 
soluç,ã.o, porque não é de crer qne a rllustre 
Commis.~ão não attenda a uma represen
tação que vem o.ssignad<t ·pl}r umrt parte tla, 
mociün.de brazileira, pol' aquelles quD no 
futuro, não remoto, terão talvez em talento 
c serviços <1 patl'ia iguaes a SS. EEx., hon
rando assim à teaLlicção que lhes fica. 

Cauto. escolho os termos, porque o as
:mmpto diz respeito <i. pasta de um ministro, 
está comprehendido. mas o facto lle ser 
minisko não er::t. motivo para tanta cautela., 

Não sei explical-o, mas o certo é que me 
não entendo b3m com os ministros ... 

O "Srr. MALAQL'L'I.S GtJ::\'Ç'ALYES - Nã.o pa
rece. 

O Sr~. NEIVA - Não parece, porque·~ Não 
os procuro, mas devo dizer que entre os 
actuaes Jm um com o qua.l sympathh'J de 
longa data., a. quem estimo pelo talento e 
cujas qualidades aprecio ·assaz. Tive a oc
casião tle recel)sl-o em nossa casa, na Bahia, 
de passagem, e demonstrei na irnpr~nsa o 
apreço em que tenho suét :1lta. ca.pamd<tde e 
e sua coragem civica. S. Ex. acaba v a (le da. r 
arrlms de seu talento e a.rdor patriotico em 
um discurso mcmoravel, que tive occasião 
tle espalhar, creio até com o retrato de 
S. Ex .. emlJOra não estivesse muito de ac
cor<!o éom os SUêLS opiniões no momento; 
mas tenho muito enthusiasmo, como homen 
velho que sou e que se deixa facilmente en
levar por tudo que é grande e nobre. E' um 
ministl'o com quem me (lov, já. se vê, pois o 
cuidadn lple devo ter em externar-me sohrc 
um assumpto que~~. a menina dos olhos de 
S. Ex., que é uni dos luminares de uma cht:-> 
faculdade.;; do Br·azil. Retl.ro-me áquclle 
que oecupa o eminente cargo de secretario 
do Sr. Campos Sallcs, nos negocias dajustiça 
e interior. 

Ora. Sr. Presidente, estou convencido de 
que neste momento, ~i os mo~os signatarios 
deste papel a.(lui estivessem a ouvir-me la,
menti.triu.m a inspit'ação infeliz que tivera.m 
e arrepenJ.idos estariam de haverem con
fiado sua defesa, a mim, tão ÍI'aco (n(7o apoia
dos); pois n:::.tnral seria que cu. viesse ani
mado de grande ardor, natural nos tl.lhos 
daquella têrra, a pugnar pelos seus direitos, 
fazendo a synthese dos argumentos da im
prensa qne 'ampar:.tm a sua justa pretenção. 

Mas. nã.o ; com os a.nnos me teem cahido 
os cal>r~llQil, mas tem se me consolülado a. eon-
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Yicçã.o de que devo ser calmo e sereno, em-1 prestigio politico que lhes advém do facto de 
!Jora sempre firme; serem, em regra geral, os chefes dos Esta-

U:~r .;::R DEP'C'l' mo-Por i.· to •, forte dos, o Sena.do entendeu na s~m ~lta sabedorür, 
• v • • :s u · que deverxa coarctar os dxrextos do Poder 

() SR. NEIVA- Porta.nto, acho que esta.- Legislativo,supprimindo em uma expansão .. , 
1'-hun arrepenl!idos; mas, como não estão prc- em uma explosão de enthusiasmo, como era. 
sentes c se limitarão a, ler, verão a sinccii- natural, de mnistosidade o ad ·l'efet·endum. E4J1. 
dade com que fallo e convencer-se-hão com o protestei energicamente nesta Casa, quando, 
andn,r dos tempos (lc que não descurei dos o projecto de Orçamento voltou e com a 
inte;resses que me confim•a.m, que, guc:~.rda. fi'anqmiza com que co:Stumo fallar, declarei 
vigilante das classes que represento, desta que estava disposto a votar pela susteni;a
mocidn.de briosa da act"tdomia a que não me ção da emenda; mas houYera ella vencido 
ligam tradições, porque não tive a fortuna poucos votos e eramos poucos para mantel-a 
de atravess<n' <t oscoln. pam prestar ao menos e accrescendo que a debandadtt jii, se annun
o:: exames de propa,ratorios, tenhG acendr<tdo ciava, e dizia-se não haver tempo pMa o 
:enthusiasmo pelos que; com labor, conquis- projecto voltar ao Senado. 
ta.m um laúrel n:t c:trrcira das lcttra.s, ta.nto O projccto foi approva.do tal qual viCl'a do· 
que desejo ver meus filhos titulados. E con- Senado ; passamos pelas Forcas caudinas 0 
fesso que, si pudesse aninhar em minha àlma fez-se a reforma. 
o sentimento dt"t inve.ja de alguem, seria cer- Não é este o momento opportuno para, 
"tamente daquelles C!UC,com as luzes do sn.her discutir o assumpto : seja a pequentt oração 
illmninam os Annaes do nosso ptwlameniio e que ora profiro como que o prefacio do 
as paginas da nossa. historia e illustram o discurso que virá mais tarde, da argumen
povo nas multipln.s fôrmas em que ellas se tn.ção que apresentm·ci qm1,ndo tiver de 
mmlifestam. discutir a matel'ia, para o que desde já. 

o SR. ARTIIun. LE)IOS _v. Ex., apczar de agmwdo que a illustl·e Commissão de In-
- · t t strucção emitta o seu prtrecer já provocado 

nao ti alado, ·em conquistado a brilhante por uma outra. representação, hontem aqui 
posição que occupa a golpes de trabalho e dG a.present;vh pela, Escola Polytechnica e ta.m
talento · hem a mustrissim<t congregação da Acade-

0 SR. NEIVA-Agradeço o hom·oso apa1•te mia de Medicina dt"t minha ter1•a representou 
e pedindo permissão para. continuar nanar- e eu . sou portador de.~ta roprésentação, 
rativa, devo decla.rar que, uzando de auto- tendo ,jâ sido solicitado par<t a apresea&ação 
ridade concedida, foi feita a reforma. de uma outra,e muita-s outras representações 

Em torno della, agitaram-se interesses, aqui virão contra essa reforma, sendo de 
explodiram queixas c espíritos mais trefcgos esperar que a illustre Commissão, resolvendo 
D.girctm como lhes aprouve. sobre esse assumpto de algum modo, as at-

A Casa sabe que eu combati aqui com a tenda. · 
tenn.cidade da. convicção, com n.quella fir- E' simples e justo o que pedem os Srs. 
moza que me é instinctiva. com n.quella de- academicos do 4° a.nno do direito que aqui 
di cação que me é peculiar nas causas a que estão assignados : é que-desde c1ue foi sup
me voto, pelas garantias do pal'lamento, primida a caüeil'a de I-listaria do Direito que . 
:pn.ra que elle não abdicasse dos seus direitos. era. do 51> a.nno , fundidas as de Praxe, uma 

Demonstrei que não se devin. dar ant.oriza- das qua.es fazin. parte do 4° <1nno, transferida. 
tão; ma.s, homem pratico, contornei a dif- a de Medicina publica que era do 4° para o 
:ftcnldade e uni-me ao meu prezado amigo, o 5°, desde que o 4° anno actual consta de es
:nobre Deputado por Santa Catharina, o tudos da 2'\ parte do Direito Criminal, de 
Sr. Paula Ramos, e tornei sua a minha Economia e Sciencia das Finanças, da 3a. 
r.m10nda. Ainda que escusado., dei-lhe toda a parte do Dir. Civ. e d<1 2"' do Commcrcial ; 
minh:a dedicaçflo e vencemos a, campanha. desde que ainda passam pela reforma par<~ 
A autorização passou, mas com a clausula o 4° anno ca(leiras c1ue .i<L foram por elles 
acl referendum, victoria de que me desva- estudadas no 2° anno e dellas prestara,m exa; 
neço, não por mim que nada valho, mas por me, lhes seja. parmittido, sem pl'ejuizo da.s .~ 
esta Camara, cujas prerogativas defendia. medidas disciplinares quanto á freqnencia, ~; 

Então o preclaro ramo do Poder Le- }lrestarem na primeira época o exame do 4° ) 
lislativo, o sapiente areopa.go que se chama anno e em março das cadeiras do 5° anno, :: 
o Senado, sempl'e ponderador,mas preponde- approvados que se,jam naquelle. :,: 
·ra.nte ::.empre em todos os tempos como em Nesta.'l condições, parece-me de todt"t a i; 
todos os paizes, o Senado, Poder modera- razão o que pedem os meus dignos conterra.- ~:' 
dor ... das exaltações do parlamento, na-~ neos, que é a.pentv; o que se fazia. até ,-,, 
que.lla proeminencia que lhe é dada pela a.gora; e desde j(t on me prevaleço ~la oppol'
oleva.ção de seus membros e sobretudo pelo tunidacle p<wa dechwtw quo eu, o duzentos c 
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Llozr n•~ c~cal<~ tlo merecimento nost:~ Ca:::a, 1 Aos ns. 353 c 385-Augmentcm-sc de lO 0/o 
tomarei :1. inicü~ti"va, si algnm dos duzentos c os direitos consigna(Los n<t tarilh. 
onzo nilo :-;c :prol)Uzcr <Lil te:-> :t 1hzei-o, de Ao n. 436 - Substitua-se por ~<em pasta,, 
promover, ao meno:-> l)ar:t <tqueUes que j<L carda.do, simples ou rolhas gommadas, 
eomoç~:tt·•tm os son,; cttrso . .; por Hm rcgimcn ~8000. 
tli.ver~o. convencidos de qtte podiam tet• esta Ao 11. G 1:2-Substitua-sc o rp1c ostti, l1<L t<J.-· 
on aq uclht liberlbrln e a got'<t :::ão snrpec- ri f< L ;_~t<} as p;tb\'l'aS: «i<tvrado on m<uTorltÜ-

·]londid 1:> por esta rcform~t, lltcs seja conee- nado, par;_~, onc·~flema.çõcs c outl'os usos» pelo 
üilh est:t .g:wanth. scguini;e: 

SKo o,..:tris as r<tzões em 11Uc se -lJ;t,;eiam o,; I-Pa})(~l em massa, de qu<~Jqucr qtmlidadc, 
meus joYon:,: e dignos p;1.tl-icio,;. para;~ fabrica~_,·ão de 1)apeL. kilo cinco réis, 

E,;pm·o r1ne a illnstre Commi,;:;i\o tle C1110 razito 50 °/o. 
Jaz parte, felizmente, p;tl'<~ c,.;porança mi- H-Papel p;w;~ e;;crevcr, <lesenho on im
nh<L, o illu,;tre Depntatlo IJliO lt:t tanto,; anno,; prcssTí.o, de qual11Uer qualiüade,br;~nco ou de 
me penhora, e:->cttt~~llllo :~ mim, ,;cn ob- cores: 
~c mo co !lega ( nr.To apoiados), c,;pcro, repito 1 ", liso 0 ;~s.;;ctinMlo, kilo 150 1'1~is, raz~o 
qne e~ ta illnstrc Cummhsü.o, attnndcndo <'Ls 30 0 /,,. 

ra7.õcs apresentada:-; pelos j11Vons c1 n1te1·- 2o, p:mbdo e em fut·mato l)OfLIICno lJ;~t·a 
ranCII,.; c 1_,,_ q ne, nrlt lmbit:J.m o mctt tnrl'ão CcLl't;ts e oflieios, kllG :3:)0 rúis, r;~ziio 50 o/ o. 
nataL l'c,;olva dat' mai:o::, que nma, o,;poranç·;t, ;Jo, dour;ulo nas beiras, m;tl'cado e l'iscarlo 
torne uma l'Otllidade o qtto aquclla mneidad(~ p<tl'<L e,.;ceiptlll·:v;ilo mercantil ou cont<tbili
aspira. datla, tar·jado ou com ecrc<tdUl';ts, pinturas, 

Eston cortu de qttt•. sí n,; mcw; illuslrns estampas, t•olovus ouinonogr-ammas, kilo 1$, 
cnmmitentes nitn ücal'am s;dj,;feil;n:,: com o razão 30 o/

0
; 

modn calmo, :::oreni~simo do c1nem C1 1l1- 4", commum, para impl'essào tle jornaos,. 
tp:tsta cnm a.s oxalta~~õo.~ de n!lÜ"Ils, :to mert11s kilu 10 J'(~is, razão ltJ "/n; 
o~ que me escuhtm aqni iln l!Ol'tn, sã() tc,.:te- 5·•, pintado, e:-;t;tmpatlo, lavr-:~tlu ou mar
munltas do quanto mo Yae na :tlnta, do desoj;' l'oquinado, par:t oncadcr·naçõcs, kilo 400· 
arl'ai:.~.·;ulo do ser ,;orenu c llP defenclm· 11s cli- réis, r;tzãu 50 o 1 o ; 

reito~, quo mo s:lo commetidus, com calma, G·•, ordinario, !Jt'opdo p:wa omht·nllw, som 
COID animo cJ.e.;percJbidu. SClll pcnsi.l.lllCilto impl'üSSJO, kil 1J 7-240 l'éi:;

1 
l'aZilO E\0 oj0 ; 

occnlto.sinfto o de bom cm·rospondce ;t hum'o.":t 
c·.unfiança quo me fui dem1 1 nscralh~ n 11 dcsnju Ao n. fj20-0nün so diz: tolhas de qm\1-
de hem se1·vh· :1 mi 11 Jt<t pa1;1·i<t. ( Jlfailo 1Jcn1 _.., qtwt· csprwie, inclttSÍ\'C us vcnti!auoecs ou 
, vem ;~, :Me~a, é lid:t 0 enyiada ;~ cornmis- «a.potes, tlu b:tl'L'O sim11les, c;mto 8$, lliga-sc: 
são de Inst.rtrcc;ílo Publica:; a rcpreson&aç-fio telhas <kl qnalq um· ospccie, lncl wüve os vcn
dos :tlumnos da 4"- scl'io do eurso tln dit·cito tiladot·os ou ca.piJtc,;, ele htll'l'o sintplc,;,ccnto, 
lla Fa.c:uld<tde da Bttlti<t, ue<lindo CJIIC lhes 1·1)000; . 
sej:~ JJ\lt'miiitiua a ft'Cftttctwia. 1las aul;ts do Ao n. G;)·i-Sul,:-;titna.·s! a prinwiea 11arte· 
5o :uJ.no, com (lil'eit.o a (~.1n Iil;t!'(,~o vlndr.~m·o da notL R~ pel<t seg1tintn:-o:>. -vidt•os polidoi'l 
}n·estarom exames des,.:n :tl1Illl. 1lenomin:tdos - úiseautr:s - pag;tr<lo mais 

· 50 °1
1

0 doS,l'üSI. J[Jctivos direitos. Vae a impJ·imil· ~L seguint.n 

N. :1.2-lDOl 

R.edac~·(7o final rlo p1·ojeclo n. 1.'31 C', dr~ 1900, 
que fa; varlas altaa(:ü..:s na f((l"ifit. da!; 
.1/(imclegas em dyor 

O Congresso Nacional dccrotct: 
Art..l. o N;~ tarii"<L das Alfmdcgas em vig-ot· 

scl'ão feitas as seguintes altoraçücs: 
Ao n. ÓO-Onde se tliz: de leite 1$200, do 

m<tt·garina 2$400-dig<t-so: de leite i$500, de 
mn.rgarin<L c substitutos 3$000. 

Ao n. 101-0nde se diz: trigo em grã,o 
8010 réis-diga-se: trigo em grão $007 réis. 
.. Ao n. 159-0ndc se diz: $030 -50 o f o -

d.igrt-SC: $060- GO 0
/ g, 

• Ao n. IIJ:l- Substitua-se pelo seguinte : 
«fundillo ou guza om lingu;~dos, kilo, lO réis;. 
JHLdlallo, lülo, 50 réis » ; 

Ao n. 1.0:17-0ndc se 1Hz: de pinho ou llC 
qualquer 11ta1loim ot·tlinarla, proprlos ex
clHKiV;I,rnontc par:~. 11hosphoro:-:, desarmados, 
::.20 réis, armados c eomplcto~, 400 réis; 
diga-se: (< 1lc pinho, idem, itlcm, proprios 
m.:clu~i va.mnntc lJaL'a. plwsplwros, deSttl'lll<"L
clos, 800 réis ; m•m;~1los c complet;o:-;, 18000 »-; 

Ao n. 1.055- SnlJ,;titua-se pelo seguinte: 
« }Xtlitos J.c madcit'<t pc~l'<.L phospltoros, 500 
r<~is ». 

Art. 2. o Revogam-se a.; disposições em 
contr;~l'io. 

S:Lla, d;ts Commis:-;ües, :30 de m<do de l90I ~· 
-Gueaelha l1Iot~n7o.-Vil·ialo ]fascavenhas .-
:b·aujo Gôes, 
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V<LC n. irnp;·imit• o ::;cguintc 

PH.OJECTO 

N. 31- IDO! 

JJcle1"iiÚna. que as transfaenáas de of!iciacs 
a?'?'cgirncntados, legalmente haliilitados, tis 
quacs se 1·e(en J n decreto n. 350, eLe 1.'3 de 
no~:emú1·o de 1900, devem ser feita s de 
acconlo com a lei n. 8.169, de 14 de 
julho de 1883, e sm·iío facdtativas-tanto 
Jxo·a o em·po de t:n[Jenhâ?·os como pant o 
de eslado-maio1· elo exen~·ito 

A Comrni.~sã.o de Mal'inh~~ c Guer·ra., con
'.sider;tndo qué o :t.t•t. ::o do uccecto legisla
tivo n. 350. d,_, 13 de novembro do anno 
Jla.ssado, deter minott '1 ue as transfel'encias de 
.otnciaos aercgimnntados p ~tra os corpos de 
cstado-maiOJ.' e de cngonheieos f'os.,e feita 
de accot·do com a lei n.3.10?, ele l4do 
julho de 1883 ; 

Considerando que o mesmo dccecto não 
tem sido dcwid;trnento, execlltado, sob o 
. .fundamento ck que a lei dn 188:3 a.o p <t.sso 
-(1Ue declar<t que as teansferoncias p : ~r<t o 
-corpo de engenheiros devem ser- facult a.-
'ti v as, - é o nüss<~ com relação ~í.s tl'a.n:sfe
rencias pttl'a o col'po do estado maior ; 

Consider·ando que esta dtrvida compete só 
ao Congt·c .so desfazer c muito principal
mente ~i. Cornmissft.o de :.V[arinha c Guer1·a da 
Ca.mara, como autora q_ue foi do substitutivo 
.que clmt logar ao refeeido dccr·cto n. ::50, 
- resolve apresentai' á considcrn.Qã.o da 
.cn.mara, como explicativo do art. 3° desse 
rlecreto, o seguinte projecto de lei : 

O Congecsso Naciona.l re:;olvc: 
Art. lo As tr;msferen cia.s de officia.c::; :t.•·

regiment.a.dos, legalmente h;llJiliGadm; , ii.s 
-quacs se r efer e o decreto n. 3.)0, de 1:.1 dn 
novembro de UJOO, dovcm sór· feita~ do 
accordo com a lei n. 3. lô9, de 14 de julho 
de 188:), e seeã.o-facultativas -t<Lnto para. o 
corpo de engenlteir'o.~ como para o do estado· 
maior do exercito. 

Art. 2° Revogam-se as disposiçõe3 om 
Mntrario. 

Saht dn.s Commissões, 29 de maio de 1901. 
- 1'1lves Ba1·bosa, presidente. - Roclolpho 
.Paixão.- Soa1·es dos Santos.- Albuqtterque 
Sere} o. 

o Sr. President;e-Esta.ndo adcau· 
tall<~ a. hot'a, designo par~ a.manhã n. se· 
guintc ordem do dia: 

p• parte, até 2 l / 2 horas, ou antes: 

I 
;Lgn;L na cühLlle (lo Rio de .Ja.neiro, clestina.do 
O IH'Uducto tlc:;s<.L tn.xa, iÍS Ücspczu,s com O me
lll0l'i1TI1Cll Go c ampliação d::ts o lm.ts do ahast~:
eimcnto de a.gua. c d ~L Estrada de Ferro do 
Rio do O•u·o c cU outl'as providencias (2" dis
cussão) ; 

Votação do peojceto n. 2:35, de I!JOO, auto
rizando o Poder Exceutivo a computa.r, par~ 
n. aposentadoria do director de Conta.bilicladê'! 
tla Secretaria. rh Viaç:iio c Industria, enge·· 
nheit·o .José do N.-~poles Tellcs de Menezes, 
toclo o tempo em que es~c serviu em va.rias 
commissõcs dos .Minis ~erio3 da Guerra., Agri
cultur~L, Viaçã.o c Indus1;ria (discussão unica); 

Votn.ç:ão cio projocto n. 95, de 1900, (235, 
de 1899, do Senado) r·eguln.nllo a, antiguidade 
da pr·omoção do tenente-coronel .Joã.o Leo
cadío Pereil'<L de Mello ;~ esse posto (discussão 
uniea) ; • 

Discussão nnica do p;wccor n. 11, de 1901, 
dispensando do scrvi\:0, com os vencimentos 
11 uo perco li c,· o otncial d<t Secretaria da. Ca
maea. dos Deputado;; Alberto grnesto Ja.cq_ues 
Ouriquc ; · 

Discussão uniea. do pa,l'ecct' n. 12, de 1901, 
conceclendo ao Deputa do pelo Est ado da 
Bahi~t Fra,ncisco i\hria Sodré Pereira 50 dias 
de licença p;Lr.L tr·atar de sua saude ; 

DiseH~sT:í.o unicn. elo projecto n. 24, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
seis mczes de licença, com o ordenado a que 
t;ivot• direito, ao con.!uct.l)t' gceal do abasJ;eci
mcnto dP <Lglla aCapitn.l Federal, .\leco Mario 
de Sü. Freire ; 

2" di:-;cnssii.o do projocto 11. !G4, (lc 1900, 
a.tri;ol'izantlo o Govel'no a confirm;Lr, ;Lttcn- ~ 
dendo :'ts nec~<!Ssa.l'i;ts vaga,;, no respectivo 
pu,.;to, os all'ot·cs gt•a.tlua,los que tiveecm ob
tillo ;ts n.ppt·ova<;t"ics plenas de llliC t.·a t;t o 
it. i' t. 05, do rcgulõt.rnen to de 18 de •t.hril do 
18D8. 

2" péLt'tc, ;i,s 2 1/ 2 hot•a:;, nn nntos: 

Con Ginnação d;L 2"' cliscns:;ã.o do peojecto 
n. 87, de HJOO, mandn.núo ob;;ct'Yar varias 
disposições pa.r;t fiel execuçft.o da lei tlo casa.-
mcnto civil ; · 

Continuaçã.o (la, 2"- discnssã.o do projecto 
n. 85, de l 900, r egula ndo o sorteio militar. 

Levanta-se a, sessão üs "1 horas c 50 minu
tos dn. tarde. 

Votação d.!) projecto n. G2 A, de 1900, 
croando a taxa addiccional de 30 o 1 o so bt•e as 
.que actmtlmente se cobram pelo consumo de 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 14:31- Página 1 de 28 

310 ANNAES DA CAM.A.RA 

22" SES~~\0 J:?-f 31 })E ~IAIO DE ] 001 

Pn~súlenciu dos SJ·s. Y(!.:r rle Jl[•;Uo (Presi
rlcntc), Ui'imno .Sán/os (1° V1:cc-Prcsidcn/(~, 
c Lui:; (;;,ulúerlo (1° Seerclarin) 

Ao meio dia pt·oee<k-se a ehamada, ú qnc 
r·t•.spondcm os Sl'~l. Vaz de Mello, C~Ll'iüs de 
l'\ovae~, Ang-elo Neto, Agapito dos S;wtos, 
Luiz Gualberl;o, Gabriel S:dgado, Urbano 
S<mtos, Cltrü;tino Cl'uz, Nogueira Accioly, 
Fl'cdcrico Borges, Gonç,alo S:;uto, Silva I\•Ia
t·iz, Bricio Filho, .João Vieira, Peecim de 
Lyra, Julio ele l\1ollo, .José Duarte, Epam1-
nonda;.; Gea.cinclo, Ar<wjo Gúcs, Faustu Car
tloso, Seaht•a, Milton, jfanocl Caetano, Eu
g-enio Tonrinl1o, Alves Bat·bm;;L, Para.nl1os 
:\lontcncgro, Ga ldino Lorcto, Pinhcieo Ju
nior·, Hcrcclia tln S:i. Celso elos lülis, Custo. 
tlio Coelho, Per·eira Lima, .Julio Sanr.os, Au
r·cliano dos Santos, Maetins TcixeiJ·a, O li
YCÜ'<t F'íguciredo, .Joa.r1nim Brcvü:>, Thcophilo 
Ottoni, C1asti'io rl;t Cunha, Jo!'l!~ Bonithcio, 
.João LHiz, LüOntll Filho, Antonio Zaelta1·ias, 
SilveiJ·a Drumrnond, \!anonl F111gnncio, Lilt
dolpho Cn,ct:tno. Olnga.eio Maciel, La.ma.rtinc, 
Gustavo Uo<loy, Dorningucs de Castro, Dino 
Hucnn, Cincinato Bl'a.ga, Azevedo 1\lal'Ctnes, 
Xavier· <le Almuid:L, Çarlos Cav:~lcanti. Paula 
Ramos. Fl'anei,;eo Tolcl!tinu, Barbosa Lima, 
Vesp:L~iano de AliJIH(IJPr(ltJC, Cassinno do 
NascinH'ní;o ü Diogo Fortuna. 

A IJt·r:-se a ~ess:io. 
E' .li1la n S!'m dniJate :tppr·ovwla a a(: ta !la 

se.:;s:·i.o a.n tP<:< •d ente· . 
Passa-S<' ao c•xpedinn'te. 

O Sr. Carlos de Novacs (/ 0 Se
n·dm·in) peoePdc~ <i loitu!'a do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ollici11s : 
Do l\lin ish:1·i 1j da Guel'l'a, de 2J do cor

rent;e, cnYiando o rerlnel'imento em· qne 
u consr.wvarlor do Arsenal cirul'gico c tto 
gabinetu orlontologico do Hospital Central rlo 
exercito, .José Fortunato da Silva Pinto, pede 
que os seus vencimentos ::;cj;.~m cquipat·ado::; 
aos do conservador do Hospital de Marinha. 
-A' Commissão elo Orçamento. 

Do Sr. Dr. Tltcotonio Raymundo de Brito. 
requerendo a esta Camar"a pa1·a ter o destino 
eonvcniento o protesto feito pelo Dr. Cy-

. })riano José dos Santos, eloitor do município. 
de Belém, capital (lo Estado do Par<1., contl'a 
a expedição d0 diploma. rlo deputado p3lo 1 o 

districto do Esbdo do Parú, ao Dr. João Ho
sanna do OliYC'it'a, cujo protesto não foi pre
sente ti .Jnntn. i\Jmradora pelos motivos con-

stant.cs damcsma.-c\. Commissao de PctLção 
o Poderes. 

Acta da apm•aç,ao ger·at rla eleiçü.o procr,. 
d ida na cidade de Belém. capital do Esta.rlo 
do PaJ'<i, no di:l 8 de alJrit do corrente <J,nno, 
para pr"eenchi rnento de nma vaga rlc depu.
tn.do ao Congresso Naciona.l.-A' Commissio 
de Petiç,ão c Poderes. 

Ad:.L da a1mra~'ão geral da. eleiç,i'lo procc· 
dida no dia H Llo <.Lbril do corrente anno, para. 
um deputado ao Congresso Nacional polo lo 
districto eleitoral do Estado do Para.- A' 
mesma Commis5ão, 

RcrlltCl'irncntos : 
De IIemirtun de Gúes Tourinho, ox-:tgcntt; 

despacli:.tnto e comprador lla Estrad.a do Ferro 
de s. F'r;mcisco, pedindo aposcntartoria.
A' Commi:'!sã,o de Fazenda. 

O Sr. Galdino Loreto-Sinto, Sr. 
Pref;i1lcnte, r1uc não esteja present~ o Depu" 
tado Sr. Neiva, a cujo discurso tenho neces
sidade de fazer uma I'ectificação. Li no Dia
rio do Cong}·esso o seguinte: · 

«Dornon::;~rei que não se deYÜ1 dar autori-
zar;ão .. ,>>· • 

O tn·ador rofcrüt-se <i. au 1,orização ·que o 
Congresso d.cn ao Poder Excéutivo para rever 
o Codigo do Ensino. 

«Demonstrei quo não se devia da1; autori
zação; mas, homem pratico, contornei a 
rüfficuldade c uni-me ao meu prc~ado amigo, 
o nobee Deputado pol' Santa Catlmrina, o Sr. 
Paula Ramos c tornei sua a minha emenda.» 

O SR. PAVf.,\ HA:\tOS-Ha equivoco do 
orador. · 

0 SR. ÜALDI:'\0 LORETO-ACllli ha Uill equi
voco. n~io é bem um c<pli.voco, é um Ol'f'O que 
a;t;t·iuuo ;i, rerlacc.~ã.o de debate.:\ e <t t:.teltygP::-,~ 
phia. O orador não quceia. dizcl' que a, emen
da era sua c sim que era do nohrn Deputado. 
pot• S<utta, Catharina, o 8r. Paula Ramos, 

0 SR. PArLA RA;>.ros-Não (>.minha. 
0 SR. GALDI:'\0 LORE1'0-I8GO collijo tlC• 

trecho seguinte: 
«Aind<t que escusada, dei-lhe toda. a nünh~. 

dedicação c venccmoa '~ campanha.>, 
Quer diz;or quo o nobre Deputado pela 

Bahia suppunlta qnc tinha dado a sua, rledi
caç~ã·) a uma emenda tlo nolwc Deputado por 
SanGa Catharina, o Sl'. Paula Ramos. 

E' cxacto, Se. PJ·csitlcntc, que o nobre Dc}
pntado 11or San~êt Cathal'ina b<\teu-s.e co211 
vigM c brilhantismo contra a autonzaçao 
q uc se ia <lar ao. Podm· Excc~1ti v o; S. Ex:. 
foi t'a.llical, q ncrHt a supprc:'isao. ]Wl' completo 
da autorisa.çã.o ; o homem prat,lCo, scgunclo o.,. 
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expressão do nobr~ Deputado pela Bahia, foi os interesses e o serviço publico com a pu
o orador que, ne~te momento se dirige á Ca- blicação de um jornal« A Noite» no Dim·io 
ma.ra ; fot o humilde orador quem apresen- Offiéial, leu e apresentou perante a Camara. 
tou a emenda que modificava as condições diversos recibos e um titulo de caução. 
em que era dalla a autorização ao Executivo, Era natural, para precisar melhor a defeza 
estabelecendo que, uma vez feito o Codigo de do Ministro da Fàzenda, que esses doeu
Ensino pelo Poder Executivo, deveria ser mentos viessem publicados com o seu dis
submettido ao Congresso Nacional, e foi esta curso por isso que este vem publicado na in· 
emenda que teYe da Commissão de Orça- tegra. 
mento, de que era relator, nesta parte, o E' crivei, comprehende-se, que um orador 
nóbre deputado por Pemambuco, o Sr. Cor- publique documentos que não leu, referindo
Helio da Fonseca, parecer em que se decla- se apenas ligeiramente a elles, quando o 
rava que« a Commissão não se oppunha â orador quer dar uma nota real ao que fez 
approvação da emenda, » merecendo ser e ao que disse. O que o orador não póde com
approvada sem grande difficuldmle. prehender, o que a Camara não pôde igual-

O nobre Deputado pela Bahia equivocou- mente justificar, é que um Deputado que de
se. S. Ex. esforçou-se ao lado do Sr. Paula fende o Ministro, que traz documentos para 
Ramos, ma;; não para que a emenda que es- essa defesa, que os lê perante a Camara, não 
tabelecia o ad t·eferendum do Congresso fusse os publique no seu discurso ! 
approvada. S. Ex. queria que a autorização. Isto pôde até fazer suppôr que os do
fosse completamente supprimida do pro" cumentos são para inglez vêr. 
jecto. Não quer acreditar nem um momento 

Não se trata-de umaimprobidadedo nobre que o nobre Deputado pelo Pari tivesse 
Deputado peh Bahia. S. Ex. era incapaz trazido para a C amara documentos desta 
disso, tanto mais, tratando-se de uma cousa natureza ; o que acredita é que S. Ex. foi 
tão insiguificante, ha simplesmente um equi- illudido B onde os olhos não voem a razão 
voco,_ mas comprebende V. Elt. que, por lobriga. · 
menor que seja o meu amor proprio, eu não O Sr. Deputado pelo Pará leu os recibos 
poP.eria consentir que se passasse uma es- de 250$ cada um e· apresentou uma caução 
ponja sobre o meu nome. Si alguma respon- de 600$ para garantir essas dividas diarias 
sabilidade ha no acto que pratiquei, otl'ere- de 250$ e affirmou que a tiragem do 
cendo esta emenda ao projecto, assumo-a tão jornal é de 500 a· I. 000. exemplares. 
inteira e tão comple~acomo nella se contém; Admitta-se que é de 1.000 exemplares. 
si, porém, trata-se de uma gloriola qual a de Ora, 1.000 exempla1•es vendidos a 70 réis 
prever. os desastres . que, naturalmente, se cada um, que é o preço de cada jornal, por 
dariam pela approvação da autorização nõs iss.o que ::10 réis são para os vendedores,·· 
termos om ella estava concebida, então devo produzem 70$ ; de fórma que os redactores 
declarar que não são tão grandes os meus d'A Noite pagam diariamente por um objecto 
meritos (não apoiados), não são tantas as 250$, para vender diariamente este mesmo 
minhas gloriolas para que eu possa esperdi- objecto por 70$00(} 
çar esta pequena provisão que, em todo o O orador não comprchende que alguem 
caso, me abona. compre um objecto por 250$000, certo de 

Creio, Sr. Presidente, ter dito o bastante que.va.e vender immediatamente esse mesmo 
para que se fique sabeiido que, já o anuo objecto por 70$000. 
passado, eu não confiava no criterio do hon- Uma da:. duas: ou estes redactores d'A 
rado Sr. Ministro do Interior e que propondo Noite fazem uma caução de 600$000 que 
o ad 1·e(erendum na autorizaç.ão, tinha toda equivale quasi ao pagamento de ::1 dias e 
a razão, razão que os factos vieram justificar publicam o jornal 1, 2 e mais mezes e ca
provando que não andaríamos bem, como loteiam a fazenda publica, tendo assim lu
não andámos, dando autorização ao El!:· cros; ou esses redacéores estão dispostos a 
ecutivo nos termos que ella foi conferida. fazer o pagamento diario e, neste caso ha 

Tenho dito. (Muilo bem; muito bem.) uma grande bolsa, donde Sttho o dinheiro, 
para, com prejuízo enorme delles, ser sa
tisfeita a fazenda nacional. O·f!!ir. Fau8to Cardoso (')- diz 

que é muito pouco o que tem a dizer. 
Hontem o nobre Deputado pelo Pará, seu 

illustre amigo o Sr. DI. Serzcdello Corrêa, 
defendendo o Ministro da Fazenda da incre
pação que o orador lhe fizera de prejudicar 

(') Não foi revislo pelo orado1•. 

O orador não comprehende que haja uma 
bolsa tão fecunda que possa süstentar um 
prejuizo diario de 180$000, ainda que a . 
gente, a familia do moço, tenha engenhos 
celestiaes a funccionar diariamente para 
cobrir os prejuizos do pimpolho. 

Não voltará mais a esta questão; mas 
fique registrado que o Sr. Deputado pelo 
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Pat·á.. o St•. StJt'zedello Col'eih, len rlocumcn
tos- recibos e ca.uç~ã·J-para. doí'endcr o 1\Ii
nisr.t·o rJa, Fazenda, n n:'í.o publie .Ju estes do
eumenr.os no Diario 1/o Con!Jl'es~o. 

guit· nos ulteriores tot~mos, att) julgamento 
final; bam a.ssim ctuc a justic,~a. fed.Lwal, r}ucr 
pela lr,i tl~: sna orga.nizaçã.o, ClUCl' pela Con
stituiç;ão, só pódo intet·vü· nesse objccto 

lsto, J·epetc, raz titlsconfiat·. qne os 
curncntos S<~j:tm parn. inglez vet·. 

do- ctuandn llaja recuesn voluntario para o Su
pt•emo Tribunal, nos ter·mos do n.rt. Ci I, n .. '~, 
da Constituição. Sem ae1·er1it:n, tm·na. a iÜ'l.l.ll', que o nobt·o 

Deput..:ul c) rlo P;mi, se,ja. po!'!;adOl' de rlo· 
cumc ntos dc3t;~ mttut·ez<t, e!'ê rp:e S. Ex. foi 
illu,lido. 

Dá po1· finda, pJla. s:ra p:u·te, est;:t questã.o., 
porqno e,;t;i, mnito gt·a.to á mocirhde que 
redige i l N oite. Em vez· de pitSs<u•-lhe uma 
descompo.,;tlll'a, como 6 v-ew na, tcet·a, de
l't.tm-Utc n t'CCI'a.to. E, si apena<> hoje n)Ltil 
<.tind.a. rw :l ;sumpto, 1} p;tt'<\. puni l-os d.e tm·orn 
dito rptc o rctmto r! rwtis h:)lli 1;o •1rw o ori
ginal. 

E:)S;L diveesidaue de inteepeot.ar~ã,o rccla.méL 
um pronunciamento por pa.L'tc da Cama.ra. e 
<Lctunu no cspil'ito do ora.dot· para. ot'ga.nizar 
o projsetu que traz <VI conltec·.imrmto do:; no-
ln·es Deputados. · 

Do exame ctuc fez do a.ssumpto, concluiu 
ll'W a" tli \TCL'Sas 011iniõcs podrnn se resumü· 
nas Hc., scguintei: 

a) u !'1il'o competente p;tm <1 11,l'l'eca.daçilo 
dn espolio rlc cstra.ngeiro.3 ~~ sempre o da. ju,;
tiç:t e.~t.adu;tl; lt;wcndo tra,ta.do nu convenção 
o pl'neossn finrh ncss3 juizo e no caso con-

0 ~r. José BonH"aeio diz (1110 ktrio, ha o recurso voluntaril) par<t o Su
oceupa a. Tl'iblln<t p~H·a. suhmettm· ti, ele- prcrno Tribuna!. 
va.d.a <lpt·eeia.ção tl<t Cama.ra um projecto de O Al't. Gl, n. :2 da Constituição diz: 
lei r.::Lwentn á a.reec<1rlaçã.o d-e e:Spolios de •<.\s riecisõcs 1los juizes ou tributncs dos 
estnwgoil'uS c no intuito do decl<tt'<U' qual o Esta.uns, na::; m;ttm·i::t) de s1ut r:ompetencia, 
rü.ro competente p:tra conhecer das questões porã·J f;ermo <.tos pt•ocessos e ;Ls questões, 
dessu. ll <ltnt'L)Zi1. ::><1h·o r11ta.nto ... a, cx.palio de cskangeiro, 

A matel'ia, pela smt impol'ta,ncia, nrrm voz qua,nrlo a espede 1üo c3tiver prevhta em 
fJUC ao lado de <dr.os intoeesses privados que convcnçã.o ou tt·;Ltltdo. Em tacs casos, llaver:L 
abrange, t0m um r:aractcr inter·nacional, t•ecur·so voluntat'io p<Lt';~ o Supr·emo Tl'ihunal . 
exige uma. solur;üo do ;~ongr0sso, vo&ando FeueraJ.» 
este a lei que dê a vcr1hdeira interprt~taçã,o Dé~hi concluem os '1'10 sustentam a. pf'i-
ao tox ;o cunstitueional. mcir·<.t opinião ClllC, na líypothese de haver 

Só aisim c:~:>SM'<L de vez n, incel'teza e dos- tmk~dn, <ts scntenr;a,; dns juizes esli<ttluaes 
a.pp trccéát.o as hcsitaç,õJs que se notam no põem termo aos processos e, pois, não lm
moJI) de julgar· dos nos::;os tl'ibunac;, sernpt•e ver·;i, 1~ecurso algum-a eompot:mcia :-;er;í, 
(1uc Lltas si:i.o a,[fuctas flllúStõcs s:rbee espolio.; semp1·e do jnizo nst,wlu:d. 
d.e esk<Lrlg-ciros. . Esse mo:lo de voe não lhe parece proce-

Nã·J. tôri1 h:wido rle~isõcs .. uniformes, nil.g se dente, nem sm·;L poa;;i n~l aclmittit·-se que sô 
tem lJOllido f'or·mar <t jneispmdcncia na. es- no r~a.so de nã.o lt<.LVet· üatarlo ilevet·;i, se dar 
pec:ie; v.will Lll1 o> juizes n 1. applic~a.ção Lb n t'i\Cill'So volnntario. 
lei e clivergcm os 1111e se <letlic;.tm ao est.nrlo :'\ào p:>rli:t e.;t:u·, norn esten) na. mente 
do dir·eitu no morlo do cne:t.L'iLl' o t',)Sn[vot· ;t, d.o lngisl:ttlor eon;;t.ituinte rtegar o r·ecurso 
(i11CS t.f~o. H a j11lgados do Supr·cmo Tl'ihun;d, p:u•;c rJ ca-:o d<~ o:<istnncia de t.mtado, serí1 
incungr·uente:> o con'a·a.dir:t:>r·ios; uns, de· duvich ;>Jguma. o mais impot•f;a.nte. porque 
clat·;w;lu eompdrm te o fÕL'O <b ju~tiç t es ';;t- ern-ol v e d isposiçõcs r:speei;ws ;wecitas pelas 
d:uaJ, haja ou nã.•) tr:tta.do; outeos. r:on- nM;ij<)S, cujos inter·c;sr:s <t cunveoção am
cluin1lo pela coJnpetcnci.tl, d:t ju;;tiç:a fedceal, pa.t'<L 
na hypothc~e d L c:dsbnci<L ele trai;ado. o E' in fundado, é .illogieo, nffiguea-se-lhe 
ness~lS decisões, o a.ccordã.o é prore:·iclo pela absurdo dizer que as qnestõcs, dada a ex.is
m;tiol'ia de urna dons votos. tenci<~. 1lo teat.ado, terminam no fôro esta.-

0 aviso de 17 de outubro de 1892, uo Mi- dual. 
n.isteri'J da. J u3tiç~<t, recurnmead.a aos juizes Pede li cenc;a para ·ler ;i Camara a. consi-

. . locacs a fiel obwrvancia elo pr·oces ;o J.e a.r- tleraçã.o bem ponderada. ue um eminente 
recadação e3Gabelecido no regulamento n.855, ministro do Supremo Tribunal, no voto ven
d.e 8 de novembro de 1851, a.fim de evitar as cido ctue pt•ofcl'iu a respúto do a.ssumpto.: 
mcta.m;tções ctne constantemente são feitas « <L duutrinrL firmad;.t peLo accordão (compe-

. pelo.; agentes diplomaticos estl•;1ugeiros sobre tencia. d.o juizo c.~tadual no caso de conveoçã.o) 
o alludHLo pe;)ces;;o. dá fatalmente logar á seguinte conclusão ah-

0 aviso de L de n:wembro do mesmo a,nno surda: nas questões de e . .;polio de estrangei
decl:u·a que taes a.rrecada:çõels competem ás ros, não h;wend.o tmtado ou cot).Venção, para 
autoridades cstadaaes, de accordo colfl o dc-j n.s injustiças, ·porventurit, pt•a'ticadas pelos 
ereto .. n. 855, de 1851, e a elln.s cabQ pr·osc- trilmn:tes elo.,; E~t;tdos, havet•i.l. o remedio no 



313 

~-- . 

-at't. 61, n. 2, ela, Constituição; no caso, J «Compete ;tos juizes ou t.ril11mn.cs fcderàes 
porém, ele j,a,;·er tratado ou convençáo, nã.o proces~ar e julgar as qnnstõcs de direito 
haver:i rcmc~dio de cspecie alguma p:tra taes criminal ou civil inte1·nacional». 
injustiças ; no emtanto, o segundo caso é 
jushmente o ImLis importante porque nelle 
se acha envolvida <~ autorübde soberana da 
União.» 

I-Ia, por~m, SL'. Presidente-, quem sustente 
. um~L outt•a. opinião-a c1ue considera cumpe
tente o l'ôro d<J, justiça estaLluaL, hn, vendo 
na hypothese de não existir tratado ou con
venção o recurso voluntario nos tcl'mos do 
art. Gl, n. 2, c no caso ci<L cxistcncl<L 'de 
tr;Ltado, o reeut·so do art. 5D, § 1'>, lettl'a a. 
I_>at'<~ este d~t-se a intervenção da j u.~tiça. 
1cderal, nas duas hypothescs sómente em 

.. gl'áo de ree u l'SO. 
Esse modo de pensar tmnbem não lhe pa

rece rund;tdo nos preceitos constiGucionaes, 
porque o rccur·so do art. 5!), § 1°, lettr;L a 
ü muito I'estl'icto, é o recurso extraordi
nario, nJ,o pódc see interposto no caso de 
~1u:Llquol' ~njusi;iqa ou lesão que a parte 

. Julgue sollt•er no seu direito, dellc só se 
.póde US<\l' quando houvet• duvida sohre a 
validado ou a.pplicaç:ã.o de um tratado. 

O ;n•t. 50. n. 2, lct;t,ea a, fliz CiUC ,~das sen
tenças <li~s jttstiças flos Est:vlos em ultima 
inst;Lnci;L ha.vct·ü, recurso P<Lra o Supremo 
Tribnn:ü : a) quand 'J se que:-:~tionar s•Jbr·c a. 

·validade ou <Lpplic;_tçã.o de tratados e leis f'c· 
deracs ... i, 

Sem disctltir <L validauc ou ::t,pplica.çã.o de 
, um tratado, a pad.e pôde e ;ta r lesada e sen

tir-se prejudicada em seus interesses c :-ma 
reclam;Le;ã,,_ ser de t;Ll ordem que mptive 
uma qucstao internacion<Ll. Entt'et:mto, o 
recurs:.> ni1o pôde S3r interposto por não se 
dar :.L hypothcse do <Lrtigo cit<Mlo; a. consc
quenci<L sorá :t mr.sm:L, inconvenicntfJ c 
ab.mrda da. JH'irneira opi liião. 

A terccit·~t, <L <Los que puns;Lm que o l'àt·o 
. competente é o do juizo sccr:ional, quando :t 
. especin nstive1· pr·evis~:L em convcnçfi.o ou 
tratado; sendo, no caso contr;~rio, o .~n juiz:o 
estadoal, nos termos <lo art. G l, n. 2, ela 
9onstitni,;ã.o, é a. qu0, no eonceito elo omclor, 
Intcrpretn. fielmente o texb constitucion<tl. 

A suCCi)SSão dos subditos de nações es~l'an
geiras, ;.u·recadaçã.o, invent:~rio c 1nwtilha 
ele seus lJens ::;ão matcria.s que pertencem á 
esphera. do direito intct•nacional priv:tdo; 
rcgom-se pelo eslah~to pessoal, isto é, pelas 
leis do paiz a. que pertence o individuo, c as 
naçõ6.s podem convencionar as regras de 
a~cordo com as qua.efJ se deve proceder, 

. sempre qu0. se dá o lil.Llecimento de um de 
seus Sllbditos. 

Sendo assumpto do clireito internacional 
. privado, (~ claro rtue, em regra. ~L justiça 
federal compete intervir· ex-vi do art. 60, 

. lcttra lt, da Constituição que dispõe: 
Cumara V. I 

Assim, tmla. ;1 en.us:t em que se ag·item 
interesses de e:>trangeil'os, em que se tra.te 
de arrecadar, inventa.rioa e partilhas os sens 
bens deve, em pl'lncipio c na. conl'ormiun.de 
r!<L disposiçã.o cit.:Lda, nojui:w seccion<.Ll. · 

Si <t e..;pr.cie estiver prevista. em conven-~ 
çio ou. trat.a.do; com -m:Lioria de razão, por
que ltéL uma. lei c~pccia,J para as clua.s altas 
p<Lrtcs contt·acta ntcs; são dt.ms soberanias 
r·cgulando um ca.so o osso acto de duas onti-. 
da.dcs politi.cas sohcl'a.nas só IJOdc tcl' exe
cuç~ão perante o poder nacional. 

A regra ahi cst;i, no a.,rt. (;O lettra, h, mas <1, 
Consi.ituiçãc> esta.heleecn mmt excepção, tor
n.a,ndo competcn te <J, just.içtL esta.du<d para as 
questões sobre espolio <lc cstmngeirvs, não 
csta.n<lo '-" e:-:peeio peevista em convenção ou 
trat:Ldo; é a limitação do ar·t. Gl n. 21 que, 
se llou <L faculdade a.o juízo estadun,l, restrin
gia-a logO, com o rcemso voluntario para o 
~upr·cmo Tl'ibuna,l F'edec:Ll. 

E' :t opinii'~o condensada. no projecto, or<L 
a.pee,.;entado <i Camara. Lcmlwa que muitos 
dos nobres Depnta.dos tiveram a glol'ios<L ta
l'Cf'i1 de collaborar no Co<lígo fundamental da. 
Repnblic:t, acompanharam o largo c impor
tao tis::: i mo debate n, cerca.. das di vel'sas dis
posições desse cst;1,ttdo político, o podem, 
eom a competcneitt tlc que dispõem, esdare
cct' o assumpto que o projecto consubstan
cia. 

Pro\·ucando o oxttmc da questão, que con
:::idel'a. importantn, pm·;L que l~Cs~cm a.s hesi
t:v~tíes elo:> jnlgallo:~ dos Tt·ibnna.es, firm<Lndo
~e a. Yct·da.deim doutrina, cspcm qttc o Con
~r·esso pt·c,te mais esse sm·viço :i. Legi:-:~la.çã,o 
rlo paiz:. (Muito bem, muito bem. O o1·ar.lo1· rJ 
ctt1J1 }'ll'i lil entarlo pelos .~e~~.~ col/('ga s) • 

O Sr. Presidente-O projecl;o fica. 
sobt·c <L nws:.t ah~ ,ulr.()t'ior rlelihct•:tçii.o. 

Compa.reeem mab os Srs. Ca!.'los lvl:Lrccl
Uno, S~L Peixoto, Al'i.lun· L.emoa, Sel'zedello 
Correm, Rodrigues FCt·nandes, Thomaz Ae
ci.oly, Joiio Lopes, Fr·;_mcisco S<i, , Sergio 
Sa.boya, Augusto Severo, Eloy rle Sou:la, 
Tn.vares de Lyl'a, Lima Filho, Canüllo de 
Hollanda, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, 
Mot'ciea Alves, Estacio Coimbra, gtpidio Fi
crucircLlo, Pedro Pernanilmco, Raymundo do 
Mil'and:.t, Joviniano de Carvalho, Rodrigues 
Doria., Tosta, Paula Guimarães, Vergne de 
AhL·eu, Toleni;ino dos Santos, Marcolino 
Moura, .José Marcellino, . Henrique Lagden, 
Oscar Godoy, Augusto de V asconccllos, . Sá 
Freire, Barroj Franco Juniot·, Pereil'a dos 

·lO 
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Santos, \'il'ia.to 1\fasca.renhas, Pcnido Filho, 
Alfredo Pinto, Mayrink, Sabino Barroso, 
Padua Rezende, l\Ioreil'<t da Silv<t. Fernando 
Prestes, Valuis de Castro. Costa Jtmior, .Joa
quim Alvaro, Cajado, P:wlíno C<trlos, Araujo 
Cintra, Hermcnegildo de Moraes, Teixeira 
Brandão, Manoel Alves, Xavier do VaJle, 
João Candido. Lamenha Lins, Soares dos 
Santos, Ang-elo Pinheiro, Yietol'ino Monteiro, 
Alfccdo Vàrclla e Campos C<trticr. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada. os Sr.~. Jo:-;é Boitoux, José Euz.ebio, 
A.nizio de Abreu, João Gityoso, Raymundo 
Arthur, Percir·a. Reis, Gomos de :Maiitos, 
Francisco Sodré, Felix G<tspar, Satyro Dias, 
.:\ugu:-;to de Freitas, Rodt'igues Lima, Dio
nysio Cerc(ueira, José Mo!1j;1rdim, Samp~io 
Ferraz, Raul Barroso, MartJnho Campos, Nilo 
Peçaoha, Lom·cnç'o Bapti;;;ta., Montoir·o de 
Bal'ros, Bueno do Paiva c :Miranda Aze
vedo. 

E sem cansa os St>s. Albnquerque Serejo, 
Pedro Chcrmont, Antonio Bastos, Indio do 
Brazil, Cunha :Lvbetins. Vit>gilio Erigido, José 
A velino, Soares Noiva, Trindade, E~meral
dino Bandeira, Svlvío Romet·o, Adalherto 
Guimarães, Eduar(fo Ramos, Irincu Macha1lo, 
Antonino Fia.lho, Dcoclociano de Souza., Alves 
de Brito, Silva Castro, Estevão Lubo, Ilde
fonsó Alvim, l\fonteiro da SitY,·ira, Esperi
dião, Carneiro de Rezende, Fr·ancisco S::tllcs, 
Adalberto Fer·raz, Ncccsio Tavaees, Lamou
nier Gocloft•cdo, HetH'iqne Salles. Landulpho 

- de Magalhães, Art.ltur Tol't'es, Eduat·do Pi
mentel, Rodolpho Paixào, ·Malta Junior, Oli
Yeira Braga, Bueno de Andradn..; Adolpho 
Gordo, Edmundo da Fonseca, Luiz Piza, Al
fredo Ellis, Ovidio Ahrantes, Lindolpho Serra, 
..:\.lenctLr Guimarães, Març~ ~bl EscolJal', Fran
cisco Mour:1, Germano Hasslocher, Rivadavia. 
Correia, Aureliano TI<1.rhosa c Pinto da 
Rocha. 

PRIMEmA PJ\l(TE DA ORDEYI DO DIA 

O Sr. Presidenle -Havendo nu
mero legal, vac-se JH'occdcr à votação da 
Iliatcria. 

. Peço aos nobres Deputados que occupem 
as suas cadeiras. 

Vou suhmetter a votos em primeiro lugar 
<.L,:; rnaterias que se u.charn solJL'e :;~. mesa. 

Em seguida, é sem debate approvada a re
dacção final do projccto n. 32, de 1901, para 
:-;cr enviado ao Senado. 

E' lido, julgttllo ohjndo de dc!Íberação e 
enviado 11. Cntnnti~sri.o do Con:-;tituic~~ão, Legis

. lação e .Justiçll. o SPI{ltintc 

PRO.JECTO 

N. 35- 1901 

Declara da competenr·;'.. dos ju i:;,;s seccionae:; 
os processos de arrecadaçiío, inventario e 
partilha d e espolio de estrangeiros, qttan([n 
a especie estivc1· pí·evista e;n convençao ou 
tratado; e da competencia p1·ivativa da ju.s
ti_ça dos Estados, nos casos contr-ccJ·ios. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.0 São d<t competeneia dos juize;~. 

seccionaes os processos de arrecadação, in
ventario e partilha de espolio de e.3Gra.ngei
ros , qnan<lo a especie estiYer prevista em 
convencão ou tratado. 

Para.;.raplto unico. Das docí.sões proferidas 
havet·;í.

0

appellação p<tra o Supremo Tribunal 
Federal (Constituição , art. 59, n .. ll). . 

Art. 2.0 Não estando a espeew prevJsÜt 
Pm convenção ou -tratado, compete priva.
tivamente á justiç<L üos Estados conhec?r 
daquelles processos, com recurso vol.nn~<L_!'IO· 
para o Supremo Tribunal (Constttmçao, 
art. 61, § 2°). 

Art. 3.0 Revogam-se ~s disposiç~ões em 
contrario. 
s~ta das Sessões,, :31 de maio de 1901.

José Bonifacio. 
l~' annunclada [L -votação do projec·to 

n. 62 A, de 1900, crcando a b.xa addicional 
de 30 % sobre as que actua.Imente se cobram 
pelo consumo de agua na cidade do Rio de 
Janeiro, destinado o producto dessa taxa ás 
despezas com melh~ramento e ampliaç~o 
das obras do abastcClmento de agua. e rht Es
t!'ada (le Ferro do Rio do Out'o, c <i<:'L outeas 
provirlencias (2a. discusslio ). 

O Sr. Presidente-A este pro,jecto
foram ofrerecidos um su hsti tu ti v o do Sr. He
rcdia. de Sú. e uma emenda pelo::; Srs. Ga~tão 
da Cunha c Paula. Ramos ao art. l 0 • 

O Sr. Heredia de Sá (pm·a enca.
minhm· a 1lotação)- Sr. Presidente, sabe 
V. Ex. e sabe a Casa que o projecto que se 
vae votar é justamente pronunciando-se 
sobro um outro c1ue tive a honra de apre~ 
f.:entar, autorizando o Governo a applicar ao 
·serviço de abastecimento de aguas a re~da. 
liquida resultante da · cobrança. 1:espectr~a. 
das taxas rle pennas de agMo., proJeCG? CUJ.a. 
idéa a commissão a~eitou, porém fot ma1s 
adeante, creando uma taxa de 30 % para o 
mesmo serviço. 

Não desconheço que, si . a quadra fosse, 
outra e diversas as circumstancias, essa taxa 
concor·reria efficazmente 11ara melhorar ex-
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tr:wrJinal'iamente o serviço, porquanto o 
individuo mais boçal nU.o deixará de reco
nhecer que, quanto mil.ior for a somma de 
que o Governo disponha, om ma.is curto cs
})aço de tempo c em mclhot'es circumstanci:1S 
tlcar[L feito o serviço ; porém V. J~x. ha ·de 
comprehender que, sendo a ctnadra toda. de 
impostos, Cdtando o poyo tãG so h recarregado 
de sacrificios, esta taxa. muito emhora tenha 
applicação .U.O proprio SCrViÇO UO aguas, não 
pôde ser recebida com Sil.tisfação pelo povo. 
De mais, ha uma ctrcumstancia muito no
tavel, c é que ningu.cm desconheee, que um 
dos maiores flagellos da população da Capital 

· é a. alta excessiva de aluguois (le :preuios. E a. 
Camara ha de conc.ordar em que, si eslia tax<t 
fôe lançada sobre o proprietario, este a.u
gmen"ará ainda ma.i:::: o aluguel do peedio, 
porque o proprieta.rio o c1ne quer é um pre
texto para <mgmentar i1lngneis. Es~c, quando 
pag;:~ 10, cobra 20 ou ~~0. 

E' para L;to que chamo a attenção da Ca
mara. NãQ me opporia <1 taxa, como disse, 
si as circumstancin.s não fossem -tão cxce
pcionacs ; mas a época. é de tantos impostos 
que esta taxa não púde deixar de ser rece
bida. com· desagrado. 

Peço a V. Ex. se digne consultar <1 C a
mara sobre si consente na votação prefe
rencia. para o meu stlhstitutivo. 

O Sr. Francisco Sá (1) (para enca
minhm· a votaçl.io) - O projecto substitutivo, 
ctuc tive a honra de o1Tcrecer, como relator 

recursos de que actualmentc não dispõe;: 
mas toma, outras providencias, eomo revi-: 
são de lançamentos, que vir<i. contribuir 
p<tra augmcntar e:'lsa rewla. 

O Congresso jti. rejeitou uma das soluções· 
aqui propostas, para se attender ás recla
mações instantes desta. população, contra. a 
carestia do agua, .i<L se pronunciou contra , 
exploração desse serviço por empreza pn.l'll 
ticular. 1 

Agora., q ncixa1'-se da f.alta de aguá., mas re
cusar-se os recursos necessarios, c que con_
stam do projecto, parà resolver a questão,j 
nfl.o comprehen<lo que seja isto d<:tr nova so- J 
lução ao caso. ! 

Eis a razão porr1nc discordo do honratlo , 
De:putado. · 

O Sr. Ileredia de Sã- Peço a·: 
1mlavt•a. pela oedem. 

0 SR. PRESIDENTE-Não posso d<W a pala- ' 
vra ao nobre Deputado, porque S. Ex. j<t' 
fa.llou uma voz. 

O SR. I-IEttEDIA DE SA.-Dcscjo que V. Ex. 
me conced~~ a pn.lavra para uma. cxplicaçã'9. 
pessoal. 

O St{. PRESIDJ~NTJ~-Em occasião opportuna. 
darei a palavra para uma explica,ção pessoal: 
ao nolH'C Depu Gado. 

Consulta<la. a Camara, é concedida, a prefe-
rência pedida.. 

da Co_~mi ,sãu.~c Ot·ç~~ncnto nos propor•ciona j 0 St·. Francisco Sá (lJelc~ onlem( 
a un~M s_?lLiçao po~srv?l pa.ra o problema -Sr. Pre~identc, peço a v. Ex. 0 cspeciDJ 
fle ll.b,t~tecr~nento d? a~u,t., . ·I obsequio do proceder (t verificação ele vo.
-. A su~plt:S appliCaç_,w. ,L css53 servrço ~a ta 'ão cujo rcsul•ado v. Ex. acab;~ de a.nnml~ 

1·cnda hqutda tomat'Ia 1mpossrvcl a reah- c··~r ' 
zação de quaesquee obras. I< • 

0 SR. HEREDIA. J•g SÃ - A renda liquida, é 
superior a mil contos. 

0 SR. FRANCISCO S:\. - A renda liquida 

Procedendo-se 
tct·em votn.tlo a 
contra :;o ; tot:\l 

(t, verit1cn.ção, recouheco.:;se 
favor li8 Srs. Deputados e 
98. 

tltcorica é de cerca de noyecontos concos, O St•. P••esidente - Nt'í.o ha nu:. 
que é a quantia que se pócle aPreeadar pela mero. j 
ta.xa de agua actualmcnte cobrada nesta · d · 1 1 .. : 
cidade ; porém, polus resultados demonstra- Vae-se procc · er a._ c laml1.c a. 
dos da receita c da despez<t , estc"L muito longe Procedendo-se :1. chamada. \"erifica-se te- ~ 
da realidade. . rem-se ausentarlo os Sr:3. AÍlgusio Severo, : 

Basta dizer que, no ultimo exercício, a. João Vieira., Tolentino dos Santos, Barros_: 
renda liquid~ do serviço de ~bastecimento Franco Junioe, P'cr~i-r<~· Lima, Lamartino·;:'; 
não foi sinão a pouco mais de 6:000$000. . Valois de Castro o Ctncmato Beaga. 

' 0 SR. HEREDIA DE SA.-Este anno está cal
culada, em · muito mais. 

0 SR. FRANCISCO SÃ- 0 projccto que eu 
tive <\ honra ·de offerece1; ::i. consideração da 
Casa não só attende a essas lacunas, cre
ando recursos especiaos para esse seeviço, 

(i) Este discurso não foi revisio pelo orador. 

O Sr. Pr•esident,e - Respondcr:uu,' 
<L chamada 99 Srs. Deputados. 

Fica adin.da a votação. 
Passa-se á matoria em discussã.o. 
E' annunciada a. discussão unica do parecer

n. 11, de 1901, dispensando do serviço , com: 
os vencimentos que percebe, o official da 
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:Secretaria da Camara (los Deputados Albedo 
El'ncsto Jacques Ouriquc. 

Vem <i. ::\•Iesa, r) lida, (l,poiartt e post<t con
juncta.mcntc em disellssã.o <L seguinte 

.'10 pai'CCCl· n. Jf, rlc 190J 

Adüitip : 
Acel'esccnte·sc 1:n fine:-Jicando suppl'imi rlo 

o re~pccti v o loga.r. 
Sala das sns~õcs, 31 de rú:Lio dr: 1\JOl.

.Paula !?.amos. 

Onço.a a Cama.ra. 
Aqui em mã.os tenho p:Lr·eccres, ordens 

c de li bcrac,:Õ<!S da. Commis.si'~o de Policia, 1JÓI' 
on<lo se vê que um gra.nde numero de em
pregados tôm sido despensados do serviço-é 
o tenno nsado em todos os 11r~eeceres iden-

1 

ticos n .. o r1ne ost:í, em díscns~~n .. E' n.ssim 
rpw em 18.J2, a 14 de agos~o, fo1 drsponsado 
do serviço, com todos ns veneimentos, o por
tfliro Silva. ; aimla em l8S2 o portcit'O Al
meid::t, S:~l(l:Lnha ;em 185-L dispensado do ser-
viço. com todos os vencimentos, o eorrcio 
Maga.lhKcs; em lSG.t, dispansado do serviço, 
(:om todos os vencimento~, o officíal de secre
taria. nouvê<L; em 18G5,d~spensa.d> do serviço, 
nas mesmas condições, o encarregado d<L 
con<lucçcw do cxpedü~ntr.•, de nome Madeira ; 
em !8GG ... O Sr. Carlos de N~•'-'aes (f 0 8c

crclaJ·io)- Sr. Prc.~ülen&c o Se.~. f>Pput<L<los. 
Dc.~rle muito l;cmpo af'tt:-ittt<lo da tl'ibuzw. dcst•• • U.\I Stt. DEPrTAno-São est;~ em discussão 
Camara.,porque sempre rnojnlguci não habi- o parecer. 

O Sn. CARLOS IJE NO\'AEs.-Eu julgo·me 
cJm o dever de esclarecer os f<~ctos, par:t 
depois abordar a emcnrb a.pr·csr.ntada . 

C:-r S1t. DgPt:TAno. -:\. omenda nã.o· ataca .. 

litn.rlo ,com qnalirla.rle,; n~i.o sulficicnte:-{ pat·a. 
occupat· tão impor'tante t1·ibuna. (nwitos nao 
apoz:ados), sou força.t.lo ag-ol'a a voltae a. ella, 
. [L vbta. üa emenda <q1l'cscmtatb pelo rligno 
Deput<vlo, o meu dbtinef;o amigo Sr. Paula 
Ramo.:;, ao pa.rccer 1la Commi-:,;ão de Policia, 
parecce dado

1 
ao r·ccpweimr.mto apt·escnt:ulo po~s~P;Ús~;~~Ld~ D~~n~~·,~l's min~~~ c~g~taZI~~ 

pelo o!lieia.l c.a. SccJ•etal'i<t o Sr .. Jacqucs Ou- "'V I'F não In"' · 
rique, (lUC, ;i, vi~:ta dos docurncntos o <tl;t;es- a menos qtte v • ', ·,x. " qumram 
tado.;; passarlos pelos rlist.inetos clinif:os Srs. cas:;ar a p<1lavra. 
Drs. Fr·anci~eo Rosa., Ferreira Br·awlã·> c Con1;inüo na minha cxposi(;:ão. 
Sebastião Gnimarãe~. affir-manrlo qne o pcti- Em 1886 fói d íspr;nsar.lo do serviço, com 
cional'io soll'l'e de abnlminuria e de geavn todos os vencimentos, o ofricial maior .Jero
lesão rlo orgã,o central da eit•eulaç:iln, ac- nyrno. i~to ern abril; em junho deste mos
cresceni;n.ndo ainda mai~ que não pôde ell0 mo anno, rlh;pensados mais 3 empregados ; 
permanccm· nesta Capital e que, devido ao em 1886, dispensado do sorvíço, eorn toclos 
~cu serio esta.rlo de saude, deve eontii::nw.t· no o::; vencimentos. o porteiro do salã.o F'crnan
Esta.rlo de I-.1inn,;.;, pede disi)CnS~L d.o ~:erviço eles ; o (li.~pcnsa.do do sm·viço, nas mesmas 
com os vendmentos que pcreobc. condic,:i:íc::; dos antecedentes, o o!Tir;Lal rlc se-

A ComrniasYi,o rln Poliei:t, s!·, depois (lc te1' cedari<t 1\Ia.l'r·a. 
ouvido o d.igno DL'. dit·ed .r r.h Sect·ctarh (l<L Eis, Scnllot•es, o gr:wde numct'o do empre
C<LID<LL'a, que n<L sr1:1. inl'orm:Lçã.o üarb :to rc- gados dispensados com todos os vencirnen
querimentuemquc:-;tii.o,lli'í,o ;:;ó rlecl:Lrou que 0 tos. Ainda em 1800,1801 c l8!l21or:tm outro~ 
empt·cg<Ldo .Jacqucs Oul'iquc;:; tinha m;Lis ([C 10 dispensados com os mesmos vencimentos. 
anno . .; de eU'edivoserv-íç:o n:~ Se(:rct:;,ria,eomo Dizem os nobres Deputados, que est:i.o ar
fez rcl'crcneias a divor;;os f.wtos anteriores flictos para . que eu deixe esta tribuna (neTo 

· ao que or;~, :->c (liscute. par:L mosr.ra 1• a razão apoiados), que o parecer não foi atacado e é 
de sct· tlo pmlido rhvJuellc emprcg:Ldo, c, de a verdade, mas devo mn.nif'estar a opinião 
accordo com o di~posto no art. 16 do rcg(lla.- da coinmissi.to sobre a. emenda apresentada. 
mento rht, Seerct:.Lri<t e com o <Lrt. 190 dú O arl;. 6" diz «a Commissão de Policia se 
nosso Regimento, f,Ji c1ne lavrou 0 p:Lrccce comporà do Presidente c dos 4 Secretarios €1 
.que ot·a esüi, :mhmdtido as estudo c aprc- set•:i. competente pn.ra propor o numero e o 
ciação dos St•,;;. Dnputarl.ns. ordenado dos o!Ticiaes da secretaria.». Agor;t 

A Mesa, attcnrlcndo ;i, -solicitaç:ão do SL'. abordo a. emenda offerccich pelo distincto 
. Jacquc~ Oul'irptc-.;,nã.o inventou r:ous:~algurn;~, amigo Deputado por Sa.nta Ca,tharina. · 
respnitou o,;; pt•eePIIrml.es existonl;os na C<LS<L, A Commi~sã.o de Policia é a ... unica compe
gomo ir,!i provat'. Uma voz !pre f'oi um l;anto tente para propor o numero e o ordenado 
laconico o p;u·ecer em dcba.tr., d.cYo !l:Ll· :i, dos olficiaes ela secretaria, conforme se evi
Camam n,lguns esd~rccirnontos par<L melhoL' rlenci:t elo artigo do Regimento, cuja leitura 

.justificar o tr<tb<Llho ila commi'isão a que ac;tbei do proceder; si a, mesma commissi:io 
pertenço. -julgasse •.• 
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UM SR. J>El•!JTA_IJO- O que cumpre <'l de
monstrar <t. neccssHlade do preenchimento do 
Jogar. 

O SR. CARLos JJE XuvAEs-... que d.cver-sc
ltia. supJH'irnir este ou aqucllc logar, clla sa
bendo _dos deveres que Uw compete, :i vista 
!LO "h.~glll~ento, tcrüt, natuet\lmento, 'proposto 
·~ ext.mcç_ao deste logat· o, uma vez quo o não 
luz, u e>:vlente que Pssa comnüssão julgou 
que devia conservar esse log<t.r·. 

1J~1 S1:.. ~>EPl'TADO- Quet·fmdo pt'ovur por 
i llaçilo, assim é. 

sou fol'çado a a1n·escni;al· u~ •motivos que 
llW lev;nam a oll'orecer tt minha emenda, 
a rcl~atm· me~rno alguns dos argumentos 
adduz1dos pelo !llust_rc Deptrtado pelo Paf'<1, 
que occupa tao thgnamerltc o c;:wgo de 
J•: s:cect~1'i~ da. Cam;~u·:t, mcmbl'o, pol'tanto, 
dct. Commt,.;s;w de PolJ;~liL. 

S. Ex. labot·a em um equivoco. '.! 

Ha exemplos de empregados dispensados 
da. noss:.L secretaria sem sc.r eom os venci
mentos integr:aos. V. Ex. mesmo, nJ pa
t·ccer· que alu possue, cb.do pelo digno dl
rector da Secretal'la, encontl'al'<1 uous exem-

0 _:SR. CARLOS IJI·: XuYAES-!Jcpoistlc inf'or-- plos: o do Sr. Barào. ue .Javary, aposcn
ma~~ues toméLda.:! na sccret<:tri<L, nenhum dos Lado com o ordenado simplc.~mente, c o do 
memheos. tüt .9umrnissão se lembrou de pl'O- Sr . .Jorge Nayloe, aposentado com o orrle
!H)I'. a t•.xtJJJeç;r·> de tal logar, porqne julga nado. 
tndispr·ns:L~·d o _numero de empl'egados que .Já, Yô V. Ex. que, pelo monos, dous exom
actualmel'lW ex1stc na Secl'ctttl'ia, a.clta que pios oxisl.c~ na ltistoria da dispensa ou .d<t 
nem um clelles t\ supol'fluo,e, do conf'onnidutle aposrmtador·1:L dos í'unccionario:'l da Socre
eo_m o __ RcgintfJI1to, nüo apt·osentuu esta cli- ktri:t 1 1:~ Ca.mara, 

.nnnaç:lO. Nã.o ~Ji bem, Sr. Presidente, si a dispensa 
Cel'i,:uncnte, si l'o.;Sf) neccsstll'ia a extin1 ~6í.o ue ser-vrc;os, de c1ue tl'ata. o nosso Regimento, 

do logal', elb não tr·epirü:t.rh 0111 razoe. nÔva é r·ealmcn~e ~ma aposenta.dol'ia; não sei, 
p1·opost:.L neste sentido. mas estou mclmado a crer quo o sej<t., não só 
Sabe~a Cam;Lt'a lJUfl_ são m11Uos e tlivurso.:> pelos pt:e?~dent~s_,~tpt·csenttt:~los, como ainda 

O::> ~CJ'Vl(;os q~o.~eveeiliCcHH ~c>l<L Htlcl·ctari.LL, 
1 
~el.?' oFm1~o :~;:lhJda pelo ülustl'e 1° Sccre-

c, lolgo em thzol-o, taos sorvtços sào rei tos, tar ~o _c,L C,tmcLt a. . 
sem <L. m~tis ligeir;t. l'Cdam<LÇ~LO, por p;tl'te da ,· \ c~o qu.c_, re<.tlm_c~te <L dtspcnS<L de s~r
eommiss;tu a rJuem compete ,~, rCSJlCC r, i V<L íis- '1ços, no c,tso, _erttll v <tio éL uma. aposentadurw.; 
c;r.llZcLI~:'r,u. mas, Se. Prostdontc, não sei si o í'unccio-

A _C~mlnis;;ão tlt\ Polieia, puis, não pótlc na Pio cht Socret<~ri<t Ü[L Camara. ?u da_ do Se
•tceCI tat· a. olllenrl<t apl'esen Gad<t pelo SI'. o0pu- . nado.Jl<l.l'<t_ tcl' umu. ;q~osc.nktdona., na.o deve 
t:tdo P;i.Ul<L l{.;ww3 . ou 11?-0 J?ulle ser ntt.mgHlo pulo pl'incipio 

Ten!to concluiclo. (M?rüo fJ,~,il.) eo.nsttt~tcwnat.dequn '!jotlo o funceiona.l'io pu-
. - lJlrco so poL~m·a. ser aposentrLdo um;t vez pr·o--

vad'~ a sua. 111Y<tliclez p;t!·a o scrvit~o publico .. 
0 Su•. Paula R:!tmos (l)-Sl'. 

Pl'e.~idullto, eu 'lueria ful'i.ar-mc :í o.~tcL tlis
eussào. Convicto <lc quo tlaY<~ um exemplo 
pugnando pelo pl·ogmnultil. etilO o Governo 
tto paiz f·:-:;t<~ stL.;tentando o pMa. o qual 
temos coopneado, com stt.cl'il:idos, mui
bs vezes até das no~Jsas con vic<;i)cs, f'oi 
C[!lü apresull tui esta crnenda (.:tpoiaúos.) 

Eu ·espel'ava <Fte par·tis'.le <l<L Ca.mara. o 
exemplo de qu~\ realmente as suas intenções 
são es&as. 

O Src ANc:: I~Lo :\ETO-A C amara j~L tem 
dado innttmef·os exernplo . .,; na eonfeeção dos 
lll\'ltlttontos. 

No ~:aso pl'e.1cnto, tr·at:HJO elo um logar no
c:odsa.rw. 

0 SR. PAULA RA:Ilo:~-Aprest:.llltci a minha 
mncnd;t. vLmntlo c;sc fim; nã0 quiz fnncla
mcntal-a, nilo quiz entra.r na <t.pr·ecia,)Io do 
p:troe:n· 1l;~ illnstrc Commh;são do Policia · 
úms V. Ex. e a" Casa. eompl'ehendem qu~ 

(i) Este discm·so não foi revisto pelo orador. 

O Su. CAIU.OS DI~ NOL\ES (1° 8ccrdan:o)
Ha uma lei especial p:Lea os runceion:~l'ios 
das .~cer·etarüts das duas casas do pal'la
menw. Elles nU.o sito funceionarius pulJ!icos. 

n SH. PAULA lLDros -Estou !i:l.lla.ndo em 
reJa,,:?i.o ;i.:-> aposentcLdol'las de que tt-a.Ga a noSS<t 
Constituição, c, Sr. Pr·esidcnte, ~c i perfeita
mente que este í'unceiona,rio, ao podit· a sua 
dispens<1 do scrvi(;o ou apos~ntadol'iéL, apre
~entou ~Lttestados medicas. Mas a lei exige 
mspec<,~<LJ de saude. 

Ett qucl'i:t., torno <L dizel-o, nilo tomar 
parto neste delJ:.Üe. Dóe-mo, compunge-me 
sinceramenbl poder· el)m uste meu pt·occdi:
monto par·ceer qttc J'aç~o nma. oppo.~içã,o ao 
Jjcdido do i'nnccional'io,cujas condições do sau
de, en soi, sfw as umis Jndindl'osas possivds. 

De modo <dgum me opponho "· que a. 
Mesa de ,Jispcns<L com todos os venci!ncntos 
a. este runccional'io, pois sei que clle ro;ü
ment.e precisa desse beneficio; a minha ques
tão nã.o é esta, <.L minlt:t quostí:io seri<.t em 
primeiro logar unta questão de direito, sa.ber 
,.;i nós podemos üat· éLposontn.dorii.lr a um 
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funcciona.l'io, ~d.Jrindo uma, cxccpt,:ão ;t lei 
das aposentadorias. 

0 SR. JOÃO LOPES- Si poclemos dar a 
qua.esquer outros, como nã.o podemos dar 
·aos da Secretaria da Camara ? 

0 SR. - PAULA RA~ros-V. Ex. deve re
cordar-se d~ um parecer muito recente dü. 
Commissilo Lle Cons~ituiç:ã.o, Legislação e Jus
tiça, declara.ndo que daquella époc<L em 

. dcantc não tomaria em · consideração qual· 
quer projecto de caracter individual solJre 
al)Oscntadol'ia, ou melhoria de aposentadoria. 

O BH. . .ToÃo LoPEs-E' um conselho muito 
respcita.vcl, mas que não tira. a tradicção da 

·· Carnara. · 
0 SR. PAULA Rnms-Acho C!UC a Camara 

não tem csb com1)etencia c o que deve fazer 
é uma, lei regulando as a.posenta.dorias 

. que t~vcr d~ conceder aos seus empeegados. 
O ::iR. JoAo LOPEs-Mas ha diversos pre

.cedentes. 
0 SR. PA.UJ_, A. RAMOS-Hn, eft'ectívamente 

precedentes. Vi-os invocados lm pouco e sei 
·que são reaes. 

Mas, Sr. Presidente, eu disse ern primeiro 
logar quo ha.vin. :pr8cedentes em contrn.
rio aos n.ponta.dos pelo illustre rela.tol' da. 
Commissã.o de Policia, o Sr. l 0 Secretario. 
lHas cu não faço opposição [~dispensa. O que 
quero saber--é se sotfreria o serviço da Ca

- 1nara com a extincção do logar, que até bem 
. -: pouco foi ex0rcido pelo funccionàrio em 

.questão. · 
Sr. Prc3idente, sa.be V. Ex. c salJC a 

Camn,ra, c1ue eu sou um daquelles deputados 
que trab<üha.m,que and;:un continuamente na 
secretaria consultn.nào ·documentos,' pedindo 
que lhes forncça.m pu.peis, dados, informações 

. . c~c. Conheç.o, pol'tanto, com a exp3Í'iencia de 
01to an_nos que tenho nesta Casa, que o pes· 
so(l,l existCJ1t3 na sua secretaria é por demais 
suíliciento 1mra os seus trabalhos; podemos, 
portanto, perfeitamente, supprimir este lo-
. gal' sem que o servfço seja prejudicado. . 

Isto, aliás, .é uma cousa geralmente conhe-
.. ,cida, e além de ser esta, a minha convicção, 

sou informado p3lo proprio Sr. director da 
secretaeia que a. suppressão deste loaar não 
lhe traria tl'anstorno ao serviço. Assim, en-

. tendi que era, a occasião mais propria para. 
pedir a supl?l'essão <les~e logar, o que traz 
uma econom1a de 7: 200!}, em vez de dar-se a 
dispensa a este funecionario, com todos os 
vcncimentos,c nomear outro para este logar, 
·percebendo tanbem 7:200~000. 

Foi esse o unico intuito que tive ao apre
.. . :sentar a, minha emenda; não trago para a 

tribuna as questões que a continuação desse 
logar pode suscitar entre os proprios mem· 

... bro.3 da, Commissão de Policia. Ab.3oluta
ment~ ·não tenho intaresse algum nessas 

.. qu<lstoes-. 

Sei bem que a Mesa tem cumprido o seu 
dcYer c que o íllustro lo Secretario, relator 
do parecer, tcrü1 nn.tura.lmcnte aventado a 
idéa da, suppressão do logar si S. Ex. esti
vesse convencido de que realmente clle é 
desnecessario. 

O Sn. ARAu:JO GóEs~ Talvez não coo-i-
tassc di~to. · o 

0 Sn.. PA.ULA. RAMOS- S. Ex. talvez não 
julgue a occasião opportuna pn.r·a a apresen
tação_ dessa. meclida, visto que se cogita,va 
especialmente da, aposentadoria, ou diSIJCnsa 
do fnnccioni1rio de que se trata. 

Mas, para evitat• que a Mes(l, mais tarde 
viesse propor essa suppressão, ou apresentar• 
algum parecer, com o nome ele algum can
didato, para o preenchimento desse loga,r, 
quiz poupar-lhe esse trabalho, e, consul
tando os interesses do Thesouro, consultando 
mesmo os proprios interesses do serviço da 
Camara, adeantei"me apresentando a emen
da que ora sulnnetto á sua consideraç~ão. 

El'a o que tinha a dizer. (llluito bem.; muita 
bem.) 

Ninguem mais pedindo a. palavra, é encer
l'<.tda a discussão e adiada a ~rotação. 

W annunciada a cliscussão unica do pare
cer n. 12, de 1901. concedendo ao Deputado 
pelo Estado da Ba.hia Francisco Maria Sodré 
Pereira 50 dias de licença para tratar de sua 
saude . 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada, 
a discussão e adiada <t votação. 
_ E' a.nnunciada, n. discussão unica do prb
JCeto n .. 24. ele 1901, autorizando o Poder 
Executivo a conceder seis mezes de licença, 
com o Ol'denado a que tiver direito, ao con
ductor geral do aha.stecimento de all'ua <.i. 
Cavital Fecleeal, Alceo Mario de Sá FreG·e. 

Ninguem pedindo a pllavra, é encerrada a 
discussão e adiada. a votação. 

E' a.nnunci<td<t a 2a discussão do projecto . 
n. 104, de . 1900, autoriz<Lndo o Governo n, 
confil'mar, attendendo ás necessarias va.gas, 
no respectivo posto, os alft.3res graduados que 
tiverem obtido ag approvações plenas de 
que trata o art. 95 do regulamento de 18 de 
abril de 1898 . 

Entra em discussão o art. I o. 

_ Vem <"L Mesa, é _lida, apoiada e posta con
Junctamente em discussão a seguinte 

EMENDA. 

A.o p1·ojecto n. 164, de 1900 

No ílrt. 1°, onde diz- no respectivo posto, 
substitua-se pelas seguintes palavras: no 
p1•imcü•o posto de offi.cial do exercito . 

Sala das ses,~ões, 31 de maio de 1001.-'-
D,~ogo FortHna, 
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Ningucm pedindo a. pn.la.vra, é encerrado 
em 2"' discussão o art. 1° c sem debate o 
art. 2° do projccto n. 164, d.c 1900, ficando 
adiada. a. votação. 

Comparecem ainda os Srs. Luiz Domin
gues, Guedelha Mourão, Jo<1quim Pires, 
Celso de Souza, :Ma.ln.quias Gonçalves, Cor
nelio da. Fonseca, Attonso Co3ta, Arroxellas 
Galvãn, Castro Rebello, Neiva, Nelson de 
Vasconcellos, Nogueira; -Junior e Benedicto 
de Souza .. 

Pasea-se (t 

SEGUND.-\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' imm.u1ciada a continuação da 2a. dis
cussão do projecto n. 87, ele 1900, mandando 
:observar varias disposições para fiel ex
eeuç.ão da lei do casa.mento civil. 

O S1· . Presidente- Tem a pala-
Yr•1 o Sr. Gas.tão da. Cunha. · 

.o Sr. Gastão da Cunha co
rueça dizendo que é chela · de ensinamentos 
pJ.rá O Brazil a historia, que fará, rapida
mente, do que occorrcu na Belgica, paiz 
eminentemente catllolico, no tocante ao ca-
·s;:~ment~J cíYil. -

Qua.ndo a Belgica foi incorporada_(~ França\ 
applicou-se logo o Codígo Napoleão e a Con
stituiçã.o Franceza, que só reconheciam o ca.-
S<lmento civil. · 

Em 1815, o rei dos Paizcs Baixos. atten
dcndo ás solicita.ç;ões dos partidos éatholi
cvs, abrogou a exigencia da. precedencia do 
c_a~aJuento eivil r~ cceimonia religiosa. 

D"a.hi. gra.vcs n.lmsos. Consid01~avel nu
mel'O (le c:1mponezes, esquecendo os interes
~e.;; da, pl'ole, contrahia., apenas, o ca,s ,~mento 
r~l~iow. . 

Por esse motivo foi revogada a lei de 1815. 
Laurent attcsta que em toda parte os pM'

t.idos catltolicos fazem opposição tenaz ao 
ca.samento civil. 

Cita um caso occorrido no paelamento 
belga. Uma senhora, casada apenas religio" 
samente, teve uma filha, que depois se casou. 
Tempos depois, . esta senhoea fez com que o 
seu pretenso marido desherdasse a filha em 
seu favor. Isto foi feito, e quando a pobre 
filha, nos tribunaes, reclamou os seus direi.
tos, a sua progenitora respondeu-lhe que 
ella, não podia siquer usa.r o nome do pae, 
porc1ue era uma filh illegitima. Este facto 
impressionou profundamente os repl'esen-

; :tantes do partido catholico no parlamento 
belga, os quaes fizeram com que a sessão 
;fosse suspen::;a e, na sessão seguinte, vota
ram pela precedencia obrigatoria do casa-
.mento civil. · 

Pciores casos tem citado, acontecidos no · 
seu Estado, na Parahyba, em São Paulo e 
em outros locaes. 

Aparteado, responde que a instrucção não 
diminue os delictos, mas sim, apenas, os mo
difica, tornan(lo mais frequentes as fraudes 
e outros cl'imes, que necessitam de saga
cidade. ,J 

Nas suas emendas, estabelecendo penaJI 
para os nubentes e testemunhas, pune o acto 
negativ:o do contracto. 

Um projecto vindo do Senado, solJl'e a . 
precedencia obrigatoria, cahiu na Camara, · 
porque punia os sacerdotes, que, muitas ve
zes, podiam, cumprindo as leis da Igreja, 
infringir as leis do Estado. · 

Foi por isso que não estabeleceu pena par<t 
os sacerdotes. Si estes induzirem os nuben
tes para a pratica do delicto, o Codigo Penal 
punil-os-lia como cumplices. · . 

Acha que monsenhor Aureliano foi o mais 
sincero oradol'- que tratou da questão, pois 
declarou que não acceita o casamento civil . . 
No entretanto, o Concilio Tridentino não o 
impede de n.cceitar semelhante cas:.unento, 
como prova o orador. lendo c commentando . 
opiniões de va.rios theologos. 

Pelas actas desta famosa as:;emblêa, não 
se sabe si o contracto foi elevado á digni
dade de sacramento, ou si convertido o 
contracto em sacramento. 

O seu respeita vol collega, o 81•. Guedellta 
.Mourão, citou umas instrucções do papado, 
ordenando ao clr.ro que aca. ta.ssc o casamento 
civil, que era lei elo Estad.o. 

Isso prova simplesmente· que a Igreja. i'ae. 
dia a dia., transigindo, como · disse Zeballos, 
vai cedendo n<\ sua tens?io de arco armado. 

O orador, pot• sua vez, cita, á Ca.marn. as 
instrucções que em 1808, quando se tratou 
do n.pplicar tL Polonia o Codigo Napoleão, que 
deceetava. o casamento civil. c a sua prece
~encia ao religfo;;o, o papa, cxpelliu ao cleeo 
polaco, impondo-lho a rejeição des:::a lei im
pia. Em, como n,inda. é, sonho do papa o 
governo temporttl do mundo. . -

O orador, legista. e religioso; reconhecendo 
os grandes set~ vi<,~os p1•estatlos pelo christia
nismo á civilização, - não quer, no emtanto, 
qu·e a proposito Lla liberdaue da. Igreja, 
quando se não viola. texb algum da Consti- , 
tuição, clla pretenda se ·constituir em sacie- · 
dade soberana ao lado (lo Estado sobeeano, 
ella, a unicn. que não quer ter relações de' 
dependencia com o E:;tado. 

Em logica jurídica, nada mn.i;; perigoso do 
c1ue a falta de p1•ecisã.o dos vocabulos. . 

Póde-se considerar relações de depen~ 
dencia, sub.;;erviencia ou avassalamento. · 
esta inter-dependencia reciproca, que é. a 
condição de harmonia no mundo moral o " 
social, como a attracçã.o é condição de har~ 
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monia no mundo cosmico? Mas na sociedade 
internacional os proprios E:o:tados não toem 
<.L sua sobet·ania limitada? 

E a prova. Q:3ti."L m~ prohihição do corso, tht 
pirataria, do emprego de b;tla.s explosiY<ts. 
Não são limites ü. solJeranb, impostos pelos 
intere:'iscs reei proco .~. ínteroacionaes l 

O orador vac resumir em duas palaHé~S
ê crente c libeml. A lei do Estado ha de so
brelevar {L da. Igreja, pela simples razão de 
que a lei da Igreja é feita. no interesso de 
poucos c a do Est.adri no intcrcs.3e de todos.-

Mas quer <t Igecja livre, porctne não quee 
o Estado interposto entre a SIHl, cons~icncia 
e hens. O Estado não é atiJeu, é apenas in
competente em matcria l'eligiosn .. Ellc nii.o 
é leigo, 1} incompetente, c porque o ü, man
tem todos os cultos. l\ão tem dogma, c ni;to 
fa.z justiça a os rnprc . .,;cntantcs do clero. O 
orador foi educado no Poder .Tudiciario; o 
mandato da justiça. Cei-o justo. A totemnci:L 
é uma belht virtude, m~~·r o clero ni1o póde 
tel-a, porque clla. sü é po:ssivel tu espllet'<t 
temporal. , 

Toleeantc pódc ser o Estado. :\. lgeeja. 
nã.o; tcrn dogmas, c qnem diz dog-m,~--diz 
;o, vcrd~tdc: o eontt'ario da verdade-a men

·tira-olJl'iga a combate:·. O dogma. é a sub
missão, a passividade; ma:s o E,;tlLdn, c1uc ntí.o 
tem rnlig-ião, acccita c peotege todas, pondo 
;1. sua dispo~ição fvrç:as para as g<tmntir, e é 
este-,-a Ig-reja livre no Estado livre. 

Nós-os legisladores-si) tmnos para este 
dogma c:::t<t traducção-o Estado livre e ;t 
Igreja livl'c, mas o 8st.ado m;tntcndo tollos 
l>.'> sons dir·eito.:,;, guardando toda.s as suas 
l)rerogativas. (llfuilo úem, muito bem. Pal11ws 
no 1·eântv. O orwlo1· é muito CWJiprin_?,enlado.) 

A esta a.sscrçi1o contrapõe a'3 palavras dl!· 
S. Ex., hoje, dc -qne religião e s::iencia. são 
iguaes. 

O que se dev~ cntencler por e~cola penal t 
E' o que precisa. definir, par<~ em nome üeH<t 
faHar e discutir. 

Si o oru.üor, porventura, fa11<t':'S3 em evo
lucioni:-;mo, pt·ecisava, antes de tudo conhe
cer os seus f'untla.mentos. 

Assim é que fn.Harht em nome delle se 
tli:':scssc que il.'i. f'orç<l.::i sahem umas da,s ou
tras ; mas se esÍía evoluçilo ori.-rin<t-~;e ela. 
lnt:t pcl:.t vida, seria. em nome elo Jar\\·ismo. 

S. Ex. falia, no omtanto, om nome da es-· 
cola, citando Ferey. 

Nã.o sú este corno Garof,do, BcneJ.ctti ou 
qualquer ontro sectario ll<t escol<L penal, mas. 
ni'í.o pódc afiirmar em nome da c:-;cóh~ l)t.mal 
<~que cllcs llertcnccm, porque entre uma 
c;cola e sec·~arios vae a mesma dilferença 
qne existe entro o fóco luminoso c a su;.t ina
diaçiio. 

A escola. penal tem }H'incipios fundamen-· 
tac3, dos fluaes nU. o di Ycrgcm, nU. o di~scn tem,. 
c com os . quaos nU.o rompem nem Ferr:>-, 
nem <.+aroi'<.tlo, nem Lombroso, nem outros~ 
é em nome desses princiiJios que quer- ver_ 
~:i o nobre Dc:t.:mt.ado por .Minas pôde punii· 
o padec, as testomunltas c os nubentes qm~ 
realisar-am o casamen ;o religioso antes do 
civil. -

Dlsér·imin<~ndo taos }n·inclpios, mostl'lt lon
gamente o que se cltama as tres faces dac 
nova escola penal. 

Si o i;yp0 criminoso perante a c.scola penal 
é o porGitdor do }irincipio~ on intuitos a.nti
sociaes c representa uma m·)ral, quo passou. 
um es~ado transa.cto da evolução social, si 
contrapõe-se ao interesse da co1nmunhão, <i. 

O !!!u•. Fausto Cardoso ob;.;ena sociedade cumpre punH-o ou eliminai-o. 
que jamais lho passa1·a. pela mente di.-;eutir Si é isto a escola penal, como ].mnü· quem 
is ;o q uc a opinião va.t•iad<L e varia Ycl da Ca- se cas;.t, si o individuo se cas<.t l'eligiosamen te 
mara faz no seu dhc:nJ•so, seguir tle um cor- ante:l de fazer o eontracto civil, niio- é por
te,jo de omendn.s de todo .~ os matize.:;, não tador de um ins ;incto anti-socin.l, nem re-

. .,..crn. mesmo seu pensamento delte occupa.r-se, presentit uma moral que passou . um período 
nem mesmo para. cxplicllr o seu voto, que retroga.do na evoluçã:o '! 
em · apartes ,jêi, o tem revelado contraria- P<.tr~~ o orador este não é o typo do crimi-
mente <LO projecto. noso porq ne <t l'etigião é o instincto social 

Si Yeio (t. tribuna foi para rebater a affir- por exccllencia, e a crença a base da civlli
mação do nobre Deputado por Minas, o Sr. zação universal. 
Gastão da Cunha do que, em nome da escola O crimi.now é a excepção na regr<t geral, 
penal, exigia a puni<:~ão dos que se casarem, é a minoria denko da maioria relativa, o si 
religiosamente antes do casamento civil. ' t~ pena, seguntlo a, nova escola, é a reacção do 

S. Ex. púde punir os nubentes, como os maio1· so!H·c o menor, punir o padre, o 
pa.drcs e testemunhas de um casamento, em crente pelo facto elo casamento 1·eligios() 
nome de t ·)das as escolas philosophicas, mas precedendo o civil, é provocal' a reacção do 
o que não potler[~ punir n~m em pensamento, menor nurnel'o contra o maior, porque, in
é em nom.e da escola penal. E' esta a qnes- discutivelmente, <t maioria do povo brazi
tã-Q do orado1·, da qu:.tl p;:tssar<.'L a di.~cutir leü·o é catholica. 
dous outros pontos que. reputa igualmente Acccitu. a definiç,.1.o de Ferry pm;u. argu
falsos. Ulfl é aquelle c1ue aflirmou ê1ue de to- mentu.r e perguntar, quaes, no caso, os iu
da;.; as forç:a..;; sociaes a superior é a religião. stinctos anti-sociaes, os dos que flUCl'eJ....~ 
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punir o crente ou os tle todo o B1'azil, que 
O'é? 

0 -ora.dor resp::mde á. sua propria n.rguiçã.o, 
afiil'mando que instinctos anti·socia.es são 
os da mai.oria. 

O oradoe contesta qu3 a religiao seja a 
maior das forças hnnnnas, afiiL'm:1çã.o el1un
ciada pelo . nobre Deputado pJr Minas, e 
accentuanma de:5conelação entre o modo ele 
pensal' de S. Ex. e o modo d.:J. conduzir-s~ 
como legislador, visto comJ S. Ex. pune os 
nubentes o não pune o sacardote. ·"" 

Attribue eSS<l. iucolterencia ás n3ce,sirlaJcs 
üe não melindrJ.r a maioria llo sou Estado 
que é catholica., incoheyenci:l, qtte não censu
ra, porque preceüentcs lta n.t nossél. histol'ia. 
llolitica c o mesmo se dtí. em outl'O.'> povos de 
elevada cultura.· 

Tomando pqr tltema a prJposiçã.o de SOl', 
segumlo o orador a quem responde, a reli
gUio a maior d<~s força.s sociae3, dis3orta lon
gament3 sobra o quo seja a civilização, a :'!o
ciedade propriam:mte dita, tlecompõc-na em 
suas varias modalidades, como organismo e 
uncções, pa.ra concluit• que ne:J.lmm adellas é 
menot', mas que t•eligião, ll9litica, indttsteia, 
.commercio, moeal, etc., são irradiações de 
.um mc.m1o fóco. ., 

Opina com o Sr. Va.loi:3 de Castro contr.1 
o entE>ndel' do Sr·. Deputado poe Minas, llc 
que não ha insnlto no apL·escntar um facto 
histol'ico p:u·a con.t1·ariat· m·gumcn tos, o, si 
assim fosse, todos se reputaf'ia.m injuriados 
porque é cl~ut·cza humana. encontrarem 
os que snccetl13m m•ros nu.~ que se foeam. 

O nobre Deputl\do p:>r MinaS! disse qu~ o 
Estado é quem c1•ôn. o dil•Jito. I~ :;t<i. engant~do, 
porque o Estado não tLz mais do qu3 intcl'vir 
pa.rc:t fazer direHo dac1nillo quo a sociedade 
cPeon na evolução dos co.3tumcs. Intorvoiu 

· acaso o t:sta<.lo na c reação do dil·..;ito pri va.do '! 
Não, porque o direito privado ê o con.flieto 
enti.•e-- <~s fu.milias pela propricdatlc : a lucta, 
<~ principio decid.ia dn. propl'iedade c vencia o 
mais foete, depois, voiu o arbiteamento, re
solvendo um tnrceieo n. p-endencia entm duas 
familias ou dois indivicluos pela propric(la.dc. 
O EstttiJo apanhou .osso co.~tume social, iu
t2rvciu e fez dellc lei, mas o Esta.do não fez 
direito ci'eando o juiz, o direito c~oando o 
tribunal pa.r::~ arbitro nas questões lle direito 
privado. 

Creou então o Esta.do o direito inter
n~cional ?. Ti~mbom não, porque o direito in
t:~rna.cional é a pacificação das . nações na 
lucta pela sobern,nia, corno o direito privado 
é a pacificaçíio das famílias na lucta. pela 
p1•opriedade. Cómo o dieeito privado, o ·di
reito internacional é o resultado da evoluçã.0 
dos costumes : as pendcncias i.nterna:cionaes 
re.solveram-se pela gúerra c pela lncta a prin
cipio, instituindo-se depois o ll.rbitramcnto. O 

Cnmua Y. I 

Estado interveiu, tomou desse costumo e foz 
delle lei, fez delle o ' direito. inter 1acíonal, 
fixando reg-en,-, que encontl'on . S·JCialmonte 
adaptadas. 

Cecou o Est::t!lo o llil'oito 1mblico?. Niío, 
pül'ClUC o direito publico' é a pacificação dos 
p::trtiuos na. lur.ta pala liberdade : teve a 
mesma origem e as mesmas plla;ses. 

O Est::tdo, pQis, nã.o crôa o dil'cito, re}Jote: . 
apenn.s intervem p~Ll'a. mn.n ter c fixar aquillo_ · 
que estava scdalmcnte cl'cn.do, aquillo que · 
el'a costume. 

Nem essa ra?;ã,o do E:'5téLdo ct'Oal' o direito 
tom, por-bnto, o ora.uor p:J.ra acceitar o pro
jecto. Vott contra clJc c vota contl'<t as 
emendas, e.;;peclalmcni;e a que estabelece a 
pl'ecedencia ohl"igatol'iu. d;) casa.mento civil. 
Passassé es3a cxigencia c o Deputado Fam:to 
Ctwdoso, si fosse soltcit·o, il'in. desobedeccr;1 
lei, iria. casar-se rcligiosam:mtc antes do 
acto civil, porque enknde que a mulher é 
um typo mais emocional que intellectual. 

O oeador· que sô vê na mulher um typo 
crente, emocional, onde só pa.tpita a fé, nã.o 
podia levm· aquella ClUC escolheu para es
posa, aquell:t que só compl'ehende o casa
mento como o acto mais solemne de sua 
vida, a uma destas pl'et::>Pias, atulhadas de 
réos e de testemunhas . Não ; porque a.queUe . 
qmvh·o lhe pL·oduzil'ia uma. dolorosa imiwcs
s'fí.'J c t·cduzirüt o casame11to n. uma. eousa 
nnllit. Peeferia levai-a :í Igrej~ que é o 
symbolo de sua fé, que clla começõu a res
poi ta r desde creanç~t. 

Porque o c:1su.mcnto civil ·d,ove preceder 
o roligio~o? Quo cstatis~íca. nos diz (lUO u. 
pl'ecedencia é noJcs:nl'ia., si nã.•J temos es
tatística para rccen:'Jcamcnto como jü. dc
momtl·ou o anno passaclo ~ 

Va.e concluie. Athen, Bem ct•enças c sem 
fú, mas comprehcnden(lo a l'eligião como 
uma. meca.n ic:l. social que subsiste att·a.vez 
doi.l -ri<Habamentos dos imperios' mais pode
l'OS03, qul\l' entJ'otanto, ClllC\ (leixem · á mãe 
brazileira o direito de se entregar tí sua fé 
o ;\. smt ct·cnça rccel>Iclas no berço o que a.~ 
acompanham até o tamulo .. (Muito bem; 
muito bem. O orculo1· d felic-itado ; palmas no 
1·ecinto e nas galerias.) 

Fica a di~cus:;iio adiada pela hora. 
Vã,o a, impl'imü· os seguintes 

PROJECTOS 

N. 27 A- 1901 

Estabelece 1·egras para a acljuclicaçtio de bmts 
nas ~p;ecuções em geral, com voto em sepa
?·aclo elo Sr. A:;evedo ilfm·qtteq 

A Commissão de Constituição, Legislaçíio 
c Justiça examinou com a devida a.tteú.ç(ío o 
proje~to oJfcrecido ao estudo e approvaçã.o 

1.1 
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da Cama1'a pelo illustrado Deputado St·. Al- cort'OL' do martcllo por preços inacrelitaveis. 
fredo Pintn. _ 24 c menos contos de róis ! ! ' 

Acha <t Commissito que as mediuas sugge
rldascno projr.cto sã.o acccit:wcis e urgentes, 
porque constituem um auxilio indi~·ccto e 
justo li. lavuura, assobc!'lJada pela, Cl'l;';e cco
noJllic<~ qne atormen-ta. a Republica, crise a 
que não pódc c não Lleve soe indiffercnte o 
Pode e Lcgislat,ivo. 

A Commissã.o ,julga-se dispcmalltl de apon
bt•, por serem palpitrwtes, os nu~lcs que 
d.efincm a situação pt·ccaria c de desalento 
para, a classe agrícola, do pai;~, inteiro. 

Elles alü cstU.o, .palpavcis, visivois, c nin
gucm ignora que grande, muito geandf~ mes
mo, numero do lavradores honestos o tr;tha· 
lltadorcs está ageilhoado a divi,l;:~s avuUadas 
por hypothecas constituídas cow oc; l)ttncos 
o pa.rticuld.t'CS, dividas quo põem em tl'i..;te 
evidencia a ttsw·a de muitos cmprestimos 
feitos, com os fa vor·o::; concedidos pela, p l'O
pria lei. 

A lei n. 1.2371 de 2-1 de sctcmln•o de 18G4, 
o o sou re~ulamen to approvado pelo llccrcto 
n. 3 .453, do 26 tlo a1Jl'il lle l8G5, inspil'ando· 

.se nas d i.spo:::içõcs do regula.monto .n. 7;37, de 
25 de novcmbt•o llc 1850, cstP,llollecera.m :t 
a#udica\~ao f'or r,:ada, nas exccJH;õu..-, em g'Ot'<tl. 

SenwlhantD pt·ovident:ia, pnt'<}ll1, :•.ea.J•;•o
t<uldo tal ou qwd r·ot1·ahi nw.nto do c t·cdiLu, 
forçando o ol'CLlfH' ;~ rcposiçõn: exagci·<vlas, 
foi a.fJolid<t pelo lc•gislador d.l IH:-;:), (Lei 
n. ::!.27~, de :-:i de outubt·o de l~t:SG, are. 1", 
8 I o.) 

O Guvm•no Pl'ovi~or·io ti:L ltr.pn h! iea scguin 
a ln['Sl1l:t ot'ii~Jttar/i.u, eomu dernun;;tt;.t o 
art. 14 ~ l" tlc doct·cto n. l'Ci!J A, do 10 d,) 
jctneit·o de 18:JO. 

Em nmn, épo,:;L llsnngoit•,t i>w<t o cr·c,Jitu 
}xn·~icular nãn se púdc coni,esl;at· e dttYidal' 
da oppod11nidado 1h rnedida ; é mistt'll', 
}JOl'l~m, não csr1ur.cet' qne sm·i•t gl'avn err·o, 
além de m:.tnililsta injllsti<,:;J,,qum·ot'dcl'tJntloL-a 
o Jnantcl-a 9m mn per·iodo do crise, como o 
n.ct.ual. 

O Congra~so cpw lYttl'ioticamcnte procurou 
attender <ts exigencias da crise commercial, 
soccorrendo cst<thelccimcntos de credito, 
não póclo se:· indi!ferentc, dcante de S3me
llu:wte estado do cousllS, (~sorte da lavoura, 
e <'t situa.çU.o cril.ica c pi'ecal'ia dos ·lavrado~ 
ros, cujo credito sente-se profnndamento 
n.bn.lado, pGl' eircumstancias inteiramente 
independentes de sua vontn.dc. 

O projQcto;, em synthesJ, proctn•a provi
denciar sobrJ o caso. 

Abolindo --o lcilã.o c restaurando a adjudi
cação obrigatoria, depois da terceira praça, 
na f<üta de liçitantes, mantém principal
mente a vtdorização da pt'opriedade :.tgricola 
e liheet<L o devod.ol' do uma responsabilidade 
que a actual lcgialação hyputhccaria eter
niza.. 

Por outl'o lado o Cl'cdor snfficientemcntc 
gal'antitlo por cll'eito ·dos privilegias hypo
ihecarios, é defendido e amparado pelo pro
jecto, que, no al't. 16 § 3" concede-li to .a ftL
cuhladc de r~qucrcr sómcnte a adjudicaçt."ío 
de bens qua.nto bastem para o seu pagamento. 
ficanrlo desta al'te abolida a justamente cl'i
ticarln. . consignaÇ'ão dQ excesso_ em deposito, 

.no peazo de tl'cs dias. 
O l;l'ojecto c3tudado sob todos os seus diff~~ 

ron te:-j ~Lspcctos o fl'c1'ecc comp lcta garant1a 
aog CI'OllOJ'OS c dcvcuol'CS, pcl_o que a Com
miss'to (l do pa.roccr quo sc,jtL c11o approvado 
pela hont'tlÜ•l Camara dos Deputados. 

Sala, das sessões, 30 tlc mato <lo 1901.
J. J. ,':Jeabm, rcltttoe. - Teixei1·a ele Sc!.
F'rederico Bo'l',r]es,_:F, Tolentino.-Lui::: Do
mifl[Jttes.-A:::evedo 111m·ques, vcnciuo porque 
-data venia-as ideias capitacs· do . pt•ojccto 
se me afriguram perigosíssimas jüstamcnte 
pa.m o c!'cdito agricoltt immolJilhi'io. 

Pretender a vólt~t do regimen <1<1 n.djndi
canã.o forcada equivale rt aiJril' mão Jc uma 

O lcilU.o judicial, ponderou acol't:tdn.mont.c oxêellontê conctLüsttt do nos3o direito mo· 
o autor do projecto, J!.OI' occttsião do ofl'c· demo. 
roccl-ó á consideraçã.o da, Cttmara, precisa, E, contra 0 .leilão judicial não é justo in~ 
ser abolido, sem voltn.rmos, entretanto, ao vocéir argumentos ma.is ou menos casuísticos, 

• rigorismo da antjga, legislaçã.o. deduzidos do factos oxccpcionaes d.e existen~ 
Manter a venda, po1· qltalqtwl: p1·eço, de cia ás vezes duvidosa. 

uma propriedade, cujo valor .i•.L solfl'c <Lcprc- Exac~amente por estar a lavoura· oppri· 
ciac;ã.o pcht avatiavi'í.o, p:tra, gal'antia de uma mida, nos~c inomento, por crise aguda, mas 
divida hypothecaria muito infoeior, é in- tra.nsitoria, não me paroce prudente modi· 
discutivelmente cavar a nünn do devedor, ·fiem· tão profundamente o systhcma do di· ·· 
além de ser· uma verdadeira oxpoliação, que roi to vigente peculiar ás execuções. O le· 
a justiça c o direito 11ã.o podem toleear. gislador seria forçado a decretar, d'aqui a 

Propriedades lia que, postas em pt•aça, pou<.:o, nova modificação, quando se norma· 
s'iio, na ausonç:ia, de licii;::mtos, arremat~td.tts lizasse a vida cconomica o financeira da la
por preço> irrisorios; avali.ados por r.cm e voura. Sobretudo, o ell'c.ito retroactivo con· 
mais contos de réls tecrn sido vendidas <Lo . signado no§ 5. é altamente injusto c per· 



turba.dor de dit·eitos <Ldquiridos, constituindo 
perigoso preceden';e,além de incons&iGucional 
(Constituição, at· t. ll. n. :i.) . Estes o ou teos 
argumentos que u.dduzirei na discussão lo
vam-mc a considet\1 r o pr-o,jecto nocivo ii la
voura, a cuj:1 classe cu pel'tenço ; sentindo, 
por isso· pt·ivar-mc d;t hom·c.L de dar o meu 
humilde voto ao IH'oj ecto do illustl'C c ope
roso Sr. Alfl'edo Pinto. 

N. 27- 1901 
\. 
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N. 33- 1901 

.4.ttloriza o Governo a aln·i1· ao Ministerio da 
Ji'a:;enda os c1·edilos .n,ppf.ementa1·es ele 
150:000~ á ?'uúriw n. 9- C:ai:1;a da Amor
tisaçr.ío- e de 4;"5:997$038 â 1'ttúrica n . . JO 
- Casa da :Moeda-, a1·t. 28 da lei n. 74.6 
de 29 de de::;emú1·o de 1900 . . 

Em mensagens de ~3 do corrente, o Sr. Prc- ·~ 
sidento da Republica s llieitou os creditas de 
150:000$000 c 45:997$0:38, u,mhos em ouro, 
n.quellc para suppl'ir u, YCl'lJ<l Caixa, tla Amor-

O Congt•osso Nacionall'csolvc: tisaçã::J e este a th Casa du. Moeda, elo vigente 
A1·t. 1. 0 N<t'l exccuç~ucs hypothcca,t·ias, ·pi- excreicio, e dos;in <Hlo:>: , ·1'c:;poctivu.mcnte, a. 

gnol'aticias c nas cxceuçi5o.; crn g-0rJ.I, si os pag;Lmcn tos de no tas tlo Thcsouro Fmlcrl1.1 c 
bons pcnhot·t.ulL s nã.o onciJnGl'at·cm nu. pl'i- ao de sclLm adhcsi v o::;. · 
meira praça llLIWO supe'riot• ;t avalÍi.t(§i.o, il'itO Em jus';Hieação alloga o govm·tD que <L 
<L seg-unda. guardatlo- o intcl'vallo do oiHo consignu,çã.o de I00:000$000,om·o, votadapam 
dias o disperwHlos os pt·cgõcs, com abati- cncommcnda <le notas é 1ldiciente para LíLl 
mento de lO 0 /o :;i nes•,a aind<.L não encon- dcspezu, .;.dú o fim dó cxetcieio, pMque a im
trarem lanço ·snp~I·ior ou igual ao valor c'los · port<tncia. ja conhecida da que tem sido lcit<t 
mesmos bens, pruvenicntc do t·ofin·ülo ab:t- até o prcs:mto, elova-8c <t227: !55:'!;55(1-onro 
timcnto, ü·ão li. tct·ceü'lt com cabn,1.imcpto do -devido á eonvenicncia da suhsútuiçã/) im
mais lO 0 /o •. caso em ClllC, nu, auscncia de H- mcdiatit da]) notitf; de 100$000 da. 7a cstampu. 
citantcs, serão adjudi ca~os ao oxcqucntcconr e de 5008;000 d <L í5", pelo í'u.eto de llavel'em 
os abatimentos vm·ificados. apparccido" muibls f'alsas na circulação; c 

§ lo A adjwHéaç:ío se Lmt sem <tbatimcnto que <1 do 271 :740:jOOO- papel- dcstin<td\1 
em qualquer dos scguJnte,3 e<tsos : a .'m;Ltcr·ial da...Qçtsa. cb Moeda., :tch<.wdo-sc 

a) s,i os bens não h<tst,<.trcm para paga,-
mcnto das dividas ajuiz<lrlas ; · 

b) si o devedor não ti ver mais hcns e os 
que iorem p :mhorêLdos cheg<Lt·crn c ~trict<L
mente pela s.ua a valiaçi1o p:u:a o IJLLgamcnto 
da divida, . executada. · . 

_ § 2. o· E' concedido ao oxcquonLc o clircito 
de lançar em qualq ucr das pr·açu,; itHlcp;;n
dentc de licenç:a do juiz. 

§ 3. 0 Si o valor tlos lJcn,;; 11cnltot' :uJos ex
ceder a import;LnciiL fl<t <li vida, ú lieilo · ao 
cxequcnte, pttl'êL evitar a c8nsigntlc,:fLo 1lo ex
cesso C!Jl dcpo . .;ib, quo lhe seja. sótncnl;c all
judicacl;t i.L propt•ixlu,dc de bens qu<mto In~
tcm para soluçã.o th di vida. dcspJza:-; o 
cast:Ls da cxccuç~ão. 

§ 4. 0 O cxe!cutado, sua mulher, itScrr~lon
te::; ou dc~i.:cntlontcs podem remir ou dat· i<Ln· 
ç:adol' a totlos ou alguns de .. seus bens, btt~
tttndo que o1rei·eç:arn em fJUal!ptor uas praças 
pr·eço igual u.o 1lu. avtL!iaçft.o. · 

§ 5. 0 Pl'evalccSin as disposiç:õo.~ ucsta lei 
. qmtn"GO <is execuções p:mdcntes ainda do ar-
remataçã.o. . · 

~~ ~ ·. 

Art. ~-o . Flmtm revogadas as disposições 
dos§§ 1° e 4° do ttrt. 14 do decl'eto n. JGI) A. 
de 19 <le janei1·o de 1890, o mais disposições 
em con tt.·rú•io. • · 

S. R.-Sala da-; scssõc.;;, 28 t.lc m<lio do 
HJOl,- .4lf?·edp finto. 

reduzida a 7G:0!)8~00 f;Oll111l<L inflispens,lvcl 
pêLl'i.Las dc,;pcz:ts mensaos d'csse esüLbolcci
mcn to, ni'í.o pm·mittc q uc por eU a seja paga · 
a eneommcnda do 21.520.000 snllos adhesivos 
JHta <L 13r'adhnt·g, \Vilkinson & G'. Assim ~t 
Commissão do Ot•ç:;.tnF!n to, lÍ(!Jldu em YiSLtL as · 
;i.llog:u:õos do Ciovt!l'no ; e, r: ,msirlo!'ando que 
sn Lt·at;L do dt!Spcz:ts illllll'<r:ieindin)i~ o in:t
d.ia.vnis Clllü tum pnt· o:ljc~el.ivo n int:n·ns:'ic 
pu lJI i<: o, é de pa.t't !Gül' rt uc S<'.i<l adopLado o 
su;;uiul.t! p1·ojt!do de ld : 

O Cong-t•us . .; :J Xadunal t'n'lolvc: 
,\J·Ugü IJIJl•tL Fk:t o l1odn:.· ExoeuLivo au

torit.Ttdo a abl'it· tw ~Iini.~!iol'io da, F<LZl~lldiLGS 
fleguintrs ct·c~ditn .'l supploltlllll t :.J,l'C . .; rlcJ ol:ç:a
monLo vig\~nLL! , l i tz: .~tlflo il!'! noc~: . ..::nl'ias opel'a
f;õcú o rcvogac.bs as disposições em con- . 
tral'io: 
Lct'" n. 746, do 20 de do~omhro 

do 1\JOO, <n·t. 28, n. !J-Caixtt 
de Amol'tiz jÇã.o-pal'ct cn
conunentlas de nohs u.o 
ca.nibio de 27....... ... . . . . 150:000,)000 

N. 10. C.asa da. Moeda (nn
tcrial) p::tl'<t pa.g<.LJncnto de 
21.52J).OOO seUos adhcsivos 
encommcnrl<.tdos a, Brauburg, 
\Vill ki nson & Com p. , i:LO 
c ünhio de 27.·.. . ......... 45:9J7$0:38 
Sala das Cominis.sõe.;, :30 elo nHn'ç·o de 1901. 

-Paula Guimarctes, pl'csidont:.~.-Jlittyl'ink, . 
relator .-Cassiâno, do Nascimento .-Cornelio 
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da Fonseca.-Francisco Sà.-Sm·zedeUo C01·- Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
t•êa . ....:.A. Ban·oso Junior. contral'io. 

N. 31- HlJ 1 Sala das Commis.3ões, 28 de m1io de 190 I. 
Paula Guimarcíes, }Wesidonto.-F1·ancisco Sá, 

· Attto}·izaoGovernoarlispensara TheLeopo~<lintt rolator.-Cassiano elo Nascimento.-S. Bar
Railway Company da obri,r;açL7o de constnúr 1·oso !tmi01· .-C01·nelio da l•ànseca,-Afayrink.-
o trecho entre Glycerio e Se1·ra elo Frade, da -Se1·:::edello. - ~ · 
.Jtst1·ada ele Fen·o Cent1·al rle .i.liacahJ, ficando 
limitado o capital sob1·e !JtW 1·ecahe a ,r;m·an- O Sr. Presidente - Tendo dado 
t~a de jw·os de 6 °/ o cw jà fixado para a a hora. designo para amanhã, a seguinte 
lmlw ~m trafego . . · ordem tlo d:ia: _ · ; 

Ao Congresso Nacidnal requereu a The Leo- P~imeil'a parte, ~té 2 1/2 horas, ou antes: 
poldina Railtcay Company se~· oxone:o;.ul:L da Votação do __ projecto n. 62 A, de 1900, 
obr~gação de const_ruir o trecho en t.ro. Gly- crmndo a t•txa addicionM de 30 "j o so hrc n.'> 
ccrw e Serra do Frade, da E~tt·ad:.t .. lle Fm·ro Tme <wtu:Llmentc se eolH'am pelo consumo tb 
Central de ·Mac<tlté, do 1111C é cc>siomtrht. a,gutL tt<L cidade do Rio de Jttneiro, destinado 

Advom-llw 03·;a, obrigaoíi.o da lei n. ;J.:JÇ)7, o Jll'oduc',o dc:ssa l;axa ús do.:pezas com o mQ
de 24 de novernbeo de IH88, e do dncreto do UtOI'amcn to e ampliaçüo. dcLS o],ra.s do abJ.s~o- . 
15 de dezJmbro do musmo anno, pelos r.1uacs drncnto de ag-n;t, c dct Estrada tle Fei'l'O do 
foi 1'0ita a concos)ã.o JH'imitiva. Col11J)I'C]wndo Rio do Ouro e' thL o1Üt'US pl'ovidcwias (2"'m::r-
osta. a via ferrea. de Mact1hé ti. Scera do cu;:;~iío); · · 
Fl'ade, com a extensã.o tota.I, segundo os Votação.do projecto n. 235, de l9~)í), aulo
ostudos approvados, do 57.2~'0 metros. Estão riz<tndo o Poder l~xecuti v o a compnt:w, par;t 
em trafego 42.700 metros, c do trecho ro ;- a apo'lcntatloda do rlirec~or de Cont<tbiliclatle 
tal}tc já o Govcmo, por acto de 25 de janeiro ela Secl·etaria da Viação e '1ndustria, onge-

. de _1900, disp~nsou provisoyian1entc a compa~ nhciro José de Nn.pol_es Tolles .de Mcncz~s, 
nhw., até que se pronunclC sobre o caso · _t_ouo o tempo em que este servm om varw.s 
Poder Legislativo. , commissões dos Minis~orios da Guerra, Agrl

Nenhum interesse publico· aconselharia a cultura, Viaç:ã.q e Tndusliria (discw:n;ão unica); 
,, construcção de que se tra.t<L. A zona que . Vo~ação do projecto n. 05, de HJOO, (235, do 
· '"aquelle, tl'C ~110 do linha, to1~ia de percorrer, 1899, do_ Senado), regulando a. an!igui(lado <~a 

sobre ser ~escassa p1·oàucç~ao, j(L é sutncien- promoç~ao do tenente-coronel Jo:w Leocadto 
temente servida pelo ran~.do IUo Bonito c Pereira tlc Mello a c_;;se/posto (<liscussão 
deste continuaria a uWizar-se com mais un~ca); .·· . .. 

'vantagem do que do prolongamento da Votaçã.o do parecee n. 11, de 1901, llis-
Centr<Ll de Macahé, porquanto n dista.ncia a pensando do sot·viço, com os vencimentos 
Nitheroy por aquelle ·ramaL é de 120 kilo- quo poJ·cclJc, o oinciaf 1la Sci~J·etal'ia da Ca
metros d•L estação de Calii'Ol'I1Íi~ ou 160 d:t m:ti'i1 elos lloputrvlos AlhCI'to grnesto .Jae,tues 
de lnd.ayassú, ao passo que tio Glyccrio é de o·uriquc (discussão unhm) ; 
224 kilometros. · Votu.1;ão do pitJ·ocer n. 12, do. 1901, conco-

0 teccho a construir, c,·nn o trafecro vn.nta- dcnuo ao Dcpuhdo pelo gst;ulo da Halli<t 
josamente disputac!o pot· uma, linlt~ concur- Francisco Ma.t·ia Sodt•d Pot•eit•a. 50 dias d.o 
rente, traria 1.t0 'l'hesotn·o o onus elfcctlvo e licença para tt•ataL· de sutL sa.ude (diooussão 
duradouro da g<~mntia do iuros de n % sobro uniea) ; 
o capital kilornetl'ico dc'ao:OOO$ para uma Votação do pt·o,jcclio n. 21, de 1001, auto-
extensão de 14.580 metros. rizando o Poder Executivo a conceder seis 

E:->tas razões justitlcam a afllrmação lle mezc~ de licença, cJm o ohlenado a ctue· 
quo seria tal consh·ucção inutil 0 preju-. tiver dieeito, ao contado!' geraL do abasteci
dicial. . · monto d!) agua á Capital Federal,Alceo Mario 

Parece, poi;;, (L Commi:;sã:J elo Or0ámento de Sã Freire (discussão unica) ; 
que deve s::Jr tlef'erido o pedido .dâ' compa.., . Votação do projecto n. 164, de 1901, auto-
nhia, nos termos do seguinte projiwto: nzanclo o G?v~rnq u. confiemar, a~tendendo 

o conrrre:;::;o Nacional rcsol ve . ás nc~essn.rms vagas, no ~'especttvo posto, 
o · os alferes graduados que t1vcrem obtido as 

Art. l. o Fica o Governo autori:.:ado n. dis- <.tpprovações plenas de que trata o art, 95, 
pensar a. 'l'he Leopoldin(~ Ra-iltoay Company dn. do regulamento de 18 de abril de 1898 (2a. 
o bl'iga.c;ão do construir o trecho entr9 Glycel'io discussn.o) ; · · . · 
e Serra do Frade, da Estrada de Ferro Central Votação do pro,jecto n. 210, de 1800, conce
de Macahé ; fic;mdo limitn.dt:> o ca11ital sobre dcndo a. Alex mdrc d'Atrí c Raul de Sampaio 
que rccahe n. gat';tnti<L de juros de 6 °/0 ao j;:i, Vianna pr-Nilegio por 60.annos,. p:u·.~ a con-
fixado para a linha. em ~t·arcgo. stl'Ucção., uso c goso de u~ntL e3trt~dá. de 
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ferro de bitola de um metro,- que,· partindo tabella annexa..ao decreto n. 113 A, de 31 de : 
de Santarem, no Pará., vá. a Cuyabá, com dezembro do 1889, desde a morte de seu ma
um ramal p:1ra a fronteira. boliviana e dá rido, o meio soldo a que tom direitoD. Rosa 
outras providencias (3a discus.3ão) ; . Josopha da Cunha. e C.t'UZ, viuva do capitão 

sa discussão do projecto n. 13, do 1901, do exercito Luiz da Cunha c Cruz ; 
autorizando o Poder I~xectivo a abrir ao Mi- · 2a discussão do projccto n. 31, de 1901, 
nisterio da 'Guerra o credito cxtra.ordiríario determinanrJo que as transferencias de offi-

. de 837$472 para pagamento do ordenado do ciacs arregimentados ,legalmente habilitados, 
fiel aposentado !lo extincto Arsenal de Guer- t\,l quac::; se refere o decro~o-n. 350, de 13 de 
ra do Est<tdo do Pernambuco João Leopoldino novembro de 1900, devem ser f'eita,s <lo ac;J __ 
<lo Rego; · ' cordo com a lei n. 3. 169, de 14 de julho de""' 

188:1, c serão facultativas-tanto . para o 
3a_ 4iscussão do pr·ojecto n .. 14, de 190 l, corpo de engenlieiros como para o de estado- •· 

autorizando o Poder Executivo <.L abl'ir .ao maior do exercito. 
Ministerio da Industrh1,' ~iação ,c Obr•tts 
Publicas o credito extraordinar'io ·de... 2"· tntrte, tis 2 Ií2 horas ou antes: •· 
120:473$521, de.~tinado ao pagamento de Yen-; Continuação <ll~ 2" discussão do projccto 
cimen_to3 -aos f'unccionarios ll<l repartiç~ão n. 87, de l!)CIO, mandanrlo observar varia.s 
Gcl'a.l dos Correios, aposcntado:-Ji:\ demittidos disposições para fiel execução da lei do casa-
em 189:3 a 1'895, em vjrtudc de actos uo Poclee niento c i vit: · 
Executivo c posteriormentcreintcgmdos; Coni;imW({ão da. 2~ discussã.o do projecto 

Dlscmssã.o unica do lH'~jl.leto n". L04, do 1895: n
4

• 85, de 1900, regulando o sorteio militae. 
autorizamlo o Governo <L n~andar pagar pela Levanta-se a scssã.o <Ls 4 horas da_ tarde. 
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--------·~ ·--------

Dtscurso.s pronunciados sm 

SESSÃO DE 14 DE .MAIO DE HJOl 

(Vide t•ag-. 42 Jo l>reseute ''<iluuHJ) 

chl'istã appareceu, os élos de~ cadeia da es
cravidão começar<tm a, quebrar-se. 

0 SR. BARBOSA LIMA-0 hispo Azeredo 
O St•. ,.rosta-Sr. Presidente, não es- Coitinho que lhe-responda. -

per<wa que a. simpLes cominunicaçã.o que fiz . O s:R.. Tos'l'A-Depois, ao P<Ltl;iotbmo dos 
-de haver· a Commissã.o da, Camara descm- brazileiros, que, inspirarlos pela doutrina 
penhado a sua, missão nas festas commcmo- christã, não hesitar<tm em sacrificcir os in~ 
rativas da gloriosa e p<~triotica, data de 13 de tcr·esses tr·ansitoi'ios de sua fortuna parti
Maio, désse logan~s arguiçõcs c censuras do cula.r ao futuro da Pa.tria. 
honra.do Doput[Ldo l)cLo Rio Gra,nde do Snl... A Q;um~ra, ha de permittir que eu lhe 

lembre um cpisodio do r'omance da moda-
O Su.. BARBOSA LIMA dá um aparte. Quo vadis-para mostrar . o que era. a escra.-
OSu.. TosTA- ... de que foi alvo o oea.- v]dão antes do christia.nismo. 

do1·, que, apezar do calor e firmeza com_quc o SR. BARBOSA. LmA...;..V, Ex. · deve ter 
defende suas conv.leçõcs C<Ltholicas, é um · lido outro : A m01·te dos deuses. 
respeitador das convicções <tlheias e ba.te-se 
tMnlJcm pelos pl'incipios de liberdade, a cuja O SR. Tos'l'A:._ Vicinio, p11tricio altivo, do-· 
sombr<t, Hst<t cer.to, tl'iumpha.t'<L sempre <L minado de P<iixão cat'nttl, mandar11 conduzir . 
causa. é<ttholica.. · do pa.lacio de Cesar para smt casa a. formosa 

Ly!!.'ia, c.hristõ. rmt·issim<.t, sob a auarda. de. · Porq_uo estra.nhn.m e admir·;tm-so algum~ ~ u 

de q_ue a Camara., corrcspondcndo <L gentileza, um escmvo de estimaçõ.o. Bmlado o plano, 
do convite da imprens<l, fluminense, tenha; rapt:.tcla a. vü·gem em caniinho, do nadn. va
officia.lmente, assistido á commemoração ela leram as descuL1ms do êscravo fiel. A colera 
aholição do elemento servil, -~enha.;;.se asso- do senhor inatou-o violentamente ! 
dado á homenagem prestada. pela imprensa A morte do esct'avo era naquelles tempos 
à lei de 13 de Maio, que é uma conquista da um facto natural; ninguem lastimava o 
religião/do' direito, do patrloti::lmo dos bi·a- morto, nem censurava o assassino ; a· con-' 
zileiros, da liberdade e dà. civilização~ ! sciencia humana uão tinha raios de indigna~ 

ção para . fulminar tanta crueldade ! Então · 
UM SR. DEPUTADo-Apoiado, vinhain amanhecendo os primeiros clarões 
O SR- BARBOSA: LIMA d;'t um apn.rte. . do cbristianismo libertador ... · · 

. 0 SR.'rOS'l'A_.;.A flUem devemos n.extincção 0 SR. BARBOSA LIMA.- Depoi~ que Cons" 
da éscravidão no Brazil? Antes.- de tudo a tantino o Theodoi'O. ·. · · · .· 

Oh· ... · ris .. t .. o··' ao Divino .. . ivi. aet3rr do G-ol.· g .. o· thu.., ql·te· ··1· .. O S.ú. .. To. S.l.'A ... ~ ... A qu. e.stã. o. d·. a pei.'m·a·n.eÍ1···cía.·.-.··.·.··.·.·. prégou e cimentou com o seu sangue, no da escravidão d.urante muitos seculos, a des~· 
Qalyario, a igua.ldade ele toclos os homens peito da })l'opaga.nda christã, é IUuito com
perante Deus._ No dia em q_ue a doutrina plexa para CJ.\10 eu possa, de improviso, dis~ . 
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cutil-a.. Como poderei nesta occa.sião apre- sem libnrd:Lde, sem acc~ã.<i, perseguida., cscra." _ 
cia.r idéas e raetos oecoer·i<lus durantn se- visada. a. Cnsar pülo v~~droado, pelo benepla
culos c muitas vezes proposita.lmcmto adul- cito rf..'gio, pelo recurso á corôa ... 
terados ? ••• 0 SR. ÜERl\IANO HASSLOCIJEH.-Agor;~ fJJlEl" 

o SR. BArwosA LJMA- Não são factos rem sujcita.r o Estado á Igreja. 
a.dultt:rados; estão no Codigo Theodorlano. 

o SR. ToSTA-Feliuucnte hoje somos todOs 
iguacs perante Deus e 11er~tnte alei; não hCl. 
mais escm vos na 1\.mer-ica. E si em alguma 
regiáo I'emoüi. aindi.L o homem é pt'O})riedade 
do homem, o latego do senhor faz corecr o 
sangue do corpo do nscra.vo, é c1uc o egoísmo 
humano é indomaveL Mas semeUw.me bar
bar·ia provo(;a c·s mais nnergicos protest~s 
de indignação ele consciencia lmmana-chl'is
tilmjzad;t . 

Bemdicta religião a do Clll'isto, que dulci
fieou os corações, ;uneniztnt os costumes do
mesticas e publico~. nivelou o senhor com o 
escravo, esclareceu a conscienciu., melhorou 
as socieda.de;; hnmtLnas. 

Na, homm:mgern presta.d:t á lei de 13 dl3 M<Lio 
celebeou-sc um elos a.ttos mystel'ios ·da reli
gião chi'istã; <1 fé o a, libcrda.dc, a religião e 
o direito , os vcpl·ese11tan te::: 1la Egre.j:.t e <lo 
Esta<lo, toclos S<\ identific:.t1'<1.ln na. commomo
J·r~çã.o do conquista c:ívilisu.doJ·a do povo lira~ 
zileiro . . 

· . . Que culpa temos nós, os catholicos, de tlue 
todas as conquistas civilisadoras clC! nossa, P~
tr·ia, ~odos os ;.wontccimentos gloriosos, todas 
as trfldiçõcs pa.triotictts sejam devidas á 
Egeeja. o o Estado, á religiã.o e ao pa.tr-iotis
mo, ele t:ü mo(lo que o povo nãq póde ~cpar<u' 
o que tanGos seculos uniram! ·• 

Não houve lH'opriamente manisfcsta.ção 
cnn fessioi1al. 

VozEs- Houve. 

O SR. TOS'l'A-Si houve é que a. Nação Bt•a,
z;iloil'a. é catholica e as leis não. _.podem con
trar·iur o espírito nacional. Represen·tamos 
uma llaç:ão ea.tholica.. 

0 SR. BAlUlOSA LIMA -- H.cpl'esenti1mos 
um<t Repu Mica. se:mlar>izada. 

. o s·R. TOS'l'A- Par-<LClllú ha.vemos de üSL<tr 
coníti.cç<ícs ! ?- O que é a Republica Bra.zilei
l'tt? Si é uma, abstracção do espírito, si é 
um<L. :;int})lcs fórnm, nã.o tem consistencia, 
nacla vale; si é <.~ Nação Brazileit•a, si é o 
conjuncto dos brttzileíros constituídos-delmixo 
de uma fórma politica; a separação absoluta 
~ntre a Egreja c o ·Estado, como pretendem 
alguns politicos, nunca será. uma realíd:úle. 

ARepublica ou será. cllristã, ou não se .. fir
mará no coração do povo. 

Não veja a Camat•a nas minhas palavras 
saudades do Imperio. Dul'ante o imperio 

. liivemos o Jouphismo; em troca d·e JJ1inguadt~ 
· ;. :ubveri.ção ao culto a Egrej<t vivi<.~ hltmilhadtt, 

O Sn.. TosTA- Nã.o queremos sujciçãode 
ordem · alguma.·; queremos a independencia 
reciproct.t, o que não impede que os dous po
deres vivatn em boa harmonia. Não que~ 
remos que os represent1ntes do Estado des
conhcça.m e escarneçam da religião do 
povo. · 

O SR. BAH.BOr.A LIMA-Entre escarnecer c 
não apoiar ha muita diffet'ença. 

O SIL TosTA- Ha ponco, quando m·ava o 
illustra.do Deputado pelo Rio Grande, ou 
disso em :.~paete que __ estava.mos perto um do 
ontro; que não er-a geande a distancia que· 
nos separ11va no terreno em que comba
tíamos, 11ois era o da libord.ade no direito 
commum. 

No Congresso Constituinte . combatemos 
um a.o lado {lo outro peht liberdade religiosa 
contra. o proj0.cto do Governo Provisot·io, 
(lHe co.ntinlnt medidas exclusivistas. 

A unicn differença era esta : . S. Ex., como 
philosopho,- qucritt a. liberd:tdc de todos os 
cultos, a eqnipa.ra<;fí.o 'do culto c:Ltholico 
a todos os olttros, julgando, talvez, enft•aque~ 
cor·_ :1 Igreja ; eu, ao contrario, acceitando 
em hypothcse a sc:paraçã.o, defendia com 
todas a.s forç<ts . a liberdade, porque estou 
conwmcido de que á sombra da liberdade a 
Igrej<L Catholica, UC}JOsitaria da. verdade, 
triumphará contr<L todas as seitas .. 

~ 0 Sn.. BARBOSA. LIMA dá um à:pa.rte. 

O S.R. TosTA - As religiões modernas, 
que :.· em. nome do espidlo novo, pretendem 
snppl<:wtar o catlwlicismo, cuja caducidade 
tm scculos annuneia-se, perdem -terreno dia 
a dia nos combates da liberdade. 

Os que tiveram assento no Congresso 
Constituinte c os que acompanharam os 
actos do Governo Peovisorio e os trabalhos 
rlo Congresso sabem :peefeHamonte · a his
tol'ia. da separação da Igreja do Estado. 

O Governo Provisorio, no projecto de Con
stituição que. sul)metteu ao Congresso, havia. 
incluído dispositivos, que não abonavam o es..; 
pirita de tolerancia e muitp menos o de 
amor ú lillerdade da Igreja. E' assim que, 
entre outras medidas, :propunha. a prece
dencia ob1•igatoria do casam~nto ciVil. ao 
re!igiosoí ·a manutenção das ·leis de mão 
mo1·ta, a prohibiçã.o da fundação de con
ventos e a expulsão dos jesuitas. 
· Mn.s gm~as ao concurso do honrado Depu~ 
lado pelo Rio G1·ando do Sul e de outros pa
ladinos da lilmrcla.dc, a Constituição foi csco.iw 
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m<vla rias principaes disposiçõe~ intoli\ran tes 
e persr~guidoras, que recorrbm tt politka de 
Julio Feny c vV<tlrleck-Rous,e<w, que se re
sume ncsta,s pa,l<wms: Wli ~ t·tla.lle pi1l'a todos, 
até para os mãos, m enos p<tt'<t a lgt·cj<t 
Cn.tholica. 

0 SR. FAUSTO CARD•JSO cléL nm lLj)aXI.c. 

O Sn .. TosTA-W<tlücch-T:tonsscaiL t": habi
líssimo. Em seu projccto 8obrc as assoeia
ç.ões em Fr<tllÇ<1 v é la o penS<trnento ho.>ti l ao 
ca,tholtcismo eom argumentos juf'iüir)OS u 
í'órmas bril.han tcs; m<1s o obsel'vauor attento 
r~.esr:obre irnmcdiata.m•.mtn o [WUSllmc: n to vo
lctdo de cnl'rarpwecL' <L t·eligiào pela exclnsiio 
da8 congt·cgtv~ões ctLtl tol.icaR. 

Voltando ao i.LS8urnpto da s.:lpa l'ii.l)ão da 
lgt•e,j<t do Estado, dil'ci o que o Governo Pro
visorio propunlm e t'il, a. conecpr;ff.o tios polí
ticos rari ieac.~ cb Ft•auç:a o- Estar/o atlwn
hostil sobretudo â religiin c<ttiwlica; ma..; o 
Congresso rejeitou C!::S:t fot·rnula., eliminando 
os di::lpositi vos que a. estal:le leci<tm e con::l<.L
gt•ou o laicismo do ~:s:~:l,(lo que ni\o J1osti!iza 
;~s religiôos, nâo fin,gt~ igii (Jt'a., l~ t1 e, ao cun
tl'ario, reeor.heec nell.:1s uma f'o t·ç:,L social 
con.t <[no r•s governos rlevom cont<u'. 

Ora., sendo a&'lim, porq ilB o.; poderes pu 
blicos llào de tingiL· que iguot•a.ln a oxistencia 
da roligião do povo beazildl'o , porqun não 
ltavcmos de estalmloeer um ?Jtorlus ·•;ivrmdí 
entr·e o Estado o '' Igrej 1. , sem dopr:nd.cncia 
rocipt·oca. ·1 

O Srt. BARHD:'LI. LtMA-ll;tsb quç o K;r.;u.J.o 
fique em seu papel c a Ign~j•t no della. 

0 SR. TOSTA-NÜ.fJ SO l! l'üaer:ionar·io; e si 
organi7:o no men espírito a rosi,;ton<:in. c:ttlto
lioil, <) porqw~ I'(:cr:Ji o as interpl'r.t<IÇÕHA rarli
cacs da Constituiç:iio q1w nod conduzüio ao 
atlwisrno ilo Estctd.o. 

O Srt. flARlliiSA LIMA - S:nnos l(~igos o 
mantemos 11111a leg-at,:iil) üiplorn;,,:;ica j11nto a 
UIWL detL~ rminarl a. igrcj•.t ! 

O SR. Gu~o; nELHA Mor:ttio-.f;l cxplic:uHo:; 
isto em occa8i:'í.o opportuna. 

O Srt. PRI•;SIIJEN'l'l:: - Pt·cvinc> ao nohrc 
Deputado rtuc a. h rJ!';I <lo expnlicnto <::;tiL cs
gotad;t. 

O SR. ToSTA - Volt trrt·nLinM sem tle
mora. 

Não ti vn o i.ntnib (le r! is.;u ti r· a nl:tgn::.. 
questão das. L'cl açi'íe., ontl'c :1 lgrl3ja o o Es
tfl.clo ; vim apHnas oppo r lige iL'•t f'L'plica {ts 
incrClpaçúr.s c ~trguir,:iíos injustaf; <1 ue fur;tm 
feitas (t eommis:J::io, que rcpr8t~entou <L C<L
mara. nas fcst;1s de 1:~ de nni:J, polo illus
tJ•u.rlo Deput:t1lo pnlu Rio C:t·;wdo do Su l. 

S . .Ex. ann undou tb tt·ihllll:L p;u•:t br·cvo 
largos dolJ:ttc~ sobt·e a.;.;SiliUpto:; pulitieo
rclig.ioso~>. 

Solc!:tdo de fé , abt':tç:trlo com a, Cl.'nz, niio 
du v i. darei tel'çar as <L r mas com tão Y<Ll.ente 
c:1mpcão ... 

O SR. BAlUlOSA Lr~IA - Não ó a c.ru:r,, que 
anda. na~ mãos do rnr~l'ec\t;ü \Valclm·.~oo 'i 

NCw é a ceut. qtwan,.léL rliúmu.nrlo os pobl'es 
boxe>·s impondo üecapitaç:õc,,;, c exigiwlo in
domn iz<1çue~ ? 

0 SR. TOSTA ... no tort•eoo Ja. hi storin. C 
da phiLosophia. 

O Srt. i:!AIWOSA. Lr~rA - Combaterei no 
terreno rln. Consti t,uiçã.o. 

O SR. TosTA - Espero q uc cts nmis das 
vezes :;;thiremos da Luta no mais ostecito 
amplexo ft•atcrnaL. porq UCl as minhas a.rm;u; 
de cornba,tc srwã.o a cruíl c a libord.<.lde. 
(Mtlito bem ; mui/.o bem.) 

R!•:SSÃO DE ;.U DE MALO m~ JDOl 

O~~~. J:Cstne•~aldino .Bandeira 
-Sr. Pl'c;;iclento, aél emen,las aiJro . .;ent<L:las 
;í. Lei do casamonto óvil, ne->to e no armo 
pas.->a<.lo, }mlo Jneu ill11stee atnigo, digno t'C
pt•cscmt<Lilte do Min<1S, Sr. 1\.ll'mdo PintJ, o 
por· outro> dist indo;; eollngas, pt•opif'i<tt•am 
opp~H·tuni•lade a brilluwtus cstt·(~as pil.rlarnell
t<trr;s o a d.i;;ellt'so.,; opulcn to; do crudir.;ão. 

Entrdanto, doutrinas pci'igosas, quo !la 
nuütojulgav:t ba.nidas elo cspil'ito elo snculo, 
surgieam no delmtc, sacwlin<lo a ·mcntali
dade d<t Camara e fol'.indo fnnclo as minhas 
m;tü~ arntigarlas convie<,:õns. 

l•:ntendi i.uw n':'io <lcvi;L Bllnnei<tL' a rr.spei í;o 
c, monos aimln., C:il.pitllhl' co 11t :t nünl~<t 1,011-
scicncia, q11.n ntc tldet·min:wa 1un Jogae no 
dr.h<Lto; o :.1>:-lllll, v.:nc.cJHloet na tuea l timidez 
dn minltn. i1wompnteiw ia, vonlto oppor-1uo , 
qu:tnto om lll irn eo~tbot', ;í,s altoettçi'ies do. lni 
n. lR I, dn 21 (]o ,j~tnoit'rl diJ 1890, altnmr;ÜõlS 
l[HD julg-J int;onsf.ituciona.us n pet·igus;t:'i. 

Nonlmma. ottl;1·a lei, m[tis do fllh\ nss<.t, dorr. 
mot•r.cee a (hsvelii.<ln. il,i.Ü\n<;iio c o eu irl:td,JS<> 
rcp:Lro d.r. meus ilignos "ollcg;ts, pois •tuc nn 
tenrle, não s lilllGJltG t't>m a ot·ilem polil;ica Ll:t 
H.ep1tblica, stniio tn.rnhem r'om :t Ol'g::tni:mçií.r> 
soci<tl dn. Pa.tri:.t Hrazileira. 

O:'l seus disp.)sit.ilro; nã.o Gllllp l',\li cnrlrlm 
aponas o.-; intot·nsse:.; pa,l.t·i m')ll iaos dus n !ll

cillarlàos ; Pl'Jjoci.a ln-:::e nmll.o além: a.k.ut
çam OIU BlliL i><L~O OS di.t'üÜ<H indi virlllêtP.S d.n 
twmoUt o ~. •oOI JSti l; ll ir;ã.o (l;t J'amili:L 

Bom sul, S1·. Pl'nsiüenl.o , quo mui to noht't\ 
fui o JllU YC[ '1110 levou os / mous hn1 Jl':1r lu.~ 
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éÓllegas a apreseni;a.rem as cmontlas dolJa.
tida.s:-Ó amor ú. <lignirladn da. mnlluw c ;.'L 

· logitimida.uo da prole. 
. . Faço ·assim a mais dev1da, a mais inteirÇt 

justiça a esses illustt•ados collogas, nomea
damente ao reputado representante de 1H
nas, Sr . .Alfeedo Pinto. 

Sinto, porém, e sinto tloloL·osanHmte ctuo 
, irrednctivel divergencia nos separe em tão 
relevante c momentoso ·assumpto. 

Segundo <.t classificação feita hontem por 
S.Ex. das diversas escolas, a que pertenccn,1 
os_Deptltados que se -teom feito onvir sobre 
as modifi.cações propostn.s á rofericla lei 
n. 181, eu mo pcrmitto <t liberdade de cal
locar entt·e aquclles que preferem o statu 
quo, apparentemente anarchico, ü.~ altera
ções projectadas, t'undamentalmonte atten
tatoria.s da lcttra c do ospiL'ito da Consti
tuição Federal . 

Pertenço tamlJem <w numet'o daquellos, 
· que não jtilgam o casamento um simples con
tracto; daquelles quo não repetem o velho 

. provel'llio .francez: · 

Bem sei. ?lfn,s sei ta1hbem que desde o 
momento om ClllC o christia.nisrno pôde me
lhorar o estado de consciencia dos diversos 
l)Ovos do ·oúti>'oea,, a, monogamia nobilitou a 
união elos sexos e o casamento foi el~vado á 
c;1,tegoria tl e sacra.men to. · 

Po;;teriormento, lu·t",is momoravcis entre a 
theocr·acia e o impeNo e os esforços dos 
papas contra os reis no se~u~9. XIII prenun
ciaram a liberdade das reltgwes, com a Re~ 
fonna e a paz de \Vestphalia- sonho gran, 
dioso de Ricllclicm e obra immortal de Ma
zarino - ; bom como <.t inteira. séculariza
ção do cas;tmonto .com a liberdade de con
sciencia c de cultos, proclamada, pela revo
luç:ão <~e 1789. 

Separados definitivamente o poder t~IJ?-· 
pora.l e o espil'itual: os ca.nones.do ConCilll~ 
de Trento 11caram aos cathollcos, e<~ leL 
civil aos dissidentes e livres pensadores. 

Foi essa grande crv~luÇiLo soc~al operada 
em conflictos seculares que o leg1slador con
stituinte consubstanciou no § 4° do a.rt. 72 
da Constituição. ' 

«Boi?·c, rnangm·, couchc1· ensemvle Não sei, Sr. PreRir.lonto, -si ó temor su:. 
Est mariage, cc me semble; persticioso on,justa admiração isso c1tw sinto, 

· ... daquelles c1ue veeú1 em tal jnstftuição a quando reflicto nos divers_os pal'agraphos 
:· , ·mais poderosa elaboração hurnana, traba- em que se . divide o artigo citado de nosso 

... lhacla, em seculos numerosos, á luz do multi- ·estatuto político. . - . . . .. 
:,:: plas civilizações . . (Apoiados.) Foeto c o1mlenta, . caudal elo . :emot!v1qade; 
·· · Ninguem jámais persua.dir-mo-,lla de que ronünisccncias historicas das ma1s com-
. ' um acto do qúal resl.l).ta.m-o estado de· mri.- rnovcdoras ; evocação de lutas cruent~s. que _ 

rido . e de espo::~a, a legitimidade da prole e passaram; tudo isso se d.epara ao espn·lto e 
os sentimentos basieos da fa.milia em sua ao coração de qualClllOI' homem vulgarm~nte 
tripliee manifestação-apego, . vonel'açã.o ·o instruido Cltre inedite nas gr<indes conqmstas 
bondade-seja identico a qualquer, contracto, humanas, condensadas nos preceitos dos pa.-

- ,~o de compra e venda, por exemplo. ragraphos aHudidos. ·· ~ - · · 
Conheço perfeitamente os tão declamados Incontestavelmente, sobreleva, a todos _?S 

pontos ~ ele contado que existem entre o ca- domais aquelle que consagra a separa.çao. 
san:fento, civil ou fQligioso, e o contracto. dos dois poderes nome<trlos. 

A capacidade da,s pcwtes, o sou mutuo con- Entre nós ha muito c1ue esp~l'itos su.r_:~e:- ·· 
/ ~sonso c a fôrma regular do '-\cto são para riores trabalhavam para a orrecttva acquiSl· 

muitos as condições que identificam factos ção e pratica de um tal principio político 
· · tão dissemilhante;:; da vida social. social. . · . 

- A minha c0nvicção a tal respeito po- As tres especies de casamento.· reconhe-
dorá parecer simples teima ou dcploravel cidos por noss<L legislação . anterlor-o ~a
obsessão. · tholico, o mixto e o acatholico-sao es_tad1~s 

. · Obses::;ão ou teima, teimÓsos ou obsecados, ascendentes da coÍlquista fi.nal da secularl" 
teJ1ho eommigo jurisbs indigenas e alioni- zação do direito patrio. ~ · . . . · 

· genas. · . E a Igreja, tolerante e generos:~, Jamais 
· , Nãocontesto nem desconheço quo em di- procurou obstar ]_)ela força material a e':o

vers?s momen~o~ de sua genese e evolução, lução da consciencia. jurídica de nossa nacw-
" depo~s do hetaw~smo, da polyandria, da poly- nalidade. _ · 

ganua, o casamento tenha apresentado os De modo q1.1e na Cons\ituinte da Re'publica 
.: . c_aracteres de um simples contracto. venceu a idéa dàsecularizaçãodocasamento, 
t.> <.> Bem .~ei que dos .· tres . casamentos · conhe- .. E' bem·de ·ver ql.le a Igreja ·· çedeu aó Es
:'~_;:;cé~dós e praticados pelos romanos dos velhos tado o mais que lhe era possível ceder, .e . 
<> --temp.os ;_:_uso, coemptio e confarreatio -; o por is.>o qualc1uer outt•a exigencia do Estado 
;.~ ; .segundo era um~~ verdadeira campra ; e os a tal·respeito deve ser repollida comó exor~ 
•} dous . ·outros, . prunordios · de actos jaridicos bitantee subverstvn, da ordem constituc[o-
-~~;:; rJe- çivili,iações posi;er·iores. · ·- ·- rt~l. (.Apoiar.los ~) · · · 

;~r. 
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Note-se, além dis;:;o, que a Const ituição 
Federal não condomnou nem baniu do seio 
da Patria Brazileira o casamento catholico. 

E como bani-o e condcmn:.tl-o,sem ferir os 
gm.ndes principias da lilJcrdado de r:o nsci
enci11 e de cultos,que ella propria t'cconltecen 
e proclamou '! ! 

Senhores, o casamento civil e o casamento 
c<dholico são, no Hrazil, duas in ~ éituiçõcs 
parallelas: todas as l'urmalidadcs de um e 
todo o ritual do outro jú.mais se encontr-am, 
j<lmais co !lidem e j<:Lmais confundom-sc. 

· Crentes o livres pensiLdores, co lloq uc-se 
cadn, um nas linha~ parallnlas traç<Ldas pela 
Constituição, com o rnut uo respeito e a tole
rancia mutmL, que nenhum conflicto surgirá 
du <nercicio dos direitos e das libDrdadcl-! de 
uns e do outros. 

E a~8im o Estado 1úo púd<'lltlgi,.;lfLr ele modo 
a rnstringi.r ou ;nnpliar as funcçõeg da 
Igreja, cnja cxistencia ci vil não rtoco
nhecc. 

Precedt" ou siga o ct.Lsamento c i vil ao 
t•cligioso,ou não o proceda nem o siga, nada 
temo:; nós, lr~gisl adores da Repuhlira, ;L vor 
com iHso. 

Com dl'oito, detceminar-se Icgislativa
menl;e tL pmcerlr.ncia, on a sequencia 1le um 
n, outrd daquelles c;Lsamentos é ostabelecer 
luna r()lação do clc:pcndenei<L nncessaria. 
I)IJi;l'e institutos que sã.o <L manifestação 
suprema üe doas porkt·es sociai3S; que o 
nosso <lireito pniJlico c <L nossa Constituição 
tloclat'àm soiJm'anos c indnpenclent.es. 

Como, pois, jLlStiticaJ·-su a. llrotençào dos 
diversos aHt.oet~s da.s emendas disenl.irlas rpw 
esta.tuem pr)nas cl'irnirHLes, J<L n.os nnbento:;, 
já. <LOS sacerdotes, quandll · contt'aiam ou 
colcbrcm o ea8amcnto crttltolico ;wte:,; do 
civil, ou quando aq 110lle ni1o seja dentro 
ele um prn.zo dntmminado seguido deRto 
ui C i mo ! 

A ttmltlarn os ntcms lwni·atlos co llegas ao 
<lHmnm:L r1 uo l],r,, vou :.qm•senta.1·. 

011 o l'as:uuento ca.tholicu ü on não é 
lllli ado innocuo pcnwte aB Hossa.s 1<-~is. 

Si ~~ innocuo, n:'io pôde prodnzi1· efl'oito 
n.l.gum ; si nYío o é, produzindo nm crime, 
tamhem dnvc )Jl'otluzir eJieito~ civi~ . 

OrrL, por declaração oxpresstL do art. 72, 
§ 4•, da Constitui~:ão, de illlB a R.epublica só 
reconhece o casamento civil, aqneUes ell'eitos 
civis jamais serão procluzidos pelo casamento 
1·oligioso. 

Logo, este ultimo casamento jám:Lis pro
cluzil'<l offeitos ceimincws, uma ve7. quo ê 
impotente para in{-iuir na ordem civil. 

Para i nlinnar tíi:o ~>imples raciocinio, que 
sn impõe qwLsi oxpont;wcamcnte ao e8pil'ito 
d0 todos, é que os illu;;tra.dos aucl;ores das 
emendas em discussão procuram interpretar 
o clnmcnto ltistorico do alludido par<Lgrapbo 

e consuHar a. legislfL<)'io e o direito estran
geiros sobre o assumpto . 

Mas, com o devido acata,mento ás opiniões 
de meus illn~trcs collogas, ouso atfirmar que 
nem lltc~ <LJll'OVoita. o dement.o historico do 
Jletl'agr·apho refCl'ido, nem tão ponco a legis
laqão e a doutrina dos outros povos cultos. 

Preliminarmente, cumpre ponderar que, 
quando nm toxto de lei é explicito mt fórma 
r, univoco no uspirito, nPnhuma necessidade 
lm para sua. interpretação, ou melhor, para 
sua compeelwnslí.o, de se recorrer ao estudo 
de ~cu olcnwnto tüstorico. 

E isso ~~ ,insta,mente o 11ue se verifica no 
ca.'lo occm·rente. 

Admittido, porém, como l:limpleg hypo
thcso para discutir, quo o texto do citado 
paragra.pilo é rleficifmto e obsr:uro, o ele
mento ltistoPico não fn.vonei:t a opinião d<t
quollcs quo julgam licito <L um Congresso 
ordina.r-io lcgisl;u· sobro a prccodcncia ou 
soqucneia obrigatoria du casu,mento civil ao 
J'cligiosu. 

Conforme se evillencia á :pagina 81 do 
primeiro volumo dos Annaes da Constituinte, 
a Commissão dos Vinte e Um foi contral'ia, 
em sou p:ueee1',11 precodencia obrigatoria do 
casamento eivi l ás ceromonias religiosas de 
qualquer r)IÜto, segnndo csta.tuia o pr'ojecto 
d-o Constituição. E no seio da Constituinte 
vonccu a opinião dos Vinte e Um, cmhora 
divorsificaHsern os mo ti vos de wa accnitação 
por pa.rtA <lo:; d.iffercntes congrcsHistas. 

Es:,a, mc~ma opinião mais de uma vez foi 
accentuada, cnm a mjoição das omondas otfe
reeirlas pelos Srs . Alcíndo Guanabal'a,, De
motl'io Ribeüo, Bttrbosa. Lima c Nelson do 
Vasconcellos . 

Tenho em mr.Loll um pr·ocioso trabalho, tlllO 
muito oluci<la a matcria-u, obra, magistral 
de r r os~ o erudito cullcg<L , Sr·. Arlstidós l'I'Iil
tou, intituhLdi1-L1 (Jonstituir,: i'ío do Brazit. No~ 
ticia histor·icà, teo:·to e r;ommentm·io. 

Sr. Presidente, ha muito que contrahi o 
lw.bHo de não ci.tar autores vivos, pois obti
ve a. exp<wioncilt rlo quo podom mudar rlo 
opiniã.o. 

Isso já mo aeonteceu uma vez. (Riso). De 
m:woira que ltojc só costumo citar autores 
mortos o quando tccm escl'ipto sobre os ho
mens e os factos do tempos que lhes são an
teriores. 

Entretanto, abro agora uma soLuçao de 
continuidade a e ;so modo dn ver e proceder, 
animado pela probidade litteraria do hon
rado collcga a que <tcabo de me roferir. 

Pois l1em, commentando o § 4° do ar·t. 72 
qun rJispêie : - A Repvblice~. só reconhece o 
casamento civit, cuja celelwaçéTo será gratuita 



8 APPENDICE 

--diz á Il<lgina :mo rl:1, oht':l, cibd;1 o re}1U- b<1st;1va p:Jt' si só para o[ut;iclu,t• e rcsolvot• <1 
t<trlo jm·ist<l : qnDSi.ão _ 

« Est:c disposi~::i:o fui m,,rJifle;trh pl'o
funcLmtenk. :\f.) pl'Ojo.:to tlo Uuvcrno 
Pt·ovisJrio usl;:1.vmn tler10is das p.ü,wras 
-cascuncnlo civil- eStiLS outras - que 
prccedeni sen1prc ús ceremonias reli
giosas dr: qnalqt~er culto. A conunissiio 
r~specia l f'ui q uc propuz a, SUlJl)['essiio rlas 
ultim;Ls, e depois rlella o Doputarlo A m
philophio tambem. Port,mto, nenhum 
et•imn eommel;tJ qumn conem·t·n par;L 
qun o aci;o t•eligioso sej:L cdolll'ad.o :Lntus 
do eivil ; depois dcst.o, pol'ém, r) q LlD o 
r•;J,sarnento pt·oduz o.-: sou:; elTcdlos lo-

Eis ahi ;1, oJliniiio rlnssu illus!;l'ailo eolll;ga, 
opiniiio q un bom su pode co nsidet';l,l' como a 
inter·r)J'eta~:ào ;wthen Gic<l, do L.\xto const.Hu
cional, por isso que S. Ex_ J;;z pii.t·i;u da 
Cons t.itu:intc Repu IJlü:<llla _ 

Ainda em favor· rb opiniiLo que def,;mlo 
fillln. l11:Jm alto o elomen~o systematico du 
nosSêl lni lmsica.. ' 

EsSl\ elemento sn nos dopal'~1nos al'ts. 18 
::i'~" o 72 8§ 3", 4", 7° e ':'t\0

, que dispõern : 

1-; tJ êl luz ~les.Jc crlterio quo, dentro om 
ll·Jtu~o. O([IJJtinat·ei n.s ornenrlas <qJrosentacl<.ts, 
i\ lei n. 181. 

Ante~. pot't\111, n10 toloee <I Camc1ra a se
gu.ill L e pomlcrc1çiio. 

Injust.lfle:1vel é o esforç:J claq1rellcs t[UG 
pt•.Jeut·am fuwl:1mnutar· 11 pl'ccetlunci:L olwi
g:Ltorhl tlo e:1sa.menl;o ei vil, cntrn nüs, mn 
dispositivo igu;d cü1s lcgislaçõns nsLr•ang-ei
rets. 

Sr.s.Depntaüos, em materia. rle libm·rladc de 
corrsdenl'ia e de rcligiiío, nã:J Ira JHI Americ:1 
nem na, Eut'OJl<t pa.iz algum, cuja Consti
trrü:ão sujC~ mais adiani.<J.cl<L u mais S:tbia do 
q1tu :1 q uu possui mos. 

N<t nmiol'i:1 rlos paizes eut'Jpeus, lta l!lll;t 

religião official, o naquelles um <tue isso se 
ni'b vcrific.a, !ta nma t•eligiào of!ici.JSil; quero 
di1.nr - o Estatlo t:om:cde a corornoni;cs de 
hos ou CJUêWS eottfls-:(ies ell'cito:> juriclieos u 
eiv.is. 

Nct Amnrica do Norte, os diversos Estados 
federados const1geam em suas leis medidas 
de cara.ctet· puramente religioso: assim t' que 
alguns punem a. violação do repouso no do

/u-t. 12- g t•edado aos Estudos como mingo; eximem os 1ninistros do culto do 
ri Unir7o : serviço miLitar; os illlpostos sobre proprio-

•..................•. . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . dades ecclesiasticas são tidos por inconstitu
§ 2." Estalwteccr, stdn,encioiWI" na em- cionaes, o Governo subvenciona capellães 

lmraçar o exercício de cult:os rcl·igiosos. para o exercito o armada e a abertura do 
Art. 7'2 .... _ ......... _ ..... _ ........ _ Congresso Federal ti pl'ocedidc1 de solemni-
§ :)o « Todos os indiv-irbws e conjissrio.~ dades roligio8as, etc. 

religiosas podem exercer pt<IJiica e lim·e- J\'ê\ Republica Ar•gentinC~, o Governo se diz 
mente o seu culto, associando-se para -de('ensor e protector da religir7o catholica. 
esse fim c <tdquirindo bens, n/ist'l'l'adas r!s E assim em outras nações. ' 
disposü;ües rio direito commwn. Ora, comprehendc-sc c até justifica-se que 

§ 4° 11 Repulilica sri reconhece o cas<t- em taes paizes o Estado possa legislar de 
menta cú,il, Ct\ja celebraçiio serd [!ratHita. fôrma a obrigéll' a Igrej<L naqnillo r1ue se rc-

...... __ ..... _ ....................... _ . . . . fel'c aos actos de seu culto exi;erno, um.a vez 
§ 4°. Nenhwn culto ou (qn;ja _qo.::ani 

rl!~ suiJDcnçrio o(ficial,)lem terri rclaçües dt} 

depenrlenc;a, ou alliança com o (Joverno 
da Unit!o, ou o dos Estados. -

quo o Esta.do reeiprocamente reconhece c 
:1ttribue efl'oitos civis ;cos actos dêtq rwlle 
culto. 

Mas entro TII)s, ondr) a sepamção (\ eom-
•... _ .... _ .. _ ................. _ . . . . . . . . . . . pluL;t; entro nós, onde nenhum acto religioso 

(!:i 28) Pm· moti-oo de ar:nça o~< de fún
cçr1o religiosa, nenhum cúlad,7o !Jra~üeiro 
porlení ser p~·i·var{o de sctts di~·âtos civis 
e pofiticos nem e:r:·inúr-se rlo cwnp1·imcnlo 
de r1ualquer det:e1· civico _ 

Pela leitur·a que acalJo do fazer, so eviden
cia. de modo inequiYoco o pcnsamentp do le
gislador consUtninte : a mai~ ab.-:olui;u, inde
pendencia, a mais complct 1 separ:v;i,Lo entee 
o casamento religioso e o casamento civil. 

St·. Prfjsi<lento, ainda quando fosse plJscnea 
a lettra de um dos textos citados, o quo 
nego om absoluto ; ctinda quando fosso con
troverso o elemento llis/;orico tlo fi 4" do 
art. 7:!., o que ninguom a von ~a : o clt.Jmmli;o 
systemal,ico que hei lembrado á Camara 

obriga c i vilmente, como legislar a proce
dencia do CêLNétmBrlto civil ao religioso ::Job 
pena8 criminacs ao saefJI'rloGe e aos nuben
te.>'?! ( ;\poiados. ~Muito bem. Apartes.) 

Sem golpear fundo :1, Con8tHuição tla Ru
publica., certo que e8sa motlida nào será vo
tada. (Apoiados e niío apoiados.) 

Attent<t a sit.tmção nxcepcion<Ll da Igreja 
no Brazil, não aprovdtarn o niio se podorn 
applicar ao caso em debate a legislaçilo e o 
direito estrangeiros,que suppõem um 1'8Larlo 
sodal in teit·amente di verso do nosgo. 

Esr:usa, pois, pl'ocurar nos onsinarnentos 
dos jurisl;as e escriptor·os europeus e amel'i
canos soluçi!os para os casos que nos são es
peci:tlissimos. 
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Tê~ll~ so lnr;õcs ~()mente nó~ nriS pode t·cmos 08 d.ou s TH' imcil'US iLl'tlgos propo.> los em 

fornecer , co m a nHid<1 compr·eho :1sio de Sit i1S emendas ao peojecto n. 87, de 1900, si'í.o , 
nosso estado dn civiliza<;ão o co m o e,;tudo <w 111eu vJr', os m <lis íhLgmntns attent<vJo::; 
da~ dcdtw.;.õos logicas o sdontiflcas dos gt'<W- co nsLituciun;u• .. < . 
dos pl'cce ito:; de noss .o Consti t ui ç:ií.o. (Apoia- Q1 w :;o digno ;c CMn <t.t·a 1!0 m o 11:mniéti t' a 
dos.) . l l! iLLlt'<L dos al' lip;ot> inLliC<Ldo::; : 

Passo ;i analy.;e da~ eme ndas. « . ..lrl . J .o E' rlcclarnrlo em vigo1• 0 
A Oamara tum ou vi1lo a droCÜL l'<H,:ií.o insis- art . 284 do C:vdigo Penal. ~ 

tonte elo illu . ..:tt·n ropl'CSent;wtc do ~fi O<LS, Sl'. ilrt. :! . o g pr:nnif tirlo 0 casa:m.enln 
Alfmdo Pinto, de quo nu.o ([llO !' <1. fl l'llCOden- J' ei'(qioso sem f.l rn·eceden~:it.t do d ·vi t 
cia. OIJ Í'igat.oria. do eaS(.I, nJC·Hlb civil e muito sci?nenlc no caso de viverem vs mtbenlcs 
menos so iJ sancção p ~c nal. em estarlo rle cnncttbinata e wn deltes 

En lrotan i.o, tudo q Llanto S . l ~x. tem pro- se achaT m 01·ibttndo . » 
posto a. rospeito da ld n . 181 l'c f'u l;cL :,ccmc-
lllant.e clcehtração. St·. Presiueni;c, V. Gx:. o a Ov.mara. s;.~bcm 

Assim é qtw, em seu noi;avol clisem•.,;o pu- perfeif;<1 men tc quo o Codigo Pcna.l é a11to· 
l.llie<Ld.o hoje nn DiaY'io 1.lo Canqresso , .~o cn- t'iOl' <1 Consi;it ui ~:ão, lJnis que aquclle (~ de 
c.onl:ra.m as sr.gnint ·:~,; palavt'<ts por clnrn;ch ll ele Ol.rtnbt·o el e 18\JO , ao pa~so c1uc csto. é 
symp tom;Üit- ;J.s 0 .-mg·gcs' iv rl..-; : dt! 2-l rlo l'l'.vc~rni c• o rle 18\Jl. 

J!:,;sa. Sllllplt 's CO IIS Hler<J.~'U.o ba,sta péLra. levar 
~ Comb d;er, portanto,. fJICrtlqwn · srm· {L eonscrenc i<t de t oJos <t cuJJYicç:Lo de que, 

cçua ye!w t conl:rr._t os m.tm.stros rle cH itas, crn visl;a do Ll isposte- 00 § 4o do itl't. 72 cht 
con(i.ssoes _reltffi-O.wcs , J'~VI'lJitf! exerçam. Consti Íl t.i<,:i'í.o, cst;t ir'I'<Hnocliavelmcn to t· ovo
.,u:;.afttnC<'''" ~uhen.m t e a., sttas r.:renças, 1 gado 0 art. ~~H elo Codigo P enai. 
H ao . /,r,ultc::, a mconqwf.encw do Porler Anterior ou postel'lor, um <1 dLipo.;içã.o elo 
Lr'[ft.slrtii.Vo l•edc rat .w~r't dr~r; reta-r outras lei 01_-Jinai'Íit j:tmais prcv(.l,lccerá co ntea um 
Jn-otwlcncws 'J1-.tc af!i; J·eçom o.~ mesmos d i:;pb:ilti v o const itucional. 
r esultados prat .. t~os. » A ·1· t · 1 d · L pezar 1 ts ~o o por os ae convenctr o c) t<t 

O S tt . c\r.FRLmo PtNTO cl;·t um :t11a1:te. revoga,çuo, I} que o illust rc rcpreo;entante do 
O Sn .. Ks:~rEH.A r.DJNO BA:-<DtmL\-A~:>irn <i r<;~pidto Sa.ntu clecl<tm, no art. 1° de :;utLS 

CiUO no art. 1° dn, cn1enda wb~i;itu tiva. elo emend<ts, r.;vogado o a t't. 284 do Codigo. 
art ·. 2'' <lo :>eu Jlrnjl:eto pl'irniti\ro, e.,;t:1tue Porgl.llli.O, porém, ;í, C;tmara: uma le i or-
S. Ex . : dinaria pc!1lo revogai' a.t't,igos rle uma Consti-

<( A,; fot'HI L1.lillad.n . ..; e eo~·cm•>n in . .'i de tH il;:ií.o ! 
r1ua.lc1ucr cnlt•>, c:o nfi .-;üo on sc; il.n. não Não ti visivelmen i;c inconstitw:ional a loi 
exi111om tl <L pnn n, lici<~, fi u do art . 283 do qu >:J, vota.da pnt' lllll<.L lc~gisl:ütll':t oedin fl.r ia, 
Codigo Prnal, em qcw Ílli:Ot'r e:·á nst:ttue ta l rcvogaçií.o, exp t·essa ou imllli
aqucllc (i ll ll, ucpoi tl de tcl-:ts obscr- c·it<L! 
v;t,do ... rloixar de co n.tt·a.llit' o casa.-
mento civil. » O S1c 0ALIH~u L111U:To cl;í. um itparto . 

E' fo rça conrit• em r11lC as CX]J I', .\..;-;iJes
cull.o, .con

1
ti . ..:siLo ou ~oit•L-8r(o pur (ktrmi.-; 

compl'r. lwnsiv<l.s c 11 o lla~ es.tio incl.uicla8 
tocla.-; as e.~pndo . ..; de ca.-;Mncnto I'e{ig io:>o o, 
porcanto, o ca.tltolim. 

E S. J•;x. nfu> co mmina. pon:t ct·iminal ao" 
nubentns que niw ílzet·em seguir o c;tsauwnl;o 
l'cligio~o pelo c i v.il 1 

O.L'tL, semelhante <Lispus i.ti. v o d<L ~d ludida 
em cn rl ;L não co lloe;~ w> ditferentc.~ ig1·c.j;L'l WL 
mn.is estreit ;.t. dnponrlcnci<t do E~büo ? 

Paeeec-mc in c;oJJtest;w<~. l , corno ineonl;cs
tcwe[ se me a tlgllt'ct, a inconstitneio n<.Lliclarlc 
da. rc fcl'irla e menda, uma. voz c1ue fere de 
frcn ~ e o § 7" do ar t . 7.2 tl o no:;::;o csta.tnto 
poli t ic:o, q11c ab;o lnta.!11t l1,1l <J ll~LO [l2!'1llitte 
JJr.lll l'CeO itiloeo r!ll açi':íes Ü !l rl<lpondencia tlll trc 
qnalqnm· ig·l'ej:1. o u E~ta.cln . ( Apoúrdos.) 

J\.f<ti s rauiC;I,[ du ll lW U i! lusi;l'O l'Cpl'e:-Jell
ta.n 'i,e d() Minas c o tlig110 .IJeputa,du pcdo Espi
l'i to Santo, S1·. Gald.ino Lot•cto. 

CntnaraV. I 

O Stt. Es~I"RATdt L'\U ilA ''WBIRA ( )Jm·a o 
Sr. r:a/d1:no Lnrcl.o)-V . Ex., r evigu l';t,nd o nm 
wa emBnch u ar-,,. ~) '1 do c~ i ta.do cotligo, n;t.O 
revoga imp li d :;amente o.-;~~ :!0

, 4'', 7" r. 2.0 
do Ll.t't. T2 th Constit.ui<).i.u '! 

O Stt. GAL DI No L •l iWTO cl;i urn <tp<t l' tC . 

O Sn.. ! •; .~~ rlm ,\I,OI:\t! l lAN IJtmtA - lli.z t) 

<tt't. 2° lia cmonll<L Llo illu;; tl'n JJnp ut;~clo : 
lt pennittido o casamento 1·eligioso sem a Jn·e
cedencia tio ci-v-it sdmente ... etc.» 

Quer ist.o diwr flUe u c.Ls;unentu rnligi.oSt t 
H ago t'i.L l 'Jconltceid_o pela lei civil, rn;t ;: ;t, 

Constituição nfío d.ispôc que ;1. Uepuút iw s•i 
,·econhece o ca.samenlo civil ' · 

O que propÕIJ c~sc a.rtig.> ela. cmunclLL cí 
nacln. m:.tis n<.tch menos do qtto cb1· cxist c ncia 
jnt'i<lic~o, a tuna. in st, i t u ic.~;\.o Clll!l ; ~ ltBpubl.ien. 
nã.o l 'CUO ititeeiJ l ~Ull10 <tpt <.l. p:i.l'<L COI\Stitll.il' t[i
r·citos e crc<tr' oln·ig<tc{Õe-> poea.nto as lei >' do 
Estado. 



10 APPENDICJ~ 

E d hem do vnr que uma tal medida f'm•n 
o principio cormtitucioHal da li lim'iladr, de 
consclencia o do culto. 

O Src ()ALI>E\u Loru·:·t•n ~ -Si nll vestisse 
uma batin<t, qncl'ia a ]ll'eccdntwia olwig<t,
torüt. 

0 SR. GUGDELIL\ :\IomlAu (para o Sr. Gal
dino)-V. Ex. sm•i<t ~nspensu ,.dn Ol'Ünns. 
(Riso.) 

O SR. Bs~mRALlli:'\O HANJJ~emA-Na nwsm:t 
cr~nsm'[L d1> lnctmsl;i/;ucionali<hidn Ült:<ll'I'c:m, a 
lllCLt ver , as omnnclas aproslln t;atla' 1mlo estl
m:ulo o1·atlo1' mlmJit·o, St·. Ga~tão di!, Cnnlm, 
cujo lJri lll:tni.rJ tliseurso [ll'Oillttwl:ulo a rc
iiiptJlto nusta Camarii., no armo passado, ainrl;t 
lto,jo vilJ!':t n:t montor·i:r dl· J;odos nus. 

O SR. UASTÃO n.\ CtL'>Il,\ -- \Inito mo des
vam:r:e a O]JÜliiw do V. J(\., l'irtbm•;t <1 .• illlgLIL' 
por· dcmu.is g<jJWl'OS<L (Nt7o rtpoiadr.s.) 

O SR. E:-;MERAJ.DINO HANillêlHA- Das rne
dülas pt•o:poskts llCJS'iLS mnunrlas, drta.s Jll'en
dora.m-mc: espr~ei:drnu1Hr: a ii.ttonç•<to, ;r, qu" 
di~ptmsa a prosl'nç;r, do juiz no acto do c:ts:t
mcnt.o, o :t (jiW com1rtina ptm:t de Ill'i~:Io _;r.os 
lltlbrmtcs r;:'!.~ tr,stcmtttJI!<tS, com eo:·ciusr1o do 
sacw!'dote, q!lilltrlo ti.n:emn t:Pli~l>t'nrlo o adi.cJ
i;i<lo :ts eol'irnon i<ts mligiosas antus rlo easa
Hwnto civil. 

Cotil rd:t('~W {L pt·inWÍJ'ii., l;r;nltu a }JUnrluea.t· 
1[110 nií,o lllU ]JiH'n~C l'iiZOi.LYUI li <[UC: lll'OllÕU <L 
emenrla, n:-to só porque a. IH'CSI'Ill,:il rl11 jniz tl 
imlispDnsa vel :para. q 110 este conlwr;:.t o re
solva os impr)t!itn:2nü;s l}tte HÜ.o oppostos no 
acto rht oelobração, j;í, pur qn:tlrtum· dos 
nttbr:ntos, ,j;í. JlOl' rp.t:.L!qw~t· out1·:-L p:~s.,;o.~, como 
pcl'!lüf,i;e o ;u·t.. !3 d;t lei 11. 181; sin:"w lam
bent JlOI"gl!i) o iLl't. 12 de.>.:~:t !ui eo1w.cde ao 
propl'io juiz a f:renlrlado <lu UIJJIOl" .impurli
rncntos Jiall m:I!<.L oec<Lsi:w. 

Alt':rn disso é p1·uciso quo o po1·o se v:i. 
acosr;um;mdo eoni as ftH·tmt.lidacles do e:tsn.
llH~ul;u civil, corno se <tcusi;IIJnou eom o l'itmd 
rlo ell. thollco. 

E assim <.tercrlito IJLHJ a prüsenr;a do juiz 
(~ indispcnsa.nll, pois JJCJ!l ;r, lei IWlll <t ilon
tl'inn .. iuridica. attl·ibuumncm[Jrirlonr ar;f.t·ilJlli e 
êW o[lieial <lo registro ei1-il a fttnr:ção do 
conlteetlr e jlllgar os i111pr:dinwntos :tlltt
didos. 

O t-itt. GAsTÃo DA !'UNI/A d{t um ap;u·tc. 

eo-n.n to ria, nn i rersalmente accl'-itos o pr<tti
c;ulo:cl. 

Tea.ta-so ele tlm D1c~to nnic:o-o casamento 
roligio~o. 

Em SU;L CXI'OIIÇ<.LO, toom igual CO]Mrtici
pa,~·;\o oR nubonto.s c o sac<mlote, si é quo 
ostc ultimo nTio a tem maior. 

Do dna~ um;c : Oit o ihcto é cl'im.inoso c, 
nr•.st1; caso, o p<tdro c os nubentes si'iu passi
I'Cis de pena., ou nCio o 6, <~ enfio nem um 
nem outros drwom ser punidos. 

Em qualquot· elas hypothosos, prn·(~m, não 
SI~ púdrJ isnntat• ttm de ]JPIHt e cnl]Ja, n pl'u
ccs~:Ll' o ptutil' uutros, porquanto o f"acl.o 6 
um G uni<:o, a t:op;uticipaçilo igmtl o iden
tieu,, o8 motivos d.u pmcorlünento eonunnm
r.ts ~l'nn~·.;u-; I'eligi.o:.:::n:;. 

Si a ei~lebradw du easrutwnLo religioso sem 
a pt·or:eclnneia inrUr:ad:J. (: nm acto cl'irninoso 
(o lllW ou l'ot·malnicnto eontesto), não so podo 
exclr1ir· da, pnna :p1·oposta o s~tccrclote, cttja. 
intervenção ,~. offleientc: 1mra <L nxeem;ão do 
pretenso cl'imrj, 

1•: ossa t': <J, durttrirw. do nussJ Codig-o Pcn<1l, 
t:OillO HIJ por[o VCl' mn HCU Cl.l't. !8 (:i -3. 0 

() Sn .. U.\S'l'.\11 JJA C!:NJJA-Bu j:.t l'e.~pondi 
ntrt :.tp:tt•t;u :t c.-;c<L oiljecç·;lo: c, si tiver do 118<11' 
d<L pahHa nímia. tlllla. voz, 1lnlla occupar
me-!LGi nuv:tJHUIHO. Kntmbnl o,lleelll.l'O agot•a 
nteww que, quanclu pcoJlllZ ~irnilltanto Tnc
rlid.a,t;:lulm e1n vis LL :tqu:~J!Gs t:êtsameutos reli.
glosos quo ~iio cll'eetuados 11<1, a.u~encüt do 
qttii.lClUI~l' S<WIJ!"tlote, 

()SR. Esr.n:n.\LIII:'\11 BA:-:DEII{A-Ma.s isso é 
o ClllO se: niL ' JXHlo inl"orir tlu. emenda. de 
Y. G:x., onde não vcrn forrnula.rla. similha.nto 
hypotlwso. 

-~ nmotHI:t, é eotwt•búla em termos genm·i.
cos u 1·esa as.--: in 1: 

«Ao art.-Nií.o ell'eetuadu o t~a.sMncn
to civil antes rla ec:l'imonüt rolig·:losu, 
de qu:dc1uor r:ultu-pcna.s-ao.s uulron
tr·.s-prisCw d.n um a tl·es nHlzos; ;ts 
tG s te uwnha.s- Uí a Gil cl ias.» 

lwiisto, puis, om ;dlirnte~.r· qtHJ os tormos 
ülll (jUil Y. J·:x. l'elligút ;r, i'LHL üJIW!lda, n::Lu Sll 

p:)Llont l'cJsteingi1· ;í. ltypotlwsc n.spm:ial quo 
;wiLI''' clu J(Jrntul<tl'. 

f::t•. P1·osiden to, urn C:wc rlc: nu.SSi~ Consü
tuiçã.o nào lw, moio de ju~titiear-~c <1. procn
rlonloin, obrigcttoda. o a sancçào penal. 

O Sn. Bs~u:n,\LDI:'\0 l:LI:\DElla-lJo maiot· 
censura me [J::tr·oce aínd:t [Jas~iYcL a sogtrncla 
mediclll. pcollosta por S. Ex. e em quo, com 
excepção do sacerdotu, vem coJiuninarla pena 
de pris:l.o aos nttbent.us e ás k:storr,mnlms, 
q Lt:.tnrlo as cerimoniéts roligios<ts não furem 
proeodübs polo acto civil. 

Além tlo lneon.'ll;i/;ncional, essa medida é 
inf't•itl!.!'t)uto rlus princi11ios gc1·ae.,; sobre a 

M<LS, aind<L CJiléLndo fusse licito ao Poder 
Legislit Li v o orclinario estatttir slmill!a.ntes 
medidêLS (o que nego ainda uma VC?:), a 
nova pena eriminal seria de todo injusti
ticavcl, seria iniqua c monstl·uosa, por isso 
qun nenlntma, our;ra Jlona ptide ser mais aflü
divéL e tlol<lr·usa elo que a. decorrente do casa
mento eatholieo nã.o precedido ou seguido do 
civil, a saber': <r, inexi~Cen.ei.a do J)atrio poder, 
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do poder m<uiUd e d.os multiplos dit•eitus 
d:t espos11, bem eomo ;t, ill<Jgitimidu.do tl<1 
pr·olu, e te. 

CJ Sn. GASTÃO DA CuNIL\-Isso niio (\pena, 
é eonsoq ueneia. 

0 Sit. Es:lmi{i\ LDJNO BAi'\TlEI !{A - ;\ di.s
tini:Çi'Lo () motapllysicu., poi.' q no toda pena <l 
uma cunscquoneia. 

O SIL IL~s'l'iiu liA CUNII,( -- M:ts, ~i i~so 1\ 
lXJil<t, t·oealio sobt·e os innoco11to.s -a llliilltOr 
O OS Jl!JJO,•L 

() S!l. ESMI-:~tALIJINO UANIJEIIL\-,\ Consti-

( in.--:Litilidu no a.J't. :)!1!1, in 1;criJis:--«não te1' 
JirofissrTn, officio <nt I)Ualrple?' mister em IJUC 

!Janlie a vida, e nrío possuir meio de subsisten
cut. .. >) 

CO!llO ~j lli:Vt:~SO HCl' punido O individuo 
quo, pm· íll f'clieidadrJ Stw, não cncontrct qnem 
o pl'utcja e llw dê um emprego ; c:omo si d n
VCl'<SO s.n· J';;eolltirlo ;i e;tilem o hommn di'S
lllmla.du rl;t fo1·tuna e da. In·oi;net;llO i'oei.al ! 

J·; foi r;cmlu r:m vi~Lt essas ponderações 
q w; u.parteoi, 110 ;ttmo passado, o illustre Sl'. 
n:tstao da C:ll!J liét <·m nm dn sons clo1p.Hmto8 
d iscm·.,os. 

tuição nfw r! i~tinguc entl'c ignorantes e () Su. GAsTio DA CUNIIA - Lembr<t-mc 
.--::tbi.os, IJnu.ndo <tsseglll'11 a todo:-! IH nwsnws desse ap;.u•ü;. 
tlit•citos i.ndividtmos. U SR. Esi'.H:HALJJINu BA:'-:DEIRA- Uso d:L 

.\ ignol'anciu, U a Í11liOCCllCÍa SOl'<-iO aS Qt,IJI'- llXjll'r:s.-.;:1:o -- dclicln ar/ijicia/- Offl SOntid.O 
na,s vir:lima'> elos 11mlns lirnnanm;, 

I m;c:olasl;ico, c:omo oppo:-;i;a <t do-delicio natu-
~Las, si t:w .o pesam no r:.spirito ri n meus 

illustt•e:-: advm·sétr'ÜJ,.; rsses m:tlcs canso- rui- com !Jtll: U;uofalo rlc:numin<.t aquollu.s 
b d I l violo.çDcs dos sentimentos rle p1:erlar1e u de JWO• q uentns :L i no· 1Hrvanr:ii1 o ca,ammr;o c i vi , 

como som coni;r;trlkçào c por· picdarle ;l búlade, em sua mdd1:a, entre os povos civili·· 
ignol'anr:i:J, 1111 ;\ illlliJCHllr;h rl:J, llllilltc:r' zados. 
LJltCJ'cm aggrav;1,1. os mo.srnos Inales corn u, Uso de.ssét oxpressiw vor minha propria, 

· - 1 · · 1 t:onL:.t, paen. u.ccentuar bmn o fu.eto llo Cll!O, si commLna,:ao 1 1: mais rrnta liiJIJ<r. c:t'Ull!JJa. r1110 
vaB frwit• ainda aq~tolla e.spusit innor:cnte ou SH eonsegnit' votal' a~ IHllOtltlaK qnc elenmt :'t 
iguor:Ln f; o 'I ! (Pausa) r;<1togoei:r, rlc rlclido o simpic8 easamentn 

~ t•elig-ioso, esse rlelicl;o (: rmnt Cl'Cél.t;áo d;L ty-Sc:nltUI'üS, nao eornpeoltnnilu como em um 
l~sLad.o em rJ 1w 81 : niiu !Jlllll) 11 eunr:nbina J;o rannla lotl;r<trl:;, do., teiiJpu~ que em-rem, o 
1wm 0 Lucesco se ··pretende JHl!Ül' 0 easit- ltlllJC:i.L a exprussào d.c um ai;tenta.du eis eun

rlioões cxistonc:i.ac~ rl;J lwrnmn o d;t ~ucio-rncnto l'Diigiow. (Muilo !Jcm; apoiar/os.) d;t,;lo. 
E 111W se mn ni'Lo dig;r,, 1:111 rolaçiio au in-

eostu I[ 11 c: 0 Cod igo l'cnal 0 ]J.· t'PVI\ 1lll<tmlo .'lorr't um do Lido ign<li ao 1ln hlir .. ~plwmi<t, 
l·.llll' .. i lll'iu, S:tel'ile!ÚU, llllll linSélllpal'OGI!ll t p;t,l'<L r·nnc>irlera cireurnstand:r, aggra.vanto o l'acto ~ 

dil sm· 0 dtllicto p!•;d;lc;1,do por a~r;endcuk 810/lt['l'll dus norlig·os modonws. (M~'üo /Jem.) 
conl1·a dm:cr:nriunte n vic:r-YI't'S<L, pois eir- J·: t'll não c.:omvrellurrdo, Sr. PreHiilente, mais 
eunJsb.nci<l, aggt'<LYétnk: nfUl (: !'l'imu cum- u;ru rlBlicto <L crc~u· na lei pnual IJr<Lzilc;iJ':t, 
ple.tu u intcgmlizétrlo, (: nm. ,.;implc•s dnmu1Jto qu;wdo o nosso estado social o nào reclam:t. 
que. onte;c na eousW1tir;ào 1ln dnlic~os tlr: es· lle;tlrncntc, cstoLl convmwido de CJIW, si :m 
per:ies difl'm·un b;s. ]li'OI:rJdusse a. nnm usi ai istica r lo~ easa.mroJÚIJf! 

O movei quo lin"Oir o nmso logisl:trlot• ;t l'l!aliz;ulus dupoi...: 1L1, publicaçitu ll<11oi rr. H:il, 
considorat' aquulln f'a.do r:orno cil•etunstanda rle lt\90, duus terços pdu menos teom sido 
aggra.v;wl;o foi ct coiJ~i.d.m·a.ção 1la maio.t• p::l'- cclc:bradus d1J aecordu eom os pmr~eitos 
versida(Jp elo cl'iminoso, qttC :tbn8a 1lu .--:11- civis. 
püf'iOI'irlLtdrl na i'amilia uu ~e mo,;t.t·a rlesti- Nào dBvo uo moüo algum impreNsionêLl' o 
tui!lo dos :>c:ntirnentos toonrmultS rln ro--:tmito, n~piriLo il.;t C:tm:.I.I';L a, <tllrlgaqão do quu pnl1) 
c ge:ttiuiio tlliacs. in tct'ior <lo 13rn.zil h<L urna pcrtutlJaç,:J,o no 

E tanto (: vr;r·lléltlo r1rl0 o nos~o Codigo seio daN Jhntilüts, quo, em grande numm•o, 
Prmal 11~io ptme o ine1:sto, qtu: ou me pr:r- só rcconltocem o pr11ticam o casltmenl;o rc
mii;tu <L libenlade d1) vnrgnnta,r· ü Cam;u·u.: ligioso. 
lllléd o ITÍ.nw do in !li virluo q un .~u amasia Dado qw; a:--:cüm sej;1., ;;, Camaea deve at
com um:L su:t llllr:.L vinva e doll;1. i;em Jillws 'i tonrkr a, iltW lei lÜgnma, por mais per
( Pausa). foiGa; a qun !1illlltum invento tuuustl'ial, llOL' 

Não ltn. at·tigo ;Ligum de nuss;L lei penal, mais util, doix;wl do ;tcat'l'CÜJ', rl1rr·u,nt1; ttm 
em q1re ~e pms<t capitul:u' D'"e üwto pl'ofrru- r'el'to l.mnllu, as mais profundas pu!'tnriJar;ues 
d11tn011 i;e indigno e rnvoitantn. (\poiarlos.) ;i. ordem su,:i al lJmljXÍStontc: exemplos- a 

Si i,;to 1) incontcst:.wcl, cu mo ldJI'It:1.:· de- 1 lei I:: rio ma.iu li. o invento das m:wltin<.t~. 
lido o simples c:ts11mento religioso ·1 ! 

1

1 l 'oi,;, r[IUtrna,-; li.tmilias aJradL:Ldéi,S 11à11 ile:t-
Sul·ia~mais nm delícto artillci;ll quu, so.m r·;tnrna IJWi..--: dolm·u~a pemn•ia, com a po!'Cl:1, 

a. sauer;au d.IJN eo:,;tllliJOC:, n·t:r. flgltl'<tr wutll-, !lu NI'US r'ser·;r,yo~; qu:r.ntos ri]JUJ'ai'WN 11:r,u 

lllenl,o um JlllS~<) Corligo, :.r.u l;J,i.hJ daqnolle <JUO I fot·;mJ. rt.:cluziJ.l\,8 ;i, lll'Ü8 ungi'a wi:,;r:.J·ür, r:•.JJL\ 
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a applicaç,ãu dn.s m:wltinas, no serviço in
dustr ia!'! ! 

O Stt. GuEbELIIA Mrmrüo - V. Ex. fall:t 
como gcande politieo. 

O SR.· Es:\IFcRALDII'\U BANDEIRA- DDixemu
nos, 11ois, de vãos roer;ius o elo injusl.ific:tvris 
apprehensõc•s. 

Não ê o casamento 1'eligio8o (]Ut\ prcjmli
cará ;1 patrl<1 ÜJ·aziluit·ct. 

Sabe a Ca-,nara o que podeca peejwlicar 
fund;1,mcntalmen te :1 HOH~<t pa.tl'i:t ! 

E' isso qne por :dri se a.nnnnei:t c poe alii 
nos ameaç'a:- 6 o r li nJl'IÜO. 

O !livoe,;io, qtw t) a polygamia dn Cacto, rlis
simulctda mn eonü·acéo,; I[Uü ~·) fazem e sr 
desfaz<3nt, rnrlflianto as solieit:t<,:r)Gs gro~8.JÜ':t:J 
de i.ntm·t!:'iSes peen1tiarius c dt\ t~Ottcnpiscnn
cias nnl eon tidas ; o di I' Meio, q !lU 6 a, con
fusão dos fH!tus peln. nmltiplicirlctclc do,; pcws; 
que é a transl'oem<i.ção do loib nupdal nrn 
ca tro rlit b<U·regã; que t\ rm sunun:t, a pr·o
stitnição mn massa rla mulher· Jn·:tzilcira. 
(Apoiados; muito bem.; nr7o aJIOirulos. Apartes. 
Palotas no recinto.) 

O 1li.vorcio não t3 ottl;t·;~, t·ullS<t, é simplo.;
mcntt; isso c ism 6 o qllc po1lee:L pee.iLulit·at :L 
pateia, e :1. Rcpnblica .. (Apoiados.) · 

E s;tbe V. Ex., SI'. Prt;sit!ent.o, ll'Pnto no~ 
fizeram r-ctrog-rarl:u· :1~ omnndas aprr·.sr•n
tarlas '! 
Fizm·am-no~ t·ntr·ogr·;vL!r iL um tt:llll'D em 

que o a.rbitrio sniJ.-;tituiil. a Jr;i, u pl'ivilngio ;1 
igualdade, em que ui lwmnns se ,Jjvi.di.:tm 
em chs.i:)S e em r1 no o só lo m•ct prr.-m do 
feudalismo. 

Fizel'arn-nos r e t,mgmtl<tl' aos kmpos -<tn
tcrior·es ;i, Rnvolnção l•'t'<LllCI)Zi\., nzm·amooB 
rctJ·og!'adat• um soculo ! · 

Poi~ bom; daq no !los tempos, f~U r epito ;1. 
Cn,m;u:.L [LS palaVI'iLS ungida~ dt; Vtll'lj<trle e ele 
pa.tt·iotismo de um do.> m:ü' elut[lllmtr;s ot'<L
rlor·es d:t Con vent:ii.o : 

- 01: Scnhore>, s>: nrmhuilul relirJirTo ri lei, 
que ncnhwna n:ligirio seja c1·ime. » 

(Apoiados; nu.tito bem, muito úcm. Palmas 
no recinto. O orador r! fr:lü:itwlo e (i.l!ra(·arlo 
pelos /Jqmtwfos.) 

SB;SSÃO m; 21 DI<; MA [O DI~ [\]0 L 

{Yido pag. it~ 1lo pt·o~cnte voln·tH~) 

O Sr. José Euzebio (para wna erc
piicaçrio pessoal) -SI'. Presidente, simplifl
con-se muito o traiJallto quo eu ia ter, pe
dindo a palavra pMa! responder aos C.liscur.sos 

dos meus i!lustees col!egas pela Bahia e PJl' 
Set>gipe. SimplificoLI-se em vista rto discurso 
elo nobre Ocputtdo peb P;trahyb<t, q_ue rB
sponrlou c:tb;dmDnto <VJ nobre Drputado I_>Gla 
L-l:dti:t. Em tudo o r:aso, trnlto ;unrlit de 1ilzcr 
algtnn<.t couHa, porque S. Ex. disse hontem 
quB eu h:wia eitado 11111 aceordão :10 Supremo 
Tl'ibunal Fr~rlrl'aJ, no qual se tinh<1 rcscJlvido 
o seguinte : 

«O Supremo Tribunal I'Oconhr"cc ![I te os 
ministeos e jttizos milHn,r·es p:)rtoncem <1'J 
Po1lcr .Judici:.trio Fodct·:Ll, m;c~ nfLo 8âo jllizos 
fc~der:ws, paea o fim esped:LJ ile gosat•c~m 1b 
pl'Orogativa do <tl't. :;,7 ~ ] 0

• 

••••••••••••••••••••••• o • •••••• o •• o. o •• o. o 

O Lrilmnal diz, :.dll.t·ma t:Cttegoricamunte, 
'l'W ollo:> J'Ctzem pêi.t"t.o do Poclcl' Jwli.ei:wio da 
União; ma.s. n:ü1 si'í.o juizes fudm·aos, pal'<l, o 
fim especial dr! go~a.rem da v;111hgcm da irre
dLtctibili!lado de vcncinwnto~. por nio sm·em 
um l;ribltrl<1l politieu. ,, 

O illtt.-ltt·e Dllll!ttado lnn um dos const:de
nmda deste aecórdão, que S. Ex. entendeu 
I'<Jsol vu :t qnestão. Eu li, por oce<L.sião do 
dis ~~u·so q illô aqui ]H'oful'i quando i'ui pmtu 
em d:is·;ussctu u l'!J(jUOt'imont.o, rlous doi> nmsi
demnda tl'J ll1"'ll1lO ;t,t·.eóerião. O St;gunclo dc
el:tr.>, pDsiti vauwn to r1 :lllgr!ÍJI t" : 

•< .• • o qlle tor'll<ô p::t.tent<J que dlo {Tl'ibnna.l 
Milit:tr) cst:L l'ór;t, da 8:l[lllfll'<L do Poder .Judi
ei;u·io, ot•gào ih ::iobtJt'anh N:wiunal, pois as 
:tl;tt·ibuiçü•Js dcst.<J nii.r> piidom deixar· do se1· 
dr>.tinida,; pulo legisl:vlor· Const.itninto, et•,: ... >> 

Si o nobec llB[Jiltado p~ü:1, Baliiet tivesse 
tido a. pct ... :icnci:.t d13 tJX<mtinru· todos os funda
mento' da decisão dr! Sitpremo Tribunal Fe
rb!':t.l, nií.o l'aria as :1,1Ii ern:tçõ;~s qu11 li c con
starn do Diario do Con:JJ'esso do hontom. 

S. I•:x. linütou-so '" ltH' o pt•im<!il'o cons1:
dc;·,mrl~ml. CJlLO lhlla mn juiz l'cdcml, rnn son
tido l:tto, e d:l.iti "uii'Olt :1<11Hdl:t, conelus:Io. 

Vu11 <tgOJ'<t t·dnl'ir-mn ;i, par·te elo dis c~lll'.SO 
1lo noiJr·c Oi)lJllLtdo pot• Snt•giPc\ C[ILJ ll1l11'f\I~O 
Sl~t· r·ectific:ad:1,. 

1 1~
1 

:L soguiute: 
« A oul;r'a quc~ti'i,o (; <L ti. o a pa1·tc~ q ne éLil ui 

<L r\ i I[ lt:l.llclo ul'ét ~-a o nobeu fkputarlo pelo Ma
l'<l.ttlláo, o r[tt:d leu um tt·eelw do Se. eonsu
lilOiro Ha1·r·ach.s, mn r;wot' da sua opinifw. 

TL'ago 11.ma ca.d.a. do Sr·. ronsrlhcir•o lln.l'
J'i.tda-:, qtw tliz exa.cl.r1.mnnte o conl.rario u 
não po~so eomp;·eltencl!Jt• ~~omo ns-;e jm•isr~on
sull.o :d!ir·m:1, eomo dis'lc o Holn·e DrJrmtado, 
quo os Tnemhros rh justiç::1. rni.liG:u niio são 
ml'rtlbt•o-; 1lo Podnr .I wliei;;,rio ~'etlcr·a.l c aqui 
em C<l.et;t declara exaet<Lincnt:J o curttr;teio. 
(O onulor lê C\ carta.) Ora, e.-:st:s trab:tl!w.'i 
sào oxrtdamrnl.o os at·gumi\rtl.os nnn que os 
momhr·o;; do Sttpt'tJIIW TJ'iiJUnal példia.m a.o 
Governo quo não m<l,rHln.ssr; n~<lllúl' o . .; seus 
vencimentos pot· meio do imposto el'eacto 
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pl'l;c lei do orçamento. Vê-ôe rtur~ o SI'. crlll
~el.lwil·o HmT<~d;cs o:> recoHitcc:e juizes fu
lkt·a.es .» 

St'. Pn::üLlontc, ml não dis,.;u 1: JWIU porliêl. 
rlizeJ' quo um <tdvog<Ldo dos rncntiJl'os do Su
pr.emo Trilnuml Milit,tt' sustentava. opiniào 
eontra.l'ia. á IH'ei.cnry'io uo scms constituintes. 

O nob1.·e Deputado pot• Sr•rgipc ong:uwu-srJ 
c:ornplctd.men~e. ou JIÜO mu deu '~ lwnm de 
w·e:;tcu· att.cnçü.o ao uwu discurso, r·<czãu 
pela. llLml fez essa n.rri.ermtçü.o. 

Refcl'i-rne a. Hlll Collwt.o rlo cminr:nl.r: Sl'. 
consdhciro Harr;.vl:ts, sintplnsmunte lJorqne 
u nobre Depiii.arlo em apa.dc, llH! h;lvia 
rlito IJUU eu dnvi<t citar OIJiniües crn c:ontra.
l'io ;i, rlnutl'ln<t llllO uu estavêt sustentando. 

Rnfoeiudo-me a esse follwLo, disse quo 
ndlu, onde o~t:l.vn.m impressas as razêies do 
a.ppP-Il<J.ção do ad.vog-:cdo !los mmnbt'<JS (lo Su
premo Tribunal Militar, eu cncontJ•ava base 
p:un. a1·gumentar em favor ela doutrina que 
dof'endi;t. E li o treelw geguinte : 

«Al1\m destas (a.ttribuições) llie foi conferi
da. :t do consultat· eom o seu parer;or os eaws 
<L!Ieclos pe]Ll G:ovcrno, et.e ... c ele mandar ex
pedir as patentes militares ; aLtribuição ele 
na.tnl'eza arlmin istra.tiva, Jll<W Lida por uma 
trarlicã.o histol'ie:t ... » 

Tivu, por fim, lendo esse tt•oclto, rlemon
s~r;u· q111: '' ~itu:wão Jo Supremo Tribunal 
Milit:u :1.dual 6 qua.si a mesma do antigo 
Conselho Surll'erno Militar. lsto nwsmo o Sr. 
<·onsclllcil·u B:t,J'l'a.(l:f.' di~ : «Esto, situação 
qrt<LSi não fui ali.ur•arLL <:um o <LdYt~ntu tV1 Re-
lmbl ica>>. · 

E11tão raciucinei JlOl' est:~ f'úrma, mais ou 
menos: :-;i o Supt·cmo Trilmna.l :Militar tom 
a. mesma sit.uaç~ão qno tinha na. rnonarchia 
nilo evoluiu eorno o Poder Jud.iciario que, no 
rogimen dce<tlliclu, tinha attl'iliuir;ões muito 
restric:tas, era. um puder mbl)[•clinaüu, o 
actual mente é um pnd,;r sobpraiw com attri
buições da maior· importa.nciê1, dcfínirlét:> pelêl 
ConBtit.uir;ào. lle morlo qnu mntjua.nto o Sn
prnmo Trilmnal Militar ficava estaciunal'io, 
consm'vando intaetas suas traclições hisl;o
ricas, os orgãos do Poder Juclicial'io Sü fur
mav;tm dce êtccordo corn as i!l.éas clnm<!Cl'a
ticas vtmceduJ'aS. 

Parece-mo, Sr. PresiJentc., que isso sú 
púde sor invoeêulu em Jhvut· da upini:io dos 
que sustentam quo aq ucllr: tl'i. IJuna.l nãu faz 
Jl<1l:!e it~te~l'<~Hto do l'odet' .J.ncliciari<.> da 
Uma o. !<. mw fot llOI' uutr.·o nwt.1vo que mvo
quei o ·~fJstemunllo do eminente jul'iscon
sult.o, que é uma, gloria d.n Estado quo tenho 
a honra de repre8entar. 

Com e:!Toito, nii.u se púJn eomlll'nheuller que 
a. parte ele um todo doL'I:e de experimontar 
as transforrnaçf:íJS rccdi.c<W8 por rtne este 
passa. Si o Supl'erno Trill!lllal. Milit<tl' per
tencesse ao Podm· .Judicütrio clovia ter, corno 

estn, adquirido no novo regimen o dil•eito de 
exame antes de alllJli.ea.r '~ lei, podencln, por-' 
l;;utl;o, julgar da sua constHucirmalidarle 
comu í'azcm os juizes 11ue si:Lo orgãos clêt.llUOll0 
poder politico (Apoiados). 

Assim, porém, nü.o acontece, Sr. Prcsi
üenl.e; o Supremo Tl'ibnu;Ll iviilitar continüa 
a ser· o f[Lle era. n" roginwn m<marnlüeo; um 
t1.·ilmnal nspocial, que se rege por· lds ospe, 
ciaes, com a.tl.l'ihuiçiJes muito limi.taclas
interpn;t!J.rHlo o applil'anrlo leis e regula
mentos militares, d;muu p;u·ecorPS e expe
dindo pa.tontes. 

E o Poder Jucliciario, pelos seus orgàos, 
desmnpenhada elevada missão dn resolver as 
mais importan ter> questões ele dit'eito pu
blico, do manter, com a. stm lJCnefica inter
venção, a harmonia, u equililJrio, a rcgula.
riclêLdc c ate: a inc!epenrlencia dos ontros po
rlel'es, garantindo a:.> mosmo tempo os di
reitos dos eicl<l,clfi.os (Apoú.u.los). 

Em taes condições, não sni eorno admittie 
que o Supremo Triburw.l Militar faç;c pat·tc;, 
clBste poder. 

Si uü.o !'os~o o l'neeio qtw tenlto do sel' mal 
eomprelwnd ido pelo~ illusGt'OS membros !la
quellr~ tribunal, d.OS qu<J.es nào quero nmn de 
leve, magoa~·, ou diria. quo lmt·oce mais 
anor.tado considerar o mesrno tribunal como 
uma Repartição do Ministerio da Guerra de 
que como org'ào do Podr:r .Judiciario da Re
pn blic:a.. 

Creio, :-;r·. Presidente, que disse o sutrt
eionto, dando as Bxplicaçôes que se faziam 
necessarias em visLa. dos cliseursos dos meus 
honrados collega.s Deputados por ScrgipB o 
pola ll~thia (Muito bem; muito bem). 

SE:-;SÃO m; 21 DE MAIO DE 1901 

(Vide png. 120 do presente volume) 

O Sr. Teixeira de Sá-Sr. Pro· 
si dente, l'olevc-mn V. Ex. e <t Casa a af'oiteza 
cln iniciar o presenGI3 debato. 

Pesa-me muito estar em clivcrgencia com 
<t maiori.:t elos meus eollegas do Commissão, 
uo. projeeto dn que se tJ·ata, ora. em cliscussã.o, 
e especialmente com o illustre relator delle, 
digno rcpresontaní;o rio Est~tdo dr~ Bahia, a 
cujos talentos rendo as minhas homenagens. 

Sr. Prosidnnte, antes dn se reunir a Com
missão de Constituição Legislação e Ju~tiçe~, 
pa.ra eleger o seu presidcnt.e, S. Ex. o illus~ 
~t·e rclatot·, se dignmt mostrar-me esse pro
jccto. 

A Commissão adaptou-o eomplet:t.mnnte, 
prescindindo até do annuneio prévio ela rna-
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"l.rwü~ qno Be b tr·at<U', o tive cntilo o dt :S· 
praZ<'I' de ::;r.t' a. urtrc<t nota dissonantu do 
acolhimento C[llO ollo tovc no seio da Com· 
missão . 
Traüt-~e. :::>t•. Prc::;id t\ilÜ:l, clu flnspr: ntlr.r 

"in<'!:\ unm vc1. a lei rir, 17 dr: jancieo de lH!!O, 
na. parte r cla.tiv<t ;\.s lll}uirhtr;ões forr;arla~ 
~os liancos nacion<tcs, como so l"c;, o n.nno pas·· 
sado, J10t' occasiii:o do tlcs<tstt·c 1lo Banco d;~. 
Rcpublicu. 

O illnstr·e rcla.tm·, em j rr stificaç'ito de~so 
alvitro legislativo, 1lissc fltW sub8ii<tc n. cl'iso 
prodnzicl<'l pot' a.qucllo lles;ts l;rc o nstà r:au· 
sttnd.u a;inô;l, gr ·:wc~ 1ht1lllO:> <LO Clltnmct·cio, 
á industt'ia. e c\. :l.grierrlttll"a.; qrw Sitas r·.on· 
Requenci<ts c:ontittn•t1u, '" despeito d;ts pL'ovi· 
cleocias <illC o Congres~o tomou, du accorclo 
com o Govcr·no, c <tgora rnosrno na. U:l.lli;\ 
e:;s;~ cr·iqo :;ubsi~lo, e, con to é n:ttural, nom 
gr:w issimos projuizos para. o l'.ommet·eio, in· 
dustrias c agricult ur·a, a ll"ee&:ttl(lo ct rn<tSS<t 
grn·al dit Repuhli ca . . . 

Era. istu yuo pouco trHtJS nr t m unos u rllust.rt~ 
l'elatur· havia dito no seio ri;~ Gor~troi.;;são; mao: 
ent~lo lemiJl'a,va-mc eu, ::>r . P rnsid.ont.l:, d': (] nc 
ti trha vistou,lgum:.t eorrs:t ele mr ~rros smn brio on 
rlu t:nni.ral'io n. <:st<ts aHSI.:l"r;iies . Ond e '!-JJ ;I, 
p ;ttl•loi;iea rnortstl.ge.m rio Se. l'l'c:sidunl;e rl:r. 
H.opulJlü~.;t, dil'lgitla. au Cong t•t::<Su, aO' abl'il'-iW 
<t presnn tr'- sossio . 

O SR . VgncT.i'/D l>E AJJlu:u-J·:· r·I::.Lit.llrHlf;,: de 
nm siknr: i.o rlr;sula.dor ne::ls<t p:u.·tc . 

O Sr. TJ·:JXE!ItA DI~ S.\. - E al:lwi r:ont 
t\lfcito o 11Hn suppunlla. Ess:: doc: umt•·nto ti de 
a lta. v;tlia., por·r1ue \' t;lll rlu pl'itrwir o ma
gisl;l'<tllu 'L'" RopuiJlic; r., r11w us t;l no m;üs all;o 
posto, de Dllde com jrrstnz<L ])Ód<J a.pr•ed:tr a s 
nceoss.id;riles . publ.ic<t~ ; n.'.ri ::>t: il~ o scg ninl;u: 

«Ao inHttxo bencfie1.> do::>Las m ed.itl:t;; (S. J;iL 
se 7"e(iwia ris leis de selcmln·n c ou/. r.r !J ru do 
rr.nno p assado e p1··iJ1cipal-rnentc â se.r;u~ula, '}WJ 
dec1·eloH a st<spensiío dn lei do 17 rir.: .funeirv) 
est<tbelceeu-se tt mtlma nus u,;p iriLos o, <cpt·o
vcitanrln-se <lessu precioso tllorrwnto do tr·<m· 
quiUi!ln.de, pnrlel'ã.o O$ banc:os r·ug ulêLl' ;c Jl<JV:r. 
situa.<ii~o, r1ue, si It<'lo cxr;lub a. llf·obctl >i lld;ctlo 
nviüuJl t e de J..IL'ejrüzus, tod.cc I' ia org:t,tl iz:w•.t os 
rneios de l'(Jrluzit· u m;üs p :Jssi rn l a.~ sn:t.s 
JH'npor<,:õe~ . Assim, ge:.L<; <LS :·i, r •. íJi<:<~da. d:ts 
nred:ido.s <LdupL:t.tlw; e <i. p t·ot.npl;ith:tü eom quo 
ell:ts for·am ''Pll lie<Ltl<tS, pód t ~ -sr ~ prever· f[lle :t 
rccenl.o C!'ise chr:g:.tNi. :i. :m:.t Lr:.t·ruioa.ç::"t.u du
finitiv:.t, sem os gr avo:> dn,;asi;t·es :wat.Tot<L· 
dos por ou·&ras, que a procudm:a rn . » 

O SR. SEA BltA- O mou pr·ojncto ri <t con
fi rmação 'la mmmagem pr'osidonei:d. 

O Sn. Tmxr·a ru L• L SA.-- O illustt·o ec
lator di.s~e . n:l.o- <~ r.:l'isc l::\isü' e 1::-ll ü. ttlle· 
et.aorl.o o (~onlrneJTio, a s i.nd rr .~u· ia;·.;, emlüu a 
rir11teza {S'Ot'al da, H.upLtltlic.:,,. 

o sn. VmwNJ" .r•J~ :\Hwm- - Escu. é a. vm·
dade. 

() S R . TmxJW~A DI' SÁ- Entl·etanl.u <t 
nw nsa.gmn :css,:gnt·ou qrte as mcr.lülas for :un 
eftica;:es, t[ uo a ul'ise tel'irt de em br·eve tm· 
mimw, e t.c. 

Sr . Prcsi.dentn, a Ul(~did<l. 'LU<: o pt'ojHctu 
prnpiíe é p:tnt susdta t· gl'a vos pr·eoceu11ar;(ím:. 

A lei de 17 tlo agosto elo 18\lO, tem pot' ob
jcd.o gat·:tn ti r o in tr~rus~e d.o ereditu, o o 
ceedito é a basr ~ elo todo o (•.onnuer cio, cspo
eia lmml'te <lo IJa nc;u~io . 

Eu pnl'gnnto : atü or11le ir•emos neste r·e
g inwm rl<\ suspensôcs pel'iorlie;cfl dossa lei 'I 
· Não ltn. rlescunltc,;e r· !JHO t;Ll peovidencia, ~6 
e ])lll'Jilit.tú[;r, (:)fi c.a~oS CXCC!lCÍO!l:t,()S e pal'<t 
e v lt.:u• m<1.l maior .. . 

O Sr~. S t, AimA- Exada.me1t l.o; r": o r-aso . 
O Srt. TJ·: tXt·:w A m·: S.·\-· · P 11is b~·m , cnt.Pndo 
qr w n, Cam:.l.r:t não do ve ennvnl'ie l-a om ado 
do oxperli8ol;r, co nunum n ordinario . 

()SR. St,:AHH.A -- l'l:, [u- 8n eurtw uxtr·;l))t'· 
clln:H·ia. 

11 Srt . 'l' t·:rxt·:l lt.\ n t·: S,\ --E' pn:ei ~o :r,i.ten
dcr , n pt'ujncl;o v ar ost: t.l!l\lc•·er um nlàn ]Jt:'C
ced\~ 11 l;l; . 

Qn1 :nt pod l: l';i, dct.r :r· 1hqui r;nt rli;w tn a 
.~erie rl1~ .~r rspcnsõus tla1p1olla lei por· r.on t :e~
Siír: ,; d.e SCi llOll iitllLes jrtbi lem: J,~an r::l.rio . .; '! 

.\ r:ltu cL medirl <L ·1;1:1111.\t'éU' i:t , e que dli.t 
p ócJ t: jl l'OI!UZÍl' ciTei [.OS intr:it'M))I)I!T,f\ 1'1)11-
t t •;Lrit l~ a os qrw por·vc n'tll l'êl. tem em ,-j~ La . 

Lnrt.tbCO· IIlP ll;L(Íul'll ü Jll:ft>::tmcn to poet ico 
de Tholtlpson, eantor d :ts l<:staçõcs 1[111: lbi 
aproveit ado por· Macio! Monl.oiro 0111 rtrn:t dn 
Sll<ts m :r, i ~ l"r:l izes in~pi e:tt;·.(im:, par· : r,p lll'<~.St~
n.nrlo -o pêtr':t o easo . . . 

n S tc. Vt·: tu :N r·: nE _\ mn :u - V:tiiiOS VI3J.' 
como V. l ~x . <tppliea ;r, poesüt :r. uste qu;tdt'o 
tristo. 
. O :)K. 'l' J·: lxt; JI: .\. L> J> S.i - - •< Vús q1 tr <t r·r·iso 

acalm:n• trmt<r.c:; co tt li.;tnt e:>, eom taes m e
d ül:r.~ <Lkrrt.ttcs a. 1:J"isc. » 

Si ha. r:rise,Sr·.Prcsidtmte , ~ i o Goll1D10l'Cio e 
as inclw;tri:ts e;;üiu lut :tn clo com ltlSttper:J, vd::; 
<lillieuld :ttles, tsto vmn elo ea.11S~I.S .~N·:t .ns , ve m 
ll:t r·n l;r·;t,C\.'ão do er•otlil;o o cln c:tpita.l , e 11 
pro,jodo tenrlo a. a ug lllen ta.t· ~ ~sta. reüacr,~ií.o . 

0 SrL V ERGNI; l!E .\mmu- Nií.o ltl)Oia do . 

0 ::i tt. T GlXIoiJ.tA DE S,\-Sem dr.tvhlct. 
() :-> tt . VERGND DI" Anr.um - Isto é intcit·n,

mente g r:.1.tuit o. E' fantn.sü~o 
O Srt . TEIXEIRA n E SA.- .\. r·ett·:w<,iiio tlo 

et·eüito, n. tlc:>conflanca gnl'n.l na.;; t m nsn.cr;õc,; 
pJ.·ov:t·llC p tJr· mnito;; [;1.cto~:~ . 

Tntg o em eonfirnm (J.o dc:>to, u du ext t·aot'· 
üiuo rio ~aldo qn e us l .~w apl'e:;enté~n rlo as 
C<tixcts Ecünowlca:>. 
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No ultimo balanço da. -de Pernambuco, o 
salclo foi de seis mil contos, correspondente 
só .a umseinestre. 
_ Eis ahi como se n1anifesta a rctracção do 
credito; e é essa a ea.usa da fallada e extra
ordina.ria crise da praça da Bêthia ... 
- 0 SR. VERGNE DE ABREU-E tarubem do 
E~tado do Pará. ' 

. O SR. TEIXEIRA DE SÂ-Emfim, Sr. Presi-
, dente, não mQ sinto disposto a proseguir 

mais sobre tal materia, q_ue para mim é 
árida. e triste; nem o assumpto me é fami-
liar; venho trazer sómente <ts minhas im-
pressões sobre o projecto, não me levandp o 
gosto de improvizar nem, de tratar de q_úes
tões de cujas circumstancias preciso ser escla.
rf}cido. 

dicial ao credito publico, e uma verdadeira. 
contra indicação... · 

Os Sns. VE~GNE DE ABREU l<J ECPIDIO DE 
FIGUEIRrmo diío apitrtos. Soam os tympanos. 

O SR. TgiXEIRA 1m SÂ-... vac pl'cjudical', 
vae alal'!nar todos os centl;Os da. economii:tJ 
na~i~nal. Assim, o E:;;tado que o rtnizer, quê, 
sollmte este prcsc:n t;c de gl'cgos-Corn w pano 
se cttb·ra . .. (:1po-zados). · 

S~SSÃO DE 2.2 DE MAIO DI~ l!JOl 

(Vide pag. 17Õ> do presente voluwc) 

E é por isso que ~~guardo a di~cussão. 
Entretanto, para não parecer ob:!tinado e 0 SI"'· Guedelha ~lour~a.o (mo

intransigente contra o projecto, tomo o com- vimento de attenção)-;-Sr ·.Presidente, si pou'
promisso de modificar o meu voto a respeito cas vezes frequentei a tr1buna na sessão do 
delle: <tpprovo-o; mas si elle fôr emendado anno passado, é meu proposito evital-<~ 
no sentido de se tornar ,~ lei restricta só- ainda mais no corrente anno, estando alte-

t J' t d d B h. rada a minha saucle e impossibilitado de en-men e ao ~s a o a a ra, t t b h f' t regar-me a m al os .La. igantes. Mas, como 
O SR. SEADRA - V. Ex. m:wde a sua calar-me deante de uma questão, como esta, 

emenda. eminentemente social, direi mesmo, eminen-
0 S-a-. · VERGNE DD ABREu-Mas nós nã.o le- temente religiosa, á q_ual, no meu conceito, se 

g'islamos só para o Estad1) da Bahia. Alli esüi acham vinculados os mais altos interesses 
o Estado do Par<í. que precisa igualmente do da Nação o os mais sagrados e imprescri-
projecto. ptiveis direiGos da consciencia humana? ! . 

Como guardar silencio, quando neste au-
0 SR. TEIXEIRA DE S.l..-Não, nada de cn- gusto recinto foram articuladas accusações 

volver na lei d<L suspensão todo o commercio a.cerbas, gravisslrnas, insistentes, contra o 
bancario nacional; isto seria urn perigo··· clero ou parte delle, acoimado de pertur

Os ~RS. 8EA13RA. E VERGNE nE AnREU dão bador da organis:~ção legal da familia '? ! -
<~paPtes. Como supportar resignado, sem um pro-

O SR. ELPIDIO DE FwuEmJ~Iw-Dô-se só aos tosto a.o menos, a. tentativa da decretação ele 
Estados que precisam: uma lei, que irá descontentar e sobresaltar 

a população catholica, que neste paiz só de
O SH .. VEIÜ>NE ng AnREu-Deus quei1·a que seja a. paz, a ordem e a garantia elfectiva 

daqui lla pouco tempo V. Ex. não venha. rc- · da sua liberdade espiritual ? ! 
clamar <t medida pat·a seu Estado. Está, lJois, explicada a minha presença 

O SR. ELPIDIO DI~ FIGUEIREDo- Por em- nesta· tr•ibuna, justificada a minh~~ temeri
quanto não precisa, quando precisar virá dade em tomar parte neste la,rgo e luminoso 
pedil-a. debate, depois de oradores consummados, me

O SR. VERGNE -DI~ Amum _A lei não póde recidamente acatados pelo talento, pela; elo-
visar exclusivamente a Bahia. quencia e pelo saber jurídico. .. 

Para proceder com methodo e clareza tt'<t-
0 SR.· ELPIDIO DE FiGUEIREDo-E' um<t lei tarci em primeiro logar ela q_uestjto ca-

de excepção. pita! da precedencia obriga to Pia. do casa-
O SR. VERGNB DE Ammu- 'No Estado ·do men·to civil, precedencia suscitada pelo voto 

·Pará dá-so o -mesmo fa.cto, e nã.o havemos em sepa,rado do illnstre representan·te de 
de excluil-o desta mmlid:L Pernambuco, o Sr. Teixeira de Sá, e consub-

Os Sas. Er,PmiO DE FIGUEIREDo E KS'Í'Acro s_tanciada nas emendas dos nobres Deputados 
por Minas Geraes e Espirito Santo, os Srs. 

CoiMBRA dão apartes. • Gastão da Cunha e Galdiuo Lorcto. 
O SR~ TEIXEIRA .DE SÂ- Nessas condições, Examinarei depois as provid;;!lc.ias de or-

Sr. Presidente, como já. declarei, voto em dem secundaria que n. illustre Commissão de 
favor do projecto ; mas, corpo ello está con-'-- .Justiça .. suggeriu á Cctrnara . par<t a. 1iel ex.
cebido, não; p<n'eco-me grandemente projll- ecução cl<t lei do casamento civil. 
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16 APPENDICE 

Senhores, sou contrario, em <Lhsoluto, em 
qualquer hvpothese, i'L precedencia obriga
toria do ca.:>amcnto c i víJ, seja. ella clara ou 
-velada, patente ?tu mascarada, directa· ou 
indil;ecta., venha embora. rotulada com o in
teresse publico, real ou ficticio. 

Sou contrario <L precedencia o1Jriga.toria. 
do casamento civil, porque viola. textos 
claros, explicitas, insophisma.veis da Consti
tuição da Republica. 

O SR. Gl<::RMANO I-IASSLOCIJER-E' o IJrinci
pio em que a lei se assent<L. 

O SR. GuEDELl!A MouRÃo-... porque stlll
vm·te lH'incipios jnridicos nnivel's<Llmente 
<tcceitos, porque va.c prejndica.r c inquietar 
pt•ofundamente a população eatholica, até 
agora vivendo na paz, na orLlem e n<L segu
ranç~a. de ter auq uil'ido com a. Republica. a. 
lllcnitudc üe seus direitos espirituaes. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHlm-Pois não. 
0 SR. GugDELHA. MOURÃO-O eminente 

representante de P_ermtrnbuco, cnj<t ausencitt 
deploro neste momento, o Sr. Esmeraldino 
Btmdoira, em discurso vorcla.deiramente no
tavel, dissipou as duvidas que, porventura, 
ainda existissem no espírito de alguns sobre 
<L inconstitncionaliclade ela. precmlencia. o bri
ga.tol'ia do casamento civil. 

E' um campo largamento explorado, é um;t 
doutrimt perfeitamente clucidacla, e eu não 
tenho a pretenção do tt·azm' n, este dcbc.d;e, 
depois de pessoas tão competentes, de juris
consultos que são ornn.mcntos do Parlamento 
N<tciomtl, não tenho a )H'ctcnt;ti.o, repito, de 
tr·azcr novas luzes ao debnte,-mcu principal 
intuito é dfLl' um<L adllesão' motiv<Lda <ts 
doutas liç:ões do direito constil;ucionu.l, que 
jà !'oram aqui brilhanliemnnto produzidas. 

A l1l'OCedenci<L obriga;toi'Ía do C<lS<Lmento 
civil, .i<i. o disse, .i<i. o dissora.m outros com 
gJ'<Lnde cópia de argumentos bem deduzidos, 
é evidentemente contraria aos dispqsitivos 
dtt Constituição d<t Republic:t. 

Or<t, Srs.. Deputados, como ~unir justa
n~ente um facto que,segundo a le1,nã.o existe; 
sr os esposos quo celebram o matrimoni.o, si 
9 sacerdote que assiste e a.bençôa as nupcias 
nada fizeram segundo a lei, como estabelecer 
pe~l<tS contrtt aquíllo qne, segundo a lei, não 
ox1ste? ' 

. ~asta a.J?pella.1' para fvoss::t consciencia Jú
ndwa, pois o cas,tmcnto quo não fôl' cele
brado segnndo a lei é como se não existisse 
n§o produz el'!:_ei tos e i vis, e facto que a, lei 
na.o conhece, nao póde nem deve punir. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-A lei não conhece 
o estupro c pune-o. 

0. SH.. Giml\IANO HASSLOCJIElt - Define o 
cstupt•o. 

O SR. Grmrn.:LifA Moun.Ão-A lei defino o 
estupro, logo o estupre é. facto que a, loi 
conhccu. 

0 SR: GERMANO HASSLOCHl~R- Não consi
dera' casamento para considerar estupro :por 
meio de sedúcção. 

O SR. GuEDELIIA MounÃo- Vou adeanfe, 
vou encarar o § 4° elo art. 72 da Constituiçã.o 
sob outro aspecto. VV. EEx. tenham com
paixão d~ humilde orador, que não é jurista, 
masdeseJanoo defender aliberdadeespiritmtl, 
soccorre-se dos textos que encontrou em , 
nosso pa.cto político. 

O SR. GASTÃo DA CmmA -V. ·Ex. vê a. 
attenção c prazer com queo estou ouv;i,ndo. 

O SR. GI~RMANO I-IASSLOCHER (ao 01·~d~r)
Eu acompanho a V. glí.. in totum neste ponto. 

O SR. Gm:D~LIIA MourtA.o -Vou, pois, en
carar oste texto: "'A Republica. só reconhece 
o casamento civil» sob outro aspecto. 

· << A NtJpul.Jlica só 1·econhece o- casamento 
civil>."; logo, toda a allia.nça conjug<tl que não 
fõr celcbr<tda, sogundo a lei civil, ó, no coü
ceito do legislador, concubinato. 

O SH .. BuJ~No DI~ 'ANDRADA - No conceito 
do todos os brazileiros. Alil'o <L Constituic,:ií.o da, Ropublicn. o-leio: 

« :\. Repuhlicn. sú reconhece o cas<tmento 
ei.vil, art. 72, § 40 »; logo, toda e qmtlquer O S11. Gum>l~LHA l\•IouRÃo -V. Ex. não 
<.Lllianç<t conjugal, que não for celebrada so- exija que cu l'enegue <ts l)linhas crenças, affir
gnudo :t lei, não é c<1samcnto... ma.ndo (iUe o casamento entre christãos não 

seja. sacramento. 
O Sn. Glml\H.NO 1-IASSLOClll~R~Apoiado. 

O SI,~. GUE'J)J·~LTIA ~·fO.UR-AO- ... 11-a· O c'> C"S'c·,_ · q Src Bu~Np DE ANDRADA-EU apen!l-S _pe
" • l' "" • diria a V. Ex:. que fosse crente c brazlleiro ._ 

monto, segundo o preceito constitucional. .. Q SR. GuEDBLHA MouRÃo-Dizia eu que a 
O SR. GJmMANO. HAssLOon~R-Mnito bem. Republica só reconhece o casamento civil, 
O SR. GAsTX:o DA CuNuA.-Isto ninguem logo, toda a. alliança que não fôr celebrada 

nega. segundo a lei é, segundo a ficção do Direito 
O SR. GuEDELHA MouRÃo-Logo toda a (fictiojuris), concubinato. 

alliança conjuga[ que não fôr revestida elas ~O SR .FAUSTO CARDoso- Para a lei não. 
sol.emni.d<tdes legaes é .um facto quo a lei, nãol A_lei !liz qne,s.i :não ~ôr ?.e~ebrada civilmente., 
conhece, que a lei, pelo menos, imge nao pr·oduz efíeltos JUl'Jdtcos; é casamento 
ignorar. . religioso. 
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O SR. GUEll.t:LUA l!oç!Úo- Quli!ldo Si! d:z Os Sas. G"IUf.\NO HAs".LOCHtR E Leu 
coDCU.blnllto, segundo a 161, signil!ea quo Oo>tl><GúES dão apartes. '(..SO..m otlrpnpo.Mr.)' 
a.quclla união ronjugal não produz clretto• O SR. GVEba.aA MoURÃo - São n otas :i. 
jnl'ldicos. · ma.rgom do artigo do O Pai• : 

O Sk. FAuô'l'O CA.JU)()SO-~<o não qum• • Pois bcro' calculom quo um l!<miem. 
diw- concubinato. que vlt'e amasiado, re:rolve ~-:se 80 teU-

O SR.. GowELUA. MouRÃo-&lc ~o eon- giosamentc. Quer o novo ptojecto que penas 
ceUo. que se dá ao casamento não re.:<>nlw ecvcl'i:mirnas sej&m fulminadas ·eon~ra. clle . 
cldo legi. iroo .pel~ lei . De modo que o Es~o não so cscandaliao.v& 

o SR.. FAUS'l'l> CARooso - v. &.. e;!~ eom "maooobia ;.multo ao eou~rario, tol&
errado. O ca,rll.cicr .de inmwra.l entra. no rava-a c procurava. pro"'gor 011 filhos qué 
coneubhrato, e ahl não. della. D8.91:e~m.» · 

O Sa. GuEDF.r.nA MoURÃO- QlllUldo se Os SR.s. Lutz 0o>IT!(GtJY'.S, G•r.Rli!ANO TIAS-
aftlrma que, segundo a lei, todo o c&sa.mento ST·OCfiEil. E O<ITR.US s.... DEPUTA])OS dito 
não revestido dllo$ !onnaJ.idade~ leg'""' 6 con- apartes. 
cuhlna.to, qu()l' is~ dízm· qua. o logislador O SR. Cti&DF.LIIA Moua.\o- Oh I pennít-' 
n!.o lbe oonforíu o e!Jeit<> de a!Jia-lcgi· ta.w que eontinuc a leitura: 
tlma, não considera. eonsegointeate4te, le- « Mas no dia em que es>e casal de desvia· 
g:ltirn.a. a mulher, logitimos os fllbos, n~..m dos quitAsse ao meoo:! pôt·se bom com a Slla 
podem sor discuiidos e allag&dos> nos. tribu· eo.n..."Cieueaa f' .. do .geu poato do vista. S8Jltlfi
na.es, os direitos, que eroana.m do casamento ca.r sua uui!.o-ncssc dia. justamente é quo a 
legitimo. lei Ttllg&oora corucça.ri& a. achal-os erimino· 

0 SR.. FAUSTO CA.JU>oeo d<t oro "-~· :lOS I• . 
O SR.. P!tr.$rDEN'I'B-Atten<;ão. O SR. FAUS'l'O CAKOOSO - Mo é certo & 
O 8R. Gmsowu. MouRÃo -:- V. Ex. per- ~t\.~: ':~ não se applica a.o facto a.pooW!o 

m!Wrá. qn~ eontiJ!ue o m.eu dtscurso. , 
0 

_ G " . 
1
, ... _, 

,. - ;sa. UU:t>F.LllA :u~o- Fa. .w.uuo e!'Il 
O SR. 17A'!;'TO C.\RDOBO- f ols na.o. Sabo I>~ de poosoas llio coropetenlEs, que 

que na que$\ão calou com V· Ex. r...aro ~ CollStitwção da Republio.a leíior& 
O SR. GvtoELD.A MOUJÚO- Ora, Sr. Pre- quoiidiana, é iouiil clwnar-llir.s a a~ 

sMellte. s! qualquer aUJa.nça. $<)ja qual fõr, 110hre a partioula sd, que encontro .-pa
uão roveostida das tbrmalidades legae. é. 11>1· rag1-apbo. 
gundo a !ai, ·concubinato, pe!'gulllo! . haverá O l~or ouuoa. omprep n1n:> 1'6rli· 
algum dos Sra. DeJU\&<1<» quo OltB' SOb· cola, dlgamos III(lSI])O llll>i> • lrgula, sem in· 
metler á. doliberaçao ~ C:\mara. wn pro- tonçã-:1. 
jeclo punindo geralmente o eoncubillato i Quando c a "Re:publica >6 l'CConhaceu o ea.. 

Ousa.ni a.Jgum Sr. Deputado apresentar s.-uneulo civil,> foi 9J(Mtamen~ pata e~.eluir 
um projeeto nC31e.~ termos : artigo lll11co- do domlnio da !oi o da acção dOs trlbuna.es 

' Todo C.OA'!Ubinato. seja. qual ror a sua JIOOd:l ... Wda. G qna.LqU&l' u.o.ii.o conjugal, r.mbora sau ... 
lid&de, .. tá. sujeito á. pena de prisão de ll1ll tifiMda pel~ religião. (Apoiados.) 
a doUll annos e multa de 400$ t Si não ba pus- Sr. Pl'tlolidente, uinguem Ignoro. hoje que 
sibilidade de uma lei em ta.es termos por ser o o.sbtuto politleo da :M de fevereiro ..,ta,. 
il~e.•equivol sinio abourrla., não soi eom quo, lldeccu no BMzil a libel'dad« de cultos. }fas. 
erllerio j\1\'i<lio.o se imponha.m penas ã ceie- àore&lell\arel-libcrdadc completa, Jibcrda.do 
bnçá.o do eWL!llento relígio.o, qu.. 88i{uodo amplil>i.roa e, w.. eílpocio-Jibcrdade abso· 
a lei é concubina.to. luta. 

O Sn. G~tn>rANo JLuostvcti~'" B Luu 0 <•· lle mlVlCil".l. que o culto. seguqdo o le;isl•· 
><ll<GOEs dão a )W'W. ~ const.itulnt.>, é mateJ'ia. Intangível. 

o Sa. Gu.t:UELuA. MouiL<o- sr:Pre8illento, _o SR. GJ:!Uf•No HAs!IWCHIS!O-Emquaoto 
este argumento foi por outra maneira ror- n~ o1f~er a mora.! e os bons C<lStumes, dto 
ma ladri em um uu,.,..., d'O l 'ai.t. >llle t.enbo " ComlltolçwJ. . 
entre mães. Peço permissão ;t cam&ra pa.ra. Os part.idatlos d~~ madida. onlen<lem que 
ler o t~ho, que produr.iu em meu cspirito clla 6 u"" n"".C!SH.Iade, poN)ue a hbctdadn 
matar impm<são : de casamento offcode a moral. 

• A lei nílo pu~e o eoncubinaro. Um ill· O. Sa. GusvcLuA MounXo-Os que =!tn 
d lvtdoo pode ter publica,, sabida e legal- entendem alteram & noção hoje gora!mcnlc 
rn8llte qua.nl<\3 am.a.nlcs quizer. A<l8 tUbos acceit& da palavra Clllto. Uwa. aeção móral
nsllcidos de tacs uniões tem o direito de men te ma, como a. prosnwl~@. e um aelc 
il.quinh~r na sua herança.> nat.ura!Jnente tl'lmill0.30, como a immolaçãu 

c.mua. v. 1 a 
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sangrenta de crianças, lll'aticados embor·a. 
coin formulas religiosas, nào são o cn!Go, ClJ.ÍO 
livre exercicio a Consti tuiçào d;~ Rcpubliea. 
gal'ànta. o o Estado ténha ,: obeígn.ç:ã.o de pr·o
tegor. Ma::>. o culto, euja ma. toda. (~ em si 
licita ou mesmo indiircrente, é intangí
veL .. Oq.t., o casamento I'oligioso, considc
rtLdo em · si me::nno, é evidentemente aeto 
honesto, logo a. JiLel'dade -tio colelJl'a.l-o não 
oifendo a. moral c o-; bons costumes, como 
erradamGntc apregoam alguns defensores da. 
procedencia obrig<Ltoria do easament.o civil. 

O culto <tssim eoncebido e definido é um 
eampo fec.hado . e um li l'l'O solla.do ; cámpo 
fe~hauo em que o Est;~do nào tem o direito 
de penetrar, li v r o ~cllado que o Estado não 
tem o ·direito de abl"ir, tão fechado esse 
campo·, 1;ão sella.do · esse livro, como é fe
chado e sella.do o s<mtuario da conscioncia 
humamL. · 

Todos os individuas e confissões 1·eli.r;iosas 
podem exercer · publica e Um·emente ··o sen 
cttlto (Constituiçiio ~ 3", art. 72) ; logo, a 
Republica concedeu plenissima libel'dade de 
cultos; todos, individualmente ou <tgremia
dos, podem exercer o seu culW,nilo só o emito 
interno, que Pül' sua natureza é inaccessivol 

-~ á acção do poder pulJlico, mas o culto ex
terno, isto é, manifestado por meio de ritos 
ou cerimonias sagraclas, o culto 'doincstiCo, 
isto lj, o qué é celobi•ado portas a dentro, c 
o culto publico, celebrado a face do sol e 
da.s autoridades, desdobrado em cercmonü~s 
solêrilnes. 

O SR. G.I~H.MANo -HAsSLOCBER- Isso é c1uc 
não deve exist;il', porque p .culto publico é 
um a.ttentado U. li berda.de de cultos. . · 

O Sn. .. Gm:nEr"HA Mourú o- Niio I espondo 
ao apa.rte de V. Ex., para. não dcsvin.r-me 
da analyse que estou fazendo dus textos 
constitucionaes. . 
· .. Nenhum culto ou Ig1·qja gosm·d de subven
ção offiâal, nem. le1·á relaçries de llepenúeneia 
ou alliança com o Governo da Unic7o Ol! dos 
E~ados (art. 72, § 7). 

Eis a·hi <!.indu, Juu.ís a.ccentuado ·o l)ensu.-
1nento do legislador constituinte. 1'5-o ;~mpla, 
é a liberdu.de de cultos Çtno o Legishdm· con
stituinte nii.o Sifpportou houvnsse dependencla 
elo Estado, isto é, qüc p:Lra cxcrcnl-;~ fosse 
preciso pedir licença ao elmíe dc"poiicüL ou 
tL ·c amar-a Municiptü, em unm pa.hl vr:a, ga
rantiu n. liberdade espiritual em sna pleni
tude, .çem dependencw com o Governo ria 

· ·· Uniao ou dos Estéulos. · -
·. O art. 11, a. 2, <.1:1 Constituição da. Rc
publica, diz que é 1Jcdado aos Estados, como á 
União, eslabelece1-, subvencionar mt e-ntbara
çar o exm·cicio de cul/.os religiosos. 

Veja V. Ex., Sr. i)residei1Ie, eoíno mais e 
lllais se acce:Utua: o pensamento do legislador. 

A Uniao nem os Estado~, sob qu:üquêr fun 
damento, poderão emúar·açar cultos 1·eli[Jiosos. 

Assim, r-;i a.l~uern se a.trever, no parla
mento n:wion<.u ou esta.<hml . a pr·opôt• unHt 
lei em.!Hwaçãndo o ea;cn:ici_o de cultos ?·eli
!Jiosos, viola o preceito constitucional. 

0. Si! .. GERMANO [JAJ:if:lLOGJilm, d<L um u.pu.rte. • 

O S1t. Gm;oELlrA Moun.Ão-Estou no firme 
pl'oposito do só discutir a prccedencia obri
ga.tut'ÜL do ca.samcnto civil, deixando outras 
questões p<Lra tempo opportuno, porque cllas 
a.go1't\, me desvi<wia.m do Jlm <iue tenho em 
visG<t, que é prova.r n. peri'cit<L liberdade na. 
celebração do matl'imonio religioso. 

Sr. Presidente, estabelecidas as pt'emissa.s 
que constam dos textos constituciona.es, dcl
la.s vou dcduzit' as conclusões. 

O casamento, segundo a doutl'ina catho
Jicn,, é um saera,mcn.to, é um aeto religioso. 

Ntt do11tf'ina d;L -Igreja., d<~pois do S<mto 
sacrHlcio dtt misst~,, o que lt<t de mais santo e 
sublime no culto catholico são os sact•a
mentos, nem são ritos sagrados que a Igreja 
possa dü;pensar. 

A Jgt·eja póde prcsci.ndir de uma. procissão, _ 
de uma ladttind[t, de um Te-Deum., mas nã.o 
póde pecscindü• do u.dministrar S<tCl'mncntos 
<Los 1ieilj, ttuo os solicita.reiu. . 

O legisl;1,d.oe eonstituinte não podia. igno~ 
ra.l-o, pois, que no seio dcss<t as;;embléa. ha
via catholicos, o quando não os houvéssc, nã.o 
podia ignoi·tl.r o f<i.cto attcsta.do em livros e 
publica.ções dia.rlas que <~ Igreja . Catholica, 
em xous ritua.cs, em seus concilios, n;~s Ency
clicus de seus PtLP<ts, ensina. como ponto 
dogmatico c de fé que o üJ.atl'imonio entre 
bn.ptiz:Lclos é um dos sete sacramentos insti
tuídos por· Jesus Chl'isto, rltle o ma.tl'imonio
sa.cr·;Lmen to ó pi~ete esscnuial li c seu culto, é 
um s;~ct"amento, como é o lJáptismo ou qua.l
qnet• outro sacnLmento <la. lei nova. 

Om, Sr·. Pl·csidcnto, cstal.Jolouida, a prcce
dencia obl'ig:Üol'ia do c:tsamotüo civil, scl-(uo
se lw•icamentc quo a lgl'oj<.t ntto ·tertt <L liber
dad.e0 de p!'aticat' todo o seu culto c admi
nistrar todos os seus sacramentos sem dc
jlcnúcncia do Estu.do, segue-soque <L-adminis
Ú·M,:fLo do um de seus sa.cramei{tos íicará na 
dcpondcncia. <lo uma ccrimoni<L civil, seguc
su quê o .l!;sr.a.do . embaraçat'á o culto catho
lico no que lhe é edsencial e inuispens<.wel a 
seu~ adeptos. . . 

Estou ar·gumcntando eom os textos co?sti
i;ucionü.es, tie<~nuo dellcs corollu.rios logwos, 
c propositalmeu te tenho. cvita.do a1Joia~"mc 
mu autoridades tlleologiCas ou canomcn.s.
Sirvo-me do armas accoitas pelos a.dversarios 
ma.is intr:1usigentes. · · · 
·Será. licit;o, em faco dos dispositivos col;lsti

tucioua.es, examinados sem preconceitos, 
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cre<tr dopcndcncia.s ao exercido do culto ca- f vet·tc~ principios jul'idicos univm·salmente 
tholico? accnii;os. 

Ser-à pcnuir.tido, sob pretexto de 1iol Não (l cer·Go que nào se póde impor pena 
oxocur:.ão do casa monto civil, oppor emlJ:Lr:tr;o si não q_mmdo ha violação de um direito'~ 
leg:~l {L celebl'a.r;ão do sacr;uncnto do ma.tl'i- q11ando ha. violação de um direito não 
nionio 't. IJ que a soeiedade var) em. m1xilio desse 

O cultu ea,tlLOiico, culto antigo, anterior· ao dil'eito, imponrlu pena'? 
actual t•egimen político, culto ac:Ltado c go- , Pcrgun i;o : cpw.l <) ;1, violaç~:I.n rlo direito;l 
eaJmentc acccito, ftc;uia diminuído em sou qllando ~m teat:t da, li lmeda.d•; rlo cclehr:t;i 
oxm·ci.eio pul>lico, si. para arlministt'ae-se o o _cas;t,mnrll;o rel.igii.>SO ~ Hn, violaçã,o rlos 
sacra.mcnto do ma.trimonio fosHc noccs.~al'io diedl;o:-; rios Pspos11::; qne vi'io :tlegromeni;c no 
a"na.l'rn.I· a. l'Oa,J.iza.nil.o rlo neto civil. alta,r r·ecehm: a. hençCw nupcüü, 

"'Não, isto 1;ã.o é]utz, nern poil in. fJitcrnt· .o 
logisla•lorconsüt.uiniie,e bem sabin •Jrwos usos 
o costumes na,cionac::; a.nrhv;t,m pi'olhnda-
mente lig;~dos :w cnlto ca.tlwliccY; . -

O J'aelio real, indiscutível de todos S<.tltir.lo, 
é que <L naeionaliclado ])l'n.ziloil'il. na.secu, 
ct·csc:cu o opulüntou-;:;e no seio da Igt·o,j<t 
catholir.:<L, aposLolica, roma!la. (Múilo bem.) 

Sm·i;L irrisul'io que () cxct•cicio do cuUio ea
tholico f'os~e livr·e o.m ccl'imonias mininms, 
c não o russu na sua ]mriie sub:::tancial. 

Si :C prccudüiWia. obr·igatoda do c:u;ammrto 
civil, como aealJ:Üs de vue, (~. conl;r•:n·ia. a 
textos claros n positivos da nossa carta, crm
stitue:ional,' deba.lde legisl<Leiam a seme
lhante I'OSlH~ibJ :t Uniã.o c us Estados, por·
'! ILO os oll'ond idos ü·ünn pedir jnsti<;:.~ aos 
tribun;ws. Pad1·es uu nubentes condcmn;tuos 
pot• moti n> d;t loi, ~~sf;abelcconcio <L prceedcn
eia ultt•igai;ori<L do_ C<L~amento civil,. t'ncorr0-
ri'í,u aos tribunacs, c lenho em·tnza que um
fi)t'tiwmonte dncidir5.o o pleito de aceordu 
com os texlos eonsi;itttcionaos. Creio ffUC o 
Supel'iuL' Tribuna.L de .. Justiç:a. do opulento 
Estado de S. Paulo nmis de 1un<.L voz 111'0-
nnnciou-sc om s~ntido f'<Lv.or·;_wcl á liberdade 
t•cligiOS<L. . 

o Sn .. Auor.PIIO GoJwo~- Pt·onmwiou-se 
tambcrn uin semi; ido contPario. 

O SR. Gui~Dt·:r.tiA J\{outti\o - Si <Llgum. ditL 
esta questf'i.o f'ôr sujuit<L ao o:mrnc do Supro
mo Tr·ihnn;d Federal. estou certo que cllc 
n'i:iu consenti t';l ·na violaçáo do nus~o paetu 
f'nnri;LIJtcmtal. l\[ais de üma vez, em qncstõcs 
t•clat'.ivas á liberdarlo religiosa, temos encon
iit'ado o apoio dcs::;c cgTegio Tribunal, Cf\.LC 0 
o ba.luart<~ de todas a~ li bl~l·dadcs rntblieas, o 
rugo a Deus rtue o Sr. I..>rr~sidento d;~ H.<~]Jll
ltlic<t colloqne smnpt'() rw;-;se a.ugusl;o tt•ibu
nal. os homens mais notavcis 11clo sabor 
jt1ridico e pela, t•octicliio de ·eonscicnci<L. 

o SR. GASTÃO JJA Cu:-·wA- Aeompanlto 
V. Ex. nesses vot.os .. 

O SR. GERl\IANO HASSLOCltErt -Mas, Dctls 
niio os tem attcndido. 

O Sa. Gm:IJE:LIIA MouRÃo-=.si :1 Jll'r.Cellen
cia ohrigatoria do cas::trncnto ch'il viol:1, os 
preceitos d;~ Cons~Huü;ão, por SU<4 vez. sub-

n Sito GI'R.:'Il:\:--:o I L\~;sr.ocJIIm.-V. Ex:. S<J,be 
!jiiO ll<L f'.J'Í.IIII~~ ljllO IIÜO sfin '.'ÍOlo:tção rlo 
dirnitos. 

O Srt. GA:-:'l'Xo nA CTJi\!IA--·?·Ji.o r;,poirHio ; 
todo o erirne 6 viulaçilo do Ulll dit'eito. 

n SI<. (h:ICllfANO IIAf'SLoCIIER-·- u eetme da 
mctH!icida.de é violac:~í.o tlo <lil'eif.o dn mon-
dig-;1,1'. . 

., 

O SR. ! L\S't;Ão nA GP:"o<HA- Isso n:to ú cri
Jne, é uma. eontrtwcnç~fi.o. 

O S;t, i1UE!ll·:LIIA i\[oUitA.o-Sr·. Presidente, 
o cu I p:~do s'm nn, in t eomcttendo-mo no 
exame de princípios ,jurülicos. (N!To apoiados.) 

O Srt. GAs·rXo IlA Cu:>:IIA - Não apoiado ; 
soln·;~-lhn t;donto pam entt•at· nas mais altas 
indagações. 

0 SR. GUEDEL1I1\ l\IOUR7\u - Poe isso VOU 
rccor·t·m· a n.ntol'idadns de pl'imcir;~ ordem, 
e oston em·i;o quo sodiu t•cspoitadas pelos 
nobres Dcputltdos. 

A qncst<to ctuc se debal.o o se agit;~ no par
lamento br;tzileiro se agitou desde 1872 na. 
It.<dia. 
. Depois da crcar;ão do caS<l,mento civil, 

V<tl'i<:ts vezes procm'<Ll'a,rn pecndcr por meio 
do pcrias a lii>ordado dos nubentes ou dos 
sacm·dotes que alJ<mço<.tsscm as hupcias. 

Estia r11tesi;IT.o !'oi üu·g;tmente ostudadn, n;t 
Itali<.L, paiz nota, vnl pela sua cultura, jur·idica 
e pelos jueisconsllltos de r·cnomo que tem 
pt'f)((uzido. 

Encontro nas noli<.tS que tomei sobro os ju
l'istas itali<Lnos de gra.nde S<tber o nome do 
St·. C;wonico, pt·csidcntc d;L l (' secr;ão penal 
da Supr<~ma Of1t•te de Cass:v;~Lo, que declttrou 
em piPno Senado... ', 

0 ·S'n .. GAS1'ÃO DA CUNIIA-0 Se. Canonico 
f<Lll<wa no ponto tle vista canonico. 

O SR. Ci-UEDELT!A i\IOUL{Ão-0 Sr. Canonico 
Ca.ll<t sob o ponto do. vistu, do direito civil, 
quem fal.la. rj o presidente dn, Suprem<.L Côrte 
do eassação, é urn Suna.dol'<lo reino d<L Italüt, 
<~ Ulll llOntClll de alta C'lll1pnten~:i<L. 

0 Stc UAsT;\o llA CUNHA - Sei, tl lUÚ cri· 
minaUstr~ digno de nPta. 
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O ;-;K. Gl;EilELIL\ :\loclú,o -- <<~oh o ponto palavras, ücsd0 os pr-imPit·os aunos de miniHL 
de vist<L jlll'irlieo, di1. ello. n;'in considc1·ojusto vidtt. Digo que :-:;ct·ia. unm inhluid.aclc punie 
impor a prccetlen·~i"' obrigatori ·~ elo rito civil. o pa.deo, que ce lelH'asse o matl'imonio eclo-

Ni\.o :pos' '' juridicarnentc aumittit• que só siltstico, pot· não- levar em cont<t a prece
a pt'ecotknci<L do ;teto l'cligioso ao civil dente ostipulat;ão do C<1samento civil. 
constitii<L dolic.to. Fazois dclicto de um Estu.: t.ltesc é evidente. 
a:;t(j, (JlW não pódo, nem po(ler·;·~ nunc~L ser Não distingo entee Syna.goga, Igreja eva.n-
dclicto. b;to eomo .iul'ista nào ptlSSo admiiitil'. gelica. ou lgre,jn. Ca.t_lwlica; não distingo 
Trat~.-St! de punir niio n qne l~ dclicto, m<ts entre pmm corporal e pena. pecuniaria; 
ct•e;u· urn delic ;;o pal'a pnnil·o)). 1 · htdo igualmente excede ú. alçada dos direitos 

StJLl'ntgou esta. opinião o Senador- Pa.scal, do poder leigo, porque entra, nisto certa. a. 
zmtgis[.t·ado dus mais b<Hll re1mtn,dos na invasão do oftlcio religioso. - O matrimonio 
Ita.lia. é par<.~ os Cd.tholicos um sacramento. Admi-

E' exactam~:n~e o nosso caso. · .nistraJ-:o on não, clep::i;ldc da. lei religiosa, e 
:N;'í,o s,:\ quer punit• um üclicto, que delicto I nclla. nào póde intr-omct.tcr-:;a_a, autoridade 

. n~o ~xi;te.; nã,9 ê .:L viotn_çüo lle· 11:2l dír·cit.J, t?r~1pm .. ·al.se_m inv_<.tdi;·;l_li1Jernade dalgr:ej:t. 
nao ~ ~ :t vwl:t.(,'i.I.O do dtl'lltto Ü:J > cspusos qu ;1 LI'Ita.es t}IIC a Igrf;J[). e livre\ no Estado hvre 
!Ji'iO f'ot·am c;onsc!':tngillo . .;, :wm dn. l';tmilía <1ne 1 e a.gnr'<.L <JW .. Wüb suhonlhar o alta!' ao pro
a.legT<mwnte acomp:1nhou os nubcntns a.o cm·adoe do Rlli ! ..• 
alta,r-, m~m <.L >iJlaçã.:> (la, pt·olc• , que ainlla Sim, o digo n·anc:'tn)entc, porqun o slnto. 
é }JrotJlmn<ttka. - A lei que am0aç:t:>se cn(!:u·cet·ar o paure por 

Niio se quce p mit' um üelicto, ma.s Cl'C<:U' ter administt·~Lclo um sa.cr;unen~o de conf'oe-
o tlnlicto pal'a punH-o ; é um délicto aetiti- midade com os pl'e,•citos d<L Ig.t'eja, 1:\Cl'i:L de 
cíal, todo convc .. ~iunal, creado pa,ra cercear ex.clusivo proveito para <L iinmoralida.de. O 
:~ Ubor·tbdc da consden~iê't huma.n;L. paclt'e tem obrig<Lção em c:ol'tos casos (e não 

Bon<L:>i, .in:;uspeit•.J eomo :VIm.i:;t t·o da Italia, jmpol'~a deserc'v-el-os,lJorquc não qnero fazer
d.izia no Scnado;con1muita J'a.zã,o c não menos me mestre de direito canonieo.p<Ll'<1 quem 
espir·ito: "Corno sy,tema (h pt'IJcedenciaobl'i- zomba dollc) obrigação determinada de a.d
ga.tol'ia, o E,;tado ~cr<llova.!lo, ;dom de com- ministrat' o sacra.menGo do ma'trimonio. E 
mettm· unm injust,h;a, i.L (mti'rtr na sacllristia .. n.o saecf'dote, c!tw ü o nnic'óc supt·emojuiz da. 
var·a dictar m:J<laJülado c condições na ad- conveniencia do S<Wl't.uncnto, ousar<tis dizer 
minisLt·aç·Tí.•• de um saceamenb.>> NÃo PODEIS; ousat·eis dizer: si obedeceis ao 

Ora, St~nhores, n nossa Constituiç:ão nã,o p:·oceito, que vns impõe a religião, vo:-;; con
crc.m o Estado s.~christão,o Estado penetrando dmnnaroi ao carcere '? » 
na. sachristia para, cL;tcrmtnar o tempo em Mais adc:mte: 
qtw se deverá celebrar o sacramento rlo m.a- « Pódc a autoridade social gahar-se de aglr 
}tz;~onh, segundo o ritual <;to cul~o Ctttho- legiiimam~nte, qua.ndo eleva a delicto c~il-

Assim. Sr·. Pt·c-ücleotc, pessoas altamente, ~1~~~:?. ~?~ntvcl, ~\11~ acto. h~m<tn~, qyo na.~ é 
eo mpetelltes pelo s .dJet' ,jurhlico apoiam I a.~ol c;sno rl~ ~netto d~ <Ü0 uem. Nao_,e.nao .. 
tl the:~o por mirn ennnci<\!l<t-a precetlencia [~~~ n~w é .m·~· lS.. um . proble~a qu~_pJ.sS~t ~e.I 
obrig,Li;urLL do CitSamento civil subverte prin- d~:s~utu~o ~10~01 <:!110 ':te ~nt:c .n~~1ocs ClVÜl
cipius jul'idleo:; univcrs<i.lmentc ;LC,;eitos. zadclS, e, ~u 9l1V .. z, cl po:stul,:t~o, .s~ Jre o q~al 

o gr<Ln<ic Fl'a.ncisco Ca!'eara, cit Ldo u a.nno ~eve ~~~Sti'Ulr-~c. tO( o o r~tC!OCllllO relu.ttvo 
pa.ssado com tan t[t felicidude pelo meu illus- cL puntçu.~ de um <teto hn~Mno · . . 
tre eomp:tnheiru de bttne<t(la, um elos oma- Ül'<L. P?Is, qu~ se me diga, qual lo d_n·cl~~) 
montas dcst~L Casa, o Sr. Luiz Domingues ~tuc v.l~l.~ .? ~~roclto\ 5~nam~o, m:n ·~ l?.<henct,~ 
,(apoiados) , 0 grande Fr'<llldsco carraJ'a, pro- ~. toda:s a,::; lets. c~~1o uc_as~ <Ldn:m.I;j,tr u. . _o s~ 
fcssol' iUu:::;trc como 0 qn · mais illu··tre Cr ctamento do mtt.tr.nnonwtt, dou.s_parocluctno::;, 

- chamaJnir1ua ~lei ua prec~dencia. obl~gato~ü~ C!!le 'ele _co~umum <~c?ordo o exigem, porque 
do ~,;asamento civil, destruinrlo os p1·inc.ipios tem 0 dll'C.Ito de cxJg!l-o? .~ . 
funriamenlaes do dil·eito penal e violamlo 'as Estas e Ol_ltPas _ol?scrvu9o~s se enconteam 
noções ma-is vul!Ja.res da Justiça. nos Opuscol~ de (~1ntto ~nmtnale c no Pro-

Vou Ice alguns trechos dos oscriptõs do .r:;resso e, 1·eg1:esso clel. Gu~se penylc net mtovo 
eminente pl'ofes~o1', dignos da. mais acurada Regno rl ltalw do emwente JUrisconsulto. 
med.ita.ção. • Pai'O aqui .9om as citações para n~o fati- · 
· « Declaeo quo seria. uma iniquida,detanto a gaP a at~nça.o d~ Cam~ra. . 

puniçito elo sacerdote como a punição dos os- . Ellas sao. suffictcntes p~ra amparar e JUS
poRos. Julgo dc .mcu dever prolessar publica- tlficar a mll1ha. . affirmaça.o : 
mente es1;a, roi nltil. opinião, obedecendo aos 11 precedcncip, -ob1·igatol'ia do casamento 
principias, ao:>. quae::l consr;a.ntcmonte hoi civil subvm·te os principios - j~widicos univer· 
conformado os meus actos com ~s minhas salmet~-te ~tecei tos. 
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Sei que os -nobres Deputados c1uando trá
tam ela fiel execução do casamento civil, 
só teem em vista que a 'fa.milia brazileira 
sejn, orgMizacla. segundo os preceitos lcgaes. 

O SR. GuEDET.rrA MouRÃo.-.: A Igrej;.t em 
easJs ta.es usa de procesilos smnmarios c <tté 
do <1rbitt'io. ·· 

Se. Presidente, is~o que é · muito ;usto, 
isto que eu a.ccoito, isto que, com cC\rteza, 
ningucm de lll(ldi<ma · inskucç~ão dimtro da. 
Igrej;~ l'•lpelle, não quer dizer qun dev~L sne 

O Sn.. GAS'l'Ão -DA Ct'NrrA - A lei ta.mbem 
dís põ3 tle processos summarios. 

. confiscada. ou soplti:;;ma.da a. litmrrlade espi
ritun.lm éLdministraçã.o do mi1trimonio, que 
sr.ja.m desconhecidos os direitos sagr<~1os da 
consciencitL humana.. 

Si é j.ust::t i aspj l'a.ção do vm·mos as f;l
milias brazileit':.ts unidas, segundo o rito da 
Igreja Catholic~, g<1.l'i.mtida<i om ;.;eus legi
timas interesses tempot•acs pela fiel oxecnção 
do CilSu.mcnto civil, nã.o ú menos digna rle 
ponderação pal\L o legislador a. pt'coccupaç:ão 
<lc manter inteil'il e sem mutilaçílo a. liber
dade tle sa.ntificarem as sua.::: Jmpchs. 

Situações dolol'o~as ha., c<1sos cspcciacs ex
istem, que impedem certos cast~es de legalí
Z<trflm surt, união, e, cntl'ct<wtu, qner·em tP!t.n· 
ql:tHiz<Ll' a conseiancüt, mf::dianí.e o easa,mento 
l'eligioso. 

Esta.belecitla. n. preccdeneLt ol'Jrign.toria 
do ca.sa.ment·) civil, ficaeií.o privados dn. 
consolação, qu0 a Religião lhas dá, sa.n :;ifi
cando-lhes :1 uniã.o conjugal, c· de um bom 
moral da. maior valia.. 

O concubimtto torpe e vulgar, :1. que ainda 
ha pouco allutliu o nobre Dcput;l.-lo por Sor
gipo, la.vrJ. com inl;ensid<tde dc.:Jde as nossas 
cidades mais populosas até ás mais remotl.ls 
a.ldéias .' · 

Quri.l o rcmn1liu par·a. o mal que se ostenta. 
com tamanho desear·o ·~ l\'luitis:>ima:1 vezes 
eenteoas n cent.una.s de e ncnbinarios, ou
vindo il VOZ de JllÍ"iSÍOllil,f'ÍOS ZCIOSOS, flagot
J.:W<lO o \'ido, J:cgnlal'izam iL consciencia, 
e;1,sa.nclo-:;:e J·otigios:tmoutn, .--;om 'l'W i~i•J o3 
inhih<L 1le mais ta.rde lcg-<tliZai'Clll li sr.n ~:Jn-
sot·du. · 

TL'i11iit·St~ dn :q)I'ovciii<Ll' a lmpt·csdfi,:.> pl'o
duzicht !lOS O'lÚ J•l/;f)S p:l.l':L ~ Jl!'OIHOVOl' <L 11101';1-
lirléLUC ll.c uum P•Jp:lltt•;io nmis ignot•:tnto que 
culpCLda, ; é indisp .ms~wot que Gitdo se faça 
,com eapülez o cym maxim;l l'acilid:1clc. 

l'vl<1S a cxiguncia ue pt·ecndel' o casa.men·G J 

civil ao religioso serc:í. um obs\aculo a cstu 
movilncnto t·egenet't1tlor dos cJstumcs.íie<Lw.lo 
as.:;im milhtLl'CS tlc beazileiros, po1' c3.USCL de 
injusta rest.ricção L\, lil>:!r<lltde tle conscicn
ci<~ pri va.dos de l'ccciJcrem os sacramcn tos 
em'c1uc crcem e que tcem o direito de cxigü·, 
porque a Constituição g;wa.ntiu o exercício 
do culto catholico. 

0 Sn.. GAS'l'ÃO DA CUNIIA- 0 mesmo 
tempo que ~e leva partt. lw.bilit3.l'·Se pat·a o 
casa,mcnto religioso, lovt1-so para o civil. 

0 Sn.. ÜUEDELTIA MOUIÜO - :VIas dons, 
tres c q u:.ttro di;t.s ni'í.o poücm kLst:Lr pu. r: h 

lta !~il~ta.~· ei vil;ncn~.?_ d uz..e.n i;;1s • u;~ trc~C'b~as ,,JI __ · 
pe:;so.~s, e aldm rl~:>to, St. Pic:;Irlenk, sn-,. 
pet·n.da a ditriculdade diJ,S 11itbilit;v;õcs, rcst<L · : 
a, <las custas do ca.sarnento civil, ·que nã.o 
está <to alcance de q uítlq uer ·bolsa. 

O SR . .Tos1~ EüzEmo- Situ:wão que re
mediamos no Maranhão p jr uma lei, ílUC , 
pôde servir· de moílclo, pl'omovidu. pelo Se- _ 
nn.dor Benerlhto Leito, chefe da polit.ic:t do
minante. 

O SP .. GuEDJcLHA Mor_;n:\n- lliz pet'l'ci ·a
mente o meu collcga tlc bancada, isto J'oi 
resolvido no ~f-wanhã.o pela ld de 20 de mal'
ço de 1898, ctuc preceitua: Todo o sen)ir,:o 1·e., 
('erente d celcbraç!lo do wswnenlo desde a 7w
bililaçfío dog coni.J·ahentes ale 11. primei1·a ccJ·li
r[rTo do 1·e.{pectivo acto, e bem assim quaesqt~e1· 
actos ott documentos, tenrlenles a esse fim., se
nTo isentos de sello, r:•~sl.as ou cmolt.~
?iientos. 
- Tinha. e11 en ~ã.o assento no Congecs,;o do 
8st:tdo do lVIa.rn.nhão e collahorci corno voto 
n<t conrecçã.o da lei. que u.cabo de citttr, e o 
fiz sem o mínimo csc1;upulo, pwquc-a Igreja 
Cattwli.~<.t sincm':tmcnte do:JcjtL ver o:,; matri
monio:,; celebr:vlos, sr.gundo smls leis c ritos, 
reconhecidos, legalizados c registi';tdospelo 
~st.a.do, produzinr1o todos os niTcitos eivis. 

Se. Peesidente, o i ilustre Deputado por 
Minas, o Sr. Allhldo Pinto, cuja, aasencüL 
deploro,. quer em o p:l,l'Ceet· d<L Comnüssão do 
.Tustiç<1, q UOl' Clll SUll IJeJlo t\isenf'SO,aCCllllll.ÜOil 
nu vons sobl'c . a dosu1·g~Ln íza<)í.o ti<L l~uuilüt 
lt>g:d, buscou l<W<Lt' o p<.wor :w cor<1~ào üos 
Lcgislallor·es, a!Iir·rna.ndo que p:l.l'to do cler·o 
mineiro se opp'üo ;i íwl cx'Gcuc,;~o do C(tsamonto 
civil. 

Vou entr·ae neste c;unpo da dis,;uss~.o <linda 
não oxplot•a<lo, e ciemonsti'<Ll' que a Igreja · 
nfw se optiõü do 1110:.lo algum, ante." aconselha 
tL fiCJl cxc~~n\;ã.o elo castLlllOnto civil. 

N:"lo von\ta,m argnmGntli.l' eom o proceder 
de cer!;o vig<u•io p<mlido na garganta. de 
alguma Dl•Jn~a,nlla, ou do outeo quo, acaso, , 
não teolt:~ prcst.~1 .do atten•}rLo :ws fctctos d<L 
llistoria. eontempor:tnc:L c •~03 documentos 
emana.dos de seus le.giti In os superiores. 

O nobr·c Deputado · salJc qnc o culto catho
lico não est<í. snjcii;o tí.s <I.Vl)lltnl'as do li vec 
exa.me, é um culto organisa.do, possnc uma 
jm'<1t'eltia. ; o pa.rocho obe<leeo ao bi~po, o 
bispo obedece <W P<qm. 

Assim, si eu domonstl'n.1' ClUO o PapiL, pol' 
si, poP ::lens orgãos eom.petentes, cleLermin<1 
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q tw os ftoi", tnndo l'ceuhido o r:: ~wt·a.mnt}tu do Aos t'1opn ltlicanos sincceus, :1.0~ q un tra.ba
matrinwnio, lt~ga. lizem sou esia.do civil, nr~o lli:Lm pela. linl PxcettçivJ dü nstaiinto politieo 
})orlemos scl'iamcnte accu(;êtl' o elnro a sento- do 24 du.('t .. lYOl'Oiro, direi: Sqx~l':t~lo intoim · 
lhantc r·cspoitu siu[n espccific:uHlo r; elo-· nwntu <:omo ust:i. n domínio cspiriturü do 
cumentando os !'acíos, poi,;: dolltt•o tht pt·o- tell!pol'aL !'lwh:trlas as portas :is usur'1Jações 
pria lgt't\_ja. <mcuntra.rnllto:-: t•omndio pt·ompto o in,·;L..:cte~. morto o l'ug<Llismo ~~ f:onsidm·ado 
e olfieaz. ltujn :thsut·du e nn:tcln·onico, nã,o lt:t mt Repu-

Si, dnran f.o a. rn in h:t, :ulrnin i :~d.l':H;ii., d ioec- I h.li<::t Ht•azi lnit•:t, l~J!,!'<Il' pa,J\1, pm·s~;gui(~i:ie:~ J'e
sana no K-d;ado do \la.t•anlti'i.o, rnssn p 1·ov:tdi! ltgJUsas, nnm moi;tvos dn dc>SI~onfuuH.::( contt-:1, 
qno ulil p:Li'o(;ltn ~P uptlltllll:t:a. <Llll' os ::;011 ,.; r1·1·- n uln11wnl;u e_a. l;ltol_i~:.o, qtt•\ nenlwm nw~' J
~nezr's fossem t·nalizae as f•.ll'ina.lid:vl<\s d:t l.ei mnniiu :tll:Lt'nluc<~ :t111d:L V''omuvt\lt nu patz. 
civil solot'O u •..:<t.samr,n :;o, C! L n d(\lllii;ti1·i:1, do Pi'nS:Lndo t•. :~g·1nr!o :tssttn; .~~om .tun Jli'O
ea.rg•.J, J10l'<[UC est.a.l'i:t dlo violando :L disei- gr:tnllll<l. [)1..\t'fmtanwnte doftnJolo. stnl;o_rlnv~~-
plina. a.etn:tlmcni;e so;.rnid;t n~L Ig1',\ja.. t·~ts quo sn yt·ct.enüa s::.In·cs:tltal' a. eons_ctcncJ:t 

~ , _ . . . _ dos C:l.l.}lO[J CUS, OSÍiidiUI ndo it lH'CCCÜCilCI<L O i.li'J-
. O SIL ~Mn'A~ I~A Ct::\IL\-fn~dtZill(\llt:, nao g:d.ul'l:t do c:ts:tmBnto eivil com nt:tnif'l•StêL 
u garanti<L snli!cten~e a s•tp<·nor'!•lade wt?l- \-iolar,~:\p d:t lil.tct·d:ulc religiosa .. 
lcctnal ü_!ilUl':tldo bt::iP'' e do <.:ludn Ü:t, !gl'<\.]iL. TVlaS YCjaJUOS agol'it CJUtll'S aS regt'ilS pr·a-
Qutl'os nau lWllS:tnt r~olno V. l•.x. tie.ii:> tt•;u,oadas pda Igreja quant.u ;i exocnç:ão 

O Sn:. GuEnEI.li:\ ~lrmt~Ão-v .l~x. tem me- d:1. .lei du cas:unenl;o civil. . . 
lhorc:; g;tt•a.nti<Ls na fgec,j'<t Catholic:t elo qtw em U easamento é, segundo o cn_st~o du. Igr-eJa, 
uns tantos ftutccional'ios (llltl se oeeupii.m de Jtrn ::;:~ct'amnllto, (\um_ acto t·o!lgwso. e sa.nt.o, 
casarnentos e registros civis, pois l!onve po~,mndo dn:.Ls rl'u:tlulatlcs essont:me;,; --a 
quom dccli.tl'<I,SSI~ ne>:tc J'Oeint" <Jue 0 l'<wistr-o wwladc c n perpeluulad'); e, <!U[Üqtwr que 
c·ivil anua em corn:plr~t:~ <tn:~.~·chia.. "' soj:t ét l)piniã.o do lngisladot• l11tmano, não lho 

J~' impossi Ynl fllln <IJJj):.tl't \Çit di~JHlncia do- n~udn.r-<i. :L,doutt•i na., llfiC é j mrHuta.vd e lte-
cument<trln Co!lki1 11111 1J<I.I'OC.IIO, fllH\ Sll <ttJ-nya, lilC)rL n,~s .. IOI_l,l;e~ _da_ l'O~Cli1f~D.l~- ,. • '7-: . 0. 

· ' a des,·air·a1· 0 P$pJ:1·ito lll\ ~nus l'l'l\!.(IWZoi':l . . _o. ~·.IIISÜ~tnt:;r~.~~~ ~o .. ~~)pl tn~t ... t.t~_nL<lU rj : 
ac_on~clhnndo-os a na.o <'LIIIIPI'ti'OJn a::; })l'uS- ~~'.' .~. ·'u. <·7:1: u~Jia .,u, .:.: <L$:~11n. <l~~lntl.l\ . .'w~en ·~ 
Cl'liJ!;:uo:; Jng[tl\S do casa.ll!Oil~il ~~ CJl!n uri.o sn'a <,:-;1 .. ~itdL~Cil d,_lllul~ll,_,,til1l•~, ,l,lJ1(.,1.1ldU :::;oi .mil, 
tomada mri considnt·ad 1J (H:Iu bispo l'l:SJI~~- de~aflo as.soc~f;daot>:-; :1.111itgas que cons:tgl'<L
ctivo. Affit•mo quo. si jJiH' oicsgr;t~;:a, ltuUVOl' Yalll <~ :~tu dt;rfwavam :1. Lol'Il~l- polyg~'l~~ll:l ... 
um pl'eln.do r1ne não curnp 1:;~ con1 ns seus 00_ .;\dt v~n?. ln_ndadu~· da, lgt~.Ja,, ulc., ando,~~· 
:r~res, oss<t denuncia 1locnmuntada, levada, u~·:·t.~J .l~~~tt~''-'· dt:. t:?lltC1)1 .. (. da .~m~lhc_t . ~L 
un·ectamento <i. s:.mta Sé 011 ao ~nu <li ano rhgntd.H,c d<, um s.~cr<tm~nto, dou c~. 1.tnu_lL<L 
roprcsentétnt._c om nosso paiz, sm:i, som ~lo- m:txt_n~o. dy~ot~o c as ma.ts scg1u'aS gat·ant.trLs 
mora. examumda, c lH'ovi,lct]l'ias sct·[, i;o- de =>est.tbtLtd.J,?c. . . . • . 1 
ma(las em orrlmn a aca.tttcla.i·cm-se Os inte- 1 n.1·a g:Iot'm n JH'ov_ctt;o th .lt~mn!wlaue, 
resses telllpo1·;ws (l:Ls l~tHtilias bt·azilni r· as. esta n:c~_~.n:t·a::'cl cu.r:q uts~a ci.!I'lSI:~ . ,lllL• ', sue: 
Fot•am aea~o cxpm·iltlel!tadus eslos J't'.em·:o;ufl ( cumhu.t "·'·~ golp~s <~os. <;LUC. pl~. tf..l_tc~em dL 
E' o quo n?11j dissor·am. 110111 JH'Ov;u•:lo o:-; llii~Ll p:•.gamzar a tnstttmç:t,, dtt J:~~llll~t: . 
n.ccn!'::ttlo 1·cs do Clot•o. · l• all.o :L lwmuns doutos, nem pt·W:Jso cxpl<t-

p .. '>: ~. p. ,-,· . , .. . n:u·. o qun nra.. o. ca.sa.mcnto cnt.ro os po1·o~ 
. lCCL .. o~. • 1· . te:-;Hlentr, eumo 1ul~.t1- anLtgos. (J IJtt•ell.o Romano ct~L'iLetcrJZ:l·Sfl 

ment,~ ,;o dJz. vaJ'I•et· :1. I<'St.:i.<~a d_:~. lgl'H.Ja. e jJnlo .lilCto de~ n;i.o eonhccct· <la cr,lnlwação du 
a?~b~l: ~~ Yi!~ ~:~~m. ~JJ·cvon:oü~s .~.~ t'u~1d a• las. <;~J.:;:unnntu, _nntn h a ynl' i ntnrJ~ rcncia da a.nto
na,ct<l<ts_ lo cqll_nc_Jw:' ou tl.t. !nc~t~.cl"t. com- I'Jdwhl JHiltltca. nc,;;ta. n:m~et·ta, a qnalt·oco
prchensa.o <la. <hsctplum eeclcsuisiilf;;_t. nheda-lhc a. exi.:;:t.nneia, desde illlO coneur·-

SeniHH'()S, o meu csf'ur<;:o cunst:mte sob o riam doi::; ülmnentos, a sahct·-a vontade r·e
govcrno eepul;tlicano tem sido 1nanter a paz cípl'oe:.t de se tomarmn pnr nspo::~os c sor· a, 

, entre a. Igr<·.Ja e o Es,.tu.rlo, ovita.e conflictos mulhot· posta. <L disposiç·ilo do htnncm- du
escus~dos y semp1:c _nocivos q nnr ;l Religião, d·ucl-in in domwn '11/cwiti. A p:tr·til· de Cousb~. n-

. qucJ· •~ soeierladc Cl nl. Com os ma.is autori- tino,il, r1ontrina, tl:.L Igreja. po11et.t·un ll<L lugts
za_dos rupr-e:;entêtntes do poder espil'itttn.! , !aç:fio do:,; Imperadores, nms sem destl'nil-a., 
~umhn. ltngnagcm G esta.: Renunciemo8 :í. de sol't.e rtun lmvia, dtms leis pa1·;.ülnlas sohl'e 
H~éa de qualc~uo~· privileg-io, acceitmno~ o rc- o ntatt•irnonio. Sob os .Mm·ovingios c C:trlo
gnnen do d~rmto ?ommnm o exijarnos dos vinglliS, a inflltUJWia d<~ IgTcja. tl'a.nlormoll as 
po_cl:'l'GS pu h! te os l~lllc:•. rncn i;;; ;_t, g:u·;w i;b erre- leis barbara:>, rl:.; lll:U1LL L';(, que no sormlo X 
~ttva. (la nossa ltlterd;l,(i.e cspieitu:d, c a.hi, ,;ó elhulid:w:t reg-ras soht·e o easa.mcnt.o. :A 
~entro ~cst_as lm_has, sej;1Jlws intransigentes, organiza.çã,o rh família pcl'l1ta.neeen sob o 
trreductJvms, })Ols ostamos denteo das nor- dominio exclusivo do Diecito Clu·istã.o at(1 o 
mas CÇl[)Stituciona.es. scculv XVI, rgw.rulo I'OlUJ:leU a, l'(•.acc;ão contl';t 
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A.PPENDICE 

a Igreja ao sopro da Re(ol·ma A com · o re
nascimonto do dit•cito pagão, forma.ndo-sa 
'desse~ elementos a escola dos d11ili.~tas, che
gada. á culmioancia no scculo X VIII sob a 

·poderosa direcçã.o 'de Pothier, q1.1c assim 
lhes resumia as theodas : « O mat.l'imonio, 
sendo um contl'acto, pertence, a.s~im como 
todos os outros contrn,ctos,á orde1n politica.» 

·-Nasceu rlesta; escola a lei fl•uncczn. de 13 de 
jtllho do 1 i9l, 1~egulando a celr:braç'ii.o do 
matrimonio, suas eondições, nullidadlls e cf
feitos ; dolla nasceu. igualmente o Codigo 
Napoleonico, J'cdigldo po1' Portalis e outros 
civilistas notn,vcis, que se a:poin.t•,un na ~tJllo
NI.UiLL do J•;stn.rLIJ p1u·a. [Clg-islu.r sobt•e o easn,
mcnto. 

Convém notar (j_uc o instituto ciYil elo 
casamento aind~ ni\,o está. victorimo r.m to
dos os paizes civilizados, mas, apezar disto. 
n. Ig1•e,jn. jú. tmcou medidas s:tblas nm rela
ção á pmticn. do ca.s11monto civil. >lOm pt•e
juizo do seus dogmas. 

A Congregação d;L Ponltonci<Ll'i<t, qno 6 um 
dos orgã.os mais authcnticos pm· ondo o 
chofa da Igreja. so dirige aos bispos, deu 
instl'ttcções soh1•o <L ma.teria. Essas instrtw
cücs não s[o do agora; propositJ.!montc noto 
esta ch•cumstancia, que mo p"roco impor· 
t<tnto paJ•a o caso. 

Pa1•a não fu.tigar a attcnçã.o da Cam:tra, 
von ler 80mcnto a tt•aducção, publicando no 
meu dh:;eurso o texto l;tti no, para melhor 
exame dos doutos. · 

A Sugrada Congrngaçã.o da P.onitenciada., 
nas instrucções do.,l5 de janeiro de lSOn, dc
clat•a : 

-4( ••• ,1d vea;ationes prena.~ ~·ue · 'Oilandas, e/ 
ob p1·olis botmm, qure alioquin a la1:ca potes.
tale ut legitima neqtwqvam l!aberef.w·, 1-wi~ 
eliam ·ar:l. polygcl'lldw pedcttlwn avt'rtcn
dum, oppcn-tumtm et e;.;peclieus 1Jideltw, ut 
iidem fidrdes, postq,wm matdmMli-ftm legitime 
contra:x;eunt coram Ecclesia, se sistant actmn 
lcge dccretum e;t·ecutw·i, ea tamen intentione 
Ht $istendo etWernii Otficiali nil aliud faciant, 
guam ut civilem crermnoníam exeqw:m!tw. » 

Traducção- «Para ovitar vexames e pe· 
nas , c pO!' causa do bem. da p!·ole, que· de ou
tl·a ma~eira ru'Jo .~m·ia absolutamente /za1Jida 
como le,qitimrt pelo poder leigo, como lambem. 
para affo.star o pel'iifo da polygamia , c pppor· 
tuno e con~:cnientr: qae M mesmos fieis, depois 
q~te contr·ahirem legitimo ma.t.rimonio pcl'
<~nte a. Igreja, se apresentem a cumpl'i1· o acto 
àecJ·etado pela lei; com esta. intenção, todltvia, 
que, apresentando-se ao official do Governo, 
não queiram realizar sinão uma. cerimonia 
civil.» 

Vê v. E:(. que a. Igreja não mandá com
bater na. pratica o casamento c1vil, áo con
trario aconselha aos seus ftoie quo cumpram 
o a.cto docrcta.(lo :!?ela lei. 

Istq, em attenção ri, prole e tambem para 
evitar a. polygamia. 

O SR.- GAS'l'ÃO DA Ou...-uA-Ins trucçõet~ bem 
divcrst~,s a Santa Só expc(liu ao cle!'O polaco 
em !ROS, ClUttni!O a,lli se applicou o codigo de 
N<tpoleão. 

O Sn. Gummr.nA MouRÃo-Desafio a V. Ex:. 
que apresente documento, prescrevendo re
gras oontmr-üts 1í.s quo Ho contcem nas Ins
tntc.ções da, Penit.enciaria. 

O SR. GA.sTÃn DA CuKUA-E" verdade que 
ol b. rncllwr·on de 1808 tntt•rt c:'~. 

O Rn. Gur;rmLifA :\IomtÃo-Paett o nosso 
ca~o não impol't.11 que <L Igr·cj;t fu~:!e ma is se
vcrn. no úomcço do seculn; o flue importa G 
srtber o I] uo dia detm;minn, n:~ sua disciplina.
actual. 

Além disso, não pMc exfstir rlocumento, 
com fn81<1'ucçl1(\s rii ~-e!'sa.s, porq uo jtt no se
cu lu passu.tlu Hcneuicto XIV, na sua Epístola 
-ReddilaiJ s1ml N oóis- u<tva inskucções 
}Jraticas a.u elero elos Estu.dos Confederados 
da Holht.nda e da.Belgica, pr.rmitt indo que os 
fieis CtlffiPI'ÍS8cm a cm•emonia. meramente ci
vil do casamento, pl'llsidida a.té por magis
tL•:tdo hr.rotico. 

POL't:tnto, apozar d:t alta competencia do 
Jo meu illw'ltt•r. c'•llcga, agnardo a apresen
tação d1) clocnmento, ·n. que allude, pa.rn, ex· 
a.minal-o c discutil-o. 

Sr·. Presidente, nJém <l<LS Instrucções da. 
Penitcncia, outro decre~to, cmann,do <le im
portante congregu.çi\.o romana, se enuncia:. 
11esto8 termos posit.i vos: 

CaveHdum cc missionM·iis ut mat!•imo
nium contractw·i observenl p1·aescriptione11 
etiam civiles,quail ad ordinem moralem,quo ad 
cffcctHs . ci'IJilos malrimonii, conserliandum 
condHcant. 

--Cni1lcm os missiOJmrios que os contra· 
!lentes oQ.gervem as prescripções mesmo ci
vis Y.lte servem pa.t·a rnanL(ll' a ordem moral 
quant(} u.os elfeitos civ is do ma.trimonio. 

O que ónsiua u - gt'<tnde e immortal 
Leã.o XIU ·r 

Em lO de fevorciro dn 1880, na admiravel 
encyclic:t, que começa - Arcanum divince 
mpientiw -, o auguskl chefe da Igreja, ex· 
planando a. doutrina christã. sobre o ma.tri· 
monio, onuncia.-se por este modo : 

<{ Item non· ipsa. ignora.t neque diffi.tetur, 
sacl'mnentum mlttl'imonii, cum ad conserva
tionem qnoque et incrementum societ.a.tis · 
lmmanre dirija.tu1·, cognationem et nccessi· 
tudinem curn relJus ipais hnmanis, qure ma
trinionium quidem · consequuntur; sed in 
genere civili ~ersa.ntur de qui_bus. reb~~ .:; · 
jure decernunt ét cognoscunt qm rei pubh-
c~ ~r;asu~t». ., 

- ' ; 
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Eis a, tl'<J,dnc~:ão: 
<<A mesnn fl"'ttlj;t) nrr.o iglloeu.-ncJ1l•lcs-. o . . 

cun!lCee qu<~ o :s.Lct'<tllWJL~o do rnwtrl!IJOIIIU 
tem l<tços ~~ l'dnr;i:ic.> rwc~!·'~'~r·ias cum o:; in
türesses lmmano.;, lJOl' L~.ltJ qttl í:trnbolll tem 
por• fira :L conscrvaçúo c o augmeuto da S<J· 

cfod:trle llnnütní1, qrw são ver·ila<lcíramcnt.e 
conscqu<meia~ do nw.ti'imonio, c cntmm nu 
dominio •la mtrtr,pi;1 civil, p;~rtenecntlo ~t 
alçada e comJll)tencin <los (llltl e~lão <i. tc.;jtt 
!lo Estado». 

N<tS palit nas rlc Lcli.n XH! cs~iio l'CIH'DUU· 
iidos e consn.gT<v.los os principios sobre o 
matrimonío, eÚSÍLlado~ pol' H. Tliomar., cl
t-ido ta.mbem paio nohJ'C! Dcputn.do pol' Minas, 
omhora. eom outl•i intenç:"io. 

Nrt opinião dt~ S. Tlwmaz' c <le todos os 
doutor!l.~ c;t.t.ho!icos, :L a.uto1•idade publica 
tem compctenci<t p:tm lira· :w ma~rimonio a 
sancçã.o C:>.:Wrna., l'ügulando-lhc as consc
quenci:ts!) cm~ito.{ dvt::~- quanturn ad utili
tates qw.c ex .-malr-·imímio consequunlzil', lwbat 
inslif.ul.ionem in legc cidli. 
· Si <L natul'eza intima., si o valor intri uscco 
c moral do vinculo eonjugal esca.pr1111 á. 
jut·isuicção do Estado, nào assim a sua. pttbli~ 
cidade c umas tantas con.;m1uencias, qu1! clã-o 
orígHm a direitos do ordem :>oeütl n poliLicu,. 

Ensina. a.ind(~ ;L Santo Padr·o: 

O Sr~. Bcr·::-~o m: ANnRAr>A-Ahrir-sc-hia. 
urrw. lut:.L. 

0 ~!L GUJ·:rll~l.IIA MOURÃo-A Igrej;t, })Ol'úiU, 
.ni~'J pl'-J .;cde;t rlc.;l'.il. l'ô r·m L par;t ser a.g rn.da.· 
vcl <to.) i'jllé l~le ~ão u e~J(icctos, . 

O Srt. BIJ[,;:"<fl rm /l.NmL\!lA-Isto não ê liu
•rua."Cnl ~hl'Íi;CÚ.. V. )•;x.. ffil) c;~t<i pa.l'eccndo 
,., c l l 1 ~ darpwllcs clcr·i:;•>S tlll ' ~ :J,nl n.vu,m 1 c cspru :\ .L 
CÍil ~l~. 

O ::>rt. Gvr~Dgr,nA MOTmÃo-E' uma. injus
·trç:~ qun v. Ex. me 1i1z; nnnc:1 n.ndoi :~1·mado 
do o~paJa ou rovotvor·. 

1 O Stt. Bm:~w m~ AN illth.DA -.\meaças !. .. 
O Sn. Gn,DELIJA :-.Ioult.\0 -Não se tra.t !.!

uo am~l:tt~as e sLm du vivor• em paz. A 1m 
da. prncwlencia obrig:t&o l'll!- du Cil~amcr:to 
civil é lei de comba.t,n, ·~ lel nggr·cdSlYa, Irá. 
inquichl' IL 1;1'<1!1ilo maioria. ~lu. mli,;fio, quo é 
catholiea., em momento mohnd l'oso, quando 
rleY<~tnos <~ongr•ngat' todos os bJnS nlcmcntos 
p:.t.l'J. vonc1W a cnorrtw crise, q1~c tH!S a~sus~a. 
0_ noSSu IJitÍZ, esgotado n PGUUZHIO U. ill!SOria, 
pt•nciso. de paz_ e ordm11, s_cm n que na.o vul-
t:Lrá. :.t sua ant1ga pt•osporldado. . 

~r. Presiueute, êYn junho !l c 1880 reuntu· 
su ri•t cidade de l{.n:11a. n Concilie. I>lena.rio da 
Amoric<t latina. c orn j~tneiro de l iJOO foram 
a.ppt•ova(los c ~·umulgad_os . os seus decretos. 
Ot•a este condlw t•ecentrssmw man(la obser

« Ho:c q1"itlem omnia 1wobe cognila ha- v:tr'as rr.gras tracatlas na Encyclica -·A~·· 
he1•a sponso!"um l·e(c1·t, q~tilms etiam pro· canum divinre sa:pientire c as Ins !rucçlies da 
bata esse dP.IHml 1!l nolala animis, td ~ibí licoat 
hac ?'e mm·em tcgiH/m.1 ge1·e1·e, ipsa ·non Penitenciaria .ill citarla.s ~ _ . ~ 
l l · l Vat•ios biSJ)OS do Br·aztl l.LSSlStlram as sns--

a meuntc &c esw, quae vttl atque optat ut s:te~ unsse cnncili(), ass ignar:tm ns seus lle-
in omnes pa1·le.~ snlva sinl mah·iJIW,~iorum l:l'etos entre outL-us 0 bispo m[ueü·o D. Si!· 
a(fecla, cl, lWIJHidem tiberi ... clet1·úmmli uffe- "Ol'io Gomos Plmenta., CuJ'as vírt udas 0 lct-ratw·.» ' 

tr a.s' rcco nheço e a.ca.to. _ . 
« E' do maximo interesse que todas cs~:ts Os tlocrctml d•1 Concilio sul-amortcano ,Já. 

coHsas sejam bom conhccid;ts dos conjugcs e C<lt'am publica.dns pelos hispDs bPazilciros, e, 
ta.m bem qnc sejam por cllcs lH.llll comprchen- portn.nto, para. os catltolicos estão em p_leno 
tlldas , de {dnna g;ue pnssam tlCStct ma!eria su- vignt', c estão elle.~ fie i ntci r·o accordo eom..o 
,icitm··s~ ds leis, tulo .~e oppoado. a ellas a mÚ· que 0 Papa. Le~"iu XIH resolveu em sua. Ency

. ma Igr~;ja, gue quer c deseja qut: os effeilos clicQ, de 10 rl'J J'evereirn de l88U, e com o que 
do mat,--imo11in sejam saZ.v(t!Jurwdctdos cn~ toda o: li !H6fi a sa.gt•ad;t congregação da Pcniten
a sua e:d.rmsão c qzre os filhos !t<ío so(f't·am n e- ciarií1 decretou ern re[Qc)ào <tos biSl)US o sa~ 
nhu:m detr{mcnlo. » cerdotes da. lta.lia ., . 

Querem os nobr•o.s Dcptlt,,_.lo:,;, tlererlsores Ptu·ecc-me que estou prcsti1ndo r'eal 'ser-
ardorosos da. pr•o ·ndencia. obriga.toria do vi~:o á fiol execução do casamento civil. 
casa.mnnto civil, me1Jwl' coll;tbo!'ação om o Srt. But;t<õo DE ANDltADA.-Está. tor riandô 

_ ÜVO!' da cxccu•;ão do ca~amcnto civil, cotla.· puiJliêos documentos que muitos' parochl)s 
bot'rt(,:âo siot:cra., desíutern:ssalh e ellicaz 1 não c)nhccom. v. Et. terá. a bondade do 

O SR- GASTÃO nA CVXHA- Sincera de lt(~cor- dizot·-me o quo acontecn aos sacerdotes quo 
do; eflicaz, não. nã.o ctunprem o1'dons tão boas. 

- , . O SR. GUEDm,HA. MouRÃO - Dovcrão snr 
SR.. _G~rmLHA Moun,,.o-hffi~a.z, ~un , por- SUR e sos de ordens ou rlmnitti clos do3 cargos 

que, St nao fosse essa coopcra.çao,mrlhares o ··P n 1 
milhares tlo pol!soa.s não tct·iu.m- legalizado a que qccupa.m. 
sua. união conjugal e haveria um numero O S'IL BuENO DJ~ ANDRA-DA-I-I& exemplos? 
extraordlnario do í':~mílías C[}nstituidas sem O Sn.. GUEDELLIA Mouu.h.o - Não conheço 
as ga.ra.nti:ts lcgacs . · , nrmhum, pt'OI'1L do q uo o caso não so deu. 
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O Sa.. nm~No DI:! ANnRAM-H•~ Deputados O SJt. GuJ·:m~r.uA ~rtmltÃo-Não o liz co mo 
que os conliCCHln ue soht•a . tt•:I.OS:J.Cçli.O, fil·l} pa.l~J. gM::~ntil' 11 , !U~:H'il.l , 

o SR. Gur>nJ:CI!A Movrt::\o- V()nlta.m p!'n- o dueo:o c o pudo• íl<~ll f;~nulm~ bt•ttztlcHras. 
va>< clocumcuh,lt~s o <)~ ctLip;\dO.; s.H·1íu pu- O S;t. 01\.STÃn 1!1\. CuNHA- A mesma tra.os-
nídos. a·~\"IT.o q 1wro 'tn:.wt·> a, prcccdcncla do casa-

Um p!'IJhvlo ib.Hanl) de t nu l~a.<:~ lnt tras ju· mcnto r:iviL . 
l'irlica:i, p;n·!'eito conlwcednr <I<~ situação 0 Stt. (it:JmEJ.lJA lvfourtÃo-Não ba tl•ans~ 
cn~a•l:.L nn. lt;~li;t pelo ea,s;unento ui ~·il , csCJ'O· 1 t· d aeção. v. Ex. não p.-u_ e ga.ran u• que o_ca.sa. o 
vqn-mo uma. C<Ll' t.a. que peço liccw:-tt pa.t'ít lor: rcligio$U.InCI\W C•Jin uma mulhor na.o case 

:«Na. IL.lli~ atú hoje o casarnonto civil(\ ~~ civilrncnto culll outr·a, omquanto q~tro .6 o 
. unica. fót•m:b !lucr·d:tdíl. fl;) Codigo, <L Hnica proceder da. lgt·nja.. Si a.lguem . J<~ esttver 
consírlmwla logitim(t. o valld;t p<u'rt o:-J eJfeitos ca.sa.·.lo civilmente c;)JTI uma m!;_llhor c pre
civis. !JOl' isso póde c deve uizm•-:;c ciuilmr.nte tender Q;t.l;a,r-se r·digio~amcnte COOI outr<t., a 
obrígatorin; mtts t1a l obl'ig<tc;ão HW) tom outra lgt•cja. nisto não coltscntir<i. Assim_, n~ pa.r
sa.ncÇ<'i.u liÍrtii.•J ct da. pd vac;ã.o rlos ollhitos civis. til ha, 0 g8t.ado tnm molho!' qmnh<J.O, o 
Nos pl'imoii'os n._nnos, ~~ ·gr·:~nJe ~ll~~itw_i<l \lo quinhão do f11rtc. _ 
povo l'!llud ;~v:t tr cusa.t·-se a Muntclpahdar_lo, 0 . (' .. - CUNIIA _ Com licença.. 
e u:~lli :>n~ui;L ut-sc funo i',a~ consoqumtcms T - !:il1t- •ASJ ,, ,b,l 'tc1'a"

1
t
0 0 . o 1·~curso d1, v Ex 

• ( ' ' 1 l · ,, • · ~ - • •t Clll I (l SCl' pu ~ ,, · · · •• paut os I Ll'!Jl~oOll ( (\ ~U --CO ,SrlO, pcOSI)(lS, ú C:, ' • I· 1 !esta dcclar;tção que rcz relati-
lillCCr.donilo htll bem ([11(1, culeh.•;tflo o rnatl't- mas, rl.ft) ·~.'-OI( do Ma.ra.nh'io CIUCJ.'O que 
ffiCJlÜO t•otigiUS() "LH1htt101' UOS COlli'UIT()S l)Odia. Vatnen 0 r.L 1 LOCe.~C ' ' ' · • . .1 

' ' /- -- · · · ' r> . ' fi íl. sorruinto "110 VOU fU.Zill'; O Vl"'a.l'lO uC p:L--sa.t• a. ('.OOtr•ahn· uup:.:m . .; ClVts, s t bnm que ~ tplC' · ."' " . . G • ~ a.b 
· · . , 1 . , . • · · -·t •, Aguas V trtuosa.s, em :\lHMS ~~ U!J:s_, a.c _a. 

nun_cu. su~u.1 esse u_ c_ot!Ct a tto-;-11; o t ~lU? o de ca.sa.t• religiosamente um mdtvtduo J:Í. 
conJuge lfga;lo só <nv~lmonto_luss~ a<.h~tt~tllo .. 1 • tra. mn!hm• dias antes, pcrant~ 
pl!lu. [gt'GJU. a. contr·a.ln~ ma.tt'llHOOIO l'cltglO.õO c~;.;·•.< 0 com_ ~11 ' · 
com outm pcs.~oa, vivendo ,, pt·irnniro con- o JUIZ de lMZ. 
surf.\l. com is to a Igreja most•·a, r1no, em- o Stt. Grn:nm.UA 1-touttXo-E os senltorc!l, 
bot•a. não r.)cooheça a valid<tde da. f'Urm<L civll, (tu e s;io ca.tllolicos, em vez. !le ~ra.zel'em. ao 
rle faCt o CJnsidcr<t tal ac jo urna {1-i.mde que conhecimento dn, Camar·tL este Jacto, dc~w.m 
s~ tenta. colinncttcl' com prcjuizo de t<.:rcutt·a. tol' l'ccorrido an his110. quo, cer to, da.rta o 
pcs.ioa, quasi sempre innoecnto.» romedio. (A.partc~.) I<:m vez de pt·ocurarcm o 
E~to toplco o:tigc explicação. rerrt:ldio onde não h a, devem pt•ocut·al-o 
Um cu.tholico ca.su.~so sri civilmente; pa~· ontlc existe. 

sad:L " lua. de mel, deixa. U. con-Jorta logal, c o S lt. GAS'l'ÃO lJA. CONIIA-P01' isso 6 que 
a,pt'OSonta-se ;l. a.utori!la.de occlosia.stica 1li· eu digo que a g:wa.n.t i:L que pt·ov<.:! m da. s~
zendo ; « qtw,•o ca.sar~me rcligi:>sa.monte, pm·iOt·id:~dc moral nmtotlcctuu.l de um _llath e 
JIOl'qUo sou ca.tltolico apos;olico, z·omano, nã.D 6 hasta.nte. Si v. Ex ..• no; Mar a.nhao, os· 
tendo n.b:~ndllma.úo a mulltot• com quom c .~ clcnou assim, 0 padre dtL mu1ha tel' I'a nao 
vivia. . <mtetHicu :~ssim, sabendo qu~ estavam C(lSa-

<( E' vet'dadc quo casei-mo ~o~unúo a. ltli dus civilmente. 
civil, mu.s i~t.o 1le nada valo.» 1\tl é o cu.so. 0 SR. Gut!!nF.WA MnuuÃo-Vuu a.ind<!- in
Eilectiva.mento pn.ra 11 Igreja,- o ca.sa.mcn to tm•t•vtnp<!L' a lcit,ur•a, pa.l'a respuntlc r a.o lllus
civil só pro<.l-uz etrcitos tom}lUt'u.es, pol'ém trc eollll"U. ,1110 mo honra. com o snu a.partc. 
cxi~te altis.'3illl:.~ convcnicnda. soclai em PL'O· v. Ex~ su.be ,1un 0 in;;t ituto do c<~s:tmBnto 
hihir·om-so !:!cmelllantos nupcias. No Mam- c i vi 1 é um institnto recente, tom a.pana.s 
nltã.o, (pcr,loo-mc a Ca.mal'a. espociuliza.r o dez aonos; ora, p:\ra um povo espa.lll~do '?m 
f~:tcto :pa.r<~ tol'Oal' a. dotltrina. mais dat·:L) sus- um:t oxLcnsã.l) orwrmis~ima. a.~ pro":11lonctas 

.citou-se em minha p.dministra.ção cti:so não podem c~10.,u.r cum a. mesma rap1d~z; com 
identico . Certo inilividuo oriundo \la cidade que cheg:~m e~n. UI r• paiz bom sCl'Vtdo do 
de Alcu.ntat•a,estantlo noParã.,l~tado, Sr. Pro- eommunica.çõas tac01s. . 
sidonte, llUO _Y. l':x . dign:u ncntn t•cpresenta., v , gx., sobrlltndo, como cathohc~ quo é, 
casou só ctvtlmonte. VoltJu ao Maranhão u rept·esenta.ntll de um Estado CJnincn~cmonto 
quiz casat•-se em Almw1itwa., dizcnd·> ao pa· ca.tltollico, deve prestu.r attonça.o a.o ta.c~o_ob
l'Ocho quo o c:~.sameHto civil era nullo. Con- set•v;ulo na ltali:L, 11aü em outras co_nd!çoes, 
suhu.do, ~~ minha I'ililp:>:l><L, como admintstl'a- em ~llll\ t-JtlavüL, no começo, _a malorta úo 
dor da. diocese, li>i pt•ohíbir o (~;,s;~mentu re- povo 11~0 quorht cump1•i1• a lct do casamento 
ligioso, c,;taholccendo isto como pra.xo dioco· .1 sana ci vt · · · li' ' · como é quo ca.sos isolados a.qut o a L em 

O Sn.. 0As1'ÃO DA Cu,..; riA-Foi uma. tL'<~Us· no~so pa.i~ podem servir de norma :para con-
acçiio com a lei civil. denwarmos o pr·oeeder do clcro1 

CAmAta .V• ! 
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. EspermÍlos uni vonco 'pela/1cÇão do tcnipô. V. Ex. quol' ouvil•nma corifissão~ Eu com- -
As regras aqui estão, o V. Ex. snbe que c.~u lmti, a. scculal'ização do casamonto, tcrit.adn. 
seria inca,paz de affil'n1a1' qnc este é o proce- no tempo do irnpcrio, porqU:c se tratil:va de 
ô,imento _ d~ Igrnja, ~i porventura não csti- aeto que rcplltava e reputo da <:tlçad~L da 
yesse perfeitamente docnmcntado. Igreja; rüas, dccret<tda a lci•do casamento 
: ,.confiemos na, acção do tempo e v. Ex. c1uo ciyil sem Jlleu · concurso e annuencia, fui o 
é -tã.o benigno para com os funccionarios cil- primeit·o a aconselhar <L ftat olJSorvàçã.o das 
carregados dos cas:uuentos c registros civis stws pr·escripç;õcs . · 
e que exigem dospezas illcga.cs, _difficultando E' lei, emquanto não fôr revogada, de-
assim, de facto, n. execução do ca,samento vemos lealmente cumpr'il-a. 
civí\, V. Ex. que é tão indulgente para coin o SR. GASTÃO DA CuNHA dfL um aparte. 
esses ftmccionarios por reconhecer o estado 
tlo paiz e a sua ignorancia, pam que lla de O SR. Gu1~DEL1IA MouRÃo-Respeito .mnito 
ser tão crüel, tão exigente para com os pobres os conhecimentos canQnicos do nobre Dcim
pa.dres, quando a Igreja passou por enorme tado ; mas peço a V. Ex. qnc não leve t<Lnta 
crise, tendo o seu pessoal desfalcado, 0 só cousa à conta do Concilio de Tr·cnto. 
agora é que se está reanimando, fazendo V. Ex. pensarr.'L que todas as suas grandes 
quanto pódo par<t. viver em paz c ha-rmonia idéas jurídicas estão consubstanciadas em · 

._ com M leis e autoriuaclcs da Rcpublica ~ artigos, paragrapho;:; c nurneros · da Cons'&i-
s~jamos.justos e inllulgentcs. . - tuiç:ão f 
Não pense V. Ex. somente com a sua ca- Não ha, taJ. Bntret.anto, V. Ex.,legislador 

hsça d,ej~Ir_ist<i; cQnsult,.e tambcm sou 111agn<~- ôrdinario, não é obrigado a }.;ubmetter-se ao 
:qnno cor<l;çaq. texto cons~itucional ~ · 

NKo indague, portanto, o . meu inodo · de 
. O Srt. GAsTÃo DA CUNHA-Muito agt•ade- pansa.r· sobre. o casamento · civil, pois oxis
ci~o, ma~ eu consulto sem pró. . tindo ·a lei no nosso pacto politico, agora só 

b _SR. GuEDELIIA MouRÃo---,Continc10 a nos cabe o.bserval-a. 
leitura: · -- ·· Vou reatar o fio daloitnra: 

,, · · _ <<Apezar disto, o governo italiano e os cha- «Entretanto, liheraes exaltados sob o pro~ 
___ :.._ m~dos lillOI'él_J\S, em ·v~z de attl'ibuit•emscme- texto (corl.ti,lúa a ler) qne ailida 15 ou 20 fl./0 

lhanto desordem 1\0 dwtlisn'O ele matrimonio dnixavamd(3 cumprir a,s pres.cripçõcs l~g'aes; 
é!ll u~n · pi!Jz. profuri(hqilente · catholico, tentaram muitas vezes, ma;;; doliriJdc, fazer 

· · accusam o cle1'0 de hostilizar · o cazu.mento passar na Camai•a dcs Deputados umprojécto 
civil; ·mas falsamente.» de lei que impunha a Pl'eccdencia obrigato-

Este ~um l)ont_o qnc co_ nv_üm_. e_ se __ la_ t'ccce, rt<t do ca.~amento ciyiL Esseprojectofoi com-
1 t · batido polos._liberaes moderados: l 0 ,porque se 

procei Q não da má von ade dó clm•o, rrias da punit?Üt umact.o nãosóUcilo em si,qu~l é 0 i•ito 
dmLlid~<!e. do casan,1ento pa1•a o ê::\J.ltolico, religioso, mas até protegido pela Constituição; 
p,orque o ca.tholico não :-:;a;ttsf~lz a sm~ con- 2o, }Jorquo _;l lei; punindo 0 matrimonio reli
scioncia indo · só mente pet'<liltc o mn.gistrado gioso. indirectamcntc rcconhecerh~ a cxisten
civil. · · - . cüt o a pt'atica. 1lc um nmtrimonio qne clla 

« O clero, a principio, mostrou-se indtlfc- mesma no Couigo finrtc ignm·a1· ; 3", set•ia 
rente á celebração ou não celehr~tção do offcnsa (~ liberdade de cqnsciencia procta~ 

. contracto civiJ,ma.s, depois, vistos os males 1!1;uja. n_<tS lei:> -; 4°, p01:que se mtbil'in no in
·. qne derivavam da omisSI.ío .. • » _ · .. conven~en~e opposto, 1sto 6, celol)l·ado o ca-

, « O clero, a pr'incipio (vejam c01'i1 que f:l<LLHentocivil se · negligencia,t·ia o casamento
v~.rdadé e· superioridade aqui so explicam religioso, collocanl\o um· dos conjngcs on1 
os factos occorl'idos então) o clero, n; pl'in- yor~ladeiratortura do consciencia,· con~o fre~ 
cipio, mostrou-se inclifl'orcnto á celebracão cg1entemente · succecle n<t França. E a, esto '', ou· não celebração dp· contracto civil, ni'a.s, proposito; recor~lo-mc de haver lido em um 

,·-:-, .depois; vistos os m<1les que derivavam ·da peeiodico fra;pcez, que no anuo passado, :(Uais 
\ :· · omiSS(lO das fornmlidade~ civis, . i1 Penilen- de mn tribünal d~claron que, quando uni.-· 
' ". ciaria c ós bispos de v<n'hts provjncüi.s -orde- esposo não mante_m. a prornessa' · de . cole lmar 
: '·~ naram aos parochos que insistisseni com os o matrimonio ·-r~Ugioso depoi'l do civil, \~ 
;;~: . . fi~is, afi~11; de Cll!O i,ml.Uediat<tlUCllÚ; depois ~Jo ;justo c~ufficiente (l motivo parfl, O çliVOl'ClO 
~;; , ;r rito rehgroso cumprrssem. tamhem o civiL ! qttoacl vtnculum. ,. _ ._ ·. 

~- -_,;~_.-_ .:_•·_: __ · , El ~sto s __ e fez c_· sc~o. ;}.;t(l _ _. __ ._ •_faze_·ntlo ._ >' .. _· _ - I . . <~ O .~1~n? p~ssa.do, Bosol .. li, ,M-inistro ua Jl.ls_-· _ .;:,-;: . o sn. GASTAO nA CuNHA"-F;.tlla que 0 cleeo t1tç~l (h· · "ral.nlotderdado
1
); [~,:present1.ou _no Se~m" 

:/,.;. tt prinq~pio fii Ü1qHre~·ento ; ])_lUS não falht I( o .m:,l vroJeC o ~ . . e~ no qua ' ~une ~o .os 
:~:; : · qu,~:a,n~!3sd.i~_sqfoi · cqnt.r·<u;io. _ · --~ · . ~~r:f~;~~ d6~1~ ~~~vd~~~ff~b~u~r!-1~0BJ~Ii~r 
:> · . · O Sn,; IJl:JlmF.:LHA. MotiltÃo-E' Mtltral. ,_ _ monto religioso, não cumprirem a córhrio-
.;-.· - -- . . . . ' .. . -- .. - . ~ . . -
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.nia civil, sendo os parochos~ óbl•ig:Hlos 11n[c.1.• ·EsGt: .pr·opa.gan_rla estri."sendo. feita. na 
mel\~e a. transrnittircrn ao.:_ri:úrn ici p.ip o clcn- nun·;~ de m<weira .. ampla, bri thantc P. 

co dos In<\otl'irnonios celebt'~dos. Es.te pr.ojecto tente. · . 
foi approvado no ,Senado, mas se pr(3vôquc 2 .. 0 To~·nar effectiva a pt•ornessa 
não passar<í. na Camara dos Deputados, rtã.o i;niçã.o t~c que o casamento civil 
ü1.nto por causa· .das obrigações impostas, tuito. 
mas porq~e -consagra o principio da. obr-iga~ Ante.;; da lei votadu. 110 rviaranhão, a cfue 
toriedade do c<tsa.rnento com relação a.o 1·-rto allmliu 0 nobre Deputado, meu Ulustre col~ 
religioso.» Joa<.~ de bancaJ;~ , lcv:antavi:~m-se ropet 

O S1t. PRE:;mEN'l'E- D<wo llizee aü nobee q~cixas contr<.~ o ea.sa.rnento civil, ni:í.o'"'pot'Cll1_(;1 . 
Deputado ctue a h oPa estü. dai:bt; - os-padres :;~ óppuzq;:;sem <i l:itW.exocuc~o! ntalf 

o SR. GuEDKLilA Móur:.'ÃÓ-PeQo a v. gx. l)()t• causa. elas custas, que eram pesadtsstmas 
alguns minutos dr. tolerancia.. · e rnuitis:;;imas vezes v<~r-ifiquci a peoccU<)llC:la 

Éu termin[l.rBi em poucos úrinutos 0 isto é de~ses. claiuoros, qttet.tttlú ett i<.~ em a.uxHio dos. 
] · t ·. .1 s - · o t 1 · pobres e por elles paga.va as despczas -clor· 

c_o m <'!'esse uos r~ . . cpu atos, porque os- casa,n1ctüo eivil. Mas tudo i.~to cessou, cole-
tão ouvil1do nm or;~dor incon,1petente (nao ·J)r·;~do 0 casarncnf;o civil inteiramente gr<\- ·. 
apoiados) é é do IDe!L inGer•esSJl, porque ponho tuito. 
termo ás minhn.s considerações, poupando-. 
lhes mtüor sacriflcio. (Ncin apqiados:). · O melhor meio de augmontar o numero 

de cas<.tmentos é fazel-os inteiramente gra,-
0 SR.. GASTÃo DA CuNHA-A attcnção tle tuitos qua.nto <1 ce~ehração e quanto ao pro~ 

todos é uma peova. tlo. contrario. (4poiaclos.) c.csso de habititaçã.o, como succede com pa.~ 
o SR. PáESll>EN'l;R - o nobre Deputado pef'l desf;iuados i1 fins cleiLoracs. 

t~ll'\ .mais 15 minutos para, tmminar o seu o SR. BUENO DE ·ANDRAVA-Muito bem. . 
dtscm·so. . .. . · · · 1 o .SR. J0sr~' Eu~Úno .,..- Até do sello es.tã.Q 
· O SR. GUJÚiET~rrA Moun.Ão- Pa,1·ecn que ellcs isentos. · i ~ 
cst~? ;H<lnidaf~tts;as r~ünlu~: con.tas .corn os . 0 . Sr.. Gür~r>ELIIA . Moun.Xo _ T~\·ne~os j 
n~b! os D~cpni.<t<lo~ q~e. ~lllC,[ ~rn .a~ . pl occ~~~~l- ctlectivas <~S ponrts contl'a os funcc.IOU;l.I'lOS ~' 
C~<L, _do c~~~a!11Ct1t~' crvtl, P•LlC.C(~ quo e:sL,l9 n rrlirrcntos ou criminosos . c cessem de vez : 
hr1tll(i~~das as mt~lu\~ cont.a::; com os nob1'c; /r=: ~-~ç:>~~ a.o pobre clero que na espherú. de .: 
yepu~ados qu.e tao , eruamon:?. :-';c?us;tyal~l s~~u~echo espirituaLsó trabati1a para o _»em ,, 
o. G~C:~? OlLP·~I.te tfoll9 cor_11_o pcri.l!l bttdm d,L ospel'idade da familia hmzileira de que. 
ot·g~msn,çao legal tla f<tnHlm. .· ~ pr · . . · · . . .. . ·· .. . .. . , -.- _; 
l~est<~ t~ru~r Gl!l C_Ensidera.~:ão . o l~n7in.oso C~pg:~~ridu assim, St•. P_residqnte, e sal_vq_~ i 

par_ecei dtt con:mtssao, c) o. voto em ::IDp.tr<tc!.o reve1-•encia para coru .. a !Ilustra Commtssa<;t_ 
do p9bre. Dçput,Hlo po~ r ettta.~nbt~co. . . , . quo muito me rneroce, m~o pos;:;o cqncordar 

S~~ Pr cstd,ont?, qu .. tn!lo .. s~ Ql<Lllorou cstq t t· 1 nente com 0 projccto <lue elaborou. 
peo.]ecto o que o que se trnn<L em mente~ 0 

<t 
1 · . _ · · · ·· ·· . . . . ·. . •. 

Pm·ccc <tne o 11m rla Con1missã.o é que, sendo O Srt. GASTAO nA. CuNnA- Ja. ha. outro• 
possivél, nã.o haja um só en.samonto rCJligioso projcctn. 
cpw niio tenha ao mesmo tempo <t snnc~:fio l!o o Sn .. ou:.~nE~HA Moun.Ão--:-g' uma emenda 
l~st~<Lo; e1:1 outros termos, c1uc se <wgmc~···~o do Sl'. Alfeedoi)into e não .. da Commissão. ·. 
m!us posstvol o numero ~lo~:; C<tsttmcntos cxv1s, :Não queru alongar-mo. quero apenas ma~ ·· 
c lst~l l10t'qu.c t<?tl.os üese,]ar~1os manter as ga~ nifcstar a mii1ha ,Jpiniã.o.Aceeito como melo,: 
ra~1t1as d:~ Jtmulla, g<tmntw.~ _lcgaos quo so d.e au()'menta1• os ca-:amentos civis . quo·se · 
OX~Stcm hO,)C no C:<LS<tmento Cl~lL. ..- . simplfflque o processo da h<tbilitat~ão matri~;: 
.. Neste ponl;o estou de plentsstmo accorrlo monh.l · · 
com a illustPn,ch Commissi'\,o; mas acretlito < - · 

tl. ue .OS meios a empregar sii.o ~m.ic~unentc (J .. 8Jt. (}AS'l'Ãü. DA-GUNIIA. -Nã.o acceita. a _ 
t . . minha emenda '?- . ~~= . . . . . 
].o Propaganda cons~:~t1ie. O cloro n~r<'L ' O Srt. ··Gugm~ r,ú,.\ Moun.Xri.,.- Não ontl'O ~r~1 · 

propag<.~nda: ut:ilissinw., cti_mpeindo as ordens rninudoncia.s, estabeleço o peincipio: ctuei·o.;: 
do Papa0 n.s Instt•llCQÜes <li~ Penitcncial'i:l.1 O a sin1plificação do j_wocCSS() com Ó fim. t1(} 
os que não acreditam I11.L otncacü~ da acçã.o a:ugrnontar o ·numero do casamento~. 
docleró, qnn cmpr0gtwm outeas fóem.n.s de o .brazilniro pobt·o, o 11ro1etario, tamhem 
prqp<~g!1nda, c assim sua'Vemente, sem .. vio- tem dirc:ito a.o ·casamento· civil e a-fundar 
Jonéit~:;;, sem reclamaçõc3 justask, todo o povo fa.mD ia leg~l. ·' · · . . - : ~ ... 
sabcr:í. .que <t familia .no BraZil, na vigenqia Não voto a -favor do art. 2° . do projectq{ 
da. . Constituição, . nã.o . encontrai' ti.· garantias porque, ·.salvo a intenção de ·· colleg~s tã.~ : 
nos trib'u.nae.S, si não fôe constitJ,ti<la segundo distirictos, q~anto alfeiÇ0$1-dOS á IgreJa CU.\ 

. n.s leis elo Est<ulo, · · tholica, . póde prestar-:se {~o intcrpretacõ~-~ 
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ma.levolas e fornecer occasiã.o a perseguições 
religiosas. 

Meus senhores, conv(~m não tor·m~r odioso 
o. casamento eivll, e isto ra.t:dmente sueco
der(~, si par:t gat'<tntit-o í'ôr pi'Cciso restr·ingi1· 
a liberdade, de que todos os lmtzilciros gosam, 
casanúu-sn I't:lig-ius<Lrnt~ntn c1uanúo n eomo 
qucir·am. 

E~tabctccida. por l:~i a prcccdcncia ohl'i
gatol'ia do·casumonto civil. surgir(~ na mente 
da poJntlação ea.tltolica a. idéa de pennguiçí'io 
;t lgt'eja, vi:·:L nattu·:JJmcnte R dcsconfianr;<L 
contr·a a Republie<t, que üdta :1 primeira de 
suas promoss:u; c ao maior de seus compt•o
missos, quando g:ü·:wtiu a, plcnitud.ecb liber
dade rcligioS<L. 

Sr. Prositlcn te, o :t.rt. .284 elo Codigo Penal 
j<í foi revogado pel:~ Consti t;uir;ão, mas voto 
pelo art. 5° do projceto pa1':L que dcsappa-
reçam as duvidns suggm·irlas ]_)nlos Srs. Ü<Ll
dino Lorcto e Tcixeii•a, de Sti .. 

Bem avisada andon a illustr-ada Commissã,o, 
desa.rm::~.nd·o essa ma.ehi na .. de guor1'a. contt·a 
o clero braziloit·o o contra os nrtlJentos ca
tholicos. 

Não posso dcixa.r sem -rcspost.íL, embor·a 
hreve, o pa.Pcccr om ::>op:wado tlo .. JIOnrado 

:Deputado por Peroamhueo, o Sr·. Tcixoir·a 
de Sá. 

A argumentação d.c S. Ex. é vasacla. nos 
- moldes do eeg,t!i:-llYW, tolcr;tvd n.pcnas no 

l'egimcn cxtincto, que consagr·;wa a. uniü.o 
d a Igl'eja c do E..;tado com o veneplacito 1·egic 
e com o recurso ri corôa; a tt.l'gumontaçii.o de 
S. Ex. é a. de um lJOmçm,_,sinto rlizel-o, que 
ainda não deu pnla. priJcl:vna.çã.o «la. Rc
pnblie;~ e pci:Ls im;!,ituic;õos cpw elln. c1·eou. 

.. NãÕ discutil'ei, pu1·ni alguma.s not.a.s :í. llla.l'
gorn do parecei' do i li ust.r·n jut·isconsnlto. . ;, . 

. O nobre f?cput:Ldo por . Pm·n:Lrnliuco .JIIig:L 
amda em v1gor o a.t·t. 2H4 d.o Corligo p,~n<d, 
apczaJ' dos ui:lpositivos eon~l;í(,uciunaes, cun-

7' s;tgra.ndo <~ liliurdado de cull;os, porque não 
~ · .. ' ha liberdade alJsolu/,~ de (onJW que nlio 
· -~ assislct aos poderes publicos, pm· moti·~;o af.gunG, 

seja .de que m·rlem (or ,o di1·eito de 1·cst1·1:ngit. a. 
"" /-A resposta é simples; dei.xo de la.do a. 

expressão -liúerdarlc aúsoluta-p:~ra e vi I; ar 
~-;. equivocas. A Constituição gal'a.ntiu ·com 

certeza u. liberdade religiosa, a.mplissima., 
;. sem dependcncins, sem emlw.ra.ços; logo, iJTLo 
,. . é licitorestl'i ngil-a. poi· mol.i_vo a(qum, s~ja r),~ 

que ordem for. 
;,~j>r. 
:~;r- , A thcori(J, ri<L liberdade absoluLa, é alJsnrdu., 

toma.da universalmente ; m;L~ não o t'i na. 
~~;:•., especie, principalmente havendo lei cscr·ipLa, 
r.. ·• que :.1.ssim o decl<u·:1. . 
·' 

~,,·: -Te~x~tf.~0J~~~1~n~~6~~u%~t~~tt~~u~o, t~; 

pensamento, quando formulo li o seu principal 
argumento nestes tcr·mo3 : 

« Fôra preciso suppot· rtue a Constii;uiçã') 
cons(J.grou umu. novidade ou antes uma. 
veJ'da.dcira a.bcr·rar;ão dos prin c i JlÍOS d.e direito 
publieo u1üvcrs<tl, po1•quo a, eonccpçã.o de 
I•;st.a.do nã.o se pórle <~.hsoiÓf.a.rncnte sep:1r'al' 
da.::; relaç:ões de domina.çft.o d.oste pm·a com 
todos os momln·os do co1·po sochLl ; Lsso C1 dr~ 
sua peopria. cssencia, dornin:Lr sol.n·e tod.n.s a.~ 
forç11:-1 in di v i.rltíacs c tod· 1S ns in tercsses 
privados no interesso ge!'al.» . 

S. Ex., que não 'tolet•:t libe1·rlr.\de absoluta, 
mesmo em m:Ltcria intangivd, como é iJ. 
religião, q r ter• o· Estado absoluto, o Estado a 
domina1· t oclas as {orças inrlivirluacs c todos os 
inl.err:sses privados, o Esta.do despotico, a cnjq 
a.ermo podem ser immol:ulos os dil'citos mais 
sa.gra.dtJS <J esscnciaes do indb.viduo e rlil, f'ami
li:t, o Estado erigido ern di vinua.dc, CI'MI.clor o 
sun hol' ele iuclo ! 

Outro é ícHzrnentc o conceito rlo I~stado, 
deduzirlo do espírito e lettra. da Constituição. 
O Est.<Ldo Brazileir'o concl'cto não tom pode!'es 
illimita.dos, suas :Li;&l'ibuiçõcs .estão definidas 
no estatuto politico de ~4 de fcv(:l'CiN. 

O nobt·e Deputado pertence (L velha escol:.t 
de Pothier. PoL'tlLlis e outros civilistas, que 
á autor·idadc rla. Igrej:~ oppuzeea.m a soba
ran ia. absolut<t do l~sl.ado, sul~ordinanrlo a 
essa divindade art.ificb.l a. religião, o incti
viduo, a familia, tud'J cmlim, sob o especioso 
pretexto do intor·osso gor·al da sociedade. 
A escola modcr·na., nmis racional e justa, 
concebe o Estado com podet•ns limitaclos, ad- -
mittc d iroit.os e i11teJ·osse;:; }JI'ocxi~t.cntes, 11uo 
clle deve gamntil' o protcgül'; o Estado não 
er-ea. css!~!:! dil'citos c int.ct·csso:; ; csclarece·o~, 
define-os, dcl'enclo-os. O dogn111 dos J'eg:llistas 
ou eosa.t·isíit~.,,· úo qnc a. cntid.<ule-Estado
ecsume todos os poclm•os, que ú o a.ntol' e 
11 n i<: o o\:g.tniz:vlo I' dos LI i I'Cil;ris, a nll i e: L l'ar.ão 
o modo de SU<I, existenci;\, ô l'also, pel'igoso 
·o dHpr·imentc d.u. rlignhhdo lwnw;rn. Divini
í:<tl' o ser eollcçtivo lJIIC se eh:~ma. l~st:tdl), 
nc!Jo cnxc1'g:u· o principio e o ltm, de torhs 
ILS t•ol:l.~;,(íes jurídicas é Cl'l'O, funesto e rlo pes
simil.s conSB(lllOneia,s pr·nticas. 

SJ.'.-:>. Deputado~. a. l'rtmili~ é a.ntoJ'ior ao 
l~stadu, anterior· ü. socied:.ule civil, ctnterior u. 
CllHtlqunl' eomllinação politic<~ n'O tempo 
como nn. nn,türez<L. A unlão eonjugal inici:~
se na, f'a.milia., complota-He- na familia c na 
f'a.milia. procluz todos os seu:~ etfeitos in temos. 

Ü/ vinculo conjugal, a essuncia,, a vida in
tima d:t l'amili:.1 ese.::pam .:í. ,jurisuicção do Es
tado, que :.~ppn.reccu posteriormente n11 nccas 
do mundo c nasceu ria. sociedade domes
tica. 

Sem duvida. o ca.sa.mento d;í, origem n. 
relações ,juridicas de remontada imp9rttm· 
cüL, mu.s eonvúm não conf'undü· cousas u.bso• 
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J•eligioso, Hã.o h~~ · dclicto. · <1 pu nit· nem 
)L soJl'l·nr. 

A funcc,,ão rCligios:t é livr(! e o casamento 
eatl1oliéo-J'tlncçao religiosa-é punido c~omo 

O Estado podcl';í, c dcvcr·ti. Jisca.liza.f' c rc- detido! Admir·a que o cspil'ito tucido do 

Iut<tmonto distindas- o laço mat.l'imonia.l, 
do dominio da natureza c da religião, o as 
cons<•.qucncias ptit·<nncni;e civis que elln 
gora. 

gula.mcn ta.e os efl'eHo.~ ei vis do ea,s:.Lmcnt.o; no brc IJepnta.do nã.o perecbcssc a. cont.radicção<' 
it·a.lém é usur·paç:ã.o, <~ opprossão. · pu,tp<J,vel que o seu l'i:teioüínio envolve. 

O nob1·e Deput1ulo, eorn undc.r-eço ta.lve:r, a Co1ribatondo em o parcect· <Jo i Ilustre Dopu-
rni.m, lembrou C1UC nu, vigencia do a.ntigo tado por Pca·nambuco nos pontos capitacs 
regirnen, qnando a. Igec.ia cru. livr·e e ost<wa J'or·ça. é conf'ess<J,r que S. Ex. roi justo quan<lo· , 
tiaiirla. ao Estado, · o Oovet·no de sua mages- allirmou «rzuc as ,-,:pugrwncias 7Jelo co.su~' : 
ta<le o imperado!' legi::;l.n. va, sobee o ca.sa- nwnto cú;il nu o s1'to zn·mnovidas ou 1:nsH(ladas :: 
mento. peto clero ln·.a;ile~1'o, . em suct . mairw parte . 

Este <J,rgurneni.o; ~cnhol'OS, pt·6va de mais; composto de cHladaos dedicados á stw pat.rict. 
por isso, segundo as r·egr:.ts da dia.lccticn., nada Scn h ores, resumindo o. rt ue tt v e a.honra, 
prova- quüd nirnis p1·obat,_ nihil proúal.. de submct.tcr a.o e:,;clarecido critcrio rla Ca.-

S. l~x. esrJueceu dizer que no antigo ro- m;wa, d('elar-o que voto contr-a a prccedencia 
gímcn i.;1m!Jern :-c prendiam os bispos, que do_ casil-lliOnto civil, seja clla quil.l fôr, pu-

• prohilJia,Ill a eertos devotos o uso da. qp;.t c blrca ou masc;u·aüa,, í't·anea. Olt tt'iú~:oeirtt. 
do ba.landa·:w; esqu!'ceu dizer qne no Pa.r:i ~(J a, possibilidade de r1uo agentes subalter
um vign.rio roi pt·oce~sado pelo jui:r, de di- n•JS do porler soculal' possam <11Jus;te· desta. 
reil;n pot· nã,o ter cclebt•a,do ás 1 l hor·as da lei, ba_sl;at'ia, p:ü;~ ;justific<Lr a minha repu-- , 
mr111hã. o sim ti.~ nove 1~ tnissn, do Espídt.o gnancta. · 
Santo, a que os elcitot·us deviant assistir. V(Jto contr-;t a proeedencia .obrlg<J,toria do ,; 

Ii:r·a, um regimeu de invasão. Oppuz-mc ca:.,;a.mento civil, pot·que e contn~ria <~ lettra. 
quanto pude a. tal rogimen. Dello, devo a f. e iLO cspldto U<J, Constiiiuü;·ã.o. 
lirm:u· :LU noiJre Dcpulado, . nã.o tenho a mi- Voto contra iL pr·oeedeucia ohr·ig<J,tor·ia do . 
nima S<J,udade. ca'lamento civil, poec1ue suppi'ime a Libcr- '1 

Não eoncol'ri (nem pu.ra f.a.l tinha. forças) tla.<lc espieltual, CCJJIW est,;í. cl:w:.uuenl;e clefi_;-1 
pan1, o >;cu desmuronameüto, por<1m acccitei niclo no nosso ostaLul.o fundamental.· ·1 

satisfeil;o o· novo regimon, na csper·ança de · I 
r . 

1
. d 1. Voto coJJtra a_ pt·cccclcn_cia ohrigi.Ltod·• ·do_ .. .',, vct·. :t· grc.J<t, tvre na. sua. propa.gan :~, tvre · ..., 

nas pra';ica.s ele- ~cu cul.to, livre no governo ca.samento eivil, pnrc1ue, conhecendo o meu j 
(lfJs seus sa<·.ei'clotcs e de seus fieis. liVI'C na paiz, vivendo em Cl.lll :iacto com :~ popul,áção '1 
su<.t ·. tnissã.o santilie<.tdor~~. Nfi.o a.pr·oveita, ca,tholica., quo fórrna i1 maioria dtL nac;ão, seL.: 
·rnis, 0 exc_mplo eolhidS n:~ legi::>la.çií.o úto_- quo semelhante lei it·;.i. alfligil~a, per-tuebat-11; ;,-' 
mu·cltica." sobt·esalULI-a,, o nã.o podcrnllS nem d.evcmos; ·· 

Não calumniemos; comtudo, o 1;1 gimen pa.s- levado~ pela. p.L'coecupaç:ã.o do thoot·ias senão .. 
sa,do,porque de f'acto a, lei :t,ntig:l consolidava IU.Isas pelo numos contesta,da.s, pôl' ern perigó · 
ar)cnas a,::; disposições do Cone i li o dw'l'!·cn ~o c 0 sor~ego, de cuw ta111;o Pl'Ccisa. <~ Republic;1 ·: 

I pal'a, la.nçat• fundas l'i.Lizes no solo hl'~zileiro. 
não ofl'qndia os direitos r êL Igi'Cj<L. o. nobt·c Deputado·. por Pet'll<J,Illbllco, pam A conscioncia d:t Carna1':1 est1t esclarecida; . 
fugit· ;1. cl;~r·eza. do ~ 28 ;1,rt. 72 rl<t Qou.sti- o hontem, ouvindo o diseursodo nobre Depu- , 
t.uiçiio,soccorreu-sca este original argumento: t;~do "}lO r Pcwnambuco, teria desistido da 
O ecclesiastico que som·c a pcn<~ comminad.a pal<J,vra, si não repu·tasse_ inadhwel neces:.: ' 
pela. d i.sposiç:1o do Cocligo Penal (a.t·t. 284) si<ladc rlclendor o cieeo de accusaÇões in< 
n1ío n sof!i·e pm· causa r./a funcçr.7o n:ligiosa e justas c mostrar o modo eorrocto como pro;; 
s-im pelo crime qt'e p1·aticou no acto de pra- cede a Igreja em · rclaç~:i.o [t exccuç:ão do 
tical-a. / Ci1Sa.mento. civil. 

Em que con&~te o cL·ime do ccclc:;iastico 1 Tomar ocasa.rncnto civil realmente gra-
Em ecJelwa.r o casa.m<m·to religioso. I~ o que tnHo, simplillcar cpmnl;o possível o processo 
é 11 celcbraçi'io d.o ca,sa.mcnto religil)so ?- O de sua prep<.u·ac,:uo e cclcbl'açã.o, cxpungit• . 
cxet·cido de uma. funcçã.o religiosa. Logo·, o do Codigo Venal a sua. procodcncia obriga
que su puno <': de fac ;o <.t runcçiio religiosa : 1;oria, ao rito religioso , evitando assim vio
Não soll'ec, disse o nobre Deputado, pot• causa lcncias provavcis de agentes subalternos do 

· da funcção religiosa., mas, si esta. funcção é gstado em momento cL; agitações c .n11 eífel'
erigida ;i. c:.\tegor-ia do cr-ime, por causa dell.;1 vcsccnciit das pa.ixõcs, são u.s d.isposiç:ões que 
o só por clb soflhJ. J•; omlc achat• materia ospcro :t Cam1u··a., em SU<J,. sabedoria, accei;;. 
para dclicto sinã.o no cxereicio claquolhd'unc- tarú. do projecto da illustr<.t<la Commissão: 
ção .l'etigi.OSi1 ?- E tanto assim é que; não cxi&- de .fusl;iç:L, ecjcit:wdo tudo o mais como: 
tindo a fuucção roligiosu. ou o casamento inconstitucional ou iuopportuno. · 
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Sim ; i::;to e,.;pcl'o elo })<.ÜeintiSIIto, rht illus
traç\ão c da equidade d<L Cttmtte:-~. . (Jútilo 
bem, ; muito bem. O Ol'(tdor d t:ump1-iH(cnlrulo.) 

sgsSÃO ()li; 2~ 1JE MAIO DE lUII! 

(Vi,J,, p::tg-. t:-rl rlo pr·esentc 1·olurne) 

O Sr. Sã Freil·e- Sl". Pr·r~sidnntr\ 
cn. ttS01l~me <t mais pi'ofunri:L inqm~ssãu I) 

discnPso profet>ido em um Jo,.; di;u..; da. se
mana, passad<t pelo no1a vel ol'<lflor Se. Ha.t·· 
bo8a. Lima. · -

S. Ex. , refet•indo-so aos ti·ilwn:t<:s do l!is-
tricto Federal, disse : · 

çauo u.os tr"ibnnaos 1lo justiç::t do districto 
(lUO repres;mto. · 

P~tra mctltodi~at·· a, rcsposbt que vqu pro-
d llí\11', eomcçal'Cl I ando a. <wcnsaç:'í.o. · · . 
. «O .sr. Barbosa Lima-Çmto uscrivão, <lHe 
f~n~cJona .en~ unut chts cama.ras do Tt·ibuna.l 
Ctvll c Cl'u~un<.d, tendo proposr;o para. sen 
e::;c!:evcni;e .]tJrarrl<?_!1tado pessoa. ClllC lhe me
rema ?o.nfiança, nrto conseguiu ver attnndida 
pelo .JlllZ t:!'ls<J, proposta, nem ou1;rél quo 
fizo~se dc;p~1s da. pr·inwit•<.t. O jlliz exigiu. que 
CS'Se c:;Cl'J.va.o nomeasse p:ua. seu GSCl'Cvcnte. 
pat·n, S?u .mnpl'egadr, r lo con flanç:a, a pesson. 
que clw Inrlte<LYa-o St·. Tlwmr.í do Ande1trlr\ 
FigLLCÍJ'él, )) ! .. 

M:tis ab:dxo diz· aind.n o Sr·. Baehos:L 
Luna,: 

<~O hont·ndo PI·nsidont.o do TdbunaJ Civil o 
C:11nimd, alút.n df} m:L_gi~l;e:Hlo . integcrt·imo o 

«Afllrrnei, por• ocr:asião de se disc11tü· tt <lo um 1'CJ1UIJ1Icanu d tgno, er:t muito c<.tp:i.z 
rel'ormajudici:.u·ia, qun a C;unua. va,c vot:tl', de ma.nd.<LJ' Jll'.ll110vcr nm<.L dilio·pnci:L 
qua..Iqum· desses !lia:;. f!HO, inlbli;qncotn, o dest:t .or.clem, ma.s, n:ttut•almnnte, não"'l{a,vÚL 
c:::tado do f'ôeo IWSh Capit:Ll era lasLimavel.» de a~ln::llllLal' que m·a . preciso JH'e~crevot· 

Anto tal :CI.ffirm<tt;iva, embora rcco!lllecnndo nu <lut. · .» 
qtw complet<t inclependencia existe entre os rsto posto, ficou Jll'oVí.Ldo tFtu, tJai'i.l o illu:::tec 
Poderes, gtLrantid:t }Jela Constituição da rc•Jn'osonl.an~c Ao R.io Grande Sui, o, digo nu, 
Repuhlica. jnlgueí ele meu dever, como di- pnr:~ o BrnZII mten•o, a, homarloz do Sr·. 
l'ecto rcpt·osentantc tlo Districto Feclel'al IJr · l~dmundo i\~uniz B<.trreto, n;l,o pórtc soL' . 
}Jesquiza.r os 1'11ndamentos c c<Lusas àn 1te_: contcstad<L . . Alhrmou-so, no cmtanto, quo o 
cusa.ção, afim de · chegar ao rmml.t<.Ldo de Dr. Bol~trtntno da. Gama o Souza exigiu a, 
conhecer si mpous:tY<t om f':tctos incontcstll- nomm~çao do oscef~vcn:l;o ThonHí Figuoir<t. 
veis, ou si o di~no e lton!·ado l'CprcsonhnLe Dcvuiamentn éLiltort?:ado, amt'lllO tambcm 
do Rio Grande do Sul tinlt:t sido mal infot·- qne tfi~cm i!1<licou esse nome pm•:t cscr·n~ 
ma.do quan<lo t.t·oitxc :tCanmr:1. <los Dr>.pntados vente JUI':tiHetltaclo foi o Dr. Eclmunilo Muniz 
a denuncia, quo aqui lc1~ c a rcla.ção do~ BrLrr:e~o, scnlo ac~ciii<L <t intlicar,:ão pelo 
processos q nc :dkg;~ contcrPm vi cios c rtue osc1'1 v ao L'lpcs Donungu:;s, de ond.o S!~ (~o !l
fez publica,!' no Dirwio O(ficial. clun que foi o lwnradi, Presidente do Tl'ibn-

Par·a. satisfaZCl' o objqct.ivo, que almn,java,, nal, que~ .. como I·ceonhoccu o Sr. Doput:tdo 
procurei o dil!lll> pt·c~idente ut>Tt•ilmna.lCivil B.arbosn. Lnna,! além ~le rn:tgisl,radn íntogm
e Criminal, o St·.IJr·. Etlmundo ~·Ioniz B:tl'- nmo ú republlcano dtgno, <t. eüusa cfllciC>nto 
reto, e pedi lie<:\nça P<~r;L exa.minat· todos os d:L nomeação. . · 
processosdenunciados,podcndomanH'estar-me Parece,· pot·ta.nl.o, que <LO Dr. GitmiL e 
após o trabalho, si a ar:cus<:tção tinha 1'l1nda- Souza .não s~ __ podoria dirigit· <L :.wcusa<,:ão 
men&o ou originava-se ~a m<t int.et'pi-et<tç~ã.o lcv<tnta.da, cinl>ora esse clig11o jtiiz não pu
que atacou a honor·ab1lidade de um func- desse ter escmpulos lle titmbem f<.tzer tL 
cionario cumpridor de snus dcver·es, como imlic;1(;ã.o de funccionitrio tão digno quanto 
]?.OSSO affirmar r1uc (\ o escrevente Thomr} é o escrevente Thomé Figueir<.L. · 
.Figueira. _ l\1:1-; não trato aqui do ofliwecer defesas 

Attcndirlu :pelo Dt·. Edmundo Muniz 13at·- posso<ws; o meu ubjoctivo é o de rostabeleeoe 
reto, prucad.i a cuirla,do:-;o oxa,mc, enjo 1:0:-:;ul- u. vm·lla<l?, .convencido o::orno•esi;ou do que~ o 
tado trago a.o conliocimentu dtL Uamam, hoiH'adnJ~HZ cl<L Cmnarn._ Commef'cial era in~ 
dcch~rando cathegoricamcntc que as inf\.1r- cap:L_z tlc 1mpo1· pomeaçoes de afilhados, e o 
m~ções ~1ue.,.. o _meu. illustro eulLega <Lqui - ~l'<!Sldent~ d~.c.ol'te de App2llaç:ão, a quem 
reprúduzm na.o so apomm em factos veridicos eompete léfoz.,n 1,aes nomeaçoes, mcttpaz ·ta m
o que importa. dizel' q un s. l·~x. feri ill ud.ido, ~ hcr,1~1 do su.Jeltar-so a qualq ucr imposição. 
nestn momento aproveito a dppol'i;unidauc . . ::it tl'a1;assc de de Cosa pessoal,. pod.tn'ÜL 
para solicitar da Camat'<.t e até do s. Ex. chzm· qrw o oscrov~n~o Tftomé Figueira só 
<.~.ttendendo ao seu alto m;pil'ito de jus~iça cobra c~ c1u~ tem du·mto, que serve as partes 
que ref'ol'mc o .juizo que í'cz, eonveneido com~ eorn er·1terw o hmw<trlez ... 
~stou de (~llfl tr·ago o_lentonLus o )H'ovas ea.- ,Q S.H. ·l~RimERico BoRGEs-Eu não fiz ac~ 
J.laZCS ele iazcr tle::mpp<~l·ecor o s1,1gma lan~ cusa(;ão pcsso;J,J, nilo individualizei.~ 
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O Sn. SA Fmmn:-Nern 
individualizou. S. Ex. 
rlesmaJH10f> no fôro ... 

l~~i.on dizendo r1ue 1 logico _quc o Porler· Logislativo,inrlependente 
rli::;so <JUC havia rl11 .ludicüwio, venh<1 accusa1-o sem du.r di· 

rcito ;i, defozu.. · 

O SJt. <hm.MANO I-IASSLUCIJEit--Dissc a vul'
dadc; o clamor ü gér_a.L 

O SR. S . .\ FHEIRE (com t?ehemencia)- Cuh· 
testu. 

O Sn. . GEH:\fAl'\0 HASSLOCIIE:H.-V. Ex. não 
pódo Cliltltcs lii.ll'por ess:l 1ürma, solJ pena de 
scr ·considcrado suspeito. O l'óro é· nm v:.t
lhacouto do L.tdrúcs. ( Apt.~riJ:s numerosos.) 

O Sn. . SiL SA FrmJJ<.I~ (com vehemencia) -
Contint'lor• p1·otost;ae. V.. l•: x. deve Sabcl' 
que exm·,;:o c-om <~ l1H1xima indepenrlenchl c 
dignidade tl u.<lvocacia c qno, si tomei :1. pa
la Vl'tL pu.t·a rest:lbcloecr <.L vcl'<lad.o nus pontos 
atacados, é porque possuo elementos u f!l'O· 
vas pa.ra. conjurar <L accu::>açfi,o. Não vejo 
porque po::;~a sor· cousidcta.do súspGito ! 
E' facil accnsae dn. tl'ibuna da Camar•;1, fe
clt;tndo-se as port.<LS il ucfusa, mas hei de 
convencm· a.o repr-cscntan í;c d;:í Rio Gt·u.nun 
do Sul, que ·mo <wadeia, q1ru ui:\ ,juizos da 
Ctt.I)i1,al Federal sU.o dignos de reSJleito e 
acata.mcn1;o. · 

o ·sn. GERMAi'\o liAssri•C:Illm. - E' uma 
_jusbiÇ<L venal. (Apal'tes 1W11W1·osos.) 

O Sn.. SA F'tumw-Como r·oprcser1tantc diJ 
llOVO, V. Ex. deve ilCllllliCÍ<tl' e~sa ,iusf.iç;l 
vem~l, dando Jr,g:lt' á rloleza o nfio insultat· a. 
magistr·ados donf;ro do Pc.ll.'lil.men 1;o. 

O Sn.. GEH:'.IAi'\c) llAS::>J.OCIIJ~It--Tonlto-a de· 
llllllCiatln J.odo::; os dias. 

O Slt. SA Frumu~- Nfi.o aqui, porqw\ ni:i.o 
podeJ•ão ehamar V. Ex. ;l rospollSilbilidadn" 
pelas tdloga.,,:üm; que fizcl'; dovo eompr·rl
hendcr q uc pelo menos nti.o é generosa il •te· 
cusaç-ão. 

O Sn.. GEIU\IA :-;o ILu;sr.ociiJm-V. Ex. qum• 
tlUO OU -1110 uispil, dtt,S minhas immuni<l;úlo.~ '? 

0 Sn.. SA FttEmE - Não sei, 1nas si Y. Ex. 
<Lfliemu. q1:o temos uma justiç~u. VCIHÜ sem 
pt·ccis<w factos q nc fuud.u.meni;em . seme
Lltaúte allegação; C\ clal'O, é concludente ClttC 
• ~ réà.çno deve apparecel' por parte dos or
fondidos. Além disso a. a.ccus<.1çãu <.1.lm1ngc a 

);odos os iuizcs. 
(Os S1·s. Fn:de·1·ico Bo1·ge~, C:ermano Has

slocher e ou/.ros Deputados rlrTo aparte.~ ; 
soam os /.ympanos.) 

O Sr. Sá I'<'réire-" V. - Ex. tem o· 
dü,r!Üo de ·D.ccus<.u·, mas não pouc negar 
o di rei to de defoza. . 

Não venho fa'l.Cl' a, defcza pessoal de func
eionarios mas re::;t<l·belccer ·. a. verd<1dc obs
enrociri<t, pela ·;~ccu:~açã.o. A Camara .· reco
nhece a. indepençlencia do::; poderes c não é 

0 SR. ÜERMANO HASSLOCIIER- Não me rc~ 
fieo ao Dr. Eu mundo Bu.l'rcto, a quom acato. 

08R. SA FRI~IRE- A re::;pon~a.billdu.de por 
pat'GC üelle (~ grande porque é pre:-;it.lr~ntr~ de 
um tl'ibun<ll. 

Podcr--:;e-hil < .Mlmit~ir que um homem hon..- · 
rado po.-:sa. ~er pt·csidente do uma corporação 
de venaes 1 · 

0 SR. FAU:-;To CARDOSO - Ellc ni:í.o é tão 
impcccavcl. O Sr; Dr. Edmundo Ba.rreto 
tem muita::; J'allms como juiz. (Trocam-se 
muitos apaTles. Soam f(wlemenle os tym· 
panos.) 

O SR. SA FRE:IRE- Sr. Presidente, conti
nuanilo agora l1<l uoJ,ucção dos ill'gurncntos 
que t eouxe para con,ju ru.e a. aceu.~a.ção. faço 
sciontc (l Ca.mu.i'n que examinei todos os . 
proceo'isos, ú. · excepf,:ão de um que niio estava · 
em ~;.u·tol'io; d:LI'Ci ligeirameate o resultado 
dó meu estudo, e, pela, lcitma quo vou fhzer . 
eonvenc01·ei quu houve injustic;n.- na. ac-
cusaçã.o. (Lê): · 

.. .ttcçã9 de lO uitt~ em .que é autor o Banco·' 
da L<1VOUl'i1. c Cornmercio, não está e1.n car~ 
torio; · 

Acç:ã1> cxccntiva hypothecaria: 
Auiior, t.1igncl Peixoto Morcit·;l, réo~ José 

.JOilC!Him Mm•cira ela Sllva.-Neste processo 
nfi.o existe üllt<t <.llguma., constam ccd.ülões, 
sol los rlcvidus, foi cobr<.~do 12$.100 rlo t<tX<~ ··· 
,judic:ia.ri;l e nào 44$:~00. 

Acçü.o cxeclll;i va.: 
,~ 

Antor, Jn.é'intho Gomes Hónl'iclUC, réo, o 
csvol io dn M<Lt'iu. Itlalirw. Imcnos. Houve dif
fo~'ül!y'l de _t:lxa. O pl'occsso é recente c o 
.iuJZ .J<.t conunou <L pena tio muha. i 

J•;xeCifüvo Jtypotlrecc.~l'io: · ~ 
Autor, Ricardo d:L Cunha Franco. Si houve 1 

prcjuizo, <L parte lozatla. competi<t rcclt~ma;i'. , 
!\. dill'crenç;c.l do impos ';o já. está, no entre• 
t;1.nto, sc.ttisfcit<.t. \ 

Qua.nto <~ scgtmila q 11estão, não procedo a.c~ 
eusa.ção; mts a.djudi.caçõos não se paga. taxa., 
(n.rt.. 3° do decreto n. 2.16:3, de O (lo novem• 
bro d.e 18~5.) 

Kxncül;ivo hypothccario: 
Aui.ot:, ~Tannel Pcrdr-a Nunes, réo, Ma.~ 

nocl José Ventura.. Yoi pago devidamente o-; 
seno o af;é em uuplica.üv, em um tloeumcnto. 

Executivo hypothcca,rio: _ 
Antol', br. Abel Pm·onte . .\ tn.xa foi paga · 

conform.e consta do 1;rasla.do a. íis. 57. Qua.nto 
á adjudicação, não paga tax:;L ( <n·tigo c d~~ 
ereto citado~. 
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Fallencia tle José Pereira. da SilvtL Guima
. rães. · O juiz ainda não tinha recebido o emo
lumento porque não tinlHL assignaclo~ acta. 

Quanto ao processo em que é autor Al· 
fredo Hyppolito Estl'uc, clw.m;:n·ei a attenção 
da. Cu.ma.r<~ para demonstração d<t insubsis
tencia c:1tt dcnun"'cia. 

Qúanto à ~itÍ'er~nçn. da taxa, que é de 50$• 
tanto se ev1dcncu1 que o·· (Jscrevente · não 
t_inha . em. vista dolosa_mente . prejudicar . o 
fisco, Que escreveu 300:;> no alto da pagina 
do J?roc.csso. Allega-se ainda que elle deixou
c~hl~' tmta. na estampilha de 50$ para con-
fundir com a (le 100$000. · 

T1·ata-sc do uma a.cção ordinaria para co
brrtnça de .uma lettr-a. . . o aut;or usou . dc .c:te 
processo pcn·quo tinha dcsappárecido lHI!<l. 
das pctrtcs contractantes. Na contestaçao 
foi <tllegada falsidaclc do titulo c na dilação 
probatoria, feito o exame do _tíiiul!? impugna
do, reconheceram os peritos que o titulo Cl'a 

E' inadmissivclsemelhantc hy1)othese, por
quo as estltmpilhas de. 50% c 100$ são <le 
côres completamente di1ferente~. O juiz, 
0omo de s~u deve1·, impoz a multa, ao escrivão. 
de a.ccordo .{)Om o art. 15 do decreto n. 2. 1():3, 
de 9 de novembro de 1895. - - . ··· . 

verdadeiro. ·· 
Seguindo a questão, os ulteriores termos tle 

processo foi julgttdo procedenJ;c o pedido, 
<le ct~ja <lecis(Lo appellamrn os réos, scntlo 
negado provimento a este recurso. Em bar-

- _ga<lo aindlL pelo réo o TLCcordão da Gôdo de 
Appellaç,ão, foram repollitlos os embal'gos 
pela,s Camaras reunidas deste Tribunal. ·Ex
trahitlo o traslado para execução, já quese 

: ~ . tratava de um caso ,julgado, c archivado .o 
,__ :peocesso. ol'iginn.l, agora depois de longo 

tempo, apprtrece pessoa. JlStranha ao pt·o
;--·:. cesso, que, si não me falha a memoria, foj 
~ ,' - testemunha dos réos c requet· ao digno ,juiz 
f";::-~"' ' Dr. Gamt~ c Souza, quo se lhe mande cCI·ti
},-· '~ .. ficar qual o teor da leti;ra. c si esta est(~ em 
;. . ca,i'torio nos autos originacs ou não. -Por 

cssa.occlLsião o ·esct·ivã.o, em cumprimento 
-- do despaclw do juiz, pwcurou nu archivo os 

autos, verifica1·ido então quo p. lcttra huvia 
dcsapparocido. Ot•a, o autor nã.o tinlt:t in
teresse no dcsa.:pparecimento dalol;m,porquo 

·· tinha. um:t scntenc._a passada om jttlgallu; 
' póde·Se <tdmittir qu~o Có<:l'ivã.u J'ossc o autor 

~_;.: ') , 

da subtmcçã.o ?. · · 

o~ sw~. FJlgJ)JntlCO BORG ~~~ g 
HASSLOCIIEH. <Uio apa.t•tes .. 

GEH.MAi.'iO 

O Sn.. SA FRI~lH.I·: - Mn.s o inr.çt'CSS(1do 
mostmvr~ que_ queria essa ceetidão e j~ 
adrnittia a hypothesc do .tlcsappa.recimento 
rla lettra ( ! ) . ( Apa1·tcs .) 

~t( ·· ·. . Mas a questão é d-e sa.lJcr a quem cabe a. 
i?./ ~ - responsabilida,de. 
V~ :<' . ·. O escrevente Tliomé Figueira não tinha 
~t ~ · interesse no desapparecirncnto do titulo e não 

;::[:>' . ~a~{!~~l p~;s~~~1~~~:encà~~~\~~1;~:r~~!:~~-~ 
~_;_·,.:,~,:--.:;_',:_·.~---~,·-··._ . qAue a dd~fesa ddo esc~c_vcDnte Gé comp

8
Ieta. 

-- ~- · peza.r Isso, o igno JUIZ · r. ama c Otlza 
f.:~> · determinou que !'osso aberto inqUBrito pata 
~~,'1;:~ , · descobrimento da verdade. . · · · 
Yf;' ~ - .. Sr. Presidente, também cx.<tminei o pro
~~f_: cesso de. Fonseca Rocha & Coínp., que serviu 
;;:;:; de ponto principal <lo accusação. . . 'if g~;~f~J~iEt~~\~J.ii}~n cj~~~;~~~ [i~l: 

Poder-se-ha allcgm·· que o escrevente é 
passi vel de pena por tra,nsgressão do Codigo 
Pcn<1l ~ 

Ma;.; o digno ,juiz da. · Camara Commeréial 
seria c;~paz de impôr sómente . a pena de 
multa, si descobrisse dó lo. no procedimento 
do escrivão? 

Ccrt~n~cnte que não e, só depois de pesqui
zas cmdadosas, do exame de muitos peoces
sos. o que foi. por mim- tambem verificado, 
onde viu que tudo csttwa em Ol'dem, que a 
taxa jutliciaria c'ra cobraria . de accordó com 
a lei, 6 que concluiu que haviasimplesomis-
sãn e não Tmt fé. ·· , 

. O Su. FREDimicd BoRcm·s dá um aparte. 

O SR. SÃ FRr~mg~Onieunobre collegaha 
do concordar que o meu objectivg é unica-
mente restal)elcccr a veedade.· .. 

Si amanhã V. Ex.; ououtro qualquer col
lcgt~ trouxee um facto provado, não serei de 
certo Cll qtle o{ferecerci defása. v. Ex. me 
conhece ha. bastante tempo. 

AiJlda se accust~ dtt .falta de pi'tgmnento ela 
·ta.x<t jw.licit~.ria nas adjudicações. 

Podemos afJirm~r de modo absoluto que 
nas causas contenciosas · nã.o se paga taxa 
jndiciaria. por adjudicaçõ_es. · 

E' preciso não confundir o- que dispõe o 
art. 3°, lettm d,do decreto n. 2.163 ,já ci
tado. Ao que allude o art. 3° é ao-calculo de 
adju.dicaç,ão nos pt·ocessos _adnünistrativos, 
porque nos contenciosos a taxa judiciaria é 
paga <wtes da . sentença., não .devendo se:r: no
vamente )Jn.g<t no;caso de adjudicação. Todo 
o processo só pa.ga uma yeza. ta.xa,judici~ria. 

O Sn.. GERMANO f·[ASLOC!!ER - Ahi V. Ex·. 
esüí.omittindo uma parte. O bem • foi ven- . 
dido por detcrn1inado preço •. Porém -a gÚ.ia . 
para pagamento do imposto de transmissão 
fofJeita, fi_gurando a venda como tendo sido 
realizada J?Or valor inferio1;; 

O S1c SÃ FREIRg-:-Essa é outra questão, a · 
de Ricardo da Cunha.Franúo, que _já expli- · 
qnci em otttra. parte do meu discurso. Refiro~ 
me l\, a.llcgação de 1'ttl1it~ de pagamento . de 
taxa ·wts adjudicações, o que· , _aqsolutamcn te 
não pt·ocede, · 
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Al?PENDICE 33 

·'Ainda ·em relação ao : proces8o· · em . {!tiê é 
autor' o Dr. Abel :Parente, .verifiquei de 'Vistt 

que a ta.x~ tinha • sido_ paga, não. agora, mâs 

SESSÃO . DE 2.3 DJ~ MAIO DE 190 l 

'(Vide pag. 187 do presente volume) 
· ha tempo, porque consta esse pagamento de 
.uma certidão do traslado dos autos. _ O Sr". J\l:ilton- 81'. Presidente,- si 
· ·· Não vi mesmo 0 original e sómente 0 tras- não fôr~ a rcf'erencia honrosa que •a m:na 
lado. . . . .· - opinião, por mim emittida em livro que ahi~ 

·corre ·sob minha responsabilidade, . fizeram · 
FJnalme,nte, como já tiveoccasião de dizet, alguns dos nobres Deputados' que já tomaram 

não exa!Uinei sómente os ·-processos denun- parte neste · debat(r; eu, de· certo, pouparia 
· ciados é sim 60 ou 70 e verifiquei qtte tudo <i camara o constrangimento de ouvil', neste 

estava em ·ordem, inclusive o pagam.~nto do momento(n(toapoiados), a minha palavrn, pai
. seno, . o que prova · que o . escrevente · Thomé -lida e desautorizada;. 
-Figueira não · é um relapso ·e siín em func- -
cionario digng de con·sideração. Não serei. só VozEs- Autol.•iza.da ~ompr<r. . 
eu ·quem fará essa justiçà, o 'q~e inteiro está o SR. MILTON- Em to elo o caso, se cd me 
de .accordo com opinião que emitto. · conservasse silencio_so, faltaria ao dever de. 

Q SR. NoGUEIRA J.UNIOR- E ~photogra- retribuir a-gentileza, com que me trataram. 
phia 1 · . esses illustrados collegas. 

o .. . _SR .. ·.· s. A:..' FR ... EIRE. _;_ A. p _h. ot. o!!raph. ia d~·.·· Toma,ndo -pat•te na discussão, Sr. Presi~ .. 
~ dente, eu devo, antes de .tudo, declarar ú, .. monstra que, se borrão proposital houvesse; . · t' · · 

nã.o se ·poderia.··· admit_tir que 0 a_ u_ to r desse Camara que encararm o assump o umca . o 
exclusivamente doante dos textos constitu-

acto fos:se o escrevente juramentado., .· . . cionaes ; e, portanto, por maior que seja 
, Aqui jást3 disse que __ o borl'ão.foi feito peló minha .admiraçã,o- pelos eruditos oradores, 

escrevente, E pol'que. não-foi feito pc,3lo p~o,.. que me precederam Iia tribuna, eu seguirei; 
tographo ou ·pelo poi·üt:dor . que· levou.os comtudo, a opinião, externada. por um dos 
autos á .photographia~ - . . - illustres orgãos da .imprensa.desta Capital, 
Ma~ ; .. S1' ; ·Presidênte, eu examinei . os pro- que ainda hontem. dizia, _:_que as ·. referencias 

·· 'pdo1,autos e nelles se -vê que· não-houve feitas a paizes cstran~eiros .para resolver o 
propo.·sito de derramar . tinta· na . estampilha pi·oblema, queneste momento nos preoccuprt, . 
como já a:cimà demonstrei. · . são, todas ellas, descabidas. E com certeza o 

sãõ,Sr. PresidentQ·, porque eu niT.o conheço 
O Sn.. NoGUF;IRA JuNIOR---:-'- Como é quo se palz algum, regido pelo systema politico sob 

leyou ápf!otographia esse processo~ · · o qual vivemos, em cuju, Constii;uição se en-1 
o SR . . Sk FREIRE-Dizem.- que um cscre~ contra um dispositivo igual ao que sooncon• 

véhte que_'não era juramentado, quo entrou trn. ho art. 72 § 4° da Constiliuição dt~ RolJU· 
. pará o cartorio e que dçseja7a- ficar substi· blica. 
tuindo o escrevente Thomé Figucim, lovon Conseguintemento, a (lisposic,1ão constitu
os autos · á plwtogru.phia ( sus·ur1·o, 1:nttn-ru- cio1ml, 11 quo nos estmnos referindo, ú sui 
pções) e _que foi esse escrevente . cg10m gerwris, não existe _na, lei hasica, do outro 
le.v'ou a denuncia. ao ~inistro da Fazenqa.· · qualquer paiz . c não - pódo, pol'tanto, 

. Pelo . quê acabo . de . dizer, penso t~r di_to .O SOl' interpreta,da por confronto com 
bastan_t(3 para conyencer de que não c.ampeia oütr<tS . leis, ·. • feitas para paizes que se· .. 

· · - r d d · · t' l ca ·t 1 F de, 1 regem·po~· systemas dj versos do ·nosso, e 
a Immorai a e na JUS IÇa. c a < PI a .. ' e '1 <t , . . q· ue. teém_le

0
a:is .. laçã,o d. ili'erente da nossa_ .-Nesta_ · o por issó vou ~oncluir: ( Apoiadgs do 'Sr. Luiz 

Domingil~s : •. ) . ·.. . .· . . ·· · ·. .. · .. _· .. ·. ... conformidade ó .· alvitre melh(n', que me 
Pedindd\lesculpí!-S pelo·tempo ·que, tomei · <t' ~l1~ritJ0Jfs~~~~'o%F d~~~~~~~~.Pf~~~tridal~· 

Camara; peço tambQm · ;_w digno .represen- a, por assim d!zm•, ua sua · genesis_, e, m~- · 
tá.pte .. do !Uo;.Grande do .Sul-,que _infelizme.nte ·diante essep1•ocesso, expender · a ;IJ!.lrtha opl
não:se acha na· Casa ; quo não veja nas mi- nião; isenta deinteresses e de pa1xoes, como 
nhas palavras outro 'intuito que não seja · o são tambem ao opiniões dos meus illustra~os 
de :restabelecer :a verdad-e :,nasinformações collegas; _ 
que lhe .. fot·<pn forn~eidas1 suppond~ qll:e . · · · · t.. ·· 
cum_ ... P.r_.· .. _i o.m ...... e .. u .... ·. dever ... · . (Mu._~_·to.o .. em;_ rnu·.· ito ... bern,) ' O qüef'oi, .. effectivamen e, que se passou p.o·· · seio da ·· Asseinl,)Iéa ConstiGujnte 1.· Cómo foi -

- CaPIÍara. V, I 

·que surgiue · qtíe - afinal ··veiu:.a ··· figurar · no·:· 
texto ·da nossa Constituição o . dispositivo : 
que, ora nos preoceupa, e se refere ao insti
·tuto do casámento civil~ - v. Ex. bem sere ... 
cordà, ~r. • Pre&i?:ente. ·•. , . . 

.. ···- ··- . .... . -~------~-'-'-~'·'~~ . ......;...----~ 
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34. APPENDICh: 

Apparecot'iJ., :tntos de -tudo, . o deet·cl;o 
n. 5~1, dc2Gdejunlw do 18\JO, m:pndiclo Jml.o 
Govet·no p,;ovi;Jor·io, o qwd. e:~ta, holn:;i.a. qtll: 

· a celcl,raçã.o do. ea.sa.m<~ttl;o eiviJ dt,Vii.L pt·o
ccder· a. IJW~Lqw.:t· eet·ímonia. J't}ligiuSi.L. De
pois vciu o pr·oJocto de C:onsl;ituit;:fw, ofl'ol'n
cido pclu nwr3tno Oovenw l't·ovisiJJ'Í.o. Ahi st: 
prec~cltua.va quo a. Rupubliea. sü t·üeoti.ltoeiíl. 
o ca.su.mento civil, t:uja. t:BI.ebr:açã.o dtwl:~ 
preceder, Sl:mprü a. toda, e qua.Lqnc•· t:OI'i
rnoni;treligios;t. 

Sendo c~ste pt:ojoeto, pot·lírn, su hmcl;l;ido ai) 
estudo da. Con1mis;;~i.u dos 21, q 111} o dnvh 
rcv'er· c rncllwÍ·a.l'; e~l;n. a.cet\i lio11 a. rmu:tHh 
pchL. l!UiJ.I sn dimin:uanL as ull;irna.s p:da.vr·:u·:; 
do ·toxtü d.u JH'Ojoet(), clu 11111do q 110 fieou l)uiJ~ 
slstindo unic:J.rnonto a.quill.o qut! nt">.'i l(}fllOS 

agora flll. Consiit.uir;ão, iJ.;t() 1:, q11e a. · lÜJ}JII
blica só Teconlwc<~ o easa.uJento ni \' ÍI. 

Assim, d.esappu.r·oeel'am as pa.la.vl':l:->, <tlln 
sn rnl'oriam ;i prccedoncia. ohl'ig<Ltoria. <lo 
ca.sarnonf;o civil. 

Tamhem l;inharno.,, enLt·etanto, um a.l'l;igo 
d.o Cudigo Penal que iwrmnliit prlnas 110 Si.t
ccrrloto q11.e, eorn relar;ú.u a, o e<.I.$1,JrWO to, <:ele
brassa qua.lquct· CHrinwnia. t•eligiosa.anto;; 

. . ele to r sido oiT'ectt tw.la :.~ <:twi mon i;~ r: r vi I. 
PeegunL;I,-srJ, atltosdnb•do, si us:-;;1, di;;p1.si

çã.o do Co<ligo !''<~rw.l f:l<~ aelliL t·ovog;vl<L pulo 
-disno.sitivo d.a. Ooqsttt.uir.:ii.o d:!.. lt_nJIILillica ott 
ai, pelo corJtrar·io, ost;l dn p(:. 

Senl1or·os, em nã.o posso .J'iiZ()t' iojut·ia ;i. il
lustração da C_;tJflU.t'<t pa1.·i~o suppor· pu1· um 
momento, a.o rnenos, <ttw p:tir·r: <lll<ilqtwt· du
vida ~:;ohru :;eu espidto :.~ r'<Jspnito <i<.~o t·nvo· 
gaçã.o do dispc>sitFvo do Couigo pelo texto 
cla.ro o prcc:iso th, Cons r;il;uit;ii.o. Al(:m <lo 
que é pl'ineipio c:ut·r·t}nt.e crn dir·eit.o qut.: a 
cll,jposiçii.o post<~L·h.H· s<Jrnpm rnvog:r. a' <ULtcJ· 
rior,desdc (!UU f;orn oi I:~ nú.o sn pôde: u.IJst!lll
ta.mcnte eonr:ilia.r; tí ela.r·o que so isto se rl:í., 
tra,tando-se do luis ot·dina.t·ias, pol' ma.io1·ia 
d.e ra.zfí.o pL·evalcle<l o post.rilaciiJ, si. tJ confL'Otri;o 
se Ü7.:CI' entro um;J, ü)i IJt'din;u·in., ewno (:o . 
Codigo Penal, e a lüi mi:i.t:, a. lei i nstttucio
nal, ·a lei fu nrla.rncn tu.L clB umu. assoc:iac;ã.u 
politicu., o seu cst;.1.tuto, corno el'!ncl;ivtL
menee é a. Constit.uiçã.o. E nã..o aoi lfUD se 
possa. ;idmittir que desso eoétllido J'OsuH.e 
.iá.mais prcfurcncia '?üt loi otdina.rl:t ;~ lei 
constHucional. 

· Si. porta.n tp, a. Q.isposiç?io (lo quo :-JC t.t•:d;a 
H~;,..,u·a. u.pena.s no C1Jrligo l)nnal rl;t Repnbl.iea, 

.. , ofTeroeirlo ;w paiz pelo GtJvcr·no Provisul'io, 
. ~ si essa d isposi~fl.o do Cod igo man i('uslia-

. mente collide eom a disposição eonstit.ucio
n~tl, não sei, Sr. Pt'e~i<knr.r:, eomo se possa. 
sustentar-que a. ()onst.i t;rliçii'.o tem de <;odor 
a e:-~sa lei ordimH'Íí.L lJ.Ua.l si o lua.is tol't<l', o 
m;J.ts impor~ani;u, o mals pqdcr(Jso ti veSf;lr~ 
õ.o sulnnett<.:r-sc (.l.o rnaits ü.·a.eiJ, a.o Jnenós 

intor·essa.nb:, a.o f>üc:u ndat·io! (AJJOirtdos; mHito 
bem!) 

E si f'üra proeiso, St·. Pt·osi.tlen te, reeol'
t'nt· :i. Ho ltll.~fin !Jllll 01:1 dilnH·ent()s Pod.cr·es <1;t 
Rup11 hlit:a. Ll~n 1 n dado a nst.a.quflsiXi.o, ;dnüa. us 
flWf.OS VÍI'Í1l.lll eOJTOIJOl'J.I' íL U!)Íiliil.o (jliO 
<JII a.g-or·;,, I:Ht.Uil HW-JI;on l;and.o. 

RtJ<.t.lrncnte, di l'et·sos tdbuni.l.<;~ do p;üz 
j;i, se tnom rna.triros~a.do a respeito, u pol' S<m
tonç:;ts f'llnda.mnnt;t~las n repetida:;, uncla
J'ítntlo que o 0odigo L'on;~l, nu. pa.l'tc alluclidU., 
esl;:i. i.mplieit;uiWII t.n l'IJVog-u.<lo IH;Ü.L Constitui
ç:i'i.o da n.<JpiiiJilea. 

A lika a.s tlor~isi'Jo~ du .. Podo r ,I tHI iei;tt•io, te
mos a ofJinião <lo Pqdot· I~;xo•:ll Li vu IJIH~, 1~111 
ii,VÍHII d.tJ 17 de rnaio dt: HJÜ:J, d.ediU'Oil, !JOI' 
sua ve;r. ., 111 w a.q uolln a.d;_i.go 1_lo. Cor! i?o J. >on:~.l 
t::>l;ava l'evogado pnlo rli.HJI'lHtttvo oa. 0ormt.t-: 
t nir:iio. · 

L~· si a.ind;L rtuizer·rrlOH it· ~tdianLe, si a.l<:i111 
1losjulga.rlos riu Po!lee.Jwlic;ial'io o du, opinii.i.o 
,r(J Poriee E:wcutivo, nos rm;olve!·mos u. epn
sultar· o pum;;wwnto UIJ tun · d.os rarno:; tlo 
J>odut· Ulgislativo, r:olltcr·omos quo, etp junbo 
de 18tm, mlt<t:'Jncsma C:wl;.u·a rojoitou, so-
nltot·es, um IH'Oj(Jcto vindo d.o Sen<vlo,om f[IIO 
so ~~sr.a.bnleei<L a. pt•eetHleneia. ohL"ig;d.ut•itL do 
ea.H<~.rnon l.o ei vil <Lo eas:tllll.\lltu l'tll'igiol:!o. 

~~ot·vr~.ntrtt·a,<! CJIHl qlli:~: est.<L Oamil.ru,;t.~irn, 
d<.lt xa.t• paton l;n ? ( l'au.m). ~ 

~i \Í taJ JII'Ot:edunei;t, e.mct;urwnt.o, a IJUO 
sn oneont.I·:.t. -esl.a.l.uidu. no Codigo Pona.l, i.L 

C:wHLt'il, iLSSit rn intio :1.11 uella. sign iftc;d.i v a 
:r.LI;íl;ude, vi~ott so;.rttt·;~rrHHtto ;wcent.ulJ.J' que, 
Ht)gnnd,, o Hon modo do nnl;()ndnr, mmn. J.ll'ecn
dnncíiL ttí~o ti ohr.'igatol'ÜL, rní.l.H qm: o 1t!'liigo 
do ()od ig-o Hn ::wlrn. i neontC'Htavol aum te r·ovo
g:tdo pela Cunsi;H11ic.~í'í.o li'r:dor;nl. 
· Assi.111, J:lllrllüt~c·.tnoH a. intor•pt·ol;a~:ii.o dada: 
ao a.ssurttJll,ll (lfllo.~ ~t·o::~ l'odor•t!S pulil.icos d1~ 
Nat;:'io ; l;odos o! los, uuu.ni.llteH, l:oiilb~satldo
'llte o ;u·t;igo tio Cmligu Pnna.l nú.o púll.o sub
sisti t' lllil,i!:l, dosrlo fliiO 11111a 11 ispusi<;ii.11 con
sLiLuciuna.l o uontt·:.I.I'ÜL, o inflt'tlla, u t•opollc. 

O olcmcnt.o · lrii:lf~ot·ieu tlcJsta~ t[IICStáo uw 
l'orrH:en a.in.da, nr·gurnunl.o pu.r·a. rolm'lLucor <t 
minha upitli.{í.o, suuhor<:s. 

V .. J•:x. ::;a,bo, ~r:. Presidente, q Lte o mo
liivo J!Olo qua.l it Oornnriss~o uoH 21, que 
teve d.e cs1;udar o prc~jocto do Cons1;i(;uic;ã.o 
ofl'cr·neido . pelo (Jover·no Proviso!'io, se 
fnil.I1Í restou '~ . favor dq. ernnnrli:l. que sup.., 
JH'itnia. <ti uitirn:.~.s rm.Ia.vra.s do artigo, cst:.L
belet:<uldn i.l, obrign.1;oriodu.dn do easa.nrcnto 
1:i vil. <Ln(;es d~> religiri~o. l'oi .iulga.t· ctuo ella.s 
nãn c~r·;t.rnmaiflneccssltt'ias,puis que se tr~diava . 
exadarncnte de urna rcstr'ier;ào a.o dircHo 
intlividual, c, a.o tnl'lsmn tern:po, do uma. dh;
fHJSit)l.o pt·ovisorin., quo s6 tinh<t sido inserida 
O (I, Con::;t;i tu iç:i'i.u, pu r• l'rm;a. d.o f:wtos con, 
d.ernna veí s, q IW · os1;a vam sé da.n tio, e I' e v c~ 
ltt._.Yitlll oul,ros tantos impulsos de insubl)r<li-
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naç~í.o e de~wbc<linnGin., no que havia 
cstu.hclnci1lo pelo Governo PJ:'I)Vl:-;orio. 

sic!o fJ.Uú ningucrn so lornhrou do í.mJ.JOI' l?.en<t, -<w 1 
cPcdor· i ndoiento ou d.esnuid:ulo. _ . ..,*· ,.-._ 

N:tquelht l)poca, prm'im, . quanflo o ptdz 
conhecia, t<irlo o mccn:nismo du._Constituif.~ii.n , 
q,u;uido SIJ <levia ~uppo1· qllc dlo e~t,ava. do 
posse d.e totlo o pcnsa.mon l;o do Lcgisl:~dor, c 
eonlwcia pnrHli~;_~ment,e i.l.s exigcncia.s tlo 
no v o rcgimen, l.llJ:J.lqum· achav:.t"SC · Jw.blli
üvJo p:tra fugiL· á.s más conscquoncias de um 
ad,o illegalmen l;c pt·aticarlo, ningtwm igno
J·a.va, Jú. como deveria pr-oceder paea logiti
mae ~~ sua, pr·ulc ; u, J)<H' eoBscquencia., a; ~:·o
Jn·essão ceimin·LI, osta.IJolecidLL na, lei, j;i, nfi. 1 

so tornava ncecssaria .. 
: O~:·;t,- Sr•. Presidente, si. na.quolla. ópoea., 11m 

a.nno ou fH)tteo rn;tis d.cpois dn publica.<lo o 
pr·ojccto do Constitltit;,fí.o da I~.I !Jmblie;~, a. 
Connnissiio tios ;~1 j11lga.v:t inut.il esr.:tllclcem· 
<lir,posi(;õcs J'<![ll'nssi vas, po!'c1fw o po.vo GIJ

nllcciu, j(~ o novo inst.ituto ; a.per.~I. L' de ir 
oste o!YondeJ' a.os smm preeod.oilt.es, ;i.!-J su:.1.s 
tL·:uJiçõós, esta.vn. l;odn.via Leg;l.lrnentc nsl;aJm
.lecido, n, porl;n,n to, o hr'iga.va :í, obedieneia : 
si naquclla, ópoen., J'epil;o, já pensnv<t a.s,:;irn 
a. Conunissfio dos ~~ I, r·ela.U va.rncnte . :j. pnna.
lidüdn imposta; o que diremos lwjo qw.t.ndo 
são pé!.S~:.tdos t.n.ntos ;wuos rlepois da pr-ocl<t

- ~na.r;iio <In. Repu hliea., · c, por· eunsc~(l uonci:t, 
ma.Js conhecidas tltwcm set· a,s disposi r,:õps 
com!W.nctonac;;, o l;nxt.o d:.t lei vigente, e 
1;a.mlmrn o~ m<}itl.'i tlo ovitat• os ufl'úitos que 
olla. consngt·a ·t. 

Se. PrcsiúonLo, V. l•:x. ::;;tbe e :1 Castt tnm· 
Item quo, no ca.so vrwl;entc, se l;r·a.ta, dn um 
in:;ti l;11l;o, pr·op1·io da. osphnr:t do dir·cit.o 
civil. _ .. 

Corno. polA, ~mrh<H'I\S, se quer dcslocD.r 
osto iustiliul;u do suu. logaJ.·, p:tra. eolloeal-n 

. om oul;r·o 1lill'or·unl;u, l'liJIJ :.t aec;ã.o ll.o d teeil;o 
et·i min:tl ·~ 

1•: n tão, si ,a.té nlt i v<t.ü a. necol'!si rlit.d c! soda. I, 
si Ho ou'tond(~ quo devornns tomar· ;) J)apBl do 
c:helb 1l(;l /.'u.ntiliiL; 'pa.ea; l.ho onsinnt•o mol.ltor· 
e:münhü qne d1.1vo sogu i 1·, lova.l-ri, JH)I:' assim 
dizer, IJ<~la mií,u, . afim do quo olle osea,po a. 
l;odos qx per:igos, o se tJOnha,· :L eohl'á do 
qualqmw fatalidade, eu ))CL'gunto a. V. 1!::<. , 
Sr·. Presidente, poi·r.plo nu.ol6e h a de l;a;mbcm 
impor· pona.s <i((llcl.los que não cumprôrh 
i1S l.eís a.c<tul:clu.doT.'as de outros diroitóf:l, 
que ta.mhcm sii.o respeita.vei.s, e <lo pcr1;o 
interessam a,o bom esta.r o :w l'uturo du, 
rnmilia '? · 

Pm· exemplo, S1·. Pre:;idonl;o, aquollo (JJIO 
no ooniir'a.el;o do hypul;lwea dnix:~ do J'H.7.01' o 
J'OgiSiir'O (cgu,l, • ;-;ofl'l•n por· I~CíLjo:O (JIW.ICJ.IIOI' 
pcm.t 't De cor·Lo qno nil11. 

Aquollequo ohí;ivor.· unw. Jrypol;hccm o nfí.ó 
l'Cgi~I,J.•rbl-u,, llÚ.OLI)l'õÍ. íliJ•r;iJ;o dê f'az.ol·u. ViLlOl' 
e.oni;ra. t~meiro :.;. Ahi, u. l)Y}_>OLhJ!í~;l, t! JlP· 
nhurn1.t, é df: l;odo J.n:;ub,;isl;unl.e. g só, por· 

UMSn . DJO:J 'U'I'AIHJ --Muito bom. 
O Sn. (fi·:IC.MANO lfAssr.omrJm--Nfi,o :t.pni:r.do. 

S(Jtl'J·o a. pena. de <;~tdliona. l;o aqooiJe 'ltW . ~ 
llypoi;!Jee;,, um born,p. hypotlwn; ~r_l. o. (Apart~ts.) 

O 8n.; .Mrr/I'oN -,- Ma,s 1):-ita. (: uuv.~, hypo
l:.hnso rhlloronl;e da rLtW 011. flgul'oi. 

O Srt. .OJmMANo HM;sr.ocrrr~n- l•:' a, hypo· 
tl10se que V. gx. l'ol·mrlloiL - · · 

O SrL Mu;r'uN - Pcr·cloe-mc, V. I•~x. não 
rrw enl.ondcu, nn.o me ref'el'i :í, hypoLhnso da. 
liypol;lu.:e:l, da llleSJIJ:t pi'Opr•inda.de, foi l;a, :.1. 
duas pmlStJ:ts, qua.n1lo o va.loe deLL:t ni'í.o c:lwga. 
pa:l'a, 1:olwír· :1 impor·li;trt t:ia, th;.; !lividu.s t· u.~ [JO· 
efi JVU.S. / 

O Sn .. Ur·:rtitTAN(J Ht. SsJ ,oGIIIm - F:ülo11. no 
dolieto. 

O ~-~lt. M1 L1'0N-Ni'i.o, idJsolu t.a.rnnn l;o nii.o; m1 
c;-;tou •.nosl;r·:wdo ([UI~ n ·ií.~> ha. rnoUvo pa.rn. qurl 
i'ltl q t!Oit:a pn.:'ls~u· um rn~tJiiuto,qun <)da. csphot•;.t 
üo ri u•ot to ct v tl, p;u·:~ a. d.o tlil'l•!i.t.o el'irniúa.l. 
' m::~tou liJ.Ila,ndoda;-; ltypÓfibeCi~S, Ont ger•al, 
rJ~te- eorno V. Ex. sabe- prccis;un elo ec
~t};l;eo r><n·a. va.Let• contr·a. tcl'dJir•u:-:. ( Apoia• 
1tos. ) · 

Ouko exemplo, scnllot·os; o rl ir·oito cst. ; tbc~ 
leeo .. a nccessidüdo. d.<.L csct·iphml. pulrlica par:1 
Vt.J.lidado do eontr·:•.etm~, qtw ox<:otlcm :í. ·t.ax:.L 
da lei. · ' 

Ma~.;, a, ctuem não ob.-;er·va. osl;c d ispl)si ti.vo 
o que :;aecedo '? · 

I~iea-fho um <:flll'lit· r~do cornplda.mnnlic 
-nul.lo, que nã.o tem va.l.or algum; m:t:-~, nestes 
ea:-:os ninguern . se lemlmJLL a.ind:J, dn impo1• 
penas :w peo.judíca.do, ni.ngumn ,iá.m:.tix pen
sou un1 tra.nsl'erit• osso in:-lti tul;o tla, osphc1.'a 
elo dir·Hito civil pa.m tL do cPiminal. 

l•:u, . sentwr·ns, a.pr'end.i osta,s tlwot•ia.s aqui 
mesnto . Jlit ca.rr!n.rn, C. JW~rid o IJ:L do.u:; :.tfli10H 
tra.totHlO do IH'O.JCdo do novo Cnd 11-(0 Pena.! 
da. Republi.ea., ood.e so t.inlw. ineluido ô 
d.i. vor•rüo, om dllaH un icas lt.YfJOiihe~e~, c;ornu 
o!l'nil;o da. pqna.Uda.d.l~ , rna.s foi eomlta,l,id<~ o 
J•oje:Uiada, :.t, iclt~a, ux:wl;i.l.rncnto put• sn dizer 
qrwella. ni'i,n cabia, na.rtuCIJo Joga,t·. 
· Muclou, pot·vontllra., 11 Cu.rn<ir:1 do pa.rocer·, 
ou adopl;ou . novo cril;ndo 't-

Sr. Pr()sid on to, il, intenr;ã o e o n m du. 
Ct!nsl;ituin to pe:.tl'am f~<luidu,mcnte ox.pt·ossos. 
Nrngumn podo d1LVH íJ.t' do quo · <lCtuella, 
a.::Jl:lornbl(w.quiz, <tpenu.s, esf;u,helef:Cl' :.L ohl.'i
-gal;ol'iorla.rln do cu.H:.unonto !:i vil, ou, om 
o11l~l'OH · tor·mos, a.penas reeónhneon enmo 
VltlidcJ o casa.rnell Lo civil. . 

Ta.nl;o lo! assim, Hcnhor·os, IJIII'·· :~lórn do 
rtuo já 1LHi:wi exposto, lnmlJt·a.r:ei a.gortJ. ruai~ 
~IIJlll, piJ:0111}1Siiil,tlcia,qJlC,IIIJ lll.CU ~WIII!Oi{;q, tem 
wosl.mr.:wcl v:1L01'. (J 1111 \U a,nugo o eornpt~-
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nhciJ·ú de hancada, cuja intelligencla totlos 
:nós admit'amos, o S1·~ Augusto de Fr-eitas, 
m~quella @ceasião insurgiu-se contra a,espoeic 
<lo ca.pita.ç~ão, q uc tinha sofl'rido o <~rtígo do 
projecto constitucional. S. Ex., partidario 
da prcccdcncü~ obrig<.Ltoria elo casai'ncnl;o 
ciVil, quando paSSOU a emenda Ci UC arOSJJCiiio 
havia sido accoita pela Commissão dos 21, 

• levantou-se e dec_iaroLl . rtun a assembléa 
tinlta procedido menos acert;adamcntc, que 
as conscc1uencias daquellc seu acto seriam 
profund<tmcntc lamentavuis·, e como era 
ainda occasião do tudo remediar, ia apre
sentar urna emenda, restabJlecõndo àohf'i
gatoricdadc repcllida. 

O SR. Auàus'Í'o DJ:~ Fru:JTAS_:_Os factos at
te!tal'arn qucc 11 tinh<t l'azão. 

O SR~ iVIIW'ON - E.ffuctivamcnte, S. Ex. 
o1l'cJ'eceu · essa emenda;. mas qual foi o rc
snlLu.do? A cmcuda cu.hiu, como tinhu, Cítliülo 
tambern o d.ispositivo do pl'ojocto de Consti
tuiçõ,o, pt•cp:uado pelo Governo Provi:sorio. 

Eis ahi, s:;nhqr·cs, pela segundu, vez a Con
stituinte üeixa,ndo nitido c claro o seu pcn
samen~o. AConstiiiuinto rnu.nifcstuu quo não 
g no ria ;ulnptal' a procodcncia obrig<ttorla, . do 
casamento eivil, que só lJOl' circurnstaneia.s 
especialíssimas e transitadas, tinha; sido es
ta.tuid<L pela did;J.dtlra. 

0 Sr:.. AUGUS'l'O Dg Flmi'l'AS-::-A assembléa 
comprohcndcu que is"o nào el'a matcria con..; 
stit.ueional. Esta é a conclusão que V. Ex. 
dcÍ'ia tirar. 

pf'incipios religiosos _ acceitos c . segnidos 
pBhL qtmsi toti:l.lida<le dos eidi1dãos hrazilei
ros, el'a do cspcr·ar- que a.s rnedida.o:;_ ra
dica.e.s seri(!.m l'ecebicla.~, si não com rep_tilsa 
decidida, a.o menos eom dcscQnfianç<1 o 
receios. · · · 

Os homens pctliticos, o, · .. sobretudo, os 
estadistas, commettem erro grave, imper
doavol mesmo, toda_ yez que detibel'am sem 
Levar em conta os costumes, as tradiÇões 
o as crenç<~s do ' povo a q~o sorv~m. 
(Apoiados . ) 

E, neste .. rmrticular, · ao . menos, a Consti
tuinte não (lLÜZ afastar-se, nreus senhores, 
do ·. cami_nho que a expcricncia e o bom 
senso lhe apontavam. · .. . . . 

Dahi-que clla não.fez violencia 11lguma, · 
prcp<LI'Ou simplesmente um caminho .. 

Entr·egava a Commissão dos v:inte c um ao .. 
tempo . a incumhcnci<1 de fazer desappa
rccer toúa.s as . suspeitas, de fazer ·com que 
o pensamento do legislador· fosse ver·darleira"'- · 
mente compeehendiclo; ·esporando que· ·· dahi 
r(:\SULtas~e <.t co~vic9ão · para to~los de que o 
d1sposlt1 v o constltucwnal era sabw, pruden,to 
c protedo1·. · .. ·.·· .·. .. . .. . . . -

E, se. Presidente, si na. Constituíçã.o da 
Republica est;l em ter· mos claros c ·precisos 
cstabolecidaalibcrflade.I·eligiosa, que sedes
dobl'a na lilxn·daclc de cultos c .na - liberdade 
de conscicnda, com que direito, nós que, 
assim, não roconllec:cmos culto u,lgum prote
gido peta Nação, (!uc a, todos admitto . e :.1. 
nenhum se refere, -havemos .de .nos im~ 
rniscuir- nos negocios da Igreja pam regu
l:il-os 1 , . - . ·.. · · O S~t. IVhl/J'ON-Nao foi o quo se disse no 

parecer, 110111 na üil.mna; ]JOrdoe-me o nobre 
Deputado. . - UM SR. DEPUTADO-Muito lJcm. 

O paecccr dos 21 nã.o estabeleceu a libcr- o Sn.. Mn:roN-Dondc nos vem esse di,. 
dadc do oscolh<L llo casamento civil ou l'üli- rcito, ondo cnconthti'· motivos qUe ;justifi
gioso pOl'ClUO Ollt.cndcsso que a mataria de- quem sernclhante attitudc ~ Ah! disse o 
vcl'i;~ Jigut·at· em urna lei úrdinc.tl'ia. nobre Deprlt.ado, ü a régulamentação da fa-

Não, Ci'lSi.L 6 <L condusão do parecer, mHitt. (ilpr.wtçs.) . 
crrocti va.me!lte ; ma.::~, no corp_ó do mesmo pa- Mas,· senhor;cs, cllapóde ser feita ele outro 
rcem·, llStit consignado- c1ue naquella lei 
podia-so estabelecer ou deixar (le es'Ga.belc- modo, o si o principio é verdadeit·o deve 
cer a medida indicada. supportar todas as consequencias. Lembrat•ei 

A razão fundamental, porc1ue a commis- á. Caro ara a existqq_cia de uma lei que obriga 
são dos vinte e um opinou, no sentido de se o r0gistro civil dos nascimentos, -loi ainda do 
supprimir a precedencia _ obrigatqria do ca- regimen antigo, que esta, comtudo, em: 
samento civil, imposta no projecto da vigor. . · . - . .. 
Constituição, 1oi. que; se tratando de uma Pergunto aos nobres Dcpuf.~dos, como" po.;. 
medid<1 de camcter transHorio, importando dcria ser classificadauma lei que agora aqui 

l . ·t · - d · d' ·t · d. ·u votassemos, determinando. que. nenhum~ / em uma um. ,açao e . trel os m 1 VI uacs, . . . . . . _ . . . 
da li herdade do cidadão, e, por consequen- cna:n9a pudesse se~ . baptrzadfj, , sma.o depo:s 
cia .•. só explicavcl c admissivel pelas cir- de f_e1t~ a~melle registro~. ~ra ~ prec~d~Jl.Cl~ 
cumstancias . esrcciaes em que o paiz _se· o._brJ~~torla, _do acto ~1vll ao . rellgwso! 
encontrava, cumpria reservar ao; tempo E se_na, J?O.E. acaso, acceitav~l .ou Ju::;ta. uma 
a incumbcncia de julgar da opportunidade talirnposlçao ~ . . .· . . .·. ·. __ _. 
della. . . . .·· . Si o princípio 6 VOI'dadeiro, sippdemos 

Quando institutos ·novos . vinham d~m·o- intervie nestes assi.unptos, ·tanto . vaJeí'azol~o · 
c ar <.ts institui çiões antigas, o ppor-so aos ácerca dos . casamcn tos como dos nascimeil tos; 
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- em amllOS os casos tra.ta.-se da rcorgº'ni- mem escolheu para sua esposa o sua amiga ;·.: 
zação da familia.. . -é, sobreéudo, a, l}ondição precari;_t dos filhos, 

UM SR. DEPUTADO-AQho toda procedencia que devem, aliás, apertar os laçosde amor, 
no argumento : ont1•e OJ.l paes, e ser o seu orgulho e astta. es-

0 S · p· · : - Q pcra.nça. .. c .. • _ 

. •'R. AJ..:FREDO INTO ___;. Nao :who. uem Ba.st.a ess<L punição- i.L uuUitlade do casa~ 
não rcgistr·a a Criança doót.l'o:dn tl'os di<ts, mcnt.o,-rlo casamento qrw nfto produziri.i, e;·. 
contados rio nascimento, sofl"t•c uma .multa ... rcito .a.lgnm legal. •. nmn a respeito d.a nm- . 

o Srt. MILTON-Sim, mas. ningncm é obri- lhcr, norn a. re~peito do rnn.rirlo, iwm a re-
gado á preceilnneia que se quer alhls estatuir spcito dos filhos. . .. 

. qun.nto ao casameuw. _ . _ Si a. Consr.ituiçii.o não reconhece sinão o 
Sr. PL'osidonte, a commissão ·dos vinte e ea,samento· civil, 11 que vem, ;1, toda~ hora, 

· um jú. tinhn~ dito. e todos nós compr•í'Jhende~ cstn.rmos nús fawndo refereuciits ao c<tsa
mos, que o instituto do castLmento civil, ta.t n;wni;o religioso?-
qual fica.rq. organiza.do entre nós, ó uma. limi-. O casamento religioso, sogundo eu penso, · 
tação da liberdade individual. .Sei que toia é üm acto que CSC<Lj)a ;t a.cção tla lei consti
liberclade pótl-e e dove ser delimitada~ o c1ue tuciona.I c, 'por maioria de razão, da.s !ois Ol'
constil;ue a. sua.regulamentn.r.~ão; acontecendo dinarias <l<t Republi~ (lia um. apr.1.rtc.) 
que entre as outra,s liber·darles o a de casar ·· Pvde :-ler, rna.s- a verda.de é que tlo mesmo 
ltlt dUI'erença proftmdtt, pqis, ao p11sso quo modo pot• que a. lei n~1.o pune o concubinato, 
::t.!'Louteas só se referem ao hem sochd, <L f e- n'i'i.o pôde tambem punir o casamento reli. 
licidade da communhão e ú. ordem publica', · ;j, gioso. . . . ·, 
liberclade de casai', além de poller ser enca- E no omta.nto ;J,li, Sr.Presidení;c, h1.1. sobee 
:cada debaixo clctorlos ossos aspectos. importa tlldo o escandalo, osca.ndtüo ctuc não se dá. 

· ígmtlment:e ú, . .. conscicncia individtLa.l, que no CJasament.o religioso. l~ste pódo sm·-ta.xa.,io . 
deve ser som pro u.ca.f;arl1.L, o . p~incipa.lmente de nreo, rle.volha.ri1L, ·de fana.tismo; mas com_ , . 
em um regimen de f'ru.ncluez;Ls, como o nNs~.~ cel't.eza. não é um a.ct.olri'ünorid, ·como o c ·Hi- . ; 
não póde rloixll.r de recel1er t >das n.s ·homena) ·cubinato; qne attonta i;3rnpre contl'a os bons . 
gens <l, que te·m direito inconte.~t.avel. -· .. costtwtes. · - .... · · 

.POt'que ó, . Sr . . Presiclontc,-que a liberdade A lei. criminal ; cntretu. ·,to; nã'l tra·tu. do 
dé imprensa., porexompl.o; soJl're restricções? eoocnbinar.o, deixa-o i llcso, impune; n os · 
Porque 6 que a libce~htde de reuniãõ sofreo ·nobt•es Daputarlos querem .tod<tYhL cp10 o ca.-
1tambem rostl'icções '? Ern beneficio (lu. com- sa.mcnto religioso-seji•. pun itlo! 
munhã.o, comcort.eia; mas csaas restricçõos Gmnrle contr·adicção _! 
não choga.m,já.m<tis, <t.annullar u.qu~lla.s . li~ Sonlwrc~:.1, o que os nobres Deputados ClUB" -
berdades. A- censura prévia, verbi g>·atia rem, del'endondo o projecto em disc.ussão, 
não poderá ser admittida, entro nós, como não é mais d.o que Ja.zo.r preponderar uma 

rmoio ele tmpodir os a.busos d.a 1 liberdu.<le de fórma espechü do socialismo ; ss. I~8x. que-
impl'ensa. · · · . ~- _ · · · rem,- como~ jà disse, ~ue o pai do familia 
. Nem tão poüco a llccnçJ, dtvpoli~ia, cÓmo soja substitúillo pelo gstado, c abandone a ' 
condição especi:tl. J><.tP;t, se tornar ofl"ccti va. a este o cuida.~ o do pi•ocnrat· para a. · prole 
lil)crdade -de reunião. · · todas ::ts commodirla.de.:t c vantagens, pntrc . 
_ Isto quer dizer qun u. libcl'dacl.Q ri•!n·tt urn as cp.t:tos escoll~er maritlo para suas fiLhQ,s. 

mal. (l cttpazdc prodn;.:h·,. pol'qun.pto ·. todos E' o p(l.C ele l'a.milia, incont(jstl:Lvelmente, 
nós somos rcspons;wcis, dcvcr!los\.ca.l'l'Cga.r quem deve tLhi desonvotvor. todo o. os
com a.s conscquenciiL~ dccor"e.cntos dos nossos cru pulo; c mostrar o maior zelo pm cercar 
actos. . a união mat'l'imonia.t de seuslilhos das so
. Assim como a(p1Cllos illtO n1Jus;tm da lihcl'- lemnitladcs legaos, de que ,clecorrem os oll'oi~ 
ilade ele imprensa, ou cxcoclcm-sc usn.rulo do tos jurídicos de um talcontra'Cto. . .· 
pirêito de rcunJão, são punidos, quc ·o -sojam OBstado nãopódo punirc1·iminalrncnte ao 
'ta.mbéma.quoUes ClUC não ohservaecm; ts pt·e= pae do ramiliia. qúé; p1r motivo de idúa ou 
scripçõcs :da. lei, relu;tivarncn'l;o a.o casa- crença religiosa, .entender de invocar opa- . 
inonto. . · · · . . _ . trociniodo. céo antes ·da protocçãodos ho-
. Mas, c1ua.l é · ./1 punição · .. que dev.c sorrrer meos. Dó contrario, tel'iamos"p. tutella as

querriint'ringü• a referida leiJ --. ·- . ; · .:.· .. phixianJe ·do socialismo, a absorpção a.bsur4a · · 
Um.a pena crimina.l.'f. Não póde ffer, po1'- do individuo. -: ~- .. · . . . ·· .. _ ......•. ·. ··•-··· ··.. . 

. qi.ié o in. _stit_u __ ..... t_o. d ____ o_, c.· a_ s_ ;qnont. o .. pe·r.tcn __ c·e __ ·_a ... o .. u_ -.. E contra. i:sto; <$e; .. President.e; eu mo in~ .. 
tro ra.ino do d.ireHo. · . .. . . surjo, porque :vi._vo · <~llt um regimen liberal: e , : 

·A. punição,scnhol'CS, ··• é ;tr1Uella a qnehori- democratico; que não ê compativel.com .essas > 
tem referiu-se o _distiücto Deputtttlo - pelo theorias oppressoras. > •.•. , . . . . . . _ ···'· · 
Maranh'ão:-é :t posieão singular, esquercla,, .···· Sei it'IC a. - gdta., lnva.rüadn. cont_r;t ._a. <: 
affiictiva em que fic:t 'a mulher a quem o ho· ,}i IJ~t·d.adc cstaoclecid::~ na co~1stituição, se ex~ :· 
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plica pela impunidade claquellc~ _9-uo roa,li- tel'io pubUco nesses crin1es; em segunclo, a 
sam unicamente o casamento rehgwso, sem prescl'ipção é de seis nrozes, quando o prazo 
se imp01'târemcorn o contracto civil. Estes deveria ser nntior. - . . . . . · · - -
~casos são numerosos, dizem a.lguns. Eu nã,o PensQ que· se deve dal' · autoridade ao · 
posso dar testcmt~!tho disto, 11orque resido ministerio publico, P\tra_ vir com a dennncià 
numlogar onde sao escrupulosamente res- nesses casos. 
peitadas as prescripções da lei: o SR. MÚ;roN--Send.Q assim, devem então 

Mas, quero dar de lnrato que seja exacto os nobres Deputados apresentar projecto, 
tudo quanto os nobres deputados allegam melhorando essa disposição do codigo. 
péu'a defencler o art. 2°do projecto.Pergunto, 0 SR. GERJ.\IANÕ HASSLOCHER;.__Perfeita-
entretan to, o remedio· que SS. E Ex. pro- . . 
põem é 0 mais acertado, 0 mais ju~to, 0 mais mente. Mas, sem attingir os s::werdo~es. 
emcaz p::tl'a impedir os almws a que SS. EEx. -O Sn. :MwroN-Scm düvida: a.lgnma~ .. 
se rM'erem '? Não existe lHL legislação a,ctual o SR. GAsTÃo DA. CuNnA-Não ttcltam então 
lei que os 1mna _? E não se poderá a,in<).a lan- que sou illog~co? , · 
çar mã0-1)ara conseguil-o-de outros recur-
sos, s3m violentar entretanto a consciencia O SR. GERl\IANO HASSIA1CIIER-Eu nunca 
dos cidadãos? · rlíssc isto. 

O nobre Deputado po1~"' Alagôas acena-me O SR. GASTÃO DA Cl'NliA.....;.Não me refiro :i 
que nCío; mas eu vou, timidamente embora, V. Ex.; cu disse: não achàm então que sou 
demonstrar r1ue em meu conceito não é pro- illogico. 
ciso lei nova para punir os attentados de que · ss. EEx. muito louvavelmente se queixam. O SR. Mrr.ToN-Ha, porta,nto, Sr. Presic 
Temos em 1o logar 0 art. l88do Codigo Pcrllil' dente, no Codigo, um artigo em que pódero 
qu. e pune odefloramento ; que seja ápplicado sercapituládos estm; crimes a que o nobre 

b - ·t d · • Deputado por Minas Ger~~es se referiu. ao caso : os a usos sao mm ·os, tzom os no-
bres Deput~dos, as .familias estão sendo con- O SR. GmRl\IANO I-IAssr,_ocnER dú. . outro 
stituidas iUegitimamcnte c os milos que àpa.r.te. · 
d'ahi resnltain sã.o numerosos. Então, pcrgun- o SR. MwroN-Mas, o defloramento deve 
tam SS. EEx. --o Estado deve cruzar os bra- ser levado a, etreito por seducção, engano·ou 
ços.deante desta anàrchia '? Não ha meios de fraude. · 
impedil-a? Não ha medicina capaz de curar 
estes males? Eu respondo-ha; basta recor- o· SR. GEru\rANo HAsswcnER-A lei pune 
ror ás leis actuacs, não é· preciso fazei· lei a tirada, da muUtet· honesta do lar domes
nova, sobretudo quando esta destruiria uma tico. 
das n:1aiores conquistas .d'a ctvllisação, que é O SR. MILTON-:Bntão, neste CétSo,. temos o 
de certo a liberdade de consciencia. crime de 1·apto, p<wa o qúe aind<t ha rc.medio 

O nobreDeputado por. :Minas Geráes faz o no Codig(J Penal vigente. . . . . 
seu cavallo de batttlha · da scclucção e da Assim, pa,ra todas as llypothcses suggerHlas 
í'L•aulle.,..-que, allega S . .Ex., são-os elementos pelos nobres Deputados, se cncont~·a solu_ção 
de que se serveni aq.nellos que illudom a lei no-Codigo Penal mesmo. · 
civil, illudindo a mulhet· parct collo.cétl-a Por consequcnci::t, é inutil a creaçã.o clesso 
numa posição social desairosa. novo instituto por c1ue os -nobres Deputados 

Pois bem,_ Senhores., . o artigo do co digo de Minas tant.o se o~ f'orçam. · 
·penal em vtgol', que trata do defloramento, Depois, Sr. Presidente, si se·tl'ata de um 
pune exactamente a seducção o a fraude. assumpto quo tem intüntL ligaçã9 com as 

' . o SR. ALFREDo PINTo-São condições ele- crenças populares, com os interesses da rpli-
t d d l' t gião ; c si o ma1. i;odo vem, como dizem · os 

men ares 0 0 lc 0 ~ · nobres-- Deputados, do~ sàcerdotes catholicos 
O SR. MILTON.- Perfeitamente; são con- por n~o saberem estes cmnprir ó seu dever,. 

_ dições elementares do dolicto de (lo1lora- e nãõ se cóllocarem na altu-ra, de sua.missão, 
mento. · · toda de cordura c de paz ; eu ainda descubro 

Por cons~quencia,. o pensamento elo nobre outro remedio para cessação desscsmales, sem 
Dep11;ta,do esta _Pl'evei1i~o tiaquelle artigo, ser preciso -violentar a consciencia dos cida,
que liem perfe1ta. appllcaçao ao caso ven- dãos, nem avoluma.r a nossa iegislél,ção co111 
tilado · •· uma lei ·de mais, que talvez encontre re-

O SR. GERl\fANo I-L<\.S~LOCHER-0 artigo é 
muitorestricto. 

O SR. MrLTON-Restricto como~ 
0 SR. _GERMANO HASSLOCIIER-Em prÚneiro 

logar, na,o póde l1a,yer !!enuncia do 11linis-

sistencia, que ser<í. sophismada talvez na sua 
execuÇão~ . · · _ .· · _ •. · · · 

Nós temos uma legação e in Ro111a, .senhore.f,l, 
(apoiac~os; muito· bem), junt.p ao Papa, que 
pó de e deve prestar· muitos· _bons seq-iços~ 
r.efcrentemm1te ao asstunpto om'deba1;e,: .. ~' .. • • • ' .' • • . • - • ·,' • _. •.... ·- -



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 14:26- Página 18 de 24 

-:-.;""':_~ .; :_ ·_ - ::·'~-·~- _;rw?S 
'- -~ •-·-;c; , • . 

. lll!iti -
. :<.: .. . 

_, 

~:~- -- ~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

~n~e~d~~~s:~~~t~t-aj~~~~Ú~d~~n~t::l~<~: -
-uma recommendaçã.o esp~clàl; uma ordem 
positiva aos Pftdres do Br·azil, no sentido de 
respeitarem estes a léícivil, eu.té 1nesmo-de 
aconselharem a obsm.'yancia a. que todos 
devemos obedecer. · · ·· 

.O SR. G:ER)IANO .HASSLOCIIE:R-São riloios 
platonico::f; devenios cuidar dos meios ener~ 
gicos, dos · meiqs · do qu9 a lei. nos possa n.r-
m:tL' . . _ · ·. 

Si cn fosse sacerdote, nã.o aconsêlhal'ia o 
ca.s~mcnto ·· civi~, eu seeia;, nesta. qualül.adc, 
obrtgado a acQeltar o c.a.samento como um 
saCl'a.mento e portanto não podin,3êconhecer 
o casamento __ civil. _ . -·· · · 
· O sacerdote ·cotholico nãó tem que saher 
do ·casamento ci'lil, não o conhece. · . · 

O ·si\.. MILTON-'-Mu.s, o ga,côi'clotc ca.thotico 
esULscndo accusado, exact.amento de irÍlpe-
d.ir c condemnar esse casamento. . 

·Digam o que quizerem. -gm todo caso não 
podemos ·pensar que _seja maior _o >inte
resse da autoridade em aca.ute~ar os direitos 
da.:mulher casada o dos filhos, do que rle-

- verão ter o pa.e, e tnãe_ tle fa-rhilia~ _ . ·. _·- · 
Pois Ciltã.o o -pae e mão de faÍ1ÚÜa nao· 

são· 'fiscª'es sufficientes; p<J;ra:. cscolhee as 
alli[J.nças de S§üS filhos; c cerca.l~a.s de ·todas 
as garantias qtte i11ei:cxige e i·ectú.ma?. 

um casll.mento Hlogit_ímo; que pre.fudic<t tanto··-
a si mesmà, como á sua prole. -- --··. ,: 

S~nb~es, declaro que não :posso acceitar o 
]H'O,Jecto ~lU debate e V?to contra elle porque " 
quero umca e cxchrs1va.mente o re(l'imen 
da Constituiç~~o, quero que ella seja reli'giosa
mente respeitada em todas a~ suas linhas 
acatada. com idolatria c fé, para que jámai~ j 

della se diga o Clucontr'oea se disse da Con~ · 
stitnição da. monarcl1ia: que era urna de- _ 

· (lmta. . . _ _ - · - · 
Demais, senlloees, não é possível ev.itar 

que :üguem corra, ao encontro de um mal ; 
o cgw v, lei · ff.l,z ü punir· o· mal causa.do á li- · 
herdado e ;i, ordem da communhão socia.l. · 

Quo ilão se cstcj;L, portanto ,: .a. pretexto de 
tutelar o cidadão, _atacando alei fundamental 
da. Repuhlica, pois ella deve ser inviolavel; 
condição ind.ispensa vel para sua força no pre- . 
sente, e sua. gloria no ihturo. (Apoiados.) 

E aqui- termino. (111ttito bem; muito bem. 
O oracl01· J muito comp~·imenttido. J 

·SESSÃO DE 23 DE MAIO DE 1901 

(D~vin. figurar na pag. isg· do presente volumeil1n se; • 
gilida no <li<curso do Sr • . i\Iilton e antes do do sr. A- • . 

'Gordo,ambos t·elntivos :l. ·mesmn matel'in.) _ 

. _Co1ü.á. tutela, que se prcteiidc agora. es~ 
ta.belccQr, será . preciso ir. muito :longe, Inas 0 SÍ~;; ·Galdinô Loreto - Sh_" 
não posso tl.(lmit~ir quo um lliliz de liberdade Pr~sidente, como - o nobre Deputado pela · .· 
religiosa. ampla, como o nosso; orri ·. que se Bàhia, que aca.ha do sentar-se, poderei alle- · 

· quer a Igreja livre, no estado livre, si pilssa gar qüa não venho fa.zer uma ex1übição, o · 
estabelecer· uma disposição penal, corno a do· qun não foi o desejo de fazel-a que me t1•oux,e · 
projJCtO, que 0:'(actarl1entc. asphixia [Í liber• á tribuna. - . 
dude, a <tue aliás ontoü.n'J.-sc tantos hymnos, S. Ex. 1oi chmnado (t teibuna, porque di~ 
o aJIIrmnmos prestar um culto u.o a<J-ora.çã.o versos ora.dores que tonmr11m parte no de,. 
c de n.moi'. · bate fizeram citações de_ suas opiniões, que .. 

como a. ca.ma.ra tom visto; êncaro 0 as- cot'l'Om em livros quo :Lndam por ahi _ im•" 
sumpto sob a face (lo dü• •i to ·já. coíisti-• mo . p~·os~os ; c eu, Sr. ~)L•esiU.onte, ~ou forçado _a:· -
, , · 't . - , ' · , . e · •. : , · cU • , , ' Vll'.tdt'lbnna. em Vll'tUdC de Idéas que Já 
~por~~ .o nao ICcorto a.o ~nmto estran~cno: mani!'ostci 0 anno passado e que concretiseir 
1~~ altas d~ gra!1do e~lstn~~cnto s.erm, Sl em emendas qno apecsentci ao mesmo pro
csi.Lvesscmos agma a orgn.mzn.r a ~ct funda.-, jocto~ _ · . , . . . 
mental da Rcpublica. · Estri.s eri1ondas ioram atamtdas pelos diO:. 

Pot' isto, Se. Presidente, en disse que -~s versos oradores que teem ·tomado parte neste 
lcgishtçõeses'Ct'a.ilgeiras qi.ie tmhàm sido ·in- (lel.Jate, . uns ctue se manifestam contra a 
vocaclas pal' fL a. intelligencüt .d.o .nosso texto pl·ecedencia olJrig<:l.toria do casamento civil e : 
constttucioúal ostava.m fóra. do logm·, eram outros que se manifest~lm mais ou ménos fa- , 
simplesmente bellas- provas d<'t e;el.1dição e voraveis. .· . . . . . · · 
memoria. · · AS mfnbas opiniões forám aqui taxadas· de 
. Eis ahi _porque, meus senhores, 11;10 limitei radicaes, as minhas emen~as foram considtr · 

a tratar do elemento historicó dé lei, a lem- radas as mais rigo'rosas. i · . 
. ·brar que não estamos. no 1'egime do socia- Sr. Presidente, nã.o tenho nenhum receio. ,, 
.ue®o em que o Estado .substitue o . chefe . dé da responsabilida-de que . me cabe pelas .opi.;.; . ·.:· ~ 

__ .família; a dizer que nà ·lei actnal se encon- niões que manifestei e venho sus.tentar neste ,ct 
tram os .· meios dé"' punir . a que11} quer que momento. - - . .. . .· . ·_.:: 
abuse ;(}a innocencia; -ou •. da ignorancia da · O primeiro orador, . que tomou parte no de-:. ~< 
1fl1llhei~ p~ra sedu~il-::~-; ~levai-ai ac0nt:rahi1~ Jjate <lo projecto este 'ânno,íoi o i~ Lustre Depu • . -::: 
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- taclo do Min<ts, rmtor do pwjecto e re- dos nascimentos antes-do bl.ptismo~ ou que 
-_-- 1ator da. Con'lmissão, que deu pat·ecet• so1Jre obrigasse o registro civil dos obitos antes . 

clle, o Sr; AlfL'edõ Pinto, · il.lustl.'~md;) esta da.s C:l}Í'imoni<LS religiosll.s. Mas, Sr. Pr;:si-
• ti·ibuna . como costurna · üJ.Ze1·. S. li;x. eom- dcnt!:, o sem q ueeoe l'azcr erudição, ··antes 

.. ,,~ bateu . as nilnha.s cmeriil;ts on·e ~·e ~endó um q uerilndo da.·r o sau a. seu dono, poderei dizer 
'::;-" a.l'tígo substitutivo <to art.. 2° <hpt·ojecto, a.e- que es3a'i objecções furam respondidas ha _ 
X tigo que me.trouxc a csb tl'ibun :~ o i.Lnno um seculo pel'J Conselho doEs ;atlo da l<'rança, 
· - p;~ssa.do e quo m0 · Levou é~ coinlJ.~t.(~L· o peo- qnan(lo nn. t~iiscmbtéa. Legi:'ilatjva drtquolle 

jecto, do modo pot· que o fiz. paiz se preteode(l punir o sllcel'doto que 
A emenda. de S . Ex. não me ter-ia talvez rlússc o baptismo a.ntos ilo registro · civ:it. 

trazido it tl'ibuna.; ilft.otenho molmo duvida Não, Sr. Presidente, nã.o se impõem pcmts 
om acceital-a, porque ella apenas consagra., sem qnc clla.s tenham motivos quo as justi-: 
para: hypothe.:;es re.>trictas, a.i·léa <1ue deixei fiquem,. Nã.o era possiveL impôr penas para, 

·-- constgnada o anno passado, omemenda (1Ue o b11pti:Smo I'Oaliza.do antes do registro civil, 
. :declarava que o ·casamento religioso não sem impôt• um vexame desnecr.ssario einju:;;;. 

:~; : ~ximia de penalidade a 11cnlmm daquellcs que tific:wel; porque . da celebração do haptismo 
~' lncorrci-l>em em q u;dqum· nrtigo do Cocligo <tntc; do registro ci vH nonhum pecjuizo l'C~ 
co·_ Penal. . · sulb, t~ndo além disto a acrescentar· que . o 
- Si algum dnl'ei to tem iL emenda do nobre recristro civil ó obi:'igato1'io dentro de tros 

Deputado, ossecleícito (}Sem duvida o tle não dü~s pela nosaa lei, como era .em Fra,nça, po~ · 
- ab1·angel' ·t.odaJ as hypothcses que a minha dando-se ainda allegi'.l.l' em favor do mi~ 

emenda a1JL·angi;t. · nistro religio8o que casos ha em que ó ·. 
Fa.llou depois o nobre Deputi1do de Per- baptismo deve ser f'eito .. immediatamente e 

"' . nambuco o Sr. l~smeraldino Bandeira que, po deve ser 'feito me3mo antes dos tres . dias• . 
.- combate dado ã.s minhas emendas, u.-;ou de prazo estabelecido pelalei par-a o I'egistro 
· ' uma logica tod<~ especial, logica. que eu po- civil. Si este não so faz d.cntro de tres uia.s, 
~c,,_- dcwin. dizer que nã.o abona . os talentos de ahi -esU~ /uma · pena da lei' pela. omissão • 
#i= S. c Ex., retribuindo· assim u. gentileza · r1uf} Qua,nto aos obitos, a objecçã.o, sobretudo; llão. 
:f~t: ~: Ex. usou para commigo . .• _... · . . tem valo e desde q üe :a . Cons~ituiçã.o pro= , 
~~s ·. ·· . Fallou depois o nobre Deputado do Mara- c:lamou a secularisaçã.o dos cemiterios c a . 
~/r:nhão, o Sr. Gtwdellia Motirã,o, que a.t~'r-ibttiu cerimo:riia religiosà de ericommenda.ção · de 
~F~ aos_partidar·ios da. preccdencia do casamen 1;o defuntos, que aliás_nã.o pode on·endee a moral 
' ·; '· civ1! intuitos e opiniões que não J'or<.~m por publica por disposJçãoexpressJ. da Consti~ 
-.~ , mim mani!esta.das ~ ·· · · tuiçãó, · ·não ·· diminue ós direitos nem os 
':,~.: Sr. Presidente, desde a primeira sessão deveres dos furicciollários que estão obri~ 
~:: ::. · _9m que tomct p:~.rt·~ no llebate des!;e pro~ ·ga<los afaz<n' o i•egistro civil dos obitos. 
~: L-.. Jecl;o, colloquci a (1ucstão em. terr·eno élo- Poequc estabelecer utm~ pcm~ pam . a~ 
;::·· , vado c nã.o fiu nenlmm<L. recl'iminaçã.o · a. col'imonia'> religiost~s que precedessem ao 
'::'' nenhum . ministro de culto, a. nenhurna in- registro civil elos obitos, sfness~i pl'ocedenci<i 
u~~/dividualidade; porC[Ue, -:para defesa das mi- Oll não d.CSCUbJ'O nenhum mal; nenhuma 
~;·;:::·:nha.s idéas, 'não me parece nocessél.rio tt·azer necessidaO<le que detormineé;\,' I'ept·essãoe ;I~<~" 
:~ê(_:ao dob.tte accusaçõcs . aos ministros de quctl- belccida na lei ~ · · · · 
;!f'~·: . quer religião que a.busem da. libcr·dade de Ei::;, Se. Presidente, a ineu ver c calcada. 
~:ç· manifestação: do pensamento, CVlC lhes é sob1•o :1 opiniã.o jtl rn:tniíesl;ada no Conselho 
'-"'··-" .. concedida, pelas leis üa. H.epublica. de gst;t~do de li'l'<tnça, a. resposta. que me pa
~,;-, · AcalJa de fa.Uar o nobr·e Deputado da l'Ccou d.cvcr -<la:r ·a.o • nobl.'e Deputado llOL' 
,,, _ Bahil1, o Sr. Milton, trazendo ain(ia argu- Minas,. na par~c om quo S; gx, scmanifcsliou 
~·> ·- ·:mcntos que a "sua . . longa experiencia, nos contra, iL preced.encht obrigll,torht, ao monos 
~'~c ;negocias ,juridicos lhe suggerira. .· · em relação a, este argumento. 
~~-· · · :l~em sei que sou um pygmeu (nr.ío' apoiados) Um ot·gão de . publicidad.e doi-lta Ca.pital, 
~·: . ' " para .rc.:lponclcr a todos ·esses iUustres oea" rcspeit<wcl por suas j;radíções 8 :por_muit_gs 
':-"' ,. dores; pedirei, poróm, á minha. convicÇão .outl·os· titulo.;:, secunda,ndo \1 sohcntaçao (nao 
J:i a~ forcas de Ciue .prQciso par-a.rebat~~. e si sei si emprego !)_em a; . P<\lavra.)feita p~lo · 
-.~_;_·_;_.-.;_,~~~ :t:~;aorehater os seus argumentos, pelo menos ·no1Jre Deputado'de Minas pa.ra que a questao, · 

·.sustenta.r as rninha.s ópiniões. '· · de que .nos occupamos, i'osso antes discuti1la · 

~[ ;_ ro.~nifu~~6~. c~~f~~~a:~r~~e~~~~?;, oG~f;:t~r~~ ~~fe~~~~s n~01~~~~a ~0l;~~J.~i~&~.gâ~a~~~s!i~ 
,,. . . do casamento civil, apre3entou como ob- faci~ . das legislações estrang0iras o dos 
t:;;;J: ·jecção a .cir-cunista.ncia de que; si fosse àccei- excniplo::; que nos dãO os'poYos cultos, d1s.;;e 
~1·_::: tavel a medida da. obrigatoriod<1tlo !).a prece- o seguinte : .· .······· . · · ·. · · . 
W:<; : dcncJa do casamento civil, seL-o-hia tambem' «Não valem para. a discussão desse asf:lum
~iÍ3.· um11 {lis_posição C!uo . ohryt<l.s~ot~o t·c_gistL·oci"ll pto ta11tas citações como .as que teom _sicló 
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f~i~a~pró e conh•a a medida çapitaL A ct'u
dtç<!-o é ~ma bclla c.Jusa,. O conhecimento d .ts 
Ieg1slaçoes os_tra.ngeira.s não :póclc ser di~pen
savel ~a ma.1~r parte . dos casJs. Aqui, p0-
r6m, nao ha Isso. gm matoria relí(J'io~a a 
no~sa situação especial, Uío absoltaa·,;~e;~te 
umca, que o appeUo a autoL'idades·o .~tr:.Lilha.s 
por.mai~ .~mincntcs cruc sejam, é scmpl'o deS
cabHlo. So ha urna scienCH.L a. mostrar: a da 
Constituição da Repubtica. dos .. ,,_•stados-Unitlos 
do BrazU. » 

. Orà~ Sr. Pre~idonte, o meu propositci é 
dtscuttr a. q~esta..9 dentro da Constituição e 
da nossa legtslaça.o, podendo a.pena.s sa.hir do 
terreno jurídico propriamente da.s ci~aeõcs 
da nossa legislação para excmplilicar, I}ari~ 
lembra1~ as divor::;as hypotheses que se poclcm 
dar, faculí;ada a prececlencia do casa.rncnto
reli!5ioso ao civil, hypothcses nas quaos se 
Yill'Ificam males muitas vezes ir·r·emcdi:wcis 
e que a. :precedencia obriga.tol'ia do ea.s:t..: 
rnento CtVIl vem evitar. 

A questão é r-<JguJ ada pelo n. 2 do a.t•f;·, 11 
e . por diversos · I>aragraphos do . ·art.. 72 da 
noss~ Constit~i(~ão. J~stcs pa.r·a.gmphos f'orarn 
qu:1~1 todos cttaâos por mim o a.nno passado 
e iot sobr·e ellcs que se· estn.hcleceu a. dis
cusruo._ Este n;nnó, porêtn, o nobre Deputado 
pelo Maranhão- tC'ouxé mais em seu auxilio o 
n. 2 do art. ll, que diz: , ... ·· · .. 
- «._:\:t•t; 11. E' vcd<Ldo aos Estados, como ú. 
Unuw: . . . 

-2.0 Esti~bclccet• , subvon~iomu·, ou omha.L·a-· 
çar· o exot·cicio de cultos: t•oligiosos , >) . .· .. _ 

' -~o!em_bem-de ,cul'tos .. religiosos--a. clis
postç<w nao gcn~r:al1za.; ha,. aqui oviclontc
~nen~o !Hl.i }Jar-tJt~vo, pol'quo cultos religiosos 
Já ?Xtstmm no patz. Porta.n to, ;t Constitui<,,ão 
refere-se 1.~ novos .culfios, qt•;wdo· VC(ht cstu.-
botocol-os. · 

Emúaraçar o exercicio de cullos ?'Clifjiosos.
Cont.inúo IL ontendot· quo so tt·a.ta ele ai(J'uns, 
de umo. p:wt.o do dUlr;os l'Oligiosos, nã'r. so 
trata. do todos. K 

· Subvenciona1· cultos 1·cligiosos.~A·inda eit.
to!ldo quo~:~e t~·ata de :.tlguns e,p<tr'<l. confirmar 
a mtcrm·etaçao qu_o venho do dt~t· invocarei 
a propl'ia Cons_tituição, que, dcp~is do ter 

. vedado _terminante o cxpr·ess:üncnte aos gg .. 
tados e ú. União subvencionarem culfios rcli
giosos,-julgou quoaind.<.L não lt:tviili .dito lJas-
t~nto e no .. a.rt. 72, § 7°, dispoz :.. · 

§ 7_.o nenhum curto ou igreja go;:;ar·á de su-
bvenção oíllcial, etc . .. . · · · . . - .·· · 

· Desta; vez a disposh;ãoégcmcrica, I'efer·e-se 
atodoa os cultos; · porque cliz--...neni wn culto. 
· Cumpre notar (llie .adisposição é posteriOl' 
<i ;de n .. ~ do art.- 1 L Quaitido diz...:....:.embaraÇar 
o exet:cz~w- de ~uUos relii;iosos'7ref'ere-sc â 
Const1tmcao a dtsposições que -visass.em ex

·· pr·essamente alguns cultos pormittidos pela 
~amnra V, I · 

pr.)pria ConstituiQ.1.o,porque os cultos immo
rao~ não são · permitti<los. 

A disposição, que es~:.~IJelece a. pl'ece~encia, 
ob ,·i.gatoria do casamento ci~il! si consfi1~uisse 
úm embaraço ele cült.os rellgwsos, seria um 
embaraço a f.oclos os cultos. 

Eu nego, pot•ém,· que cxist<~ ahi. um emba
raço, e a Coustit.niçü.o, (!llitrH.lo lhlla de ·~ 
ernb;traços, re!'et•c-sc :~ ael;os que collor-assem 
algúm culto religioso em posi\~íí.o 1lc inlf.,rio
i·idu.de em rclM;ão a Olltt·oa. O mais 6 incon
cebivel. 

-As legish~ções tecm tt ~ua. 'l!or·al. . . · 
Perante · a nossa ConHtlttuça(), a. f;~rmlta. · só . 

é con!tituida sobre b:.tses moraes, meditutto 
o Ci.LS<~mcnto civil. 

A Constituição o ucclu.r;t: «A H.epuhlica só 
reconhece o cu.sc.Lmento civil.)> 

Não é precisa invocar os diccionarios: os 
loxicogra.phos, desde que . rrw tlit•ijo :t um<L' 
asscmiJJé:t de competentes:· 

Todos :p~rcolJcm hem que, quando a .. Con~ 
stituição. diz «a Rop1Iblica. só reconhece o , 
casa · ;ento civil» q uel' tlizcr·-só tem por lo- i;~ 
gitimo o casaú1onto civil. . c · 

Isto não quer dizol' (!UO a. Con:>titui(;ão pt'O
clam·a . o absurllo. de .· que o casamento reli- ··· ·· 
gioso -não !')Xisto. . · . · .. · . 

A propria clisposi~~ã.o, quo csta1Jc1cce c1uc a .. 
Ropublica só rcc.Jnhéce o casamento civil~ · 
quo estabelece esta rcstt'icção, faz ~uppor ... 
logica.mon to quo outros ca.sarncnéos extstem;-_ i c; 
· O ca.sainonto religioso ú um facto,nenhuma -·. 
lei poderia. a.pa.gal-o. · · •·• 
. Agol'a, si e~se· facto tem ell'eitos juri<licos, · · 

tom lcgitimida1lo. tem v;.~lid<~de, é outl·a 
questão. . . ,;; 

W preciso, poie, rcconhecel' que perante •. 
a Consl;itliiçTio, h~. os casamentos verda
dei r·os, os casa.men~os ·legitimo~. <los quacs" 
.dccorr·om famílias legitimas c que _ devem. 
ser· as · unicas mo.ra.es ; as outras, constitui
das irregularmente ou iltega.llllcnte consti~ 
tuem a rminccbia. 

'Tem-se dito, Sr. PPcsidont.e, quo não é 
possível, qu3 não é ra,wavel, q1.,1e não , é _ 
justo, que :~ lei, <tuc n:t.o pune a· ma.ncebia,_; 
puna o ca.samcnto religioso. 1 

.M;ts; não sois . vós Que me combateis, não 
soi~ vós que dizeis quo o e<\sa,mento reJh 
gioso e, perante ti. Joi, .. ·. um concubinato lt ,·-. · 

Que dHfel'cnça, . pois, •. póde o legisládor' H 
fazer entre o concubina.to, quo recebeu a·/ 
consagração religiosa· e o concubin~~o qu~< · 
não o. recebeu ? ·· 

E' j tisto, e não ·digo · bem, · é neccssario que < 
a Legislação tolero 'a-mancebia e não a puna; :f) 
A:t.ó a.hi muito . bem; . mas, ·· de . perrnittir; ·de; ·,:. 
tolerar o concnbinàto até permittir·so que o , :~ 
concubin'ato receba a sagração religiosa, va~ · 
il.lguma. di~tancia; c: '". 
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Nã.oha. IJerseguição a nenhum culto, todos 
. podem sagrar a união legitima., a. quo a, loi 
estabelece o reconhece. ..· 

Mas pormittir; tolt:'rar a sagr:v<ã.o d .o 
uniões il'egitimas, ~l·sagraç~ão ilo concubi-. 
natos ser(t mti.is do que tolera.r o concuhi

. nato, será cquipnrttl-o ao casamento legal. 

0 SR. ALFH.goo PJN'I'O - 1\poia.do. Muito 
bem. 

O SR. GAr.nrNo LOiiETo-Jil não -sei si até 
fihi se potleP(t il'. Não vejo o que poss<~ jnsti
a.cn.r a eqniparaç-ã.o elo concubinato ao casa
mento civil ; lla uma clifl'et·ença- : é que a 
união é . legitima mediante · do casamento 
civil é illegitlnia dei!de que não tenha lutvido 
o casamento civil. . 

Estabelecida esta distincção, ha, segundo a 
nossa .legislação, dous g1•upos 'de famílias: 
o grupo de famílias legitimas e o gr·upo de 
illegitimas. I-Ia um . grupo de famílias qu!; 
estú. constituülu .moral e legalmente e o se
gundo gt'upoquc não eSUt constituído nem 

. moralmotitc; nem legalmente. 
· Estabelecida. esta distincção, eu pergunto: 
con~o pormittir"se a uma religião qualquer, 
pormaisrospeitavel que __ possa ser, sa.grar 

;;;~_;_as _ liniões i1logitimas?. Isso _é-pormiti;ir rali~ 
~p, · : giõesimmoracs · e eu não sei _que nenhuma. , 
7;:- hba. legislaÇão o permitta; o a propria Cpnsti
{·::, t!liÇ!Ko di H.epuiJJica:,_ CJlLe çontC·m restricções 
... _ expressas om l'Gltiç:ão ás cerimol1ias religiosas 

· dos defuntos; _ eonsagl'a disposições ·corno · a 
que estcitue que nenhum cidadão por .nioc 
~ivo de crença poderá eximir-se a. um dever 
civiéo. · . .. 

A nossa legislação impõb para o fim da 
constituiç!ão de famili<1 o casa.mento civil, 
ellé é de ordént publica e níngur.m tem o 
direito de desacatal-oa pretexto dequalquer 
Ct'OÍIÇ:t. • . . .· . -

O Sn.. Ar"FREDO PIN1.'o - Apoia,do .. Muito 
bem. 

0 Sn. .·, 'l'ElXRIRA DE '81\. - Nã~ devemos 
·· _punir :t polygitmia.. · 

O Sn.. Ar.Frtr~no PIN'l'O - Nem os delictos 
' C0111il'a 'a. l!Olll'iL, porq llü s'ii.o de patur:nza 
·· .ll:ri vad a. 

c·... 0 SR .. GALÚ!NO Lon.ETO-E' nesl;os tarmos 
:.;,,_ ·simples qtw on vojo a qunstã.o; o quo ~ 
::''> preciso, entrutani;o, é saber si·ha alguma 
:;:·::->:razão que determine o estahelccimento de 
f);_.pimas pal'a cot·emonias religiosas que Jire
~~;(" cederem ~w casamento civil, si lm alguns 
, __ : motivos _ que justifiquem a prohibjção do 

casamento religioso antes do civil: esG:.1. é a 
\ questão-~ 

·Esses motivos só nã.o veem os que nãp 
, querem ; esses motivos toem sido trazidos a 

esta tribnna, pelos mustrcs oradores que .a 
.::-: 

occurmt·a.m e que . . Re :fizer·a.m os orgaos dos 
reclamos do uma. parte lllimorosa cht uoss:.~ 
população. , _ .. 

Nã.o é verdad fi o guc dis~c o S1•. Deputado 
Oncdolha Mom·ã.o, quo só se esta.beleée 
pena quando lm violação de direitos; O 
poder publico tem o . diPeito do estabelecer 
penas . provcntiva.s, mesmo quando nã.o ha 
ncn h uma Yiolição de direito. 

Nas contravenções nã.o htt nenhuma vio
la.ção de dir·cito; silo actos licit;os, inoffcn
sivos em si mesmo c qnc são punidos porque 
dellc::; pócle I'esulütr algtLm pnrigo. 

-- Parece ctnc . nKo lm nadt~ mn.is licito, ma.is 
honesto do que o csta.lJcloeimcnto de uma 
typographia. que é, sem duvida, um pro~ 
grosso para. uma. locali<hule que não a tem:. 
Pois . bem, a legislação pune o estabeleci
monto do typogrn.phia si não sã.o cumpl'idas 
cel'tas formalidades quo devem preceder a.o 
mesmo estabelecimento. S:\o f'ol'malidadcs 
exigida.s, não pelo gosto de cstabeiecor penas, 
mas para. evi:t.n.i' perigo quo do seu não cum~ 
primento pócle resultar. . 

Temos novo exemplo na mendicidade· . .. E' 
um actoperfeitamcnte humano c justo qrie 
urn mendigo, incaprlz do ganhal' a sua sub
sistenci<}., implore <t . caridade publica ; en~ 
treta.nto, o nosso Cotligo Peual pune a mon~ 
di cidade, mesmo ria hypotheso de SÕr O lDCll
digo incap<tz de trabalhar, desde quo . o fttç:t 
ein logar onde hü,ja. estabelecimento ·para 
inendigos; e pnpe a mendicitlade, nesta hy
pothese, com pena de prisão. Haveeú. algu
má violação de direitos; nesta hypothese 
que :figuro, de mendicidade nestas. ci"rcum" 
stancias ~ Certamcato não. Vê V. Ex. a 
confusão foita pelo nobre Deputado pelo 
Maranhão: uma cousa. é o cl'ime e outra é a 
contravm1ção." Desde n. pl'imeil'avéz que: oc
cupei a tr~bumt para tratai· desta questão, · 
declarei que o artigo do codigo, qne esta.bc- · 
Ieee pena para o sacerdote cpte fizer o ca&'l.
mento religióson.ntes do ciyil, está mal clas
sificado eptre os ~rimes e docln.rei mais que 
via no a.i'tigo mna contrtwençi'i,o. · 

Tenho por ostii forma. respondido n. mudos 
argumentos do nobre Deputado pelo Mara-
nhão. · · 

Não sou entendido nas'cousas da religião c, 
por isso disse ··que se vcstis3e um:L batin:i 
quereria a prececlencia obrigatoria do casa
mento civil, o quo fez o nobre Deputado pelo 
Ma.raTi.hã.o dizer -que seria suspenso de orderis. 
E p.orqúe, Sr. Presidente? Poi'que queria · 
uma. causa que a propria Igreja quer, no 
dizer do nobre Deputado pelo. Maranhão, que 
aqui trou~e. documentos .. piLrtidos da curia 
romana em que sedeclarava que era r1reciso · 
que os. padres aconselhassem o casamento 
civil paraevitar~a polygttmia.. Como, po1;ém,. 
é :p.ossivel evita, r a polygamia desde qüc tL 
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' IJl'e~edenc_itt do casament.(~ .civil nã:? .so.íayle um crime c1ue ~carh~_,>eons~a~ado oxacta· 
_ o~r1ga~~H'Ja, desde .q~B os mwu;t1•os religiOso::; mente com a cerwwpta rchgwsa, porque 
na.o oxl.J~n~ a certrdao do contraet_odo .casa- a hypotl1esc é a d..Q.... um càsamento religioso 
mei,!to mvll pa.ra cclehra.r a ccr1moma ~ O celebrado entre um indi.viuuo c uma. mulher 
quo se q<'t, , Sr. Prc~idc~tc, é o (ll1ü tem sido quo não é a sm.t legitima, o que quer dizer 
denuncmdodesta tr1buna urna o muitas vezes, clurante a vaLidade do casamento civit ~ 
ê que n. J)Olygà.mi<L exis1;e, 6 que innumeros Não figuro :t hypoi;llesc em que lw.ja a se~ -
casamc~tos. t:cligioso_s se vi1o . fazendo pelo paração de corpos; figuro a hypothesc de que-~ 
mesmo ~ndF~duo st;m nenhum,a' punição_. O nenhuma inl.ervençã() ·judiciéü para o e{f'(~ito 
mesmo 1nd1vuluo pode casa.r· dmts, dez, vmt.e de sep<~l'al' os corpos dos conjnges tenha. 
vozes religiosamente, sem ~solfrer nenhuma se dado. ·. · -- . 
pena.,p.orqneha.verti. sompre meios deilludir Nã.o (i e:'i to o unic·o m;ti CflW vejo nestu. · 
n. boa. m do sa~erdote. hypothesc; o qnc . vejo tambem ú (JUC o ma.r 

.OSrt. ALFREDO PlN'ro _A questão 6 os- serli. irrernedíavcl por(p.le, J?Ctanto n. nossa 
colll_pr umlt nova refigião. . · )cgisbçíio, o. atlnlte1·io constituo um imp~di~ 

. ~ - monto dcrirnente ; o adultero não' podel'Ú. 
O Srt. GALDü'iO· LortETo- Na mesma reli- . cru:m.e eom it sua co-ré adultcr(L; por conse

gií'í.o (~ possível o fit.r.to, porq un lla vct'<Í. sem- q ncncia; a:indn, mesmo quo o casamento civil 
prc -meios de íll udil' a bo:r. f(: <lo ministro vonha a dissolver-se }JOt> lll.orte da mulher~ 
religioso. digamos, o casamento não se poderá. e!l'ectuar. 

o Sn .. TJ~JXElltA. n~-: ~A __ I•: assim iremos ent.re o adnlte~o. o n. s.t:a. CJ?-ré; 9-uer ~~zer, ~ . 
a tê 0 m.ormo nisrno. c~wa.mento rcllgws? .Ja~mns_ sent le.g~hmado 

porque. a ·nossa. 1Cgislaça.o nao o perm1tte . • .. _ 
O SR. (3-Ar.ntNO Lonrm>- O que I'esnlta Per·gunto-ê ou não um mal irreme<liavol ~-

dessa impunid<ülo (l a do.smora.lizaçáo do cn.- Perdura o cn.sa.mento çivil, o marido ca-
samento religioso. ":-sa.-se l'oligiusamcnte com Olttr<t mulher sem, 

Desde cpw <~ . precedclllcht ohrigu.toría. do cp1c ;,t (3SSe casé~mcnto .relígioso .. tenlw. prece-.· 
casamento civil fosse nmn. verdade de ra.cto dido qualquer interveHçã.o judicial; morta a 
COTuO ê de dit"eito, O .{ndividno qno CU.SLI.SSC InulhCl' legitima. segundo ü. lei, poderá SCl' 
l'Cligiosmnonte·segunda voz ter-ia de ser pu- legitim<'tdtt a uni5.o qne se ini"ciou com 

· nidv; lJOI'Cl~P:~ra. casar t·oligios•tmente um<t o casa.mento roligi.oso, <lm·a.n&e o precedente 
segunda vez ná consta.neia do a11tcrior matrí- et~samcntó Civil '? . .. 

· mOJliO terin de casar civilmente, ,e cntãonílo Alei dô ctt(:!a.mtmto civil responde pch~ ne~ 
seria P!tt"iido pelo facto da. bigamia. religiosa., gativ[t. · · .- - . · · 
m;ts péla lJigamia civil, pelo facto de existi- o SR. ALFREDb PINTO-v: Ex. está argu~ 
tem dous.casamentos civis. · . · montando com muita logica. 
· 0 SP,. SILVA MARIZ- E não podia cas~r 0 Sn.. GALDINO LoRETo~Pa.ra dcmonskal'. 
reUgiosamento pela segunda. voz 't · a neccssídaue (lri. preccdeneia obdgatoria .· ~o.· 

o Sn., GALmNo Lom~To·:._ . Respondo ao casanl.cnto civil e11 vou ler, e sem.nQmumw · 
IJOlJI•e Dcput~(lo : agor<.t pôde, porque nã.o l'Cct·iiliina.Çã.o, uma declaração que cscanda..:..·· 
existe de facto a prccedencía., do · cu.samcnto lizon a muita gente e sobretudo os catholicos, 
civil mas si existh;se seria. nccessu.rio cxltibir sobretudo esses que creom que fóra do casa~ 
a cei•tídão do contract.o <lo casamento dvil, e, monto religioso não existe ma.is. nada. Leio . 
nesta hypothesc, 6 qu~ cxistiriaüm. segundo no num;r~d.o l)_ ~o.corrcnte d~ um periodf~o 
casamento civil. do -U.bern.lJamtrtu.la..do Lavoura a C?11~mercw,~ 

MitS~ Sr. Pre:Ydeiüc, ou affiumei flll0 drt _ «Casamento re.hg:wso i.~~tes do ~rvll-: ~o 
pl'ccedend;:~ facultativtt do casa.mento ~ reli-' .fm·nal do Co?nme.rmo. de ~mz .do Foru., fo2 lU~ . 
gioso l'esnlhríam males irremediaveis, se- -seeto o S?gun~te mcd1torw.l: -DECI,A.RAÇAO~ · 
gnl)do a. nossa legisla.ção. . . . . . . Poe ~otrvos .Just~s ~ dco1'~.cm moral: d~c~<tyo 
. Vou ;tpresent.u.r uma; llylJothoso' c ermo c1ue ten~~- cont~~ln<lo ~l:>amçnto ~ehg1oso. 
(ltlO ui\.o poderei ser contestado com vu.n.: com Mar1u. José Duts, c nao me convmdo rea~ 

_ trigcm. · ' . . .. · 1izat· o civil com ~ll~t, v~u 'fa.zel-o com outra 
um individuo casa-so civilmente, 0, poste- para _os fins de _d:1rmto, P?r sel'. ~ste o _que · 

riormente, ca.sii-se religiosamente . com ontt'a. constitue a . .famllta. _em .Jmz _de l<.óra., 7. ~e 
mulher q1.1e não a; sua legitima; haver~, pot'- m~rqo a.e ,1901.-~ rogo ~le .~orac10 Antomo .. 
tanto, sogundo a nossa legislação, l1ffi adul~ do::; S~ntos, Edua1 do Faln\d1 tch.» . . . . 
terio, c o ca.samentoreligioso não f<~rá IJ1ais O Sa . . ALFREDO PINTO- Denunciei es~~· ' 
qüc a constatação desse ().dul,.íierio ; será a. facto m~ imprensa e na tribuna da _Camal~â~ 
sagração de um crime, nessa hypothese. . Milhares desses factos se .dão. no Estado ,que 

Pergunto-si o ~~j..a<lo pódc per-mittir essa tenhoa hqnru. do representar e hei tlc contit~; 
n.noníaÍilt, . si pôde .Pel'mittü· ·a; consagra.çll.o m~a.r a. à.enunci<ü-os.. · · - · · · , 
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SR. GALDINO LO RETO ____:_ Não: venho pro- distp, p~ra demonstrar· a-necessidad~ da p~e
- '"''"'"'" sentimentalismo de ninguem; desco- cedüncia obrigatoria do casamento civiL · 

os motivos,- a situação especial em qt1e Não é preciso malsinar o clero para sus-/~ 
seactwu esse senhoJ',; mas o que é verd~de é tentar as idéa,s que ·temos defendido. _ --,;P;::7 

póde tratar de mnaj1ypothese · em o SR-. ALFREDO PINTO -:-,Apoiado; nunca . 
mulher que com elle cóntrahiuo casa- p sá s ·st ·· · !l 

·l1n·Prlr.n :religio 10 seja uma vieti má. · .. en mo m 0 
• . . · /.~ · . . · 

0 GALDINO LO RETO-. . . fossem tonos OS 
remedio tem os nobres Deputados que clerigos, todos os vigarios,impeccaveis,ainda 

~e oppõem á precedencia do casamento civil d 
._,para esta pobre mulher que supponho _ser assim, Sr. Presi ente, os males que nós de-

uma victima, ~ Certamente nenhum. nunc'iamos. · · -· 
·-· ·Que punição é possível se estabelecer na· O SR. ALFREDO PINTO- Se repetiriam. 
,Jei para esse individuo, na. hypothese delle o SR. GALDINO LoRETo-... se haviam de 
:ser ·o unico ·culpado dessa desavença? Nem repetir. · · · · 
uma. - Dizia o nobre Deputado pelo Maranhão, 

. ,,_> Acceita a emenda do nobre Deputado por que, si se estabelecesse a precedencia obriga-:
I\-Minas; ao menos elle .não escaparia á punição toria do casamento civil a igreja ficaria de-
>,da lei. pendente do Estado. _ . . . 

:-Sr. Presidente, é possível que o libera- Não vejo, Sr. Presidente, .onde está esta -
lismo esteja com aquelles que se oppõem, dependenchi; a igreja contin11a· a mover-se 
que combatem a precedencia obrigatoria do como bem entender, a dirigir~se como at.ê 
-casamento civil ; mas a. verdade ·é que o al- aqui, apenas dentro . das normas l~gaes, 
truismo está comnosco (apoiados.) Somos nós normas que a lei estabelece. · . 

:' que procuramos um remedio para aqu~_lles E não' é uma lei orâinaria.; b~m vê· V:" Ex. 
;_·>que soffrem, somos_, nós que nos preGccupa- que é a. lei ba..lliica.• da Republica. . .... __ · .. 
,, mos com a sol'te dos outros, desses outros que : Foi esta lei que. estabeleceu que á unica. 
::§são, com. certeza; a grande maior~a da pop_11- familia.moralizada,Jlones·.a,era a, qu(3 tinha 
~dação brazileira. . . • .. ·. poe 'ba,se o casamentü""civil, e;-si não é per~ 
~-_.;_{_-:o_._·_ s~ .. ALFREDO PINTo-Apoiado; ha distri- mittida nenhuma religião immorà.l; segundo 
.. · t · · d · - · 1 · o criterio do legislador, o criterio da soei e~ 
;;-,~c os inteiros on e nao se rea iza ·um so . ca- dade,porq· ue o __ -> criterio•.· do le_gi_s_l_ Mo_r;_n_es_te 
~:saniento civil e onue o padre vem para. o 
--~- - 1 ·t d" t . . caso, é .. ó reflexo do_critr~riq,do.poyo - •e'da 
'&iPJl PIo Izerque esse casamen o e um casa- Nação, pàra os quaes elle legisla; não. dev-e 
L:ímento de cachorro· ser per:rp.ittido o . casamento. religioso antes 
,,~ - O. SR. GALDINO LORETO-:Yê V. Ex.1 . Sr. do civi.l. .•. . -.. ·. · . ...... > •. > ... ·· . . 
:· ··Presidente, que ha uma :-hora me occupo - Si é assim, Sr.Presidente, não seiporque 
:s deste projecto, sem me 1'eferir aos vigarios razão esses que invocam a liberda;de. de-con
~ . da~ quebradas dasmontanhw;;; vê V. Ex. que scien,cia. para. fazer o casamento. religi()SC> 
):-;ainda não dirigi recriminação alguma. contra antes do .civil, não. itão ·amanhã,. em • nome 
~~esses sacerdotes; porque, dado mesmo-que os de uma mal entendida liberdàde de cohscien
ç·;'vigàrió; dessas quebradas de montanhas, cüi até á permissão de culto-s' e cerimoriias 
'~::.se)imitem a prég(!.r aqui.llo que é justo, que no ver da pópulação seja.m immorae.s. 
fc:caquillo que é razoavel, aquillo que _é impu- Porque, Sr. Presidente, não sei si ha uma 
;:::nível, aquillo que é irreprehensivel, aquillo moral absoluta ou si a 'môral· é relativa. ··· . _·--• · 
;;. ·que. não se pôde censurar, resta Sltber ·si O que é verda,d:e -_"é q.ue .. hoje; si nós visse_. 
[:. esses vigarios· serão .bem comprehendtdos mos uma autorida<J.e entrar. élu uma ,casa de 
::; ;pelo seu auditoria; resta sttber si, quando o famllia e"obr!gar.. o chefe. a<'bat~r ern seus' 
~;:?'V"igario diz que não havendo casamento ·re:: filhos.e suá mulher, por qualquer malfeito, 
·~<ligioso., perante a igreja, não ha easamento, a nossa consciencia se revoltà.ria. .. · 
~·:,:;;o; auditorio. c_omprehende ._.lJem • ess:1s pala- Mas, Sr .Presidente, não hatalvez 29 annos 
;_.vras na sua verdadeira sig·nificação. . -·• ... que esta. sceri:a se 1'epetia em quàsi todos o~ 
j~_); . Que punição poderá soffrer um padre que angulos . do pa.iz; ei·a a escra.vidãó; -~? esta 
1f,pronuncie essas palavras~ Q~rtarnente_, ~ec. scena consequente ·da escravidã~~que hoje 
,;;é-nlmma, porque elle não coinmetteu crime nos repugna e nos parece immoral, ~ra per-. 
;?,5algum,. nem pérante a lei, nem _perante .a feita.meme moral "n~ consciepcia do povo, do 
~;/..igrejâ. · povo brazileiro de 20 annos · atr1fs, a quem 
~--· Elle dirá que foi mal comprehendido; e .esta scena não i'epugnava aos éost.umes .e á:· 
:.~·da.lü o casamento religioso a effectuar-se com moral estabelecida .. · .... · · · · : . · -
~:~· despreso: e menosprezo do casamento civiL .... · O rio bre .D~pütádo di Bahia figurotr a· hy~ 
~7 - Não preciso accusar o vigario da quebrad~ pothese de úm cre_<I.or · hyp()thecario q us rião 
~z .. da montanha; não.pr~ciso recrimin_al~o,eomo r~gistrou a sua hypotheca, e __ qu.w . segnÍldó, 
~0·1nimigo das J~Jtu.ras; . n~o preçtS(:! de naqa a lei,. n~g :póde fazer prevalece. r· os seus ?i~ · 
:t:-:-,:;f ' ' -- ·- -' ' . ' -. 
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rei tos .contra · terceil;os. S~ Ex. pergunt.du mtüto dà minha, tão cruel para commigó) -js 
- porque não sepune esse credor. S. Ex. chegou a · ~uppor-me capaz de figurar·;, :+ 

Pois, Sr. Presidenle, pôde haver paridade em uma emenda a hypothese de um.deflora.:.. :: 
entre os üous casos?- O· que justificariri :a mento-por.um impotente. ~ · . ::: 
pena? que mal póderesnltar da ütlta de i'e- Foi o ques. Ex. viu na ultimadas J;Uinllas --; 
gistro da hypotneca, desde que a lei àcautela emendas; que assim é concebida: •.. < 
o direito de terceit·o ~ Que n:ial viria reme- «Substitua-se o art. 2° poreste :~ Aqueile~"· 
diar a pena em tal caso ? que, abusando da boa fé . ou ígnorancia. de.> . 

Ella não p1·eveniria· cousa alguma;·viria nma mulher honesta, decidil~a a só casar.,se ·~~ 
· apenas augmentar a affiicção ao aHlicto,seria religiosainente iucorrerá . nas penas do art ~7=.~1 

apenas cruel, deshumana mesmo, porque, 267. do Codigo Penal, si a .prejudicada pro~ <E 
justa~nente quando o credor tic~va . em con- mo'ver o respectivo processo ou der-autori~ )-'-:: 
dições de não poder faz&-prevalecerosseus zaçãQ para instam·al-o antes de decorridos , ·'~ 
direitos, veria. prejudicados os seus interesses seis mezes da. celebração do casamento reli- · 'J 
~ pelarazão de não ter sabido acautelar gioso. » . . .· . · _ . · • ; 
esses inte1•esses, é que seria punido. · Não ha; Sr. Presidente, nos termos em ;~ 
· E punido :pbr c1ue modo. ~ Com a prisão ~ que está redigida estaemerida;ajJreoccupa.ção . _· 

com a multa'? Jcl o seu, patrhnonio - ostaya de que haveria um defloramento na . hy.po- , 
diminuído, e pretenderia o nobre Deputado these q@ se quer punir; porqué a disposíçaô -c;~ 
pela Bahia uma pena maior ainda ~~ começa inteiramente despreoccllpada de cri..-.: ·}; 

Não se estabelecem penas por gosto, e,na me de defloramento. Já estou -habituado . a) ;~: 
hypothese figur~~da por S ... Ex.; . a .pena .scrt,.a redigir <llrtigos do lei e, quando ·escrevo u~ci Xci~ 

.,_ei!ta.'j)elecid.a simplesmente por luxo, pelo palavra sei dar-lhe o sentido que necessa .. ;;;; 
gosto do mole.3tar a . quem já estava-moles~ riament.e deve ter. Purtanto, quando disse:j"{ 
.tado;· : - - . «aq_u~lle que, abusando da . boa fé ou· ig!l_ó::';.ff 

·Á pe11a não viria prevenir coúsa. n~nhuma ranc1a ue uma mulher honesta. .etc,», exclUI>.) 
··de mateficO·; mas,n,o caso· de'precedencia do -a.preoccupãÇã6-<f.§protéger ·a virgindade. · ;;~~:~; 

.. casamento ·religioso <LO civil, vêm impedir ' ElHL poderia ser uma virgem ÓU Uln.a;'-' ·.ij 
· u1n mal; 'ella~ é ·uma necessidade . . ·. · . viu.va._ .. . - .. , ... ... .. . . .. '-<'c 

. ·A Çonstituinte nã.o estava fói:'a.dos pririci.. • . Mesmo na hypothese de se tratar-de urna- '-~ 
. · :Pi.Qs .e <~ffirmações ljue estou·í'<~ZeJ1dO.· A Con:- viuva. o individuo que decidisse •essa mü7;>2 
· st~túinte : não : estn.J:Jelec~\1 - a · precedencia lher . a casar sô religiosamente, dQveria ~s~r.~~;;;i 
·. obrigt~tória do casament,o civil ao rel·igioso :punido. ..·· · · . · ·. · . · . ·::. :3 

· por i'ião eonsid13rar essa matéria constitu- . Não entrou,poist m~ meu calculo a preocÜ~);l~ 
·cional; ti:üts n.ffirmou a GomJ11is.são dos Vin't~ pação de defender a virgindade. . · - - : >- ,:~ 
e Um que essa precedencia devia ser regu- -... ·A. vir .. gind. ade.· e. sta.· va . exc. lui·d. a. E' _ pp. s:.·:·' .. '. ·.'.·.~.: ... -. 

~ ladá :pelo Congresso' Legislº'tivo Ordinario; stvel que as penas dQ art. 267 do Co'd~go?;-:: 
· . ao qual cumpria mant_!3r Oltrevngar a dispo.: Penalsejam graves, exaggeradas,sejam rigo~ ·::; 

siÇãp do Codigo PenáL- ·Isso · significa · que a rosas para a (igura de delicto que eu pretendo-:;l 
. Coninl.issão dos Viu te e Ull11 qne na Co.nsti'- crear com a emenda;- mas era sobrá este <;,· 
· tuinte representava as 21 circumscripções ponto de vista. que S. Ex:~ devia criticar :a · 
da, Republica, entendia . que .· nã.o era. dever mii::Jh<t emenda, para eu poder dar a respos~a· -~ ~ 
do poder publico impor uma pem., si ella conveniente. . . . • . ! :l o 7 ;', 

não fosse n.ecessarü~. · : Vê V; Ex. - que, si eu ·quizesse justifica,:r :·a :;,; 
Elia. declarou que a obrigatoriedad~ _dq ca- ·.minha emenda; mesmo sob est~ aspeqtQ}C 

. sarnento . civil a11tes do religioso ~ra neces- teria, de roubar niuito tempo á preciosa:F,~ 
saría transitoriamente e que, ernquanto essa. attenÇão da·caniara; desde que ella não foi. .} 

!;-necessidade · p~rdurasse, a obrigatoriedade ·at<tcada; por esse aspecto, me . parece qU:e ·, 
dev~ria perdurar, e ·quand9, porventura, a. estou 'dispens:idó de defendei-a. ·· · .· · ·, ;~~· 
:precédencia' ohrigatoria já não ... fosse neces- - .-As minhas outras emendas sã.o a que d~:;: > 
sâria, porque a _convéuiencia ·do casamento clara em vigor o ·a.1;tigo do Godigo e a qli~ :'; 
civiLse ttvesse infiltrado em todas as .clas3es permítt~ o casamento religioso sem-.'. a p~e~·~'0 
da. nossa sociedade, a legislação poderia apa'.. cedencia do ctv:il, sóniente no . caso . de vi.: ':~: 
gar de entrea8 suas disposiÇões penaes a que verem os nubentes· em estadó de.concubi< 

. purie o sacerdotê qüe celebrasse o casamento nato eum delles se achiir moribundo. . . - / 
religioso antes doei viL . . · _ . _ Esta s~gimda emenda não é uma inte~·i:-1 
·-· Já tenho, · .sr .... Pr.esi.:l.ente, .abusado ·. por yenção nas attl'ibuições daJgreja;; éa6men~.;E 
démais (nao apoiado~); daattençã.o d()S ·meus uma isenção legal para a pena q!le é est_àb!3~;;:.;. 

~ . illustres có.llegas;por.é.m, se1·ia ~m~çlesattem- lecidano~ Godigo Penal ~ . ·. · . ·~. .. .. . .. · . .: :;~:~·ô 
çã~t ·::aeixar de . . · refer1r-me · .• ao diScurso .. d~ · •·· Esté é, :P~lo menos, () • I? eu :pensamento.:·:} ~2:;;i 

· nàbre .· Peputado . por :Per:na1llbuco;·-· que · fo1 .. Quantoóá e1nenda segut]]te que PI'OÇ_~m~A, 
. > •éom,· a. sua. logi<~a. qU.~ sem duvida . di1fere éomo vicio de "consentimento a; celebravã,()'~;~ 
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do C<~S<~mento civil com '" pr·omossa. de um 
casamento religioso posterior, si este ultimo 
casamento nito se· l'Oalizu,, ü nm meio do e vi-

- t.ar que i.L consciencia rcligios<~ de <~lgum dos 
conjugcs fi'que offcndida, por esta f'úrnm. 

, Figueci <t hypothese e acho que mesmo os 
mais clel'ica.es desta Ca,mara a ttcccii;am; es
tabelecida i1 precedenéht obrígatorüt do ca
samento civil como a querem Q ella, esGi 
estabelecida, na minha opinião, nas nossas 
leis, nem monscnhor Mourão, nem nenhum 
·outro Sr. Deputado poderi.Í, razoa vclmontc 
recusar css<L emenda nos Germos escrupulosos 

discnLimos no Cong-resso, no interesse do cer
ca.t· osso casamento de certas garantia,s, não. 
é cous<t pam ser Julgada com o velho, aca
nhado G estoril cl'iter,io mct'<tmento jtn'iclioo, 
sinão com o novo critel'io ~ociolngico, ma.s 
d;t soeiologi<t in torprcliad;t · pcl<t cloutr·ina 
evolutiva.. . 

VAmÓs Sns. DEPUTADos-Vamos ver; que
l'emos apreciiw isto. 

em que ella foi coneebida. · 
Sr. Presidente, creio ter justificado as 

minhas opiniões e me dcíondido da increpa-
• ção que me fez o nobre· Dcput;ado por Per

nambuco, c, tendo êumprido a minlm missão 
na tribuna por cmc1uanto, podendo ainda 
usar da palavra ncsf;a discussão, sento-mo, 
dando logar a que o nobr·c Dopul;ado l)Ol' 
S .. Paulo, quo está inscripto depois de mim 
c cujas idéas ·estão em harmonia com as que 
acabo de expender, poss<t clercn(lel-as mais 
brilhantemente do quo o humilde orador 

Q Sr: .. SYLVIO ROMI~FW-E' clal'o que não se 
nos péde nesto delmte <t millcsima rcpe
tiçâ.o d<ts velhas polemicas entre 1·e.r;alislas e 
itllrarnontanos,que se hão pmkahido na histo
l'ia. da eivilisação occidental,· nomeadamente 
a datar da épocl.L do Renascimento, ·tempo 
esse ás vezes tão le.vian;lmcntc elogiado, por
quanto não devemos esquecer que, si é vet·
dacle ter sido então intensíssimo o brilhQ. das 
lcttras e tlas artes, não é monos certo c1ne 
desse per-iodo é c1ue dalia na, historia mo
deen<t o singular· phenomono poli ti co, eonhe
ci(lo sob o nome rlc âbsolutismo régio. 

E, si esse régio absolutismo prestou alguns 
serviços ll<L grande ohr<~ da unificação das 
nações européas, nã.o deixou, innnmcra:S 
vezes, do abusar e, à.inda hoje. aqui c a.lli 
elle tem <tS g<~rras adnncas fincadas no corpo 
empobrecido !los povos. 

•. acaba de fazol-o. 
Tenho concluído. (;lfuilo bem ; 1/tttilo bem. 

-O m·ado1· J cumpl'ime1itwlo.) 

-'-
SESSÃO DE 24 DE MAIO DI~ WOl 

(Vide pn~. 203. do presente volume) 

O Sr. Sylvio Roméro- Começo, 
.Sr. Presidciltc, pedindo a V. Ex. ~ <L Casa 
sérias escnsrLS por me atrevct· a cntr<Lr neste 
debate, e por dnas t·azõos prillcipac' : 'pt'i
meiramente, p.orque, não tendo as::;istitlo (ts 
discussões neste recinto te;wacj.as o anno pas-

' sado, CI,UC, me consta,; foram de um bt'illtan
_tismo desusado, o notando sct· o mesmo o tom 

,· ; e])). que prosegt~em ellas na ~:~cssão ac:Lual, re
.ceio ficar muitq aqucm dos orauores qne mo 
·precederam, além do pel'igo ClLlO corl'o de 
· repetir idéas já. por .outros elega,nte e valen
·tementf3 expostas, isto· por um lado,e, por ou
···tro,por quenãopossoescondcr oenqara!' a sub-
stancia do assumpto por um modo assiLs di: 

, vergent_e daqu<.>lle qq.~ vejo' predmúinar no 
g~ral d<LS qpiniões aqui aycntadas; encaro ~.t 

· mat(3ria porum, prisma diverso e temo não 
•.·... ser con.venientcmente comprehendiclo,ou, n}C

lhor, bastantemcnte justific<J,do no meu modo 
. . de dissentir. 

P:1peqe-me, Sr. Presidcqte, que a questão 
dp -casi~mento civil, no pon_to em que ella se 

" · ac~a;; a l:>a.her, no intuito com que élgora a 
:<.,',"t 

Pretendeu por veze~. entre outros cxoebi
ümtcs exa.gge~'OS, traze e sopitad.os Justos im
pulsos d.o poder espiriturd, do poder; da 
Igreja, nobres surtos d<t conscienci<t reli
giosf)., ;üevanta.das aspiraçõo~ ü.as almas dos 
crentes. · 

Por outro lado. a Igreja lhercspondia no 
mesmo ·tom, o, desde então, nã..o foi mais 
possive>l cp1e se discutissem consas rcligios<~s. 
sem se <:Lzed<trcm os animos ; c, <tinda agortt, 
nós mesmos nsttt~rlos dn,nd.o exemplo <listo, 
neste tteordal' de paixões irr.it;mtes, neste 
tlespceta.r do coloras mar contidas, cmc o 
actual debi1t.e va.e levrmtando. A poeira, co:
rnoç~a j;L a, asphyxial'. (_ ilpo,iaclos e niío apoi-
ados. ) . . . 

Nõ.o se h·ata, lJOr ced,o, de repetir osSiU:l 
pugna::; hoje e::;tercis, e nom tão pouco se 
tmt<t, Se. Presidente, do dar tt~mhem a cen
Gcsima edição das fa.,;eeias do ·voltairianisnw 
e do~ mncôres do f'anatism.o : n,s pilheria 1 

anti-religiosas fizeram jiL o seu tempo, as 
crcnç<~s rudes c intensé~S não se des~rraigam 
a golpes ue ricliculo ; \mas tambem os furo
res elos fana,ticos-~ as coloras dos theo'togos 
não convencem ninguem. 

J~ 'Caos são os quatro grupos principaes -
que sempre se degladio,m em de tratando de 
co usas de religião, max~!Jlé no que se refel?e 
a assumptos como este ClUO se debate : r.e,qa
listas, uf!mmontaM$, impios, .atacciQ·;up·iqs. 

I~llc11 fazoms~mpi;e as desp.ezasda pugna"; 
mas nã-o é corno criterl.o cléss.es COJ.Ubatent.ea 
que venho dizer na. questão. · 

I 
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O meu criterio éo da philosophiá. evol.u- ct•ent.es, um<L CI'<!a.r,ifí.o extra-humana, lnms
cioni8t1t, encarnada, nas suas gl'a.ndes Linhas cendentaf., intangível, div,:na, supcwioe a todas 
gcraes,no philosopho magnoHeebet·tSpeneer. as criticas da q,xpol'icncta e da r·azão. 
Todo o homem tle caractcl' e cunvicçõc'l . Om, rnens sol1hot·es, Jacilmotd;c compi'C
Jirrries, imuimé si elle tem <dgttnHL respon- hondet·cis que estas duas intuições, gcml
sabilidaue_ publica perante o seu paiz, não rucrHe espalluvhs, get·alnwnto ad miítidas, 
deve opinar· sobr·o os factos c phenomenos gCl·almcntc t~fagadii:; por seu:; secli<Ll'los, que 
sociao;:; e políticos que não seja den-Geo dos são a maioria, são dous pontos de vista Ol'ra~ 
preceitos tla philosophia que scgnc. dos, absurdos, sem :t menor base nos factos 

O SR. FAusTo CAJwoso--,- ~ si cllc nã.o e nos ensinamentos ch~ histol'ia. 
tem philosoptlia nenhuma·~ E são cUcil, s~i.o c.>sos dous cl'i·os, esses 

o Sn,. s~~r.vw ROi\IERO- Tanto peior parlj. dous absueilos que, COlllO dous nH:"tos phan
quom não <t tem. A minha, iteabei de dizel· o, tasm;J,s,porseguelú o.-> ltomcllS, ou, como lltw.s 

I 1 .1 magicas piH·.ver·s;ts,lltcs conturbam osaDima,;; 
<i, nas lin ms <;apitae.;, <L Jclla synthcsc uo 0 ob!'lcut·cccrrt 0 bom senso. 
grande philosopho inglez, synthese onde 
Jnbl'igo a juncçã.o dtls tlua~ ll1<ÜS poderosas F<tçamos applicação ao ca,~o ([UC so <liscute, 
ide ias Legadas pelo seculo X: VIII ao secnll) ao casamento ci vi I mn f;_LCe do religioso. 
que acalm.de findar e por este transmittidas Conforme 0 pat·tldo u. qnc por-toncc, ele ac
ao que ora começa : (t critico, elo conlwci- cot·do com 0 gntpo em (1Uü f-ie fi i ia, Q eon
menlo e a doutr(na da e-voltf.f'ro. Amlms tenuot·, si ú dos qno consideram <L religião 
avultaram crri' K <Lnt, c uc~;orrenuo por La- uma crcn.ção intcrosscira üc piLUl'OS llahcis, 
marck; Hamilton, Man,;;el, Darwin, assumi- arnosqui nha o n.cto religioso c endeoza o civit, 
ram 0111 Spcnccr uma fórmula de tfm vigor disparatJ só igual <LO elo:; quo, por pct'ten
incomp~ra vel. em· em ao gt·upo dos I! li O temn a · l'el igião 
. g• cs.·sa philosopl_üa. ClUC fornece 0 csclt1rc- como uma. l'OVoL:tç'fi.u immeuiat<t li<L di vinrlaüo, . 

· · · cobL'om do lmld,!ot; o institul;o cir;it n fazom · 
cimento ditS leiS funrla.l110D.t<tCSTlHOteom prc- do religioso llffii~ cspocic UC chimct·ieo nol-i 
stdülo ao dusenvolvimento- (los povo:), das me l(tn.aere .a se pcr·üet· IHtS uuvnns entm os 
sun.s J'l1rmas JJoLHicas, das sutts ceenç:a.s, c!i~S ' 
smts idda.s, do i?Cll direito, das stms indus- c:tnticos dos <LIIjos. (Muitos apoiados e neTo 

t ·· apoiados.) 
,rias. E' clht qnc cnslmt o caúünho seguido, Scr<i. mister·, Sr. Pt•esitlento, demonstrar 

-atravoz do tempo c do espaço, por todas a.s quão illusorios, insubsistentes são esses 
instituições, ou seja o Estado, ou <t· Ratigilio, velllOs, C'..Sscs gastos modo~ de compre!Hm<lér 
ou a .rb·te, ou a Inllust1·ict, ou ° Commercio, o cas;Lrncnto, oriunctos das duas velhas o 
ou- a Farniti(t ou o Casa-mento. 

t · · 1 
!..._'•'1-S't,·as m.·L,.·,oir•rs antl' theti-cas doJ cornpr·e-

Ta_n_ o é apta pa~a ( esvenda.e os ;:;egt_·ndos · · · - '" 
d l - · llondCL' a religião ~! 

a evo uç<1o · de unm esprn:ic a,nirnal, como Set'!i. rnistm·, ·corrt a philosophia evoln- _ 
de uma 1·a.ça de homens, i;a.nto do systcma. t 1 t 
pla;neta.rio, ou da t'orma,;U.o.da tcl'l'a., éomo cionis a, l.em Jt·ar rtuo ~o easamen o é uma 

d t . d sintplos CI'C<Lção ltuma.ml, nii.o <Hvin<~,Htlccu-
do esenvolvimen ·o ua.s ltngn<ti:l ou ·a colo- danmL da promiswidwlc primitiva, do m,,_ 
~~z;;~o UG um paiz e tlit origem do mn povo 1.ritWCI.tllo! <h pot!Jltlldria, quo . so foi lent:L~ 

g como neste dobate os toemos fulirl:illten- monto deput·a.nJo atra.v<iS das <liVct'StLS 

t t plmsos d<l evoluçito da eultum, dcsdo o 
acs stí.o os concoi os de Estado, do 1·eligir.To, l'ogimon trib<~l a-té a ot·gnn iza<,:ão dos g1·andcs 

de casamento, - ~e {amil-ia, l'olcva. conhoecr o E~tados antigos, c a:;sim suecossivamento 
ponto tt q no O:iSi_~s equstL:'\ chegttt·;~m nu lli'a.- tL1;ú os tempos hodim·nos ·? -
zil, como ehegaeani e por(1ue chogaeam, e sl> Soy:~ mistm· lembrtLL' quo ossttrospeite:tvel 
na philosophia cvolucionistu. se podem hu.IL- instttniçã.o, ·I)<Lra so dctcn<ler do llll<tosquer 
I'il' luzes l)ét!'Ü devidtLlllOrttn :u; · ~tl.H'üCiar. a.taqucs, basta que se não esqueça que ella 

VozEs-Muito bmn. () nob1·c c dign<L, como nobl'cs o dignos são 
O SR. Sn.vw Ro~mrw - E :wtos de mais toJo~: os productos da cultura, todos aquelles 

nada, Sr. Presidente, enmpre advm·tir cruG mn que collahoraram as grandes idéas e os 
a mü. ioterpeetação do que scj<t uma reli- püros <dfec tos dos homens~ 
gitio é· a orig·em principal do todo o azedume Será nüster lembrar que esse modo 
que sõe inva.dit' as almas, q;uan~o ~agitam distincto da compl'ehencler o c<tsamento, 
dl~j:!ussões desta. ordem~ ... . ensinado pela plüloso:phia <'yolncionísta, é 

Aindaê semm·e quasi toda a gente que parallclo ao modo como clht cousider<t a·.'-
disctl:te de ,·et·igiao ou a. considei'a.,-· si é üo i'eligiã.o. ~ . 
grupo dos clw.mados livres po~1sadores, ' urn(~ l~sta, aos olhos (iessa phUosophia superior, , 
cottsa friv.ota,, ·umr.t croaç({o inte1·esseim : de não é mua. falsa, obnL· clét esperteza, nem a , 
pádn:s .velhw;os, ott, em córüpl:e'ta pola.:d- .revelação t.1'anscenüente de uma. divindacle=-:
d<Lcle, a. considem, :ii -é (lo grupo üos é um<L len~a e <lolot·os<L creaçtio üa humani-
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-__ dade, correspondente a uma necessidade fui\.- Segundo os preceitos da -philosophia eyo- _ 
- da.mental do espirito c do coração, na qual lucionista, Sr. Presidente, · toda e .·- qual~ 
- _ella tem accumulado aqui os seus terrores, quer medida politica, toda e qualquer . 

:>.~allia.s suas esperanças, doahte .do enigma das aspiração do direito não _ póde ser berri 
>;;-cousas, das vacillações e lacunas ·do conheci- a9.n~atada, não pôde ser bem apreciada, , 
., mento, ein face do problema da origem e do s1 nao é esclarecida á luz do estado sociiü 

destino do Uni-verso. do. povo a que se va,e ella. applicar. · 
Emquanto esse estado da. razão produzir E'-me indispensavel por .isso lançar _ as · 

.. na alma humana a peculiar emoção, o in de- vi~t~s _ .sobre o estado _ presente da nação 
·finivel affecto que se tradnz na prece, o brazüen'.a . para bem lhe appl'ehender _a , 
homem _será um animal religioso. , carc\ctenst•c<~ e mostrar o grão de couve-

. - Aphilosophiaqueistoprofessa,ensinaares· niencia ou inconvenieneia em que por-. 
peitar todas as grandes c reações d;t cultura; ventura se acham para com ella _ as provi
ensi_ na, ·a respeitar a religião e -nella o casa· (t~ncias aconselhadas pelo pro,jecto que se 

discute. · .. mento, si um laço mutuo os prende; ensina a s· ii .. 
~--. respeitar a lei civil, o Ei>tado, onelleocasa- - i osse presiso, Sr. Presidente, eleger um 
, ,-- mento nas relações que, porventura, tenham assumpto que melhor reflectisse a.s duas 

entre si. grandes falhas de nosso povo, as . duas 
grandes lacunas que se nota de alto a 

Para mim, pois, Sr. Presidente, · nesta baixo em sua actual constituição intrínseca, 
questão, riiiu me anima o espírito · regalista, defeitos que não -receio definir; porque elles 

-,_,,_que se prazia em castigar sacerdotes para são tambem ·a partilha commum de todas 
exaltar as prerogativas · do Estado, cujas as nações amer·icanas de sangue latino, 
funcções desejo vêr muito e muito reduzidas. comquantõ, a.ggra vados no Brazil, pela ex

_, . .. Acho até que se~'deve deixar completa- tensão doteri'itorio c , a falta de .systema, 
•... mente ou quasi de lado neste particular os que presi<liü, desde os tempos . coloniaes, ao . 
::~·. padres . de qua.esquer confissões. __ __ . _· seu povoamento ; sLfosse mister escollwr 
;-c_ . Nos dolorosos factos;nos crimes grosseiros um-assumpto. dizia, que I_Uelhor estampaSse 
>:·•que se ·estão a tepctir pelo Brazil emfôm,em as _ duas gt·andes falhas , de _nossa actua.l _ 
:~~ cousas de casamentos, bem antes de chegar caracteristica, outro mais adequado não 
·.· ·. aos padres, existem os mais perigosos crimi- encontraria do qué o da ma teria em. con-
'·'nosos sobre os quaes a lei deve lançar as troversia. . --

_.," vistas. · ' E de facto, a primeir<~ grande s-ingulaÍ'i-
. De que se trata~ Não é, repito, de casti- dade hrazileira. evidente aos olhos dos 
gar sacerdotes, sinão principalmente de observadores, ainda. os menos perspicazes, é 
prevenir e castigar crimes. _ · .. a singular antinomia que se nota neste paiz, 

· Duas ordens do violadores da lei nessa entre um pequeno grupo dirigente, um redu
-- questã.o de c;,tsamcnto existem: uma é em si, zido punhado, umu. dlite de intcllectuaes, de 
"- quasi insignificante e ~ a dos sacerdotes fa- um lado, c, do outro, a massa quasi amorpha, 
; ·naticos que ainda fazem predicas e sermões da população, da qmtl mais de novo 
· contra o. acto civil d,, casamento. Contra decimos, no dizer dos ·competentes, é de 

,. :.9stes, :salvo alteração da ordc~n pu.~lica, não analphabctos... Graves consequoncias oJn;t
. ·· precisamos tomar providencias. · A outra nam desse estado anomalo om todos os 
- ~ cspecie de transgressores é a dos que, aco- ramos da actividade nacional. E' }lOl' isso 

· bertadós pelo facto de só ser reconhecido do que, na ordém' artística e ·littoraria, não 
· '. Estado o ca.samento ·civil, entendem de se possuímos uma belletl'lstica c1uc s~ja uma 
~! '.casar uma e mais vezes religiosamente, pl'a- especie ~le expoente da ·vida emocional e 
.,::/ ticando uma verdadeira polygamia por fins aft'ectiva do· povo. A litteratui'a não passa, 
,::',-' de_ pura eoncupiscencia ! Uluderú vict,imas o mais das vezes, de uma. superfetação, uma 
~-:; incautas, casam perante o padre, j_ú. com o parodia ,de themas _ alicniginas; ·.porque _ os. 
~ •. plano feito de, passados mezcs, abandonarem poeüts não sentem paJpitar o coração das 
:;:, _., __ as pobres intelizesindefesas.- · nossas gentes, não as conhecem, não cantam 
i . . E nem se pense ser c ousa ·de · analpha- . <LS suas alegrias nem pranteam as suas dores, 
t:>lJetos, ._ como illusoriamente se anda ahi á üão idcalizaJn as sua.s lendas e fantazias, c a 
;;; ·assoalhar, que se possa éorrigir com meia poesi<~ deixa de ser:, em taes circumstancias, 
1i> duzia de escolas de primeiras lettras~ .. · a floração ideal das el'noções da raça, coadas 
> :~ - Os'guapos seductol'CS. são muitas e muitas através os seculos; e, mais ainda, porque 
..;· .. . vezes espertos e• lidos Dons Juans, _ entre os romancistas e dramaturgos dãó-se por bem 
__ .cujos predicados -entra _a geitosa habilidade pagos quando imitam os mestres europeus e 
t<t da ·. redacção de amorosas missivas. Não é -repetem a§ scenas e peripeciàs de um viver 
f::Lçousa. exclusiva dos sertões, comquanto ..alli que . não é o nosso, M aspirações de um 
;:/s~ repita·tambeni em profusão~ sentir que não é o 11osso, e dão aos seus-
:;, .. ·,,·· 
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quadros as côt:es de uma socieclade que não é a fundação <Je um imperio igual ao Romano . . 
a nossa. · · c os povos IlJel'icos, os povos I-Iispanicos qw~ 

E' por isso que, n<i esphera economica, não mais de perto nos tocam, sulimettcram com 
temos industt·ias peoprias, não possuímos um -um punhado de aventureiros, os vastos do
co:inmercio nacional, · não passando o paiz, rninios"de Atahualpa c de Montczuma ... · 
ainda hoje, de üma immensa feitoria, onde o Não são os · homens de intolligencia que _. 
pequeno commercioé explorado por estran- são para temer, são os homens -de vontade ; ,J 
geiros, o grande commercio por estrangeiros, não são. a.s nações ha~cis c discutidoras que ·~ 
o commercío banca;rio pol' estrangeiros, as mettcm medo; são os poyos que S<Lbem o que. ..,, 

. manipulações do cam1Jio _são ob1·a cl_e cstran- querem. e conhecem os · meios de querer. . 
geiros,ra navegação anda nas ~mãos de es- E' a esse io~tt•mnento terrível dtt vontade, 
trangeiros, cabendo aos nacionaes a,s miga· 1msca,ndo seu caminho pratico entre as va· 
lhas· do imrnenso festim, qmmdo não lhes cillações allteias, qne, nos tempos hodiernos, 
resta apena.~ a vaga esperança de conseguiL· os povos Germanicos devem agor<L a smt 
um logarzinho no exercito, na armad<L, na :preponderanci<L incontcsttwel. _. · · 
policia ou no funccionalismo publico, onde a. Não é possivel esconder : nós, os hdinos. 

· concur_rencia estrangeira nã.o tat•da muito ,somos os intelligentes, os que se pagam_ 
que se alevantc ·tambem p .:~.ra lhes embargar de thcses e discussões; elles são os volunta- · 
o passo!. . . . · riosos, os que se pagiLID com o · predomínio e 

E' por isso que, . na categoria politica, o mando ..• 
posto que seja evidente que a politica é o con
jnncto das ·. aspi~ações nacionaes, como facto, e, como sciencia.,não passa .datheoria, da von

VozEs7 Não apoiado. Não ha tal; não ad
mittimos superioridades dern.ças. (Sussurro). 

tade popular, não possuimos ainda um gran- O SR. Snvro RoMEiw-Não se tealia, está 
de ideal de nação, . não temos a conscicncia implicitamente dito, de superioridade ·em 
de uma missão· historie<L a cumprir, nem todos os terrenos e om·todos os séirtidos. .. 
contamos homens de Estadoql!e seja.m os _ty- Ningucm-dü·:t cjue n, nação- ingleza. é mais 
pos representativos dessas aspirações e desses fntolligente que a italiana ; mas ningüem 
ideaes; ·debatemo-nos em uma serie do ques- podent contestar-as v;tnta.gohs ·que aquella. 
tiunculas sem alcance c~.sem válor, patinh~t-. Leva sol)]'eesta .no domina.r o mundo; e é o 
mos emum pelago de incertezas; porque não que attrihuo i"t acção da vontade l:Jem diri:" ,. 
somos alentados pelo ·querer masculo de um· gida. . . . . · _ - . 
povo qLte . abr[L o · seu caminho e queira ie Basta., por:ém, Sr. Presideo).e, lançar os 
certeiro po.r~olle em fóra... . . · olhos parü. as. quatt'o ou cinco zonas da terra. 

E. aqui releva apontar; ·Sr. Presidente, a onde as gen:tcs Germanicas, c tomo estas em 
segunda falha a notar no povo· . hrazileiro, sua totalidade, se expandem e desenvolvem 
como elle se acha hoje, após quatro seculos ptwa .nosso ensinamento. 
de evolução, não tanto por culpa sua in&rin• . ·Na grande patrlu. daquelles povos, a terra . 
seca., quanto por culpa dos governos, pol' in- marm· donde irradiou, a vollttt Germania, 
cm·ia ·dos que oteem fli.l'igido, os deposita- que se nota~ Aquella. orientada nação, a des· 
rios do poder: u. faLta lle vontade, a fh.lt•t de peito <l.e todas as difficuldades creadas pelt~ 
energia no querer... lt'tstoria, a despeito de todos os emliu.raço~ 

E vós sabeis, senhores, o valot\ da vpntad() oeiúndos da geogeapltia, cerctt<h de visinhos t 

na trama da histoda,, como na ·vida dos pOLleeo.;;os e rivaes, consegue fazer a sua. uní· 
. individuas ; sabeis . como a vontade sobre- da(le,40rganizn, um exePci.to sem pu. r, quu.si .· · 
· leva á propriaintelligencia. . .. · sem cost.tts crê;t tmH~ f'ormida,vel esquadra, 

Foi pelo vigor de sua vontade, est<1 sa.hido dosenvotve suas industrias em proporçõesfu.
e :provado, ao serviço de. uma intelligoncift bulosas, aqt.iv~L o commcrcio cJn todos os sen· 
muito mais fraca, muito inferior <1. dos tillos e em tOLlos os continentes ; fundD, colo~ . 
Gl'egós e dos Hindús, que os Romanos con- nlas nospaizes longinquos, m;wda suas fro.,.; :_. 

~ quistaram e _senhoreai•am o mundo,dictaram tas mercantes por todós ·os ma,res. E' um ·· 
a' lei e exerceram o man(lo por toda a parte, immenso desprendimento de forçn. e de vida. 

_·aopássoqueosGreg(_)s, .comtoda<tsuaartc, ·. Nãoésó : seus proximos parentes, osln· 
com toda a sua' poesia, có1n toda. a su~ me- gle,;es, domin•~m os ocmmos com suas esqua- · 
ta._physfca, ropresenta1~am s~m. P_r~ · :P?litica- dras, ostãq senhores · do mercado financeiro. • 
mente um papel somenos, e os Hmdus, com universal, prolongam .smt existencia. e s11a, : 
·tod~ a sua philosophia, com todo. o seu -ra,ça. pelas cinco P<~rtes d<t terra ; a riqueza, , 
cyclo epiéo,comt~oda a suaflor~ção r.eligiosa, não os fatigou .. ainda, almejam o prolonga,. : 
foram sempre o Joguete do~ conqmstadores mento de seu imperio e não encontram rosis~. : 
de to.das a.s procedencias .. :. · ·. . ....... , .. · .. ·.. tencias sinão nesses heroicos Boers, que lhes,: 

·Foi ás (}nergias ·da vontalle, esüí. ta!Dbem. sabem resistir, por. serem tamlJem um garfo . 
sa.lJido op~·ovaclo; _que os Ambes deveram um ru.mo da._ gt·<.~wter;,~<;.;.l.... · 

Ca.mara V, I 7 
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O SR. BuEN-o DE ANDRADA-Os Boers não elemento. nacional, preclominio que será fatal 
são superiores aos-Philipinos, ainda não ven- e irreprimível dentro ele sessenta. ou· setenta 
ciclos. tambem. · · annos, virido, mais tard.e, sem bulha neín 

O SR. SYLVIO Rol\IERO - ÍgmLl é ~L per- esforço, na.turaJmente, esporitcmea.me~te, a 
spectiva. desenhada nc~. scena politica e a clest~gregar-sc do corpo do Br;_\zil esse pe-

. commercial do mundo contemporaneo pelo::; daç? de nosso solo, onde deixu.m,os, por in
Estados-Unidos, com :->ut~s indu:,;trias mul- curta, formae-=se um<L or·dem de cousas intei
tiplas, com suas riquezas colossao::;, . com ram_9ntc antithetico ao que reina no resto d~L 
sua actividade omnlmoda, levantando os Naçao. - -
immensos trusts ptu'<~. rivaliz<Lr, . não com os r, 
a Iblia, T-Iespanh<l,, ou Por·tugal, sinão com . · ·~H .. .:rBRM~No HA_ssr,o~H_ER-Não apoiado; 

. Al · 
1 

ISGo é phanta.sw. ; nao extstem bcs .per i aos . 
. a prop~'I<'l. · lemanlm c a mesnm .Inglatorr<t. u 

Na. 1ecundn. senda :wança o C<tnadá., com _O ~ú.. PAuLAH.úws-V.Ex;ostá.enga.nado; 
seu progresso activtssimo ; no mesmo cami- nao c capaz de mostr·ar uni só Cê'l.So das co
nho V(LG '(L Austra.lia, com a SlllL. prosperi- lonias unil·cm-so ás mães patria.s; separ<tm-se 
da.de quasi fahulo~a.,cheia de gmndes cidades, dollas sempr•c. As populações germanicas 
de estradas de ferro, de telegraphos, üe uni- dos Estados do s!41 não deixarão a. commu
versidades, com nm<t ·actividade industrial nhã.o hraziloira. pam se incorporarêm ~ 

- e politicct de caus<n' as:'lombro. AHemanlta. Isto nunc;:~ ... ('l'rocara1n-se muitos 
E a causa de tudo isto, Si'. Prcsidotlte, é apm·te_s e~tre va1·ios Srs: Deputados, apoiados 

porque sabem qucl'et'. - e niío apotados; reclamações ouvem-se de todos 
Emquanto esses grandes povos da actuali- os lados). 

dade agem, nós discutúnos .•. 
Os SRs. GERl\IANo. HASSLOCHim, PAULA lU

MOS E Lurz DoMINGUES dão f'ol'tes o calo
rosos ·apartes. Varios St·s. Deputados diaJo
gam agitadâmente. 

0 SR. SYLVIO H.Ol\lERO (depois de algttma 
pausa) -Sim, Sr. Presidente, emquanto 
elles agem, nós rlisc-uthnos;.. Hontem, no 
tempo do imperio, discntiamos, neste mesmo 
recinto, durante dez ou doze dias, si o. cargo 
de Deputado era ou nã.o um emprego publico 
c si o subsidio era ou n:Io equiparavel ao 
ordenado dos funccionarioB em geral ; e, no 
S~nado, gastou-se um dia de sessã.o quasi in
tmro pal'a saber qual a verdadeira pronuncia, 
das palaHas Pall-1'riq.ll; c hoje, agora, mesmo. 
gastamos cinco c seis dias a discutir si os 
membt·os do Supremo Tribunal Militar 

, fazem ou nao pa?·te elo Pode?' Judiciario Fe
~ deral, não se chegando <L l'esultado- algum 

definitivo, c nosto momento cu p1•oprio es
tou, co~ ~odo o sério, .a discutil• si '! ,r;.asa
mento ctutL deve ou mio p1·ececler o 1·ehg~oso ... 
(Gargalhadas geraes) .. ; · 

Não são precisas mais l)l'Ovas. 1~, ao 
· pa.sso que os geandes povos avançam, por
. que sa9em o que querem, nós nos desfaze

mos em palavras, e, até naqüell~s questões 
em que se acha em jogo o nosso futuro, não 
passamos das. palavi·as,- isto"mesmo quando, 
de longe em longe, estranhos, como :ficha de 
consolação, nos advertem dos perigos que 
corremos. · 
· . Tal_ é o; caso do pessimo systema ele colo
illZaçao, maugurado no sul do paiz desde os 
temposdo imperio, contra. o qual tenho cla
mado durante trinta annos, sem ,ser ouvido, 
systeJ:?a perigoso, pelo predomínio, desde já 
apremavel, de .elementos estmilhos sobre o 

. o_ Sn. Prm:::HDBN'l'E.e Attenção! Quem 
esta com ~~ p<Lhwra é o S1·. f.Jylvio Romero; 
peço aos nobres Deputados que não inter-
rompa.m o orador. . -

' O Su.. Sn.-vw Ro:~rr;tw-0 aparte, . com 
que me lwm•a;- o distincto .. Deputado pol' 
Santa Cathadmt, o Sr. Paula Ramos, é 
complexo c mcr·ece rr.sposta tambem com
plexa._ 

Não considero coloniu.s d<L Allem;mha os 
diversos municípios brazileiros 11ovoados por 
allemães e que possam num· momento de 
crise, unir-se ou não ao Imperio gei'manico 
contrtt nós. Por emquanto, pelo menos, essas 
terras são nossas, estão debaixo d<t sobera
nia da. Republica. 

Não digo mesmo que o lmperio da Allc
Imwha, com o apoio. de suas esquadras, 
venha se apodel'<U' daquellas terra.s, como 
se ~poderou da costa de Cama1'1ió, <le Ang1·a 
Pequena e ele Zan:;ib(w, JHI Af't'ica. O que 
digo é que, oada a energia, a prolificidu.de, 
a lmbilidatle industrial, o tino politico, ·o 
genio pratico, proprios da raçu. germanica, 
em pr!lzo não m:uito distante u. popuJp,ção 
allem·a dos .. trel:! Estados do extremo sul' 
terá s_obrepuja~lo a população luso-brazileira, 
<t tera levado para o segundo plano e aca
bar<L por tomar em dê:finitivtt as redeas d<t 
governanç:a __ Si os goverrios futuros do Bra
zil e~tivcrem nis.1o de ~ccordo, as gentes ger: 
mamcas do sul nos farao o favor de conti
nuar~ Jaze!' parte da f'ecler~tção; sinão, ellas 
saborao governar-se por si. E a Allemanha 
naturalmente, nocossa.riamentc, ajudará esse 
movimento. 

0 SR. PAULA ltAl\:IOS - Protesto com os 
i'actos: pelo que v:ejo e· sei do qU:e se passa· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 14:27- Página 17 de 24 

em meu Estado. V. Ex. não tem absoluta-! 0 SR. SYLVIO ROMERO-~ de certo ; de. 
mente ra9ã.o. Repito, não .. ha caso na hist~ria un~ lado,. vê:..so que a eltte wtellectu.al. _do 
de colonias se alliarem ás mães patrms. pa1z <•,ccmta e reclama ~ casam~nto .civil_ e 
Affa.stam-so tlellas ; apartam-se, eis a. ver- quu ~ geral das populaçoes ~o mterlot• nao 
dado lüst.orica-. o ace1ta; ou l)()rque o.bedeça a propa.g~nda_de 

· alguns patlres cathollcos, ou porquenao sa1ba 
O SR. SYLVIO Rolluhw-Perdoe-níe V. Ex., de quo se trata. (Apoiados e ntío atJoiados.) 

o caso brazileiro é original, é unico no Isto pol'·um lad_o, -c.:. por outro,. vê-se que~ 
·mundo inteiro; nãG existe nação nenhum<\. neste assumpto nos nao temos sabtdo querer, -
na terr<.L que tenha importª'do _leva~ e levas tt começar pelos pt·opl'ios poderes publicos, · 
de tmmigrantcs do -uma nacwnal1dade es- taes e ta.ntas tcem sido as curvatnra.s e va
tranha, tenha-lhe entregt~e zona.s e zonas de cillações que hão -veveln.do a respeito. 
tel'ritorio, deixando . <Üll formtLr-se uma Pa.ra 1n·oval·o, basta. consultar a historia 
ordem do causas em êresltarmonia completa. que é de hontem. Que temos visto? 
com o resto do paíz.; pois que ~ssas pop~la- o Governo Provisorioteve a cora.gem de 
ções de oriO'em d1vergente nao teem stdo decret~tr o casamento civil pela lei uictato
assimiladas peüts populações · nacio~aes e rial n. 169, de 20_de janeiro de 1890; mas, 
nem siquer teem ~erdido o US? de sua. lmgua. por manifesto res1Jeito , il oppoSi(:ão elo espi-

Nos Estados Umdos, no Chlle, na. Argen- rito clerical, não se atreveu a estabelecer-lhe 
tina · no Pertí, na America toda, em a precedencia sob1·e o casamento religioso. 
sum~a. não 10 deu o fac ':o, peculiar ao Br~zll, Foi evidentemente um acto de fr-aqueza ... 
c ha. de ser a fonte de ft:tura.s perturbttçoes . Os SRS. LUIZ DOMINGUES, GERl\'IANO HA.ss~ 
E <lo mais~ não 6 de . tudo v~rdade · que __ n.s 1,ocrnm E EsMERALDINo BANDEIRA dão a
eolonias não tcnltam j<Lmais aJudado a:; n2aes pm·tos. 
patl"ias ·nas suas lu~as e na'j. s~1as p~·cten9r;os ·• o StL Sn.viO RollmRo-Do pal'tid.o reaccio
As co1onias heUen tcas aux.l~mr;up uuu:; tle rmrio, da prctenção . de todos <LCllH~lles quo 
um<t. vez a Greciu., Cartlw.go o.judou Tyr·o, c.ranlmm. com o predomínio de qualquer con
e a.inda agor<.L, sob os nossos olhos, toda~ a~ fissão religiosa, ou das religiões quê des-. 
colonias bl'itannicas tcclll levado <tpow <t eallém, ou das religiões c1ue :;e leva.nta.m, 
Ioghttcrra cofltra os lJoe1'::: · • ·- p ;wtiu q prii?eü:o at,Lque tto decreto do 

(O Sr. P~ucla Ramo.~ dá 1·~petillos e endr- Govot•uo Pt·ovlSOl'!O. · 
gicos apw·tes lW m·advr·, que Jc~::. ·tt·nw pausa.) l~ste respondeu, em sontid.o ~·egalísla, vi-

;l s;1ndo especialmente o P•Ldre com o decroto 
OSR. Sn.vro H.o-:&u~Ko (cor;tiri:UMLdo)-, ·r- n. 521, do _G do junho da 1890, e como · 

dôe-me V. Ex., atGonJa.: V· Ex. desconltoc .. · aet.. 284 do Codigo Penal, estabelecendo <J. 

' '--- 0 SR. PA.Ul,A RAMOS--,-Apronderei ttgom. 

O Sn. Sn.vro RoMb:Ro.:.__Queit·a. V. E:c ~s~ 
eúl;ar; não f'a.ço censura; lembro <~ponas <tV. h:~. 
que, por otHts;J, de suas icléas neste pat·
·tlculat·, V. b;x_ está. 1toseonhecomlo o cttrê.lld;cr 
..Ues povos . gnrmanicus: ·Não :::ã.q_ gof!_tcs a s,c 
deixttrom domirwt· rloctlmonte; s~~ tao ~ner-
gicos, teom ta.l phwtieidadc _polttrea, d~_go·o 
em llonnt tlelles, que adnur:o, · quo nao se 
dcixtLL'ão :mppl~mtar, Jugo q_ue tenlmrn t~ p~·c
pondet·anci<t. 1lo _numoro. (1'rocam-se mu~los 
apa1·tes enf.re ·t:'ano . ., 81'8. DepHtmlo.~.) 

o Slt. PrtESli>BN'l'l~- At_ten~~âo LPeço ·_a.os 
nobres Deputados que dmxem prosegmr o 
or<tdor. 

o SR. Sl"Lvro· RoM8Ro- Mas d~ixemos 
isto, Sr. ·Prestderite, q~1e não é prop~1ame~tc 
o:-assumpto de meu discurso. Voltemos ao 
casamento civil. . · · . 

D.izia eu, quando fLd. desvtado da. coer·e.nte 
de minhas idéas, r que __ este debate <lo ca
samento. civil' attesta eloquenteme~te. _E.S 
duas grandes falhas u.ctu~e~ da constttu1çao 
intrinseca <lo povo brazlle1ro. 

V.ozEs-Va_mos vel'~ 

antecedencüt do acto .:rei vil e commioando · 
penas aos ministros di1s confissões religiosas 
ctue desobedecessem a. es~e :i?~nceito legal. -
· o espírito reacciouari~ não. se deu PC?}' 
vencido e p1·olongou a res1stencu.~, 1 por mew 
de ~mas propagtmclas . 

A Constituinte, sob <L influencia. de certa 
corrente relig-iosa, vacillou do novo ; não 
alJo!iu o caS<~mcnto civil, reconheceu-o nnico 
a prodilzir os elfei_t~s Jcgae::~ ; mas ~~fio teve 
a, cora.(Jem tlc n ttLdamcnte est<ttmr-lha a 
pi·eccd~ncia sobro <t pratica rivttl.. Foi um 
a.cto de eondescendencia, impoJitico e nocivo, 
do CJ.LUÜ tem partido toda a lxtlburdia actual. 

Tanto bastou para. o espirito ~eaccionario 
ergúer o collo e desta vez ostensivamente·
no seio do pt•oprio Governo, que tem va:. 
cillado, que não tem sabido querer. , .• 
_ Um Ministro_ da Republica, sem a m1mma 
competoncial', expeditt o aviso circular de 15 
de a.bril de 1891, declarando revogado o art. 
284 do Codigo Penal. E:t'<t um acto tle iúqua
lificavel fra,queza.... (P1·otestos e C'Ontesta;..; 
çtiês padem de varias lados da. Camara, uns 
e·m. apoio, outros em clesaccordo com o ont,dor; · 
o f:h·. Presidente reclama a atte?tçlio ; o o1·ador 
-cala-se por alguns segÍmdos). · 
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O SR. STt;vJo Roi\ll·:tw (contintum(lo) Os 1 O Stt. SYr"vro RoliLI'JIW-Como, então, vom 
avartcs e ii1tonupç:õ.;s dosviam-me da ordem 1 fallar enrson nome, vem 1azer della, em tão 
e concatcna~~Y.Lo que desejo dar· ás minhas: larg<.LS proporçües, )l~p. argumento? 
ideias. Não so11 um i;rihtmo, Olt, siqucr, um I o Sr:t. EsMERALDINO BANDgmA-Não, isso 
parhtmontar affeito aos cmbak~s c tempos- não · a liberdade existe, é o discernimento 
tn.des das assomb~as agitadas, das UÍSCIISSÕCS na escolha das normas de HC<;ão; é Ulll facto 
tempestuosas; na,o . p<~'lSO de ~.rm éLC::tnlmdo innegavcl. •. _ 
mestre-escola, um tnmdo professor... 0 SR. SYLVJO RoliiEB.o ____:, De accordo, com 
Vozt~s-Scrcmos entã.~ os seus disciplllos ... muitas c gr·andes restPicç:ões. 
o SR. SYLYJO ROl\rtmo- Pcrdã:o! Nã.o 0 E' Hmi:L cousa sin'gular, Sr. Pt·csidcntu, c é 

digo como um tiiiu lo, sin'í'í,o como um<L c ir·- mna rla.s exnuisitiees rle nosso tempo, · eSS<L 
cum;;t.a.ncia. a mim dcsfavoravel; desde 0 perpetua disputa em nome da lilJerda.lle. 
começo preveni a, boncvolonci<L da casa, pc- Em uma época. em que r1uasi todos os sys
dindo-lllc escusas por tomar parte nu debate. tornas philosophícos contestam por" completo 

·vozEs_ Parecia (1. uc· nos pt·ct:mdüt 011 _ a cxistencia da. liberdade individuai, quando 
muitos proclamam sem rebuço que não ex-· 

~ sínar · isto liberdade de consciencia, como não cxis-
0 SR. Sn;vJo RollmRo-E' uma supposição te Jibel'dade em mathema.tica, em mecanica, 

gratuita, não autorizada por minhas p;üa- em physica, esse; mesmos, om cC\rtas ques-
-. vras. Nào ensino aqui, ensino lá fóra. tões e em c_ertas hoeas, para .conveniencias 

O SR. F'AUS'l'o CARDoso -~Em qt~alquei· especiaos, sejam os p1·imeiros a encher <L 
auditoria qne V. Ex. i'alle, illustra sempl'C bocca de libct·,ladc, não já como um prin
<Los que o ouvem. cipioselector, timi.ta.tlo, relativo, ~.inão como 

o sr~. Sn~vw H.u:r.iEJW- E' gentilCZiL de um axiom<:t absoluto, univeriml c incontra.s-
v. Ex., c1ne agra1Leço. tavel, vertlltdeit';.L resurreição do ·velho e . 

Mas, tlizia, Sr. Presidente, c1uc lloje em esquecido liberwl,L cwbit1·ium inr.liff'erentiw ... 
dia os rcacciomwlos dó todDs os matizes não dos cscolasticos, c se deixem. prender em 

. se contentam com cleclMar l'lwogado o <tr·- verdadeiras filigranas . 
. ;.tigo ·284 do Codigo Penal ; vão além, muito Quando tudo no homem é limitado, é rela
': ·_além; pretendeu:.. c1ue o Congresso Nacional tivo, relativa a sua intelligencia,. relativa, a 
~· úão pódc l'est<tbelecer a pt·ee~dencia do acto sua sensibilidade, relativa a sua vontãde, só 
· civil ao acto religioso do .casamento. a liberdade abrirá urna excepçff.o 1 Filhos do 

o SR. GERMANO HASSLOCIIER- Nã.o pôde ; meio; dt~ raça, do momento historico, carro-
seria um ataque á liberdade individual. ganü.o com a, pressão esmagadora. da, heredi-

tariedade individual, ethnica c política, 
O SR. EsliiERALDINO BANDEIRA- Som du- servos do organismo, do. temperamento, do 

vida, seria umtt violaç~ã.o da.libérdade reli- caracter, da educação, das mil influencias 
gioim do cidadão, garantida péla Constitui- occultas c impondcraveis que se cruzam na 
ç'fí,o déL Republica. atmosphera socü~l, p1·emidos em. todos os 

D SR. Lmz Do:t~IIi\'GUBS- Isto jd. não (Í li- sentidos, temos nós lá essa libordauo ilJ.imi-
,,. berd~td.e de casal' ; é obrigação de ert~ar·. tacla., esse noli m.c tangere, qtlc muitas vezes 

o Sn. SYLYJo Ro:-.mtw-Al-1 questões, c1mws- se invoe t, quando mais se quer opprimit· os 
quer· que e! las sejam, SI'. Presidente, em pequenos c desvalidos'? 
tendo um laço, po1· tenue que sojn., com pro- O Sn .. Es~mJtAI.,Dii\'O BANDEILU -Não se 
lllcmns r·eligio~os, toem o condão de levantar argumente com abusos. 

··. gJ'ttnde ccleum[l, sempre que se discutem ; o Sr-:.. SYLvro Rol\umo - Abusos, abusos! 
levantam poeit•a capaz de asplLyxiat· os mais Falla-sc muito (le abusos, dizia H.enan, e a 
)'ortoo; sociedade não vive sinão delles ... 
. ·· ··i\tttquc à liberda1le, dizem uns; obrigaçã.o Não nos'illudamo~ com phrases e vejamos 

-~de casar, dizem outros .... Mas a liberdade de que se trata. Trata-se, nem mais, nem 
·· tem sons limites, traçados na lei; a liberdade menos, Sr. Presidente, de cohibir repetidos e 
~_é toda relativa, não póde ter privilegias in- escandalosos í'actos delictuosos que se andam 
·acccitavois, lm de harmonizar-se com as cou- a repetir pelo Brazil em fOra; cujo éco, 
;cveni<mcias da communhão. chegando ·a esta Casa, est<t a pedir, a_ exigir 

..... · · . Libcrdttde ~ Com esse ar de pi'incipio abso- prompto remedio. ·. 
~ ·}uto, transformada em viveiro de crimes,· é PartL attender a, esse gra.nde desideratum 
· '·um: phantasma importuno; c digá"me V.Ex., é que a commissão respectiva·f'ormulóu o 
. (voltando-se pam o-sr. Ger·mano Hasslocher) projocto n. 87, de 1900, que se discute. 
· y. Ex. acredita nella*? _Q pro,jecto, que tem por fim, segundo de-

O Sn.. QgitMANo HASSLocm~n.-Nti.o, não a claração expressa da Commissão, diminuir, 
,, acceito. q tmndo não oxtinguil', as vjol<~çõos reitera-
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das do art. 72, § 4°, da Constituição, e do 
decreto n. 181, de2 dejaneiro de 1890, não 
me satisfaz, porque- pm·to do presupposto, 
quod erat clemonstrandtm~,, de não poder o 
Congresso N<Lcion~tl. definindo o caso, uizcr 
á nação que a lei que prescr·eyeu a ppnr:n-

_dcncia do }.teto civil ao acto religiu-~o do 
casamento se a.eha em vi;5or. 

Mas ha meios de escapar a esse receio ; é 
o EstaLlo punir principalmente os cidadãos 
cleiinquentes, deixa.ndo o pauTe de lado e só 
i) :puníndo.quando ficae pr"vado que o a,cto 
i'i vil li> i p :·ot.erido pnr expr(~s.~a acção 
flt, mini:'ko religioso. (Gru.za·m-so <~<'·vt'l·sos 
aparte.~.) 

0 SR. PRESIDEL'ITE:-.Htenç\ã.O ! 
O projecto não me satisfaz, pl'incip<ü

mente, Sr. Presidébto, pelo acto do fl'a.- O SR. SYI.VIO Roi\nmo-Passo, Sr. Presi-
queza quo rc"\rohL, pois -fa~ aind<L depender derite, a deduzil' os u.rgumontos em que me 
de propaganda 0 cumprimento da lei. fundo pam não acoitar o projecto c defender 

Que lei é ess;t que- em vez de ordenar, ~a.~~~~~g:ncia,do acto·civil [I,O religioso no ca

com sancção pemd aos inft'actorcs; a dll::t Di vidirci meus argumentos em duas seric~: 
execução, va.e sujcit;n·-sc <W estado de eon- negativos, isto é, refutatorios das razões ad
troversia, aos azares de uma propaganda'? versas, c postti.vos, isto é, motivos cla.t·os e 

«As primeil'<~~ (as medidas de ordem ad- cert:.:>s que ,justHicam a pwcedencia. 
ministrat!va), diz o parecer da Commissão, VAmos SRS. Dl~I'UTADos-,-.-vv,mos ver. 
devem consistir nêt p)·opa.r;amla om f'a vor d:t 
loi, promovida pelo poder Jlllbllco da. Uniiio O Sn. Snvw H.ol\nm.o -Acomp:tnharci 
e dos Estados, principalmcn&e :pelo Poder ponto por ponto os <u·gumcntos dos U.(lvcrsv.
.Judiciario, u.o 1-lU<Ll esüio a!fcctos os Í11ais dos da doutrina, que defendo. Reduzf"m-se 
sagrados direitos d:t colleetivitlade.. E' de aos seguintes : 
toda convenicncia a publicac;ã.o, nas coroar- Pr·imeil'amenLc, allcg<~-sc, o ~ 4° uo art. 72.-
ca.:-;, de mlitaes cxplic~~tivos do texto consti- da, Constituiç\ão, q11e ~~ o texto da cart<L que 
tucional, fazendo-se ainda constar ao }_)ovo estabelece o casamento civil como wtico ?-e
ClUe o casamento civil é o unico que institue conhecido pela Rcpuhlica, nada Jiz acerca de 
iamilia legitima c, ;portanto, salva.guarda sua p7·ecertencía ; logo t.a:l prec(~dmtcia nã.o 
os direitos successorios.» E' inacreditavel. existe. Este <wgumento não colho ; é de uma 

Querem maior provtL de fraqueza, de frttqueza sem pw ; t'l um vorüadoiro circulo 
alrdicação da soboJ'ania de que é ol'gão a vicioso; ô responder :1 questão com a questão, 

-lei 1 :pm·cvw.nto o que se qncstiontL é justamente 
' Eis ahi, Sr. Presidente,_ porc1Ílc( disse em saber si do silencio da Constituição sobre a 

principio c1ue nós não stL15iamos querer... precedcncia do ucto civil origlna'-SO a illega-
Uma disposição legislativa, uma pro:scri:pção lidado destcL, ou si a dita precedencia, a des• 

legal da Rcpublica. a depender, para ser fiel- peito do silencio constitucional, dcduz·se do 
mente cumprida, da, propaganda ern edi- espírito da Ca!'ttt de 24 de fevereiro. 
taes-!... - Ora, a precodcncia do acto civil deduz-se 

'l'udo isto excessivo respdLo ao poder dos do espírito geral da Constituição, que é o 
padr.o~. , S(m caracter leigo, _obra de leigos, :p<n'a um 

Os 1':tctos alti ostã.o chLmaHdo conectivo: Estado leigo. 
in di viduos relapsos o voscú•os .no_ delicto, Niío ü ·twJo: a Constituit·ão, em ma teria de 
sa,bondo <pw o casn.mento religioso não pro- casamento, iiinlia L1penas' quo eséabele'cer a 
duz resultados leg:ws, o <1uc (l tanto ma,is thcso geral de seu caracter civiL c é o que-· 
f;1cll casat· religiosa.mcnto, c1uanto os padres rez; não tinlta llecessidatlo de ttoutrinar 
se :prestam a proporcionar o. sac1·a.mento, :i.ecrca. tlo mod~.ts (acie,tr.li <lo cü.samento, üc 
principalmente cfUiWdo os pretcmlentes mos- sua precedencia, ete.,:porquc taos rcr1uisitos,~ 
tra,m-se sobranceiros ao aeto civil, quo n.l6m de serem tlc or<lem secuud<Lria e regu~ 

· fingem üosprez<Ll', intli_vi<luos, useiros c lamenta.t·, j;~ estn;nm (letinillos em leis ante
vczeiros no crime, casam, por t:aneupisccnciu.,· l'ioecs. 
duas c tees vezes religiosamente, ab:mdonam 0 SR. GERl\fAl'\O HASSLOCHErt _ Não apoi-
as. pobres esposas enga.mLdas, convola.m a 
novas nu:pcias no civil, o é est,e o casamento alio ! 
valido... · '\O SR. Sn.vw Ro:~nmo -O scgumlo argu-

Jsto é gmvo, Sr. Presidente, isto não póde monto que nos éo:pposto a nós, os sP.ctarios 
continuar· assim. . ela prccetlencia tlo ·casamento civil sobre o 

Ha espiri'tos libemes que recuam doante da religioso, vem a. ser que a doutrina por nós 
decretação .da precedcmcia obJ'igatoria do üefenuida vae de encontro ao § 3o do art. 72 
acto civil, por mét•o, :poe simples receio do da Carta de 24 ele !cvoreiro. 

- regalismo, que não pôde cxistü·-, dad;J,a, seprL- g• ainda uma infnnrlatla. prctcnr,~ão de 
r<Lçã.o (h~ lgrnja, e do Estado. nosso::: -a!lvf"rsados. o sophisma, é ·neste 
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ponto tão grosseiro on ma.il3 q1w no argu
mento éLnteriormont<~ l'el'utado. 

O alludido paragrapho resa: « Todos os 
ind.ividuos e confissões religiosas podem 
exercer public<~ e livremente o seu culto, 
associando-se par·a, esse fim c adquil'indo 
bens, obser·vadas as chsposi('ões do direito 
commum.» 

OJ·a, entro as disposiç~ões de~ nosso ditcito 
commnm acha-s!~ a, precotlencin, clrtr<t, inil· 
ludivel, por duas vezes solemncmcntB ex
pressa, trd era. o empenho do lt~gislador para 

E, por isso, Sr. Presidente. o 'argumento 
prova de ma.is; porquanto, no caso mesmo 
do casa.monto, 6 obvio que os ministros reli
giosos não o podem celebrar sem a aprcsc11· 
taçã.o, d.a. pa.rte dos nubentes, de outros do
cumentos de origem civil, como certidões de 
idade, etc. 

Nilo é tudo, Sr. Presidente, si se apro
fundm· um pouco mais o n.ssnmpto, ver-se-h;t 
a in<widade da prova con tr;L nós _deduzid<t 
da supposta dependencin em q,ue ·Jicariam as 
igrejas pa.ra. com o Estado. no ,rogimen da 
pr·ecr.dencia do atto civil do c~tsmmmto. 

Que é uma religião'? 
·que não p:lil'asso tluviJ<L a J'cspeito, e por 
isso é que a gal'<1ntia no doerof.o n. 5:~1, do 
26 de junho d.e 18\10 e no a.rt. 284 do Codigo 
Criminal. 

Tentativa cspecül.l de uma cxplic~1.ção rlo 
mundo c (ia hnm<tnidade, segundo uns; on 

· VozEs-Nã,o a.poüt(lo. (Trocam-se a'Ylarlcs.) complexo de i doias e pi'atieas, ol'iginada:~ de 
"' certo e:':t<tdo emocional do homem,rcsultante 

O SR. SYr..vro H.o:'lmrw - O tereuit·o argn- üa sun. ignora.nci<L em l'acc elos ~problemas 
monto rios gt·aciosus dd'ensut·es tl<ts p1·ot,m- maguos il<L origem o ü~ (lcstiJJO do Universo, 
ções religiosas (~ doduúdo do s 7o- du cita.do segundo on ;ros; ou seJ<l. oU;~ tmw fi.llza do 
a1·b. 7;!,. merf,ô; segundo Luer-ocio, 011 uma filha da e.~-

Os nossos allversarios toem nm metltudo perança, sngundo um phiLo,;opho modoeno, .<1. 
muito especioso na manipnln.c;ho dos v;u·ios t'eligião, toda a religião tom trcs parte.~ o 
paragr<.tphus do art. 72, ern: bu:sc;~ de <.wgu- niio mais de·tr•e,;: unm Doqmntica,um:t Montl, 
mentos p;tra <~ sna insustnntavel. theso: um Oult:o. ·· 
pulam daqui para alli, salt:tndo do § 3° partL A dogmatica (j o conjuncto. funlla.mental 
o§ 7°, depois do§ 7° para. o § ~8. Por·qnc das idnia:-;, 1las doutPina.s ensinarln.s pela ro-
nã.o citam ta,mhem os§§ ;)ú e 29 '~ ligir~o; ü <L :-;ua f'a.e.1 Jnetaphy;;ic<L, philoso-

Mas vejamos o que doutr·ina, o§ 7°: pliic<L, scinntific<L 
Eil-o aqui: «Nenhum culto de igreja. gozr~rá. Em quo v;~e fic<Ll' esse· ,;y;;toma do dou-

de subvenção official, uem terá relações de trinn.,; na dependencia do Estt~do pelo facto 
dependencia ou alliança com o governo da do ter um homem que se vae casar perante 
Uniil.o ou dos Esta.dos. >> um padre, representante rlcssas doutrinas, lfl 

Diz-se, proclama-sé em todos os tons e de exhibir urlla certidão obtidn,..,no mundo 
estyl.os, desde as homilias dulçorosas da. ser- f'ivil '? 
monastica c;~thoiica até <i.S objurga.torüts Este é o facto; esta é <L questão; o mais é 
colel'icas do apostolado positi visttL, q_ue de- pintar na agu;~; <~lltti rião v~tlCI!f sop hismas, 
eretar m1. lei <.l.IJrocedonci<t <lo neto civil ao nem devem prevalecet· pl'etonc:oes. 
religioso é pór em depenclencia as igrejas Núo é tudo: a moral é o complexo de r·c-
par<.~ com o Estrtdo. gra;; de conducta f]HC <L religiã,o pr·eserovo n.. 

Mas isto nã.o é verdade, Sl'. Presi<lonte; seus et•entos entr·e si c ná vida. social; !'O
dito assim ompltaticamentu chegn, tt illudit· geasessa;; que repommm 1111 ini;uição U.ogma
por instantes, mas desfaz-se a illnsã.o, desde tica de c<Lda religião. 
que se medlta um pouco. Em qnc é (1110. <L pt'uemlnnda 1lo casamento 

Ora, senhores, oupcrgunii11: om quo 6 (liiO<t civil 'vae IJm•;Llluu·, eon!'llndiJ', annullat· :t 
simples oxhibição do uma c.!I'tidã.o, esta mor;tl da.s religiões'~ 
mesma. exigida, não au m:lnistro religioso, Nã J se concebe em bou. logictL . 

.. s~não aos nubentes, va.e,pôt· mn d.ependencitt Resl;a o c1rlto; este é o conjnncto do pra-
~ts igrejas tle;1nte do Estado'? · ticas votivas, pl'Opiciatorias, lithnegieas 
. A dependencia de que cogita-e a que .allwie quo tod<t religião presel'ove. . 
9 § 7° do art. 72 é a. clependencia potitica, é a Pergunto, tendo ca(b religião SCit riturLl 
sujeiçao m·ganica do poder espiritual ao tem- espoc:ifico para a celebração do casamento, 
po:ral; esta é que existia no mumlo occiden- .o E::>taclo na doutrina cpw d.d'endo, pertmb<.t 
tal, maxime a datar cb época do' Remtsci- por quaJquer f'ürma esse ritual?-Não? Logo 
mento e do ctbsolutismo 1·e.r;io, creando o não se dando ingerencia.alguma do Esta.1lo no 
padroado, o 1·ecurso â corôa,' a ttppellatio tem- rerrimcn interno <lo culto, a sonltada di~pcn
quarn ab ab~tso, c Olltras pro'vidcncias do clef1eia em quellc<.Lriam as igrn.jás para com 
Regalismo... . elle, nó ca.so da. precodencia do acto civi'l do 

Foi isto que a Constituição quiz evitar, e casamento, não passa. de uma fantasia qn<:l se 
não a o bediencia ás leis oiv1:s da, .Ropublica I defende, unguibus et rostri.·s, p. a1':1 o fi. m de 
poo.' ~arte do cleto ~· - manter scm]_)l'O e sem:pre o espa.nt:.tlho da SLL-



premacia religiosa, ou se trate como disso 
em "principio, de religiões que ;scondam ot{ 
de religiões qi1e descambem. 

VARios SRS. DEPUTADOS -l'{[o apoiado. 
(Cruzam-se apartes.) . · , 

O SR.SYLVIO Ro11n~rw-O quarto ar·o-nmento 
do~ .ad~vers~Lri?s não é mais toete qu; os tros 
pr11n01ros:var buscar a. sua base no $:\ 28 do 
mesmo famoso <~rt. 72 da carta. ~ · 

O salto aqui foi grande; do § 4° para o ~ 28. 
Que prcscrovc, ·porém, este novo obsta

calo invoca.do '? Aprmas isto : « POJ.' motivo 
de crenç~~ ou do fnncçilo religiosa. nenlmm 
cidadã.o brazileiro poderá ser p~ivado do 
seus d_ire_itos civis e P?lii;icos ... » Até aqui 
está d1relto ; mas, assun como os que invo
cam contra nós o § 3, o cscondeni as suas 
palavras fiilacs - obse?·ú.tdas as disposições 

· do d1:redo commttm, n.ssim tambon1 os boatos 
do § 28 occulta.m de OI'dinario o seu final -
;wm, exi~~1·-se do wmprimento de qualquer 
deve1· c1.v~co - c e:'>te final é o que mais in
teressa_, porque n~ll? csi;;t a ·defesa da pre
ceclencia do acto c1vll elo casamento, imposto 
pela l~opuhllea, como um dever civico ; por
que I01go é·O earactcr dn, mesm<L RepuliUca : 
porque a prececlenci.a. sct•vo- para. eolübir 
ahusos; poeqtJ.e ost;t ella no decreto n.52l,de 
26 de junho de 1800; porque est(L no art. 284 
do Codigo Penal ; porque se rledu;r, da prefe
rencia que é outorgada pela Constituicilo elo 
casamento civil, quando diz ser o tmico que 

. ?"cconhece: .. Ainda mais : os ~§ 5° e 29 do 
art. 72 da da. Carta. de 24 de fbverciro lhe 
são favoraveis. O primeiro estn,ttÍo: « Os 
cemiterios terão caracter secular o serão 
administl'ados pela autoridade municipal, 
ficando livre a todos os cultos religiosos a 
pratica dos respectivos .ritos em l'Clação aos 
seus Cl'ontes, desde quo não o!fondam a mo
ral publiC<1 e as leis.» 

Oea, secular é o car~wtnl' do todas as 
instituiçqes polil;icas e civis da R0p11hlictL; 
secttlar é .o caracter do sons actos c do SutLS 
creaçõcs de qualquer ospecie; secúla1·, é oca
racter- do casamento, perante as leis, e si 
nestasestá. prcscripto o cas<tmónto civil, sua 
pwforencia, ·sua prccedencia implicita, é 
claro que o padre não pôde, sem offensa das 
leis, segundo a phmso constituciomLl, pre
terir o casamento civil em .favor do reli
gioso. (Protestos e apcwtes.) 
-E ainda nfi.o é tuclo: o § 20 do, tantas vezes 

citado, art. 72 ordena: «os que allegarem 
motivo ele c?·ença religiosa com o fim de se 
1:sentm·em de qttalqttH1' onus, que as leis da 
Republica imponham aos cidadtíos ... perderão 
todos os direitos políticos.» · 

$i é claro que o dispositivo clesto para
grapho não colloca na rlependencia do Estado 
os min~stros d~s co:pfissões l'eligioS<1S quo 
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contra elle, sob qualquer fórm;:~., attcntarem, 
tor·na-se evidente que igual dependencia não 
os collocaeá no que se refere ;:i, prccedencia 
do cn,samento civil. 

Silo estes, ~r-. Presidente, os argumentos 
de ordem negativa C1JlC ou disse pretendia 
oppôe aos oppugnadorcs da antecedeneia do 
ucto civil r:;obre a:.; praticas dn,s religiões 
qnaesquer. 

Passo agora ao:; de ~r(lem positiva. 
o Sn. PH.ESIDBN1'E - Lembro ao nohre 

Deputado, que ostâ. findn n. hora d•~ '1n•imeira. 
parte dn. O!'(lcm do àia. 

0 SR. SYL VIO Rol'mRo - Poco a V. Ex. 
mais alguns minutos pa.r·<~ ?concluir. 

Prevendo a grande ~itação promovida 
por todas. as discussões em qnc por qual
quer fórma. se acham interessadas as reli
giões, tomei n. pr-ccaucão de reduzir i~ escri
pta, à guiza de .eonsülorando:;; ao ~uhstitu
t1vo,quo vou apl'esontar, o:-; Llitos argumentos 
c são este:;: 

l. o A .p;·ecedencia do casamento civil ao 
religioso existe, oú pelo menos j<t existiu na 
lei., sem fazer mal, 0 ao cnntra.rio, com grau
ele:-; vantagens gerao:-;. 

2. o Essa prec~edcneia odgina.-so ela p~·efe
?·enr.:ia dada ao casamento eivil pelo art. 72, 
§ 4° d<L Constituiçilci acarretando uma neces
sal'iamcnte a oiltra; pol'quanto não se com
prchende que o EstrLdo possa preferir o pri
vilegiar se·m que possa amparar c proteger : 
n. preferoncia sem <L precerlencia, é uma ver~ 
tbdeira contradictio in a~jecto. · 

:1. o A procedência, alem do conclusão lo-. 
gica, é nm meio de defesa., portanto. 

4. o .Justifica-::;e plemunontc deante do espi
rito'rlo art. 72, §§5° o 29 da Constituição. 

!'5.° Conclue-se da. supal'ior antecedencin, da 
sociccli:ule civil a .. tod<t f'cligiã.o positiva e or
ga.niZadn .. 

6. 0 Origina-se e derl.u;r,-iK\ da unidade doEs
t<Í.do mn üwc ela multiulicidadi) (lat:t·cont}ssõ~fi~ 
relig ios:Ls. · 

7." 1·:· o meio mais prompto, e j<t posto êm 
pl'ova, pa.rtL collihir· O:i cr·imr~s que se ostão a 
t·cpetie em m:Ltel'ia de casamento e mais 
vale, e é o devm· de todo legislador sensato, 
prevenir do que castigar. , . 

8. o Nãv colloca na dcpendencia do Estado, 
como .. falsamente so allega, culto algum· 
porque o casamento não é um instituto po
lítico e sim mor<Lmente civil ; não é nenhum 
pod.er publico quo pos:;a ~u,jcitu.r o compri
mir oútro, não JKwsanflo de uma simples 
func~;ã.o particul<tr, 'compativel com todtts as 
crenças c com r. o dos os regimens. 

O. o Nü.o co llo~ti, outrosim, culto n,lgum na. 
depomlencin. do Estado, po1·qne nella o onus 
da J11'ova. nilo incumbe ao ministro confes·· 
sion:Ll o H i m tLos nuhcntos. 
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lO. Não se :pódc ccnilprcheildÓr como a 
1héra apresentaç~ão de uma certidão, lilsbt 
mesma ali<1s e:ügilb aos nubentes, venha 
<t p_ôr cm-peeigo a independcn:ein. do poder 
-c.>piei tual. 

11. A-pretcnção contraria. prova domais, 
porqLlimto, mesmo sem <t ,pr-cceüencin, do 
cn.samento civil, os saccl'dote3 não potlem 
de facto cclebrae ca.:m.mentos, sem a apre
sentação por parte dos prctendont"--; de 
docmnentos de procedeneh~ civil, como C:}r-
tidões de illade, etc. . · 

12. A precedencia não fm·c, não. póde fer~1· 
a consciencia, religiosa elos nubentes, vor-

- t}nanto o cumprimento tle um n9hre dever 
cívico, oxigi(lo por alta,;; convBniencia.s so
ciaes, além de não se comprühcn'der como 
possa atacar <L con~cicncia do individuo, deve 
ser,. ao contrario; um motivo de jubilo pa~ 
tl'iotico para todo bom cidadão. 

13. Não é racionaL que um acto, de si 
tão rcspeita.vel, qual é o cas?-mento civil, 
a. ponto de ser o unico recoi1hecido pela 
Constituição da ReprrbliQa, mereça o aca
tc:tmento das ·confissões religiosas, quando
ellas o podem posterg<tL', atirando~o pam o 

;. segundo l)lano, e não o-mereça e torne-se 
~: _ repentinamente nocivo, qua.udo antecedeM 
;it(.;: praticas cultuaes das mesmas confissões. 
~- 14.0 A pretcnção contraria origina~se da 

-D S 1t:- FAUSTo CAR.noso~E' o Novtt?1t Orga
:~htm da. precedencia do casamento civil ao -
religioso. 

O Sa. Sn.vw Ro:Mí:Ra- Para conclúLr~ 
St·; Presidente, apenas lembrarei que_tião é 
sómente aos ilidividuos que se deve acónse
lllar o rolJustecimento da vontr1de; os poV'os 
tambem pr·ecisa.m dt~sseconselho. _ 

Dizem os comJ?etontes que, como rcacção 
a.o pessimismo que _ a tudo e a. todos avas
sallou em -nosso seculo, Nietzsche pl'oclariwu 
a. acça:o e a {01-ça, e Tolstoi;_o amm·. 

Pois bem, o que ô nosso· pa.iz precisa é _cul
tivar o amor de touos ;o amo e ela humanidade, 
mas sa.bcndo querei.' e procurn.ndo levantar 
sua gr·andcza;e lembremo-nos que a patl'iasó 
póde ser digna de si mesma, amada por seus 
1Hhos e réspeitada pelo~ esêrangeit•os, .quando 
a in nocencüt d,e nossas donzellas e sm~ gra
ciosà belleza não estivm·em · rriais á mercê 
da caenifieina dos malvados e ccmcupiscentes 
de qualquer especie. (Muito bem; muito bem. 
Palmas no recinto e nas gale1·ias. O orador 
é m'uito cwnp1·imentado.) 

SESSÃO DE _25 DE MAIO DE 1901 

(Vide r.n.g. 2i7 do presente volume) 
. . ~- ~xtcnção exaggeJ'alla, a.nti-philosophic·a, pu

-. · rmnente metaphysica, -com ares de co usa. 
.-~,- absoluta, elo conceito de libe~·dade indi·Diclual 

·,: ·:· e da ~loutrina · .da .separaÇfio ela . . Igreja _· e elo O .Sr. _ Ger:rn~~o ·H8.ssl9.e.her 
- Estado ; :porque 6 eviuente flue a primeira ~Sr. P.residente, devo a V. Ex. a confissão 

é toda r ela ti v a (LS con von1encias da -commu- preliminar de que não pretendia tomat~ parte 
--· -nhão e a segunda h a d9 _ girar dcn tt~o (lo na discussão da ma teria que chàmou h ontem _ 
·, respeito üas leis. · átrihuna· o reputado philosopho, Sr. Sylvio 
:." -- Romcro ; a oração, porém; de S. Ex., de-

15·o ~ precedencia, é praticada c aconse- moveu-me desse proposito, .tal 0 peso de sua 
,,. lhada pelos positivistas, porque <t acham erudição, taes os conceitos pol' s. Ex. ex·· 
·\;· · 

'' J=· ju~t<L, patl'iotica, e conveniente. ternadog, agitando mais aind:L o_ debate . 
. Hi. 0 E' t<tmbem aconselhadn. por muitos e d 

. dos mais cUgn9s minístt•os de outr·a.s confis- O SR.. ARAUJO GóEs- Pó e-se 'dizer que 
~/- ' - t 1· t· disse a ultima palavra com · relaçã-t> á pre• 
., __ . soes, cn ·re os qu<~es u.~ lnc·tos sacerdotes cn> cedencia obrigato __ r_ia do casamento civil. 
_,.··- :· tholicos. 
:_: __ !_-_ ._·_.-__ ; _; :_·-_ . l?.o ]~'praticada em !.!"l'ttllde· ntlffi.Cl'O 0 SR. GERMANO HASSLOCHER ~No en-

·~ de tende e singttlarissimo de V. Ex. ; não no 
C''-~ ·::J)aizes, tão cultos on mai~ que o Rr·a.zil, com meu, que divirjo radicalmente do illustro · . 
L_-_r,~_·._ ··_· .. _.: l_· __ n_t_u_itos de Ol'dem, de !.nW;~ntia, tl" d.l'l'el·t·o .~. ' t d s· s p :,.,'d t - .(' . . . ._ v .• Depu a o. 1m, t'. . re~1 en e, nao 1osse 
1~;-iJ•; . _c~m respeit9 de todos, ~em damno "pal'a essa impressão no animo de mu~tos Srs~
?'''~,, -mnguem. Deputàdos, causada pela -oração a que me 
;:;~ · 18. o E a ssim é, porque a evolução soci_ail e refiro, e não viria á tribuna. · os·meus com-: 
~~:}·:~' política se f<~z no scntitlo dn ZaicizaÇaô· {lo promissos politicosou, antes, dopartido que 
'~· ::; .:i Esta_do, e, sendo .a forma civ:il do casí:l.mento represento, a obrigação de defendel-os sem
~~':';:,~ ; <~ sua. fôrma. leiga, moderna., deve ser prote- pre e em toda parte, ordenam-me de vir dar 
r~~:·; gida por tollos os meios lligoos, e entr·c cs- combate ao nobre Deputado por Sergipe, tão 
~<<)~ tesse a.cha •~ smt }Wecedench~ ao religioso ; profunda é a nossa divergencia na materia . 
f;;;, ; :·Tetrogradtt qncm ·pr;_ttica g. contrario, por I que se discute. ·- __ · 
;_\;-_/- ._. mai_s_ qu~ s_· __ ei_ ll_ ~i:sme par·a illud_ir e i_lludir-se, S. Ex_., antes ~I_ e_ ferir. P_ r_'Qpriamen_ te o as-
ri:: c alardeiO <hSSlm procede1• por defender uma sumpto do pro.)ecto, dissertou largamente . 
Yt;f: :> liberdade qüe 'ningne'm at<:té<t, · .-.. ·_ sol,)re o futuro da no-ssa nacio.nalidade, tel\;... . 



· . . . tando descortinal;;o -~t'eavés da acf~~lida.do, 
queap.a.lysou . . Um pont0 inereceu~llle espe
cial referencia o esse mesmo não posso deixar 
semresposta, ohrjgado, como estou, no duplo 
caracter de riogeandcmi:!e ·e rio descendente 

· ele allémães, de não. silenciar sobre a gr:wi
dade .. das imputações do nobr·o Deputado, nas
cidas de _appr-ohensõt.>s ridículas e phantas
_ticas. 
· S. Ex. fez a. apothcose d<~ raça saxonia, 
celebrou os seus pensj.td::n:es, os seus artistas, 
a virilidade de seus representantes, a ener
gia, o denodo com quo se atiram á.lucta 
_pela vida e·terminou advirtindo-nos contr. ~ 
o perigo da. conquista do sul, absorvido pela 
colonizaçãu germanica, forte, :poderosa, alli 
vivendo segt•egadu. do ·elemento nacional, 
sem aprendet' a nossa lingu. ~, ··divorciada de 
todo de nós. .. 

Como uma flagrante constestação a tudo 
-isto, ou pe>cleria offerecee a minlHt pessoa. 

Sou descendente desses colonos em que o 
nobre Deputado vê conquistu.dorcs, e não 
admitto que ninguem_ amo mais o· Bra.zil do 

_AUO eu, pelo qual daria a vida, pela sua in
tegridade .e indepen• · ncia. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Um caso não 
impode o outro. 
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em fa.lt\. Esperem, não se precfpitein. Ve~·ão 
que somos nós os culpados deste facto, que : 
não ravela nenhuma preoccupação exclusi.,.: 
vist<~ nos allemãe.;; · que povoam as colonia.s
do suL EUos, por :-;élls ;mtepa'i,'i<tdo.~, f,Jra.m 
mandados P<~ra . a. tl.orestú . . virgem, lçmge dos 
centros civiliz;1.dos, segregado:'! de nós, con
demnados a formarem por si novos ccn ti· os 
.de v.icla. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-V. Ex. dá. li· 
cença para um apal'te '? · . 

0 SR. GÊRMANO HASSLOCHER--'Não dou~li
cença para. cousa alguma; eu é que peço que 
me deixem fallat•. (Uiso.) 

0 SR. ESTACIO COIMBRA.--:Pois ~U querla . 
apenas dizer a V. Ex:. que o governo do im
perio permittiu que nas colonias, nas es
colas primarias, f'os:':le ensinada a lingua al
lemã. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER_;,E podia. pro· 
hibir a homens livres de aprender o que lhes. 
atfl-ouvosse'? Ou entende V. Ex. que os colonos 
são escravos, sujeitos a restricções ~ Apren;. : 
dem o allemão no uso de .am direito que 
não pôde ser cerceado. Não aprendem o por- .. 
tuguez, não por preconceito, mas porque " 
estão sepat•ados de nós pela diatancia, sem 
estradas, vivendo entre si. Masé bastante a 

O Sa! GERMANO HASSLOdHER- Mas é um approximaçã."o para se verificar o que avanço. 
exemplo contra 'a imputação vaga, som qun Saibam VV. EEx. que todas as colonias 
em seu fa:vor se _exhiba outro. .teem um centro :para · ondé atfluem os semf 

O. nobre Deputado suspeita o Imperador productos, centros á beira rio ou á. margem 
da Allomanh~ de amadurecer este plano de :de estrada de ferro. Estes cent1•os são tam• 
conquista. . . bem povoados por· descendentes de allemães, · 
N~o ·vou discuth• isto, nem é possível tal por elles fundados, mas om contactodirecto ,. 

discussão. Quando chegassemos a tal ponto, e constante canr a população naciona.l. Pois· 
,as nossas r~lações com a Alle"lan}la estariam bem, em todos elles os seus habitantes ·fal- ' 

rôtas. . --· ; , :- · · lam o portuguez. 
Apenas' lembro quanto é temerat•io pre- Lembrarei as seguintes localidades nas- · 

tender · devassar a consciencia do monarcha cidas da colonização allomã, hoje cidades e 
· allomã.o c . annunciar a politica que alli se viUas florescentes, onde a fusão com o ele~ 
: occulta.. Fugirei deste terreno p_ara só do- monto nacion<tl operou-se: S. Leopoldo, Ta
monstl·ar quanto são 'falso~ os jui~os k qne a quary, S. Sebastião, Montenegro, Santa 
vida coloni<tl :110 sul tem ,dado Ioga~. cruz, Estrella, Lagoaüo, Novo Hambu!'go. 
· E'~ verda.tle e nem · o conte::;~o que ha em O habitante da picada, o agricultor vive 
mou Estado regiões povoad<\S por desceo.: preso á sua terra e só vem aos centros traze1' 
dentes. de allemãe:::, os quaes não conhecem a colheita e alli se demora um .. dia. _ 
qua~i o idioma portlJguez·. ·"" . ... - . Trata com commerciante que fa.lla o alle< 

(Trocan?,·Se va1·ios C/DÍiJle_ntos apa1·tes, inter" mão, não precisando sab~r fallal' O portu-
rompend9 o. o_1·ador • .) _· • . guez. Na picad2. não tem com quem aprenda 
· Como querem VV. EEx. qu~ eu~nossa. dos- o nosso· i<limm~. E; dahi se collig~ quo ell!3 

·envolver a, minha-exposição, deante desta in- não quer aprender·, J)orque premedita acon-·.: 
tolerancht, verdadeiramente tyrannica, a}Ja- quista do paiz 1 E . olha-se ~om desco~fiança. ·: 
fandoo orad()r, cortand?:.l~': a pala':r~ par{~- essa gente simple5 e mgenua, v1vendo "· 

· Ouçam, ouoam bem,i:ll'é smcero o mt~r13s.>e só pal'a o ·trabalho, arroteando a terra, to~-
. que mu.nifesta.m ;ttlepoL;;; e1,1 os ouvil~i: :- tti.m· nando-a productora, transformando o ~~10 
bem, acceitar·ei a discussão om sua~wltimas Grande ~~rn celeiro do Brazil, por:qun o fei,Jão 
consequO{lcias. ApenM! declat•avaque havia que iodos comemos é pot· ellc~ plantado, . 
nucleos coloniaes onde não se ·f<~Ua o por- colhido. o exportado pelo Bt·azll afora. E 
tüguez e sem mais me 011Vir·em, explodiram por isto, porc1ue ag_rilhoados <i. terra a q~o 
os apartes, como si eu tivesse sido-a;pa_nllado dão a energia tccundt~ntc de sou bl'aço, sao 

' Camaro. V.I , •. ~ 
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suspeitados e a leviandade attingo proporções E não swcliga l;iio pouco que só aprendendÕ -
maiores, attingc as intenções da Allemanha, a lingua, pol'tugueza. H que os descendentes 
quo até hoje só procurou estreitar os laços dos colonos se compenetram do que são bra
rlas rol:1ções que com olla m:.Lnl;crnos. zilcil·os. IWes esf;ão disto bem cm·tos, sabem 

o Srt. EsTACio CoHJH. A-Pretende ox· lo- r1uo sTí,o bmzileü·os o nü,o 1·mmsam á patl'ia 0 

rar-nos commorcialmentó'. · qno cll<L pótle dcjles l'eclarmtl'. Na campanha· 
do Pat·agn~ty f0ram muitos os hrazileiros de 

O SR. GERMANo HASSLoCHER - V. Ex. Ol'igem allemã combatentes nas nossas fi
entende a expressão explora.r no·sentido <le- !eiras. 
primente. VejttlllOS no que consisto (L explo- Ltlml.n·aroi <iUü no feito dt~ armas de·2,1 

·ração. Será. comprando o noBso café em con· de maio, hontcm celebrado em seu anniver
currencia com os outl'os compradores~ Ou ~t~rio, succumbiLL gloriosamente o coronel 
reclama a Allc'"rn<tnlm que só a eUa. o venda- de volunt,~r-ios Nidoi·auci>, um filho de co
mos e pelo preço ctue nos impuzer- '? Será tonos. Póde sor suspeitada, uma popLLlação 
vendendo-nos os proclnctos ele sua. industl'ia, QUe, co.mo esta, o:fferece assim exemplos de 
tambem em concut't'Cneia com a. Ingl.atert·a, amor a-o nosso solo, sem QUC se aponte um 
com a França, com a Amcrica, coJn a Italia, só racw que denuncie sentimento dlverso '? 
com todos os povos, emfim, que buscam, Nãn viermu para aqui os colonos com a 
entre nós, merc<~.âos para os sons productos? missã.o de conquistar para a Allomanha o 
Acaso somos obrigados <1 eomprar á Alle- nosso terrítorio. Fni :~ necessidade Que us · 
manha. e· pelo p1•eço que c !la exige~ Eu moveu. • 
tambem sou na,cionalista no que se rercre á Viera,m em busca de um solo onde melhor 
soberania, á indepondnncia c c:~ integricl.mc fossem recompensa,dos os seus esforços, tão 

·de minha patria; mas fóra. disto liberto-fu.e ingt<tta.meüte retribuídos no solo de onde 
de tão cstrei~1 concepção do mundo o <la omigTavam. E elles sabem que as gerações 
humanidade e concebo uma. idé:.t mais· geral, ctnc delles voem ao mundu conquistam uma 
a. fra.ternid.a,de universal, a humanidade Cdm patl'ia., onde podem aspira,t· a todas as posi
nm rlestino commum e um só . objcctivo, oi çõos. E ahi osi;amos nó~ que occupa.mos lo
aperfeiço:unento da vida. -E Spgncet·, tão üü- ga,res na ropresentaçã,t) nacionttl, ·nós que 
lado agora, é quem a:-;segur~L que es~a p0r- de ;ce11d.emos de colonos, prova,ndo esta ver
feição idea.t será attingida, porque o wo- da.de, uns Senadores, outros Deputados, prc
gres~o não é um accidente.. e sim uma neces-t sideutes de Esbtlo, etc. O allemão que volta 
sidade e a civilização, longe de ser um á terra onde nasceu não póde mais lá viver. 
producto da arte, é um;~ phasc do descnvol-, Regressa ao Brazil, sento-se melhor aqui, 
vimanto humano, r9sultado de um:~ lei fun- mai~:;livre, menos p~ado por um regimen ao 
damental. QUal não se adapta, m<tis. , 

Falia, porém, o S1~. Syt vio Romet'o, no 
O SR.. EsTACJO CoiMBRA-_Isto l; poesia. per·igo allcmii() que s. Ex. deprehcnde das 
O 811. GERMANO 1-IAsswciimt-barece-llte, doutrinas de Hegel e que jnlga que estão em 

não?. . . Mas, preciso voltar atrás, reatar a. via de re:ttiz<wão pelos meios pra.ticos da, 
exposição quo ru.zia, tendente ,a demonstr<u conquista. c1 mão armada, prepaPada com a. 
qne as cil'cnmstancias in voc<.Ldas por aquetlcs crca.ção de fortes nucteos de população" 
que cnxer·ga.m no s11l o perigo allemã0, · a,llemã no Brazit. Não sei até quo ·ponto 
estão bem longe da signific:.t,ç:ã.o quo se lhes a predica de Hegel. possa dirigir no momento 
empresta. . actual a activid<.Lde da, Allemanha, nem si 

Eu nasci em uma eolonin,, a vltla hoje do as sw1s doutrinas são a inspil'n.dora. do geuio 
Santa Ceuz; no altlto um <1uc vim ao mundo <la ·raça. Mas o luigelianjsmo não pr·egou já,
alli só ::;o fall:wtt o ;dlemã.o, porque por esse mais a conquista pela fiJrça. Tem a sua 
t~mpo eram hem raras as communic<tgões fórmula na.. historia· do.,pmndo, reaJizanclo-sc 
da. colonia com os centros de população na- erri estados successivos, que são os nutrcos do 
cionn.l. Hoje a colonüt ú um nucleo .de popu- ca,minho que a hurnanidade percorreu 1 ·Hegel 
la.ção concentrada, em communicação dütrin. ,affi.rmà que nas ldados pa.ssn.d.as o espírito 
com a capital. A lingw.L porl;11gueza <~ fallada universal f(ü representado pelos mundos 

• por todos os seus habitantes, aliás clescen- ·Oriental; gl'ego c latino, c quo o presente é 
dentes de colonos. A tel'ra valorizou-se a do mundo germ~ico, agente hoje da cvolu
ponto do culonias do valo1· primitivo de 100 \~ão, .desappat'ccendo os denuüs absorvidos 
e 200 mil r<~.is achar·em hoje o!Tcrta. do pelahegemonüt p,Homã.~ philosop~o. pro
vinte conto~,. de réis. Isto_~pl'ova que, tiio clama a.' fórmula que o !tomem individual
depressa se,fàr:ilitntn as l'Clações dos descen- ruente não é respeita~! como tal fiinão pelo 
dentes de. ·iillemães com os nacion~tes, vão individuo, e não quanto ao Estado, porque 
elles aprendendo o nosso icUoma, fhmilial'i- este ou a nação é a substancia. Elle diz, 
zando-::.e corn. elle, · sim, quo o espírito. ger·mttn'ico dominar~, 
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ma8 isto disttL mnito rio falso coneeito que pif,a,e~ em nossa terra_ Temos ;waso os meios 
de suas tltooriu.s fôrma o 81'- Syl vi o Rome!'o, de oxptoral' as nossas miruts, de a.briL' os
quando, pOl'VentUt'a, a.cr•edita que o philoso· tra<las pela vastidão de nosso tcnitoeio '? 
pho concebesse a rcalizar:i\.o dc-Jwgemoni<t Narla di.;to temos, e só o capital r1ue vem ele 
allemã pela força 'oru~a. f'(n'a potlt~r<1 ser o nm·vo da nossa riqueza 

O espírito germanico tem pesado muito no fut11ra. Até hoje só a Inglaterra tem domi
descnvolvimen-to humano e ninguem ignoro. nu.do no Brazil e nós tem~ sido forçados <1 
que no direito o seu P<LIJCI <! impor·tantissimo. acceitar os negoc:ios que nos peopõe segundo 

Com effcito,<ts fontes peincip:ws do direito as su<ts exigcncias_ 
siLo o direito romano, o canonico, o feudal c Tenhamos 11ós amanhã <.L faculd<.Lde de . es-
o gm·rnanico. A fn,miliiL t:Ll <JU<Ll ost;i orgn.- colher on tre varios concurl'nn tns, n menos · 
nizada, hoje~~ o f1•ueto da inflnenci<Ltlu dit•eito pesados serão sem duvilli1 os nossos onus. 
germanieo. Não lta quem conteste isto. Da. mesma. cscra\'hl:-~o do ~~ambio nos emau-

Póde o pltHosopho ::dlom;'í,o preg;.n· o :wilti- cipaenrnus, quando gra,ndes in·tm·essês ma,
lamento do individuo nos uns da Iwnu1ni- 1;m·i<ws do povos europeus est,ivcrem I.ocali
dade, <L sua alJsorpção pelo Estado , o p:Lnt.llo- zadus lli> Brazil., de modo a haver uma 
ismó político, ernfim. O gül'manismo dont1·i- rmwçã.o de intr~resses prejwlica.dos conr,r<L a, 
nando o ú.hsolutismorlo Est:tdo SCJ' ;í, uma cs-. especul:.tçã.-> intlccorosa, que nos :.tnniquHa. 

~- cola. Ha\'CI'iL, pot·ventm·a, quem peefit·a a 
Não creio nella. estou em tet·t·cno divet·so. patria ü;olad<L a vel-a cul.tivando rcl<.tções 

M:Ls nã1) podemos negat• a ninguem o d il;ei to commorciaes eom tortos os povos, poe con
de propagar a sua. f'<~, so11ha.r com um c~i;n,do cebur a i<léi1 ab.ml'da. üo que pot· essu, fórma 
soda! a fazer·-se pela evolução, sem coinpl'i- sm·e1.no:s cpnquistadoo pelo mais forte? 
mir a libcrd;~d.e. Si o pt•obloma do gerrí1a- - Quando orava, o Sr. SylvioRomero, o ineu 
nismo é este. nello nãu se pode ver um pc- illustrado collega Dt•. Paula Raritos pci'
l'igo llara a. nossa in•lopondent:la. porque ni'í.o gtmtou <.L S. Ex, onde, n;L ltistoria, um cxem
é ameaça o que não pa~sa. de idealismo es- plb de colonis.tdores se t·evolf,arem eoni.t·a 
peeul;~tivu. Cahir(L por si , si nã.o exp1·lmi1' o paiz colonisa.clo pat·a o oscl'avísn,rcin á 
uma lei exa.cta,assim como uada n emb;uaça- .Jl<H;ã.o do onde v in liam. O St< DeJ?.utado po:r . 
ria, :<1 cllo fosse uma verdade logir.a e fatal. Serg-ipe iJ,J'gumentava nesse Jnomonto c:om o 

·vêr na influeneia prcpondet·ante dos pc·n- per·igo dos colonos <.dl.emãos do sul do Bra
sa(loros allemães nm J1el'igo par:1 nósé ab- zll tornat·em armas co11tra u. nos~a patria 
~urdú. E quem não púde com~:tt.cr esse sup- pat'<L impor·em o jugo da. Allemn.nlla.. 
posto perigo 11 cxacta.mente o Sr. Sylvi9 Ro- Assim inGerJ>ellado,d.eJJrompto o Sr.SylviO' 
mero,qu~ (oi o inicidado.t· tlo movimento cha- Rorucro aponton Tyr·o c C;m,lmgo. Foi . in- ; 
mado -GeemRnismo..:::::: no Br:tzil, S. Ex. qne feliz nos exemplos ;.q)Ont<Ldus, po:is n~~o ha : 
com Tobia.s Bc.m' eto, um dos brazilcit·os mais p<Lrid.ade entt·e :1 conquista pela força. ele 
illnsf;l'e~ que conheci, l'ormou <L esc:ola quo Tyt·o e Ca.t'th<tgo com í.L colonümção. Roma 
8e denominou;~ noo-seegipa.rm, cl.assiflcaçã.o nunca rnando11 colonos para liL; ar·mon exer
que lhe <lor·:Lnr seus inilnigrjil. Temos vivido cit;us, sitiou as dd".dcs e a ('el'ro tornou-as. 
até hoje sob a influencia fmnceza, snm que Runl<L não .colonisava, eonquh;ta.va. LevoU . 
isto eompromottessc jmn:tis a nossa i ndcpen- a:-; SII<LS legiões por toda a parte, pelas GtLl
denciu .. Si amanhã o glll'll111llismo fosso ;t lias, pela Hc:;ptLnha, a.té na llrotanlw, esteve, 
corrente dominador·:L no llt·a.zil, podol'i;:.mn~ was com sofc1aclos o não eom colonis:uloPes. 
:;entit•-nos pl'of'nndamcnte modificados no T•t<·.ito, escr·cvemlo a vid:t do sen Aogro-.. 
nosso modo de agir, som ctue iL nos3tL sohet'ri.- Agrieola, 11os mostra, tluaJ o papel de Roma., 
nia do l>Ovo, a nossa inf;og·l'idatle, nacional qna.ndn invadilL novas t•ogiõcs:. avassala.va, 
viessem <L so1I.ver. rnas ní.i.o eol.on is:wa. Nem us L·urn:.tnocl ti-

E quem pregou o germanismo? Foi Tobias nha.rn do colono <t idtí<L quo nós temos. Por
Bar·reto, na ac:.tdomia, em que promoveu qne, eni;ão; suspoitae dos nossos colonos, os 
o estudo dos a.utores allemães e pr.opunha a ·homens rto habalho '? 
manif'esta,ção de pezar pela morte do Blun- Nnnea. ollos se ntanWlsi;ar•:tm hostis anó,':l 
tscllli; foi o Sr. Sylvio Romel'o, qne ao hdo e os ~~x:mnplos na ljistorl:L -só depõem contra 
da.quellc proclamou qne o espirit.o allemão, as appecltensõ<~s dos qno vi.vem a.nnuncia.ndo . 
sobPe todos, dnvia dirigir a llumanidado. o pnrigo. Allcmãe:; colonisal'atn:: <.L Amc1~ic~L 
Pol' um lwlo; o pl'Oblorna. não ti nonlmnt do Nor·to, it:Llittno; teom colonis:do o Bt·azil 
perigo, pail'ando no d.ominio int.elloctual. e a, Argentina. 
:Por outro, a expansão comrncrcial da Al- A .\llnm<.tnlla tem até crettdo difllculdades-
lemanha., longe de nos pudct· pt'fljwli~:u•, SOI'ti ü. ernigl'aç;J.o pttt'<L a Amcricct do SuL E u.inda 
benofica para a noss~ p<ttrla e só devemos assim ha quem ve,ia um perigo nesta gente, 
desejar que ella sm·ja como conCLH'I'ente de que ó afinal a nni.en. tlUe trabrdha em nos~a : 
outl'as nações para o emprego de seus c:a,- teem. Venlm o colonu, veuh<L o brttço espon4 
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taneo, venha a nobre ambiç~ão dos lutadores. S. Ex. parecia preparar-nos para uma so-
. Façam elles a nossa grandeza, povoem este lemne lavagem ·por vivermos conslimirido 
pa.iz com uma raça viril, emancipem-nos da horas e horas, dias e dias; discutindo o qué ê 
triste tutela do Estado, em que vegetamos, claeo, attentando a~s1m contm urna indepen
agricultores n.gal'!'ados etemamente aos denciu. assegUt·ad:t na lei, depois de haver . 
favore.;; ou auxilios dos cofres pubUcos. vencido na. c~onsci r=mcia. humana, a indepen-

Sim, sô o trabaJho é que ftrma.rá. a nossa dencia ei>piritnal. E com pasmo, confe~so, vi 
jndopendencia, assegurará a noss;1 in tegri- o Sr. Sylvio Rolllt!J'O toma1' um atalho, aba.n
dade, o trabalho qnc conta comsiso sómente, donat· a larga estrada em que devia seguir, 
em vez desta triste lavoura de ociosos que, maxime depois de a.ffirma.r a sua philoso-: 
quando dea11te de difficulda.des, recorre a.o _phia. liberal, depois de se dizer um spence.,.. 
Estado, pedindo-lhe amparo. Suc~umbam oc rista, e por essH atalho i e .perder-se na mais 
que não tecm elementos proprios pa.ra viver eictranha conducta, conu'arlictoria com o ele- . 
e viYá:m os to1•tes. Será brrital isto, mas ú a va.do conceito que faço de sua prodigiosa 
vida e nós não podemo.;; modifical-a. Acudir mentalidade. Sim, S. Ex. violou o senso 
ao fraco e sustentai-o a.l'tificialmf!nte é commum, defendeu o absur·do, formou ao lado. 
enfraquecer o foete, porque é contrariar a. dos que ainda discutem a liberdade de con
lei da luta pela vida. Cultivemos a vontade, sciencia. confundiüdo-a a todo momento, ~ 
que é a força. dahi o desastre só assim explic<1vel de seu· 

Spencer,cmnomedecujaphilosophiafallava projecto, aliás não original, porque é calcado 
o Sr. Sylvio Romero, é o pregoeiro desta sobre o do. Sr. Gastão da Cunha, projccto 
.doutt'ina: «poder por si fazer o que deve ser que devia conhecer·, . si acompanhou com in· 
feito é ser organicamente moral», diz o teresse a discussão "do assumpto. · 
grande philosopho, que proclama como con· Desastre, disse eu, referindo-me a esse pro
dição de conservação da espccie q ne C<\da jecto, porque nada. o justifica, não h<t um cri: 
individuo recolha .as vantagens ou soffra. os terio que o legitime, é m'na lei odiosa de ex-
prejuízos ele sua conducta. · cupção, não qbedcce a nenhuma escola penal, 

G SR. GoNÇALO SoUTo-E a cal'ldade ~ crea um ct•ime absurdo, de punição irreme-
0 SR. GERliiANO HASSLOCHER _Não falle diavel ao lado-de . crin1es graves que, no em- . 

nisto, nesta co usa humilhante. Diga soti- tanto, .dão uma portrt, ao criminoso para :es- , 
pariedade. laço que une os homens . pelo dos- capar :1. punição. Só mesmo quem se afasta 
tino~ de todos. A. carid<Lde dcpeimc, a soli- da boa doutrina podia ser levado a conso-
dariedade fortalece. , quencias tão illogicas. 

Vou demonstrar o que avanço. O projecto 
O SR. GONÇALO SóuTO- Qúestão de pa- elo Sr. Sylvio Romel'o diz que scrãG punidos 

lavras. com as ])enas de prisão do seis mezcs a um 
O SR. GERMANolüssi.ocnEn . ..,_Questão <le anno os conjuges que cásarém religiosamente 

idéas, diga, porque as nalavras exprimem antes do acto civil. 
idéas. .. Eis a disposiC;.ã.o porcmptol'ia dó seu pro-

Sr. Presidente, . vou <Lgora. entrar· na dis- jecto, clara, definida. Casar• antes do civil 
, cnssão propriamente do project.o, p<tl't.ifl(lo t•eligiosmnente é crime de ca.clch~. 

tlo substitutivo <lo Sr. Sylvio Romef'o que Rcflictamos. A lei nã.o pune o concubinato 
me dú. ma.1·gem p:tra. a.br·a.r.~n.l' o sou u.s.mmpto sinã.o elo homem cMittdo que tem concubi
como these. Eu tl.cvia tt':Ltar antes tia na tcthl;L e man1;Gt:Jda. 
ligeira. resposta que uci ao illustrn mestr-e, Podem, diante dtt omissão da. lei, dous 
<imtndo do a.lto <lc su:t competrntci:t nos n.cc- entes amigar-se, que poe isso não sor
nou com o porigo allemão. Agor:.L vou dizer l'l'crã.o punição. ·Ai 1lollcs, port1m, -si na vi
o que penso desta prctonção aqui discutida gencia <h. lei do St·. Syl\·io, s:.~ amigarem 

_de se impôt• a.os que vivem no Brazil a ohri: com a. bcnç~ão da. Igreja.. Vão para a cadeia, 
·· gatoricdade da . precedencia. do casamento nãn porque se <trnigar·am, mas po1lquc pc-
civil sobre qu<:tlquer religioso. diram a benção de um sacerdote . 
. Quantl.o, hontem, a.tt_ento, eu ouvia. o in- Não é só ; isto éainda. o menos. O seductor, 

troito da oração do illustre philosopho sergi- o devasso que deíiora a donzella., que scdnz 
pano, á. medida (jllO a.s suas palavras ia.rn a. mulher honesta, levado pela perversidade

. ecltoa.ndo neste recinto,pohdel'ad(\,s,sadias, na. dos seus sentimentos, sn,jeHo a. sotrrer pena 
. sua mordacidade tcmpePada,eu lhe~ prestava de pl'isii.o, tem na. lei que o pune um reme· 
decidido apoio: S. Ex. criticava e muito dio p;u\\ fugir a. · essa puniç~rr.o : Jmsta ·que 

-bem o ridículo das discussões oscolasticas no caso com a victimu.. Ora, emqua.nto a lei não .. 
P<Lrlamento. a futilidade de certos espiri- pune a mancebia, cmqmtnto . a lei releva 'da 
tos, levantando- duvidas sobre cousas claras, pena o seductor, o dcflorador, o canalha, o. 
este prurido ridículo de certos indivíduos delJocha.do, a. lei elo Sr. Sylvio pune o homem 
diani;e de a,bstl'acç:ões e·por ahi a, J'ól'<t, qno çª:;;a. legalmente," segundo .a lei civil, . 



com ;~ elciJa. do seu col'ação, s.í, antes de ir 
i1 · pr·e~oria, _foi pedir ao stwerdote de sua 
crença a bcnção que julgúva sanctificar n. 
stm união. · _ 

E não é só isto. Esta. lei monsiit·o, ahjocta, 
lei que esquece que a. m;1ncebia nã.o é pu
nida o que esr1uece que o._detloradoe fogo á. 
pcM pelo casamento, esta lei condcmmL 
tamhem n, donzeUa, a esposa casta, a mu~ 
IllCr virtuosa, ainda que casada civilmente, 
só porque, ani;cs de cumprir a, c:dgcncia da 
lei. pat'a <t organizaç.ão legal dkfamilla, foi 
primeii·o ao templo! Sim, o quo a lei do Sl'. 
Sylvio fctrii. 6 o que aponto: os que casarem 
civilmente após o casamento rcligio.so sof-

. frerã.o pena de cadeia. ·O projeto não podia 
ostabelcr a_ condicional de urna repara
ção · pelo acto legal do casamento, libe
ratori<t da. pena, porque sct'l<t facultar a 
precedcncia do acto religioso e cahiria 
assim em um circulo vicitJso. De modo que 
a lei do Sn Sylvio não vem 1mnir. nenhum<t 
lesão, não vem repl'imir nenhum perigo, 
não vem remediar nenhum erro: pune só e 
IIIÜC<tmente o e:&:ol'cicio de um culto religioso, 
eulto cuja pratica não contra.ria o i nteressc 
IJUblíco, não offende os bons c-ostumes. 

E' claro: quo mal. r•esultou, pm' exemplo, 
fle nm casal legalmente constituído, hav-er 
começado a ccrimonia do seu enl;_tec por ·üm 
a,cto religioso~ - · 

Mas, argumenta-se que o principio geral 
d<L obeigatoriedade.da precedcncia do casa
mento civil tom em visG<t reprimir a sedu~ 
cção da mulher ineauta, c1ue póde ser levada 
tt se cntregal' a um homem, suppo~tdo que 
pelo casamcn to religioso contr'ahe um<L união 
regular, de accordo com a l.ei. Mas, pam os 
casos assim ahi csttL a prevenção do codigo 
)?enal, c a hypothese cabe perlhitaruentc no 
attentado ao pudor, por Sf2dt1eçã.o o:u engano, 
como cllz a lei penaL Ora, si esta para os 
çasos taes tem a resalva elo cas[unento pat•a. 
cor1•igir o mal, sm•ia absurdo ct•ear uma ex
copção absoluta para essa liypothesc; í~J.o é, 
para o cn.so etc_ ser a .seducção levtLda a 
etreito pelo processo de um casamento reli
gioso; empregado como meio de illuctir a 
mulher. Oea o Codigo que faculta ao sedu
.ctor liherta1• ... se da pena do seu crime, repa
rando-o polo casamento, o codigo- que assim 
dispõe, conciliando o interesse da victima 
com o interesse da sociedade, com a moral, 
o codigo foi inspirado por um elevado senti
mento. Mas o seduc~or, que empregou oca
samento -religioso para se· apoderar de sua 
victima, e que casaria. corri ella para evitar 
a cadeia, esse seductoe assim não casará,não 

. reparará 0 mal, não dará .sn.tisfacão. ao in~ 
teresse publico e ;.t moral, casando, porque 
isto não o livrará da cadeia. E mais ainda: 
o cocHgo dispõe .. que será punido até o ma-
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ximo do (jllatro ar1nos de pl'isão eellnlar o 
defiorador, que abusar da mulher por meio 
de scdueção, -engano ou fraude. 

Ninguem contestar<\. que o casamento re
ligioso, quando cmpregad.o como fr<wde ou 
engn.no, l'eatiza. uma das condicionaes do 
Codigo. Nessa hypothesc, até hoje, quem 
assim peocede sujeita-se a quatro annos do 
prisão, de c1nese póde livrai' pelo cas<.Lmento. 
o projecto do Sr. Sylvio cheg<1 ao alJSul'do, 
querendo ser severo, de mitigar a pena. Com 
c!fcito, o dct1orallor que empmg;t seducção, 
fraude ou ~ngano pôde ser puui<lo com as 
ponas de prisão ceUtltar de um a quatro 
annos. Mas, pelo projecto, desde ClltO entro 
em vigor como tei, essas penas ficam redu
zi.das de seis mczes a nm anno paro. a. hypo~ 
thcsc do meio fraud utento da seducção ser o 
casamento religioso ! E será isto legislar ou 
antes a.rroxar, violentar~ Onde tt logica em 
uma lei assim, que é, depois de um attcn
tado contea a cousciench~, um attentado 
contl'l1 o senso commnm ~t . 

l~ o Sr. Sylvio llomoro nindt~ ousa, <lize.r 
que nós, que cstmnos eom <~ verdade, preten
demos resuscíta.r o rcgalismo. Pcl.o con
trario, os que subordinam a con;)cicncht tt 
estes aleijões é que querem o rcgalismo, quo 
pedem o regimen da concordata. · 

1~ esquecem ainda estes senhores que o 
texto constitucional decla.rn. que o Est;\do só 
reconhece o casamento civil. Isto quer dizm· 
que í'óra cta.hí nadá é casamento, palavra 
que exprime uma idéa ch~m. 

0 SR. GALDINO LoRJ~TO-. 0 absurdo que 
V. Ex. tão hem aponta não resulttm~ da 
minha emenda. ' 

O Sit. GEa~tANO HAsswcmm- 81·. PPosi~ 
dente, vou argumentar com exemplos pr(~~ 
ticos que sito as· illustr<1ções da palavra. 
Cr-eia V . .!!:x. _que nã.o tenho outr<~ preoc
cupaçã.o que não n .do 1pe bttter por um 
principio, com. ardor do urn convencido' 
echo do meu partido, <lestc.corpo homogeneo, 
orgulhoso dt~s idéa.s c1ue incorporou no seu 
codigo. Não armo a.o offeito, não busco a:re-: 
putação ou .n. gloria. do orador. Quero sim 
c1ue esse partido em c1ue formo obscuro sol
chdo apphuuda a coragem civica de seu re
presentante, Yihrando at'doroso a sua pahwra. 
pelo principio que defende. 

Cumpro o . meu dever, e só lembrar-me 
disto é ,qtmnto basta para tce alento. · 

Crôr mt causa quo defendemos ê ter força. 
p<n'a a lucta., e eu creio c por isto sou 
f'orte. 

Sr. Prf.Sidente no dia !3lll que estabelecer
mos que o ~asa.mento civil deve preceder o 
casamento religioso, logicamente reconhe~ 
ceremos como existentes mais de um casa~ 
mento. Assim sendo, decorrem <l<.thi conse~ 
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q_ucncias fataes, nccess:uias. Eu me CX})lico~ eorno lhe p~ll'lnitte a lei de sua 'terra. Esse 
Incurso um ca.sn,l na lei do Sr. Sylvio Ro- homem exerce um direito e não p'rer,Jsa do. 
mero, isto ú, sujeitos á prisão aquelles quo nosso casamento ei.vil para validar os cjuc 
C<ttl<tr:.~rn religiosamente, <L pena não lhes contmllc. M<.ts a loi tlo Sr. Syrvio vac pu
ser;i, imposta, som um pt•ocosso pt·elimimLr, e, nil.-o, por· exercer um dirn:ito f[UO não Jhe 
como om todo JH'ocesso á <Lr:cuza,ção cones- pódc ser contcst<Ldo. , 
pondo êL dcfcza, dcvnn}Lls l)l'CVÔI' que os Unr Sn,. DE_PUTADo-E' o direito à deshonra. 
;wcusados allognem a, preliminar· da nnlti-
<lade do Reto religioso segundo a.s lei cano- O Sn.. GERMANO HASSLocm~n.-Não cont'un
nic<l.s ou o rito cstabcJecidu p;tra. <L r:erüno- da V. Ex., rccorde-:sc bem que a lei por cm
JÜ<L. Poclerã.o dizer que o s;teer'doto CJUC prc- q~uanto só iní;orvémpclos seus representantes 
sidiu á colelm.tçã.o do act·> nã.o tinlm pode- nos attentarlos :.LO pudor, em casos cspeciacs, 
res p<Lea f'azel-o, 011 pol'quo csUvcssn . sus- deixando <'~ acçã.o privad;~ a iniciatív<L da 
penso, ou porque cxet•ces:-;e su'H offiejo ern puniç:ão. 
parochia alll()ia, á sua jul·isrlicção. Este Rparte lembra a 1ciçã.o lyl'ic<t riue deu 

Que succollcr<L então~ Ou o juiz secular a.o debato o illustre Sr: Sylvio, quo; 11ão 
conltellerá da nullüi;Lde, ou nãó. Si conhecer, sondo omuor, tentou ainda assirüjustificar as 
si discutil-a, segue-se quo cllc viola a Con- sua.s idéas, des1~revcndo-nos a sel'taneja in
stituição, d<Lndo dii"cil;o do cidade a um casa- cauta, quo o caipil•a rJue passa, na estr-ada 
monto não roconlwcido. Reco1Terú ao rlir·eito Selluz . 

. canonico, ao rito e i l'á. vôr aM Óndc o acto foi M<iis simples sel'i<t S. Ex. dosüc logo ter a 
rog11lar; ele aceordo comossnou otlt.ro.l<:' cl<L- co1·agem do punir o contac'to cai'md som a, 
ro: i~cto nu !lo é acton[o existente, c logica- sancção (la lei. Sim, rtuc este son pi'ojecto 
1nente nã.o se poüer;i. dizer qno lwuvo easa" convol'tido em lei não impc~dit•á. qun <L ser
monto I'otigioso si uste ú nullo, segundo as canoj<L conLinuo a engarupar-se com o c<dpir;t 
prescripçõcs quo o regem. 'Não eonhee(mtiu da li v I'OmCiitl!. E <Lntes tla lei civil, quando ora 
prelimin<Ll', o juiz eomeçar<i. por· llesconltocer o eas;Lmonto religioso que imper<tva, ,já. ex
o C<1S.n.mento reLigioso o assirn a loi sct·(L hur- istia a amigaç:ão, r1uo qão é fmcto do casa
hd<i. :rvras ha outra l!ypotltcse mais. Sup- monto civil, ignorado no . ser·tão. E ainda: 
ponhamos quo ao juiz secular a q11em scj<t quo posição estranlm pam o Sr. Sylvio estiL 
afl'ecta a infracçd.o l)Ola preccdencia tlo easa- (La sm·liancj;t ! O caipü·n, sabo que o cas<L
mento t•clig-ioso os nubentns :ipl·psentcrn a monto religioso não vale. Çonw soube, como 
sentença. da autoridade religiosa, decretando lhe chegou aos ou v idos no sertão esta, llis
<L nullidadc desta. toria, som l[UO R sertaneja rião o :-:;oubessé 

Ora, si é pela cct'irnoni<t que se di.i. a puni- tarnbem? O nml cst<i. mL tlifiicul.dade que 
ção, a nullidadc, fa.zencl9_ clesaplíarocer a I ta no ser·tão em Ci.l.Sltl'. Longe da autoridade 

~ Ci.\US~t, faz dnsap lHLl'ccer o.-oll'oito. Mas assim civil, como ostav<.tm d;L ecclosiasi;ica. os casaes 
ter·('.mos a auturidaue ser;u lar cxpost:L ·a rc- unem-se per•an te a n;rt.nr·oza. · 
g-uiar a sua acçf.í.o pcltL autorirlad.c ecclcsias- Asssim J'oi sempre, c q w~ o diga. m-ós sa
"tiea, unuL espocie ile Sllhoi·dinação impus- emdotcs. L<.i. um dia sabia o vigal'io pelo 
sivul,, illllH'ttGicêLVCl no regimcn OIH (1110 scrtã.o a, fúra t! clleg-u.v<L aos <:tltlcamnntus, ca
vivemos. :mndo c baptizando <ls dezenas. Et·a a oll-

O Sn .. NouoEmA .JoNJOR-::\Ilpponha v. Ex. casiã.o. Hoje, com a autoridade civil, se tÜH'<i. • 
que um individuo_, casauo religios<tmentc, o mesmo. 
diu.s depois dofiore uma moça ; <L lei ubr.iga Facilitemos o· casarncnto, <Lpproxinwmos 
este individuo <L casar-se com uma ele! La11 : <L twtorid<:tdc do scrttú1Qjo c ni.o ,lhe impo
·eom qual deve casar-se'? nh.amos c1ue anele dezena~ c dezenas dclcguas, 

por· caminhos csc<.tbrosos, ti mill!!L_ta d~ tudo, o SH,. GERMANO HASSJJocmm:......com a. que t ~ 
elle preferir. Estat·á nas nwsmissimas con- a l'az de quem 0 case. · 
di.ções do homem que deflore duas mulheres. J~llo am<t a companheira que comellevive, 
Está suj01to a rospcmdor por dons crimes, terna SLUL crença, <L sua religião, e porque 
só podendo liLertal'-SC uc um po.t não poder prolübit·-llle o cxercici_o de um acto c1ue elle 
casar com as duas. A·· repa1•ação ·pelo cii.sa.- con:;idortt abençoar perante Deus a sua uniãó, 
menta só se dá quando possivcl. fli o pa.llro cruza o sertã.o &alli está para isto? 

Continuando nos exemplos com que pl'o- Friso :dnda urmt vez: o casal 119 sertão, 
·tendo iJlustra.t· . :L discussão , formul.<Lrei 'vivendo sem lei, não cstú, sujeito a pena ál
um outro. O malwmcta.no que venha ha- guuw,. Mas, ai delle si por ctcaso um padre, 
lJitar entre nós, com o :';nn estatuto pessoal JlOI' !ti passando, deitou-lhe a 15enção: a lei 
que o acompanha por toda parte, polygarno ~lo Sl'. Sylvio mette-o na cadoüt. Assegura os 
resolve casal' petante <t autoridade eonsular. cffeitos legaes do casamento. quem quer, e o 
de seu p;úz com duas ou mais mulhéres, casamento. só póde ser livre e não obrigatorio. 
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Si na soberania de minha eonscieneict ou toeia a liberdade de corrigi!· isto sempre 
sô !]nero casa,r roligiosc~rnonte, uso ele um que lhe a.ppl'ouvossc. 
direito. l~u entendo ctuo a. S<tbedol'i<L ost;i, nm raci-

Supponlta-sc uní,crcnto que vivesse longos Litar como na Inglaterra. o casamento. I-I<~ 
anno:'l com umc.t mullror. va,rias pr~ssoas C!UC podnm pl'osidir· o acto, 

Na ltoi'tL da, morte, c1uc é quc.tndo a gonte ma.s o rogistr·o ü quc•valo. Na IIes1Janlt:t va~ 
or(lin.arimuonto busca por·-se lxnn com o Cl'o., lcm tanto o civil como t·cligioso, e crci1) que 
csto m·ontc sen to-so atormentado com a idúa assim é em Por·tugal. _ ·; 
de n~.o haver, de :wcor·do com as su:.Ls cron- Os clcrcnsorü:,; cléL pr·cccdnnei.a olwig<ttoi'itt 
ças, oxercido um culto indis11ei1sa,vel pa.ra. do eas<.nnonto civil tlizom quo ella não on
entn~r no Cé\,.k' volvo rcsl;ricc;fio dn. liiJerdu.do ele cultos, 

.J:.L despl'cndiuo <h~ tcl'l':~ polo temor üo Céo, sinão a mcsrm1 que decorro do toxl;n coosti
cltama o Si1C<mlote, mas este 1rã.o ocas:.~, IJOI'- tucion;tl, que a limll;a, com o interesso pu
quo é cl'lrne prccodct· ao aeto civil a bcn<JãO blico e com :.~mor.al. Mas no ctue <~Liberdade 
religiosa ; :.tr lei violenta o crcni;c, pcou o da preced~cia <ttaca o interesso pubLico ott 

· cxcreicio do sou cuHo. a moral '( Qu<tndo o acl;9. f'ôt· o meio do que 
Si pódo f<tzet• isto a lei, podcni, então C1;0ar se servir o solÍuctor·, :dti ost;i. o codigo par;L 

rostricçõcs ao baptisrno, á encomn1'cndação punH-o. Mas; q un o rn·ojccto não acaba com 
d:L alrn<t., [L nüssa pelo ctcl:·no l'ClJOnso, <L coll- as amlga.çõcs, é incontestavol, porc1uo estas 
fissiio, ;í communhno. · ficam impunes, uosdo quo não sejam sane-

Outro exemplo. cionada.s pol~ um culto (lU<tlquor~ E note-se 
Um homem conka.cta cas:.tment:o com uma, hcrn.cjuo a. lei não visa o concullinato, o sim 

doi1zella educada na, rdiglão christã, cum- a ccrimonta tã.o vari;L nas rcligiõo3 o ::;eí.tas 
pridora. d.e toclas a.s pres~ripções do sua existon tcs, a q uc em cada unm dclla:;; se con-
igro,ja, até mesmo dos exaggoros. . . - v o io cha.mt.~t· casaxncn to. B:~:;t:~ tm· cstu. de-

O Stt. GONÇALO SouTo -Das vct·da,des. nornina.ção pal'n, eoncot•r·er· o elerncnto dt~ 
inf'racção da lei. 

O SR. Gt-:H,i.\1ANO HAssLocmm,- Não dis- POt·gunto <WS meus aúvnr·sario:-; no:-;ta IJUCS·'-
cútn religiões, refiro-mo a. um caso especial, t{io : <L mulher quo é convidada pot· um 
do uma ianatic<.L que se oxeoda, no seu íL!'dor horneru par·a. se unir :t ollo rdigiOSíl.mento 
religioso. súmente, sabcnclo quo osso casamento ú do 

Supponlmmos -que usteja. em vigoi' <L lo nenlmm valor perante i~ Lei, essa mulher, 
quo propõe9 Sr. Sylvio Romérg-. livre, senhora do dispôr de· si, podcr·;L Cluoi~ 

O casamento religioso eleve preceder ;to xar--so em juizo contr<L este lwmom, pol' 
civil, rnas a donzella cst<~belccc a condi.çã.o do lH1 v01· c:tsa,do com ello, a.llogando flUO foi 
casamento religioso scguir-~c ao civil. serlllzid.a. ? 

Succcdc, pot·ém, que, uma voz casados, o Vo~Es-N:i.o. 
noivo recuse cumprie a palavra tlada c re-
solvr.t não cas<tl' religiosamoilte. . O SR. Gglu\L\.No H.\!::~l.ocmat-Si m;t:~ ~a~ 

A donzella ·~ sou turno recusa aeompa- llwr resolver sallir de c:u:liL, c ~em mais f.5r-
nhal-o. rnalldu.de fôr vivor itllligrultL com um ho· 

O casamento é indissoluvel, mas i:L sua, vida mem, a lei póde intor·vir 1 
partiu-se. · · VozF$-Não. 

Em nome do su<Ls crenças nega-se ao ho-
mem quo é seu marido pontnte <L lei, mas O SH.. GERMANO I-IAsS~JctmR-E não será. 

~nada desfaz 0 CtLsamento. ·então absurdo quo se pun<L urna a.migação, só 
porque formalizou-se segundo as prescripções 

O-SR. FAUS1'0 CARDoso - E' porqne não do creuo religioso das partes'? 
tomos o divorcio . 0 SR. GASTÃO DA CtJNnA-A questão não é 

O SR. GERMANO. HAssr.ocm~lt- Nada. a.di· esta. V. Ex. hn, pouco citou a hypothese 
anta.rüt, salvo. casos is'olados, par·a ser a de um casamen·to civil, sob promessa, por 
destruição d<L ütmili<J.. Porém, deixe-mo o ·p<trte do ma.rülo, de depois cilectuar o casa
nobre Deputado pt•oseguü< Asou tempo o di- ,monto religioso, promessa que nã.o curn_pre. 
vorcio será discutido, e então. ou o comba.- Essa ltypothcse já foi formulada .. Em pri~ 
terei, em nome d_os princ:ipios que tenho so- nwil·o logal', c~ qwLsi impossivol a llypothese 
bre o assumpto. de um I tornem, que ame a mulher c não crê 

Com :.t Uberdaue de. casal' religios<.Lmente no sacra,rnen~o, rueta.r-se a e.,se passeio. Em 
antes do civil, não se pod.c!'Í<L, noregirncn segnndo logar·, não ha. prejuizo, porq_ue <~ fa,~ 
em que vi\'emos, dnr um ma.l irrcmediavel. milia está constituída, <~ mulher· adquiriu 
Sim, porque, si <t mulltor religiosa. rec11- um csl::luo, a sua. prolo aclquii'iu direitos suc
sasse o acto civil, ella seria a. culpada de cesso rios, o esse homem não póde casar corn 
viver illog<tlmentc oom um homem, mas ouGra. 
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0 SR. GERMANO I-fASSLOCIIER- Nós, como 
legísladores,não apreciamos o cato pelo lado 
sentimental, e demais eu lembro que V. Ex. 
disse' quasi Jmpossivei e não impossível. 
Portanto o caso é possível. Mais ainda, si 
isto a qneV. Ex. chama passeio tiver para 
elle a significaç~ão de uma apostasia, pôde 

· ter• a força de vencer o seu amor. Diz V .Ex. 
que a familia est;í. constituída,, <L mulhee 
adq uirin direit•) a um estado, a prole, aos 
successorios. Mas a familia não se consti-. 
tuiu só com o casamento e, na minha hypo
these, a mulher não foi viver com o homem. 
Não ha familia, vida em commum, não ha 
prole. · Ha apenas o laço que os,. prende a 
ambos indissoluvelmente emquanto viverem, 
mas estão separados. Melhor vi vem então 
os amancebados. E a lei que os Senhores 
do fendem póde gerar estas desgráças. Mas os 
Senhores não se lembram de punir o homem 
que abandona a amasia,a mãe de seusfilhose 
muitas vezes o cobarde, miseraveL vae casar 
legalmente com outra mulher. Que systema 
esse de legislat' : um momento commovem
se diante do infortunios imaginarias c om 
outro fecham os olhos, onde a, lei devia; tal-
vez intervir. 

0 SH .. GASTÃO DA CUNIIA-0 direito é a 
coacção universal em bon~ficio da liberdade. 

O SR-;- GEmiA NO HASSLOCHER- Mais ou 
menos como eu o comprehendo : o organismo 
objectivo da liberdade humana. Spencer, em 
nome de quem fallou o Sr. Sylvio Romero, 
não sanccionaria a sua lei, que é um atten
tado <L liberdade do consciencia, como muito 
bem demonstraram os oppositorcs, na ltalia, 
<to ,projecto Pissavini que propunha a obriga
toriedade da precedencia elo acto civil, mais 
tard'e convertido em lei, c frequentemente, 
na discussão theol'ica,do <tssumpto, invomtr<Lm 
as idéas do phílosopho inglez. Querer mom-
ralizar com esta lei é tolice, e não é com leis 
assim que se moditlc<t o curso dos senti-
mentos. · · 

0 SR. GASTÃO DA· CUNHA- São meios 
auxiliares. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-E quem ga
rante a sabedorift desse auxilio, a sua efficacia 1 
Será todo· illusorio como as injecções de .. ex
citantes nos organismos exhaustos. 

0 S~. GASTKO DA CUNHA-Reerguem O or-
ganismo. · 

· O SR. GERMANO HASSLOCHER- M<ts a na-
.·. tureza triumplJa sempre ; a morte é fatal ; 

.· -_:esta é que é a vel'dade. Não me distraia. o 
,;:-_.nobre Deputado; não quero discutir physio
,. · logia. Neste momento estou me l)atendo por 

um principio como l'cpresentantc de um par· 
tido que o esposa. E pcrmi_tta q uc o dig<.t bem 

~~f:~j . 

alto, os republicanos riograndenses não são 
republicanos de rotulo como ha muitos aqui. 
Nós somos os serviçaes deidéas. E uma des
sa:s, para nós sagrada, é a liberdade de cren
ças a de cultos. Eu que :ção baptiso meus 
filhos exet•ço um ·direito de consciencia in
tangível como o do nobre·· Deputado, que 
uaptisa os seus. Ist.o é o que quer a liberdade 
dentro da igualdade. -

O SR. GoNçAr,o SouTO -1~' como- quer a 
Igreja. · -

O SR. GERMANO HASSLOCHER-Não admit
timos, nós os republicanos, violações da li
berdade de cultos: não admittlmos religiões 
officiaes ; admittimos todas, com <t plena li
berdade de cultos. No regimen da concoe
data. o padre ostavw- subordinado ao poder 
secular e as deliberações ecclesiasticas su
Jeitas ao rq,curso á corôa. O que se tenta 
agora é o falseamento do regimen, o sacri
flcio dos princípios em que elle assenta. No 
Rio Grande o jesuitismo estende-se ·por quas.i 
todo o seu territorio ... 

O SR. GoNÇALO SouTo- E' por isto que 
a,qnella terra vae tão bem. ·. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER ... vivendo 
dentro da lei e garantido pela pratica da po
litica republican<t. 

Vivam elles como quizerem ; emquarüo 
não attent<Lm contra a lei não sofl"rerão ro
stricçõcs ·na sua missão livi•emente exer
cida. 

Poderosa, <t <Lssociação que é forte, com
posta de homens superiores intellcctualmcntc, 
no Rio Grande, comprehendemm que hn. Go
verno que gamntc os . c1ue vão com cites 
como os quo não osacompo,nlmm. Astuciosos; 
sabem que só assim é 11ossivcl viver alli, 
tolerantes para serem toloraJlos. Casam reli
giosamente os seus ttsseclu.s, · mas lembmm
lhcs qao s1i o cas[tmento civll é va.lido c nã,o 
lhos fitzcm o mal de deixai-os sem o amparo 
d<L lei quu regula, os direitos dtt f'a.milia;. E' 
esta <L sua politiqa, habH sem duvida, bem 
'diversa da dos nos::;os vigarios chefetes po
líticos, envolvidos em todas as intrigas de 
suas parochias. 

Sintam os jesuítas os governos fortes, ins
pirados em princípios e desde logo compre
henderão quo é inutu tentar as· suas in
oo~M. -

Sabem que seria locura preg<tr a revolta 
contra o casamento civil, mas sabem tambem 
que lé.i, ninguem lhes tolherá o exercicio. do 
seu culto. · ·-

E' inconstitucional o projecto quetanto 
tem excitado os animos nesta Casa. Não 
quero reproduzir o que já foi dito tantas 
vezes, que a Constituição expressamente 
qui i ela r a liberclade ele prccoclencia · do acto 
religioso • 
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·E nem seria. preciso o projccto, &'i assim não t~o contradictorio como agora, conl;ea.dictó-
" fosse. O elemento historico deixou pãtente rw ~om o seu pa.ssado e com os arguntentos 

o espi.ritoque presidiu á confecção do -nosso que mvocava; 
codigo fundamental. Elle ainda diz que só o . Acredito mesmó que a reflexã.o fal-o-ha. " 
casamento civil pal'a eUe existe. <Logo o mudar do idéas e condeinnar 0 seu IJl'OJ·ecto. 
que a religião tamhem denomin<,t casamento, 
para a Constituição não o é, sendo sim: uma O casamento civil pode ter dado Ioo-ar a 
~nanifestação cultuall)lenamente garantida. erros, tt resist~ncüts fetichistas. }!a.':, c~m G d 
O catholico que sabe que o casa,mento é regn- tempo, tudo 1sto dcsapparccor<L Tambem, "'~ 
lado pelas disposições do Concilio de Trento, quan(lo o Concilio de Trcnto, crn 1563, re(ru- · 
nega que a cerimonia dos acatholicos se,ja lou 0 casamento ca,tholico, c1ue antes era ~e-
casamento. . . . lebrado pela manifestação pura e simples -· 

A nossa ConsLituição, a seu turno, diz que dos. nubentes- !ecelJendo a benção, por 
só· o acto civil é casamento. Os catholicos mmtos annos amda, a primit iva formula, . 
não poderão. porém, dizer que os filhos dos foi a segu~da: Na_ Allmna.nha, por exemplo, 
que casam só civilmente sêjaiu espurios por- sempre fol repellido o casamento secrundo o 
que a lei os_reconhece como legitimas. Concilio de Teento. Em nos.sa terra "'tem se 

Poderão dizer que, sendo o ct~,sa.mcnto um dado cspeculaç·ões. Eu mesmo, nn, r·eO'ião do 
sacramento, só o religioso vale pe1'.:mto as Cahy? fui procurado l)Of' uma mulhe~', mã:e 
suas cl'enças. No meio ele tantas seitas e re~ de cinco filhos, casada só reli c-iosamente c, ·_ 
lígiões que entre nós existem, o cerimouial do que mo Vinha pedir l'Cllledio contr:L O falSO . 
casamento varia, m.as nós nã.o c1w.ma1nos a marido, que ia casar civilmente com outra. 
isso casa.mento. Calcula-se quo o quaker-ismo ~m Porto Alegre, na andien:i~ do juiz de ca- 
existisse ·no Beazil. A ccrimonüL do casa." s.tmontos, Clttando este prestcha a um enlace, 
mento entre os quakers é uma l'ccordaçil.Ó apparecou uma. mulher com um ftlho aos 
vaga do primitiYo casamento entre os r o ma- hraços, allegan~o que . o homem que se casa.: : . 
nos: o rap.to, a c<:trreh·.a em torno do :ütar dos I v~ era seu marido por .um casamento reJ.i> 
lares., o pã.o partido, a chamada confarrea tio. g1oso · 
Não ~u?:o dhé.ut~r as ;varias fó~~r_nas do ,~asa- U11r SR. DEPUTADO - ;\gradeço e;:;te argu·_ 
IJ?-ento , apcn_as clt~ e~ ta que. seu <A: tml Cl'l·!fiC, monto em ü~vor da pr·ecodencia do ~ ado 
s1 receasse o ucto crvll, na v1gcncra da 101 do civil. · 
Sr. Syl vi o Romero. (T~·ocam-se ·-va,?;ios apm·- . , ~ . 
tes sobre este ponto; o orador suspende o seu O .SR. GER?IIANO HASSLOCHER -.h V .. Ex_. 
discw·so, emquanto varias De}Jtttados discidcm aclm que . deanto ··de dcsa.strf?:; _I:;olados a 
sobre casamentos em Uoma.) nossa. coud.uct'~ de~e ser s~lpprumr <t liber- . 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER.- Sr. Prcsí- dade de culto;<;? E V • Ex. con.ostará que . 
úente, en insisto em dizer que não é oppor- del~tl'O ele mn.tto_ pouco t_empo n~o pode!ú. 
tuno discorrer sobre os varios modos porque mau;; h:wer YlCtnna.s dn. 1gnora.nc1~~ dn, lo1 ~
se celebrava. e se celebra o en.s<~.mento entre O ~os~o. dever _é lutar pula. realidade dos 
varios povos. Meu fito era, com mais um pr~nc1p10s e nao consentil' que a anar
excmplo, reforçar a defesa/ que 1wopuz da chtrL em ctue se dclmtc ·~ Hcpublica m"'i;o; se 
liberdade da precedencia, do acto religioso, a.ggrn.ve. 
que em face da lei nii.o é casamento. O in- Si quizemos :t Rcpublíc:t nã.o foi porque o· 
cidente, porem, len~bra-me que o Sr. S~'l!'i.o imperío fos~c o monMch:~ decrep~to, um 
Rorp.cro, qua,ntl.o f<~ZHt _a, apo~lteos~ d?- ClVÜL- llo~nH'!fi. bom que era, mas q11e. repre:5euta:va. 
zaçao grega, allmhu as . Indms, drzendo Cllle pr111mpw:s que combatemo:;:. Tivemo:> a sorte 
ellafi não iofluií'à.m nessa. civilização, origi- de l)Ocler consignn.r na Constituição altos 
nal em si. Pois ben1; eu conheço um a.,utor, pi'incipios repubtica.nos, o que hoje -não o 
citado ne~se momento pelo Sr. 15ylv-io, conseguiria.mos, na. deca(~ncin. em que nos 
-Lyall; e li a, sua obra sobre os costumes elo debütemos, vendo espirftos anarchisados 
extremo. Oriente, e li Sumner Mai:ne. ' pretendendo clesgoverna.t' o paiz. Tudo .. esM; 

Ambos mostram que as instituições gre- compromettido, a fedel'aç:ão d.es·naturada. ; o!":! 
gas sã.o uma copia das instituições do extre- Estados na.d<t l'CPl'esentam, o governo pes..:. 
mo Oriente, demonstrancl.o . mais uma vez soa.l é tudo. M~~s a, Constituição <~hi est<í. 
a. intfma ligação nos factos humanos, sobre- ainda, não revogada•. E' só fazet-a cumprir. 
_.tudo no perio!l.o primeiro, o ·periodó reli- H a, mnita.s energins sãs · n-a. pntl'ia, ; ainda lüt 
gioso. · . . . . ·· ·. crentes, aind~L há confiança . no futuro, nà 
·· Ninguem nesta Casa prBsa mais do que eu re<l.lidade dtt Republica., n.ind<t que ella nos 
o S1' .Syl-vio Romero; mas isto não me ohl'iga tenha à.e cnsta.r muito f;angue, muito . soffri~ 
a acceitar o quo S. Ex. diz, sobretudo mento, porque é este o preço de todas :.ts 
neste assumpto em que foi infeliz, do fimtl de' noss<l.S conquistas e nós mesmos nascemos dtt 
seu, ·introiGo em diante. S. Ex. nunca, fo . .:,dôt' de J10s~<l.l11ã.ü. , 

Cama.ra y, I 
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0 SR. GoNÇALO SOUTO- c\.lli ü.'Jti~ Jesus 
·christo. _ 

0 SR. GER:\L\NO HASSLOCIIER- Qual Jesus 
_ Christo ! Para mim muitos tylJOS V<tleram 

mais do que elle. 
Tenhamos, Sr. Presidente, nôs republi

ca.nos, o denodo preciso para defender 
os princípios, em que acreditamos, c dessa 
c!·ença. nos virü. a fot·ça• para clefendel-os.' 

Não consintamos que se implante na. patria., 
definitivamente, este systema de leis de expe
riencia, conclcmnadas, porque ha quem mais 
se impressione com os inconvenientes na.tu
:t'<tes em toda a obra humana, do que coín as 
grandes Yantagons que um principio encet·ra. 
Tem sido este o nosso mn.l. as leis não teem 
tempo de provar a sua efficacia ; os refor
madores pullulam, todos os dias fa.zem no-

. vas. Só a pratica de longos annos nos in
strue. O essBncial é ter um cl'itcrio para. 
.legislar, estudar o meio, as possibilidades de 
adaptação e nunca decretar <L esmo as leis. 
Estudai-as depois, quando funccionando e mo-

seus princípios capÜaes, cheios de vãos tetl'9-
res, vendo o·quc é insignificante e voltando as 
co~tas ao que é granel~: Temamos as olygar-· 
chias dos nullos, dos 1gnorantes; evitemos o 
predot_n~~i~ dos plutocratas c 1?Ugnel'nos !)e
los prmc1p10s. O rotulo para nos nada é sem 
eUes. Não' é republicano quem ataca a liber
dade de consciencia, quem mantem privile
gio~ commerciaes, como o p1·ivilegio fune-
rarw. · 

Sofframos muito c soil't•a,mos com pacien
ciencia, mordendo os punhos deante dos des
calabros que nos gcla.m a ahila. Ainda temos · 
fê e isto é tudo. A vasa hn. de pa.ssar, e ven
ceremos. O essBqcial é que nü.o a,rre!'eça o 
nosso ardor e c1ue defendamos a, Constituição 
que é o esteio da Rcpublic a. Ella ha de 
ainda. um dia vigorae, quando dissipados os 
vãos temor·es dos fra.cos, as insolentes ambi
ções dos cgoistas e as tentatiY<tS destruidoras 
dos espil'itos anarchisados c os ropublica,nos 
tomarem nas suas mãos os de:stinos da. P<t
t~ia.. 

dificai-as ligeiramente, é admissivel. Mas re- (.Llfu it.o l1em. 0 oi~dor J. àlmrçc.do pelos 
vogakts porque não prcvcnira,m um caso é Deputados.) 
n.bsurdo. Os gra.ndes descobridol'es, si hou-
-vessem recuado dea,nte dos desastres de sn<Ls 
.descobertas, col'n ccrteza,.não nos teria.m do-
tado dos eleinentos que hoje possuímos. 

A na,vegação a vapor não existiria porque 
-houve e ha a,inda. explosões de caldeiras. E 
porque ha quem Se utilize d<L polVOl'<t para a 
pt•atica. de crimes não nos lembramos ainda 
tlc acabar com este explosivo, como não aca-
ll<~.mos com a, dynamite. , 

Ora isto é applica.vel à lei do casamento 
civil decretada para ga,rantir a, familia, ga
rantida ainda a, liberda,de rcli"giosa ll ue sub
entende a de ctiltos. Acn.so, esta,, ameaça a 
·moral, destl'óe í1 famili<t? Não são os casos 
isolallos que o lH'OYtun o mais vale manter 
esse principio que sacl'ifica.l-o por causa 
dos homens sem conscienciu., o que seria o 
mesmo _que fazct• dellcs os inspiradores do 

SESSÃO Dl~ 25 DE MAIO DE 1001 

- (Vide pag. 2H uo pt·esente Yo!urne) 

O Sr. Rodolpho Paixão (pan~ 
tmut e~;plicaçtfo pessoal)-E' com · vm•dadeiro 
llcsgosto que tomo par-te nesta discussão; 
mas, deslle que o illustee reprasentante do 
Rio Gi·ande do Sul me chama. nominalmente 
á teibuna, venho or=cupal·R, por instante. 

-S. Ex. affirmou que eu queria a conser
vação do montepio militar, tendo, no em
tanto, proposto nesta. Casa <t a.bolição do 
civil; isto não é ver·d<tde ! toda politica. • 

Sr. Presidente; vou termin<tr. certo de ter . A Cama~'a sa?~ 9-ne~ a;presentando o ~t·o
feito ouvir a opinião do partido repulJlicano JectE alludtdo, 1utunpuls~onado pela consH!e
riograndense no assumpto que se discute. raç~o e !l'n.wr que yoto ~classe de funccw
Adv.ersario da pr<,1cedencia oprigatoría, me- narws ~1v1s ~pelo m_tere~se de salv~r o se~t 
dida de intolerancia, elle está. no seu posto, montep12,cu.Ja orga1~1zaçao,por dema1~ defei
pela minha pessoa, combatendo pelo princi- .tu?sa, m~olhe permlttt~, como• lhe nao per
pio constitúcional. E' illegal a reforma que mltte, VIda longa,_. (Ap.owdos) . · 
se tenta, por não termos autoridade para Não fôra um projecto elaborado liviana-

. Jazel-a. _ mente, sem base solida', sim á. luz do conhe-
Espero que os republicanos desta Camara, cimento que tenho do asstimpto; projecto 

compenetrados do seu dever, não abandona- esse que mereceu o apoio da maioria da 
.rão a boa doutrina, posta,ndo-sea.ntes ao lado Comri:Jlssão Especiàl a que . fôra affecto, da 
,d()s fundamentos do edifi.cio futuro da Repu- qual fa.ziam pai·te · um col)hecedor da 'ma
blica. .. . teria, o Sr. Paula Ramos, que muito me 

Os nossos mais perigosos ad versar i os são e.s- <mxiliou, o illustre representante do Cea,râ, 
tés revoltados que inconscientemente amea- Sr. Frederico Borges, o honrado ex-deputado 

·. ç<tm-llle os dias pela proposta da suppressão de pelo· Rio de .Janeiro, Sl'. ~ P~ulino de · Souza 
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Ju11ior, quo aprcsenW<t vuto em ~ü}Jat'ado, 
e o humilde orador. 

O Sn.. PAULA RAJ\IOS -Apoiado ; subscrevi 
ú projocto de V. Ex. 

O SR. RoooLrno PAix,\u-0 illustre clopu
t::~,do pelo Rio Grande do Sul fcz-me,port::wto, 
uma injustiça clamr;ros;t, qne ütmbcm j<t 
me fàra feita poP um funecionario p1tlJlieo, 
unico de quo eu saihn, que assim pt•ocmlesse, 
a, rp.tal, estou certo, ha de hoje est::n· conve,n
cido da minha boa vontade para com os seus 
companlleit·os ds profiss?lo. 

J'I!Inita r;tzão eu Li ,.e, em no prete111lo cle
mon~trctl-o quando SI~ discutie o Oeçamcnto 
<h Receita, de propor n, reor·ganiza•)io do 
montepio dos funecion;trios publicos dvis d;t 
União : possuo dado.~ importantes q<w pro-
1'alll a existeneia do dc;iát d'" mil cun tos ou 
m<tis dessa pia instituição, no eorrcn te 
exercício, apez<er de lhe lia vcn~m cr·_eclHado, 
graças aos meus esforços c de meus dignos 
collegas, membros rlét Commis.si'Lo Especial, 
os juros eonesponflonr;c:< ao s;•u saldo, ~Ü(j 
o fim do exercício tro,ns<wto. 

A demora do pl'ojocto no Senctdo, onde se 
?,cha desde 1899, t;skt prejnclicanrlo os cofr·es 
do lllOJÜepio, IJUC são os •lo Tltesom·o, em 
cerca de mil contos de rr~i8 :wnu:ws ! Esse 
:prejuízo, no fim elo :30 exerdeios, represen
tar:~ enormo somma elo SWl'itidos pocu
niarios ela Naçüo, que llw obrigarão, t:.tlvr•z, 
a oifcctuar uma c·ollo'!.s:d opee:wão rln cre
dito, si a pia institui~;;\o n;Lo fàr rcorganiz·vl:1"' 

Se . Presidente, rrlrtlc:·t tivr• comu nn!.'· 
ma a ostcntal;ão de Cél}J:teicla,tle ern J'C

fcrencia a rjualquor as:-mmpto que abrmíe; 
mas, com respeito o_o de Jnontcpios, denJ 
declarar rJUO o tenlto cstLtdarlo com a fi r H· o e 
nímio internsso. Qn:wdo governadm· de 
Goyaz, de 18U:J ét 1.'392, cu lhe prestei a nJ:t
xima attenção, pois peotendia ftuHl<<r, corno 
ftmdci IHLriuelle rnmoto E.stad.o, um montep Lo 
p<.tra os s_ms fnnce.ionarios publico.s. 

Hei meditado basüwtc sobre o Montepio 
i nstituido 1)ela benmncriüt Irm<t,nüade da 
Cruz tios Militares, ele que f<tçoo pal'te, 
tanto qn<wto sobre a oeganizar;ão do Monterlio 
Geréll dos Scr·vidot·es do Est,v.lo, cujas_ eon
dições financeiras actuaes são preearissimas, 
apcz:-tr do geande auxilio que recebe das lo
terias c dos esforps de sua dieectoria, do 
r[uc é digno chefe o vene1·anrlo ll1étl'(j'lCZ dr; 
P aranaguá. 

Vê-se, portanto, <[Ue o J'll'Ojecto alludido, 
apoiado quasi unanim.ementc pela C::tmara, 
nascera. de acurado estado, feito á luz dos 
peincipios que l'egem as instituições de sD
gurança c dos abundantes thvlos eôtati,;ticos 
pelas mcsml\s fornecidos_ em nosso paiz e no 

. estt'angeiro. 

A' vi~ü1 tL:, uxplicaç:~(o rtuu .t,Cd,iJO ele da,;•, 
estou ecrto de que o ill.ustn: re11resentante 
do Rio c:r.·wde rio Stllmc iM"<í jnstil}a, lou
._.ando os intuitos que 1 ive na, ohboraç~to do 
meu lrumi kle !;r·almllw. (llf-,:ita 7-em; nnáto 
bem.) 

~') Su·. Rayn.1nndo de ~-J!:i'ra.uda 
-Si', P re~;ident'2., o n1o1ncnt:) (!: 1.nn dos 
l!litÍS mdillrtl'OSOS ]Jêtl'ii- a l'C:]Jl'•'.~i!iltaçTLO 1\:t
eional, IlOic: que o c.-;pirltu d:t, Cant<_tt·a •5l,,í 
pl'C:OCeltiJ<tdu eom uma d;LS ma> 'rnu::n·t;~me'> 

do dil'eito pu!Jlico e l!l'Í v:<do, euju. 
solc1çCio ,drm:ta. dieectamente <t ~ntel'JH'et<tt;-fio 
•lu pr·cc;;il;u eur:.~tituciona.l rcgcn<.:J u inc:titut.o 
civil, <Jne envo!Ye a ramilia, legitim<1nwnLe, 
constituitla p0lo easarnento, nct f;jt;n:l, estn,-
1lule.ci(Ja l'elu legislador (~un:-J"tit 1Jinte d~.-"t He
public<t. 

XJ. bl'illl<W te di.scnssào qtn >te lu ru:uni(lo 
SJb1·e o }ll'Ojeeto n. 87, cl0 lDfJO, rp<e, ilUS 
tr~rmos rlct indkac;ão de Jl", ck m:tio, f'und<t· 
;wmtacla pelo illtrstl'(; Deputado _·\lf!•rdo Plntu, 
Yi-\(-~ .:1n1a, uov:t soluç·,?[o de ];_}r_HliJ ;~. ~v~.r(~.Jn 
olJ .. :t;!'Y:',d(J~ ficJruonte o ~tri. .. 7::: :~'.;.i ô;t, ()_;n-· 

e o ,rr,ct'eLo n. Wl. •k 2 _hneit·u 
1k~ reitül'<Vlarnentc violadOs no -;,;ü~,cnl 
dctl'imcni.o clct legitimid<J,de cl~~ fa.ntil'Ü. l.n·ctzi
leira, :m1c~,qada, em ~Lta Ol'gani;é:t:c·,o pehLS 
simnLv_;lies rlo e.;;tctrlu civil, ori•~:c:(:oc; rle e::8:"L
nwntos 1d::) reeonlrecirlos pol' ~t-: . · ::wllw:·e~ 
e mai8 (,omp.)i;ente.s oradoJ'CS IP'!!!l]n'ocluúdo 
va,r-i::~J.a,:s explanac;õcs. 

J:.esultam dcs'e rlob<Ü•l in~ ::'0ên!li;•~. l\'.· 
nhü!o e illu.str:vlo, tr·e-; eor·~·c:~~·cs 'lc Olliniões 
porfeib,mente ear·actcr·iz:ui;t,~ : nnn, qne 
pngnie pela olJl'ig<ttot'ie•.L<,r.le d;L p:'<!eerlenei:~ 
do casamento civil ; outra, peh t;OrJserva•;ão 
ahsulut<< do esrado a:~GtHl d<t nossa }egislctçilo 
a respeito; a, tcl'C-CJiea, fintdrnectc, ~~:lu to~ 
lnra que Sf\jMil estalJr.decidas rege:\~ q LI:tn tu 
;L prmlominaneia do cas:trnento civil sol)]'c 
outm q ualg_ucr. 

Tenho minlt'" orientação e, apenas mo-
vido pohts convicqõe~, tr:ttando soln·e a ques
tão, encarando-a nos linutes du direito e da 
logisl:tç:-co, sem estud:tr a8 escolas pllilo~o
phicccs que n1io ajudam Ct elll(:id;wão rla con
troversi.a, devo pl'eliminarrnonte examin(Ll' 
si o texto constitucional, si o ospiJ'ito ela lei 
J'undamunt;ü tolm·am um rJecrt:to · Jegislé1,Ü 1·o 
est;üuinclo sobn; a, o hrigatociorlNle rl;t }H"<)•~u
denctn, do en,s;1,meuto eivil • 
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At•g umnnta-se que o art. 72 § '1° da Con
~tHu içiio, roconhecGntlo só mente o casamento 
civ.il, nà o }Jermitte, combina.rlo eom os §§ 3" 
u 7", di~poúçiio logal tcndnnte <i olJrig<:Ltoric· 
da.dn el o s1m lll'eecctencia . 

pendcncüt ou allianç<t com o governo da 
União ou do8 Estados. 

Nessa questüo cons titueionn.l o pr·imciro 
rtev t)l' é proctn·:.u· <.L l'<.Lílfio da lei, q tte a ex
pli ca., o espiriio truo a vivifica, o pens"
mcnto elo legislador, o ülemento lli.st orico e, 
emtim, os m otivos tla l8i. 

Ass im, posso affiemar rJno o art . 72 !'i 4° 
d:1 Co n ~l;it~tiçún eombina!l o com os §s 3" e 7o 
ponnittcm logica. e jueiclicrmwntc uma lei 
'!Uü csi;alJclcç·a <L llreec<lntt c ia ohdgatm·ia do 
C<L)«llWtÜo dvil, pol'fllle ns;:a. lei, intí~J'[Jl'O
·r;;mtlo o t Pxf;o 'IUI\I' a. completa. ol>cdi<'lllCÜL 
::~o ." :p1·.incipios rpw onct\l'l'anJ. 

MaB, consignando essa lilxmladc de cultos 
sem rlopend.cnci;.ts ou allianç<~s com a N11ção 
politicamente organizad.a, o § :Jo d.o art. 72, . 
evocad.o pelos ;~ntagonistas rl<t precedencia. 
do casamcmto dvH ; ::w mesmo tempo que 
drJtermina podet'êm todos o::; indivíduos c 
confissões r eligiosas cxercee puulict~ e livre· 
nwnte o seu culto, assochtntlu-se para esse · 
finte a.dq uel'inclo heH~,-ostatue conscicncio .... 
Hamente q uo tudo isso ú pormittido - mM . 
obsm·vwlas· as disposições de direito commum. 

ü Srt. VALors DE CAST11/> - Não <:tlJOiaclo. 
1~· urna violação elo preceito constitucional. 
(,ipo iados e não aJJOiádos.) 

<J SI: . RAnru"nn IIE \Im.Ac; nA - E' faeil 
:.~ . dnruo t1~tr,v)l.o. O cJemento hist.orico, fJWl 
sú podenws eonsidcral-o no pa l'ncer· da Com
mi~s<lo ele vinte um HH'ltlbJ'OS tlo Congl'osso 
Constitnintu sobr·c '~ Con~titui<)io doc.retélda 
Jlelo Gu-,-e t·no Provi :sorio n pnr cllo sn lnnottid.a, 
á consiclemçào üo CongTesso Constituinte, 
Y()l\1. ent at rxilio 1la pt<)posi(;ií.o cr'runciada c 
< : •j!ltu-;tad; ~ plllo i llustre I.Jcp lttatlo p;mli~t;L 

Estudando o a.rt. 72 s -1° da d.o rrojccto 
ofíkia l, f[UO c·orTosponde ;.ws mesmos d<J, Con· 
::;tituiçií.o, registr·ou ess<L conimissüo, synt hese 
1lo p ensamento de todos os Estados da fede
r-cv:Ju lwnzilcira, em sen IJarucor que : 

«0 :trt. 7?. :::; 4°, sô reeonlwcondo o easa
ment u r:i vil, docb.Lr~L r11lü ostc ' pTecede;·ti 
SC?l lpre âs ccrimonia. s 1'ciigiosas de r;ualque;· 
w 7to. E~ ta exigr.nci:t tem pcrfe:it::c justifi
'~"·(<'i.o lHL aotwüid:vle, ·~o- i sto eonw o easa
meHto civil ü mil instituto novo entl'e nós, D 

rmmpt•e que a lei acautele intCL·es'sc tlc ter· 
C<.lit'os e a boa 1'6 do .~ pl'opt•io:> conjugcs. 
Como, pot•ém, é llOl' :;u ;,, natm·r.z<t rlo ca· 
rac ~ce provisul'io e irnpoPI.a nma. n·stricçã.o 
:~ LibPr<hulc inüivitltial , deve <:0~8at, desde IJ.IlC 

i.eult:o. vmwü·culo na <:onscir:Jnch vopnlar a 
•:onvieç?(u rlc C[ne, peranto a ld,. ::;ó o easa
mentu civil forma e lP.!ti.üma, <L J'a.militL o 
<:onfet;n rli.l'citos elvl c< .~ EntmHlc, pois, a 
Commissão q ttc.a Constituição !leve ::; i mple.-'
mcnt u cunsagear o pl'ineivio d<] rptc a Rcpu
IJliC<L só roconhece n Céi,~<Lmento e ivil, (i
':anclo cw Pode7' Legislat·ioo a. fn:culcli11lc de 
mn.ni;l'r ou não a preccrlencü~ a r1nll allude o 
texto constitucional». 

O espi.rito do tnxto é ~L secularização do ca~ 
S<Lnwn l;o o St.ta. rn.zã.o onsina fllle, iutnitiva
IUr.ni;e, sü 81) púde cmJstituit· f'amilia,, ou 
anf;us, '" intunç~(o 1le consl;itug· familia é ma~ 
nif'est.11L~ nu <teto elo caséLtnonto civil antcrio1' 
<1. qu:.tlq nel' cerimonia religiosa, pu1·quanto 
artudlc é um ;wto jul'iilico, necessa.rio, este 
6 Llm;~ so lemni. r1;~rle di;;pt )Hsavt:l c muitas . 
vcze~ ,~, · ro·;Litdc, dó.lo ou simulaç<:i.u eom que o. 
l.ilJet•tinagem :~peovcita a ignor:Lnciet e a. 
f'é 1la mullter pêu'a, s<.Lcüu· . d o;;ejos pel'versos. 

A fac uldade que ao Poder Legislativo dei~ · 
xutt o Congresso Constitui li f;e pelo seu orgã.o 
m:ü:; impm·tanto , a C01.nnüssã.o 1los vinte um 
memln·o ~, um de cada Es l;;ulo e do Districto 
Fcrlm·cd, ll:u·a deerek~r a. pi·ueodoncia obri~ 
gatori~. do ea~;amento civil on não, é ampla, 
cv.idcnte o inconl;est< LYcl. 

O pro.jceto d ~L Conuuic;s8.o rle Justiça é 
muito timido, mas essencialment e coi1dtitu~ 
cional; o voto em. se par·allo do Se. Teixeira 
do Se~ envolve a verdadeira cloutrüm, qu'aHdo 
concoitu:.L <' Ol1l a lto eritcrio j11rlrlico (jUC - a 
omissão rb pr"<;cuclcncia ohrigatoeia no ar~igo · 
72 § 4" nüu tevo po1· fim elir.lit· :1. preeerloncia . 
rlo eco :nmcntu ci v:U ao rc.ligiusu , ma:> dcC~ta
cal-<L p ;u· :.t ~m· I;St <.tbeledda, ern legishtção · 
rmlimteia pmu\J ou peculiar ao assump to . 

Decl'dar a pruccdencia ohl'ig:ctoria do ca
sament o civil 1l ag ir conf'or·me ''verdadeira 
coneepÇio d.o Esl;;t, lo, não pr:.dkct, a;:clim pro
ee.tlend o o Congrcs:>o , attuntêcdo '~ intlelJCn~ 
dcnciêL dos cu lto~, desde que nem o projecto. 
da C ommis:>~~u ele Jmtiça nem tod< LS as emcn~ 
tl<ts àpro,;ent::ccl<LS, :tntJJlüm<lo-o , ved.anr o 
exercicio de quae.,quer codrnonias religio~a.B, 
exigem :>llnplr-smentc n olJedieneia quo todos 
o:s ei<.l <i.d.~~os de vem ;w prccuitu da C onsti-. 
tuiçi~o que socul:.t.rizou o casamtJtlto c não 
penuit te <t polyg,unia disfaeçacla, que va.e · 
devastando a ünnilin.. 

O SJt.GErtiltAc-:o HAS;;LocnER-V. Ex. acceita. 
o s ubstitutivo ilo Sr. Sylvio Romero ·1 

O Sn .. 1-tA DITi:';DO DE MmANDA- Acccito 
A [>rinüti va, Con8titniçi'i.o s ulJt11<) ~tirlc1 Cc rcc ~.;um as emendas (lUC pt·etcnclo justiücae e me 

visii.o <lo Congresso Constituinte como c parecem in<li.sp nnsa.vnis . 
Const ituiç;·io rn·urnulgada, com uma notavel O SR. G.morA;-;;o liAssLocHEH.-Entã.o o in .. 
eoin cidencia, <:onsag;nnu n rJ at·t. 7.'-!, §8 3° (~ dividno casaLlo l'eligiosamente c logo çLpós 
?•, <L liberJ.aclo de cult<JS ~em rdaçvos de de·_ civilmente deve sor punido ·t 
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o SR. ltA DIUNDO DE Mm,\:\"TL\ - Ü)lj)Ol'- o é\YÍSO de 15 de :tbril ile !SUl, n nnanclo 
tlmLtmcntetomarei emeonsirlm•Ltç?l.o o étp:r,l'GC intelligenr:i:t elo )JI'ocuito c:onstitueiu11al pnr<t 
com quo rnu ltonra o nobre lJBpntado, que mvog1L1' indevirln.nwnte o ;ut. ...::-:-1 !lo Co
permitirc"L COI!tinue a sorie clG aJ·g·umenUL- digo l'enal, hv1<,:ou a eonvir:r;iiu no espil'itu 
çõos rruc fun1!amentam as emendas, iL !JIW dos err:utes ~yst,nmatieos cli) 11ue era ]_lel·mit
allmli. Lida. ét livre cclebl'Ltr;::io rios cttsamentos de 

Não sei, nem posso eonceber colllo iL lrü qmdqum· cspeeic n ilcdli a rat,;).o lHH' qur: nào 
org<:micéL de um paiz, in di visi vnl, pú1le wp- tem eíilc:wü.í., no monwnto, "· ~oluçito contra. 
portar J'osll'Íü<.:ões em smL execução e so,ju. a polyg:nni:1, masc:tl'ada C[lW invado a .socie
supplani.:td.:i, pr:la rnultiplicidado ele opiniões d:tdn /JJ·azilrÜJ'[L vela conseJ'VCtQiiJJ do c-;ta.rlo 
.intimas J';:su\l,<mtes dos diversos culto:;, qun act;Ltal d.:tleg·i,;i:v;ii.o. 
nii.o cunsLHw:m o direito civil (nrio apoiados Eu, qne sou e:J.tlwlico (rrpartes), qtWl' a in
e apoimlos); nào posso eumpl'r:lteltrlm· corno o toicréL!JeÍa li;: llOU(;o; permiliL:i, ou lJÜO, que 
di1·r:ito pnblit:o possa SCH' nltllilk;ulo pcl:1. ill- tonllo a, minha, fC:, nào concon·m·ei para llllC 
toloraJwia elo.~ ,,cc:ku•ios de llllalqllt:l' I'Oligi:tu. (1. ignor·:tiwia tla mulher lw:tl:iluiJ·a, no inte
(Apartes.) rio i· do pai~ a iLl'l':Lstn <.i prostit.Jliçil.o ; perca" 

A Consti.l.ui1;ào eunee<le u. libl:rcladc do SI~ a, ltom·a da mulltei', mas nào em nome do 
cultos, nin,;.mem eoltí;e~ta, nsta.hulur:eu a. 8u- e:l~:1mento, qnr~ pceank a lei civ1l <'\ IJ mais 
paraçào da. Igi'~'.h n do E~í;a.do SGm relélÇÕI:)S impo1tantr: r: ~ol~c~mne a.r:to jUJ.·idieo e pe
de dependenr:ia, ni.nguem eontest;;~, h1.ll1l!l:m; rante a l;c'I'é',j<Lé unt:-mer<tmcmto. (lf,,r:/o Ur'ul.) 
l11éls o que se cunti)St.n, e <L Consti.tui1;àu nào Não vo,jo r;rzão j)ill'a r\Olll i.:mb i.tHistc:uei<t, 
estabelr~c:ou i\ que essn. libordade o os.,;c s;;- so procul':te enn.JiveJ' :1, cligniclade da Jgrej<t 
paraç·ã.o pucbssem okltl'llie a acçio da. lei e os em quesLiieJ que n:to a aGtingem, empres
motivos dn eee1tt,:ét rdigio.'iu. C;tcuU:ts~r)m aos t:vtclo-se :w clobatc um <.Vl[HWto uJ·í;lliJdox:o, 
ciclaclã.o:> o 1lin:Ho tlG displ:JISILl' os omts ch lui, quando ocJ abuso . .; eJntra :.L integTitbcle da Úl,
abanclormwlo o llltlio legal ]JM<t a organi6<c- milia, hàu sr: desonvolvi.üo 1:om t:tnt.a inten~i
çào ela fawilia, eomo si ao s;tccrtloto, pelo da1le, que ét prupl'i;o Jgreja man1lét c1uc o 
fac.to de pertc~ncor· ét mna conflssi'i.o religiosét, clr:ro n:1o cll'nctuo I) c:t.sa,monto sm1t pmmo
fosse eoneedíclo, e permitt:.t-se o ex1~inplo, ver Stlét immerli:t.tn. logaliz<Lçilo. 
provar o direito elo pt'0}1t'imln.ck em juizo Aincla quando a Constituiçã.o, attento o 
sem o lll'Oendtimonto das p1·est:l'ipçéíos lo- seu elcmcnJ;o lli~torico, l'osse omis.;a sobre'" 
gaes. [H'OI~edn!leia ohl'ig-ai;uJ'iJ. do C<l.'aiiWIIto ei.vil, 

Ulii SR. Dn•Ft,,\ IH! -~;'in tem aJl[Jliecl.~·i'í,u ·~ ~:ü~~~l'ilo J ~:~~;ii:~:iJ{1ir~s:JI~~ I :,~~~~~f~;~j~;,~,~~~~: t\~;·i~\·1~~\\i~~,r~ 
O S:t. li.\Y.\Il'l\1!0 DE :'.Itr:.\:\"D.I --- Tcrn monte por il!ttsí;rcs bmzileil'Os. mcsLi·e-; de 

toda. direi!,o, l,:w~ eomo Paula BaptisL:t-e é '[UO 
E' o mn;mr> IJIIü Lllll llrJ~itivi.siét pn:Lender, I;;,.-:: n;r.c,·ões lll'<:l:isccm Ü8 leis C[Ue t.onlt:un lJOl' 

no regimen do eas:l.lltcnl:o ciYil, rooiWIJI'I'Cl' ;\ funrl:J.mení;o a mor;d, qlln nvitc.m o desen-. 
lwl'a,nç:1 de sua usposct, adrJuiYid". sug1111do (t, 1 voll'imento dos m:l.le:;; sueiiLü':i, q11e •·:tstigncm 
seita, sem lucvm· conl:rallido o eél.sn.mcnto nus o vido o [lr·ovinam os e.':c:mr!:ÜIJS oli'unsivos 
termos 1LL lni, hto pelo simples facto de .-;ut· aos c:ustnmos ele IIIll povo. ( .lpoiacfos ; mnito 
positi v ísta. (lpoiwlos.) bem ; apartes.) 

Estou c:ont :1. opiniüo do conge1:sso c:atlto- E (: :linda .~ob ~. iu1lne1tcüt d<Js::;:L s<illlGa.I' 
lico que rl1:1ibonm :1. prop;tgawl<t em [:LVOl' cloutt·.in:t '[llC se üuvu dec!·etcn· <L Jll'i'eec!Bneüt 
do cas<Lment.o civil, nHtnclando que o elm·o olJl'ig:Ltm·h do cit:c'<Unento dviJ. cdLJ,ndo-se 
agisse pat·a quo éL uniào religios<t fosse lngi- a 11rolc illcgitim:t o os cloSilJLJ.'es que <t igno
timacla pelo <.tdo eivil (apartes); (:essa a syn- l'aneia de uns, a mà l'é ou pnrversidn,cle d1j 
these d;t iloeisào clo congt·nsso, que n.'í.o .so outros podl~m goe;u· no seio da fa.milia. c da 
contesta (apoiados e nr!o. apoiados), -é o soeicdade. 
mesmo rcsulta,to, a .Igreja. quer que b cas:t- Aeccüo o subsW.ut.i,·o 1lo Sr. Syl.-io l~omeco 
monto snja, Jegali.:mrlo com o c;tsétmcn to e i vil; cmn outras émendas ... 
nós otü1·o~, os adeptos da obrigai;oriedade, 
pretcnclernos ampa.rCLl' '' fa.milia., evitando 
!lclllpl'e a su;c omissão ... 

O SR. CLI.I.DINo LoRETo 1: OUTlWS Sm:. 
. DEPUTADOS - Apoi<vlo. 

O SR. RAYil!UNDO JJE iVlmANDA- ..• c ao 
m0smo tempo defendendo o espicito da. Con

. stituiç:to, preeedida pelos elementos histo
ricos verificados e o decJ•eto n. 521, de 20 de 

_junho de 1890. 

0 SIL GEIUIA:\0 rL\SSLOCimlc-CU nui.Jente:s 
que C<.tSat·em religiosamente vi'io logo prrxct 
a eadeia! · -

O Sn. H. A YJ\1 C:\"DO DE f.In ~A:\"D.I.- V. Ex • 
vae eoneorclar commigo-e em bl'n.ve espaço 
ün tnmpo. Dlzic1, eu, Se. Pl'nsiclmJto, que 
ar:ceito o substittltivo do Sr. SylYio Rommo 
com ontt·as emencla.s qne, :tl!iadas <ts suas 
disposir,,rles, colllpletam, satisfa.zr:m todcts 
as exigrmci;t:> medit<•llas, t·azon.YPis, pm'l[llO 
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ohnrlocmn ;\, ,,bserTaeho detid;t do:-; J'actw c ;i, 
Ji,·iio da experienci<t~ dos govcn•nos. 

Na Fr;mç<t, <'o\no todos s;clwn:os, ét obriga
lol'iorl;uk 1la. Jit·uceclencia do casctrmmto tl:.n1 
provocarlo l'<>C'I'iminações, qtwixrts e <ttóre
iudancia, qn•; se• rc<lllí:em ;ws dons sr-gaint<:·" 
casos : primeit·o. o in di vidno c i vilrnent,,. 
caSCt<lo pódo i';~.lt;u· a alguma pl'OHH:>ssa. foil;:l ;i, 
üunili;t da ,.:,11osa ou ;i, Stl<t espos;t, n••.·usando 
recolJer " bew;;1io nupeial ; segunüo, o padr·e 
6 chamado ;l c:abec\>Ü'a llo rnonlm!lllo, que, 
:pr-ocm·ccn1lu deixar a vida em paz com a 
cunscicncia, quo!' kgalizar ~LHe união com 
uma mulher t' lcgltimé\l' a JH"Olt•: o c;.tsa
m·.mt.o · ciYil n:ío pórh• kr logar, poi:< rlr•p,;ndc· 
de ptthlic:aç·üco. 

No prirncir" c:tso, (: muito riifllcil qlle o 
indiYicluu lcgalnwntL~ eas:ttlo t·ccnse satis
fhzer a Yont;ulc: religimn tlP :·Hta. emnpa
nheira, Sétlvo CJttOSI.ão r\1: eonsci.~;rJeia ; m;cs, 
nessa hypot;lwst;, a dignidadr• da familia niio 
foi violaclü, o:ô clit·Pitos e rleve.r·,•,ô coojug:u;s 
e todos os quo dc;stes det.:oucm existDm, pódc 
a mnlliCl' reeu.sacr a co-lr:tl)iLt.<;iÜJ, obter· a 
SL\p:tr:rr:ão de corpos, mas todas essas contra
riedades ,suppuetar:i. por rll'lih :ração de suet 
:peopria vontcr,de ; doloroso, lwnivel ~r:ria, 
a in ver·:>'io, após o ad) edigio.so f:Lltar o 
individuo á promcssct anteriot·, ref;nsctndo o 
aeto eh·il, ou simnlartdo a<li~>,mento p;c1·a 
:posse rl:t mttlilcn', o (jlll' :irnpllt·.a ri:1 a eles
honra com todo o seu tri~h eol'trjo .. 

No segundo c<tso, a lei allcmã rlo O de fov.-.
I'0il'o de 1875 rc8o1 v eu a difficnlrl:vle e fá 
r:essar· o cfl'ui Lo do ;.~.rgnmrmto, pel'lnittindo o 
c<tsamento civil sem as formaliri:ldes exi!ri-
das, nos casos do art. 50. ' ·~ 

O Sito VM.ms DE CAsTRo-Xós n:vh tomos 
que ver com as legislaç.õr:s e:JIT<tng •. \il'<l;;. 

O SJt. llAYMuxno DE MmAKJJA -·A evolu
ção do inst;itdo esturbcla n:t legii>laç·.[o cs
teangeiea íiJl'talecc a conYic<;,;'w, ttcilüa a de
nwnstraç:iio sob r· c o l ;cbusos or·iunrlos da to
leranei<t sobr·c a não obeigatorid:!.dc, elncida 
<J, doutl'irm,acccmtua as cot'l'entes rlB opinião. 

A Hollanda tem a pr·e:orlencia olJrig<Lt'Jr·ia. 
do casamento civil, consigmtda. no art. :iw 
rio codigu civil de ltl3B; a: nwsnu obrigato
dedade existe na Belgic;1 c Roun.mlia. 

Na Snissa, a lei sobre o c:asamento eiYil· 
f0stende-se a toda a confcdcracão, as ·leis es
peciaes crn cada cantão J'oe;u11 substituídas 
por uma legislação uniforme, a reYisão con
stitucional de 1874 obedeceu :i .. influoncia 
gormaniea, a lei federal rle 24 de clezembro 
de !874, em vigor desde 1876, regula com 
cuidado c de modo completo o casamento 
civil. 

Na Italia, o codigo civil não re1woduzin as 
penalidades dos arts. 199 c 200 elo corligo 
penal f'ra,ncez, o casamenl;o civilpóde prece
der ou :mccecler ao religioso . .. 

O ~R. GERillANn Tü~SLOCHER- Existo <v 
ubrü:atoJ'icdade. 

0 .SR. R.\ Yl\ll'NDO DE 1\Im:\.KDA.- •.• OH po-
del·e~ pu.hlicos tiveram Cllle vcrillcllr os 
•1lmsos dec:orrentc:> da tolerancia, a expe
ricmeia demonstrou rpte muitos so limitavam 
ao acto 1·uligio.,o, como se vê de 1mn esta
ti'ltica o1Heial que nos offerec;e Glas>on doR 
<·.;t.'i<lmontoR ciyis e rc:ligiosos celcb1'ad.os em 
Pale.rmo, dnsclc l de julho de 1866 a 31 úc· 
dezrml,ru de 1071 ; em cinco annos de exe
euçúo ilo codigo ciYil se realizaram 2.85\J 
casamentos stjmente religiosos, sobre urn.. 
tot.tl lle 8. !)11 casamentos:-

() clqmtaclu Pa.ssiYi ni em 1876 defendeu 
cntilo a, [H'PcedcrJc:ia; em !878 a obt·ig;.ttori<J· 
d;vle cb precednncia, figm·ou no programma 
do ministr-o Caüuli ; mnis tarcle, no Ministo-,. 
rio Dl-J1t·etis, Passivlni insistiu, foi nomearl;1 
urna comrnbsiio fi1 ,-or·,n·el ao projr:eto q uc,. 
em lD rlt• maio ele l87D, foi votado na Ca-· 
mn r· a por 1.-,;:. con'tra lO l. 

E ;d,r~ mesmo na Inglaterrrt, onde existe 
n:ligi;'io uJlieial. onde pr·cdomina t1 igreju 
anglic:tna, o easamento religioso, mesmo o 
ccleheaclo segnnclo os ritQs dessa igreja est<t 
suhor·1linaclo c'ts condições estatuídas pelo di
reito dyil. Assim, rofcr·e Glasson, as puiJli~· 
caç:õos ft:itas peb igr·eja não sii.o sttffic,ientes, 
(· inclisponsavcl lllllét formalirhtde mais ou. 
'IlH'll03 semelhante dct anlor·idadn ei vil,- para 
m (dY,:c:t!lat' o a.C>to religioso é prceiso que-, 
csgotculos os peazos elas publicações, forneç•a. 
o oD1~:ial rlos rngistros urna certidão repro
duzindo as rlcelieaçcões contidas nas publi
c:tço)r~. declarando que expie<1.ram os prazos 
~r:m tceem sido rtpt·cs::mtados impedimentos, 
cote certi(icaclo é enviado ao ministro dG· 
culto 11ne tem ele celebrar o casamento. 

ltBo quani;o ;w easanwnto confoeme os 
ritos rla religião anglicana, si obeclece ás 
ft!emns rlP um outro culto strpporta ontã<o 
re,stric:çüos que quasi-lhe tieam o caracter 
religioso, on antes, só n:-ioo 6 civil exclusiva
mente na intenção dos nubc:ntes. 

.:\ão Yojo, Sr. Presidente, motivo para 
tanto esfbt·ç:o contra a ohrigatoriedadD da 
l1l'eccdencia do ca~ammüo c i vil, quo se impõe 
eorno urna necessidade urgcnt;e, inadiavel, 
melamadct pela Naçilo, que: n;'\,o pôde conti .. 
nuar a expe.rimentar as funestas consequen
eias resultrmLes da tolerancia dos poderes lc· 
gislativos, r1ue lm redundado na inefficaci<J, 
cl<.t seeularização elo casamento, sopllismado 
no intcriol' do :paiz :pelo fanatismo, pelos 
intolerantes c inimigos tlo adual ro'g·imen. 

E o que se vô-o augmento consideravel, 
do conc:uhinato-corn o ca~amento roligioso, 
que V<tl' continuando a não procluzir o vinculo 
eonjug:tl, os dil'eitos e dm'cros dos conjuges, o 
patrio pode.r, a lcgitimillade da prole, opa
rentesco legítimo e os direitos e devores qu. 

0 
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ddlt; ÜOllO]](lullJ. OS •li l'eituS SUCCC:.'iiíurÍü.~ e 
on teos eJfeltos eivis e, tr- iste vecllv,de, is to ê 
ignora!lo por mais lln urn tcrç:o tl.éL popu
liLr)t.o em n os~a vast;:1 oxl;cnsão tel'ritoriuJ . 

Nesttt altura vou responder ao aparte do 
illust1'e rept•esentantc do Rio Gl'Fmdo do SLll, 
;:<obt'C si deve ser puniuo quem Gasa eivil
mente logo após ao aeto religiosQ . 

Diz o substitutivo do Sr . Sylvio Rornero: 

Al't . 1. 0 0 C8,SéUUfJll tü c i\'11 }jl'CC (Idvl'V, Ore
Ü;,(lOSO . 

·Al't . 2 . 0 Aquellos qtt r:. contrahü·e1Y.. ca.sa
mento pel'ionte o nünistt·o ile qualc1ner con
fl;;~ã,') antes do :tdo c i v il i •wor·rerJ,o na pen<J. 
tlc pl'issi'í.o collular do sois mezcs a um a.nno. 

AL't .. :~ . o N::t mesmu, pena. ineol'l'Cl'á o mi
nistl'o de qnalltner· confissão que cele lJrar o 
cãsamento contra o rn·oscripto no art. 1°, 
Hi tiver sido elle fllll~ ;J, i'~O imluzit'it os nu
l.JCntes . 

Al't . 4. o As testemuulm~ serão consiuera
d.as cnmplices. 

Art. 5. 0 ReYogc\111 -se as dispo.iiç?íe..:; em 
eontrario. 

S:da rias sessões, :'24 d.c m:üo de l CIO l. -
Sylv·ió' Romero. 

Eu o aeceito com as segu in tes mortiftcar;õe~ 
r1ue envio á .Mesa : 

Emenrlas ao substitu tivo do Sr . 8yl í'io l{o
mci'O <to projeeto n. 87, de 1900 : 

Accrescentc-sl3 o seguinte : 
Art . Para fie l exectH;iin r lo art. 7.8, § 4" 

rln. Co nstituição c do decreto n. 1.8 1, de ::.. de 
janeiro de 1891), scr::lo ohservad<ts ar; segu in
tes disposi ções : 

§ 1 . o Os pretores do Disteicto Fcileral, os 
juizes de cas[tmento onde os houver priYa
ti vos e o' juizos de direito ou quem suas 
l'czes fizer nos Est:ulos podem sempre e :t ,.:eu 
IH'udente ariJit r·io di'lpensar, a requo l'imcnto 
das parte3, os pl'oclan<cts e autorlz::t,r o cedi-

. ficafl.o de JtahilHaçãn para o casamento, 
exigido p r.!o <W t. 3° r lo rlocmto n . l 8 l, de l flrJO; 
comttmto que . (c autorir.aç5.o pl'Cccdn, o sup-
11lcmento da prova de a lguns dos requisitos 
lcg-aes ou dêt falta de proclamas, pol' meio 
rle· <lepoimtmto escrip to rle cinco testemunhas, 
ainda quo parentes sejam dos nubentes, 
arnrmando ter dcll es p :Jrfeito conlwcimento, 
eum declaração d o.-; iicus nomes e cognomes 
c os de seu.> paes, !og<J.r da rcsidencia., bem 
c:omo dos motivos p;)r que conscientemente 
rl epOem nã.o havet' entre os mesmos nen hum 
r los imped imentos decla,r ados no art. 7° §§ l o 
<t 8• e 10° rlo cité\do decreto n . 181. (1) 

~ 2. 0 A providencia es tabelecida no at·t. 35 
do decreto n. 181 ele 1800- rlesde que os nu
bentes se achem devidamente habilitados
é extensiva a tortos os Cétsos em que o impo-

climento ou a, litlttl, d;~ éL!lbl'idarle competente, 
para presülit· o casamento ou do o!li.eial tlo 
registl'O, possa t etard;o,r o :~ctu. 

§ :~ . o Fica olevc\do a. tres moZll~ o p l'a7.c.i 
cs>,abclceido no art. 3" do docceto n. 18 1, de 
2<1 de jaueir<> •lo 1800, p;1r<1 qur, a·; JHL'tes, 
depois d e habilitada.s,ef!.·cduem o ct~s . nnento . 

s 4. 0 ~ão isentos do scllo o> livro ' i.le re
gistro, t•Jdo~ os requeri mentos, rloeumentos. 
termos, eclitae:< e ju.-;tifle[tç.iles necess;n·ias ci. 
h::t!Jili t<wi~o d<J cn'l<l,tnf!n to, cuja ce l.cb t·aç;~'' 
pmfcre a qu~. lr,tu er servi•,1o ele ortlern jw.li
cÜI.l'ia civil. 

s 5.'' Os juizes e offieia.es do registl'O civi l 
no Distl'icto Federal e no:'i Estados nonhuma 
rernunet•açl'io-a titulo do e11stas- pereebc
rã.o das partes por prermro dos l)apeis refo
t·es aos actos prelimina.res do ct~same nt.o , 
nem pnla :tssiste n Jh rl e-;i;{) qna.nüo cclobt·ado 
na sab das n,lttli encia:> . ea.rtorio ou r es icleu· 
c ia do jl( iz . · 

§ 6. o Não se con:tl)l'eltendem entt•c os l)J.
peis que devem ser gratnitu,rncnte prepar a.
l'ados: as ju ~ li!i.caç,i'\es , u' regist !'os c <l.YC.L'
l.Ja çõe~ <t qtte se l'Cl'eren:;. o., arts. 42, 47, §.to, 
55 e 116 do citado decnto n. 181. de 1890 . 

§ 7. '' Podem se1' S Llppl'ida~ po t· jllsti!lc:cçiio 
perante qnaLqucr autor idade judiciar ii1 : 

a) a' eet'ticl õcs de iüade ; 
b) i1S c:lrtidães de~o lJi to de um conjuge fccl~ 

tecido . 
::; 9. 0 Pl'ovacli1 a falta de bens p:J.l 'a. se pt•o 

coi.lcr a invnntal'io, ce,;sa <1 proliihição do 
§ 8° do ad. 7'' elo eit<1ilo decrdo n . 181. 

Ao art . 2" !lC.()L'c.-;c.:mtc-sc - salvo moti viJ 
imjn-evis/o ott lle (oP:a maio1· vc;·i(icado, e(["e
ctF.m;do o adv cit'il dentro ilr. 24 ho1 ·as . 

Accl'e~centom-~e •.1:; segttintes: 
Al't. Os j uiz ,;s competentes t·ealizarã.o o 

ca;;amen to sem I>recedencia d.as formalidade~ 
exigida~ no .; casos d.e ttrgencia notoria, como 
moles tia mortal at.tc:;t:J,da. pelo medico. 

Art . Fica o Govemo autoeizado a conso
lidar- tocl[tS as di~posi<,:õ es vigente:; sobre o 
c;csamento civil, experlíl' regulamento paea. 
complet :.~ e fiel execução, con~ignando provi
ile ncias que se relacionem com os intuito~ 
da lei em todos- os elfeitos civi~ . · 

S:tla dn.-; ~cssões , 27 de mtlio do L DO l.-Ray-· 
11wndo de llfin:tnlla . 

O que se pôde Lteprehendcr agJra, caso seja 
convertido em lei o subst i r.utivo com as 
emendas é que a pr0cedeuc.ia obrig<ttori:a 
do ca.samcnto c iv il n5,o ~~·nma morlida. com
JH'essor •:~ ... 

O SH . C:RRMANO HASSLOCI!Eit - D:t um 
um ap<:u'te. 

0 Sn. . RA YMUNDO DE MmANDA - E' pos 
sivel r1 uc possu.roos cltegar <l. um aecordo. 
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Dizia eu-â preccclencia ncss8s termos nü:o é diosa conquista d<t secularização do. casa
uma medida compressora, é humanita.ria, mento, que não póde ser subordinada á idéas 
impede ao m:onos n. prostituição em nome sobre liberdaclc de conscicncia, 

---- .·da. instituição do casa1ncnto, e1nbora não .. E' utn contracto qt1e, por Slli1 natu1-aeza es-
·- tolha a devassidão. - pecial, participa não só do direito civil • 

. :c· . ,, O SR. :MA~,AQUIAS GoNÇALVES - Aberta a q~od _quis(":f _popultts .~ibi . const.itujt, _com~ 
_<· porta, está tudo acabado. ~~~1~n~f. lueito uatm;tl c do d.Irerto mter-

O SR. RA n~Vl>DO DE MIRANDA_- O nu- Participa do di·reilo naltwal, pelos princi-
?ente. quo habita os no:ssos sertoos, pódo pios gcra,cs que regulam a união ... quod na
Ign~>r::tr q~w a. procedenc1a do casamento é tunl omnia animalia docuit (lnst. L.l o, tit. 2o, 
o_br!gator~a:· pode desconhece!' q_ue só o <Lcto pr. § 1°) e no direito intemacion-at,pelos prin
CIVll lej'Ltu:ul. o casltm.ento _c <l. prol~, ~nas cipios' de reconhecimento e respeito, que lhe 

. quem na,_o po~le cha1:1ar-se á 1gnor<1ncw, disto, tributam toüas as na,ções, (·) ex cornitate, ob 
q_uen: na~ llOde deixar Lle saber q_u~ ~ Re- 1·eciprocam utilitatem. (Fcelix. ·· Droit. Intern.) 
p~b-~10<1 so recqnhcce o ca.samonto c1vll é o Um acto jm•idlco rla, natureza üo c<Lsa

,. m1mspro ue q~<~lquer culto, que ce~cbra o monto civil não se adapta á, polemica reli
·:.~ casamen~o rnltgt_oso; aillFlll_<Lndo nunt<Ls vc- gioS<t, <L Constituição, o direito.privado, o 

zes que e S';If~eiente e msmu~ndo <Lté que o direito penal, predominam forçosamente c 
casamento c1v!l é um comcubmato. o direito publico não pôde ser abaütdo em 
-,o SR. GASTÃo DA CUNHA E ouTROS Slis. seus fundamentos, porque, significando o Jn
DEPUTAnos - Apoiado, 6 a vordarle (Ap~ia- te~·cssc collect.ivo. em_ sua a?ç~_o, nã.o ~to-
dos e nao apoiados, t1·ocam-se apartes). Iludo pelas convomencl<LSO OlHllloes p<Ll'Cl<Les. 

:i r . o SR. RAYMUNDO Dl~- MIRANDA- E' (1 o SR. Sn,vro Rol\~ERO-Mu~to bem. V. Ex. 
~,.-verdade incontcstavcl. <1rgument<1 com log1ca. (Apmados.) 
' -~~· ·o sa. VALOIS DE CASTRO_ E não ha O SR. RAYMUNDO DJ'] MmANDA-Não são 
?::;{ .. p:.úlre que · possa acon-selllM semelhante <teceitaveis as impugnações sobre ataques á 
.-~z ::monstruo.:;Ldade. consciencia e nem alibeeda.dc de cultos, por-
""'· que tod<LS <LS liberdades estão elernentar-
;t~'-~ '' O S:R. GAsTÃo D~\. CuNHA, ALFREDO PINTO mente rest.ringülas pelos pein~ipios de di" 
~.-.:.E ou'rROS SRS. DEPUTADos- Ha, sim, in- reito publico c as outorgadas pel<L Consti
\~~c'Jelizmente~ · tuiçi'Lo sü:o pcl<L mesm~L Constituição subordi-
5:;!:· - O SR.RAYMUNDO DE MIRANDA-Poderíamos mtrlas ao diPeiéo commum. (llpoiaclos e não 
·.~":: en.umtmw · muitos casos, mas elles sã0 tão apoiados.) · · 

notorios, não são capazes, saco.t·dotes rlignos, _Julgo haver justificado minha attitude 
.. - .respeitavcis e illt1strados co1no o 111et1 illustrc nessa itnpol~tante questão ... 
· . amigo Deputado por S. Paulo, <~omo O mon- 0 SR. SYJ,YIO Ro~mRO E OUTROS SRS. DEPU-
'·' .senhor Guedolll<L Mourão, Aureliano <los San- TAlJOS-.Justilic<~do perf'eita,mcnte. _ 
... ]-tos é outras· glorias do catlulicismo, que 0 . SR. RADIUNDO DB 1IIH.A.NDA-.~. e con~· 
~~. segue sua marcha· tl'iumphanto, dominando vencido de que hei prestado <1 devida home
ii:8·.<pela doçum. ·O pmcza rlos dognms <t con- mtgem ;1, tra.nq_uilliclado e felicida<le do lat•, 
;'~'·:: sciencia religiosa, ni'tn ·lho causa,ndo, poe vou tormin:w, cedo de h:.tver·cumprido o meu 
:,~t isso,,_damno ou pre,juizo a proeetlencb ou não dev<w, dofondcndo um:1 id~a ,que ampara a 
:c:·. do ct~samento civil. honra c o futuro da, f'a.milia e a, integr·idade 
:~;- O SR. MAr .. AQUIMi GuN<;,~ALVES-· Totlos os u;l. Republica, Bra,zilcit'tt, porque a gmn.deza 
::~':<. nubentes com tt porta aberta pela, emenda :.to e importancin. . d:is nações sãõ. constituidâs 
~~substitutivo <Lppellarã.o p:Lr<L a. ignor-anci<L. · pela, gr11ndeza e. dignid<t<le das ftLmilia.s. 
~:;_·J·O·SR .. RAYMUNDO l>E :MIRANDA- Não sel'á (il:luito bem; muito bem. O orado1· d cornrn-i 
}f~·~·:tanto. A secuhrização do . casamento era rneJitaclo.) 
f*,>uma aspir<Lção naci~nal_qu? d~s.de 1854 voio 
~;': ·. emergincfo d<1 conscwnma JUI'ld:lC~ do povo 
~- · brazileiro com os esforços dos VIscondes de 
t:z :·1Jruguay, Mar<Lnguape e Abran~es~ . que a 
~i'-? reputavam indispensavel pa1·a a trnmtg?·açc7o 
~:::.;:.._; · estrangei?·a, colonizaçr..7o, povoamento e pro
~;~;·; :gresso do 1WSSd vasto_ e opulento territorio: 
~,_:: _·.·. As mesmas tentat1v<1s. foram Peproduz1das 
:;~:'-:i Pôr Nabuco em 1855, Diógo -de V~sconcellos, 
;p,>, em 1858, Tavares . Bastos, em 1867, Alenc<Lr 
~ .. :::, Araripe, em 1875, Maciel, em 1884 até que, 
~}:-õ :eom o advento da Repnblic<L,lograrn:os a gran-:1;;::.' :~ ~~,~.- . ' ' . 
$S;.~~., ./r 

/ 

SESSÃO DE 25 .DE .MAIO DE 1901 

(Vide pag. 116 do presente volume) 

O SI:". Trindade- Sr. Presidente, 
eu me julgal'ia dispensado de fatigar -mais a. 
attenção dé~ Camara sobre o assum:pto da 

\ 
( ·) Ludgero Coelho. 
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:andi~aÇão em discussão, em v'ista da vict~ria nistro da Guerra. Mas, neste caso, :1 razã;~ 
. alcançada hon tem pelo parecer da. Com missão" 1h não incompatibilidade está em que o . Mi--. 
·· de I'etições c Poderes na esplendida votação nistro do Sr. Pre . .,;idente da Republica não é 
-que approvou esse parecer _ reconhecendo meh1bro do Poder Executivo, que é exerCido -
Deputado pelo 1 o disti·icto do Rio Gt'andc do nos termos ria Const.ituição,e por coosetJ.ucucia 
S~l o Sr. general ·Moura, si . porventur·a a o Sr. marech<tl Mallet não f:<1z pa.rto dos 
~nmba presença na·tl·ibuna. não fosse ründa dous pod.ercs Ex.ecutivo e .Judiclario .» 

.. mdi-spensa.vel pa.ra :~ conclusão das considc- ·.· s. Ex., em fun1lamcn to de sua. araumen-
rações fl uc hontem fiz em defesa dn. cleidio t - · t1 ~ 
-do sr .. aeneral Moura 0 exibO' ida. para mi_Ôha açao, mvocou os :wisos .e 20 de setembro 111 
proprw:- defesa. pelo discurso do honrado de 1890 e _5 de março de 1900, pelos c1ua.cs 0 _ -- ~
D,ep_utado pol' Scrb()'ipe, nue oombateu esse Govel'no isent\iou do imposto sobre venci. -. 

'1. mcntos os mínisGros do Supl'emo Tribunal 
· parecer -fa:zcndo reca.hie sua censur·a · pi'inci- 'Fcdcr,tl 0 do Mi Jitar pelo mesmo fundamento 

·, pahp.ente sobre o seu obscuro collcga. (niío que 08 membros de um e out['o destes dous 
· -apotaclos), ClUC agora. occupa a attenção d11 tribuna.os são juizes fmLeraes ; e d'11hi tirou 
Camar11. S. Ex. a conclusão de c1ue os m.emheos do 

O SR. FAUSTO CARDoso-Discurso com que Supeemo Tr·ibunal Militar são tambem 
fundamentei o meu requerimento. membros -do Poder .Tudiciario Fecleral e n. 

minha argumentação em contrario envolvia. 
9 SR. TRINDADE---'0 discurso de V. Ex. um disparate: que cu havia. CJl1it.tido um · 

fo1 um...comlJí.t.to Jecidido dado ao parecer da fundamento rlestituitlo d·· n1.int' 1n··· pr·oce-
-commissão. ' "' .... dencia jurídica. _ 

O SR. FAUSTO CARDOSo-Não, senhor, fnn- Devo, pois, respon1ler <:t S. l~x. em justi-
<lamcntei o meu rcqucrlrnont.o. _ ficação a este fundmnento do meu voto, que 

O SR. Tn.INDADJ~-Limitae-mc-hei Sr. Pre- lll'e mereceu tantu. estra.nhcr.a. 
sidento, a. .· poucas . -palavras soh1·~ esse as- Sr. Presidente, V. Ex. e a Cam<.tl'<L .sn.bem . 
sumpto, pae<~ não cança.r mais n, Ca,mara,, a. que o Supremo Tribunal Federal em accor·dão 

, qua~. t<1nto üttigo, qua.nuo sou forçado ;1 de H de outubr·o de 1898, proferido em litígio 
occupar a tr-ibuna. (Nao apoiados.) Sr. Pro-;i- entee partes dous · ou mais membros do Su• 
.dente_, .o. discurso do · nobre Deputado púde premo Tribuna~ :VWitar c o Governei da. 
-serd1v1drdo em duas par-tes: a primei;l!<t re- União, e, portanto·, no exercido legitimo .dil: 
fe~·e~te ao merecimento llo pa1•ecer da com- sua funéçfí.o constitucional, decl:u•tm que os· 
m1ssao de Porlere;;-reconhecendo o Sr. gene- membros do Supremo Tribunal Militar não < 

· ral Moura Deputado pelo rodisl;eicto do Rio são juizes fedeeacs, c cxpo:l compritlamento _
Gr.ande doSul, o <t segunda voPsàndo !'JObl'o a os fundamentos rlc decidir. · Dá-se, pois, uma· 
opinião que omitti no seio da, Commissã.o de sentença. do Poder .Jwlicin.rio,. polo seu Ol'gão .._ 
Poderes em .ÍI.tstifica~:ão lle meu vot;o :~ re- m11is cleva.do no uso da attriliuição eonstitu.;. -, 
spcito da.·náo incompatlbili!lttde_ou illegihili- l'iomt.l que lhe é pl'iv:.ttiva tlu iutel'pretar a:~ 

-da.de do Sr. mttreclw.l M[tllet, c1uc r) Minisl;ro lei em cspecic em con(licto com <L Cqnd1;i-· 
da. GuCl'l'a, estando invextido do cat•go de tuiçã.o. Ora, o <tt•t. 7o, § 3o, da. Constituição . . 
membro do Supl·emo Tribunal Militar•. pt·cceitú:t: .A.s l!Jis ela Uni1ro, os aclos e as 

Hontom occupoi-me 1ln. lWimoira parto e sentençcts rle sttas cmtot·itlmlr:s sm·Cfo e:recuta
tlisso: os tou convencido de q uc os membros elas em todo o pai.; po1· funccioncwios f e" 
do . Supl·cmo Tribunal Militar não . fa.zem de1·aes, podendo, tolla:via, a execuçiío das pri-: 
pn.t'te do Poder Judich~rio Federal 0 cxpuz mciras ser confiada ao Oovcmo dos E'staclos, -. 

.. os motivos desta minha convicção, não me 'il'Wtliante annuenda destes. 
recordando o ponto om que fiquei na minha. Portanto, nos termos da Constituição da. · 
argumenhção, que suspendi em razão da Repul>lka, ns sontcnça.s das autol'idu.dcs da 

.hora. União toem <L mesma f o rç<t das leis, dever ao. 
Passarei agora. ~t segunda parte do dis- (imperativo) ser cumpridas ?IU todo o paiz. 

· ,curso do illustrado Deputado para não fa- 0 SR. FAusroCARDOSo-A sentença de Jtiiz-
tig·n,r ·_mais com os te assumpto já. liquidado secciona.r é cumpl'ida em _· todo 0 p<liZ ~ - _ ".;,~ 

•1!a . votação de hontem a attenção âã .Ga- -
mara. · _ · ·o SR. TRINDADE- Pois -não! Será. ·cum:.: ., 

S. Ex., Q honra.do ·Deputado por Sergipe,. se prida em toda <~ União nos- logares onde: . 
expressou a.ssim: «Admirou-me ainda m11ís uevamchegar os seus ctl'eitos. Um réo con
ver um dos membros da Commissão, um ju- demnàdo. aq_ui c -que se achar c111 Amazonas, · 
·rist~ .• desenvolver a doutrina üo Presidente, por ·exemplo, Já. chegarão os eff~i1ios da seu- c,; 
,argumentando c.orn _a posição do Sr. ma- tença para .ser preso. A execuçao em causa;} 
rechal Mallet,- que é ao mesmo tempo mi- civel entre bens que se achem em qualquer 

;nistro· do SupremoTrihui.~al Militar e Mi- logar ditl'erente do da ,jurisdicçãodo jutz~)~ = · 
Camaro. • Y. I iO ·· -, 
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. terá ell::~o eft'eito ou lá se deverá tornar" ella O SR. RoDOLI'HO PAIXÃO - O empregado· 
e1fect.iva. em uma rep:trtição militat•, qúe commctte 

Portanto, como disse, as scntcnc.~as fe- u~n cl'ime, responde pelo crime militar. , . 
deram:> tcem força dtts leis da União para O SR. TRINDADE - Crime cominettido 
serem cumpri<las em toda elh. Este é o pee- dentro da repartição militar, está entendido, 
ceito muito posi ti'i·o e imperativamente con- porque assim deve ser em razãé} da disci-
sagrarfo m Constituiçã-o da Republica. plina. · · 

Pois hem; em outubt•o de 1898 o Suprem.o Bem, Sr. Presidente, ia dizendo Cllte o 
Tribunal Federal proferiu ossa sentença a Sr. Ministro da Justir;.~t , podendo responder 
que me referi, declarando que os membros em duas palavraf'l, o fez om um discurso es

.do Supremo Tribunal Milita1>!lnão são juizes cripta; mas manifestou a boa doutr~ina. 
federaes; entretanto, essa sentença foi dos- o SR. TEIXEIRA. DE SA - V. Ex:. leu a 
respeitada pelo Poder Executivo. Por aviso dissertação do Sr. Minh;tro da Juf;tiça? 
de 21 de outubro de 189!), o Sr. Ministro da 
Guerra, que é membro do Supremo Tribunal O SIL TRINDADI~ - Li. .· 
Militar, levantou no Executivo a, questão já o SR. TEIXEIRA. DE SA - E o que disse ? 
decillida .por quem tle direito, dirigindo o 0 SR. TlUNDArJE _ Na summ<.t do seu (tiS
aviso de 21 de outubro ao seu collega da cnr.;;o ou dissertaçã.o di,;se que 0 Supremo 
Justiça, invocando - a opinião deste sobre o Trihunal Milita1• não faz parte elo Poder Ju
assumpto, que se resolvia na iscnç:ã.o do im- diciario Ferleral, é uma justiça especial r e--· 
posto sobre vencimentos dos membros do gida por leis especüws, e por esta razão não 
Supremo Teibunal Militar, e, conseguinte- se podiacomprehender na .iustiça federal, M, 
mente, em assump.to sobre dinheiro, que accepção constitucional. . . 

·viria aproveitar tambem ao Se. Ministro da 0 Sr. Presidente dtt Rep.ublica, porém, em 
Guerra· vez de mandar esses seus secretario'3 pas-
. O Sr. Ministro da 'Ju:-;tiça, por aviso de 8 seiar, um porque levan~ava questão ;C!U.~ 
de novemb1·o seguinte, respondeu a,o seu col- fazia duvidar do seu rJspeito a sentença JUdl-

. lega, e, no meu humilde conceito, respon- ciaria; e outro porctuc c::tlava. es:HJ. sentenç<.l" 
: deu muito juriclicamente, firmando a dou- para responder a :;~u co !lega com mpti:o::. 
· trina constitucional, emittindoa sua opinilí.o seus, quando em raz•to de chefe da JUSttç:t 

·cóm ·uma e=-peCie - de discurso, como são deve1•a referir _aquelle julgado o promove? 
:quasi toaos o,:; :;eus avi:;os, quando bastava pelos meio;;; legao:; o seu re;..peito e execução, 
dizer il.o seu collega ·«em resposta. ao o Sr. Presidente da Republica, r.ligo, mottcu
aviso de V. Ex. de tal data, ou em resposta se na questão e decidiu contra o julgado <lo 
áo vo.~so aviso, vo . .; remctto, por cópia, o Supremo Tt•ibunal Federal. . 

. _accordão do Supremo Tribunal Federal fi r- · , t. ~ 
··. mando a intefligeqcia do art. 55 da Consti- SR. FAUSTO ÜARDOSO - V • J<;x:. O:i <L lU.· 

·tuição da Republic'á.; declaro que os mem- zcndo opposição '? 
JJros. do Supt•emo Tribunal Militar não O SR. TRINDADE-V. Ex. anda catn.udo 

•.. são juizes federaes. Esta decisão deve sm· companheil'OS p:tra a opposição? 
· · cumprida, como requer u. mesma Constl- o sn.. FAUSTo CAunoso-Empregue otormo 

tuição no § 3° do art. 7°, e, portanto, solH·e vetusto de Castello Branco : fil.l'iscando op
'0 assumpto não caue aos outros poderes lo- posição. 
vantal' duvida.-Saudc, etc.» , 

O Sn.. TH.lNf>,\.DI~-Não faç~J opposiçã.o ; 
O Sn. ADALBERTO GUIMARÃES-Ma'> o ac- apoio 0 Go-verno na.s medidas prop1•iamento 

cordão não diz isso. · governamentaes, de administração com a. 
O Sn.. TRINDADE- Não diz? Diz clara- lei; nos negocios puPamente politicos, porém, 

mente. procederei livremente, por.quo sou avesso 
os ministros do Supremo Tribunal Mi- aos apoios incondicionaos, que humilham a 

· · d quem os prc;,ta e nã.o h nram a·quem os 
litar não sã.o os juizes fe erM~. a que se recebe. Apoio 0 Governo sem condições n0 
refere o art. 57 da Constituição, porque que me parecer direito. _ _ 

! estes são os que se acham investidos da . 
:_'<:funcção de julgar os litigios entre os Ci· O SR. FAUSTO CARDOSO--'E' este um apoio 
· ·. · dadãos. · ·fecundo. 

. ·. O Supremo Tribunal Milita~ é uma 
mera corporação investida da attribuição de 

·_. julgar uma classe _ e restrictamente a 
·· certos actus dessa classe - os crimes pm·a

, -mente militares- só os crimes e estes mes-
mps, os (\aclarados J;D.ilitares. · · 

. . 

0 SR. VERGNE DE ABREU-Deixe andar OS 
outros sem machucar. 

O Sft. TRINDADE-Não trato dos outros, 
cada um ande . como entender, refiro-me a 
mim. Peço a y, -;r~x. falle mais -alto, (le 



·modo que OU 9 pOSS3, OUVir, poi.s tambem 
padeço de surdez como V. Ex. 

Disse, o Sr. Presidente da Rcpublica en
volveu-se nessa questão dos seus secretarias, 
questão que escomlia interesse de dinheiro 
que aproveitava a, um delles e mandou por um 
~viso expedido pelo seu Secreta1•io (la Guerra, 
o interessado no neg-ocio, desre.~peitar a 
sentença do Pocler JudiciM~0 1 decretada. pelo 
Supremo Tribunal Federal, ordenando que 
íossem pttgos integralmente de seus ven
cimentos os membros do Suprm}lo Tri
bunal Militar, por estu,rem estes contem
plados nos juizes federn,es a que se refere 
o art. 57 da Con;:;tituição, (lecisão lamen
t<wel, não só por partir ~o repre>entante do 
Podel' Executivo, o Chefe da Naç:ão, a quem 
cumpre, principalmente, dt:tr o exemplo de 
respeito ás sentenç:as do outro pod~r. corno 
tamlJem polo deplomvel exemplo que poderá 
ser imitado com grave prejuízo á boa har
monia que devo reinar entre os orgãed da 
soberania, afim de que a RepulJlica Brar.i:
leirn, seJa uma Yerdade; porque amanhã 
surgirá duvida identica sobre espeCie diife
rontG, que venha affectar interesses do 
outro secretario e S. Ex., prejudicado p·•r 
decisão jnô.iciaria, a p_rovocar igual interven· 
ção da autoridade suprema da Nação desmo. 
ralizadora daquella, destruindo assim a. 
confiança publica na garantia dos dir'eitos 
;:~.ssegurados ao.~ cidadãos na sentença do 
Poder .Judiciario. 

Depois; Srs .. Deputados, nas circu:mstancias 
actuaes em que t:tté as praças de pret, o 
funccionario publico da mais humilde cate
goria, o cidadão· o mais desprotegido da for
tuna estão sujeitos ao imposto deshumano de 

· consumo decretado como mc~o salvador do 
'credito nacional, arrancando-se até 100 c 
200 réis da economia do pübrc por um pe
queno'pa(!ote de fumo, ti que se Yac á força 
isentrtr os Srs~ marechacs de uma contribui· 
ção, em quo a lei sujeitou aM nós os legisla,
dorest 

Do aviso do Ministeo da Gúcrl'a expedido á 
Contadoria do mesmo Ministerio em 5 de ja
neiro de 1900, se vê que não só í'ôro., determi
nada a isenção do imposto so brc veucimen tos 
lançado sobre os membros do Supl'emo Tribu
nal Militar ,como tambem se mandou restituir 
o que lhes houvesse sidõ descontado~ envian
do-se tudo ao Tribunal de Contas para o com
petente regist.ro. E' notorio que, essa isenção 
se acha elfectiva. Ora, pela lei n. 372, de 
1896, regulado1'a do Tribunal de Contas : 
<<nenhuma ordem de pagamento será ex
ecutada pelos pagadores som o registro de
t~rminado pelo Tribunal ou pelo seu presi
dente. Portanto, ê de crer que fosse regis
trado esse abusivo pagamento pzlo Tribunal 
de Contas, que faz questão de regi$tro-por 
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uma simples falh, uma virgula, auando se, 
trat:t de habilitação de pol)l'Cs viuvas e or- . 
phãos para a. percepção de seu montepio, e, 
entretttnto, achou 11. cousa. muito legitima t 
(Apoiados e apartes.), ' · 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO-V. Ex. deveM
tender as suas consideraç:ões aos membros do , 
Supremo Tribunal Federal. Nós, em face do, 
Constituição, não somos obrigados ao pt:tga-" 
monto de imposto, mas o temos pago de boa 
vontade. O Supremo Tribunal Federal devia. 
ser o primeiro é1 fechar os olho.~ a essa incori- · 
stitucionalidade. 

0 SR. TRINDADE-Não digo menos. Os Srf::. •. 
membros do Supremo Tribunal Federal prõ
cederam com mais desembaraç:o. para não 
usar de outra expressão, dispensaram-se a si . 
mesmos de um onus q:ue a Constituição impôe 
a todos os brazilciros e por uma sim pio.~. 
declaração na acta de suas sessões, a que o_ 
Thesouro por sua vez disse-apoiado, ficando · 
assim a renda d.esfalcada da pi.\.rte correspon .. 
dent~ -a e~sa classe, sem opposição alguma,
ao passo que o fisco não cessa de mandéj.r 
confiscar bens do contribuinte pobre, para se 
embolsar de pequenas import·mcias de im-
postO'. · 

0 SJ:t. FAUSTO CARDOSO dá um aparte. .. -
0 SR. TRINDADE-SI'. Presidente, o art. 79 

da Constituição ·dispõe: «o cidadão inve ;tido 
das f'uncções-de qualquer dos tres poderes 
fedet'aes não póde exercet'as de outro poder.>' 

0r(1, ou '0:; membros do Supt'emo Tribunal · 
Militat• são juizes federae::>, ou não são:.; 

Si são, o Sr; Presidente da Rcpublica. nãó. 
os poditt tirar daquelle tribunal para exercer 
funeção no Poder Executivo, como fez com .o 
Sr. Ministro da Guerra c outro~:; si não são, o; 
Chefe do Poder Executivo não os podia incluir, 
como fez pelo referido avi:-;o, nessa classe de: 
membros de um poder oxtranho para dar· lhes 
o:-l proventos dM:Ie poder. 

Si a incompatibilidade dos memhros do· 
Supremo 'fl'ibunal Milital' se referisse a,_ 
acoumulação de funcções. bem; porque effe· 
ctivament~ o interesse publico não póde, 
deixar de soffrer no Sttpremo Tribunal Mi
litar pela ausencia de seus membros no exer• 
cicio de funcções estranhas. Por. este mo, 
tivo, elles serão incompatíveis ... 

0 SR. ALVES BARBOSA-Apoiado. 
o SR. TRINDADE- •.. mas pela natureza

do cat'go para a elegibilidade, não,· nos ter~ 
mos da lei, que não cogita da incompatibi~
lidade debaixo deste ponto de vista. . _ 

Estes motivos,. Sr. Presidente, foram que 
determinaram o meu voto, e se resumem nos. 
que hontem referi : 1°, porque a elegibilü 
dade no. actual regimen ê. patrimonio p~l~:-
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tíco do ciuadão brazileü·o, e como patrimonio 
não pôde O cidadão Sül' dolle uespujaclo sinão 
nos casos expressos da lei ; .'8°, pol'r[UO o 
art. :iO da lei n. 35, do 1802, específictuHlo 
os casos ele incompatibilicl<1.do eleitoral, no 
n. 7 a applica aos membros do Poclcl' Judi
cicwío Federal, c1mdidadc ctue n:'io tcem os 
membms do Sup1•emo Tr;ilmnal ~Iilitar, 
que não são juízes fedrmw,; na, cxpr·essão 
constitucional; :Jo, porque o aviso do Go
verno dando aos membros do S~tprcmu Tri
bunal lVIílit;u :t categoria de ju.ize.s fe
tlenws, nenhum valor cem pM<L :tml)lial' <L 
incompatibi.lidatlo docLtrada na lei, ]Iorque 
no <~ctual regimcn clr\ pullercs dellnirlos o 
Poder Exccul;i v o tem as :ti.~rilmiç(íc.s limi
tadas no art . 48 da Consti~11ir;iw cl:t Repn
blica, no qual não ,;c compJ'elwndo iL ele in
tcrpreta,r· <L mesma constiGuiçàu, aüríbuic;áo 
gue é privativ<t do Supt•omo Tl'ilmn:ü Fe
deral; tanto mais contendo esse aviso dou
trina contraria á que fôra decln,r<Ld:t por 
:sentença do Poder .Turliciar·io. 

Estou s<Ltisl'oito, pol'tl\10 o YoCo d;l CrJlllllli~
são recelJeu êl, consCLgl'açáo do grande nt;:üot'ia 
da CamtU/1;. 

o Sn.. TiuNnADE - ... nas consideraçõe8 
feitas por S. Ex. c•.m ju~tíüc<tção da indicação 
qtw offerocm.l á Camara, lwntom, ern razi1o 
das eundusões do mesmo parAcer, reconhe
eenrlu nerml;tilo por <equellc <listricto o·. Sr. 
gcmcrai M ou e a. 

O illustt·aclo rnprcsnnt:mtc do Sergipe, Sr. 
PrcBiLlente, ·pelo seu gritnrle ta.lcm Lo, pela 
sn;t vn.1·ia.rl:L c abunrlante ormliç;ão, pela 
sun, inYnja vol faciliclaclo da JllLhtvra, quando 
.~ll occu JM do qua.lqucr assumpto. nest<1 Ca
l11éU'êL. n;ve.-;te os seus a.J'!:tllllWntos de fúr
Illas tão Jn·ill!antes qun rJÍu•In u OIIVÍl', sem 
cxmnc clo as.sumpto, se eonvencm·:.i llc que 
S. Ex. l':tlla .sul'io. (Risos c apartes.) 

Com rcl:Lc,oi'io ü, clBic;ã.o do [H'illlCÍl'u distl'ieto 
du fUu Ge;wllo clu Sul e Üo l'ElConlwcimento 
elo eleito Si'. g~;nCJ'éil "Iom·:t, nu ]Ju.t·ecel· 
da Conuni;,;são do Podere.~. o illusL1·c reprc
sen Léi.ll te 1le Se1·gipe :t]laixonou-sc, CS()i.LJl

car·olt todu.~ os urghos vocaes e grito11 Lé111to 
eontt'CL éL CoiiLIJtiss;-Lo rl(1 Porlcrc~ , CJ uc pare
em·{, que o illustl-u Dcpnüulu us~á eiTet.:tivêt
JJJünte eonvunciclo do erro desse :parecer, e 
qw~ se espicllml, assígnanclo-o, o obscm·o om'· 
dm·, a q Item S. E o:. qualifieou elejnl'isconsnlto. 

O SR. ,\DALDERTO GCI.'IL\R~\i·:S- i'c~L.t O SR. F,\USTo C.1rmoso-E V. Fx. nil.o o é 'I 
quasí umLninüclccde dcsGaCu,sa. , ()SR. TI:I\11\JJE-Sl'. Presídtmtc, o l'>ro-

0 SR. T1trNru\.DJ·;- Rcstrt-ml' , .-<r. Presi-1 c:csso ün, .<'lcição do l" DiotJ•ido ilo Rio Gr~ncle 
uente, 11edir a V. Ex. e <lOS collnga,s i[llü mo do Sul lut submr~thrlo ao O>:tuclu ih Con~
supportaram (ni7o apoiar/os) por <tlguns 1no- l~us.-;;w de Poüt•t'n,-;, cuJO rl1gno 1·dn.Cul' vet'J
montos, desculpa de ter fatig;tdo ;:1 sna. ai- i1eou, IH:· to O\.}Lllle, uumu;wso '1 Lt.u Jeíé om 10rlo~ 
tonção, ainda hoje, urgido p 8 t;1 npcessidalle os p;qwts rulercntc,.; a cc;sa d':lu;au, qun eSGéL 
de concluir as consideraçõ 1~s, lwntem su~- s0 fil',ueodcu e111 toelns .as socç-oes clettoraes; 
:pensas pela, Jwra. c1u~ JonncLJn c~~u dJ.-H;1·wto, com toda a_regu-

l:~l'HL~cle e sem ]ll'Otr~sto <JU ror;.lama<,;tw ai-
Tenho conclnirlo. (Jfuito l!ciil; '"ui/o T!cíl1.) so:mn;_t. Jli\o lt:t\-endu uui.r·o eidatlilo sull'ragado 

~.li;lll riu St·. gc~nm·al MOIU'a, solu·e Gllj;l, elcgí
lJilitlade u11 illclegílJilid[l,dc mula :,;o allegou, 
C[11Cl' Jlül':tnL<\ :ts 11W8.J.S clcitm·acõs, quel' pe
ra11tn :t jltnl;:t avm·adora, que o diplomou, e 

SESSÃO .DE :20 DE l\-IJ\10 DE l\)Ol 

(Vide pag. i!G do presente ,·olum''' 

O Sr. Trindade- S1'. PJ'osiuentc, 
·dous moGívos, príncip<Llmonte, me forçam a, 
fatigar por alguns momentos a ati;cnção tla 
Camara. O primeiro é a lealdade pa.1'a com os 
meus compa.nlwír·os ela Commissáq de Peti
ções e Poderes, na qual occupo o pltimo lo
gar (não apoiados), na defesa do parecer que 
!3Ubscrevi.sobre a eleição do primeiro diBtri
cto do Rio Grande do Sul, e o segundo é a 
resposta que me impõe a provocaçii,o, que a 
propo~ito desse parecer me dirigiu o illustre 
representante de Sergipe, Sr. Dl'. Fau~to 
Cardoso ... 

0 Sn.. FAl'S'l'O CARDOSn - Provoeaçào, não 
apoiado . 

qum·, finalmente, rwr·antc :J, Comlllíssão de 
Podm·cs, onde ningucm compa.reccn no elia 
:wnmwiadu <v>s inter-essados pm·<t allegar o 
r]ne tivilsse sobre a eleição d<1 Sl' . general 
Mom·a. 

() Sn.. FA11STU CAIWUSO-Compareei eu. 

O Slt. TmKilADE-HL chego lá. 
Comrmrcceu o illusü·o rep1'escnl:ante de Ser-

girJc e declarou verbalmcmf.e que ia apresentar 
uma ínrlicaçi1o, requerimento, reclamação ou 
emenda ..• 

0 9R. FAUSTO CARDOSO d:t um aparte. 

0 SR . TRINDADE- .•• flllC ia êl.presont[l,J' 
não sni o i]Ue. Nfi.o prmtei bem a ttenção ás 
palavra,s entào prommcíad:.ts por S. Ex . 

() Sn.. FAUSTO CARDOSo-E o 0 Pai::: do dia 
seguinte di~se CJIW 8. Ex. ia dar voto em so
p~Lrado. 
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O SR . Tm:-.:IJ.U> t·:-0 Pai.=. nii'.o t inha o tli- RepulJli.c<ê ! O genel'al 1vionm reconhecido ~ 
t·eito ncnt qualquee outro org;úJ dét intpt:en :;;~ oxchmon S. Ex. ; est;í tudo pel.'dido ! 
de dar se mcllt;1tlttJ notici;~; pois nf(o havla cu 0 St~ . FAUS'l 'O CArwoso _E é um<~ vm·-
ontho emil;t.itlo j tti%o sobre o m ereci mento 
ila el ciç:io de que se tr·ata . d;td.c, pm.'tlUe estão ac<tlmndo com a mn.gis-

0 qtte se passou no seio da Commissão tlc P o- tt·atura. I~ll estot l rtqui defendendo a tligní
deecs no dút annuuciado :~,o comll<~.t'eclmento d:.tde dos lllHmbl'OS do Sttprcrno Tribuna l 

Mili tar, rless<.t Jll[L!lú>tl'<ttuea clevu.da. da, 
dos inteec·>sados foi o seguinte : ü illustr,J - .. 
relator, abel' kL " sessão, cxp oz: a sil;uaç:'i.o Nac,:iio. l) c.tntJ eu acllli estou defe ndendo ê <t 

lutegr·ldade diJs·l;es homens, que julgMn o~ . 
da olc i<l[o , que correu s r~n1 prote:o;to, ou 
recl;~mação, q uc t· BO hl'e <t rcgul:wirhdn do seu~ pa.t·os · 
processo eleitoral e quer soht'C a fJWtlülarlc ú Srr . 'l'Rll\DAm; - Eu não estou za.n
do ele ito, r: clizcndrH!C c1ne este, vor ser g-a.do com V . Ex. por essa dcfes::t, ét quem . 
m cmhro do SuJ1l'ClJl0 Tr-liJumd Mll;•;;,,r, e t•n, n>i o ;.tecu~ei . 
i.n c leglvel, vorquc rd legél,-sc lJLL' .. ' raem- O Srt. FAJsro CArwoso - Ern.-mo inilí~ · 
bl'OS desse trilmrr ltl s'ào juizes . . , ,.,~. elle fm· ente c1uc fica::;sc 1)01' uma questão desta . 
I'Ol.étto1· se abst;cl'i<t drc toear oe~l. ·l questft._,o , n;ttm·cza. 
no p;wecm· qnr, i u. clahor :w, destlr: T ltO nao 
l'ôrlt ella aveni<tda na eleição c ncrn por-lmte O Sn . Tlt~NDADE - Nem mn za ng<ttla, 
tt CommhsTio . r.dndr.t r1ue otttl·a l'o::;se <t quostào , p ol:> sei 

A csso modo de pensar do honr·ad:) reliüor, que nestct Cama r-a todos nós somo~ .livres 
eu ol),jectci qttc me parecia, qnc aqnella n ;r. matlifc:JGação c[(il no::;sas id1~as, o n~io me · 
não e ra a occa~ i;'io propria lJ [\1';1 a Con~mis~ã.o zangaei<t pri ncipalmente com V. Ex . , que · 
rliscLrt.ir estcas,;u m pt.o, 0 1,;1 111 na· ontl.':~ soss:\.o declarou ClllO aqui fazia opposi<;ão sómentc 
ele coufe l'encla <Los Irtembros da Conuniss<'io, ao DI' l\'IIIrtinlto. Pois be m, frtça. opposiçã.o 
c q_mLndo apr·cscntculo 0 p;H'C()t!L' , pois <t prc- tw· Sr. lJ1'. i\ítntlnho, dê-lhe pctnead<t como 
sente se limitava (t aurli.en r. ia das pat·tes, pudet, si tiver razã o, m as deixe em paz a 
como for<1 a nuunciado. Commi:;silo de Poderes, qm~ nü,o lhe fez m al 

a lgum . 
. o. SR. BuE::-~o DB ANDRA;:A--Sj}~v~ssc si~o O Sà . FAu~>To CA.Jwoso - A ComnüssãOI 
~ot,LdfJ um homem que fo,,e pcrLeJt,tuten,e lC Yol'ificaçci.o de Poderes ~ que eu não 
1n cornpatnrel, um Secretarw de E;;tallo, por cle'xo ' ' e ' 
exemplo, V . Ex~. alllH'ov:wa O-' vot o:: rtnc I c L ··_ _ . . 
c llo tivcs·m obtido 1 () ,,.i)R .. Tr_t:~ll_A,~J~-- ~o1; dc~x? ::1_ ?om-

O s T . . F 1·· · · ··t 't ll1b~,w IIC \utflc .. L<,.cLO dr~ lotlete~, p or que 
• R. .t:J i\ L>c\JH.- -ll ( I~Se tR 0 ' clLl l;eve l',uão juridica uo parecer que · 

O S tt . Ht·Ev' DE A!\DRAD.1.-~?io l'e·''l>on•le emiLtlu. 
á min ha lWl'gunta ? 

O SR. TmNDA DI:; - Deixe-me ac;thae a cx
posiçií.o elo occol'I'ido no selo da Commissào, 
e rlepois r cspondcl'ci ét V. Ex. Pot• or:.t ,V. Ex. 
(:onsentirá que nxpon h:.t a mi.nhn. eond ncta 
no seio cht Commissão, ~lO.m dr qtw a Cêt
mttl'a. ;j nlgue c.b sinceridade do mnu v:oto, no 
p<trecee eütborado pelo seu horn·<tllo 1·elator , 
o si o tltro sentinwni;o , s inil.o os rli ctn.mes de 
mini la COllSCicuc.i:.t, iUSl)il'Oll es . .;e me u Voto. 

0 SH . FAUSTO CARDOSO- ~inguem O põe 
em duvüb. (Muitos apo!:arlos.) 

O Srt. Tr.JNDAm: - Eutl'etri.nto, par ece que 
l~'t.o é quo Re põr. em duv ida. (N<ro apoiados.) 

n SR. F',u :s'.l'o CARDoso - V . Ex . quel' 
tee a gcnLilcza de l'esponüm· <t umn. pe l'
gnnta? Os jui.ze>: do Tribuna l Civil c os do 
Crinü nal podem 8nt' eleitos DoputaLlos ao 
Congresso ~~wion!l. l '? 

O SR. TmN.oAmo - NiLo pOllBlll. 

O SR . F.\l' STO C,uwo.5o - Em Yirtwlc ele 
que lei'? 

O St-t . '.l'HI KDADl:: - D<t lH'opria e leitoral 
de 1892 . 

0 Sn., FAt:STO CARDOSO - Que artigo? 

O SR . TJW\DADE - Oecupae-me-hei de 
todos os pontos da ttccusação por V . Ex. 

O Sr:. FAl.'BT•> CARDOS<·) - Arlm i1·a que formu lados contl'a o parecer de que ora nos 
V. Ex ., tculio s ido m:•gistr:Ldo c juristtt, não ocCUlXtmos ; prec iso reatar o fio dP m in ha . 
t.ivusse tomado not<L dessa incompati iJi li- exposição soiJt'O o oc<:orrido no ::~ cio cl<t Com· 
dado . missã.o rlc Poderes, e p<trot isto per;.o l icença 

O SI~ . TH.lNOAlll:: - Y. Ex. l<tmentou o pro- a V . Ex . 
cerlimen to d<t Com missão sob1'e esse parecer Dizia,, e u, ,':)!'. Pl'C.>iclentc, que, nn expo
c e~clamon qne esttt"Vct tu1lo peerJido e , pa- s·ir,ito_ . !'Gi.tot p_elo _ho!1rado relator il<L_ Cor_u
rodlanQ.o José rlc Ale ncéU' :;obt·c <1 tn.edn tln mtsS<W, eu ObJectc t r.ftlC aqueUa occt~~1 ao nao 
Imperio, accresccmto_1~ que n~.; a.ch;tmos, n:to I lJl' ;l . pt·npr l~t para, a, discnssfto .dO... <t~::! ltn tpto 
<und;t na t<trllc,mas .J<t na notte tene brus:~ rl<t e ntec o~ Ulclllhl'O::! da. CommiSS<tü, ao ctuc 
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'.c·ctot·quitt o honrado relator: Ja,vrctrei o pa
:i'ecer sem tratar ela questão da inelegibilidade 
do diplometdo, pois rJne,uma vez que esta não 
f6r<J, allegad;t, it Commissào não tinh<.t o de
ver de aprecbl-:t. 

A este cnuncüttlo eu l'Crlargui, tlizendo 
r1ue pcmsav;t, que, embora ni(o allegatla, :1. 

inclegi bilid<.tde, de selo que esti vc.sse miwif'csta 
por disposir;ão expressa da lei, t!cvüt Set' co
nhecida cx'officio pela Conunissão, cujo poder 
era sobee<.tno pat'<O conhecer do mereci
mento da eleição, não só qu:mto ao ludo m<!.
terütl do processo elnito1·al, com9 t;tmbern 
quanto ao lado mor:ü do côetutinio ; m:ts 
isto occort'CU em mera palestee1. entre os 
membros da Commissão, e na presença, tlo 
lwnrado Deputado por· Sergipe, r1un pt•oferin 
<ts seguintes paüwras: «Ett me aguudo pctra, 
aconferenei:t da Commissão, em que se tiver 
de tratar do parece e.» 

Nisto fi.c.ou. 
Na se.>sito seguinte, apreseontado o pal'ecer 

e posto em cliscnssão, nct prcsenç::.L do mesmo 
honrado Deputaclo por Sm·gipe, cabendo-me 
a vez de manifestar-me, disse que o snb
screvia, porque embora, o diplom;Ldo, SJ'.Ge
neral Moura, exercesse étS funeçuc.s de mem
bro do 'l'l'ibunil.l Militai', esta CJUalidacle 'nllo 
0 incompatibilizava para a, cleiçãú ele Depll· 
t<tdo ao Congcedso Nacional , por nào se achar 
comprcltendida no~ casos de inmrnprttilJili
dadc eleitoral expressos no :Lrt. :-JO da, lei 
n . 35, de 1802, visto que os memb1·os cb
quellc TJ•ibunal não fazem parti! do Poüer 
Judiciado Federal, que se üevem eonsider;u 
ét<]Uellc:-i juizes C tribU!li1CS investidos, IHJla 
Constituição da Republica, das i1,ttrilmiç•rJes 
conferidas es1Jecificadamento nos rort~. 5D 
e 60. 

Em vista clo r1ue, o lwmrtdo Dcpuhdo por 
Sergipe escreveu e oiiereccn <1, emenda ao 
parecer que foi acccito unanimem rmte pehL 
Commissão. 

O Sn. FAuSTo CARDoso-V. Ex. djsse mais 
que tanto não nram membl'Os rlo Pod.e1' Ju
diciario Fedeeal, que o t:r. Genel'i1l :'-f:tl
-let ... 

O SH.. TmNDADE-Vou reprodLJzir minhas 
palavraN, accrescentei: tanto niio são mem
bros do Poder J udiei<.trio Feclcrtt1l os mem
bros (lo Supremo Tribunal Milita1• que o Sr. 
Presidente da Rcpublica nomeou o Sr. Ma
reehul Mallet, membro deste Tribunal Jl.üli
tar, para servir o cargo de Mini,;tJ•o da 
Guerra ..• 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Pó~e nomear 
qualquer cidadão brazilciro. 

0 SR. TRINDADE- Não póde, V. Ex. está 
enganado. · 

(Coutinuando) - ••• nomeou mais outro 
. membro do Supremo Tribunal :rviilitar para 

occupar o <·Mgo de ehefc do Estctdo M<ti?l' elo 
Exereito. O ::il'. ma,reclt<1l Floriano Po!xoto 
era tctmbcm membro deste tt'ilJUnal, c oc
cupttv:t o C.éu'go de Presidente da, Repnblictt. 

0 SR. FAl:STO CXIWOSO dá um ap;wte. 

O S1t. Tnrü>ADE-OJ•a, St·. Presidente, o 
m·t. 7U d ;J, Constil.ui<Jw d:t Republica ex
]Wessa : O cidarlrto inuestido em fimcções de 
qualrj'<Ci' rios Ires poder·cs nc!"o poderá exercer· 
as de mttro poder. 

Logo, si o Supremo Tribunal :Militar f(l,Z 
lt:.trte rio P<Hler .Judic.ial'io Fedcra.l, os seus 
membros não podem cxcrcPr funcçiio do 
Poder Executivo e si ;1, exi'lrcem, como teorn 
oxm·eitlo t' pongw n5o se c.onsidcram com
pcehendidos naquellc poder. 

0 SR, FATSTO CARDOSO Xão podem ac-
Cl!lllular. 

O Sr-. Tm:\DADE-A ConstitLtiçiio diz : in
vestido das (1h1cções rle qualquer dos t.res po
deres (ccleraes, não pod0râ exereee as de 
o-utro poder. ' , 

BastlL, pois, "investirlma para ::1, privação 
de c;t,r·go em potler outro. 

() :"It. FsnTO CARDOSO (!á um ;1,partc. 

O Srt . TRL\DADE-Ent~to os membros do 
Supremo Tribunal Federal poclom exercer 
a> f•tnc.;.ucs de Deputado ou Senn,tlor, uma, 
vez que u;w as accumulem como as <laquellc 
Po<le1' .JudieiaJ·io em que são investidos'! E' 
a conclusão <t que chegaremos. 

0 Sn. FACSTO CARDOSO -Isto não é <Wgu
mcntr). 

O S1t. Tnl:\JL\T>E-Não sei argumrmtfl,r de 
outro modo. 

Sr. PJ'csiclente, o art. :30 da lei n. :35, 
de ll·l\12, clispõe: Na:o podcnTo se1· votados 
pant Senador oH Deputado ao Congresso ~va
cional : n. VII. Os memúros do l'oder Jud>> 
ciario Fc:deral. , 

DoJti a conelusã.o de que os mmnbl'OS do 
Supremo Tribunal Militar não podem sc•r 
eicitos. 

MC~.s aliirmar que um facto existo incontes
tC~.vel, só po1•que decorre da lei expressa ..• 
(Apartes.) 

Niio me fiz entender bem. E' defeito do 
ütlta ele pmtic;t ela tribumt; quero dizer, 
(l,ffirm;u• que um direito existe, ou não 
existo claro, incontostavcl, ao alcance de 
qualquer intf.llligcncüt, pelo só facto..cle ciltC~.l' 
comprehcndido na, lei, é uma illusão. 

0 SR. VERGNE DE Anr.EU- A lei é viciosa. 

O SR. TmNDADE-Não, senhor. lia difticul
dades que nasc.cm en1 parte das palavras da 
lei, outras qne nasc.cm da natueez(l, d(!, 
mesm<\ lei • 
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O sentido dtes pahwras póqe Sel' duvüloso. b"nacs fc dcraes , clistri/!didos Jldo pw·r, q11cmtos 
Jn1lag;te esse sentido é cerLifica t·-se cb von- a Congresso crcw·.» 
1;:.tde do legislador, Es ta indagaç:ito é que o s1L FACSTO CARuoso-V. Ex. sabe de 
eonstitue a interpretação duutL·inal ou lo- onde foi eopiarlo ecltc artigo '?Do art. 24 tht . 
. -.•., ica . t d t t · ·~ Constif;ui•Jio Argon .i na, o ar . 3'' da Cons L-

Esta interpretação t em processo l'<teional tniç:io Americamt, t[ue di z as mesmas pa~ 
e não arbit r<trio , c esse processo eonsiste n;c b vra.,: . 
ind;tgação do direito existente n<t époc;l, d<t 
pt'Omulgaç>ão da lei... O SH.. TRINDADE-Deste modo não posso 

eoncluiJ' o me u ri1.ciocinio em justificação 
O S1t. FAUSTO CAtwoso-Ao elemento ltLs- do meu voto, corno pretendo. 

íot·ieo , scicntillco, jurídico , lw. her·meneutic;_t 
úe tudo lst;o, O Sr. .. VERG:'-:E Dlê Ammu-:Ma;; os Ministros 

do Supnmw TrilJllnal Milit;t r t eem ou nl\.o 
O Srt . TRINDAm:-- .. . (l<Js seus costume~ e jmisdiec:lí,o em t udo 0 paiz? 

opin iões, circumstanci<tS e ll ;tbit os, ni.l, occa- · 
sião dessa promulgação . O SR . TR!NDADE- 'i\ão tem tal. 

O SR. BuENo DE ANDRADA- V. Ex. :1cer- O SR . VEI·w :-.u,; DE AnREu-Oh! 
tou. São m habitos d<1. occas iao . O Sr. .. TrmmA DE-Eu chegarei lét. 

0 SR . TU.I NDAPE~E' por e..;~a r egr:1 qnn 0 SR. PRCSIDE:\TI:~-Peço ao orado:· que se 
poilererno:; de~cohrir o runda mentu (lun in- di l"i_j <t ;i, ::vres:t p<tra cvtr.ar di:1.logos . 
sp iruu o legislador na elaboraçií.o di1 lei, e 0 Sn. TF:i.'iDAJ.>E--0 Regimento permítt0 
pr.ccisar u alc;mce tias suas di~pos i<;iíc :> . q nc 0 or ador• t:tmbcm sr. dirJja ü. c amara, 0 

O SR . V~<:RG!'Ifi: n1-~ An1tEu-Gt·:m l.k nn- por H>o nfl,o n.cceito ét olJServação de V. E:-t. 
mm·• J de magistt·ado,; cstadun.es , •lit·ectores 0 Sn. . PRE!>lllE VrJJ _ Chamo <i or·ueru 
de 1Jancos c companhia~ .i<i, fo ram reconhc- V. Ex. 
cirlo,; . E' , portanto, m a f;eria ve ncida . 

O Sr:. Tit.lNiJA T•F.-A' Ol'llom ·? V. Ex. não 0. SR. TRINDAD E- Não ~u·gumcuto c um 1 me püu.e c~ l! :tm : tr. Clmmo C'.l a V. Bx., que 
: tlJU~'ls , si os tem havido; si f•.n•mos <trgu-
mcntar com a ocio:->idn.do d<~.~ leis, <:.lwg:trc- está fú:.'<J. do RegJ mcnto. 
lH OS n.tó a Con~tituiç~o da H.cpu]Jlic;L 0 S~t. GERMANO HASSLOCHER-V .Ex. tlc\·üt 
(Apa1·tes .) ch:i.Ina r· ;i, or-de m <H que tecm in tenompido 

o rw b1·e TW.]Jutftdo . Dizi :t c u que o primeiro dcvet' rln in-
•l.erpr•ete (~ recorrer· ao rlit•eitn, existente O ·"R. FitESIDENTE - Mais de. umil, vez te-
ao tc_mpo d<t promulgaçi1.o 1.b lei . nho pedid.o <ws nobres Deputa.dos que não 

o SR . VERG;\I I·: DJ·: Amu,u-IBso é ltcr·mc- intel'l'ompam a orador. .A dü;cuss ilo nfl,o 
:neuti.c;t velha . p<jcle continuai.' rom di alogo . 

O S TR . c·•" llO S . 11 lll 0 Srt . TIUNDAUE - Dizi<t cu, quo o direito L't. 11'\DADb- .,l , U . VC O, VOU vigente ~.o tcm:po d::t fm·m;wão e pronud ga-
eum ell:t; V· Ex., como moço (JU C ê , !:> i g ;~, ;~ ç{í.o lia lei n. 35, de 1892, em a Comtüui•;ão 
m oderna,· Ora, o direito que oxisti<t :to t.e ntpo ela !~o publica, c e.>t c~ nos ar ts . 53 n. GO define 
'la promulgação d;t le i n · :35, de 189-.2, regu- o Poder Judieiar io Fouoral, isto (~ , <tq uclle 
.l :tdora do processo eleitoral da. Vnifl.o, era, f) no tom JlOl' OJ'gão;; 11111 Supremo Tribuna.! 
em relação ao Poder Judicia. l'io Federal, a Fetler<1l, 0 0 8 j uizes e tribunaes na União , 
Constituição da Repuhiica., lf Lle in~tituiu com as attri.buições especificadas nos étrti
oste pode i' , como um dos orgâos d::1. Sobc-
l'a.nia , creou os ~eus memb ros e üefiiiiu-lhe.> gos 57 e GO . 
a8 attl'ihuições. Eea, o decr eto do Goveeno Ora, o Slllll'emo Tr ibunal Militar tem al-
P r-ovisorio, cujos moldes adi:J.ptou o legisla- guma destas attril.miçõcs? 
doe comtituinte na formação desse Poder, o Stt. FAVSTO CAltnoso- Tem. 
Il.<U'ttllelamente com o poder jndieia.rio dos 0 Sn. T" J.NJJADC _Perdoe-me·, ni'o tem. 
Es·~a.do.). • ~- • 

Port<:tnto, a este direito é que Jevemos Qual a f uncção do Poder Judiciario? 
.t•ecorr er como font(\ de intorpt·ei;ação dé1 O SR. Cos·r·A JUNIOR- E' julgar. 
disposição uo art. 30, n. 7, d<:t lei n. ~~5 , de E' 1 · 1 
1892. O Sn. . TRii'iDADE - · con recer e ju g<:tl' ... 

Pois bem, a Constit.uiçiio da Republica no O Sr~. FMISTO CAJwoso- .Julgar sem co-
u.r·t. 53 dispõe : nhecel' t 

« O Poder Judiciario da Uni(ro terá po1· o1·- O SR. T.RJN DAJJJ~ - .•. de todos os lit ígio::; 
gaos um S up1·emo T1·ibunal Federal, com séde entre pal'ticul::tres c os Estados espccifkarlo;;; 
na C(tpUar rio, Repuúlica, c t<tntos j ttües e t r i- naqucllas dispo,~iqí)e!S com;titucif)U:J,os. 
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0 SR. VErtGNE DE ABREU- A funcção é 
applica r a lei aos c:tsos occonontos. 

O SR. Tru:-~JJAUE :.._:\'ão, senhoJ'; é ::tppli
c::tr a lei em e..;pecie por meio de !Higio. 

0 Sit. FAUSTO CATUJOSO dú um apa1·te. 

o .. SJt. TltrNDADE -E, pois, não tondo o 
Supl'emo T1·ibnmll Tviilit:u· algmmt das attri
buições especificada~ ;1o Porlet• .Judieiario 
Fedceal, não pôde se oompreltender neste 
Poder. 

(7'i'ocam-se apartes entre os 8l's. Tei:;;ára 
ele Sâ e Fausto Cardoso.) 

O SI·t. 'l'Rl:'\D_\DE - Senhores Depntitdos, a 
funcção do Stlpromo Tribunal J\Iilit8,I' se li
mil;a, a unw, classe, o exr:l'cil:o,e a um0, unica 
cspocie de crimes, os militares. 

O Src FAUSTo CA1wow-Julg<1r o:s erimrs 
de uma classe que é o Yinculo d<~ fede!'<Lção 
]Jl'azileü·a. Não carece mais. Julga!' o~ cri
mes ele urna classe que b::1st:t chegar e~qui 
l):J.l'<:t nús innos todos pol' css<:ts jrwcllas. 

O SR. TRINDAJJE--Oh! Como? 

O Sn. FAl;sTo C.\Rnoso -E' a verdade. 
(H a outJ·os a]3art.cs.) 

0 SR. TRtNDXJJG-Ell nilo irei. 

0 SR. FAUSTO CAltDOSo-E'. que _a,inda, nfto 
vei Ll, mas vimlo h<:tvcmos de sa,ltie. (lia outros 
apa1·tes.) 

O Srt. TRINDADE-Eu, apczm· ele velho, nâ,o 
corro" 

O SPo. FAUSTO C:\.RDOSO-Ell COI'l'O ! 

O Stc TH.I:'IDADE - Poi' col'l'a. aincl<L não 
vi individuo Üllladot' IJLLO náo fossr:J eorrmlor·. 
(Trocam-se muitos apartes, soam os lym
panos.) 

O Sn. PRESIDE:'\TE-ci.ttenção ! at.tenção 

O S1t. FAusTo CArtDrJso dC1 <:tiJccri;e. 

O Sr". TRlNDAD.t:-Não devenclp se com
preltender o S upt'emo Tribunal MilHar no 
Poder Jmliciario Ferim·zll,porquu Hjo falt<1m <1-J 
attl'ibuições rbste, não se o deve t;1mbcm,por
quo <:to t.cmpo da promulgaç:ão da lei eleito
raln. -:i5, de 18D2, f!LLC cspL~eificoji os c<:tsos 
de incomp•J.tibiliclade eleitol'éd, este T1'ibunal 
n:io sr1 achava. ainrl<:t eonstLt.uido, não tinha 
exis&oncicJ, log;J.l, c, porta.nto, <1 lei nilo podia 
attingir ao que não cxist.i<:t. 

0 f)It. FAUSTO CARDOSO-O IJUO i' 

O SR. TmxnADE-0 Suprem•! Tribunal '\oli
lit:n· ni'Lo se <:tcll<:tva consl;ituirlo ao tempo rl;:t 
promul:..:ação da ld clcii;oral, est:1va a11enas 
ger:vlo no von L r· o cl:1, Con~tiüüç:ilo , náo h a via 
ainrl::t na.sci.rlo, não tialwo exisf;ene h1, clfe
ctivn., 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-V. Ex. sahiu da 
c1·iança que o precedeu, não foi nem rapu,z. 
Ant.e.,; de V. Ex. sm· o Sr. Deput::tdo Trindade 
foi juiz de dir·eitu, desembarg<1dor, antes foi 
menino, foi cr·i<IIIça, autos foi foto. E antes 
de 8er feto foi menos <:tínda. 

O SR. TR!NDADE-Autus de mcsCCl' eu não 
l.i11h:L direitos c dcvel'es políticos. O Supremo 
Tribunal Milita.r· êLincla nfio ... 

0 S1~. V!!:IW!'\E DE ABREU-Leia o art. 77 
dn. Constitniçiio. 

O SR. TmNDAUE- ... o art.. 77 da Consti
tuição dispõe: 

'' 8 1. 0 Este ji);-o (o miliL<:tr) compo1·-se-ha 
rle um, S,•pJ·cmo Tri(nmal Jliilitar, cujos mem
bros sedfo vitalicios, e dos conselhn necessa
J·ios para a formaçc7o da culpa e J~rlgmnent.o 
dos c1·imes 

§ 2. 0 A OI'!JCOlÜaçtío e altriáuiçães llo Su
premo Tribunal Jiilit.ar senTo 1·egulwlas por 
lei. » 

Eis u CJLLC di" o <Ll'L. 77 d:1, Constituição,. 
que ereou o Supt·emo Tl'ilmual Militar, ma~ 
n<to o eon.stituill logo, como fez eom o Poder 
J1rdicial'io Furlceal ; tornou <t sua existencia 
ciiuel,iva dl'pendente de su<:t organização e 
fnner;ho put• ld elo CongTcsso, que Só <1 pro
Jnulgou em l8\J:3, c:,poi'Lu,nto, pos1.el'ior·mentc 
;J. ler cleitol'<Ll, qrtc é de ·?G de ja.nciro de 
18!]8. 

0 SR. FAUSTO ÜAitDOSO- .J;\ Vülll rlD 1640. 

O SR. VImGNlJ nc ABREU- No Brazil jlt 
elle existia em I 808, 

O SR. TniNDAJJE- O Snpremo Tribunal, 
nào; o que c~isti<O em o Conselho Supramo 
:V1ilit:tr. E VV. EExs. eomprehenrlcm um 
podel' compcclrenüenclo dou.,; SU}wemos, ? 
Supremo Trilmmtl Fedet:t.l o o Supremo Trl
lmnal l'vrilit<:tt', esr.e &tlprcmo sujr;ito àqucllo 
otttl'o supremo·!! 

0 Sn. FATSTO CAHDOSO- SujciGO, COlllO? 

O SR . Tm0:DAD8 -Na. revisfí.o dos julga
elos. 

O SR. VEL~c~xE DJ·J Anmm- Torloi:! os tri
bun:ws ela Rcvublica e~tão, ncsl.e sentido, 
sujeitos ao Supremo Tribun::ü Ferleral, por
que ue t.odos ellr-s lm o recurso de revisão. 

O Sn.. TRINDADE- Mas todos os tdbune~cs 
da RepLtbliea ostã.o comprehenclidos na clis
posiçã.o cl:.L .lei clcitor<ll sobro incompatibili
cl:v1u d1l seus membros, menos o Supremo 
Militac, rp1c, não estanrlo aind;J. con~tituido, 
não poclüt sei' comprchenclido n<:t intenção 
do lcgislarlor, que sr) pôde rcferie-so ao que 
ostcW<1 ermtdo c tinha cxültencia legal a esl:le 
tempo e uão ao que S(J teve ess1~ existcncia 
pclêt lei do s·otembl'O de 1893, que o orga
nizou c lhe definiu <:tS attribuições. 
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Ü SR. VERGNE DE ABRP.U- Foi creado em 
vil'tude do art. 77 du, Constituiçã.o, que diz: 
<<Os militares ele terréL e mar terão fô1·o es
lleCial nos llclictos militares.» 

0 SR. TRINDADE-A Con-;tituiç:J:o nesse ar
tigo a que ,j:i me refm·i não fonnoll o Su
premo Tribunal Milita1· cfl'ectivCLmente, lan
çou o gm·mcm para a Nn<J, formação r, fun
cção que deixou a. lcgisbtma orllinariCL. 

O SR. V1mGNE DJ; ABREu-CreCLdo em vir
t11de do um a,1•tigo da Coosl;ituição. 

O SR. Tru"iDADE-Ceeado no Nentido pro· 
·prio, náo, gerado, Nim. C1•eailo foi o Poder 
Jucliciario Federal, que a Constituiç.ão o f'ol'
mou logo de jnize' e teibunaes e lhr.-; definir! 
a~ attrilmiçõo.s. O Stlpremo Teibunal Militcu·, 
não. 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Ant3S de 15 de 
novembro não existia poder executivo no 
Brazil? 

O SR. TnrNDADE-ExistüJ,. 

O Sn. FAr:STo CARDoso dci outro apal'tc. 
O SR. TniNDADE-Mr,rt collega, a Consti

tuição (li1 Republica na disposição do a,rt. 77 
supprimiu o rcgimen daju~tiçu. militar· do irn
perio, crcando outro. 

O SR. HAr~BOSA Ll:.L\-AlJOiado. 
O SR. Tnll\DADE (dirigindo-se ao SY. Dar-

7Josa L1:nw)-Não ü isto mesmo, meu nobre 
collega ? 

O SR. BARDOS A L orA-Pe1•fc•itamon I, e. 
0 Srt. FAUSTO CARDOSO-Peço a V. Ex. 

I[Ue leia o art. 83 d:1 Con.-;tituição. 
0 SR. TRINDADE (lendo o art. 83 da Con

slituiç{{o)-«ContinmWl em vigo1', emqJ~:mto 
não revog?.das, as leis do antigo regi
mon, ilO qu::J explicita otL implicitamente náo 
t'ol' c:on tl':trio ao sy,;tomu, d0 governo finrmd o 
pela Constii;uiçào e aos princípios nella. con
S<~gr·ados. J> 

O r]tw tem isto '1 O nwu collega sabo que 
a lei ... 

0 SR. FAUSTO CAtWOSo-A Consticuição. 

que a Conlltltuição na disposiç(j:o do art. 83 
não tuve em vista sin:-io manter a org::wi
zaçã.o da ju:::tiça militar do antigo regimcn, 
omquanto esta justiça não tivesse a nova 
organiZi11)Üo pronwttida no art. 77, mas nilo 
comprehendor os memln·os da ,justiçcL mili
ta!', então existente, no podDr judiciario 
fedem!, porque no regimcn imperial os con
sel!ws do guel'l':L não se com1Jl'f\hen1liam no 
poder judieiario, o, portanto, a disposição do 
n. 7 :lo CLd. :-lO 11<1 lei n. 35, de l89:!, ni\o 
podia attingit· aos momlJt'OS desses consc
ll!os, como membt·o::: do Poder· .JudicL1t'io Fe
deral. 

0 SR. ADALBERTO Gn!IIARÃES - Niio 
apoi:vlo, jét e.->tavam comprchcndiüos na llis
posição gcnel'lc<L-membros do Poder· .Jndi
dariu (la llepublica. 

O S1t. TRL'WADE-.Tá disse q1w os mcmhr·os 
do Podo1· .fudiciMio da Repu hlicu, sào i1í[uellos 
qtw temn as attribuiçõrJs definiua~ nos :1I·ts.59 
e (j0 d.L Constituição. 

0 SIL FAt:STO CARDOSO-PoiS fii[IHl sabendo 
qurl os juizos uo Supremo Trilmnal lVIilil;a.r 
eonlter:em :ü1l da eon~ 1;itucimulid<tdr• 011 in
eons .ir ucionalül<tde lias leis. 

O SR. TRrNIL\l!T·~-Commottem um erro. 
Some: lw.n te ;Lttl'ibuição 6 pri v:1tivn, do Slt
prerno Tribunal Federal. 

U :Sr. Peesitlont:; da Repllbliea, ta,mbiJIU 
111CL111luu llizc.t• pelo J\Iini.sterio da ( :uel'l'a, 
n;~s:'u <tYi,so em quo V. Ex. se apr,\gon o rFW 
fez cavaJlu do bittctllm, que os Jnombros do 
Sup1·emo Tl'ibuna,l Militar eram ,juizes fe
der aos eornpwllendidos no art. 57 § 1° da 
Constituição, mas a C:J.rnara sabe qne o Pre
sidente da RcpulJlicet não tem a, comrwtcncüt 
que se anogou por esse :J.visrJ, e mais 
a,cluall t,o darei a razão por (1 uo não tem css:1, 
cornpotenr;ia,. 

Diz1, ou qne o~ membros do Poder .Ju<li
eiario da H.epulJlica são aqueiies (]IW se acl1am 
investidos dos Ci1.rgos e attrlbuições definicbs 
exprr,ssa,mente nos a.1·t~. 55 a 60 ela, Consti
tuir;ãu. e não as tendo os membros do Su
pl'OillO Tribunal Militar, tendo :>ido este orga
niz<do postoriormonte :l, lr,i é)leitor:d, não po-

0 S1t. TRINJJAllE-Or·a,, V. Ex. est[L agora dLun os seus memlwos sm· attingiil1ís pela lei 
fazonclo que.'ltão de palavras que csc,.pa,m no antm·ior, n. 35 de lDD;~, tanto mais trn,tan
r\orTer da fliscussào, principalmente LW ora- do-sr, de incompatibilidade, que ü materiCL de 
dor humilde o obscuro, ~em a praticu, da dil'ei to stl'icto. 
tribuna, como 6 o que agora occntJa a, <~ttr,n- 0 SP •. BTml'\o DE liJ'\DRADA-Sti·ido (] 1; mais. 

f~fa ~;;m Ca~~~~~:t,isf~~7o tã;P~,~~~~:ies e c2J~~n~~ (Trocam-se apa?'les.) 
nobred Deptltados por Serrripe e Bahia. O SR. TltiNDADE-Os membros do Supremo 

~ <' • • , o • ~ .• , 1 Tribunall\1ilii;ar slo, pois, elegi v eis em fa,ce 
O SR. l_~'GSTO CAr,~?:-;0 7 ~;.E~. _e tr~- do dil'<Jtto const,il;uido: 1°, porque a olegibi

mendo. (rLo), tem ar tlllm:rd, bro,~a' posso lidadu u.o cidaLlio !Jrazilciro, sendo um (tos 
gamntrr quo faz medo. (Riso.) mais elevados dieeitos políticos no étdual 

O ,SR. TIU"iDADE--:- Medo tenho em de l'ogimen, cnj:1 . fonte li o suíl'ragio popular, 
V. hx. (Rtsadas.) Dlzta cu, Srs. Deputl\dos, sú se~ póde perder no' ca~os expressos ué\ lei; 

Camarn V 11 
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.~~l'ª~'{'')é,2/<'; 2T ;;:• ''.~· }~a.,• .,·i'"A.~:o .• ..., 

ç· .2•, porquê .... não• ·hJ.iei eipressa. incd111pati'bf- long06 porfiado debate, 'attentct.a gravidade-~ 
l'( >:Uzan:do da elegibilidade aos · memb~·os .. do do assumpto que se .entrelaça a princípios 
;V. :supremo TribunaLMilitar,e _não os att~ge Juqdamentaes do n()sso regimen e defronta 
,;,: · - a dis}_)osição . do n. 7 do art. 30 .· da. lei n. 35, com a esphera de aQção eS:pü•itual daigrêja. 
'5i ; 4e 26 de janeiro de 189.2, não só porque nessa O la.do político do problema, e, ma.is ainda, :o 
:;;;~>.época . não tinha existcncia_ etfectiva esse seu aspecto religioso; attin-giodo sentimentos 
>i;~; ' tribuna.l, como porque, quand~ a tivesse, não delicados e profundos, davam a receial' a 
~': :,. se comprehendcrr,l elles nos Jnizes federaes, possi-lJilidade de attrictos . e dissenções q'tie, 
>.' : por fa.l-ta.r-lhes a competencia cara.cteristica felizmente, a nobreza. de ca.da_ uni dos col
·, <-> dos juizos federa.cs, de conhecer e julgar os legas,a. mutmt convicção da ~ sinceridade de 
:;: __ :,litigios entre particulares ; 3°, finalmente, torlos souberam evitar - com tanta honra r: - '~':pOrque o aviso do Poder Executivo declaran~ para esttt illu:3trc asscmbléa~ . . . . 
~~ê ~ : do-os jüizes feder aos-,. aimla quando tivesse Si me fosse pm'II!;itti~o, ent1'etanto, faiel' 
;; . força de obrigar, o c1 ue nego em absoluto, uma resalva, alludindo a cedo moniento da. 
:: : -não aproveita. ao caso a que . se ·1·cfere . a lei discus:>ã.o em que cheguei a temer _ pela se
~~- -- · eleitoral - membros do Poder Jmliciario i•ena i;:;enção do dclmte, cu diria qúe não foi 

Federal-;- c não juizes federaes. · ju;;ta a referencia feita aqui cls relações entre. 
,;:;·· O Supremo TribunaL Militar, pela natu- a Igreja c o Estado clurn.nte OI}llperio .. 

· reza e alcance de sua fuucção, é antes uma I-louve talvez cértaacrimonia ne.~sas con-
cominissão permanente do exercito incum- sidcraç:õcs, que pareciam olvidar as condi
bida àe, no inte1·esse dtt disciplina., conhecer çõe:l juridicamente diversas desses clous pe

::..: e julgar os crimes commettiü0~ 11olos mero- riodo.-; de no.:;.<:!a vida. institucional. · 
'·~ ,'Qros ·do mcsrno exercito e estrictamente Dada a união dos dous poderes,o espil•i
?_> ~militares, e n~o u~ trilmnal judiciario. · tual c o tempora.I; _era ill1l)Ossivcl_ agir ele 
;:~: O SR. FAUSTO ·cARDOSÓ-':E a. Oonstituição, · outro modo. · · .· 
>> e· a lei? E o mais insmlll.eito . dos illus~res collegas 
"' ' . .... ·. - - que · intervieram no debate observou que 
;. . O SR. PRESIDENTE - Pr·cvino ao nob~:c não deviamos calumniar o rcgimen .passado,. 
i);' F;::meputatlo que estlt finda a hora • do ex_pe- porque ·a lei a.ntiga · c0nsolida:va as cllsposi
~f~:~·: diente. -. · . · , - . c· . · ' · ··· ., . . çõos do concilio de Trento e não· o:ffendia os 
;,;;:;.: ~: : O SR:_ TRINDADE-Agradeço o .aviso que direitos da Igreja. ·· _ . . __ , · · . . , . · . . 
t. S:?'- v. Ex. se :dignou de dar-me, .e .peço me · . _Par~ que ~enhamos orgulho desta . pa~ . 
~s:. , reserve a pala-v.ra para amanhã terminar as trut, na? precisamos r~fazer a nos39-llistoria, 
1'{~,- · __ minhas considerações ·em . defesa . d<J. conducta nefl?- re.JCHa~· ~s .. ~1ossas -:v~ lhas ~r~~1çoes, :: _-
:·',::..'.da ·Comniissão de Poderes. . ... S1 as trachç~oe~ de um povo,- s1 o: seu pai-
~~·?: · . . .. - · · · T • • • • fi .• . , . t sn.do constitue, . co1~10 _concei-tuava. Renàni ô 
0,·~ · ; . OSR. PK~_siDE~TE-V. Ex. Icar,t ms~rlp 0 - capitalsocbl de uma · nação, o nosso devei•· é 
;._: ·, .paraamanha. -" · .. gua.t•dal-o, dofenüel-o ; é · fazel-o cada dia 
;:.:L,· O $R. TRnmADE-Agradeço a v: Ex. (Muito mais opulento,li3Vita.ndo sempre · esstts recri-. 
:~~ bem, muito ben~.) · · minações injustas, ímpias e fnncstas que v.ão 
"' - entl'etendu dissenções <tue nos <Lfasta.m, divi-
~~-~-:·:·:< ·ae1n c enfl .. aquecein;:_ QUétndo.: ~- lloje, -.. 111ais ;·dO 
~&:~ que nunca, o -paiz necesi!ita. da união de todas 
~~X< , as s111~t~ for

1
ça.ds, t rdecln.ma. _<t colfihiboração in- ; 

con< 1010n:t :· e o o.~ os seus .. lhos . . -(Muita · 
--, SESSÃo' DE 29 DE MAIO DE 1901 bem; rntti~a bem.) .· .. ·. ' · ~ 

Com ' estes seni;imentos, ClUC por certo a 
-~;:.: :: (Vide p.g. 278 do prcs!.mte .\•olume) Camara _pn.rtilha, ·eu poço, permissão para . 
,, .. -·-.. pretender a.inda _uma vez, tneste.'.':debatl3, a 
~ " O Sr. Gastão da Cunha (movi~ beneyvla attençãodos iHustr-es ·collega~;espe~ 
:"-, · mento de at.tençi1o)-Sr. Presidente, a.s emen· cialmente , daquelles · · cu,ja.§ id~as vo:u • op~ 
~"" ' , das que tive a honra de submetter, na ses- pugnar, começando pelo d-iscui'So do ·erudito 
. · .. . ·são passada, ao exame da Camara dos Depu- representante -de Pernambuco, o Sr; Esme~ 

it;:. ;;'::tados,· suscitaram tão ampla discussão, ma.- , raldino Bu.ncleira, ele quem· mereci a ho11ra 
'c;:;: \ nifestando-se varios oradorés ' em sentidos ·de · demorada contradicta. · -· .-/ · : 
~~c{- ,:::diversos e.oppostos; c1ue eu .sou ob:-igado a.. ·S . . Ex. apreciou, a questão por umafaóe · 
fEji-;;.Ty~r' defen~el-~s, desobedec.en~o. a.o n·tisado: •nova~_. (o que !na.is rea\ce · ~é~ . á s~a ·nota v~ I 
~~·i·;·· consel110 -, de-B1rmar:ck, . que . dizta: «.faH:.::ndo: .ora.çao J,exa!llm.a ndo a IU:qr1m1~açao;q ue s_ug,. 
~t;;.j>óde UIDllOlUCIÍl agradar •. (L'l vezês, :mas ,cs- : -geri, á lUZ dOS ensin~mentos · . aa-nova· escola.': 
i;'.·::· ·cutando ·;agrada. sempre.» . ·.. _.- · . , ·., ~ _; :penaLe concluingo .que :esta conderuna.ya·a • 
~,>,;:.· 'E' , reálmente. motlv:o de · sa~isfaçã.o pa:ra ~ c·reaçã.o do novo d~Uctó; evidentemente <~,rti
!{ir~~.,,. tôdos . 'nós a elevação qüe 'tem mantido' este ' 'ficlal, disse S; Ex. . >:o·: . ,/• . .. --- · . . , --.. 
~::~}~'·.;···· -· . . . .. - ·~··· , ___ ... . '' ' ' . ' .. , · '' . 
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Pal':\ accootua.l'" a. Slta argnmr.ota.ção o ~" lho as causas, pnrgnnto, quo melhor meiG 
minha cont,•adioção com 001 pt•incipio.< mo· tomos de pi•uvo ir no !Jra>.il uns íaulos 
derno> da acionei(> pon~l. S. E<. inv<l<)OU ~ d<>liotos, tao< como deiictos n~turac~ de 
thootí" do dclicto natural do Oarot~t<>, 11a biga.mi~ c de divorcio, o abandono de filhoa, 
qual foi hau1•ir a.rgumonto eooh·a a t..coei- a~ Yiuganças pnr p•U·tAl t\ns mulhcroo re· 
tação rl" novn ftgUl'tt. erirnioal que propuz. pudiadas, etc ., olc., c uos iantos dclictos 

Oral S_r. Pre.iidonto, creio <lllC, rmlito a.o civi~ aos qoa.cs t\!'ei rofet·•~nci:J.., do que 
emvez do Her a ptc~encia do ea'ia.mento er~<W este 4:1icto tfrlificinl consignado na mi· 
civil eou LrariA aos ptincipios fuudamontac...'-1 nba omenda.' 
da c~cob positiva do d.il•eito penal, c:<se.> Forçando ou á cclobt•&ção do acto civil 
principi&.l a ju<titlc~m plenameuu., o.t~~ a.qucl!Oil que querem "''"ar·.o fllzcndo css<J 
princlpios" cx,gcm ; ~s:sa pPeccdcncia ~br!· acto prcccclcr ó. coríroonia religiosa, " qual, 
~tortõl. . é o con&<~~~~~·~~? fh1•çad.o cios prmc1- , de:;acomvanhada do contNldo, é 3 cansa de 
pto~ b:.L:nl::.ot·o~ tlu. SC1cnclâ. cnmmal mod~rnt\. .oumoro~os dolicto$, torno lmpossi ''ois cs'OOS 
AsSim p30.W e ac!'Cdlto quo o n:oskal'Ol na- de Hr.l<lS c nbodt!Ço ostl'ietarooncc a.o pt•eesl~ 
teg.~l·lcamcnto ~o meu lllu.•trtldo contendor. ~a. nova escola penal. Mais' o de quo se 

J•, rc-1.bncntu de adlUtra.r. Sr · Pro31dcut~, accw;a priucipa.hnentc a <:SCola. classlca & tec 
q~e para auat_liem:..tll.ar a nova ~gora Cl'l· olla,pO!' preoccupaçõol de oquidado abslraeta, 
m.n~l a::~ .t~voqnoUl o~ cn!:!ln~m nto$ da OSI)Uocidua rcafídad<:, a ftm\lidadc, a utill• 
escola. po.·JltiV"J., dessa nova e.iCol:-L pcna.l. daac 1\00·;,:\J, tal como agora. c~stamos a. 03· 
qur:_. uo cJl?)J\.mllo do corub:.~.tct• a temerosa qu-.\Cer, p..,r amordr. um>\ falsa eooeepçã.o da 
deliaquenc'a oontontpoi>anoa, ~on•elho. <tue uool'dade quo pretendem ferida. pcl~ snjelç1to 
Sê au~mente o J•Jgor da .Pttn1ção, q\lGr tta legai a \lnl<.l dutet•mlu&h' fórma contractoal 
qua.n~da.dc, Qur.r 1la. qu~h·i~õo d3.s pc~n:'~; do ~,s:~mento. 
qu1~ duntmm i\<$ cJrcutnstancm.; a tWnuanWd . , . , . 
6 exaggert' a. rorç~ d;,\g a.ggr.lvan~ns; que ~e~s~~!t1\ .dv .o;;~a.twt uu1~ t~.nuo rcstr1~ 
torna. s4.rrC'ri.~sima a roprus..<:ã:o tl~s reinei· ao ~u01tt to ~ndt' JdnaJLqu~ ~\lm:~~ todo~ rec~ 
doncias; quC".- vae ao pou~ de l)ropugnar a nhoo.e~ no~vo ~ ~nSttt,~I.~O da ftu:OJlia en· 
rovilià.~ d·•{j rn·oco:SSos êl'huioa.a.~ p~ra 0 tlm tro nos. re.i\tlt.-t.;ao 1gut\l a mnnmr:t•aa outras 
de aubmet.tfo..r a segundo jutg;unento. quattdo a"~ o hom~Jn~)ffre ~or b?Jll d~\ ol'detp .social; . 

. nova~ 1'~-ovas avp.ar~çamt o:-~ r~o ; ;\IJSolvido~J r e~mos a. ,~~eç":.'l~ _!cg•:•lattva .·para na~ otrep.· 
antoriormeutn por m"uOt<:ioucla do provas do• }H'OCOJlOOl!O~ m~tk))hy.,\eo~, ~aJa 11ao 
-c.:.nto~mc s~ v6 cnt1'arde. o qual a.pplaud~ l_lr~v~C'.ar. a. grtf.t' .. d:~ .algn!'~ quo ~ q~erc.m 
os Cudigo• P<!llaes da Allcmanr,._ o d<~ Aus· e""": hb~l d..Uc J>IU ·' u>at cl<.U" em P•eJo•zo de 
tri~, uo:i <1uaes j.1 se) reconheceu :1. :KICietla.~c. ' out.lcm . .- . 
em principio. esse direito de rover as cleci· G~lonel Tarde, 1l)uotre . rcprc<euta.ate da
sões Cl'imiua.e:; ~ Jocrep.u•-..:o de cont.r~·iu. & quoJie gt•opo de enmtual,st~ t}ue fundat"am 
nova.,sco\1} peJ!al ~ pWliç1io fi.UC pt· .po:•ho, a. chnma<la ClSCOI" ~lologlca, nu. qual on"'!n· 
tendo em vhGa n. provençiio de uut áolicto, •ro ma,wr dó<o d~ VOJ'da<io porque acrodtto 
qua.nd~> a. o.;cola. p!l:iitiva ~ t>i"'urosi:~sima n:l (}li<~ a tleUutLuenC' •. Hl 6 utc:no;.; o l'C:!Ultado da. 
t·ept~ E> cru wn d~~ cx~geros :pr•)priO$ cou.'ftituiyã,2 i!ldivid(!~Ü üo <lU.C co.J~qHcnci~ 
das tl>Mrias que iniciam propagànc1,, chcg:\ d~•.condlOOf-" da ~oruccllde em ctno VLVe o In· 
â a.pprov.1r em cert..:l. medida.. 0.1 f!astigm~ dtvtduo- Tnt•de, Ota um de seu'.:! ]lrcetm~os 
-oorporacs'!! trabalhos, diz qtt,5', oons~Gl'.:\da. em ~cu oon. .. 

Rcabnon:equc c~'leplcdoso iotor<:ssc pela Junctp, a ovoln~-a" das 1Ma> e >l!lntlmentos 
sorto daquclic)s '!"C violam a lei ó mais rclatlvos _i pO!l:. comvrohendc tt·es pha~es: a 
vt.slnho de Dcccal'la do que do• temJ10$ mo· phMo '"lill'l~•~. a pila.,~ Obh1ca c "phMe so· 
demos, quando a nova, escola so msurgc dai O~J"''\dtca. . 
precisameote contra a fraqueza. a 'tluc ,..\ sctcn~~~ cla:ililca. ficou Q(\. sogl~nda •. 
chegou a. l'Oprc.c;s5o cl'imina.f, graça:; aos o. ~o:.:i~~~·,atuo ~~~conduz. _:t ultnu<l. x.~to ~~ 
e.~Mssos do. no!n•o rcecção iuiciada. por llec- MPl'lUCtJHO da o .lhd~desoc,al, ii!o é,"" di· 
carh, e contra O~:J qua.e~ a escoh~ r•ositiva. -rotto. . 
iuieia .• por sua. voz, uma roacçio saluta.r. Ma::l1a. accr<::scc.nta.cllo, duM ma.neL.~s .de 

E' extl·anho dool&!.'il.l" quo em no mo da COWJU'Ohc.Ddor o dtr<'jkJ - -mn.~ mr.taphfS!C:t
IDOOOl'Oa ot•ientaçM dos estudos penacs se o outra posili\"a ou ul.ltitaria . 
. condeulna o novo dclicto, ~ a css~ ttolicto 1:10 P<\di1\do dahi, a. :icic:ncia. 1•enal modetna. 
qualifique de artificial ! n·~ ioquh•o. pU.L'a. l'c})l'lmil"' os ac.to:-~ noci:ros 

Um do:> princípios Cundamentaes da. nova '' :!Qclcdadc, si e<<cs ~to• foram volunhrlos 
escola é &te : o remediO sabera.no contra o c inlcncioua'"'. Sei ". influencia incon«oJientEt 
dolicto está na suppr<~S$\ío das ca.nsa3 do do um roslduo do tt·iidi~õcs religiosas pódc 
dcllcto. Ora, si o melhor modo de pl'Uvcnir o c•pllcar ~ importanei~ que ainda.lígamos á. 
dclicto, dizcmJnsí•tentomcnto, 6 snpprimir· intenção cru pcu~idado. 
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t:c::->QL;;'r.' .,.,,n;u,.;.., . enl mna>so~iedadê aquelles Lopibro\;o (~um Jnédlêo,, p-rofes3or de me_-,., 
'l{;:jt'<tctolHfLWcon· trariam oupertnrliam a ordem clicina.Iegal eni'Tt_Irim. Nã.o·· estou >dizendo 
ii!,~illl'iGJLça._·. e'-ltaibeleeida. Confol'me ::as. necG.;si- Uma- novidade a Y. Ex. o. nem ·aof.Lnieús-
~'!ttad.es soct1e.~. · attendendo ao princ"ipio .da collegas,J bem () SGL> . -- ·. < . ; · · 
~1j~l~~~~e{~d·;~,l:!imn, de povo a povo_e de .mo- ... --• Oeminente.profes~oi' :('undou apenas uma 
iJ nto, a~ -iilfi·ac@eH da·leLpen(),l. · sci_e11cia a._uxiliartlo· clii'eitQ penal:. a anthrQ·. 
~~!Mt\s~;ini, si o Codigo Penalft•ancez define cerca pologia: criminal, que , .é pa.i·a. o. direito .·.o 
'"''·'-Lo,.•vv delicto.-.;, j:t o codigo allemKo encerra cpte são as· sciencias de observação 'para t.l, 
"'"'·-tt<u.vv•IJ 200 , delictuo~af>. chimica, ou scicncias physicõ-chimicas paro. 

pr·et:ctct.o deLeving~toneaoCo(ligo a phy~lologia. _ .. . .. _ ._ ... 
~j~ida I:;<misi_a.niê_i, ·Ferri _transcreve esta,;_ ]Jala- .. -Qusojaa.antllropologia.criminal uma_scien-

a l1tilidade . social está tão intima-' eb autonoma ou .um simplodcapitulo ela an- :. 
~fi~nc~nteligada üju:-~tiça queern 'jurispruclcncial thropologia;como _sel~o~ha·àtü que se prove a· 
~if-:-Çl~·Jlmm~~l· _ ~5ão · inseparaveis » . e accre.;centa, e-xi:::tcnciª' de um · typo criminoso, como va
;;.;_:,,<c~:on.~ · ·t a._· · . chóse » •. . .. · ... .. · . riedadc an thropologica, o cor to ·. é que os 

udw.unwLuDeputado por Pernambuco. com· tra.halllosde Lombroso despertaram à idén. 
;~?1ln1terido a noYa figura criminaL, Jcm hrol..l a fecunda .de applicar o mcthodo experimental 

de Gaeofalo, . teazondo~a como me- <L sciCilcia. penal, levando assim os modernos 
que, deve esttw na-; rnãos do legisladi:n' esttidos para a verdadeü~a orientação scien~ 
~~fet•ir da. lcgitimir.latle !las inclin,tções titica. · · · . 
r·yentur<~. ostatüa. . J<~' corto, sem duvida, que o trabalho cor..: 
acoeito, St· .. Presmonte, e:;se estalão lo_swl do s.tlücr italiano determinou a r.;mo

medir a esphera da;.tcç~ãolegislativa. dehtç{ío.dos estmlos pcnae!'J, servindo lfiuitas . 
amarc1; S"r. Yt·esidcnte, conlwee bcrri a de suas eon~Jusõe8 .para inducções. ~uridicas · 

~t\~theOJl'ia do Garofalo e sabe ·perfoitamentê que e soei aos dos novos criminalistas i . _ 
a formulou pn.ra ·responder á. oujecçã.o . Mas, não menos c~rto é que -_as ·pesquizn.s 

tni, basoad<t na indeterminação his- do sabió italiano,·-· a~ conclusões da a nthropo-
_canthrOl)Ologlcn.üo.dcli(ito. __ . _ .. logia.ct•inii.nal, e·não s() deUá sinão tmribmn 

pótle .qoribecer () . delinquei1te,disse' da, - p~yehologiti., .da. sociologiâ, da êstatis
'LlllC_êtlillli, som quo m11 text()_ declare O que ·tiéa, -_(l~ historia;; não se cont:uiJ.dem coroca. 

~1;-:;. se:.ia:-ctEmc~to. Om,. deanto (lás varin.ç:ões da substanêia. da nova doutl'ina, -A nova escola, · 
?.""" ''"",....,..- ·----·----- det~rminr.tdtts l)elas.supet'stiçõcs, penalderivá .dess;x.· corr3nt3 expCl'imentalis-:'· 
~?:J)),elc•s 1WE:tum1es, pelas Instituiç:ões diversas ta. que é .Q.lei dop?.nsamel1:tomoderno, quer. 

Yés das -idades,.diversifi.cam na ~cie~cia, quer naslettras,·quer nas a:rtos. 
~j;~a,~; Ü1Cl~irrlináçõ_o!s, succodendo q1:@ facto3 in- São préclosos para os modernos .eatudos pe· 
}"1f2'lUC>.t;entles :_em ,um lJaiz, são ct·imbosos .em 11aes os dados da anthropologia., das dmnàis 

fa.ctos. que -eram -crimes. õutrot'a,· scicucia:c;'auxiliares·; entretánto;esiles dados 
~~':.ua:ix!tra.m_ hoje de sQl-o; . Si assim ·-e, como de f'acto servem de pontos de partida para o· 
~t~!)Dl1e<~et' . o .(lnlinquent.c, . sen1 prevütinente crirninalogista,_ qno ,tem. urna. esphera de· 

oçã.o do delicto :~ _ • ·., · acÇão próprh · e distinct"', exc!usivameí1te. 
·-· · ~·-··~"~-~-"--"--lo, paea ob\riar·~ ohjccção, . que juridica.. . . . · . _ 

-ficou sem resposta cti.h<tl, f'or-rnulnu a , Orà,,a Lom:hrosoilada .se do v e nossa ospher:1. 
tlleoria ... Blla; entretanto, ~ i;ü.Q. vag .. ~ c de acção, de todo· ostl'anha um 'lSLudos an
incomplct·.t • que nü.o. sati~fez· a nenhum thi·opologicos, os quaes, ontt•otanto, repito,. 

· criminalogista:->.••-: ·• . ·• . . •. _ ,;crvir•;.~m dc·basc e dó ·roteiro :.i.~ inducções 
__ , , ___ ·----·-.. "ue . sendo éssa. rnodida d;~sinfrac~ Jurídicas 9 .so(!laes- da J}Ova escola penal. 

pcnn,_t_ dcmasi~ttlo es.trcita,J1ã.o A'>sim como a anthropologia criminaL tem 
~:;,J:lOUde a sciencia, acceitltl-a o muito menos-o como fundador o eminente professor de ·Tu,.. 
~f~]Jód~ <flegislador, cu.i<t missão é hem divursa rirn -a, __ nova .escola. penal ou escola posi· . . 
~~,~-~dtQlliS,'lã.o dos theorist:ts c .dos fundu.tlores. de _l.iva ~em (tfl'ente, porc1ue foi quem a fun

dou- (!QIUO -systen:ta de conclusões sociaes e 
majs. emirte!lte .repr.3seata.nte, Q.a jliddicas, ·o·Jlão"mehos .einincnte F~rri,-Pl'O~~ 

::;:.:;~.;,l:i~r·ril!l' l)oMitiva, pri11Hts<2nte1· pMes, aquclle -fessor de Dircitó Criminal. . · ·._ .•. · .·_..... . . .. ·• 
eJ>cmct c:ontestaçã.ó ·o fundador da ·noya· .. OS~t. FÃUsr.ço CAttnosotl:\ um apartO,· .. _. < 

:::;c•uw•. jJ~u·, c~.t.:f-Enrico .Fer:ri~ ac~ual ~deputado :O SR. G;\sTÃo n.A· CuNnA-Depois dó Fe1;1'ic 
~·-n:r•nr~><!luíl'livre em Roma... .·. ·qarof<do .e$tudou_t~lgunspt9blemas juridicOs,.

CAnnoso- o:,fmidador :é ohedeécndoêi.·.·novaot~ient<LÇão ; · du; · ·sciencH~'.· 
iJ?lJ<tT,. tal: Çi)Jüo. yiorctti,. .Pi.J.güa:c$ t!.mtos:. 

, _·· . __ -_·-• _ .. _-· .· ... ·.·. -.·. · ... -... ou~i'OS 'criminali~ta~1 .fll!.eJeo.m. iia .S~ciologia. 
"'"'·".~'"'.v.I>A Cu!'in~\ _;_,.En1 t':!rmos;Q .-.Oriminül·.dc .-Ferr·i,.0 o nóvyn~ :o1·gi:myri1-·da i 

que; .CS~~la. positiya,-COIDO·diritt ,O illUSt].'e CQllega.,.. , < - ~. por·sergipe·. ' · · · · · · ·. · ·· · · · · 
"j,_. 
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0 SR. FAUSTO CARDOSO-Lornbl'OSO 6 o 
fundador. 

0 SR. ÜASTÃO DA CnmA-Da anthropo
·logia criminaL Não cscr·eveu uma pal<nTa. no 
ponto de vista. jurídica ; fez oh.;;crv:~ções cli
·nicas ou psychiu.trieas de inestimavcl valor, 
·estudos ariatomicos o phy~iologicos, exames 
craneo~copicos e craneometricos, etc. ; mas 
<.l.S applicações de t a.es pesc1uiu~s fizeram-nas 
Ferri, G~rofalo, Puglia e ouü•os juristas. 

:\Ias, c:Jmo quer que seja, fechemos este 
'Parenthl}sis para que cu possa retomar em 
consideração a oujccção tirada da theoria do 
delicto na.tm•al de Garof<\lo. 

Eu dizia que a nova escola penal julgou 
tal tlleoria. incomplct<\ c insufficientc. Tanto 
basta, pois, para rejeitar-se esse cst<1lão dos 
Í<\ctos_ puníveis; tanto basta. para mostrar 
. q~e n~o so póde, em nome dos princípios da 
scienc1a penal moderna, recus<\r a iucrimi
·nação ge determinado facto, só porque esta 
não esteja comprehendido entre aquellas 
vlolaçõe; dos dous sentimentosfundamentaes, 
cuja. média. constitue, segundo a theoria dQ 
·Garofalo, o sen.;;o moral. 

Criticando a concepção de Garofalo, que 
não acceita por insufficiente e falha, Tarue 
diz que distincçõe.{ engenhosas, exemplos fe
lizes, subtileza.s italianas emprestam <iquella 
generalização vaga uma apparencia de rigor 
~ habilmente dissimulam a omi.;são do quo 
elia exclue de part·i pris, isto é, as idéa.s de 
.direito e de dever. 

O que lia. de mais estranho, de mais cho
cante nes·m theoria, <tccrescenta. Gabriel 
Tarde, é ver um evolucionista 1\.~zer aquelle 
esforço de;esperado para agarrar-se a um 
JlOnto fixo sobre a onda. sem fundo dos phe
nomenos-lançar a. ancora sobre o que ba. no 
mundo de mai;; fluido e inapprehensivel : a. 
sensibilidade. 

Eu não posso, SI'. Presfdente, accentuar 
melhor, mais claramente, essa. e~treiteza da 
.concepção de Garofalo, e, porta.uto, a im
possibilidade de adoptal-a. o legislador, para 
o qual são as condições sociaes que dão o 
.raio, maior ou menor, <i. e~phCl'<\ de acção 
legisla. ti v a. 

Por certo. O legislador não é um theorico. 
A arte do condere l egem viza o util, propõe
. se a. fins praticos, inquire na sociedade, em 
um momento dado, o que deye ser e como se 
deve fazer. 

Embora inspirado sempre no ideal scienti
fico, o legislador não busca. iheoremas ou 
formulas a.bstracta.s, nas quaes as sciencias 
especula.tivas definem as verdades na.tueaes; 
elle viza. formulas, concretas, normas e pre
ceitos que são meios para conseguir um dc

.seja.do cffeito. 
Ferri escreve em sua Sociologia Crimínal 

-que a formula. de Garofalo, embora. origina, 

c fecunda, é incompleta, porque exclue de 
um modo completamente a.rbitrario (ê tex
tual) vio'açõcs de outros sentimentos, taes 
como a honra, o pudor, a. religião, o patrio
tismo, etc., que tambem podem ser immo· 
raes e tão nocivas <i sociadade como certas 
violações dos sentimentos de piedade c de 
probidade. Isto sem reparai', accrescenta 
elle, que a medida media não existe, por isso 
que, na realidade, dentro de um mesmo 
povo, o desenvolvimento daquell s sentí
mentos é dilferente conforme a camada 
social. 

Demais, o criterio do sentimento para. 
julgar de uma acção é secundario c indi
recto, p•>rlJ.uc os sentimentos são o effcito de 
um'outro criterio, que é fundamental: as 
condições de cxistencia de cada sociedade em 
determinado período de sua. vida . 

Ora, sendo assim, que mais preciso dizer 
para provar <1uanto é estreito o criterio pro
posto por meu illustrado contradictor? 

Entretanto, eu pergunto aos meus collegas 
si não olfende os sentimentos de piedade e 
probidade de nossa sociedade o indivi~uo 
que abandona a esposa illegal e reahza. 
outro enlace de accordo com a lei civi.l ~ 
(Apoiados.) 

Não. é o divorcio, não é a bigamia de factof 
(.4poiados, muito bem.) 

Mais ainda, Sr. Presidente, o proprio 
Garofalo, no 2• congresso internacional de 
anthl'opologia, reunido em Pariz, apresen
tando uma classificação dos delinquentes, 
moldada em sua concepção anterior, disse 
que ella. não abrangia todos os del\nquentes. 
nem todos os delictos. Assim ficavam exclui
dos, por exemplo, os delictos políticos. Eu 
não quero entrar, disso elle, em questões 
legislativas, sinão deixal-as apenas entrever. 

0 SR. FAl'STO CARDOSo-Qual é para V.Ex. 
o estalão do crime ~ 

O Sa. GASTÃO DA Cu:-lnA.-Pai'a o legisla
dor é aquelle que propõe Forri, enfeixando e 
completando os elementos estudados por Ga
dofalo, Colaianni e outros e que considera 
uractos aquellas acções que forem determi
iuelas por motivos individua.es e anti-sociaes 
offo perturbem a.s condiç-Ões de existencia e 
beendam a moralidade media de um povo 
mp ummomento dado. 

0 SR. FAl'STO CARDOSO- Logo .•. 
0 SR. GASTÃO DA CVNIJA-Logo, si O caSa• 

mente civil é uma da-> condiçõ0s essenciaes 
da nossa organização social, porque é pelo 
casamento civil que a sociedade vive,,or
quo elle é a base da família e a. famili é a 
base da. sociedade, segue-se que a omissão do 
casamento civil ê um delicto, por isso que 
a não celehração do contracto ou por outr$ 
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a inexistencia de casamento vem contravir 
úroa condição fundamental de nossa ordem 
jurídica. 
. 0 SR. FAUSTO CAIWOSO-Mas qual 6 o es-
ta.lão do crime ? -

0 SR GASTÃO DA CUNHA-Já o disse, invo
cando Ferri e com o chefe posso dizer ainda 
que não estou de accordo com aquelles que, 
adopt<•ndo omlJoru. o mcthodo positivo no es~ 
tudo do crime, ainda não enxergam nclle. 
como a. escola classica tambem não via, si
não a violação voluntaria de um direito ou 
a acção que o poder publíco prohibe pela 
ameaça de uma pena. 

Ambas as noções não são outra. cous.:1. 'sinão 
a t1•adicional definição do dclicto legal, que é 
exacta no ponto de vista da jurispl'ndenciu. 

. pratica, mas que comprchende mais e me
nos do que o dclicto no ponto de vist a socio-
logico. . 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Penlão, V. Ex. 
está discutindo com tanta proticiencia que 
peço permissão para mais um aparte. 

O SR. GAsTÃO D.\. CuNHA- Pois não. 
O SR-. FAl:STO CARDoso-· Si o delicto é o 

acto resultante de instinctos contra.rios ;t 
sociedade, a conclusão é que a sociedade se 
baseia em um conjuncto de instinctos em 
opposição ao portador do acto ct·iminoso. 

O SR. GASTÃo DA CuNHA- Perfcitan~nte. 
Em todo o aggr(}gado humano ha tcndencias, 
ha instincto8 que necessidades peculiares de
terminam e que originam uma serie de 
ac"ções e .reacçõcs. Ahi os gcrmens da mora
lidade e do direito . A cxpcricncia vae mos· 
trando os males c as vantagens d~ algumas 
a.cçõe ;, de certo modo do a.gil· ; assim come-

. çam alguns u,;os c costumes que variaram 
sempre c val'iam sem duvida. sob a pressão de 
causas num0rosa~. Actos que di .sentem das 
normas e.:;tabclecidas,que contr.1riam os cos
tumes, actos contra mm·es (donde a palavra 
mora.!) provocam a reacção que vem pro
fiigar a. violação d.o sentimento commum ou 
geral da associação·. Essa violação, e~ses 
actos hostis ... 

0 SR. FAUSTO 0ARDOSO-Hostis, porque a 
sociedade tem instinctos contrarias. No fumlo, 
todo cl'ime implica uma lc:;ão ao ambiente 
moral em que vive a sociedade. Si não ha 
essa lesão, o acto pódc ser qualificado 'deli
ctuoso pela lei, mas a pena, o castigo não 
se lhe seguirá.. O aduitcrio é crime pela lei. 
Quem _leva a adultera aos tribunacs? 

. 0 SR. GASTÃO D.\. CUNHA- Estamos de 
accorcl.o quanto aos princípios, como V. Ex. 
vê. Não diverge a nossa concepção do di
reito; e sendo assim,podcmos dissentir talvez 
em pont~s secundarios, mas não nos pontos 
fundamentacs. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Logo, o cstalão do· 
crime, segundo V. Ex., é o mesmo de Garo
falo. 

0 SR. GASTÃO DÀ CUNHA-Não. Acho O es-· 
talão estreito ou restricto. O critorio, sim, 
é acccitavel; o o adopto nos termos em que 
o acccita Ferri e que já expuz. Não se olvi
de, porém, que muitas acçõcs c omissões a 
!oi pune, intlepcndentomente do qualquer 
prcoccupação btbica. ou . moral, ~em atten
del' ao ele monto morai·, mas tao sómente · 
para contrariartendencias ou habitos que não · 
sendo em si mesmos delictuosos, são entre- · 
tanto condições favoravcis á eclosão ou des
envolvimento do inclinações delictuosas; pune 
ccrto:3 ;tetos por isso quo podem constituir o 
gormcn de delictos, a occasião propicia. 
pal'a gJral-os; pune preventivamcrito, não 
pol'quc haja actual violação de dh•0i.;o~. mas 
excrccn!lo a funcção penal preventiva. ou de 
bom governo para. afastar causas e ensejos
de dclictos, para advertir, para despertar a. 
providencia. individual , para conjurai' cer
tos actos que são outros tantos perigos yo
tcociaes do lesão de direitos. (Apoiados; muit~ 
bem.) 

A nova esc_ola penal intenta completar, si
não substituir, em materia criminal, o ponto 
de vista cstricta ou exclusivamente jurídico 
pelo ponto de vista. sociologico qui est bien 
pltcs lm·ge et pltts hattt, como diz Tarde. Orâ, 
no ponto de vista sociologico temos um de
licto irrecuzavelmentc, porque o facto vem 
atacando uma das condições existonciaes de 
nos.~a socil'dade, vem prejudicar entre nós a 
organização da familia. 

Nem importa a ausencia de intenção cri
minosa, certo como é que a lei pune c deve 
punir scver<tmente certos fn.ctos quo, apezar 
da ·inintcncionalidade, geram consmtuoncias 
nocivas; factos que nem por serem ininten-
cionacs são menos nocivos. Pu.t'<t evitai-os é 
que a. lei estabelece provillencias e toma 
prec[l.uções. Outro não ê o intuito da pena 
que proponho, outro não .é o ensinamento da 
nová escola. 

O criterio actual é falso, disse-o Fcrri no 
congresso de Pariz, ao qual já mo referi; as
idéas em voga. dé merito c demerito são 
imprcstavcis; todos são respons<wds om face 
da socfcdade, tanto os criminosos como os 
homens bons. 

A sociedade-eis a sua. formula-n'a pas le 
d1·oit de punir, elle n'a que Ze droit de se pr-o- · 
teger et de se defendre. 

Sem duvicl.a. Si um acto qualquer contra
ria a organização social estabelecida, o seu 
autor é rcsponsa.vel ; este acto é uma infra
cção dJ. ordem jurídica, o poder publieo 
vem vcda.l-o sob a ameaça de uma pena. E 
a pon<t mais previne do que pune. Não ê. 
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otdro o coacoi!o dos el=icos:~.,.;t..,· non 
9fd<r. pecço!!,om ••à """ p<cc.aut·. O legislador 
<!eere~a Q,ID&l\Ça d3 pcn" men~ pel.o que 
sue<:cdeu do que pelo que P<lde >'Uceoder. 

O Su. FAUSTO CARDOso- Ahi es!on de 
aceordo. 

om~ prevÍllw n:~. lei pon~l prodU!aiil <;u 
tm{lam a. outrem. 

N""lcs detlctos, a ldéa do pt'litôw e se· 
Ollnd(U'Ia, e si rrlljuizo b0\1\'e, d:\•SU, a.léro 
da. ~na. a indcmmzaçií.o do darono causa.do1 

Ja 86 v ê, portAnto, q uc a inexistconia. de 
damno ma.lirial não impedh'ii> 1\ exislenel~ 

o Sa. GASTÃO D.O. cc,IIU.- :.iosle sentido do delicio. 
(e nem conhll<JO outro) lodos os dellctos são Já aqui se dl356 que punir o conjuge que. 
arlilicio.e8, J.>0!\1 ue não h a crime sem 11m:\ aó pl'llCnrou a igt'<lja o prescindiu oo acto 
lei an'orior que o qualifiY.ue. eivílser\a tun bit '" iúm, porque o facto 
'() SR F'hu•To CARDOS\l-Isto é de lodos 03 já es\á punido.pelo nãv roconhechnenlo da 
~-: le i, q ue nega ef(citos juridieos ao c:~Mme:tto 

rel.iglo9o. 
O Sa. Gu-rio DA. Cux;t,\-Si em face des Oro, senbo-. o raeloel.cio é de ta.! enor-

novos principias .; !som ta de ccn•un a figura lnídadc quo seri> cseusndo esforço ccttlea.l-o. 
erimia<l.[ prolto:;t.l. ua. e.meoda, tambem não O qoo é apenas um:r conSCllU6ncia.. cri.gcm: 
sev.i. licito repellil-<l om uome d& S<;iencia. em pena : · 
penal eta.ssica . F., si pena. fosse, eltegat'iamos a.o :>b<urdo 

A. lei pen..l ó imperativa..ou probibitim : ~e l'àzel-:. roo..bir só!IICnle sobl'(l a. w ulltct• 
a pr.imoira se infringe eommi"Si va ou acli· •Iludida e sobro oa tllltos aba.odona.doo, ioto 
nntGJJtG ; a soganda se i nfringe pela i.Jiacti- é, sobre as vtctlma•. E' a.dou~avol I (ll!411<> -
vidadc ou omissh-..rnoot.e. bem.) 

E' o ca.~.o prescnto. port~ 1te 0 1 .. ~lslador pu- . ~·Ias. io ... ~cat-~e no ~o a. re~r~ J?n>hibi~ 
llir:inão o actO pOSi livo 'iio e:>>.•menw reli· ti\ a de~" •nid•~· ó conf,~s'3.o SlO!Setra .. Tal 
io8o to t" ·d l- regr-a na.n se flPJ?OC:, en.'Vnam totlos os enmt ... 

g ,. ' mas o ac neg-" lVO o easalll.Cilw AaJ.Ld.o.s e é "' ltcção oonsto.nlo da. jurilrpra-
el iL (I ·nela. que a. saocção pena.! se junte 4.\1 ounas 

E" crime (oda a acção ou omissão que S.! saoCÇÕ()..1 c que o m-esmo f:leto, por e:~emplG 
nio j ustific.' peio oxereicio de "um dircioo. - um. del.icoo de fto:uule, urna. rat.tdado com
Ora. o l)l',:.zi!oiro não tem 1J dtro.lto do casar- lnettitla. p:>l' ool\u>io p•tlJlieo. d6 Jnq:a.r súnut
se ,eonat•a. a ord~Jm juridi<:a csta.he~i;.b ou ta.oc.amcn,0 j.r0p,u•açãociTil, á nutHtf:W.e d9 
wr Córma- divorsa daqueU.. quo a lei e:;- o•,tG, a wno, pena. w..clpllllo,r e :i pena pro-
iatwn. · pMalli&IltG dit~. • 

A titulo do olúccção. jli. se ~rgunlon :.qui TI'eS cspccics m:i.stGm de saocçíio: :> penal, 
qua.l o pt'lioizo pOO!Oa.l prov1ndo desse racto quo ê a r estricção d& libet-da(lo; a ci vil, q ue 
cuj:lrepotição ~uCI'flmo.> evitar com a prece· ()a nulli<la.de do aetG; a nscal, <tue ~a mull<-.. 
dencitl c;bt·iga.C+.•rja do ca.~am.cnt:o chil. E:; w;as cs:pcc~cs se j)ln la..<tU em t:er~~.s deliccos. 

Não tem Yâlut a objecÇ'ão, rncscno ad.nlit- Não é um exem}llÔ o contta.~>íul•lo l 
.tiD.do. o 'lU3 .O faço JI:I.T& argumentar, que Mb deliciuosos .oão existem ~ue são, ao 
nenbam projuizo pl"'maue do tae!o que I& JD()am .. tempo, detiow civis c enminaos ou 
mos dea.nte dos olhos. dclicw de direito peno.! o qM.Si delietGg 

Q-lo &t\Sim f03$! e n.ío· se.ría t'azâo :pata eivts "' 
lsen1ar-se o raeto d& sa.n()Qllo penal . :<om o individuo '1110 fere. que mntil~ a outrem, 
~od03 os rrimos trM:c.m Jll'f'Jui..t.o ou C\a.t'ZUlO ni\o soft'r.:) um;.~. p.:ma no sentido t.ochnioo 
ao iDviYiduo, .As t.cnt;.~tiva.s ttue d.1mno deste t~oe&i.nJloV 

tratem? O SR. li'Al:ST<>CAJtooso-Sitn. 
0 SR. FAr.Sro C.<RDOSO dá. um aparte. 

o Sa. ÚA.S'!',\0 " '' COI>IRA.-isto é o daUlllO 
mornl. a fo~ça ruot'al o\•jec~v"' de carra.ra.. 
Fallo de pl'l'Jttizo ou da.mno m:~,torial •1"<> o 
dcllctG produz. d> lc$ão que sotrre o pa.eicnte 
do delic~o. 

IUJ oon~avonçõe:< cro. direito orlmirtal nõ:o 
trazem nonhum d:>mno ~a.l, ell'ceüYo ou 
lll3.tcria l. Ho. dclicloos de direito civil o de· 
llci.os de diroito criminal. 0• detleio.JS civis 
são aelos 'illiclt.os que trazem p n>Ju iw a 
outrem. Os tloli elos propriamcnw ditos ou 
crimin:>es so ""'':>elerimm indcpeodcnt.e· 
mente de quo.lq= prejaizo que M acções ou 

O Sn. GA.S'i'Ã<> oA. C.."NuA- E não tem. 
alóm dello., que lndelDJtitar o dQ,ntnO cau
sado 1 

O Sa. FAt:s~o CAlWOSO- O que tlio ín
dcmni:zassc terit\ pena maior. 

o Sn. 0ASTÃo o,, C\mJu. -:São. A pen& 
é a mesma. 

Os codlgos c.st&o cltcio.< d~ taos accumuiA· 
ções. nas qua"" se j unb.lll, se combinam p&
ua.Hd:tdes ou saneçocs de n*tureza; 1Hl"e.rsa. 

Ta.mbcm jéi s; a.llegoa que, si a. maioria dos 
casos de pl'G!crição do ea,q,tncnto ci. vil no 
Bt•:u.il pl"'vóm da i.gnol':!.!lcia ou ptuoneeltG 
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dos nubentes, seria irracional, injuridica, 
clamorosamente iníqua a punição p1•oposta. 

Mas, senhores, que perigosa doutri a vae 
nessa increpação ! Será preciso insistir neste 
ponto? Será. necessario invocar o velho prin
cipio, lattra do abecedario jurídico, de que 
a ninguem é licito ignorar a lei~ 

Tratar-se·ha · porventura de um caso de 
ignorancia de facto e não de ignorancia de 
direito~ 

do.~ pensadores da nova escola penal, espe
cialmente a opinião do chefe, isto é, de 
Enrico Ferri .. . 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-PeÇo a palavra. 
ó Sa. PRESIDENTE-Devo dizer ao nobre 

Deputado que a hora destinada para a. pri
meira parte da ordem do dia está esgo· 
tada. 

O SR. GASTÃO DA. CuNHA-E eu, sem mais 
uma. pala vra,o bedeço a V._ Ex., pedindo para 
continuar as minhas consider~~ções na fro· 
xima sessão. 

0 SR.. PRESIDENTE-O nobre Deputado será 
a.ttendido. 

Entretanto, Sr. Presidente, e dil-o·hei 
ainda, por isso que é em nome da seiencia 
criminal que se impugna a nova incrimfna
ção, relembrarei que ha. delictos independen
temente do dolo e taes são 03 culposos. Na 
omissão do contracto civil existe, pelo me-
nos, um delicto culposo. (Muito bem; muito bem. O orado1· e wm. 

E' sabido que das inft•ac~.ões umas vão hau- primentado.) 
rir a criroinalidade na intenção, outras 
existem independentemente do elemento 
intencional e até apezar da boa intenção do 
agente. Aquellas pune·as o podar repre~-
sivo ou penal, estas o poder policial doEs
tado. Nas primeiras, diz um tratadista, 
entram conjunctamente as idéas de justiça e 
de utilidade social; nas segundas, só se co
gita da utilidade social. 

SESSÃO DE 30 DE MAIO DE 1901 

(Vide pag. 301 do presente volull'e) 

E, depois, podemos admittir ainda esta O Sr. Gastão da Cunha- Sr. 
allegação de ignorancia. de uma lei pro~ Presidente, ouso acreditat• que, invoc<tndo 
mulgada ha ll annos? na sessão ·passada, quer os princípios da. 

Pergunto: não é já tempo de se exigir nova escola, quer a doutrina classica, de
do cidadão o conhecimento desta. lei? Appel- monstt•ei que nem a uma, nem a 01iira re
la-so para a. propaganda... pugna. a incriminação legal do facto contida 

Ora, Cl'óio bem que este largo deba.!.e vae em minha emenda substitutiva. 
ser muito rn<~.ís util como propaganda. no Ainda. quando ella destoasse da tlleoria de 
paiz, em bem da família. brazileira, do que Garofalo, não seria licito concluir que a. es
o foram esses allegaios serviços de pt•opa- cola positiva repellisse a nova incriminação 
ganda. dos diversos orgãosda opinião no longo legal, porque aquella theoria. foi criticada 
pel'iodo transcorrido deste ja,neiro de 189 ! . . como mostrei pelo chefe da escola e rejei
(Apoiados.) . tada por insufflciente e incompleta. E para 

Creio bem, e por isso d~jo para esta de- terminar este ponto da controversia, dei
bate a ma.is ampla publicidade. Desejam-na. xando irretorquivel a. minha. asseveração de 
todos quantos propugnam a precedtmcia. que a precedencia obrigatoria do casamento 
obrigatoria, como eu, levados por um int11ito civil está implícita nos princípios modernos 
moralizador. da sciencia penal e até já foi suggerida pela 

Sr. Presidente, ct•eio ter justificado, escola positiva, bastaria aquelle trecho da 
quanto me era possível, a asserção de que Sociologia de Ferri, em que elle, entre os 
não procedem as objecções formuladas contra seus substitutivos penaes insere precisa
a minha emenda, em seu aspecto penal. mente- a. precedencia do a.cto civil ao re
pelo illustre representante de Pernambuc>. ligioso. De facto, nesse livro, a pagina 245, 
Antes os m•Jdernos princípios da slliencia encontral'á o meu collega a indicação da 
penal, expustos pelos mais autorizados pen- precedencia obrigatoria do casamento civil 
sadores cujas opiniões citei, sanccionam a. para evitar «beaucoup de bigamies, in{antici
precedencia obrigatoria do casamento civil áes, meurtres et blessttres pa1· vengeance des 
á cerimonia. religiosa. Eu a quero e para flUes abandonees.~ 
justifi.ca.l-a invoco precisamente a licção da Pa.ra que mais 1 
nova escola penal ou escola positiva. o SR. EsMERALDI:-io BANDEIRA- Dá li-

O SR. FAUSTO CARDoso- Da escola mo- cença para um aparte? 
derna 1 0 SR. GASTÃO DA CUNHA- Pois não. 

O SR. GASTÃo · DA CuNnA-Sim. Disse e O SR. EsMERALDINO BANDEiRA- Ferri, 
repito: a. licc;<'i.o dos criminalistas modernos, apresentando como substitutivo penal a pre-
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~ ' .. ' . - ~ . - - · ··:· ·, 

•.. '<:~ed~Ilciâ . ao casam.ento .-civil, aié~ desta legislativa illlpOl'tmn 0 sacrificio da honr~}~f 
:?:Prece4encia, comrnínà penas? da. liberdade e até dá vida de um homerir/~ 

o -SK. GAsTXo DA CUNHA- E' outra que- Na sciencia póde ·haver um.a. interrupÇãO~) 
: ·stãó~ · _ _ · · umalamma, !nas na pratica da vida é nece~. · : 

sario existir alguma cousa, mesmo um erro. : 
O SR .. E::;MERALDINO BA~DEIRA-E' a prin- De;de _que o homem pensou, diz ainda/ 

cipal. - - Alimena,, estuda as bases da responsabili"' 
O .· SR. GASTÃO DA CuNI-iA-Raciocinemos. oiade ; transcorreram seculos, o accordo dos.: 

Não se póde conceber uma. prescripção legal espíritos não se- fez ainda, mas est.a falta. d~ 
-e quem dizprescripção legaldiz norma obri- accordo não tem impedido a f'uncçio doS" 
. gato ria, semwua s_ancçãb ; não se póde.con- tribunaes. , . . ~ 
.ceberque, o · ·pod~r -p_ublico ordene ou pro- :Não percamos a clara. visão das ~ cousas9 .i' 
hl:ba algurtiá - cousa sem cuidar de fazer cómo ella.s são, não eaqueça.mos a realidade :;. 
effectiva a . sua . injuncção. por amor de princípios abstractos, de theó.·~ 

. : Ora, o meio que tem olegislador·para asse- r'ias .vagas de doutrina em evolução. . Verda.;;.;. 
· .gul'ar o cumprimento do que ·ordena é am~a- des provisorias c1ue o dia . de amanhã rele~: '~ 
çanl.infracçãodo preceito com uma. pena. gará talvez ao mundo das utopia". . . - .. 

o SR.. ~s:uERALDINO - BANDEIRA-Mas esta Tenhamos o que os velhos praxistas de-_: 
<'t existe na. lei. · · nominam o intellecto pratico. _ Existe um·. 

mal ; poisque busquemo·; os meios de evitai-o-: 
o -Sn.. GASTÃO DA CUNli.A-Ainda. bem- qt1e e . ~ tdoptemos aquelle que a experiencia-pre&"i\ 

V. Ex. o diz. Mas, continúo, si Ferri acon- coniza. Ora, para esse mal, qúe já hoje todos~~ 
-- selhà, mn um lfvro doutriuar.io·; a prec~- l'econhecem, da instabilidade da familia p~líl,-~ 

.dencia .do casamento civil ao religioso, claro i:Jã.o . execução do preceito constitucional re-;; 
ê·queelle, législador,qt~ereria o meio de obri~ tativo ao casamento, o que nos aconselha ~/;) 

··gar os nubentes á _precedencia, · evotaria por experienciade todas M legislações é a p,re,.;~ 
-essa lei, • que lá. está, no 'parlamento-italiano, c~dencia obriga.toria. do ~ontracto (~ ceri~<l.~ 

- -ém discussão, ·para o fi:m de tornar a prece~ macultual. : .. . . . ·· _ __ · ,~ . . :~ 
· dericia~~Qbrigatoria ; e -que: ·es_ta.belece peJ1aS . . Essa consulta ás :legislações-do.5 p3vos-_'- c~r.:~ 
:.,paraa·in'fraàÇãó-;dessa. úbl'igaiioriedade.: : tos ·já sa no..s increpóu neste debate, . Ora,f 
-: :.:_ ô. 'sa~- . Es~iERALrini-o. 13Ã.-Nozmi~A O::s:tncçio nós estamos com o methodo . moderno, qu}~' 

.· ,; -,l:)~iste na leh - .- /~- .. : ; . . . - . ·.. . se firnia na óbservaçã'>. e na .comparaçãQ]';i. 
· · - · · ·· .. . . .. · ··· ·· · · · · - não fazemo·s si não applicar no és tudo des~(!i 
;; :-;::- .:_ ~rSR.·; GXSTAO DA"CuNHA.~Repito qtie ilegal' instituto; o metho(lO historico. comparati:vo~._;; 
. . ~ ' e1feitos.,juridicos ~ao casamento religioso nã0 Nós . coJl?.paramo-s para generalizar depois.:; ~ 
:, · é -: um à pená; : ·é:\IIn~ conseq uenCia da dispO- á medida~- que _ a .. ·generalização si estem~eit 
,- : ,siÇão~·constitucional que só r~conh~cc _ o _'ca- -vamos descobrindo ·uniformidades. . . ·· <;: 
· ·sal'D:en~o _civil. E' corisequenCia: e nao pena. ·No ca::~o que. nos·;occupa, o que colhemos~-S 

: .:: !TI s1 _ fosse ur~a pena, um _ castigo,_ d~tx~va que situaçã-o igual <i. nossa tiveram -todo:k os:: 
'.<;~~mpunc o ma\s· .culpad.o_ -par~ reealnr no:< · paizes nos quae:; se operou a secularizaçã(j} 

· ·, 1_11nocentes: _( Apot-.:tdos. Na o ap~1_a,dos.:_ Apart_~s). dô mtsamento ,' . E . 0 remed.io que . tiveram_ de~ 
. . ... ~o. -:-E~:U 't1m:tra ta:do ·dJ dactiCo nao ·se pode· -p re.;;c1·ever · afiilal .·· · e::;ses . paizés, todos ·-elles, 

:- pret~ll<!er. 9.ue ·· F~rrr formule m~1 proJ~cto xcepção·apenas da rta.lia., onde ltiU ,pt•ojecto~ 
;;· ::rl~ 1~~· .pumi!_4o ·o l!lfL'acto;: d? _ ~.eu .. «~u?s~I~u- igtíai~ - p~ndc _ do delil)ei'aç~o do SeJ~~do,-:- . q. ; 
__ . tlv~ - laga,L» A,pena, po:r;~m., es~a . tmphclta. soluçao que encontrarn.m melhor fo1 a de-J 
. >:-~;J. 1d~a .• qu,~ ell~ suggero) ao lçg1sl!1dor. • Que cretação . da. precedenCia. obriga. to ria do c~-: 
:1 oval~r1a o prec~Ito)egal se1n o.m~IO d~ exe7 sarnento civil. . . '. :/ 
,"·. cutal,o ~ Ta.nto ··quanto um · d}J'elto · qu() ·-a ·• .. S . J" · · · . B , .. v - E -; 
·- Je'Lníe reconhecesse ~ ou·'nie1. co.ínei'isse, mas . . 9 R • . !..s~ERA.LDINO , ANDEIR.A-.-. ; . . x.:, 
;·,.:: )legando: a éorrespo~d~nte 'acção paradefen- ,atl? ~gora yao -c dCI~~~~strou _que~ Fein, .~~~ 
"~; :· delLO'oi:fyirigal-ópérante .. as .justiças . .. (Apoía~ ·QUJaS d<!_utlm~s V. Ex. assent<~ a .sult .. : a~ot~ ?.: 
·:: .. dos; j!partes.) __ - ,, _· . ·.- ··.- .·, . .. ·.·• , • -.. · mentaç~?· est~beleça .a pena. . .. . ~. · -. _ : i~ 

'- \ si; :Presideilte . um dos,ma,is nota.vefs cri" .. . 0 SR. IvfOREIRA ALVES . .,- _A pena:. e:ust~~~; 
:.> :inizútlistas.:modêrnos ,jnsiste : na .differeiÍça · - 0 SR. _{}ASTÃ.O. DA C UNHA --' Continuami.! 
· ' que· :vae· da.·sciencia _ pura á "prática legisla- Sl'. Presidente, a encar~r o aspecto cril1:} I~ 

:tiy~, e di~ que a, legisla.ção,:deve marchar da questã_9; passarei a outro po~t~~ . • ; :: : _~~ 
com sandàlia,s de .'chumoo, porque ~lia tem· -Na. sassao do anno passado, dtstl!lctiSSil}lo;. 

-:por-alvo · a pr-atica; ga ;_yida e ·-.c~~sêguin~é- ·collega _p~lo ·. ~aranháo; o Sr ~ Lmz ·D<>~w::~ 
mer1to só póde acceitar aquellª's~ theoru.1.s g:ues, em um discurso ql1e a Ca2na1~a~,cgroC>\l~ 

·< ~ue. jd. estão fóra ·de discussão!na 'Scienci_a. de merecidos . applausos, < ol'aç~o brilti~n~~.;~ 
Fo~ . t~ I'a~ão ll oh~l'(~, . accrescen t(l, elle -: .. os erros · l'~ve.lad_ora;>d~ • l.UJ?. .talento ~~p~, Pl'QJI!P~9'~~ 
tl~ eoionoia. s~o COL'rigidqs, ma; os da p~atica 1'1co de . saherJurniJco;oppoz á III.IDP,a - e:n:t.eil.d~~ 
· · o,a;n!'rA vn · · ··· · - ú - ~~~,~~ 
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'' ~-:--.--~~~-:-:--=""-----,-----=---..._;-----~--------~------~--- -;.-_-, 
. substitutivo. uma. pagina calorosa cló grande· blica» e! no caso espe~ial, por abuso dosx;,_.\ 
·Carrara. cerdocio. 

:· ' ;.: .· .. Esse trecho energico ainda foi este anno .A idéa fixa de Carrara é que se queria na . 
_-_,, reprodu~ido pelo illustre representante do Italia punir o sacramento ou adliiinistraçãó 

-: -Mai'anhão; e meu .ardente adversario neste do sn.cramento. Havia talvez motivo para . 
~: '-'>· debate, o Sr~ Guedelha Mourão. .· · aquella verdadeira obsessão, pois no codigo
::;':' : Dea.nte do nome glorioso do mestre, cuja criminal italiano, em elaboração, se intén" 
·· autoridade batia. em cheio na. minha emenda tava. punir o padre que , em determinados 

· como uma. bala. de ouro, eu confesso que casos, s.e recusava a administrar ~acramen
~enti vacillal' a. convicção que tinha da abso- tos, isto é, punir o padre por denegação de· 
luta justiça elas idéas que sustentava. sacramento; o que- seria, disso· com razão 
:- E fui bnscar a obra monument<tl · do · mes· Carrara, levar ao tribünal criminal questões 
tre. Em :vão -percorri o tratado de: Direito theológicas.. ' 

_. Criininal. - · · · · Mas devo agora .m()strar porque affirmej ·· 
-"· A pagina. fo.rniidavel não está. naquelle que eram-elo p;.trtidario apaixonn.do e não do· 

tratado que immortalizou darrara . e que é a calmo pensador e sabio crimina-lista aquelles 
culminação da. sciencia penal classic~; e opu::;culos a que me referi. Lendo-os, senti . 

. - sim em um de . seus opusculos, no quatf'alla, roborada a convicçã.o que um instan Ge pari
não o professor insigne, mas o senador ro- clitou, quando ouvi aqui relH'oduzidas as-
tnaBo, o partida rio apaixonado. palavras de Carrara e notei á nmrgem da-
, :Aquellas palavras ardentes, não as profe- quclles opusculos: 
rm elle nn. sua cathedra de Piza, mas no Comrnent e_n plomb si vil l'M· p~w s'est-iZ 
Instituto Lombardo de- Sciencias e Lettras, clwngé. · 

· onde leu o seu pamphleto escdpto em julho Tenho fé em que oútra não sér<t à. impres~ · 
_-,; de 1873 e .depois dado.<t estampa com o titulo tt -
:-~~ --Le t1·c concubine~ são de meus collegas; cujo a ençao peço •. . 
~;. ___ .:_•.• .. _O d_iscurso de Carrat•a produziu renhida Carrara reconhece que indivíduos· ha que,. 

logo após uma união ecclesiastica, àbando· 
~;::·c()ntroversia. e ell~ escreveu tt~n~a s?bre o mnn a sua victima pc:~ra, coerer a novos 
%J;,~s'!mpt~ :um: .o";;tlo:. opuscul? 1~1tttul<tdo Il. ,ampres 0~ para especular com um matl'imo
"'" , âel~tto e tl ~matnmomo .. eccleszasttco, no qual - . . . · -1 p a estes . quer a punição . uma , 
~i ~' -?'e.sponde - as •-valen_tes contradictas que . lhe ~~~ -~~~ ~ c~~amento religioso foi a mà'nobra 
E·~- ?-:P~uzera!I!· .. · .... · . · .. . -: . _, _ : _ fraudulentapar_!t ·a seducção_ •. masct~er que · 
tr: E"? sentido~ oP.postos se m~ntfestaiam al_ ao caso se apphquem os ttrt1gos existentes . . 
';~~": gun:snomes illu.~~res, eomo , ~lghele,q~e es- do codigo. . :· ,·. - _ · _ · 
<: ,,_ç~eveu um folheto com o t1~ulo Da. neces- .· Ora eu mostrarei dentro em pouco que 
~1:.:i~~dc;-de de o~·~enm· a prece t ~nc•a do casamenpo dentr~ do codigo não achamos, remedio . 
:~ czv.~l ao: 1·ekg.•os~ ;. BQr~attl, .l?a monogr~p~u~ sufficieriti3,_ por isso . que às figm'as ahi dé;fi- · 
\ : ,l~ m.atr zmomo ctvzle .e ~ l matnmomo , ~ccle~ws nidas alcança:qt apenas 08 cu.sos . excepc~o~ 
~ ,1, _tz~o .' Gabh~; no _ppusyu~o ~ due ??tatnm?m nel s e deixam escapar . a ma\oria. dos· delin- · 
-. , !Dzr.ztto~ Italta~o ; Del GlUdic~, Fliosum: Guefi _ ~~:nt.es. . · · · . . . • 
;;;:,é:-e ou!~ os muit,qs,_ q~1e mantn:e;a!? . ~lrtlha.nte .. F.órtLdessas hypotheses pt·evistas na : le-: · 
-;,: :poelmwa em 1ev1stas e public,tç~es avulsas, gislação penal existente, pretende ~wrrara 
;é~ durante os annos de 1873 e 1874. Naquelle::; que o legislador nada mais faç~a e dm~e em 
-~~ ÇIP~sculos de Carrara, vel~,o-ha a C~~ara, .o paz actnelle quo · 
:' .. JUrisconsulto cede o passo ao . pohttco m1-. · · . .. . - · . . 
> litante. Eram recentes os acontecimen- - «Slbbene per sue buone ra~w!le< 
.(e:. tos cj_üe 'detei'mi11aram a suppressão · do . , voglia tare a m~nodel contra.tto;1vrle _ 
f:. ::Poder, temporal üa . Santa Sé e . ainda ar- ap1a t~nera.rr.rer:~e ,la sua comp~t:lna e 
--,;:: diamos fogos accesos em 1870. Carrara r1fugge dal pm 1emoto . pens1erode 
U':n?.o poude fugir á prêssão ambient~ e· leyan- abandonaria. »· 
;:t;::tóu a voz poderosa em f avor dos . vencidos; 'Qua~s sejam essas bocts ntzões pelas quaes 
::;~CSeus argumentos, porém, .. e até _. suàlingúa- preterido que se deixe a ·indissolubilidade do · 
:i~:~ g~m. ttahemas paixões dq_ dia ;· · ·. casamento á. volubilidade e ca.pricho dos· es-
:~;. :-- .. Era natural, aliás, a re-volta daquelle , es..,: posos, elle as enumera o são· o ar:nor a :filhos ·· 
::>:pirito sinceramente liberal. A época era de precedentes, ascendentes e collateraes po
:m:reacções. , bres, o justo desejo de· não pe·rder uma pen
e:-~~:·:,' Pouco · antes, .. na Allemanha, -se havia vo- são, etc. Em todos estes casos, ctue Cat•ra.ra 
{:;:, tad_o:.a lei de lO de maio de 1871, que esta.be- justi:fi.ca, note a Camara que _lut sr:mpro mu 
!$/1ecia P.~rialidade r>ara os exéessos:clo pulpito, artiricio, uma simulação. . . -
f;t:bpenalidade qu_e o actual codigo allemão con- Nesses casos, que são frelluentes, oUe des-
~fitem,: capitulando arespectivainfracçãoentre :cobre outras· tantas buone ragionee para · 
~1:-.: os:· ~<delictos ;qu'e". põem em' perigo a paz pu- mostrar quo m~litos individuas le' hanno . . 
~~~~: .;:: .- : -- ' ·. . - : --- . . · -.. - . . -
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"' il~SCfZ:(:lís,simé, para se absterem,do casamento f 0 SR. LUIZ Don-IINGU~S dá um a}Jarte. · 
ClVil, cita o caso de um respeitavel marris- ,•, _ . . 

, traqo, que se casou réligiosamente com uma:l . . 0 S~L GASTAO. DA CUNHA-E fo1 V. ~X:. 
senhora rica e não tendo filhos dessa ünião que elton a pagma de Carrara. Como é agr}-· 

. .. furtOu-se ao contracto civil para não preju: ~ayel tratar com um collega da elevaçao-
dicar. o direito successorio de seus irmãos mtellectual e moral de V. Ex. - _ · 
pobres,_ corrio si esse magistrado não pudesse . O SR. GALDINo LoRETo.,-Está justificado o
conciliar pel'feitamente os interesses de seus juizo que To1Jias Baueto fazia de Carrara •. · 
collate1:aes com o respeito que devia á lei (le . o Sr •. GASTÃO DA CUNHA- E Cí1rra.ra, de
seu _pa1z. . .· ·- . . pois de uma scrie de . n;rgumento.:; scmelhan-

Nao preciSO coJEmentar a unmor?-l.ldacle tes, volve (t sua ob:;essão e insiste: não; o de-
daquellas. b'J.· "'s raz.9~ .. s;em .. que se .. ~e .. grtrmaml··licto projec. tado. não. estâ. .no. acto n~gativo e. fraudes contt~J os dne~tos de tercmros e até sim no sacramenGo. 

, contra a F<_~-zenda. Nac1o?a.L . - . . A ol)ses,;ão que tanto obscmeceu ac1uella; 
~I~ segmda Carrara m~u~r~ quaes os di.- _ altíssima intelligencia leva-o a discutir 

re.tos que o ~a~amento rell_gw_so, clesa~om- ,·sempre com: paixão e, portanto, com es
panh~do do ctvil, poss~ PFeJudiCar, e d1z: treiteza. @sa idéa fixa resalta a cada, pa, 

«VIola talvez os _direitos dos esposos ! gim~ do seu opnsculo e em certo ponto ex-
.Sa1·e~be stoyez c:_ _asse1·~rZ~. clama: 

Po1s entao nao pl'CJHdiCfb <t esposa.-no seu . . . , . 
estado civil, . no seu dil'eito ú _meação, nos « Arte ms1dl0sa e q uel~a d~ coloro. che 
seus direitos sobre a pessoa. e bens dos ~1el. problema del. matrn~~uw voghono-
:filhos? · · 1nsmuare la q ucstwne poli t1c:.~ della con.-

Mais_de admirar é ainda este trecho, em ciliazione fra ·Ia Chiesa .e lo Stato ! » 
c,ruc falia na hypothese do binubos com :filhos Scnhores_;_ecce ·ot1l-nus. Alü o moGivo pol'-
do casamento antc:l'ior : · q_ue na ItaJia tão incandescente se tornou a 

«Os direito~ ·dos filhos d~J.:n;imeiro casa- discus::Jã.o doprojecto Cairoli-Deprctis. Nas 
mento, ,o casamento _religiosonãoviola, ao p::\Javracl que acabo de ler se · cntremo::~tra o
passo · que o · câ_~aniertto' .civil violaria, pois, gra,ntle dueUo e se a valia, bem a força da 
·este vem trazer cl:ireiéos successorios ao3 oncla que arràst<L para as reta,liações e 
:filhos do segundo Jeito~» .. para os cxtl'emos pat·tid.arios os melhores 

EHncl'ivel·este argumento, mas Ca1•rara espirito::. · 
insiste .. nelle e chega a (Uzer quo, na hypo- Entretanto, senhores, o proprio Catirara 
these, os paes não _fazem damno aos filhos que · no famoso discurso- Le T-re Concubine · 
do segun~ro casal «J!erchê -damnum non vide- contestava que o casamento religioso pu
tur infer_re.qttí jure .suo utitur.» . des-;o lesal' os direHos,d.a pt'ole ; depois das 

Este texto não . estar(~ . · n.o numero cla,quei- ·replicas eSIDi1g-aüoras quo teve de Borgatti e 
les que Tobias Ba,rreto dizia que fazem mtü outros, publicon um opnsculo- Il di·~·itto e 
aos nervos?- . . . . . . il ·m.atrimonio ecclesiastico em qnc diz tox-

~ Viólará, continüa , Citr~ara, os direitos ua tualmente: «Falta-sé om nome ela prole ! 
:p~ole _nascitLn·na ? . · . _ ·. Pois que o Ji};ta,do· se constHua u tutor . delta; 
· Má, dove. potMe t1·ovm·e i ' di1·it to pe1·tinenti não ::;.ú é :;eu direito, como é o ~ou dever. 
ad assm·í che afl:cm·a non eroistono ? . ., Que o E::;tado e.'(ercito contl'a o autor da 

Ora, todos nós que acabamos de Ver . como pl'ole uma.acção para olJl'iga.l-o a d<u•-lhe o 
Ca.rrara encaixou na sua analyse o texto ir- estado civil.» 
ritànte, e por embuti l-o ~auto torceu o bico E mais adeantc, cedendo á, eviclencia da. 
ao prego, Hmíbramos logo · aquelle conho- verdade, escreve e~til retratD,ção flagrante: 
cido texto quo rege relação analog!:t e que ~~col p'tmire i genitori proteggo il di-
encerra um · preceito perfeitamente · appli- ritto que hanno i figli ad a vere . dei loro 
cavel: nasciturus p'l"o }am natus habetw· quando genitori quello s :.ato naturale di famiglia .. ·. · 
de e jus comrnoclis agitw·. . ·.. ~ · t t d 

A _p_reocc.· __ up· a"_ã_o_ dapr_ole, c_on_. séqt_Ienc. ia do , che i genitltl'i ha.nno libera po ~s a 1 
"' dar 'lo1'0 e che co L fa.tto volontano della .. casameot.o, deve _ser . presente sempre a.o es- 1 · ·1 d r 

pirito do legislador como á, . previsão cauto- proci•eazione 1anno mcorso . 1 ·.. o vere ( 1. · . 

losa dos esposos. dare.» 
Que direito, portanto, viola o ca,samcnto . Na lição de C<1rt>arn.., ('' :tretanto, não irão · -· 

religio:;o ~ continíta Cal'ral'tt: .encontrar apoio. a.quelle::; y_ue sustentam que · 
Forse i dirdti . delta finanza {amelíca de· o E:-;tado, por isso que· só reconhece o casa

lucrare i bal.zaUi imposlí sul matrirnonio monto civil, não ·póde legislar sobre o casa .. · 
ei'IJile. · mento religioso,-que para o Est:Ml_o ~-eon:~o._ 

Este. argumento, 1'-,ÇJalmente, rebaixa um si não existi.-::~e . . «A o IJjecção é soplustwa1 d1z .... 
debat~~· ,· · ·· · elle, é um jogo. de palavras e - na.da. ma.ts:c-: , 
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não é sanccionar um facto punil-o qua1ido brazileiros, assim aconselhando aos seus fieis, 
_elle · ê instrumento de delictos. O codigo cumprem um duplo dever. E esse duplo 
pune a falsidade e ninguom dirá que clle dever, de cidadão c de catholico; bem o assí • 

. -sanccione a fa.l::lidade. Não é verdade que eu gnala Carrara, que agora, por minha vez-
negue ao Estado o direito de . intervir a r c- eu invoco para prestigiar uma suggestão · 
speito: o Estado tem o direito de fazel-o, partida de quem neste assumpto não está, 
porque 9 matrimonio entende intimamente eu o percebo e sinto .•. em cheiro de santi· 
com a ordem social. Eu não faço questão de dade. (Risos.) . 

-competencia., mas de justiça.» - Não sou theologo, diz Carrara, mas em 
. Elle não nega ao Estado o direito di por- minha consciencia penso que seria pecca~i

tare l'occhio sop~·a i mat~·imonz:i ecclesiastici; noso em um sacerdote « osteggiare il matri
n3,o nega os grandes inconvenientes da· monio civilc e nel.sacerdote cattolico piú 
situa-ção que elle denomina o concubinato que in ogni altro ». Para nós é dever reli~ 
-ci-vil. gioso a indissolubilidacle do vinculo matri~ 

Que o Estado intervenha-é seu devel'; monial; e dever religioso dar estádo aos 
mas quando deva intervir, eis a quesi.ão filhos que · procre~mos; c~nseguinteminte 
para Carrara. Elle diz que tal intervenção pecca contra a religião quem se abstem de 
-só é legitima quando se der a lesão de um effectuar o contracto pelos dous intuitos per
direito, isto ê, quando verifica.r-se o ahan- versos de nullificar o vinculo ecclêsiastico e 
dono da mulher ou dos filhos, quando se atirar (L rna os proprios filhos. (Apoiados g~-
realize o lucro para cuja. obtenção o casa- raes.) · · 
mento religioso foi o artifi.cio emprerra- Penso realmente que o sacerdote mais 
do. etc. · . o que o cidadão deve aconselhar aos nubentes 

Ora.. senhores, é precisamente para evitar o acto civil, porque a Igreja quer a iadisso
taes delictos de diroito penal e de direito lubilidade do casamento e é um dever reli
-civil que se pretende a precedoncia como o gio3o a edu~ção dos filhos. Ora, a indisaolu
melhor dos meios preventivos. Casos haverá, bilidade do casé5lllento entre nós periga sem 
-entretanto, e sã.o esses os mais numerosos, a celebração do acto civil. 
·em que·-ª' legislação penal existente não 0 SR.·Lmz DoMINGUEs:....Muito _bem; per=-
-colhe o criminosoe em que() mal é jrrepa- feitamente ; ef.lta é que:é a questão. 
ravel. ' 

E deve_ o legislador esperar que se realize o SR. GASTÃO DA CuNnA:......sr. Presidente, 
-o mal que elle póde, quer e eleve evitar ? folgo de ver na Casa o. ilh.istre collega, o Sr. 
·(Muito· bem; apoiados.) . . Azevedo Mãrques, a cujo discurso vou re- · 

Ninguem quer punir o matrimonio eccle- spomler, na medida de minhas forças, estt.t~ 
·sias&ico, o sacramento, o, a-cto cultual. . Esse dando a sua emenda, que Yisou · remedial' os 
momento religioso é intangível. O delicto males que todos reconhecem hoje, mas sem 
que se quer cref.l.r 6 anterior a esse momento, ir além do Codigo Penal ex.istente. . . .·. 
a esse acto cujri. pratica é inteiramente livre Sr. Presidcnté, · ni.nguem nesta Casa tri-
aos nubentes. buta ao joven Deputado paulista mais sin· · 

o· senador Borgn.tti, _defendendo o pt•ojecto cero apeeço. E' a homenagem que todos que 
de lei identico, disse que não se queria.puriir o conhecem pt'esta.m ao seu caracter e á 
·o casarr:ento · !3C~lesiast.ico, . sinão impedir sua competencia. .· (Apoiados.) .. 
··cel'tas consequenCias delle. E é inquestiona· ~dmirou-me realmente que um espmto. 
velque desse facto originam-se consequen- tão lucido e tão fortemente blindado por 
'cia.s nocivas, consequencias não fortuitas ou .excellentes estudos jurídicos (apoiados), ac
apenas possíveis, mas certas, fataes. Ora, o ceitasse, para. delimitar as feonteiras entre 

· meio de evitar é supprimir-lhes a causa, o Estado e a· Igreja, a theor~a de Sanzoni .• • 
.que é o ·des~a~o. pe~a lei. que estabeleceu o 0 SR AzEVEDOMARQUES ---Foi .. a1·0'umento 
casamento civil obr1gatorw. . . . . . b .d. 'r· · · o'· .: 

A' guiza de argumento por absurdo, Car-. su 811~ _
10

• . . ~ . 
. rar<t concl~e com -esta phrase exclamativa: O SR. GASTÃO DA CuNHA~ .•. porqu~ nao 
.o novo delwto « non puo dtinque consiste~e se póde, neste assnmpto, em que as lmhas 
che nel atto negativô del non volere fare devem ser :precisas· c nítidas, por isso :mesmo 
uno ~ontratto». Perfeitam.ent·e, digo ~u; é que s~ trat~ de limitar, .uao-t~? póde escolher 
·premsarnente essa para mmr a inf'racçao pu- theorm ma1:.; vaga e mall:l pertgosa. 
nivele. mi:da mais. Quero q~e a_lei. venha 0 sn. AzEVEDO MARQUES~ Invoquei este 
contrariar essa vo?tade de mfrmgll-a, de autor para justificar uma das minhas 
desobedecei-a. (.tipo~ados e apartes.) . th s 

- Quero que celeb1•e o contracto civil, como ese. · 
manda •. a. lei,- todo aquelle que·se casa. E. O SR. GA.sTÃo DA CuNHA-V. Ex. distingue, 
J>enso que os sacerdote.s catholicos, os padres com o publicísta italiano_, noculto_duas· par~ 
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tes: o sacraiuent()_propriamente dito _ e o procissões, prégações, etc.,· etc., não será. 
rito accessorio ou secundaria. is.enta de censura jm·idica a diflposição das . 

. : Diz·: quero pàra. os ritos sacramentaes a ordcnaçõe.~, reguhndo os (!óros e canticos .. 
· liberdade absoluta -; para o., ritos honorarios na Igreja; n.ão serão m"otivo para os motejos 
ou complementares, liberda.{le relativa. · da bistoriaaquella.:; celehre.-; instrucçõ<is do 

Ora, pergunto .: quem define, quem dis- imperador daAu.;tria, .Jo::;é li, estabelecendo 
tingue entre os ritos sacramentaes ~ritos que nos povoados <lo seu imperio não se 

.• c-omplementares? A Igreja, est<i. claro. podiam fazer maH de duâ"S procissões po1• 
·Logo, fica, o poder do Estado sujeito ~o anuo e prohibin(lo nellas a musica, as in- -

alvedrio da Igreja, e. esta, a seu talante, signias religiosas, o .~ habltos das irmandades 
fará. recuar o Estado, creando_ ritos~ alte· «et d'a.utre;; semblable~ bigarrures». (Riso~~. 
J.'ap.do·lhes a natureza ou... Por ta.es decretos é que o rei da Prussi<;t .. . 
. O SR. AzEVEDO MARQUES- Não apoiado. chamaya a José li: «lllon feere lo sachris-
Perdão; o argumento de V. · Ex. não será tain .»(Riso.) - · · 
sophistico, mas ·é um parallelogismo. · o SR. AzEYEno MAnQuEs .dá um aparte. ~ 

- 0 SR. GASTÃO DA. CUNH~\.- ••• OU mantendo- 0 Sn. GAST_Ão DA CtNnA-0 nobre Depu-
OS emoora, ~nas ligando as duas categoria~ tado falta em ot•dem pública c diz quo o 

-de ritos em uma dctermina(la cerímonia Estado deve intervir quando ella periga. 
ritual. Essa possibilidade é S. Ex. mesmo Senhores, esta expressão- ordem puUli" 
quem a suggerc, quando diz: ca. -d(t logar a cguivoc_os; o aiJ"prova est{l.' · ·. 

«O casamento é um acto do culto sn.cr<t- na proprüt accepç~ão. em que o meu talentoso · 
mental.. Quando, porventura, .rodeado de e erudito. colloga por S. Paulo a emprega · 
procissão, de fes.tas_ ou outros actos comple- em seu discurso. 
mentares e· accessorlos, Jloderá transformar- Para S. Ex. a ordem publica é a t.ranquil· · . 
e em acto mixto: sacramental e accessorio, lidade nas ruas. 
segundo a concepção de Sanzoni, mas sem- « b ca,samento religioso não pôde en1 hy-
pre será em essencia ritode culto externo.» pothese algnmll. :ter consequencias attenta. 

o Sa.. ·AiEve:Do MARQüES_;_; Perfeitamente; torias dfl, m·dem publica», diz. S. Ex. «Acto 
t . ·t 1 ·· · que se celebra no remanso dos templos, nas -· .cs a mm o c aro. .. · .· · fi 

sachris~ias, no;; ora tortOs, pa.ci ·cu. mente, sem 
OS1~. GAsTXo DA Óul\BA.- Si êstá claro, oJiensa da or(iem, sem a.ttental' contra a 

· como diz o nobre Deputado por S.· Paulo, segurança publica ... otc.>) 
· póde-so de Uln momento para. 0 outro, pel'G. Perg11ntando eu então si o casamento re- · 
juncção dos dous rito~>, emharaçar a acçao. liaioso sem o civit não estwa no Brazil 
·do Estado e transformar em acto · licito •> 

um. acto illicito. Eis · a 1gr ja feita arbitro o!rondendo a, prole e a familia, S. Ex. re: 
da jntervenção-do Estado. spondcn: 

O SI.,. AzEY8no ,MARQuEs.· _ Qual 0 incon- <<A pl'ole não ê ordem publica, issó é dó 
" terreno da mo1'al. não ü do terreno do d " 

veuiente, desrle que a oedem publica não reito; jámais é ·ordem publicn.. Nií.o compee-
sejam~~jütlicada 't · · ' hendo como se (!UOÍI'it tirar affinidu.de entre 

O Su.. GASTÃO DA CuNHA '-- Ortlcm pn- a prol o e a ordem pnl.Jlica. » 
blica ... vel-o-hemo.~ ,j:L Deixe-me, porüm, Vê-se, scnllot·e3, o alcance, o ~:ignitlcado 
Mncluir este ponto. Quaes sejam es->es ritos qnc 0 illustre Dcput<Hlo ch1 a os:'la cxpre:s
complementm•es a c1ue se refere- Sn.nzoni c slio. 

·. em cujo ('unccionanwnto pocle o Estado intàvü·, ora, senhore3, para mim, ol'dem pu lJI.ica. 
elle o diz: nã.o ~ o opposto simple'smento i1 perturba-

-« São as procissões, algumas festas so- ção materia.l do socego publico. 
lmnnes e cxtraordinarias, as peregrinações, Outro e muito mais vasto é o conte(tdo 
'pregações e outras sem(3lhantes, que podem dessa expressão jurídica. . . 
. perturbar a ordem 15l!bl!ca.» . . . .- . . Nessa expressão .(vou ler o _que ensina 

Ora, eu creio que nllo ha theoria ma1s Dalloz e que ainda hoje extractei do «Re- :. 
perigosa para a liberdade r,l3ligiosa e para a pertorió », po~q ne tenho a. -. pr~occupação da : 
liberdade confi.ssional · do -que e,;';a que ahi absoluta ti5f.ehdade das _c1taçoes_ que faço) ; .· .. 
·ficLt esboçada. .... .· . .·. _na e1Q)ressao onlem, publ1cp,_ ~e compre.hen.• 

· Tal theoria contluzlrCt (tquella lll)erdade de dem não_ só as regras que ~zem respe1to a· \ 
cultos, tal qual a comprehendia e propugn~ya organizaçao e :1 ·eon~ery<tçao da si?cmdade,: ... 
Dupont vVhite: «.a liberdatle de cultos, dlZla co~o aquellas que, se .reiel·mdo ao .mt.eress~ ·:;: 

- • elle, é a policia dos cultos pelo .Estado» . . · .. pl'lY~do, f~ram( ~odav1.a estabelemda~ . po.~ .. · ~ 
· .· .. Si é licito ao .J•:stado intervir n~que~tes const~er~çao do Interesse .geral;, asyr1mm-. _:, 

actos accl)'!~orios, taes·. como pereg~·maçoes, ras sao [e orclem publica propr1ament~. :· 
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·dita, as segundas de ordem publica secun- Em que vamos, pois, constranger a Úbe1•;. 
daria. 1 

• dade religiosv., qua.ndo lhe traçamos os li.; · 
A lei não determina os ca.l'acteres pelos mitos legaes ~ · . ..· .· · 

. quaes se reconhece que uma estipulação é E' sabido qúe na Suissa o art. 50 da. Con-
. contraria <.'L ordem publica.. Em vão os au- stituição estalJelece qtw «o livre exercicio · 
'tores teem formula.do certas 1·cgras geracs ; do~ cnltos ê gitvantitlo nos limites compati-
ou são inexactas, ou embora verdadeiras, vev> com a ordem publica c . os lJons cos

:-ficam sempre insufficientos na applimtção. tu mos». 
A doutrina, a legislação o a jurisprudencia Entretanto, na - Snissa a precedencix do 
teem collocado entre a::; materias de m·dem crtsam~nt~ civil é ?hrigat.oria e é punido 

.publica, enumera.ndo-as logo em segundo quem mfrwge <t olJrlgatoriedado. 
logal', as questões de estado,naciona;lidade,le- Em França, <1. Con!':ltituição fazia., como a . 
:gitimidade dos filhos, filiação e ca,sa,mento, no::;sa, ~~ declara~~ão .. do Cf_ne só reconheciao 
poder marital e paterno, immutabilidade casa,mento civil: 

-·das convenções mateimonii.l..e:>, communhão · Enteetanto, veiu logo a lei ol'dinal'ia 
·de bens, etc., etc. llecretar, sob peu;:~ criminal, ·a obrigatorie-

No Codigo Penal Fra.ncez o v.rt. 199, que clade da precedencia. . 
·dá sancção á. precedencia obrigatoria do ca- Eu não ytjo em nenhum dos artigos . de 
·samento civil, est;J, incluido em uma secção nossa Constituiçãó, por mais que se medita, 
·com a epififapl.t~-«des tronbles a.pportés u. por maior amplitude QUC se lhe empreste, 
l' ordrc public 1 :w Jes ministres des cultes em n~nh_~1.:u. de.l:~_s ~~staculo a que decre-
dans l'exercice de leur ministcre .» te_m~::. 0"'~<t obubd.toncdarle que cu quero. 

. _ (Apowdos e.apm·tes .) 
O ~R. A~EYEDo1L~RQUEs-Nao contesto ; Sim. Todos dizem QUe ?o liberdade da · 

mas 1sto nao contrarm o meu argumento., Igr~ja. não _é illimitada.; ma,s outra. cousa não 
O SR. GAS'I'ÃO DA CuKrrA-Si não contesta sera e:-Jsa llberchHle, rlesdc que se impeçn. ao 

V. E:\. póde concordar conunigo em que ~ E:>l; ;~do o exereic~o _da, s ~l ~ 1'u~1cção ::,obe~·~na 
:simplc:> facto de reu,lizar-!-le o casamento re- - de lhe traça.r os hmttcs, 1s to ú,-a.s comhçoes 
:ligioso no remanso do templo,~sem quebru, d? culto, n, C,;{PllCra. -~<~ . acçãocspirHualdas 

. do socego das ruas, não illl})ecle que tts · d1v~ . .,as co~lf~ssoe., rellgwsas. 
~ consequencias de:;;se acto do culto externo Nao ser~L ~so ct·car para r~ Igreja, que c:: 
··venham prejudicar a ordem })nbUca. Seria uma. ~ssocmçao· como qual11Uer das outras . 

. _preferivel que di;-_;sessernos~ordemjuridica.. IJUO v~vmn ·. denl;r~- do f~f;ta.d.o, umq. situação 
" ' . T '~ u:· . ' . - exccpcLOnal, que ll:tO tem nenlnmm dellas, 
O SR. AzE,~Do MAlWQI~:s <L um ·a,par to • . n~ua ~xist~ncüL soberana, intangível, supe-
0 Sn.. GASTAO DA CuNHA~ Vou moi\trar. rwr a acçao elo Esta do?. · 

Toda a theoria, da intervcnçi'í.o do Estado Pois então r,·gnlar o Estado a co-existencia 
neste as:mmr>to se reduz (L verdadeira. com- dessas Lliver1la::l orga.IÜZ<Lç:ues é pear, é coa
prehensão da. natureza do Estado, seus liml- gir, é constrangei', é jugnlu.r a liberdade 
tes c fnncçõc::;. . _ dcllas? 

Est<L claro que 0s limites dependem clu. A flUC lic:t então recluzido · o pt~pel coorJe-
. ··. concepção que se tenha do papel elo Estado. natlol' c director do Estado, que é ~olJre as ·

E bem s<~.hc S. Ex. quanta contt·over;;ia, sus- ,.institniç~õc,;; f!UC existem m~ socicda.de a 
cita sua. concepção. instituiçtio suprema.~ . 

No Estado moderno, nos pa.izos orga.ni- O K;ta,do, isto é, a organizaç:ão política da. 
zados como o nosso, porém, creio que qua.es- ~ociedadc, é um organismo de organismos, é 
quer c.tne sejam as l:lis::;enç:õe.,; doutrinarias, nma instituiç?í.o de instituições e representa 
ninguem l)l'etenrle attribuir á. Igreja uma. n<~ socieütLdC a ordem, o principio 11uê dis
situação tal que ellá se arrogue a soberania; ciplina c coordena as diversas forças sociaes. 
Iiinguem pretende para ellJ. direitos taes tlUC Na sociedll.de ha idéa,s e sentimentos flm-
.~ façam igual ou superior .ao Estado. da.menta,es, que sii.o as suas · differentes forças 

Todo's a c1ucrem livre; mas livr.e como as e que todas teem as ;.;ua.s espheras proprias 
demais as.~ociações, r1ue . lhe são ig.Jiaes pe- de acção, os sons orgãos de ·manifestação ou 
ran te a lei , beneficentes, litterarias, seienti- do expansão. 
ficas, indu:>triaes, quê co-existem dentro dei As.:lim :J, religião; a moral, as sciencias, :a.s · 
Estado. (Apoiados, muito bem .. ) ··~ · • . artes, as industrias, o commercio. A pri-

Todos affirmam fllle a liberdade de cultos meira desta.s força.s ou idéas fnndamentaos é 
e todas ·as outras liberdade::; garantidas pela. a. religião. 

_ -Constituição f:otrrem limites. . 0 s F . c . N- · · d · 
· Não póde haver liberdade absoluta, não. 'R; AUSTO. ARDOSO~l ao ap01n. o. 
- pódehaver poder superior ao Est~!i_o, disse-o 0 Su .. TOS'l'A E OUTROS SRS. DEPUTADOS~ . 
·o illustre Deputado. , Apoiado. (T1·oémn-se apartes.) 
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:0 Sn,. GASTÃO DA CUNIIA-Fa.llo em l'0-
1igii1o e j(t a.!UOaça. doSa.:J?pa.recer a c~lrpa e 

·. llJenevola. a ttenção CQmo w. sendo ouv1do por 
. tantos colleg<~s presentes. 

YAmos SR.s. DEP1JTAnos-Attenção V ._Ex. 
merece sempre. 

o· SR. GAsTXo DA CUNHA-A idéa réligios~, 
penso eu,é de todu.s ell:-;as ~déas fund~ment~e.~ 
·OU forças sociae:5 a J?rnnen'a e a p~nnordw.l. 
porque dir·igiu sempre o desenvolvnn~nto da 
humanidade atravez dos :-;eculos. E a pre
ponderante, e_tanto. qu.e não se. conhece 1~o~o 
algum c1ue nao seJa 1nflum_:tc1ado pe~~"l. 1dea 
reli()·io:'la, qtmlttuer que seJa a sua forma ; 
feichista, polythe-ista ou monotheista. . . 

E' l)repondera,ni;e, porque nunca ex1~tm 
nem oxi~ r.p l)OVO algum, . qualquer qtlC :>cJa.. o 
periodo de setr desenvolvimento, · o ~ou _grao 
de cultura, a. sua fórma de orgamza~a,~-" <t 

_ sua situação geograJ?hica, sem uma rellg1ao .. 
(Apoiados. ) 

Mas a idéa religios<t ouo sentimento da 
reUgião eleve !ler consiuerado no seu duplo 
a.s:pecto de pura crença e de culto ou mài:i
f'esta.oão ·externa -dessa mesma crença. (Apoza-

. dos. Jli1dto bem.) · 
No primeiro a.specto é estranha o SUl)erior 

. ·ao Estado. Rst(dúra da. a.cçã.o do Esta.do. 
· No outro a.specto, porém, quando a, cr~nça 

se m<mifo.-:;ta, no momento ·em que a ltlea 
religiosa. passa de . crença a cn.lto e se tra.dl~Z 
por a.ctos exteriores, ella, entra no· dommw 
do direito. 

UM Srt. DEPU'rADo-Foi o que .eu di::;se. ·• 
ÜUTR.O Sn.. DEPUT.ADO-Entra na ordemJu-· 

ridica. 

O SR. GAflTÃO nA. CuNnA-Entm na ordem 
· juridica l)erfeitamente. Desde que se torna 
. culto, <~ 'acto externo, é acto. civil. 

Ahi encontra o Estado; a.hi o Estado a encon
:tru.. E:-Jt<.í. no dominio do direito ou conjuncto 
.tlas comlições externa~ ~ndispensav0is ~1.0 ·des
,envolvimento elo indrnduo e da soc1edac~e. 
.Ahi j[L é a esphera ·de ticção do poder publico 
•OU do Estado, que 1·epresenta a. orde_m, c1ue 
preside e dirige a vida socütl, que estabelece 
o consemus entre as diversas forçassociaes, 

· 'o que as liga, tu te lu. e coordena. (Apoiado. 
111uíto lJen'l:.) · .. 

O SR . AzEVEDO MARQUES~ V. · Ex. d<~ li-
•cença? - . . · . . . .. 

Como qualifica o cas.am~nto; nt"l. · p~nnmra 
·ou·na segunda categoru1., L<;to e, acto 1nterno 
ou externo? 

·.· O .. SR. GASTÃÓ DA ÔUNHA- 0 Cl!Sél.lllcnto é 
:acto externo. Nem lm, entre os theologos, 
,duas opiniõ$s. 

llllt, SR, DEPUÚDo-=Nãc). apoiado. 

, _ ... f#.!i# 4 .Jt L 
--.· ·- · j 

0 Sn.. ÜASTÃO DA CUNHA- Desde que a ; 
crença se faz culto e c110.e ~Ih !)C traduz por 
um acto externo,- a. IgreJa entr;J, na vtda .> 
c~ vil. En~re .ella e o Estado travam-se rela.· 
çoc:> ~e direitos e deveres que se chamam · 
funcçoes. . 

. Si _o Esta:do é .o _org~o de m<mif'esiiação do 
direito e l'il o dtrmto e a. lei da. co-existencia. . .J 
lla~monica de todo~ os_ elementos de que a ... 
soc~edlJ:de;s~ com})O.e, s1 elle é . um conjuncto i 
de mstttmçoes destinadas ao reconhecimento , 
d,ecla.ração e garantia do direito ou d~ - J 
ordemjuridica, o Estado realiza o seu fim ,: 
toda vez quo · exerce a smt. · acção . na -defesa. ·:: 
dcssr1. ordem juridica. ( Trocwn·se muitos ·. 
apartes.) · 

Oh! senhorcH. Pois não existem rclanões 
ent~·~ a Igreja e o Estado ? entre os pod~res 
espn'Itnal e temporal~· . · 

J.mes não se encontram, se tocam co-exii'i~ 
tcin? Que sã,o relações jurídica~ / São as 
relações da vida. real reguladas pelo direito. 
. E concebem os meu~ collegas a possihili.; . 

da de de existirem . cs::m. ~ relações q_ uo tt vida . 
c~.:>ocieda~e estttlJelece, sem que um· prin· 
Clpw ~upcrwr venha rlefinil-as e linüta.l-as, 
estatumdo normu.s para a cxistencia e a.cção 
commum ?- ( A.poiados. m.tú to bem.) 

Esse principio organico é o direito do · 
qual o Estado é .o orgão. ' · · 

Não ha direito sem uma, idéa de limita. 
Ç!ãO, de coerção; Kant define o direito «uma 
coacção universM que protege <~ liberdade 
de todos ~> ; o Spencer define a justiç:a «a li· 
berllade de cadtt um limitada sômcnte pela 
igual liberdade dos outros ». · 

Es;c exaggm'ado zelo por uma liberdade dis
persiva e anarchica, esse amo1• excessivo d<.~ 
libcrdacle individual que a cada passo acre
ditam lerida 1)ela ;~,cçho modcmdo1'a e dhci· 
plinarlora do l~stLLdo t\ um preconceito a.na • 
c!u·onic~ em sociol~gla. Os melhores espí
ritos se msul'gem hoJe contra os excessos do 
individualismo, contr<:t o tt·asbordmncnto 
dessa conente individualista lançada pela 
revolução como . rettcção · ao despotismo do 
antigo direito e que hoje, depois de haver · 
prodnziclo uma acçã.o l)ene.fica, vae por sua 
vez p~ejuclicando, porque degenerou em.pa-,• 
radoxo. · 

De ora ava.nte, escreve um dos 1Í1ais no· 
taveis sociologos contemporaneos, essa cor;; _ 
rente de'i'e ceder ao equilíbrio que a sociolo
gia quer justtunente estabelecer entre o 
individuo e a sociedade, termos inseparaveis 
e concordan·tes da vida huma,na. 

. O Estado, hoje, é chamado até a intervir em 
relações de direito privado c vae estendendo 
a, sua acção sobre assumptos· e circulas de 
actividade, em que · desde muito imperava 
so1n contraste, ne1n freios, . o arbitrio indivi~ ·· · 

: dual. Essa tendencia do Estado moderno foi,""' · 
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rsa;";'~~X,!IJ.t!!:Si~~:~y"M~;~~- -~-~~~®R~~~~~x ;.o •. 
. -.' : '·', ·-- -~~~~;;_-:----~-~~......;.....;. _ __;,;;.__--:-~,.;,..,;---......;...;..-:------;_;·.;;,·:·.;;;··· · o.;.; .. ,_.....;,..;...;..,_...;;.;.;....._:...._ 

.: ~ieterrliinada ·pela necessidade de contrapor o Sa. SERz-EmJLLo CoR.RÊA---'F<li'é ~ coi-- , 
a __ súaa.cção altruísta -e reorganizadora conio stituição. . _ 

:~~-correctivo á acção egoísta e 'desorganiútdora. . o sa. GAS'I'Ão DA CuNHA _ -Em que ar;_v :. 
·~ • dos individuos, rlo exaggerado e falso conceito t1go? - , _ _ _ · . _. 
:. · tla liberdade individual. 
(:,· .,< ~ssa tendencia:' creou para o Estado uma 0 Sa. SERZEDELLO CORRJi:A ~- No . artig() 
:-:-duncçiio nova e que algúns_ denominám a que consagra .u. mais ampla liberdade de· 
·{tmcçtío .social do . Es;a,do. Ella é cada dia cultos· -

:mais reclamada para. restringir os ex- O Sa; GASTÃo DA CUNIIA-V. Ex. respon
cessos da liberdade de uns em benefi ~io da deu-me com a minha pergunta. _ - - _ 

:JiberdMe de todos, garantindo os fl'acos Sr. Presiclente, a p1•ecedeb:cia do .. · casa
~ ·contra os prepotentes e compansando as des- mento civil não otrende a.bsolutamente a 
- igualdades sociaes; no exercicio dessa nova libe1•dade religiosa. . · · . · - .. . 

:,_ ;,missão de tutela, de coordenação e de com- Estabel!'lci~a que seja a _ precedencia, per- ., 
pensaç~o tambem. o E.:;tado alarga a sutL n1anece mv1olada, completa, incolume essa: 
esphera de <:tcção e intervem na hygiene, na liberdade do culto, quer a ·consideremos ·no · 
.instrucção. na organização da. propriedade e individuo, quer na lgraja. _ _-· . 
)ias relaçõe' . entre o capital e _ o trabalh;~, Oifendel-a-hia o Estado que fizesse da 
superirttende em prezas industriaes, fisc:1liza. crenç~~ religiosa uriia obrigação civil, que · 
a immig1'ação e protege seus nacionac:; au-: obrigasse aquelle que não crê na bençam a 
sentes, peohibe os monopolios, as especula- .só -casar-se na igreja. Era o que se dava, 
ções desastrosas, em fim contém a acç:ão i ri- entre nós quando só perante o altar se eife .. 
<li.vidual em justos limites para impedir que ctua.va ocas~tmento:Mas,eu- Iião comprehendo 
ella exorbite, em qualquer da.s e;-;pheras como pos:>a o Estado o1fende1• a crença de . 

:--..:.:da actividade humana, cvitttndo assim con- . um individuo que· quer casar-~e, obrigai-o -a · 
· :flictos inconciliavei::; com a realização _ da ~elebrar um contr~:;to que é -- a . fórma . .legaL 
:~'> justiça, que é o fim supremo do E~tado. do casamento, . permittindo depois - a ·esse 
::_i: (Pausa.) _ · · "individuo a livre pratica dei seu culto. · . · .- ~ .- . . 
'::'·•. Mas, Sr. ~ Presidente, agora -vejo ·quão O Estado ·ci'eou uma determinada fól'IDa. -' · ·. 
, ':-longo ·me levaram os apartes. dos ho·nr·ado-' de.ca~<l.mento; _ sem prejilizo,-ali<is~ da~ - - fórmà .· 
·f- collegas.:. Eu dizia, creio, que, si a missão ecclcsw.stica, e deu-lhe, só a ella, a virtude 
,. "do Estado é formular odireito, ass:~gurar a de fundar _ a familüt. Da· obedümcia a essa 
27 ordem jurídica, velar pela- unidade _·_ harmo- fórma legal tá.z.par()._os nubentes uma ·.-.obri...: . 
·~: , ni(:la das diversas ... _·· - . g~ção _civil. Nada máis . . Ora;- eu confesso, : _ 

- nao. comp1:ehendo. em · que - e§sa. ·obrigação 
U:.\r Sa. DEPUTADO - Y · Ex. dizia que os civil collida_conra crenÇa religiosa. _ · _____ · 

actos exte1•nos de uma religião constituíam · . Tambem não cómprehendo em que a .prê.:; , 
-actós .dà vida CiVil -'é, pOl'tanto; elles OS~abe- cedencia, tal COlUO eu a quero~ vâe c<iarctae· 
leciamrelações entre a Igreja e o Est~do. ou ofl'ender a liberdade .dos cultos, relativa-

~- O SR. _GASTXo DÀ. CUl'•iHA-Perfeitamente. mente á Igt•cja, si ella pódc abençoar :todos 
.· Agradeço a .V. Ex. E si esse acto externo, quantos expontaneamente l)usqúem o -altar,, 

.;quo é no caso a ccrimonia impcial, é o ob- u.'benção nupcial, pa-ca·s1tntitrcn.r á sua união 
staculo, o motivo, sinão o pretexto, para se conjugal. · . · . . 
não executar satisfatoriamente ou normal- O E':ltadó'não prohibe a ninguem btiscF.~r _ 
:mente uma lei do Estàdo, facto de que-re- a bonção do seu culto; a.ntes garante ess~ 
sultàmconsequencias funestas á ordem ju- direitb d9s ·conjuges, e tanto que no Codigo . 
rldica, o Estado tem o direito . de acaute- Penal ha penas para quem ponha ob3tacúlo .. 
lar... · ti. pratic~ de qualquer .culto. . : .·· 

:,, .. • 0 - SR. AzEVEDO MARQUES. - b casamento- o que, porém,. oEstad,o hoje não faz'lnaf:; . 
. . . . -- - · é obrigar,- como outr'ora; a se _ sujeita~:em- :á . · -

__ ,nãoéculto externo, é um sacré,Lmenh. -cerimonia · religiosa os nubentes, que: ·.não · 
~: ... O· SR. FA.ÚsTo: ÇAaooso~E~ _lllti Contl\tcto . . acreditam nella. . . -- - -. _ . · : 
:-::::. · · - Oque o Estado fará, sLvingar >-ç_t --préce:.. 
t· ". _ O SR. SERzimELLo CORRÊA--E' Uma ma- dencia, é obrigar aquelle. que quizer - casar~se-
f,'·: - nifestaÇãQ de crença muito delicada· a. se ·casar validamente; . e depois, si~ ·cá" . ., 
, _. . . O, f:ia. GAsTÃo DA CFNTIA .:.....siin senhor ! tholico que vá á IgreJa; si é · protes:tant~ vá / 
'.t> _·:> 0_ B'a. SE_R7.EDEL __ LO_· CORR_ l~A. -Nadatã~ de- para O StjU templo; Si é judeu que bu~qi~é 3;. sua synagoga, si é Jlindú· ~or1'a pa,ra_o ó~E)u ,,:. 
:-j_.,, licado como uma, crença religiosa. . pagode; si .. é japOI;lez -póde ir prostrar.;-S@ , 
~-t ,: _ -; ' _o 'sn~ ~ASTÃ? ~A ÇuNnA-.Mas ein q~e a deante .do seu bonzo. , · .. . ·-_·_ .. --_. ·_ <>~~ ·::;::',: 
'/> ~ precedenc1a obr1gator1a do casamento civil O SR. ESMERALDINO . BANDEIRA-V: Ex; _. 
r.J\t, t'et'e-. ..a crença, religio.3a ? · · está com . dons pesos. e duas rfl.edida~ ; fere,. 
/~f:f.'.: ._~~ ·: ~ - . ·. -. ' ' . 
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ou não -fere a, liberdade de consciencia, fere fidulülade, tão estmnhas sü.o el!as ! Não é 
ou nã.o fere a Qonstitoição uma, lei que de- obl'ig<üorio entre nós o casamento civil! 
clara: . tu catholico, si não casaro3 ~i não pela (;lpm·tes .) 
Igreja, si não seguires a lei civil, ter<i; pe- Agora, Se. P1•e.:;idente, direi que, siobrig<~1' 
nalidade, irás para, a. cadeia. (ApaYtes ·) ao casamento civil oifunde c't crehÇ!ct daquellcs 

O SR.' GAS'l'Ão · DA CuNHA- Si os meu'l qllC teern na ccrimonüt ecclesiastic<t <t fOrnm 
illustres collegas me permittir·em . ütlhu·, rc- IJa.s·tante . ou unica p<u·a clfcctuar o c,tsa-
sponderci. · meu to, a · otl'ensa c>t<i. na Constituição, por _ 

O Sn.. EsMERAJJDINO ·BANDEIRA-Nó.:i o OLl- isso que elh dc.3respcitou essa crençét, não 
reconhecendo no sacramento a virtude, a 

vimo~ com o maximo prazer. efficacüt que lhe r<Jc::mhecem os crcntc!l~ ·· 
O SR. GÁsTÃO DA CuNHA-A Constituiç~ão Sim ; quBm fero a liberdade (lc conscicncia 

diz que só reconhece o casamento civil. A ou do culto e a ConsWuição, que, só 1\]co
coriseqtiencia, pois. é e:)ta: nenhuma outra nhecondo o c<.tst~monto civil, não dou cffeitos 
fôrma de casamento pi·oduz e!feitos jul'idicos; jurídicos á bcnção nupcial, unimt fôrma. ma.-
nenhuma outra funda a família. trimonial paea os cecntos. · 

o .casamento civil; p:wtanto, é obrigator'io, Vo:r,Es-:Muil;o 110111 r I;to é Ít'l'C3pondivcl. 
r1uer para os ci.·ente:;, quer para o.; incréos. (Ha. oütJ·os apa1'1cs.) - · 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Não,; 0 Sn.. (rASTi\.0 DA CUNHA-E, Si não é Íl'l'u· 
porque a Constituição não· cogita tlc casa- spondivel; em todo caso responde \J.O ultimo 
mento catholico, a lei -é que e.~tá cogitando.· aparte com que me honrou o Sr . .E'3met'alLlinc;> 

.0 SR~ GASTÃO DA CUNHA-Perdoe-me. Eu Bandeira, (Pattsct.) . 
ouçoaqui argumimtarem como si no Brazil 
o càsamento civil fosse facultativo, o que im- Sim; a. lei desconhece o casamento reli· 

· · · t d · d gioso como coutracto ma.trimonial e, pol'-
portaria o reconheClmen ° c mals 0 uma tanto, rt0

0
0'a-lhe cH'eitos. Si acha.cs c1ue f'l)l'Ç~<tr 

1ot·ma legal de casamento. Ora, que não é 
faculfativo ·. e sim obrigatorio, lá est(L na ao casamento civil é forçar a conscienchL do.'$ 
Constituição, uma vez que ella só reconhece catholicos, tambom é contrariar-lhes <t lil>er-
uma. fór.ma. le~al . . (Mtâto bem; apa1'tes.) dadc de conscicucianegar ctfcitos jurídicos . 

~ a e8sa forma de casamento que <L liltercladc 
O SR. • .GASTAO DACUNHA-V.E:c nã.o ciuer de consciencia dos conjuges elegeu. Não re

ver. A prova do meu asserto vou ler em pa- conhecer· valillo o ca.s<tmetlto rcligíoso é 
laveas explicitas · ·do illustre Deputado por limitar a , lib01·dadc religiosa c tamhem 
S. Paulo, o Sr; Azevedo Marques: · rc;o;tringir sinão annullar a cfficacia do sacra-

«A lei que viesse restabelecet· a disposi- mento o, portanto, ecrcear o~ direitos da 
cão do art. 284 do Codigo PenaL, punindo Igl'cja. 
Ó sacerdote, não viria., porventnr<t, tor-nar· indirectamente ob1·üjatorio o casa,monto 0 Slt. ALI1lt8DO PlNl'O- Pcrl'citamentc·. 0 
civil para os crentes que nã.o quizercm .lllai.-; 6 uma liborda<lo attal'chien. para. S<LJis-

. cas;tr civilmente? . · fazer a polyg<~lllié~. 
Incontestàvelmontc que sim. O S1~. GAsTXo DA Cu:'\HA-Serüt ü1c ult:tti vo 

1 1 1 1 i 1 1 , ·.I I 1 I I. I I I I I I I I I I I I I I f I f I I I I I I I I I I 

· ~ i>'di·~ · ~~tã~; ·. ~~ q~~ ·pr:~1:es:'3o"· ;:;Ü~ ·l:~Úgiãõ 
cujo .culto me é g-arantido, pretendo con
trahir um sacramento que concebo como-ma
trünonio e que clla assim denomina, e nã.o 
posso dizel-o, ~em q~te primeiramente, fot>ça
damente·, obr~gatm·tamente, assuma compro
missos de ordem jurídica e civil, casando-me 
pela lei do Estado ! ! 
111 ••• I 1 " 1 I ti I li 111 I I'. ' I I 111 ' ·· 11Ift li'.'.''' ,' I 

··c;,~~~;; -p;;t~~~ie·, · _p~;·t~~·t~; ~ ;ú,;.:;u:e· ~·ie;:: 
1·ivel dilemma: ou cont-rah1r sem expoHtanet
dade o casamento civil, ao qual na:o sou absol1t~ 
tamente obi·igaclo co·mo · hqmem ou como _ci
dadão ou ir para a cadeia por ter exercido 
meu 'acto d13 wlto, casancJo-mo religiosa-

-mente?! )) 
Quiz transcrevm· textualmente es~as pa· 

lo.vras;para que não se suspeitasse de minlw. 
Camara Y. I 

o casamento eivil, si a Constitui~~ão dt\ssc cf'
leitos jurídicos ao ca~ltLmcnto catholico, poL· 
exemplo, si respeitas!le ou s<tnccionassc ;_t 
c1•ençtt de tantos r1ue só naqualle sacramento 
·reconlleeem o vinculo matrimonial, a fun
dação_ da f<tmilla. Mas a:lsim não 6, , 

0 SR. MOREIRA ALVES dá um apa.l'te. 
Ui\I s-u.; D8PUTAno-g• i::;to mesmo flllO se 

diz: o ct~samento civil. ú obriga to rio. 
O SR. Mon.t~IRA Ar,vEs- Para constituir _ 

família. 
(Fia ouh·os apal'tes e o Sr. P1·esülente, f'a

::crulo som· os tympanos, n;clwnct tttlençr.ío.) 
0 Sn.. liASTÃO JJA CUNHA.-Sl'. Presidente~ 

é cul'ioso. Quando se discuti<.~ no Imperioso- -
lJl'C casamento ci\'il, os advcrsarlo:-; de sna. 
adopção como a nnictt fórma. legal empre
gaYam o:> meilmos argumentos· qn.') e:~tamos 
a ouvit' hoje. . 

13 
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Tirun1e os ultra-ca.tholicos,que rejeita v<ün 
··eni absoluto a, reforma,-uns queriam o ca·· 
·sarnento civil obrigatorío c outros o qu ..:-
riam facultativo. . 

Estes, pugnando pela dupla fórma legal do 
casamento, argumentavam, como hoje argu
mentam os adversarios da p1·ccedencia, isto 
é-com a Cl'ença, roligiostt; m:ts, :wgumon
tt:t vam para o fim do se dar existenciu lcg<Ll, 
eiTeitos juridicos ao mt~trimonio ecclcsia.stico 
ta,mbem. 

. . 

0 SR. MOREIRA. ALVES dú, Ulll a.pa.l'l;c. 
0 SR. GASTÃO DACUNHA- V. Ex. já len 

o discurso do nobre Deput<Ltlo por S. I;aulo? 
O SR. AzEVEDo MARQUE::l - Pcç·.o i.t, p:.L~ 

la.vra. \ 

UM SR. D-BPUTA.no....:.Ninguem poder<t me
lhor explicar aq uellas pa.la vr<LS {lo (lLLC o 
orador que a.s pronunciou. (Ha clive}·sos 
apa1·tes.) 

VozEs-Ouçamos o or<u'Lor. 

. . 0 SR. PRESIDENTE-Peç~o aos nobres Depu
tados que não interrompam o orador. 

0 SR. MOREIRA AT.VE~- 0 orador bl'ilha, 
~ ainda mais quando G interrompido. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-E' bondade SU<.L, 
-que agradeço. Mais agradecido ficaria ;i 
V. Ex. ,si o visse <L meu l<Lr.lo, pugrmn!l.o po1' 
minha omenda. 

0 SR. MomaRA . ALVES- 0 E:';tado JJão 
obrig<~ ninguem a casar. 

O Sn,. GAs'l'Ko DA Cu~wA- Ma~ aquelle 
que quer casar, :o Estado quer rllte se f'<LSC 
validamente . Eis a q ues tã,o. 

O que o Esf;u.do u1'io quot· é que uingucm 
se fittja cas<~.do. Não é o eelibato que o E:-;
t.ado condcmna ; o que o Bsta.tlo eondcmna 
é a simulaoão urL união eonjug:d por meio 
da bonção da Igreja. 

Ma,s dizer que não 6 obrigado tw caS<t
mento civil o individuo que quer se casal', 
que quer funda.r uma família, ó fomenta.L' a 
de~ordem, é pregar a 1'ebel!.lia á nq::;sa lei 
escripta, que e::;tn.tuiu uma determinada 
fórma solemne para aquellc contractó. Não 
cessarei de repetir que essa fórma é obriga
toria para todos quantos n.o Brazil queiram 
casar. 

Nad<L mah qnm·n que o I'BSpeito á lei. 
Assim trabaJho pn'<t a verdadeira liberdade; 
legibus subjccti ttt l ibel'i esse possimus. 

Sem o scni,imont.n profundo da. legalidade, 
são impossíveis ~L li bcrdade e .a · justiç:éh por
que a ,justiça e a libcrdt:tde só a pótlo fundat•, 
só a póde garanti r a Boberania do direito. 
(Apoiados, muito bem,.) 

.~is o vet·dadcfro liooralisrrio, o unico que 
pótle conjur·ar o í'al:':iü liberu.Hsmo do;:; <.lérna·· 

gogos. o, do; despo I; as. A esse libet•alismo 
j:i alguem r:hamo~t o· liberalismo juridico, 
ob.;erva.ndo com t;azão que. só tem o direilio 
tle· intiiiular-se liberal q_uem o professa e 
í;raduz . a, libertla1le na ;justiça,, como concei
i;o.:; convortivei:'; que sã. .~. E mais que <t 
revolu~~ão feanceza, depoL:; de havee simulado 
com a declaração · dos direi. tos do ltomen1 o 
libora.lísmo · juridico, la.nçou-sc no sccpti
cismo anarclüco e ~o fez conculcadora. de 
todos os . direitos do homem, convertendo o 
apregoado • lihera.lísmo Jurídico UlJ libera~ . 
lisrno religioso c :político,~ amca.ç;mdo todas 
a.s soho~·cw ias, sem as sulnliitu it' lcalmcn 1;e 
peht »ober<tnia 1Lo direito c <Lssim üwen.do-sc 
o l)edosta.l do despotismo milit<ú' em Frau~·a, 
paea, o regresso tlo ~lespotismo r·cligioso n <:t , 
IIcspanha o do despotismo régio. nos . outros 
paize;; da, Europa.. (Apoiados, nmito bem·.) 

Falta. nos, contcssomos,o sentimento do cli
reito,a.(ibralegal,J]uoé . <L força de certa~5 
ra.ça.s ; o a1)ana.gio dos povos val'Dnis ~ cscla
rccidos,.como o inglez. (Há ·ra1·ios apartes.) 

Perguntam porque não se puno o concuhi
na.to ? Já. ti v o ensejo do dizer quo não se 
pune, porque no concubinato ningnen} ~ illu
dido; ha nelle <luas vontttdes conscwntos 
que livl·emeHtc comb~naram aquclla situa
ção, mas no ca,samento religioso, acl;mtl~ 
monto, lhí.·se o contr<trio. · · 

A mulhee beazilcirtt c1ue vae ;t Igreja.,}H'ov-a 
evidentemente que não quer ser concubina; 
a mulher qnc busca santificar a sua união, 
com a honção 11upcial e sõ depois .della se 
entrega, essa não so <wiltctria no concubi
na,to. 

A' concubin11 <L lei não tem que proteger na. 
condiç~ã,o ]Wccn.rüt o immoral que acceitou 
ou procurou ; ·mas <L mulhoe <tbençoadtt pel<L 
Igreja, a mulher que q uiz as virtudes do 
~;acramento nmtl'irnomtl, es:s<t <L lei deve 
amparu.r c clcfomler. (Apoiados ; muito 
úem). . 

O quo se nã.o <tucr é que o homem vtt so 
amasiar na igrcji1, r1ni1ndo tL mulher (esto e 
o caso éommum) que o acompanha. dto o 
altar, sacl'ifica-se na illusão de r1ue aqucllo 
homem é seu legitimo marido. 

O mal c1uc Lhe advem não é immediai;o '? 
Haverá para. ella, na. legislação vigente. a . 

reparação sufficicnte ~ 
Ha pouco, em Frt~nçn., dous illustres ho

mcn . .; de lc ttras, Paul c Victor Marguel'itc, 
dirjgíram pela imprema nm<.L carta abert.<.L 
a.os Doput;a!los o Scnn.dorcs inquirindo dellc: 
a opinião sobl'c a líburdí1tlc do divorcio pelo 
consentimento mtditto· o mc:-;rno pela. vortii:.vlc 
de um só dos conjugo;;;. , 

O Deputado Chatcnet. deu e.:; ta re.:;po:;ta: · 
<(0 (llle me inquieta. é tgw t:t mulher tr~z. 
quando se casa, um capital de naturcZ<L par
tieulal·, c1uc se consome ao lll'imciro u,;o, 
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O Sn.. Tt~IXEIRA DE SA-Isto é a inaugu-que nào p6rlc tornar~~e objccto de uma rcs1;i
túi<,:ií.o uU.crior c '1 ue não tem eq ui v alcn i; c 
no rpw di<~ t·c;-;pcit;o ao m<wi<lm>. 

ra.çf.io do partido Cé1 tholico. · · 

- O g,;i;ado nfi.ó p6dc ficnl' i.ndi.ll'cl'entc :t e~_:s;t 
insi;abilidado do ca,ameni;o, vondo mnlt.ipli
carem-se uniêjc;; qrw a ignorancla. e aluxui'i:t 
improvizam c u in 1;er-e;-;~o OLt a sa.cicdadc de-
pois dcill'n.zom. · 

E nüo si"Lo somente as m;\,s vaixõcs <L ctwsa. 
dos~n. pm·nidos:t inscgurillado na con,;J.itui
r~'il.o da ta,rnili<1 .. O lHcconcci i;o c a ignorancia. 
êoncorrcm a.inda mais p<tra <t cxisl;encia. do 
nw.l cnlil'O nó-4. _ 
·· Drrra.nto seculos osi;:~ve nas mi'i.os do clero, 
na ;tlç:tda da lgl'cja, como um peivilegio, 
a ~'l ,i;l;ribnif'iio do colel1rar o casamento. 
0 . .; dcvcl'::~ do crente e do cid<.\diio fun-
diarn-su. · . 

Na. sueicrl:ule l.n•aziloir•;t, em Hli<L gr<Lnrln 
nmiol'in, c~üholie;t, (: ÜI:Cil. cornpl·cllcntlcr fJliC 
a rct'or;m<L nncotll.r:t~;e diflicnldaclc,> de ad
api;ac;.~io,-sin;'i.o rcsi::it•,)llcia·:... . . . 

O faeto ú que .o ca:'iamen to rcllgwso el'!t:t 
prejudicando . o c;tsa.mcnto civil _o, eonsc
gttin liClflCil te, perturbando, ,,,n_ar~lt LZ<LJlclo re
lações tmpol'1i't,ntissJmas de dn'mto. 

Como ohvi:te :L es~e nml1 Creio r1nc a prc
cmloncia do acto civil 6 o unico meio 
satis!htorio. 

lia cous;t nmi:'i gr:.we: u descaso d:.t ld j:i. 
v;w t~o ponto 'de haver rg10m <tlJençõc 011 
ca.~e perante :.t Igt•cja indivi,luos qnc pelo 
direito nacional cstã.o impedidos llOL' nu-
pcias anterioros. . · _ . 

Aind<1 hoje, a.o entl'm' nesta Casa., um ~1-
lus t;ee Deputado clmmou a minlm att~11ç:to 
para. um tclcgrarnma r.lc S. Paulo, otlltarlo 
n<t '1'1·iúuna, notieia.nclo que o procur<tdot• 

- "Cml do Est:trlo i<t pwvklcnciar sobro o 
facto ele haver o Virrario do Avat•é celuUL'<H_Io 
o casamento de u~ ciclaüã.o j:L casallo eivtl
mont.o com outr<t nltllltm·. 

fi:t dias, qtmndo or:wu, o St•. U!tedd.ltt~ 
n[Olll'~lO, l'Oi'Cl'i 0111 apa,t•to i~teto Hler~1.teO 
occol'rido nu nwu l•:stado, em Aguas V ~l'lin
o~tas, e r.lo rtun.l i;ive notieü~ )JOl' umtt Lolha 
local .tt Peleja. De outr·os f;wtos ton_lw cr:•: 
nhccimcnl;o c aqui mesmo, neste recmto, JL 
se fez refcrencitt <.L nm bispo do Norte ... 

o S!L CAmLLO DE HoLLANDA-ApoiaLlo; o 
bispo cht P;ualryba. . 

o SR. GASTÃ.o DA CuNIIA- .•• que _casou 
reliaiosa.mcntc pessoa. impcd.i<Ia pot· vmculo 
civil n.ntcrior nii,o uissolvido, isto é, p~ssoit 
casada va.lidamen te de accordo com éL leL na.-
cional. · · 

. ('1'1·ocam-se ?nt•ilos outros a.pal'l.cs entre o 
S1·. Esmcndrlino Bandeira c ottlros IJcpulados. 
Soam os lympanos .) 

0 81-:.. GASTAO nA CUNIIA- Sr. Pt•csidcnto, 
no meio tiClsií<L Babel, devo l'CJHlcr llome
na.gom [1, um homem logico, o Sr. F;msto ·~ 
Cardoso. . 

S. Ex. quer o divorcio, odiz fnwcamontc: 
por isso n:1o ClllOl'O ~t precctlcncia, :porque 
vou tendo o divorcio. Comprchcnclo, Sr. Pre
sidente, mas o que não cotnpreltGn<lo ~~ ClUC o 
illustrc Deputado por Pcma.mbuco, i;ao con~ 
tral'io ao clivot·cio, . se manifeste contra a, 
preeodcncia do casanwnto civil, medich~ que 
viriL ellicazrnent;c rtbolir o divorcio, que já 
existe de fctcto cntl'o nós. (Apoiados; 1llt!ito 
úem.) .. . . 

O nobre Deputado, que nao ctuer a dJssolu
bil.idadc du vinculo maü·imonittl c contra o 
divorcio se Jnanircstou tão cloquentcmcnte. 
e1Ú um tl'echo de seu discmso, no qual ca.d<~ 
phra~e synt.hctica c suggcstiv<.t ti um capi" 
tu lo de aecusaçào a, rlescn votvee contra o 
divorcio; o Hlm;tm collcga., si ttpplictH' aos 
factos de q nc temos scíencia. a thcoria elo 
Garoütlo, concordartL . commigo em que 
~~etlta.lment.e temos no BrazH o clelicfo natura~ 
do rlivorcio. Igna.lmcntc temos o dclido 1w~ 
tu·ral da. bigamia. . . 

Esses factos, som duvula ttlguma, rca.lrzam 
todos os 1·eqttisilos nalttraes, ~ncci:nuu tod~s 
os elementos mttu!'acs do d1vorcw c da. bL~ 
O'ainia. Só lhos 1i.Llt<~ um rctiuisito, que e 
put'tt crcaçí'ío cl<t lei o, pol'tanto, ac~o art_i~ 
flcial do lcgisla.dor, q L_lo. (l <t ex_Istcncw. 
lcg:Ll do casamento rcltgw:-;o. (Jlwlobcm. 
Apm·lcs.) 

O S!t. 1•::-;~um,\ LIH:\o IL\:\Ilt·:ll\.\ --Quero 
que y; Ex. mo mo~lit'C na:'i lei:; pcn_ae.:; ou 
ch·i~ llllt Jispo~ii.ivo C!IIO pt•oltiha, q~tc~ unpos
si IJi li tu q11e o lwmom ca:·mrlo. e1 vtlmcn I; o 
deixo SUiL ntulltot• pam <wmsttn·-so eom 
uul;~ uu tL'tt. 

0 SR. GAS'I'Ão liA Ct:t-\11 ;\-Si ellc ê CttS<tdo 
civilmente, uão pude ro<dizar outra.~ nupci_as. 
Niiu prejudicar;i sua conducta domao mar1do 
-nem a stm mulher, nem a, seu:-! filhos. A fa.• 
milia cst<i. constituída. o.j dil'citos d<t nm~ 
llter c dos filhos não peeiclitam com ~L immo-
rtLiidad.c ]Jostcl'ior elo cltol'c da. fami.lia, preso 
plll' um cn.~:uncnto valido. , 

Pol' o11tro la.tlo, a mulhct• com quem o· ma· 
rido -vac amasiar-sa conllccc CJ.UC não é 
li Vl'l' u ;-;& euncubino, s:th:~ q no clle r} casado 
e, a:-::>im,conscientemcntc, livrernenr.e, se fez 
amuf:li tt. 

O.SH.. Es.MtmALlJINO BA_NIJ~!~l.A-Ta~uben~ 
o: Estado casa civilment? __ mdlvlduo:g Ilgados 
po!' outro c<.u:u.me:nt.o relJgJO~o antenor. . 

O S~-t. ALFrn:JJo PJi':'l'O~E V. Ex. aeha 1::-:to 
Jocmlte? 

Drmmis. Sr·.PJ•;;~:itleJJI.c, 1.ú,u !} intr~ir·un~eni;o 
ex<~cto aflit ' llll.ll'-:ie true" C..:od·igo nfto pune _n 
CIJII<;UIJinal,l). l'{[(o é i i,·.)Íill j p1111C <) C'JBCUI!l• 



Cámara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 14:30- Página 33 de 34 

~ato do homom casado nu ;_u·t. 27D, § l". 
Dizem que não pune o adulterio; pune sim, 
no mesmo artigo, o aunlterio <h~ mulher. 
Dizem que não puno o incc:-:;to. . 

Ta.rnbom não é intcir<.Lmcntc exaeto. 
· Nào lHL, sim, a fi guri\ C:'lpccinl do incesto, 

ma:-; o Codigo l)llllC o incesiíu. Assi1n, no~ 
erimo:-> de violencia Ci.Lrual, ~:i (pmlqucr del
los, art. 273 n. 4, ~~ })l"a,tieadu poe certos 
:p.trcntes, o pa-rentesco t\C tor·rm aggravante 
especial. Ora, si. o Uolligo tem na parte ge
ral taxada::; as sw1s aggr<wantc;; c ar.tenu
an tos, c,em ~:c tr;ttando de dcflorall1cnto,etc., 
Cl'ig-c o parcntcseo em aggJ·avà11tO c:.:pccial, 
si ct·cou uma a.ggt'av<wt.o nova. p1Hlcr-se-ha 
dizl.Ú' cm'ialmcniic que }lclu Codigu Penal 
;ni:i.o existe o i ncc:sto ·1 

Vows-PcrfoiLmmmtc. :Muito bcm.(Vw·ios 
O:]Jarles.) 

O SR. l?n.ESJDEN'n- Attençii.o ! cprcrn tem 
a palavra é o Sr. Ga•:tão da Cunha. 

O SJt. GAs1';\o DA CuNHA -Eu disiic, se
nhores, que a. áh:ltcnção do casamento civil 
ou a só celchraç:ão da c0riruonia rcligjosa, 
tambcm je:i. ora, entre nó .~, um artificio frau: 
dulento, como na Italia, · origin<Lndo dclictos 

• ... civis, artificio suggerido por· varios motivos 
q-~(l o gi•anuo ca.rrara qualificou de buoni m~ 
gione, tacs como não pcrdel' um u.~ofructo, 
uma pensão ou <1ualqner outto lucro. _ 

Como reprimir t<ultos crimes, tantos 
abusos~ 

O meu illustrc collcga por S. Paulo, con" 
trario á. preccdencia, mas em boa hora _ con
vencido de quo alguma coust~ - deve fazer o 
Poder Lcrrislativo para remover o mal,rLpl·e
scni:1 um7t. cmcnua, •. que Ctt sinto não poder 
acceitar, porque ella -ó falha, é incorn
!Jleta. 

O SR. .-\zEvEoo 1lAnQUES - Espcr·o que 
V. Ex. a complete. 

O SR. GMJTÃO DA CuNHA -'-Não ó possi vol. 
-E si a cla1'ne 1mlta intolligencia. do V. Ex . 
n?i.o conseguiu fazer obra completa, é pur
qúe 6 defei-to está. na propria in:sufJicicncia 
do instrumento prel'eri.uo. No caso presente, 
estou convencido, sú a prccedencia. Tudo 
iuais é illusorlo c ine1ficaz. (Apoiados.) 

No assumpto, ::;ou radical, quero <~ prcce
dencia. (Ap(wles.) 

Vejo r1ue uns lUMla c1uerem, isto- ú, qucr_em 
o statu-quo; outros . querem a preccdenc1a ; 
outros querem a applica.ção ile determinados 
artigos do Codigo Penal, cxciuido o art. 284, 
está claro. (Apartes.) . " 

O Sn.. MALAQUIAS GoNÇALVES- Quero a 
Constitui(;ü;o pura. c simplosmente. 

0 Sn.. GASTÃO. DA CUNHA-Pois cntü~ovotc 
commigo, poí·quo e:;,tou <~ defender a Collsti~ 

tui~:it:o. Quero (_tuê ~ej:.L um; ~ veedadc o ca.s:.~
mcniíO civiroiJl'iga.tol'io e os nobro:-> Dcpui;ados 
n·ii.o querem. 

0 Sn.. ESl\-lE:ItALDINO BANDEIRA-Nós não 
queremos; quem .quizcr que <.L su::t, familia 
seja lcgi!;irna, ca.:>c-se civilmente ; quem não 
c1uizcr const.Huir uma H.tmília . legitima, 
case-se ::lcgundo rllmlqucr rcllgiã.o.(Apm·tes.) 

0 Sn .. LtAS'l'ÃO DA CUNIIA-A Constit.tüçi:ío 
não d;í. a ningtwm o direito élc se caSiLr 
si não pcl<L Jórma que ell<L preceitlm. 

O Sn.. I·~Sl\IERALDINO BANDJmu - O l~:-d;ado 
não tem fJ nc ver ~-;i o i::idadã.o vac f'ol'm:.Ll' uma 
ramilia legitima ou iltegitim:L,clle diz apena:-l 
-:-;i quere ·: formar uma familia lcgitim;_t, 
casa-te civilrncntc_, si não queres c:.tl-l<t pot• 
qualci uor religião: Qua.ndo ou exerço um 
direito meu, nã.o me pr·coccupo de J<~bcr si 
sou ignoi·a.ntc ou sabio, excrçcl es:;e meu 
dircHo e é Cl[L<~nto lmsta. · 

O Sn,. MoRKtJtA t\Lvgs - Dc-;ccndo das 
alturas em que o oradot· ::;c coUocou tão bri· 
llian temente, devo tlizor qun qw1Tliil) mai.-; 
lllGXOl'IllOS JJC;)tU, panella, taniío })CiOL', 
(Apa1·tes .) 

0 SR. GAS'l'ÃO r)A CUNIIA-,lá. _SC f:tll<L eJÍI 
conflagraçü.o religiosa, ·como si rossó pos;-;i.:.. 
vel isto no Brazil ! · 

Ein parte alguma do mundo a prcccdencia 
obrigatoria; do casamonto civil pl'oduzin a 
conf1agt•ação ·religiosa.. 

VozEs-Ha de produzir. 
0 Sit. GAS'l'ÃO DA CUNIIA-QIHd ! E si 

produzir, ostou certo do que o K;tu.do tom 
clorncnto:l bastantes pu.l'a f'azot' iil'iumphat· 
a lei. · Bastam os tl'ibuna.f•s. 

(Ha muitos az)tL1·les que inlei'1'01UJHJilL O Ol'fl
do?' dw·ante alyuns minutos. O Ol'ttdm· senta
se pm· núo pode1· ser otwido.) 

O Sn .. PltESlJJgN'l'g-'-A i\IQJiU, uiio púdo eth.·I0-
1utanwn&o consenLit· na cuntinua~:ão da, tlis
cussü.o pot• ost.e modo. Poç~o rnais uma vez 
aos nobres Deputados que não intorrompu.m 
o orador. · 

O Su.. Mow~rn.A ALVES:- Quequor V. Ex.? · 
Si o nobre Deputado nos merece ta.nb at
tcnção. 

O SH.. Pr<.I~SIDEN'l'E- Os J1o1H'es Deput.ado;;; 
são testemunhas de qw~ o orador acalJ<i. de 
sco líar-se, por não poder sor ouvido, t<bl o 
numero do apa.rtos que o interrompem con
stantemente. 

0 SR. GASTÃO DA CUNIIA: (levantando-se)
Pcrmittam-mo os meus nobres collegas qne 
eu analy,:;e ou intente a.na.ly::JêU' a emenda 
do meu nobre amigo o Sr. Azcveclo Marque.~, 
port1ue cu disse que, a. meu \'Cr, a uoicu. me
dida offic<tz era a prccedencia do ttcto civil. 
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Ui\r. Su.. DJ•;PTJ'l'Ano-Tem toda. ra.zfLo. 
O S~t. GASTÃO I>A CuNTIA.-Diz a emenda: 
~<Os C<1Samcntos cclol;n·ados segando os pro-

ce1tos de (1uacsquer se1tas ou confissões reli
giosas nã.o isentam a. ttuem os contra.hie da 
responsabilidade ef'iminal que eoulJet· nos 
casos dos arts. ~07, 270, 271, 272 c 27:1 do 
Codigo Penal.>> 

PreliminaPmentc: os illnstrcs rept'nRen
t~tntes do clero nesta CaséL e os iUustl'es 
Deputados que os ~tcompanham, não podem 
logicarnente accei tar a emcn1la, porq uo, si 
para <t Ig-reja a. benção n npci:d é bastttnto 
para legitimar a. união, aquelles (l\lC assim 
pensam, digo cu, nã.o podem pcrmittir 
que, apezar da cel'imonia. sagr·ada, apezar 
da sa.nWicação. eonceJida. pelo saer<.LrrtOJ1to 
:í.q11ell;t união, 1iquem os esposos rcspons;wcis 
por ct'lmm; de seducção, do violoncitt carnal. 
(Apoiados; muito bem! ) 

O Sn._. Azi~VImo M"'H.CJUJ~S - Responderei 
amanha a V. Ex. 

0 SR. GASTÃO DA CUNIIA-Congea.tulo-mc 
com a C<tmam. 

A emenda nada. mais faz· ClUC man1lar ap. 
plic:u· o Couigo Pemü. Ora, o codigo pune o 
el'Ílttinoso pol<L seduc~~:to ou pela viotencia; 
portan t.o, a · ememh~ t'\ r:i.lhtt: nf.í.o al.Jrange 
todas as hypot.he~cs; n quando a.ppréhonélc 
alguns casos, d;L lacil n.ccessn ao sopltisma, 
dos tribunaes. 

Assim, falta ''· emenda em estupro. Ora, o 
que constitue o estupro é a violoncia phy
sica. 

O al'tificio ft'audu~ento, a scducr;ã.o, to!ln. o 
qualquer rnanobm~ par·a illudir, para con
vonem• de quo o casamento religioso é bas
tante pa.L'<L logitimtLr a 11niü.o, para constituir 
<L f'amilia, tudo isto oxcl11e a idéa. elo violcn
cia physica. 

O individuo lrtllÇ!U. mão do ca.sa.mcilto rcli
gio~n P<Lt'<L possuir uma mulltet·; é o meio 
paL'iJ, conseguir um fim. liOIJVc a.rliiíicio, 
houve rr·a.ude, rna.s não violcncia. physica e, 
a.ssirn, nã.o h avo l'<L tribunal nenhum que 
capituLe o facto no delieto do estupro por
que para. caracterizai-o falta. o elmncnto 
essencial. · , 

Ess<.L vloloneia. se presumo no caso do 
ar.l;. 272-dir-se-lta.. Mas, quando se teakLL' 
de mulhm· maior de 16 a.nnos '? 

Tarnhcm considora.e-sc o casamento reli
gioso como a fraudo empregada para o clcJlo
ramcnto, só alcançaria os casos em que fosso 
menor a deflorada. E qun.ndo se tt•ate de 
muJher virgem e maior ·t Tambem esta. não 
pôde ser Hludida por meio do casamento 
religioso? 

Mas; si no cttso occnrrcntc, o casamento re
ligioso foe o meio· fra.udulento - a emenda é 
desnecess<~ri<t, poi.; o caso incido 'nas de fi-

niçõos dos arts. 207 e 270. Si, porém, nã.o 
houve artiflcio, si não houve ma.nohra., si ti. 
u.bstenção do eontracto civil promana. trio 
sómente clr.t ignora.ncia uo con,juge, a pena
lidade proposta. é excessiva. De modo que a 
emenda. on (: <lesneccssaeia ou é draconiana. 

Poi.~ algnem, que Itã.o sclduziu, que nii.o 
enganou, qnc ni'í.o violentem a mulher que 
t•eeobnn, de boa. m, pceante I) altar, ha rle,JI 
soJTeer <L pena elo; crimes de <leflora.rnento,"1 
do r:.•,pf;o, do esi;upt•o, ele qualquer dos atten-
i;atlos contra. o pudor c n.ltonra '? ' 

O jm·y applic:mL tacs penalidades ? 
O illusf;re Deputado só teve em vista esses 

casos em quo lm manoht'll, Ora,, o cc1~o mais 
connnum r1ão é esse. Para. o ea.so mais 
comrnum, ó 11UC cu quero unm providencia. 
e lcmbeo-a. crn uma. figura noYa de delicto, 
sancciona.do pot· uma penalidade ln•anda .. 

Mesmo, pol'ém, na.quolles ca:-;o,; cn1 que 
houve m;í. fé du, parte ele urn do::; conjugcs, 
por exemplo, no caso de calar-se o ospo:,o, 
m~~ fé que se limitou a silenciar a circumstan
cia de ser inexistente o ca~;n.mcnto religioso ; 
nes.~e caso, em quo a m:í. fé consis&o om 
um aeto nogãGivo - qnal o de não lnstr-uit• a. 
:;ua noiv<~ •. não i':!Cl'Ü. licito con t.cstu.r quo 
honvcssc sedui:ç:ão ou i'ea.udo no :c·e~tLlllu do 
Cocligo Penal '? 

NU. o será uma defesa. possivel . pora.n Ll.l os 
tri buna.es ·~ · 

Or~., não podemo~ iior· muita. eontüwça no.~ 
tL'iiJttna.e.~ populat·os, c1ue são os flUO julgam. 
O-' delictos previsf;os na emenda. (Jtpro·tes.) 

Esse la.do pL'oeos:;ual influiu p<tr•a.que eu me
disso a. pcn<L <1110 propuz na. minha emenda, 
pois ella, ''' vingttr, como KO c.~J)Cl'LL, o justis
sirno proposito d.o rcstabcleco.r a a.lç:.Lda para. 
os pequenos delietos, a p:malidadc quo pt•o
puz lov:1l'<Í. o novo delicf,o ao julgn.monl;o (lO 
jttiz singula.1'. 

Além de 1ptc-a omiilsito !lo contr<wto civil 
IJ um facto rrmtnrial, do pt•ov:L inilludivol. 
d.o exisf;onei<t inllLIOsl;ionnvol-. 

Em summn.: a omend:L suppõe o caso clü 
alguem s: ctts:w religiosamente, convencendo 
a mulher do quo :Lquolln. cerimonia é bas
tante ou sob prorucss;~ do 1·e:tliza.r depois o 
aclio civil, promessa qne não cumpre. S:i.o 
os dous c<tso:,; mu.is r:.tros. 

Escapa-lho o caso comrnurn, que é o c:J,so 
de boa J'é ou ri.tl ignoranci:t, nã.o ju,t.iticavel 
aliás, m:w lmsta.nte p<t.l'iL em rnefill.. razfl.b 
excluir o f'a.do deli.ei;noso da gt·a.vc conceitua~ 
ção dos referidos aef;igos (lo Codigo. 

Mesmo, porém, dos cn.sos previsf;os na. 
omcnd<t aJgnrnas hypotlieses podem oscn.par 
:L sa.ncçilo penal existente. . 

Hypof;ltoses mesmo lmvm·:J. em rJnc a ro~ 
paraçií.o do mal sorti i!nJ!ossi vcl; imn.gine-~e 
o caso de fu.llecor o crmunoso an·tcs da con
monhL civil •.• 
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Nã.o soi si j<i. estrtmos mt hm'n !lo 0xpe-
11iento. 

O Srt .. Pn.ESUJENTE- Aindn. nã.o ; porém 
:fàltam quin~o 1ninutos p:u·n. enti•a,rrnos nu 
expediente. -

0 Sn. GASTÃo· DA CtJNllA -E j:t estou 
bastante fatigado. Eu filtasi que pcdil'i<.t a 
V. Ex. pa.l'a intorrompcr o meu discnrso c 
"terminar dopois,embora contrariando a mim 
mesmo mais do que á. proprb Ca.nu1.ra., quo 
.iá. deve estar ÜL tigarla 1Lo orador-. (Na o 
apoiados ge1·aes. ) -

Minha . demorada pre:'lença na tribuna já 
vae causando rcp:wos. (Nlío apoiados gentes.) 

. Não me refiro aos collegas, cuj:L attonçú"i.o 
e mot~o de deSVH.I10CÍffiC01iU pa,r;L mim. 

Si tal offcilsa houvcs.'>e, cu scwia. dos pri
mcii·o:-: a eonm' em d.ef'esa dct liberdade. 

Estou c:mvencido tmnlJcm de 'JllC a prc
ecdenei:t o não qtmlqnor nrnrL d<Ls medidas 
ccelcticas lnm bl'a.(las (\ a peovidcneia. le
gisln.f;iva caJl::LZ de ilcbcllar o mal, unie;t pro-· 
vi!leneia satislhctol'ia, pm'flHC só clla. t'\ 
ellieaz, pl'Ollll1tl1~ e insophi:;ma.vol. (j)htilo 
be11t ; m-uito bem ; applausos prolongados. 
O onulor d comprimenlado c abraçado por 
lodos os seus collegas jl?"escntcs.) 

SESSÃO DE :11 DE MAIO JJE I POl 

(ViJe pag. ~10 do presente volume) 
0 SK. FAUSTO CAR!lo.-:o- V. Ex. f:dlo dez 

•lias c eu a.qui estarei paen ouvil-o seni}H'u 
com,pra.zer. (Apoiados.) 0 Sr. -Gastão da· Cunha_ Sr. 

O SR. GAsTio DA CUNHA-V. Ex. vê qnc Presidente, (\ clwi:t de en~ina.mcntos para o 
eu procu1·o sempre acwlir aos a.p~_Lrte:> com 110;-;::0 pai~ a historin, do que occoreet.I l.Ht Be!
que a a.ttenção <los collegn.'3 me lwurn e, gic:~, relativamente :w casamento ClVJL obi·t-
quanto cabe em minhas forças, procuro gat,nrio. _ · 
responder tlS ohjecções qnc a maior compe- A nn.naçã.o das a.lt;ornativa.s ]Wl' que passou 
tencia delles contrapõe ;1s minha~ idl'~as. · alli 0 novo in;;titutD f;:~l-a-hei, sonindo-me 

Os apartos fora,m numm•osos c continuos; <lc um livro classico soln·c :.t constituição 
-pelo qne Jn(! tlnsvioi bastante do quo pro- liCig<t-_ 0 commeni;ario de Thonisscn. . -

tendia. (I izm'. Prenotarci (1 ue em 1'mn lmma ontl'n. legisla- . 
O SR. MALAQUIA:l GoNCAt.n:s- v. Ex. é ~ão do mlindo ü mctis ampl:t c mais completa 

· coml.Jn.tento do tal ordern que todas e:;sas â lihcr(ladc dt~ Igrcjn., porr1ue em paiz algum, 
ditllculda.des dosa.ppai•cccm. (Ap01:arlos .) nom 1Ú~ Americ;t do Norte, elh se org'aniz:t 

nMis livremente. Basta. dizer ClUC a. Bnlgic:t, 
O Sn. An·r11un. LEMos -Mas os apartes por força do art.. 20 <h .sua_ Cnnstitn_ic,~~o, é o 

nti·a.mm. unico JHI.ÍZ em que _::..1m nao faz. <l!:_.llet·cnç!L 
O Sll. GM;T::\o nA: CP:-IIIA-Yon sontar-me entre as congroga.çoos ou í1.ssoctchÇ'.oos ro.li-

1101' lh.1.iga.du. giosas rle qualquer n;:ttureza e it~ nssocn~~ 
Ncsli:L Ca.srL out!'as pt~líLYI'rLs n.ní;orizadas se n'õos communs. Penso que menos llboral f01 

ÜWnt }ll'OllllliCÍHdO flll1 8en1.ido COJJtl'al'ÍO UI) UOSSO cst:Ltnto ]JOJitiCO. , . . 
mn11 ponsa.monto o aind:t honl;cm 0 s1·. Depu- l\Iuito JH'opositalmcnto flUCL'O mvocal' a, h
tn.do Tosta, cuja intellignncia admiro, e cuja çli.11 helga no gra.ve assnmpto 11ue cstam11~ n. 
}H'nl'untla convieç:;Io cu Hincemmcntc invejo. dcb<tter. Vejmnos o que so passou naqyedo 

N .1· .1 pc,1ucno paiz, eminentemcn.t;c <?!Üholtco o 
o utSCUl'SO ue S. Ex. honvc trechos com sincera.mcnse liber<LI-nn. legtsln.ça.o, na ]H';L-

a uncçã.o de psa.lmo. Eu bem quizera (lHe ticn do.~ goyernn,;,nos scni;imonto;; da popnl:t
nessas pa.Iavrn.s do S. Ex. tã.o confiantes no 
exito do Congresso Catholico <laBahia, tam- ção. l t 
bem vibrasse a inspiraçã.o de uma prophecia. Na. Belgica, reunida :t Françn. r. nra.n ,c o 

primeiro imperio, foi introduzido o ~asa
Ma~_nã.o creio; ~enho motivos para não monto civil. 0 1wcscripta a. preccdencin. do 

· acl'Cl~lti.Ll' nn, cfficacm dessa propn.ganda, qtic, contraci;o :'L bençho nupcia.l, sob as pena.~ 
volvidos on~o annos, deu no Brazil. a.-: re- eonsigna.das no Codigo Penal (b 18~0. 
suttados (llle estamos a. prosencin.r. Em 1815, <.tpôs 0 congresso _ue VJOnn::L, um 

Ki'í,o. Eu qucr·o a prccerlencia. do casamento decreto do soberano dos Paizes Baixos abro
civil ao religioso. Obedeço ta.mbem a uína gou o art. 54 da lei do 18 geeminn.l c os 
convicção, que ú igualmente sincera e arts. HJD e 200 do Codigo Penal ft•ancez: 
profunda. Dahi rcstJlta.ra.m graves abusos, diz }-'ho~ 

Tenho ta.mbem a plena eonvicçi'í.o de que nissen. Numero cnnsideraveL de lutlntan
essa precedcncia. nã.o viola o texto conid;itn- tos dos campos, esqucem)rlo flliO o .. ?asa.
ciona1, por isso que nü.o fere a liberdade 1nent.o eivil e1·a indispensavcl pa.m legi1,lmn.r 
espiritual do crente nem a li herdade do a, f'amil ia contcnt:wa-se eom u casanwnLo 
-ae~;ão·:fla Igreja. r cli g i os o.' 
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Tal situação demoveu o governo dos Paizes o todos, deve s:>brelevar• ao que não é feito 
-Baixos e nienos do dous annos após o citado i nTí.o no interesse de alguns.» 
d.ecreto de 1~15 (7 de março), foi. cllo rcvo" Eis a, vci·!ladeira maxlma, commenta 
gado pela lei de lO de janeiro de 1817, que de Laurcnt;. · 
novo poz em vigor a lcgislaç~ã.o franecza re- «Que rc:>nlbl'ia !h~ inc18pendencia. :~hsolutlt 
lativa [L celcbraç~ão dos casamentos.-. do e<1.samcnto religioso '1 Aanarchia, a disso-

Ta.! m•a a situação quaml.o, por decreto ele lução !h~ ordem RociaL. A applicação ampla 
IG de outubro de 1830, o governo proviso1·io do principi.o tla. scparaçho rla. Igrcj<t do Es-

. abrogou :.~s leis gcea.es c pa.rtienla.ros «en- tado, que rlen em resultado a, plena indepen·.J.: 
travanJo o livi'e exercício de qualc111er culto dcncia do cas:tmento relig-ioso, que é um·'l!llll 
e submottcndo aquelles C!UC o exercem a casa.meni;o n.pparentc ~tas olhos da. lei, seria 
formalidades que offeudem as consciencias e suhversiva da, ordem social.» 
constrangem a manifestação da fé religiosa». No coner da. discussão, c1ue foi tão calorosa. 
Concluíram logo que o ,clero havia recupo- como aqui, citou-se um facto que escanda· . 
radp o direito de dar a benção nupcial sem lizou a,Cama.ra. 
::;m' ohrigado a espcrat' a celebração prévia Algucrn casado só religiosamente prejudi
llo casmnento civil; ma.!'l os !Jispos belgas, cara •~ filha. em beneficio d<~ mulher. A filha, 
paea o fim de prevcnit' os abusos que se ha,- já. · casada, movon nm }Jlcit.o para o fim de 
viam manifestado sob o regirnell dos Paizcil rcd11zil' as.liberalidadcs cJnc se1t pae fizera~ 
Baixos, ordenara.m aos cums (11lO não usas- v:tlontlo-se do disposto no n.rt. 1.094 do Co· 
sem dessa faculda.dc si não em casos urgentes digo Napoleão. 
e depois ele haver consultado seus superior0s Essas li1Jet'alida.t1cs mJuivnliam á. desher,.; 
ccclesi<tsticos. dação da filha. 
· Parece que, a peza.r .das l'ecoliunen(lações ao Eni defesa, contrariando o pedido da filha. 
episcopado, muitos conjuges, mórmente nos allegou a ruiU cpw, sendo apena.s casada pe
campos, deixaram de celebrar · o seu casa- ra.nte a Ig-reja, r.~ autor<L nã,o era filha rló 
mento civil, e foi para. pôr termo a essa cul- morto, não tinha titulo algum fL successão, . 
posa negligencia fJUC a maioria catholica do nem siquer o direito do usar o nome com 
congresso votou a emenda. do Fargueur, '1ue que se apresentara em juizo-. 
so tornou o § 2° do art. 16 da Constituição. ~O faci;o produz impressão profunda e a. dig
Emuorn. alguns membros portenecntes á Cllssão foi adiada. 
opinião liberal confessassem lc~dmento que a Em seguida, continuando o delmtc~. o par
clisposição contl'rwia.va o principio consti- liido catholico cessou a. opposi.ção quo fazia á 
tucionai da liberdade de cultos, foi preciso emenda. apresenta.da poi· Fa.1•gucur nestes 
rnolgar o· rigor dos principios, porqno no termos: «0 casamento civil devee<i. preceder. 
direito nacional a. legitimidade dos fj.llws, a. sempre :'L benção nupcial, salvo as excepções 
estabilidade das f'n.milias, ::t tr·a.nsmissão legal que: n. lei estabelecer». Essa emenda, votada. 
tlos henil, diz Thonisson, o uma mnltidão d.e pclos.cat.holicos, e o m•t. lG du, Constituição 
outeos inteeesses :::·espcitwci~ dependem do Belga. . 
cumprimento flfLS corimoni<Ls do cttsa.mcnto Direi mais cp.te até hoje não houve lei que 
civil. viesse estabelecer qualquer excepção á.quelle 

O texl;o constitucional é s11nccionado pelo preceito. Em seguida. o art. 267 do Codigo 
art.. 267 do Codigo Penal. · - Penal voiu dar sancção ao m•t. 16, ultima. 

pu.Pte, d:~ Constituil;ão Belga .. 
«E os tribi.macs applicam o c:it:ufo art. 267 senhores, desta. tribuna se teem 1•eferido 

com rigot·, decidindo que tal applicaç:i,o nlio f:tctoR ma.is escandalosos. En, o a.nno. pass~do, 
·~st<i subordinada <'t cxistcncia. da m(L te, por- rcfol'i alguns de que tive em mão a. pl'OVa 
que se l;rata üe um:.~ medida. de ordem pu- judicia.ria. 
blica e de policia., quo a 1Jon. m do clelinquente Em a partos numerosos indicaram-me factos · 
não podir.t torna e iLLusori:t. » identicos occorrido::~ no norte e no sul do 

O civilista La.nrent, referindo-se ao debato pa.iz. Chel)'uei a dize1• eni;ã;o, taes o tão im- . 
na Constit;uinto Belga l'clativo ao casamento port<l.ntes"'a.s declm•ações feitas por varios col• ·. 
ci.vil, taml)em narra quo o pai·(;ido catholico legas, que, para deTI?-onstr:w a existencia_do 
.alli fazia forte opposiç'lo il precedeucia obl'i- mal e tornar imposstvel a sua contestaçao, . 
ga.toria. bastava aquelle vor(ladeiro 1nquerito par la- · 

Defendendo-a, dizia Defa.cqr. : «Não ; o ca- mentn.r. 
samento religioso não deve sel' indopendento Vou hoje citar dous factos de natureza di~:., 
do casamento civil. E' necessario que todos versa desses que foram apontados. . .··~ 
os culto;; sejam livrei!, mas é neccessario A viuva de uma alta patente militar (viuva ~., 
tamhcm quo tL lei civil conserve a sua força; canonicamente fa,llaudo), foi. ao Thesour.o : 
c Hlll)JJ'e CJIIO o poder temporal sobranceie, buscar o meio soldo <t que ~e JUlga v~ colll: d.l;;· 
p (l)'clllf'

1 
sr.ndo iL Joi civil roi La. no intorcssn, t·c~to, m:~s o 'l'liosom~n.01H face rln.. let, dee1dp1. 
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.Á.PPENDICE 

· rrtc olln nií.o tinll:t 11m real a NcCliOI\ p Jl'
(L!IC n1nortr> ern homem Noltcil'o. E!'ltc flLcl;o 
J16dc ::;cr .<L;;te.;t;:Ld•J pr1t' llrtt illustr·c colleg•~ 
mililiat', cpw e:d,;í, JH'e ,;crnc~ 
· Ag<Jl'<L,. m1l.r·o !'oLcG'J em 11110 o _e:L,>;:Ltncmtc' 

r.3.J.igioso dc11 luel'o . . 
-- lla c::cr·ca dJ rhms mnz;es aproscnt• u-se rc
qnor·enrln <Lf.l \Jinist;t·o 1la J.t'azond.<L o Jmga
mentq do nHli r, soldo, mn<L sei!IWl'<L lilln dn 
mi.lif.at· e j;i, c<tsad;L t·cligius:mwntc. 

· () "'lirtiSfiL'O OllVÍ.II. O Jll'OCIH'aU -Jl' !li.L H.epu
lJ!ica q11c lhcdcu um<t irJL'orm:wi:í.o pcl'lcita
m :;nl;cjuPidica, em 1Ywm• da.rer1uerentc, que 
c n face d:L Con~l.ituiçií.o era solteira.. O 
1\linistl'o coulin·mon-sc o or·dcnou o pag<J.
mcnto, naua. pod<:rulo oppol' a c :~m .fmudc 
eon tra o Thcso11r·o. 
- o 1iwl;,, _l.evc nnt;ol'ic!larle pela imJH'ens<.t. 
I-b 011 fit·os f;wtus de manolm.L i~ual. · 

Todos est,es factos veom provítl' que o ca
samento religioso é o in~tr·umento de ()clictos 
criminaes e civi!'l. Essea f'actos criminosos c 
almsivos sã.o conHcquencias elo casa.mcntó 
religióso independente do civil. 

Senhores, o -partido catholico belga., dca.nto 
de um facto de menor import,anc:ia., recuou 
nobl'cmonte de sua. att.itudo lrostil par·a que 
a bandeira. da. lgrcja.·nã.o cobrisse a. immont.
.lidadc c o cr·ime, c votou pela prece<lcncia do 

-casamento civil. 
Eu' <Jnizora., para. tanto, invocar· os senti· 

men1;o.;, sem duvida. ratrioticoH, do clero 
lJrazilciro c daquclles que, cnt_endendo uc-
1cndér <t religião, acompanlu.m o clero nest':l 

. momento. 
Sr. Pr·esidcntc, a questão voltou de novo a.o 

· ·· pa.r·larncnto hclg-á, quando alli se discutiu 
c voLou o Codigo Penal vigente, no qual se 
c:d.:ttuiu a sancção da pl'ccedencia.. 

NaquoUe pai:r. eminentemente ca.t.hollcu, 
J•cgí<lo por uma. constHuiç~ão libcrrima, e 
on1lc :_L_ liberdade não ó simples promcssá <la 
bi, ni ngucni contestou a noccssidado dlJ dai' 
aanecão ao preceito constitucional. 
· Armna.s alguns intenta.ram a.t'u.star do p<tdre 
a pena est:.Lholcckla colltl'a, a prioridatlo da. 
cedmonia. ccclcsia.stica.. · 

A Camara. aca.lw, de rclcmbraJ' as ai tm·-
na.'t.ivas da c1ue.~tão alli, como por mais de 

~., .Uina vez tivcr·am os legisladores de pôr 
' '·-cobro aos almsos que a indcpcndencia. do 

casamento religioso produzi<t em dctr-ilncnto 
d.a; ordem sociaL 

0 Sn. F'AlJS'l'O CARDOSO- V. Ex:. quer com-
. parar :~ Bclgiea eom o lJL'azil ~ 

o Sn. GAS'J'ÃO ]lA CUNf!A- Não comrmro, 
cont'f'onto ; e cnnfl'onto p:u·a rlizer· que, si nu. 
BelgicéL, paiz pequeno, de populaçf.i. o densa, 
fqí f'unesi;o pel.'mit.t.ir a )il.'ior·íclade da. ccri-

. mpni(l. _religiosa, r1uc concederam ma.is <lo 
H tÚa vez ,Para se ;n•t•epend c r· c rn mais d.e uma 

vez, não menos dc:Jn.siiros<t será. ella neste 
pa.l:r., cuja pornilação se rarcf'az disseminada. 
por um tei' r-itorio irl}mcnso. . · 

Entre nús, pJrtanto, é mais dillicil instruir 
a populaÇão. Os habihntc: do interior ... 

0 Srt . FA US'l'O CARDOSO dá. outro aparte. 

0 Stt. GAS'l'Ãü DA CUNHA'.:....... Do accordo 
em que a in ;; tl'Ucç~fw não dimirrur. a crimi~ 
nalidadc e ap::nas a1iransf'orma. · 

R~t:t verda.du, porém, tem n~) ca.so uma 
applicaçã.o <lcscabid·a, uma vez quo a g1•ande 
maioria, a quasi totalülu.de dàs uniões con-
jngaes illegitimas, is~o é, ~q)ena.s cons::.r.
gmdas na Igt·eja., tem sua. causa no pre
conceito ou ignorancia. de ambos os esposos, 
não tendo sitio um dclles víctima nem de 
violencia., nem de fl·a.ude do outro. 

Algumas dess<ts uniões illcgacs, entretanto, 
ou muitas si qrrizorcm, !:lão _conseguidas pela 
maldade de um dos conjuges, bem esclare
cido sobre o nenhum valor ,jul'idico do casa
-mento canonico e que abusa da. ignorancía 
do outeo conjugo. · Ha um consciente o outro 
inconsciente tla. incxistcncia, logal do casa-
mento ue efl'octuaram. · 

Dizem-me quo o inal é provisorio c que a 
instrucç-ão vir~l eliminai-o. Este provisorio 
j;t i;crn mais de uma decada. . 

O casamento civil é coevo da Republica 
no Hra.zil. Toda.s as~ reformas trazida~ pelo 
novo rogimcn ninguom negará. que se ad
aptaram mais otf menos ; e digo· mais ou 
menos, q_ucrendo alludir a algumas pouca.!'! 
cy;jn revisão ou correcção ha. quem protenda. 
o nesse sentido tom a.llerto discussão, ini
ciando propaganda. Quanto á. secularização 
do casamento, entt•etanto, quo foi de cntt·<: 
ellas a menos com batida na. Constituinte c~ 
contra a qual ni.í.o lrouvc p1otesto ou recl:t
mação claquellcs 11 ctuern ella mais de perto 
interessava, (\ essã _ reforma, (!llO aliás J;'l. 
vinha icita. nos espíritos clcsse o impor·io, 
aquclla. que nütis 1;om sido ílludida. n<t ex
ecução .. Illu<lida., sim, por·quo não é respei
taú;L por muitos neste paiz; Wudida, por
que muitos flUO querem casar casam"'SO 
por fúrrn:..t divol'.'la daquclla que é · v:llida, 
daqucll<t CLUC é ohrigatoria e não facult;a.tiva. 
Ora, illudir a. lei não é Hó contraviea seus 
termos, mas a Hua inten~~ão real. Qual a in
tenção do arii. 72 § 4" d:.L Constituição nií.o 
valo:.t pena insistir. 

O instituto ahi estabelecido como o uni co 
para fundar· a família , e si é unico esta ex
eluida a idêa de ser olle ütcult<ttivo, esse 
instituto constitucional esb.í. sendo desrespei
tado, ou pül' osl;e ou por aquelle motivo. E' 
urn facto, porém, o dest·cspeito. Ot·a, pódó 
c deve o Estado assitll;ir indilfercnte ;i, frail~ 
dação de um instit11iio jmidico de t<Hn<LÍlllU • 
N:levn.nei<.t. ·~ · · 
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Illtvcr;í quem conteste ao Estarlo a com
. petencia. par·a assegurar a exceução de üma. 
lei, para mà.ntcr· a vrdem jurídica ? 

O texto constituciorw.l até hoje não ÜlVO 
sancçã.o, como já a teve na Bclgica, como já. 

"- dispositivo igual a. teve, sancçã.o penal, em 
outros paizcs cultos. Eis a questão, eis o 
remcdio. Nilo qucr·o outl'a consa . . Como 
obríga1· o eithvlã.o 't -

Nada mais daro, nem mais simples, 
O muJ ·~ provisorio. Tanto melhor; a a.p

]Jlicação da perü~ f;ambem terá. raras hypo
th3sos que se não repcf.ir·í'í.o. E vindo a pena, 
ainda mais p1·ovisorio será o mal.. 

O Srt. FA'Ús-ro CAn.Eoso-V. Ex. estabelcc':l 
tJm<.~ pem~ par:.t os Hubentef!, porque nã.o a 
1)ropõe tarnbem para os padres·~ · 

0 SR. GAS1'ÃO DA CUNHA - Vou dizol-o a 
V. I•:x. PeGo, entretanto, a. meus collegas 
qnc não ·descubram menosprezo do minh<~ 
p<l.l'te,si deixar tliPresponder a •~lgum aparte. 
l~'quc ltojc . :-;(1 me re:'lolvi a 1'alla1·, con
cluindo o que tinha a dizer·, depois de ouvie 
a opiuião, contr·:wia. a minha, de algum~ 
collega!:l.Quero set• ht·evc o hontem os apar
tes m'o impcd i mrn. Quero deixar a tl'i
hüna. 

UMA Voíl- Mas V. Ex. o~tá ill11str•ando o 
clcba.tc. (Apoiados.) 

. 0 Srt. GAS'i'ÃO IJA CUNHA- J~stou conven
cido de que no <lirL em <1 uc for lei a. sanc
l,:ã.o penal. · <1uc proponho, est<í. ·asxegut·ada a 
)n•eenrlencia ; não havet•:í. um padre f!IIO 
l'Cccba. m~ su<~ ig1·eja um casal quo não lmja 
pr·eviamenl;e cumpl'ido a obrigac,:ão civil. 

O Sn.. GuEHEWA Moun.Ão -Não apoiado, 
pot·que ou caso antes do civil. 

0 Sit. GAS'l'AO DA CUNHA- LamQnto a de
claração, 11 uc rao xurprohendc c que evitarei 
commerrtu.r. Ap_enas olJsorvo que cumprem 
melhor o se1L t!ever de cidadãos os positi
vistas c até os maçons, que absolutamente 
nfí.o eelebJ•atn Huas cm•imrniaH I'ituaes :~ntos 
do ca.sament.o civil realizado. 

0 Srt. BAIWOSA. LIMA- Ma~ HiÍ<l o í'a.zcm 
sob I) imperio tlü coaer;ão jurillie;~ ou ameaça 
do ca.deia. 

0 Sn.. GAS'l'ÃO DA CUNHA-Ma.is louvavel 
·aín~a o procedimento du. Igreja Positivista 
e das -lojas ma.çonicas. No Bra.zil o casamento 
civil é obrigatorio,da.hi so segue quo ne
,nhuma oulira. fórma de união conjugal sub
stitue o casamento civil ; a benção ecclesias
tica. nã.o suppro nem dcstróe o casamento 
civil ; ;~ssirn não deve a uençã.o precedel-o, 
po1•que 1.a.l PI'f:COdoncü~ va.e, não de direito, 
mas do f'acto; 1Hlpprlntlo o contracto mór
mente uo:~ campos, entre a população rural, 
onde por esto ou aquelle rnot;ivo a obrigação 
do conl;t•:wto ú ft•:wdarl:L. (Vm·ios ap(trles.) 

O:tllH\I'Il v. I 

1-:ir. Presidente, certa inr.r·a.nsigencia tllW 
vou observando neste debate rar.-me en
trever nelle alguma cousa do mais grave . . -
l':u Já tenho o direito ue dizer que o que está . 
em per·spectiva pat·<t alguns é a supremacia 
da Igr·eja . na dit•ecção dos governos, é •~ 
perdida. influencia temporal . . . Sim ; neste 
debato encontramos um residuo da vellm 
contenção hist;orica.,cntt-e a Jgrej<t c o Est.adOJJ·. 
ducllo que vem desde o seculo IX, tjuu.nd~ 
se fundou o poder politlco dos Papas (apoia• 
dos; nr1o apoiados ; apartes), que no seculo X · 
produzi11 o terror religioso, e no seculo xr, · 
após a grande luta entre o poder civil e o· 
theocratico, se suspendeu pela victot'i<1 do 
Gregorio Vlf. 

O Sn.. V:..Lots m~ CASTRO-Não apoiado ; 
ta.nt') que ne calendario positivist;a. Grog.Jrio 
VII é considerado como um mn.l'tyr· da 
liberdade. 

0 Sn.. TEIXEIRA. 1m SA'- !Má. pondo o . 
dedo na clmgn.. . 

0 SR.. VALOIS I>B CAS1'Ito-Ern lllnl\ t}p:Jca 
como estn., -V. Ex. tem osta linguagem ·~ 

0 Sn.. GAHTÃO DA CUNIIA - 0 po1lcr civil 
nã.o ;~bi·iu mão de seus <lircit.os c já no 
~'!eculo Xlll app~troccrn n.s gt·:~ndes commü
nidatlcs políticas, vencendo pot' sua. vm: o 
poder civil no seeulo XIV. EssiL vidoria se
tornou dertniti va no scculo xvrr. E' inutil o 
esforço da. Igr•eja p:w:L recupoi'ar o tlominio 
perdido. Nmn valem para. rovivol' osse pas
st~do irrevivnscivol umas t:wtas pr·otonf~Õe!:l 
q no ai ndíl. so propugnam. ( Apoiwios; neTo 
apoiallo.f; apartes) . 

O r·<~,senltoees, q u:.~n ta.x contl':ul icções, quan
tas re~t·acta.f;õos ! O Pontifieado na Allema.
nh:~, quaudo teve de dar IJ;Ltalhu. 11.s leis ~o 
m:üo de 1873, tt•abn.lhou pela. sep~u·a~~ao 
entre a Igreja. c o I~stado, contt•at\ :;opa.r:~c;ão 
ba.tetH;e 110 Hr·azil dut•a.nte o Importo e 
aind:~ agora contr·:~ a ~epar•:"'iã.O se ha.f;o na. 
Ropublic<~ Al·gontina.. 

O S1t. VAr,OJf> DI·: CAK'l'lto -lsKo uã.o oslá. 
em discus~fi.n. 

0 SR. GA8'rÃO UA CONIIA--EKt;i. tlominanrlo 
a. diseussão <L velha. prct.enf;ão a.bsorvonte do 
espírito secular pelo sacerdocio catholico. 
(Apoitldos ; ncio apoiados ; apade:s.) . ·, 

Lucram com a. sepal·aça.o tanto o Estado 
corno a Igr·eja. Eu quero a. Igreja livre, 
porq uc sua a.c~ã.o será. mais etncaz. 

O Sn .. VALOIS DB CASTRo-E' contra. n. li
berdade quo so está. tentanrlo. (!Vr.To cqJOiwlos; 
a po iad,os .) 

0 Sit. GAS'l'ÃO DA CUNHA-Não lla. tal. Não 
é tolcrMrel no 1Mado uma liberdade qu·e 
attonta. contra. os uireitos do Estu.do. Quet'9 a. ; 
J 1-{l'Cj~~ livro, mn.s sem transcender os li nü-

H 
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tes de acção que lhe estão hoje deftnitiva
mentetrãçados. Quo os espil•itos reaccionarios 
se convençam de c1ue a. pl'iniitiva inflnenci::t 
e os antigos lJri.vilegios tempomcs estio irre
mi~,Sivelmente pó'rdidos. Os tempos correm 
mâos para essas reivindicações. Na lmtalba 
de Sadova ficou ferido mortalmente o im
perio apo:;tolico ; em Sédan cahtu n. monar
chia christianissima e ern Santiago de Cuba 
desapparecen o domínio colonial da corôa 
catholica. (.i11uito bem; apartes.) 

·. Nã.o. Eu sinceramente acredito f<Lllar- sem 
:Preconceitos religiosos. 

Creio mesmo que taes preconceitos, hoje, 
só os podem alimentar alguns_ espíritos re
tardatarios, que vivem ainda a vida intcl
lectual do scculo XVIII, u.o tempo dn.s ultimas 
lutas a que a ,victoria definitiva do Esta'l'to 
deve ter posto o ponto final. A'lluelle tempo, 
er& meio do extincto conflicto, era licito a.os 
espíritos liberaes acredita.l' que a cada liber
dade tirada â. Igreja correspondia um passo 
para a emancipação poli tica do Estado. 

Hoje, não; essa emancipação é uma victoria 
imprescriptivel e com ell<t ficou feita a :,;e
cularização do direito. E' outro facto irre
tracta vel. (llfuito bem ; apoiados.) _ 
•- Hoje, o que cumpre é terminal' tacs con
tendas, q_ue não aproveitam nem ao Estado, 
nem á Igreja. A separaçã.o da Igreja e do 
Estad9 não importa, nem devo- importar a. 
scjsão, o antagonismo entre o.temporat e 
·q espiritual, Podemos vivee bem com a 
Igrcj[t... · 

historia dos Papas de Ra.nke, confessa que 
nã.o pôcle jámais percebee em I!Ue pudesse 
o progresso prejurlica1' o catl10licismo, por
quanto a theologia não ü uma sciencia pro
gecs:,;iva, e a re-velação diz respeito ao 
incognpscivel, isto é, . ao superhumano; sa
bendo nüs hoje tanto de met,aphysica como 
lla. 800 annos pas::m.dos. 

Demais, sonhóres, a scicncia por mais que 
avance, nunca explicará tudo; alguma cansa 
ficará eternamente inexplicada pela sciencia: 
e eis a base imperecivel da religião. 

Um espírito riwolucionario em matel'ia 
religiosa, Quinet, disse que os sabios afagam 
uma chimera, quando se figuram a sulJstitui
ção da religiílo pela sciencia. Uma o outra 
nã.o se confundirão j<.tmais, ella~ são as asym
ptotas da grande curva humana. 

O Sr:.~ FAVSTu CARDoso dá. um aparte. 
0 SR. GASTAO DA CUNHA- Ãinda recente

mente Brunetiere, fazendo n. critica de um 
livro de Zola, observou maravilhosamente 
c1ue a neccss.idade de crer r!. de tal sorte 
inltercnte ao homem, que no momento em 
c1ue a sciencia acreditou haver triumphado 
sobre a religião, fundou logo um<.t religião 
da sciencia. · 

O Sr. Presidents, em minha emenda, 
puno os nubentes o as testemunlms, o nada 
mais.Eu puno o facto negativo do contracto 
e nü.o o aeto positivo do sacmmcnto reli
gioso. 

O SR. GUEDEJ,IIA Mll'uHÃO .-E' subtil o 
argumento. · Ü SR. V.UOTS DE C .... STRO-Mas não querem 

em ltarmonia. o SR. GAS'l'ÃO DA CuNHA- Meditei uas
tan te sobre o alcance tlaquella sa.ncçã.o penal 

O Sn.. GASTÃo DA CuNHA-Quero que vi- ao preceito da obrigatoriedade do ca.sa.mento 
vam em luwmoni[L. NtLO qncwo que vivam civil. E:{1.ndoi 0 quo no a.ss 11 mpto jCL havia 
isolados e hostis. dollborado ostlt Camartt em 1891, quando 

:Mas, para tanto, (~ misiiel' que a Igreja, ·1 · t. • l 1 s 
como disse o Si'. ZebttlJos, deixo esse torvo aqui ~c t iscutiu um prOJOC ,o vmc o c o e-

nu.do c alli aprcscn j;ado polo actual Pre
a.:pecto do guerreiro sempre apercebido para sidonj;o da. Ropuhlica, pl'ojecto que es1;abe-
o <.!Olll hato ; qne c !la, ceda. nessa tensão do lecia, a procedencia obrigatorla do ca.samen to 
m•co armaclo para disparar todos os dias a civil ;t ceril'nonia religiosa.. 

-sett.a; quo ella, venha incorrJorar-sc ao mo,. 
vimento il'l'OSistivel do mundo. O Sr. VAT.Ois m: CASTRo---S. Ex:. moditl-

Não tenho prevenções contl·a. <t Igreja.. con depois a sua opinifto. -
Pelo contrario.· Ella creou a nossa civili- o sn. GASTÃO m~ CuNHA-· Não tenho o 
zação e mais de uma vez salvou-a. direito 'uc faltar em nome do Sr. Presidente 

Quero livre essa Igre,ja c não preza ao Es- da I{cpnblico.. 
tado por contractos simonio.cos,descida. de sua 
magestade de crença (t suhaltemidade de O SR. VALOIS DE C,\STRO. dá. um ap<~rte, 
magistt?atura politica ; mas, não quero a O Sn. GAS'l'ÃO J)A CuNHA-- Respeito muito 
Igreja, associaçã.o dentro do Estado, a crear a palavra de v .Ex. Não sei, porcím,. qual a 
ditficuldados (L acção legitima do Estado._ opinião actual do Presidente da Republica,_ 
(Muito bem.) nem o ouvi· quando o anno_p;tssado apre-

sentei a emenda que estamos a .. discutir. · 
O SR. FAUSTO CARDoso d;t um aparto. 0 projecto do Senado cahiu na camara, 

em 1891. A Commis::>ão desta Casa deu pa
recer contrario ao projecto e· nesso parece~·, 
<IUC se cnconte::i.· (~, pag. 05 do vol,.3o dos 

0 SR .. ÜASTÃO DA CUNHA-Nunca poderá a 
sciencia prejudical' e meno~ eliminar a. reli
gião. 'Mn.caulay, no famoso enF::aio soUrc tL 
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Am1ac.s d.r. 1801, ponderou a Commiii::;ft.o : « (~. 
inju.;ta a-sancç·Ko proposta, porque eni vez 
de JHlTIÍl' infractoros da lei, que são os 
nulJcntes, vae reeahir sobre o minj :tro a 
qnom a sua, cronçrt nfLo impõe outra olJrigrt
çào, sin'flo a de ~aber si ~i\o ·Iivl'es ante ella 

-c si q 11crem se l'eceber. E' a. pena. pas~anuo 
al(!m da possoa do dclinqucntc. E' inefficaz e 
11iio alcança.. os fin.-; do projecto; porque não 
í'<tlta.rü. clinheü·o ao ministro l)artt sati:-~fazcr 
a multa.» 

O n.rgumcnto (~ pl'ocedente; tanto mais 
qmtnto a penalida-de ~e limita ao sacm·dote e 
nã.o n.ttinge os nubentes. 

A mesma objecção se levantou no parla
mento belga, ao discutir-se o Codigo Penal. 
Na obra de Nypcls se encontra este in . .;;tt·u
ctivo debate. 

No scnn.tlo bBlg:-~, Dclafa.illc Co;r, a seguinte 
_obsel'va.(ão escripta a.o relatol'io do D'Ane
tlw.n, solJre o titnlo tlo projecto do Codigo 
Penal, em que csi;avn. induido o art. 267 : 

«E' de. notar Clttc n, benção do ministro nã.o 
· é imli::!peil'iavel ::~ validade do casn.mento. 

Segundo a opinifLo commnm, o c:tsamento 
consiste na dccln.raçã.o das partes, feita 
ilcante de testcmnnhas, a.o padre competente, 
independentemente da henção. Si, llorta.n 1,o, 
11111 ac·to religioso é t1·ansformado em dclicto, 
que se obedeça ao menos ás J'cgras da, logica, 
llnni ndo os seus n.utot·os, isto ó, os conjttgcs, 
cuja, vonktdc ct·eou o delicto, c niio o p:.tdre, 
q uc nã.o poditt impmlil-o. ». 

Ao abrit·-so a discussão sobee o n.llmlülo 
al'tigo, quo fàr<t pt'Ollosto pelo eminente 
H:ms, em substituição ao <ll't. 199 tlo codigo 
ft•anccz de 1810, Delaraille disse da. t.l'ibtum : 

«Sou o ::wtol' da. nota quo flgtti·a em annexo 
:t cxposiçü.o ela eommissã.o do Sena<lo. Penso 
fJIIO o art. lG (i;t Con~t;itniqi'í.o eleve lc>" uma 
sm!cçt1o; lWtS, cnmo pndostcs Vct', ou qnct·o 
que OHSa r:;a.ncr;i'i.o. nã.o :tttinja ~inão aquoHo 
qtt<1"ella clovo aWngil'. 0t'1t, o <Lrtigo pccca 
nm q 110 nã.o a i.tingc o iLIII;oJ· da in ft•acçã,o. 
Os :tttt.rn;0.S sito, no en.so, os ennj11go~, os es
posos.» 

Or~~. senltm·cs, si ctt nfí.o qni.z tra.nsfot'ma.1· 
r.m delicto o a.cto l'Cligioso e sim a. omissão 
d.o contracto ei vil, nã.o :podi<t ineluit; nn 
sa.ncç~n.o q ne propuz o s1ccrdote. 

Si cu visasse o acto religioso, teria (lo 
pnnir o acto positivo de proceder. ti, benção 
nupcial: Ora, ~u não deixei de vet' q~w tal 
sancção, como d.tsse o anno passado, mw co-

. Jltei'ia, o caso següinte : duas pessoas se apre
sentarem ante o padre, cleclm:í1ndo-lhe em 
face ele testemunhas que se queriam por 
esposos. Esta declaração é snfficicnte, se
gundo os canonistas, para. gera.r um casa
mento válido ; e, na hy:pothese figurada, em 
quo o patlre escutou passivamente a declara
ção, elle não ú delinqvcntc. 

O E:-!tatló deixa ao Pepresontante da Igreja. · 
a sua plena liberdade de acçã.o ; só pune o . 
cidn.dão pelo não cumprimento d<t oürigaçü.o 
civil que lho lmpoz. 

Mas pergunta o honrado Deputado por SoJ'
giJle si fica o padre im1mne. Sim, rc
l:\pondo eu.Sim, si ollo so limita a agit• dentro 
de sua Igreja,, si n<t(la, mais fez que abençoar~· ·_· 
o casal que buseou a ccrimonia religiosa- . 
mas, si se provar que o padre aco.nselhou'pOl' 
qualquer iorma a abstenção do casamento .· 
civil; si se provar quê os nubentes deixaram 
de efrectuar o contracto matrimonial por · 
suggestões do sacerdote, está este sacerdote · 
responsavel criminalmente, está colhido no 
mesmo delicto pela simples applicação das 
disposiç~õos do Codigo,relativtts tí. co-autoi'ia 
c cumplicidade. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO Mt Ulll aparte. 

0 SR. GASTÃO DA CuNnA-Sl'. Presidente, 
o partido que,em nome da Igreja, nesta Casa 
coinl.Jate o projecto, teve o seu Ol'gão sincero 
na. pessoa do nobre Deputado pelo Estado do 
lHo, monscnhor Aureliano dos Santos, que 
lamento n.cllat>-se ausente c ctue disse desta 
tribumt:não acceito o casl\mento civil. 

0 Sr:.. ESTA. CIO UOIM131tA.-Foi Sinceeo. 
0 SR. VALOIS DE CASTRO-Acho que sem

pre doi <tl'l'll<~s de sinccl'idade o da ft>anq ucza, 
com quo ft~llo. 

0 SR. GASTXO DA CUNIIA-Vou lm~ as pa· 
h~vras do honrado Dcpul;ado pelo Rio de Ja
neit'O. Estão no seu discmso,aqni pl'of'el'iJo a 
18 de :tgoi'to \lo i1llll0 p<tSS:LtlO: 

«0 Sr. Au1·eliano rlos Santos- Mas dizi~L 
cu que uma, · das maiot·cs dillicuhla.des está 
em encontrar-me :í. fl'cnte d(l en1e1·mo, que 
quer morecr aht>aç:tdo :i ct•n;, de U_hristo, e eu 
ni"tn posso ncgn,r cs~e consolo. a.qnoll~ quo 
quer pa~sar d:~ Yid:~ presente a. ot~rnHiade, 
rol'eito com os Sacea.nwnt.os cl:t lgL'O.Jt~. 

O Sr. L1.ti.; Donúng11es - M:ts ::t lei ci:~H 
prcYino cs.3e ca~, c V. Ex. Jll~~>:!'· occnsw._0 
póclo l\té colcbr:w tl casamento ct nl. 

O S;·. ;\tweliano dos Sant.os- NiLo, porque 
eu nã.o acceito o cas:1mento civil. (Apartes.) 
Não posso acceital-o. 

O s,·. Ltti~ Domingues-Mn.s V. Ex. me;:;mo 
cclcbra.rti, o m~sa.mcnto c i vil. 
· O S1·. Aureliano dos Santos- Dispenso, 
mesmo porque nã.o quero as funcçõc.'l de juiz 
de paz ou de pretor. (Apartes.) 

O S1·. Lui:; Domingues- Ma.s V. Ex. não 
pódo fazer. 

O Sr. Aureliano dos Santos- Mas eu, que~ 
sou sacerdote, nã.o acceito o casamento. civil~. 
N ó:-l nã.o podemos nem d~v.cmos sm' propa• 
ga.ntlist<ts do casamento ct nl. 
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O Sr. Luiz Domingues -A Igrejá não ccm
demna. _o casamento civil, mas, ao contrario, 
manda respeital-o; e dá este aparte a V .Ex. 
quem se presa de ser catholico. . 
__ .O Sr. Aureliano· dos Santos - O re3pelto 

· r~commendado pela lg1·eja é no sentido de 
nao revolt<tr-sc contra. elle o clero, porq__ue 
seria, isso uma perturbação, e a Igreja está. 
constiinida. para e3tabelecee a paz das famí
lias e não para perturbai-a.» 

S. Ex., entretanto, bem interpretando os 
ensinamentos da Igroja, podia. pet•feitamente 
acceitar o casamento civil, que a doutrina da 
Igreja não condemna. Hoje não é. mais mys
terio o que se p<tssou no concilio Tridentino, 
po1•que, depois da tomada de Roma em 1870, 
as actas daquolla. grande assemblé<lo catholica 

·foram publicadas. 
O SR. V AI.ois m~ CASTRO - Nunca foram 

mysterio na hi~toria da Igreja. Fallo, porque 
conheço a his~oria. Nunca foram. · 

0 SR. Gí\STÃO DA CUNHA - Nunca forc1m 
dadas <l luz da publicidade pela Santa Sé. 

0 "SR. VALOIS DE CASTRO E OU'l'ROS dão 
apartes. : 

0 SR. GASTÃO DA. CUNHA-- Houve al-guns 
ciniciados que ti ve1•am especial permissão 
para consultar -aquellas actas. Assevero o 
seu sigillo e provoco o nobre Deptltado 
por S. Paulo para quo destrua a minha 
asseveração. 

0 SR. V ALOIS DE CASTRO _:_ 0 decreto foi 
pulJlicado logo depois. 

0 SR. GASTÃO D.;,.. CUNHA ..;_ Refiro-me ás 
acta.s do concilio; V. Ex. não me quer ouvir; 
asactas só !'oram conhecidas em 1874, quando 
Pheiner as editou, 

0 SH .. VALOIS DI~ CAS'l'RO dá lllll aparte. · 
.0 SR. GAS'l'ÃO l>A. CUNIIA - Frei Paulo de 

Sa.rpi,. escreveu em 161\-J a Istoda det Con
cilio di 7'renl.o. 

0 SH.. V ALOIS li E CASTRD-- E' uma mú. 
fonto. 

0 SR.. GAS'l'ÃO DA CUNHA- Sei disso tam
hem. 

Sei que elle, Paulo de Sarpi, representava 
• no concilio o espírito rebelde ao ultramon

, tanismo ; foi um catholico liberaL.:. 
Ü SR. VALOIS DE CASTRO- Não é auto· 

ridade para ser invocado aqui. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA- Pois hem. 0 
jesuita Sforza Pallavicino foi o incumbid-o de 
responder ao liberalismo de Sa,rpi, qué se 
tornou suspeito 3, Igreja, como depois tam-
bem ficou Lamennais. . . · 

A Pallavicino foram fornecidas as acta,s 
do ·-concilio e, sob a inspiração da Santa. Sé, 
escre'.reu elle a Ist.oria del Concilio 1'riden· 
tino. -

O SR. VALors DE CASTRO chi. um n.pa.rte. 
0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Conheço amlJÇ)S; 

um e outro- representam bem as duas cot·
rente~ de idéas e sentimentos que tão violen
tamente agitaram os debates na,quelle me
mora vel concilio. 

Conheço a miJo.;;. Consultei o.;; dons . para 
apura1' <t minha imparcialidade, não sou 
muito fraco em historüt. V. Ex .. creia que 
foi um tanto precipitado, quando, dizendo 
eu que as actas não tinham sido publicadas 
antes de 1874, V. Ex. protestou com estra
nha energia, chegando a levantar-se de sua 
cadeil~a. 

Sim, -repito. As acta.s não ·foram publica
das antes de 1874 e tanto que Alexandre 
Herculano, na celebre polemica trayadaeoril 
o clero portuguez, exclamava: «.Ah! ·si o 
castello de Santo Angelo fallass.e !>> V~. Ex. 
sabe que as actas do concilio estiveram guar
dadas até 1870 no castello de Santo An~elo. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO - Actas secre- · 
tas. Ha questões delicadas na Ig·reja, como 
lla nos Estado~, que, não podem ser divul" 
gadas. · · · 

0 Sr. G.~STÃODA CUNHA- Ah t sim .. Jâ 
então algumas concorda em que ficaram se
cretas. Todos os debates, affirmo eu. 

O monge Paulo de Sarpi ..• "· · 
0 SR. V ALOIS DE CASTRO - Ello foi fmde. 
O SR. MoREIRA Ar;'i•Es - E um grande 

frade. .. 
0 SR, VALOIS Dll: CASTRO - Para mim não 

foi. 
0 SR. GASTÃO DA CUNHA ...: Sr. Presi

dente, no éoncilio de Trento (!UC fôra sus
penso em 1552, e quG se installara em pleno 
poderio dé Carlos V, nesse concilio, em sua 
segunda. phase, já domina v a a ordem de . 
Jesu3. 

0 SR.. VALOIS DE C.i,..STO- Quandõ Carlos 
V governava, o concilio de Trento lião es~ 
tava nem no principio dos seus trabalhos; o 
concilio. durou 18 annos. O SR. MoREIRA ALVES- Não será para 

Igreja, par<J, aqui é, (H a ouh·os apartes.) 
'O livro de Sarpi não agradou á. Santa Sé, o Sn.. GASTÃO DA CuNHA -V .. Ex. é pró-· 

estâ claro. Foi-então chamado pela Santa !essor de historia. Entretanto,não me ha de 
Sê ~ jesui.tt~: .Pallavicino - es~e V. Ex. contestar que foi por imposição de Carlos V 
accelta. ( Dtrtgmdo-se ao Sr. ValoM de Castro.) que o concilio se reuniu em. uma cidade 

O SR . .,VALOIS DE CASTIW- Pe:rfeitamente . austriaca, em 1545. Sou --nril discípulo bmil 
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aproveitado ; creia V. Ex. c1ue não me. en- e (ts minhas asserçõo;; atirasse a pocha de :.; 
contra em fal<>o. . . . . mendacidade. Queria cscandalo. Não está ; 
· Na . segunda reunião do concilio, que sus- na minha educação, nem é do meu caractln' -; 
l)endeu suas :;,essões em 1552, ficando inter- provocai-o. Declaro, entratanto, que não- i 
rompidas ·10 annos, durante os quaes mor- temo a. .luta e, ·si ella degenerar, a culpa nã() ' 
reram tres papas, sendo Carlos V ~ubstituido será do orado:!;'. · . 
m~ scona do mundo pelo medíocre Fernando I, Se. Presidente, ao .tempo de Jnsbniano, já· 
nessa !'ea.bertura do concilio em ~l562, estava o christianismo-I·eligião do .E::\tado -desde. 
no seu esplendor a. Companhia de Jesus, re~ Constantino em 320-influia' poderosamerit"'~· 
pt·es_· ,mtada na grande . assembléa. catholica na legislação. Entretanto, vemos na_ novena_ .. . 
por dous amíg JS de· Ignacio de Loyola- 74, consignadas tres moüalida.de3 do casa- ' 
Lainez e Sa.lmeron. . · . monto, todas ellas civis: o casamento ante <L:J 

o sa~ VÃLOIS DE CASTRO- Gr'andes ho- notm·ius, o casam_ento ante os d~(enso;·ese ô ~ 
mo casamento pela sqnples annuenCia. d9s pactLF ·• 

· ns. antes. · · · 
0 SR. GASTÃO DA CUNHA-:-De ll.CCOl;do ; · Afinal, a novella 117 fundiu as tre~ 

11l<.t):; ; em todo m~so', não estou. muito bem na fúemas em uma só fórma. seculm·, extensiva. 
-companhia dellel. a tod')S OS Subditos e applicavel tambcm aOS 

O Sn.. VALOIS DE. CASTRo--Para V. Ex. estrangeiros. · 
Sarpi é_que serve. Eis o que veitl p :wa o Direito .Wi.:;igothico 

o S&. GASTÃo DA. Cui'ÍÚA-Não exclusiva- e . dahi p:1.ra. a legisla.çào portuguez<L Era. 
mente. Serve-me talii.bem Pallavicino ... E valido o casamento pelo flimplcil as::~entimcnto 

. a pror)osito direi que, •estando Sarpi :em das .partes, .desde qn0 era. notorio entre visi.:-_~ 
nhos que aquelle pai' vivia como mat·idQ e ·: 

. Roma, uma certa noute, embora as sympa- mulher~ Dahi gralidcs males para a família "; 
thias que lhe votava a curia . romana; ia prejudicada pela cLtndestinid<\de dos casi
sendo victima de· um punhal contra elle mentos; 
;vibrado por mão-amiga... No .dia seguinte Quer vel' v. Er. uma 1wouisci? ua. a.nf.ig.1. 
é:'JCrevia Sarpi, narrando o assalto: agn'orco realeza de Portugal a respeito '? Diz es><L: 
sty_lum cu?·ire romance. · ; . provisão, . que não pretendia ler, mn.: _j<i. 
. ·Neste debate já vou_ tambem sentindo que e:itou agora autoriz·ldo a fazel-o : « estar 0 

o stylu1nó·· . ·- · reino cheio de sac3rdotes que secasavam, 
(O Sr._ Valois de Castl'O dá um aparte.) abandonando mais brde filhos e..mulher.)s ; _ 
Mas, ·passemos adeante. Não éproprio do contra o que, para rehabilLar o casamonto_: 

· Parramento Nacional- uma discussão neste e salvar os princípios · moraes, neccssario era-: 
tom. · · _ . · que civilmente He ca:-;assem, para sepoder- ~ 

· Estesquina.U.s que pretendem 4a.r-nos col- certificar, em todo ca·.;o, n.pa.ternidade:.. 
légas, sobre pontos. de historia (apartes; Como ha quem no clero não acceite o casa;. 
muito bem, apoiados) não devem continuar. meniio civil, permitta--,me V. Ex., Sr. Pre ... :: 
(Apoiados.) sidente, mostrar, de pa::uagem embora, qll.e 

Fiq· ue 0 nobre Deputado certo, .entretanto, não se fu.nda. na-boa doutrina d~ Igreja essa- ) 
d 1 animadversão. .. -

de que a.cceitarei a iscussão em qua. quer E devo fazel-o, tanto mais quanto e.>te 
terrenó. -- ·debate e:;toü certo que dar{L mais resultado~ 

O SR. y ALO.IS DE CASTR.O___:Ninguem . q ~er do que a outra propaganda, cujos fruc tios já. 
. dar qüinaus; todo o Deputado teem o <I;trelto tardam tanto. 
dé dar àpartos, contestando .ou apoiando o Um dos ora.culos poritificios é Nicoláo I, 
orador: (Apoiados.) tánto pelo talento como pela energia . poli-
. o sn.. GA.STÃO DA CuNHA - Eu não pre- tica.. Em sua. encyclica. aos . bulgaros el~e 

tendo negar aos collegas o direito~ de contes- diz: 
t6.rem os-meus· commentarios, de contesta_:. «Si faltar algumas de.:;;:;as circumstancias 
rem as minhas opiniões; mas,quamlo _cito um (allude aO. rito) não se segue dalü que .· l1aja 
facto, não posso permitti_r que duVIdem da necessariamente pecca.do, como pensaes vós . 
verdade do facto. . outros da ·igreja grega.. Preencher todos , 
l. Sei que as minhas orações íncommodam aquelles requisito.~ não está sempre nas . 
aos · ultra~catholicos. o espirito élerical j~ posselil da po.breza.; pelo que . bastará., de con~ 
me aggrédiu p~la imprensa. Aqui referr fm·midade com as leis, o mutuo consentimento 
alú'uns factos aliás confirmados pelos colle- no conlilorcio des3ea christãos, a quem a.llu-
ga,s presente~. · Motivos de d~lio_a~ezaleva- dis. » . - _ 
ra.m-me a calar os nomes dos md1v1duos e as Adriano H teve de resolver nm.caso ele in~ 
Jocalida.des. Tanto· bastou para. que a má fé .validadede casamento por falta de solemni~ 
dé: um polemist.a suspeitasse aquelles factos _dados Í'eligiosas e decidilla.s>im: «não é pe1·- ~ · 
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mittido de;-;f'azer t;tl ca.samc:nto, uró;t vez llUC ostão . a.hi- o · conteacto, condição 1hL so· 
foi contea.hido conforme as leis c sô pelo 1no- eicda.de lmma.na., o sacrr~mcnto, condlç~?Lo à.<l, 
tivo do nã.o luwee sido conlil'a.hiuo segunrl.o gl'aç~a divim~ ~ _ · 
O:J rBos lia Jgrej<t». . . Um dos luzeir'OS da · lg-ecj:J,, quo tomou 
. Alexand1'e III,sontenr.iando sQ)Jro um<t uniã.o f<~mos:-t a <trclddioee.m de P;~lrnyl'a., onsina.: 

conjuga.!, que o mariclo queria rompcl', di,;,;o: «os qu3 Jw,j:nn contr-a.ltiU.o Jnal;rimonio Vi.t
~11euna-se o marido :i. sua pl'imcii'<t mnlltcr, lirlu como contra.cto natural c civil, som sot· 
urna voz c1ue hajam trocado pal<wra'> de )H'l~- S<tcramnnto 1la nova lo i, devem por sua 
:>ente, i:-:to é,-11ne :-~c d~~s,;c o consnntinwnto. paef;e fhzct• o pos:-;i vel, afim 1lc que ·o ca.srt-
mui;uO>•. mcnt~> :-;c clove <.t esl;n, digtridadc.» 

Innocencio III dirigiu-se ao clet'o nestas pa.- Sent dnvida, senhores, o propl'io Sant·o 
lavra: Agostinho ensina, que na,s bodas rlc Cha.na.n.n, 

« Consultaes si para contr-ahit· m:~trirnu- o Messias apparecen tã.o súmcn te par.tt con
nio -ba.stam 11al:wra.s c quaes u:.tstam. Rc- finna.l' a. castidade conjugal e ma.nif'csta.r o 
::;pondo que em verdade o nmtrimonio se :-;u.crc:tmento do m<rtrimonio. 
eoni;rahe pelo consentimento legitimo, snp- O facto ~~ quo n<~ cvohíção lristorica da. 
posto sej<.tm Jtccci!sarias pa.ra. a lgrej:t pala- uniã.o conjug:tl, o contraeto precedeu o sa.cra
vt·as IJIIO manifestem o consCJrtimento pro- rnen to. O easamon to, coutracto, condiçã.o 1l:t 
sente>>':' sociedade humana, é anterior ao chris-

E lmsta. Potleri<t eltar decl'c!.os de Gt•cg-u- tianümw, antqrior a tod;,t 1'eligifi.o organi
rio IX e :;cus succos-;ot·cs ]'ar·a mostl-a.•· 'lllü. zada. 
mesmo realizados J'óm <la Igl'cja., a. lgJ·ej(t O qUo se dava, porém, m~ Europ~~, no to-
reconheceu validos os cu.samcnl;u:-::. · canl;c <~O cu:sa.mento, antes do eoncilio do 

O celebre ant(w da Concm·danlia cúnrmam Trento, era intoleravel. Havia grande anar· 
discorrlantium, livro JH'ccio . .;o paJ':L o tlil'oil.u chia IHt constituição da f'amiti<t. Eram casa
canonico, ohrtt de um profnssot• c conhec\tlo mentos· contrahitioo) sem tcstmuunlt:ts, mas 
pelo noinc tle DecJ·elo de Gmciano, d.ouCt·irm valillos, porr!nC as partes os .eouTossavam; 
a.sssim : eram os quo l'Osultavam da cohabitação e 

. «O c<tsa.mcnto vdtidiJ, posto que n:t.o le- lH'cceuldos de esp:w~aes expeessos_ ou tt~.ci&os, 
. · gitimo, é o tlos esposos que, desprezando ómfim. um chtios nesse instituto ·. importún
- todas estas solemnida.des, se ligam por sim- tissinio, clítmamlo os governos,· múrmeníe 

ples affecto <~ uma. mulhcl' >). . a Igreja, contra, a. clantlóstlnidade do ·casa• 
:· . .. Não citarei, está claro, os rcgt~lista.-;, os phi- mento; · · · 
-. losophos racionalistas do scculo XVIH, nem o Sr-t. GuEDJ~LHA MOURA dtt üm apli.rtc. 

· os jurisconsultos da revolução ou da era ria- , . . - , , '- . ·· . , · : . , 
,_ · poleonica; sim, os doutores da Igreja. _ .. ? . ~It. 1 ;r,~s:_Ao n:\CvNn.A:- A~~ropo~tto, 

. o maior dos quatt·o. grandes p;Ldr-es. da du01 1ue OJC, ~opo1s qt~e Jo_ra.m conhe~td.a~ 
Igreja, um espirito de cleição,·supe!'ÍOl' aos ~S act,~s do COllCI!LO ~~~. ~ rent?,. ~té ,18~0 ~f~ 
d.em·ls pois vence-os em concepçã 0 em ,w ale,tncc de alguns felizes Intct.tdos, entw 
logr%a: 'sant~ Agostinho'_rliz: 

0 
?s .,f~tmes o nosso Bo.etl!Olomcu dos -- Mu.t·-

•< Inquirem de mliu si um ltomorn e urna Cytus. · • 
mulher, soiteiros, c1ue se ligam pt'omctt.cndo O f-in.. Gu~;JJErJIIA Momüo d:t um a.parte; _ 
mutua fid,\lldadc, .constituem vcrdadcim O SR. GAS'l'Ão JJA CUNHA-Eu disse que atd 
união conjugal, si a essa união· calJo a quali- cnUío só Cl'<~m conhecidas de alguns · in i
ficat:cão do nupcias. Respondo quo o .. ;sc casa- ciaüo.~. A Cama.r:L inteira uuviu cs~tL dccla- · 
mcnf;o se póde qualifir:ar v:Uitlo. si af;é ;t r;.wã.o. 

·· morte ambos cutnprirmn aí:: suas pl'omcssas ». Í:Iojc se ~àhc do que oceot't'ou no concilio 
S. Thomaz na Summa contrá gente:-; clara- quanto ao c;t-,;amentn. . · 

mente sustenta o caracter secular · do casa- N<.~ :-;cgun<ht pha~e do concilio, por rneia.dos 
. mcnto, emquanto aos sous c1reitos i;ct'l'estres, de 156:~, a embaixa.d<t de Fr·ança. apresentou 
:.,_c sô destes é que cuidamo.;;. um rcquel'imcnto reclamando, em nome do 

.. Matrimonium, in quantwn · est officiúm n,,_ son governo, a nullidad.e dos consorcias se- . 
turce, stattiitw· lege natune; in qttanlwn est culares ou civis. Houve calorosa cliscussKo c 
sw:;rmnentwn statuitw· }twe di'Vino ; in quan- <L a.ssemblt'!a dclibci'Oll ouvir cxtraconcHial'

.. .. twn est officium communilatis statuittw jure mente os thcol.ogo~ consultores. l~m seguida 
Civile. f'oi apresentado um projeí:to definitivo, . ele-

Ora, poucr-.-;e-lta distingnit' mais nitida- cla.ranllo-::m ao ntcsmo tempo l[lW os membrof:: 
' mente a dupla n~tul'cza. deHsa institui•~:ão, do concilio se ab ;tct'iam de rund.<~mcntar seus 

na qual, insisto bem, precede l9gica.mentc e vol;o:;, que 1J:.~J'ii1m p::dJ.s simp,lcs p<tlavr·as
chronologicamcnte o contnwto :.to r·ito, o itpptovo ou rejeito. 
facto hum<nJO ao sacramrmto, sendo e~-5e Et·i1, se;n duvida, umtt coacç:ã.o; c eontra 

. conLracto·., u, matcria do s<tcra.mcnto ·t Nã.o cll<t pt'tJCc~t•n·anllug-o o cardo d .Mandruccio, 
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o patt·i:.trch:t tle .lcl'usnJcm,c outeos prchtd.os, 
que entendiam que o decreto era eontr<trio 
aó dogma. Entú; os1quc vol;ar<nn pela prohi
"bü;ã.o dos casamento:-~ leigos figura, frei 13ar
tholomeu do:-> Martyeo:::, o qua.l, entrcta,nto, 
dis.;o C[HC «O_ matrimoni.o, como um pacl;o 
que cr·a; cst:wa sujeito ;ü; leis tcmporaes,
qui.a cst 'ContrrJ.ctus ct Ht_ in potcstate rci]JtG
ulicce ». 

um dccecto, rneeamentc disciplina.J.', annullou< 
os r1ue de· então para o futueo se celebrassem ·. 
scrn a pre:mnç:t de t.ecs te:~tcmunha.s; finaF 
mente, que nã.o fteou elevada a artigo de fé a 
invalidade das uniões nã.o eontr:.dtidas em 
t'acc da. Igreja. · 

Ha gt•;wcle confusão nos debates. Entre
tanLo, o dec~olío di.sciplinar.· votado prohihc, 
sob <.tnaLitcma, dú viua.t· que soj<t valido c 
verdad~iro casamento o clamlostino, crn· 
quanto a Jgt·r...ja nã.o de'élat·;ü-o nnllo. 

O easa,mcnto religioso consiste em sua.· 
c~senciét-24"' sessão do concilio, no com:cn~ -
time11to oxpr·ogso pelos esposos om presenç~ 
do sou cm·•t c tle dua.x ou tres testemunhas. 

O prop['io cm·a, dcsomponlta o papel do 
1iestomunl1a. A hcnçã.o que o p:vhe d:.í. não 'é 
sub;.;tancial; o ta.nto quo é supprim!da no.~ 
castLmentos 111 ixf;o:;;. (;t7wiwlos. ilb.âto bem.) 

O eanon d.olll.l'inaL, afliem<tmlo a. exisLcncia. 
-do mal;l'imonio «como sa.cra.monto da, lei 
evangÓlic~L, insLif;uido pot· Cht'isto,, nü.o dc
elara. si é conved,ido o conl;racto em :-;a.cra.
mci:J r.o ou si (\ cL'Oí.t1lo o sacramento pat·a 
santificar· o contmcto. ;\::; du<~s eonecpf;õe'l, 
corno i':ia.IJe a C<tnmm, i':ii'í.o thoologicarncnlie 
di vcrsa.s c gc I'<Lm con:->cq Úencia.s di VC!'S<LS 
tambem. \ 

Nenhuma 1las dua:-; conccp~:õcs foi elovll.da 
a, adigo de fé; mas em favor dn. ultima, que 
é a autorizad:.~ vol' S. TILOmaz c outros, mi
litu. o pro:~mlJII lo official tle ta.l decisão, 

. pt·cctmhulo em quo so define o sacramento 
corno o inHtiliuth ct~oa.d6 pu.rtt ·«complcta.l' 
o natural amor, conlit·ma.r a. in(lissolu vel 
unidade da. uniã.o o sant.illca.r os Cétsado:~·>. 

l\ inda hoje o:i canonistas dissentem a 
roHpeito c uis~;e a. verrhule o honrado Depu
tado pela. B:.~hia, o ::ir. Tosta, c1ue ·se rcf'el'iu 
á dii:icorrlan~ia quo ha. nesse modo de cara
cterizar ou definir o su.cramento matriuiO· 
nütl. 

O SR. MoíumtA Ar,vJ·~s-Muito competenl;e 
m~ materia, porc1nc é quasi paUL'e. (Hila· 
riclade). · 

O Srt. GuJ~JJJ~WA Moun.Xo -Não é l>ttdJ.'e, 
mas é :.~migo dos p<Hlros. · 
. ·O SR. GAS'l'X.o DA CUNI!A- Ain!:OL'IH'etaçülo 
<lo alludido canon, no sentido (ti1C cu disse SOl' 
ma.is confht·mo â. lic~:ã.o antct·ior da. Igreja,c (~ 
redacção do cii;a,do preambulo, parece con
firmada. poe Benedicto XIV que, dous secnlos 
~tpós o concilio Tridcntino, ü~lhmdo sobre os 
casamentos dos protestantes n<t Hollantla, 
doutl'inou nest.es te1·mos: «si de futuro holl· 
ver uniões dos.:;a especie, desde que nã.o 
exista. outro impe1limento devem sot' ti!la.s 

·por validas c nenhum d.os consortes p~de, 
em vi<lll. do ouLt·o, passar a outras nupctas, 
sob o pl'otexto do se não ltavee nas primei
ras obscrv:.ulo a fúrm<t estatuiu<t pelo <!\ona-ilio 

O meu respeita vel collng:t, o f:ir. Gucdclha 
Moueão, ciliou-nos aqui uma.s · i nstl'ueçõcs 
ccclcsiastica--;, não 1ne lembro si r lo ·lH'O prio 
Pontifico, orden :wdo ao clero q ne a.cat.assc o~ 
casamento civil, UJJU vez fllll~ crá' lei do 
Estado. . 

Pois hem,. esse Ü!Jculnen tn pt·ov;.t, apenas ' 
que a. Igt'C.F'· vac ~ransigin(lo, vao cedendo·. 
n:.ts su~ts resistcneias. ~ . · · 

A IgreJa., (tuan<lo em Fr;,~,n·c.~<t p[·omttlgou-se · 
a lei do casa men I; o civil, trasla.tlad<t de pois •· 
para o Cotligo, pr'otcstou, mas por ar1uella · 
t'órmul;~ cngonhoSi~ da cselwla:>Jtica: ohe> 
diencia acl.iva. e l'Csistcncia l):tssiva. 
· Ell<t não ahaf.cu ~s arn:ms; c, IJ.Uílndo em ' 

1808, épocn. marcada para a. oxccu~:ão do Cô· 
digo C i vil na Poloni<L, sopublicavam na.quelle " 
p<üz as ordens impm·i<tcs, o Pap:.t expediu- ao 
bispo de Va.1·sovi<1 umas instrucções celebres 
omcinco artigo.-:, dos quacs o primeiro é este:·:, 
.:...não existe casamento, si não t'ôt' a união el'· . 
f'oQtuad:t segundo as fórmas ostabclecid&S;
pola Igreja para tr>J'nal-o v:tli!lo. 

Nos outros item. se peocl<tma a absoluta , 
incornpc.tcncia do Estado no assumpto e a;': 
compotoncia. a.bsolni;a rl<L Igeeja, rgwr para á :: 
cclcbl'a.ção, quer pa.r<t <~ cLccisã.o de yali-
rladc ou inva.Lidade de ·wn casamento dü· 
vi1loso; a :tbsolttta c cxclusi v a competencia da· 
Igre,j<t pat·a clcclar;u• os impedimentos, ol;c; 
Ma.is,-qno (~ u ullo o casaníento quantlo 
contmllid1• apoz:tr da existeneh~ de um impe• 
1limento canonico; c <"tnc é bom o -valido o 
e<tsamento a que se nã.o opponha um impe~ 
dimento canonico, embom pam clle existisse: 
um impedimento que o pJder leigo decre
tasse seJn o consentimento. o . approvação da, 
Igeeja.. · 

Nã.•J sã.o bem diversa;; csta.s instrucções· 
daquolla.s que aqui nos l(}u o rospoitavel col
loga do Maranhão? 

de Trento. . · . 
Assim, senhores, tinha ou razão q,uando 

affirmei que, pelas decisões do concilio, 1~ão 
era. in valido o C<LS:\men t > seculal' 1contrallldo 
atd a data tl.w doci:->ão du concilir)i mas que 

Sr. Presidente, cu qnet•o ~~ Igecja livro ; 
mas css<l, liberdade nü.o l'údc ir ao ponto de 
con:-:>titnir <t Igt•cja em um<t in:;tituição sobe~ 
r·a.na ao lado <h Estado soberano. 

Fall:t-so, Sr. PI'csülente, em r1ue não po-o 
demos e.-,;tabcle::;er rela~~Ü<!S de U.cpendencia. 
entr·e a Igreja e o Estado, -
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:c: · Ora, senhore~. ordenar o ·Estado a prece- (dos delictos a que o ri.buso·dessa libet•dade 
?· -dencia do seu instituto matrimon~al, ordenae pode chegar. Ha nas nossas leis o direito de 
- -~: aos cidà~lãos_ que. ~umpra.m primeira.~entc reunião, 1uas <}..:. Co.di~~ Pen_al define os _ ajuli· 
~ - es:Ja.. obr1g~c;.ao ciVIl, é collo~ar a. IgreJa om ta~entos que sao llllCitos, Impede-as pertm·-
:::. ~- dependenCia. do Estado ? . baçoes da. ordem, véda as sociedades secretas. -
: :' ,_ Relações tle depend(mcia. ... Não; -- taes re- Temos a liberâad,e _da imprensa-, màs o cxér
}'_, Ja.ções são cousa diver.;;a.· Razão tinha Co- çíc~ desse direito, logo em seu começo de n· : gliolo' em dizel' que a prjmeiracondição para acçao, depende da . licença paracstabelecm• 
c · a 1Joa.logi~a jurídica cr~ 0 emprego adec1uado a typographia ou o ,jornal, exige ..requisüos 

.dos vocabulos. Nada. mai<; perigoso que a. taxados em um artigo do Codigo Penale 
. falta de preci~ão na. linguagem do direit!). quando o cidadã,o j<i, o exerce, esse direito 

- não o habilita a sublevar o povo, a prêgar a 
A Igreja e o Estado se defi'ontam nas rc.;. sedição, a romenta1· a anarchia., a: suhverter 

·!ações da. vida; .o espiritual o o temporal a ordem jurídica. (Apoic1dos, muito bem.) 
.. .. _tocam-se, como se encontram, só por(ttte co-
,· existem: nassociedadeshumanas as diversas Sr. Presidente, vout_errriinar. 
h~-.- ... - a~3ociações, as ditferent-es instituições que o SR. FAtJSTO CARDoso dá.-um a1)a,.t~te,~: : 
,_ ·formam o todo social. . · 
:. - - ~ _ Si esse _conta.ct~, qUe estabelece .relaçõeS O. Sa-.- -- GAsTÃo DA CUNHA- Agradecido. 
::·:_~- -- recjproca.s entre todas as espheraS sociaes Duas palavras mais·. .. · 
:O> e o que constitue a dependencia de uma Eu ,iá citei a palavra .justa do um ministro 
_,; . .instituição em face das outras,· estou de belga ; a lei do Estado ha de sobrelevar á 
:~~--- accordo em dizer que a Igreja e todas as de·· da Igreja e i::~to peta simples razio de que :~ 
.:!;·- -" mai~ associações vivem em íntima e fatal do~ lei d.a Igreja. é feita no intet·essa de <tlguns e 
~:2.· pendencia mutua.. · a. lei do E:;tado é feita no intere::;se de todos. 
5:~ _·,· :_ Mas, poder-se-hão considerar rei ações de. (Apoiados·) · 
~f~. - (~pendenci~ es~as attine~éüas _fatacs, que Quero a Igreja._ .. lÍvre, isto é, não c1um·o 0 
tH, sao a propr~a le1 d~ co~ex1~t~ncuL · humana, -Estado .inte_r_posto entre a ·minhàconseien· 
f§'..:· qu~r n.a so~tedade . mtermdtVIdual, quer na cia. ~ . Deus~ Independentes 0 . Ec;tado e a 
~.; csociedade mter~a.c10nal ~ _ _ IgreJa, cada. qt~al na s.ua. esphera propria de 
~?:: J?aes relaçõ~, digamos-de dependencia, a.cção, nã.o~~e esquecendo, .entretanto, · que 
zs~; con_stituirão., porYentura, relações bierar- nas: sociedades o. _Estado é o orgão do _di· 
fJ:- chicas de superioridade e inferioridade, de ~eito, é o Estiüloque· oJormula., éo Estado 
~::, .· ... subalternidade e pree~inencia 1 Sem duvida que assegura a. realizáÇãó do ·direito ... 
:~~"~: que não. O que ha e ha de haver necessa- .· • · -· .. d · · . . 
?ri:·.: ria mente, como lei que deriva da _ propria Como conclltar este .. _duplo .. onnn.Io sob1 e .o 
;'1f·.~.';]Iatrireza das cousas, é uma interdepcodencia ·homem, -o <le_ Gciar o.o do Deu~ e 
0t:/ ·níutua. e estreita, .uma connexão intima, um Senhores,o Estado encontrou uma solltçã.o, 
'f,;;Econsenso, cóndiçãó de harmonia no mundo -e foiesta: respeitar · todos os cultos, ieiU: 
~;{ so·cjal, como a. attracção é a condição de preferir nenhum. 
i·{"'./:harmonia no mundo cosmico · · · · · _ o Estado assim urio se proclamou atheu, 
~;:: Poi~ a I~eej~, ou·mclhór, a communidade olle apenas se declarou jncompetente em 
~·;:: .. dvs fie111, Cidadaos de um Estado, membros materia relighsa, porque é assum_pto quo . 
;.: , .. de uma nação, será mais autonoma que as de outro podet• depende. 
@2~:-.demais associações· que com ella conyivem 
~c; dentro de rima· nação? Será mais soberana. O Estado não . tem reUgião, porque quem 
ffi·~ •que a propria nação, que o proprio ser c~l- diz religião, diz dogma o quem crê em um 
;:t?t._lectivo-o Estado, o qual, m~ sociedade m- dogma, tem de excluir o dogma· contrario, 
;;,:-;-,;.:: ternacional, vê limitada a sua sollerania. por isso que o dogma é a verdade e a. ver
;i-~::2 pelasimples solida~iedade dos intereSSQS in- dade ê uma. , 
;;f;<:terriacionaes? Na comitas gentium, composta Eis porque o E:;tado pócle ser tolerante e · 
r~'/;de soberanias que acima de si mesmas não a Igreja não. A toleranciaé uma oella vir
[:~~:-.. encontl·am poder algum, não_ se estabelecem_ tude, mas a tolerancia só póde existie na or· 
~fi~:~~çertas restricçõos ao discrecionario poder de .dem temporal epolitica.Naordemespiritual, _. 
;g? ':êada membro . dt~ sociedade internacional? ella é!tp.possivel. Não ha meio termo. · 
~;t-C..:~. Que, noção de.. liberdade ·é essa, que impe- . Pa.rá o Estado, porém; essse. meio: termo 
;i31h diria que a sociedade fosse um organismo, existe, desde que elle.se declarou -incompe· 
~:'/.~orno deve ser e é, que iria dominar a pro- tente· . .Ontr'ora, quando lli • oi'dem religiosa. . 
~?S'pria. subcra.nia?. . Não; csso conce.ib está. er- pretendeu subordinar .· a orflem eivil, fun
~\~~- _;radoo Nossà.s leis tamhom garantem ,n, libor- d:indo a theocJ•aeia, o meio foi este: ~ a 
~~:_dade da, palavra, .mas ha nas leis a punição guerra, o proselythnno a fel'i'o e sangue, 
~~·;S·~ ::;, I . -
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a. luta medie.va.l do sácerdo. cio contra o im-~ E pa.ra nó::~ legisladores a conhe.cida fór.
p.e{>io. Ho,je, quando a ordem civil venceu e mula -Igreja livre no Estado livre- tem 
não quer ava~sallar a ordem religiosa, hoje e::~ta. traducção, que é um programma: Ao 
o Estado moderno; na realização do seu ideal lalio du. Igt·eja gual'dando todas as suas liber
politico, proclamou a sua fórmula, hno é, a. dades, o .B;stado mantendo todos os sem1 di-. 
separação entre os dou::~ poderes que gover- reitos. (1ríuito bem ; muito bem. Palmas no 
nani o homem, separação que ficou s<3ndo um recinto é nas galerias. O or·ado1· é cumpri-

. dogma do Direito Publico. mentado e .abraçado pelos Srs. Deputados.) 

FIM DO PRIMEIRO Vúl.lJJ\1E 
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