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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Se[nnua sossão da sB~unua lB~isiatura no Conur0sso Nacional 

21• SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1895 

Presidencia dos Srs. Arthiir Rio~ ( 1° uice
presidente), Costa Azeveclo (2 • vice-presi
pente) e Artl,ur Rios (1 ' 1Jice-presidente) 

Ao meio-dia procerle-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Thomaz De1-
fi.n?, Co~lho ~isboa. Tavares de Lyr·a, Alenca,r 
Gmmaraes, Lima Bacury, Fileto Pires, Ga
briel Salgado, Sá Peixoto, Matta Bacellar, 
A_ugusto Mo~tenegro, Carlos de Novaes, Bricio 
Filho, Flenedlcto Leite, Luiz Domingues, Gus
tavo Veras, Eduardo de Berrêdo Costa Rodri
gues, Ani~io de Abre 1, Nogueir~ Paranagu:1, 
Arthur de Vasconcellos Pires Ferreira f<"'re
derico Borges, Gonçalo de Lagos, Torre~ Por
tugal, Thornaz Cavalcanti Ildenfonso Lima 
João Lopes, Pedro lilorg~s Franci~co Berre~ 
volo, He:lvecio Monte . Jos~ Bevilaqua, Au
gusto Severo, ~rancisco Gurgel , Junq11eira 
Ayres, Cur.iha Lima, Silva Mariz, Trindade, 
Chateauibriand, Arthur Orlando Tolentino 
de Carvalho, Martins Junior, Pereira de Lyl'a, 
Gaspar Drummoni!, Coelho Cintra Luiz de 
Andrade, Arminio Tavares, Marcolino Ltns, 
Cornelio fia Fonseca, Lourenço de Sá Medeiros 
e A:lbuquerque,Miguel Perna.mbuco,Gonç 1lves 
Maia, Carlos Jorge, Fernandes Lima 1 lemen
tino do · Monte, Rocha Cavalcanti Octaviano 
Loureiro, ülympio de Campos, Menezes Pra
do, Geminiaino Brazil, Gouveia Lima, zama, 

Camara V. Il 

Santos Pereira, Augusto de Freitas, Neiva. 
Milton, Tosta, Manoel Caetano, Aristides de 
Queiroz, Eduardo Ramos, Paula. Guimarães, 
Ve1·gne de Abreu, LeovigilLto Filgueiras, José 
Ignacio, Flavio de Araujo, Rodrigues Lima, 
Tolentino dos Santos, Sebastião Landulpho, 
Paranhos Montenegro, Torquato Moreira, 
Atahyde Junior, Galdino Loret0, Antonio de 
Siqueira, José Ca.rlo~, Serzedello Corrêa. Fran
ça Ca.rvalho, Oscar Godoy, Amer1co de Mattos, 
Lins de Vasconcellos, Alberto Torres, Erico 
Coelho, Belizario de Souza, Fonseca Portella, 
EL1zebio de Queiroz, Costa Azeverlo, Silva 
Castro, Nilo Pe1,:anha, Agostinho Vida.I, Er
nesto Brazilio, Sebastião de Lacerda, Paulino 
de Souza Junior, Mayrink, Landulpho de Ma
galhães, Lima Duart,e, João Luiz, Carvalho 
Mourão, Vaz de M1-llo, Monteiro rle Baril'OS, 
João Penido, Gonça.Ives Ramos, Luiz Detsi, 
Ferraz Junior, Fortes Junqueira, Francisco 
Veiga, Leonel Filho, Lamounier Godofredo, 
Ribeiro de Almeida, Ferreira Pires, Cuper
tino de Siqueira Rodolpho Abreu, Theoto
nio de Magalhães, Pinto da Fonsecc~, Man?el 
Fulgencio, Simão da Cunha, Olegar10 MaCiel, 
Para.iso Cavalcanti, Lindolpho Caetano, Car
los das Chagas, Paulo Queiroz, Furtado, ?a
semiro da Rocha, Domin)!ues de Castro, Dmo 
Bueno Gustavo Godoy, Bueno de An
drade' Moreira da Silva, Vieira de Moraes, 
Alberto Salles, Paulino Carlos, Francisco 
Glicer~o, Hermenegildo ne Moraes , Al
ves de Castro, Ovídio Abrantes, Urbano 
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de Gouveia, Xavier do Valle. Luiz Arlolpho, 
Maria.no Ramos, Caracciolo, Lamenba Lin , 
Brazilio da Luz, Lauro Müller, Paula Ramos, 
Francisco Tolenl1110, Emilio Bium, Fonseca 
Guimar·ães, Martins Cosrn., Marçal Escobar, 
Pertira da Costa, Apparicio Mariense, Riva
davia Corrêa, Victormo Monteiro, Aureliano 
Barbosa, Pinto da. Rocha, Vespasiano de 
Albuquerque, Francisco Alencastro e Pedro 
Moacyr . 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici· 

pada or Srs: Rosa e Silva, Francisco Sorlré. 
Marcolino Moura, Lopes Trovão, Alcindo 
Guanabara, Barros Franco Junior, Ponce de 
Leon, Urba.no Marcondes, Aimeida Gomes, 
Chagas Lobato, Alvaro Botelho, Valladares, 
Lamartine, Costa Machado, Alfredo Ellis, 
Adolpho Gordo, Herculano de Freitas. Cinci
nato Braga e Angelo Pinheiro . E sem causa 
os Srs . Enéas :Martins, Hollanda de Lima, 
Viveiros, Christino Cruz, José Mariano, Cleto 
Nunes, Campolina, Octav iano de Brito, Arthur 
Torres, Domingos de Moraes, Almeida No
gueira, Costa Junior, Padua Salleil e Almeida 
Torres . 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente . 

O Sn.. 1° SECRETARIO proce~le á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offtcios: ' 
Do Ministerio da Justiça e Negocios ln te

riores, de 31 de maio do corrente anno, en
viando a seguinte 

nado a.té hoje sómente as officinas de typo
gmphia e encadernação, aut.orisar a abertura, 
alias reclamada em relatorios anteriores da 
directoria desse estabelecimento, das ofücinas 
rle cartonagem (caixas de papelão) . de vas
souras e escovas e <l e empalhação, destinndas, 
a primeira, sómente âs alumna;~, pol' tratar
se de um trabalho mab delicauo e apropria.do 
para ellas. e as outras duas aos alumno·. 

Par;i realisar-se, porém, a abertura de taes 
officinas, creadas Bill vista do dispositiYO do 
a.rt. 21 do cita.do regulamento, e já montados 
com material vindo da Europa, não di ·põe o 
governo de meios na lei do orçamento do 
actual 1·xe1·cicio. 

Nessas condições, recorro ao vos 'o patrio
t ismo, solicitando um credi tu extraordina.rio 
rle seis contos ele réis (6:000$), relativamente 
insignificante, que se torna nece;:;~ario ao 
custeio das reteridas officinas, até o fim do 
corrente exercício, ~endo 3:600$, J)ara paga
mento do pes oal (mestrE"), e 2:400$, para 
acqu isição não só de uma mnclüna, mas tam
bem dtt mater ia prima indi:;pensavel. 

Capital Fe·1eral. 30 de maio de 1895.
P,·u.dci.ie J. de 11Ioraes Ban·os, Presidente da 
ltepublica. A Commissão ele Orça.menta . 

Do Ministerio da Guer ra , de 30 de maio 
ultimo, remcttenclo o req uel'im ento de Can
dida Augusta Ortiz, viuva do capitão João 
Baptista rie A vila Ortiz. pedindo relevação da 
importancia que seu fa.Jlecido marido ficou 
devendo aos cofres publicos.-A' mesma com
misaio. 

Do mesmo ministerio e ele igual data, satis
fazendo a requisição desta "amara constante 
tlo offi.cio n. 21, de 17 do mesmo mez.-A 
quem fez a requisição (o Sr. deputado Serze
dello Corrêa). 

MENSAGEM Do mesmo ministerio, de 31 de maio ultimo, 
S'ltisfazendo a requisição desta Gamara con-

Srs. Membros rlo Congresso Nacional- stante do offlcio n. 19, de 17 do mesmo mez. 
Assistindu o governo o dever de cuidar, com - A quem füz a requisição (o Sr. deputado 
a. maxima. solicitude, do futuro rlos cegos, mi- Serzedello Corrêa). 
nistra.ndo·lhes, nos termos do art. 1" do re- Do Ministerio da Marinha, de 1 de junho, 
guiamento do Insfüuto Benjamin Constant, satisfazendo a requbição desta Cama1·a, con-
approvado pelo decreto n. 408, de 17 de maio 0 d 
de 1890, além da instrucção primaria e se- atante do otficio n. 29 , e 26 de novemb1·0 
cunda.ria, da. educação physica moral e ci- do anno pas ·ado . - A quem fez a requisição 
vica e do ensino da musica local. e instru- (A Commissão de Marinha e Guerra). 
mental, o do maior numero possível de artes, Do 1° secretario da Ca.mara dos deputados 
industrias e officios fabris ao . eu alcance e de S. Paulo, de 30 de maio ultimo, remet
de reconhecida utilida.ie e proprios a facili· tendo por cópia o parecer n. 11 3, da Com· 
tar-lhes recursos de que po~sa.m vi ver, ou ao mis ·ãu tle Obras Publicas da mesma Camara, 
menos angari .r, por meio de trabalho ho- relativo ao ufficio da Camara Municipal de 
nesto, uma. parte de ,ua. subs1steoc1a, tor- Jatal1y, pedindo a construcç;'io de uma es
nando-os dest'arte uteis a si, á · suas familias tr·ada de ferro que, partindo da estação da 
e a sociedade resolveu, ~ob a inrJicaçiio do Cachoeira., da Estrada de Ferro Central, passe 
director inte~ino elo m0smo intituto, e at- pelo município de Jatahy e outros, etc.-A' 
tenta a circumetancia de terem a.Ili funccio· . Commissã.o ele Obras Publicas . 
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Requerimentos: 
Do capitfi.o reformado do corpo de bom

beiros Domingos Itacolomy Guanabara Fer
reira, pedindo melhoramento de reforma.
A' Commissão de Fazenda. 

para seus males ; alli o regimem da democra
cia foi substituído, pela resurreição do des
potismo! 

De Tiberio Burlamaqui Castello Branco, 
amanuense aposentado do Correio Federal, 
pedindo o pagamento de vencimentos a que 
se julga com direito.-A' Oommissão de Or
çamento_ 

Do official refo1•mado do exercito, A1!onso 
de Almeida e Albubuerque, perlindo me· 
lhoramento de reforma. - A' Com missão de 
Marinha e Guerra. · 

De Francisco Leão, mestre reformado ele 
2ª classe do corpo de officiaes marinheiros, 
pedindo melhoramento de reforma. - A' 
mesma com missão. 

De Urnbelina Ara.ripe Cavn,Jcanti de Al· 
buquerque, pedindo uma pensão.- A' Gom
missão de Pensões e Contas. 

De Raymunda Amelia Pereira e outros, 
perlindo o pagamento do meio soldo desde a 
data do fallecimento do seu irmão major Ma
noel Joaquim Pereira.- A' Commissão da 
Fazenda. 

O Sir. Cunho. Lima-Sr. presiden
te, tenho-mP. esquivado de fa.llar nesta assem
bléa, porque, pouco ou quasi nada presu
minr1o de mim, sendo a$Sás acanh<J.do e pouco 
a:l!ecto a. fallar em publico, estou bem con
venc'ido da inutilidade dos meus esforços, e, 
si portanto uso hoje desse direito occupando 
esta. tribuna e abusando da benevolencia de 
meus illustres collegas (nitu apoiados) , sou in
stado pelo dever, pelos gritos da minha con
sc1encia que me diz que não devo ser indiffe
rente aos sotrrimento · de mt-ms concidadãos. 
Comquainto a singularidade de opiniões, seja 
encarada como uma irrisão, não deixarei de 
expor a minha, com tor1a a liberdade, embora 
a muitos dos meu:s collegas pareça que abra
ço a nuvem pela deusa. 

S_r .. P~esidente, cous;t alguma me parece 
m~1s rn.1usta e até mesmo barbara, do que 
~e~xa~ entr~gue ao tlespotismo, a ana.rcbia, á 
rnJust1ça e a pe~·siguição, já não rHgo um Es
ta.do, mas um cidadão qualquer, consentindo 
que ~offra os males que necessariamente traz 
coms1g.o a falta de protecção das leis; cujo be
neftco mfluxo deve ser derramado por tod..JS 
os que, expressa ou tacitamente, se ligaram 
pelos laços da. federação brazileira e do re
gímen r epublicano. 

o Estado da Parahyba, Sr. presidente, 
apre&enta o quadro que venho de eslioçar. 
sou o seu r~presentan~e e ~or isso.seria imper· 
doa vel a mmha mcuria, s1 não viesse peran.te 
os representantes do povo pedir um remedio 

O SR. TRINDADE - Isso é na assembléa do 
Estado, não é aqui. 

O SR. CUNHA LIMA. - Aqui é a represen· 
tação nacional e é perante os representan
tes do povo que venho pedir remedi o para a 
anarcbia que existe no Estado da Parahyba. 

O SR. TRINDADE - Não apoiado. 
O SR. CUNHA. LL'IIA. - Pois bem ; V. Ex:. 

ouça-me com a devida moderação para en
trarmos nos factos . 

Sr. presidente, entre tod9s os crimes que 
se comettem na sociedade, nenhum, a meu 
vêr, é de maior gravidade, do que aquelle 
que se dirige a. destruir as leis do Estado, e 
e a Constituição Federal, porque este cmme 
conduz os povos á anarchia, o maior de todos 
os males políticos, por que tende a destruir e 
derrubar o governo e o systema democratico 
por nós adaptado. 

Este Congresso, não deve desconheeer que 
o grande problema da associação política, 
ainrla mesmo nos governos os mais livres, 
consiste na manutenção dos direitos indivi
duaes rlos cir1ai1ãos, combinados com tranquil
lidade, segurainça e ordem publica, e quem 
não attender a esses dados conjunctan1ente e 
não os conciliar, certamente não resolve o 
problema. 

O SR. TRINDADE- E' o que temos no nosso 
Estado . 

O SR. CUNHA LIMA - Nós temos lá é um 
doge, e nem conseguirá o fim da organisação 
civil. 

Sei, que estamos em um estado anormal, 
por isso, é preciso que o rigor dos principias 
ceda alguma cousa ás circumstancias. O Con
gresso, no estado de anarchia em que se 
acha o Estado da Parahyba e quasi todos os 
Estadod do norte, não tem outro recurso si
não il' levando a barca conforme quer a im
petuosidade da corrente, a penas dirigindo o 
leme em ordem a não se quebrar em algum 
escolho. 

E' preciso portanto, meus senhores, cerler 
alguma cousa do rigor dos principias, ás cir
cumstancias, e isto, por dous motivos I 0 , para. 
que predomine a lei e não o arbitrio; 2º, 
para que o governo faça por lei aquillo q~e 
mais tarde terá de fazer pelo imperio ~las cir
cumstancLas ou por força dos acontecimentos 
politicbs . 

Sr. presidente, no Estado d.a Parahy:tJa, 
presentemente, não existem 101s, a~ll reina 
tão sómente o despotismo, a anar?l11a, o CJ
pricho de um r t>gulo vaidoso, sem imput~çao 
moral e que atropella os mais sagrados direi· 
tos do povo parahybano. 
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O SR. TRINDADE-V. Ex. está muito apai
xonado. E:stou o tlt sconlttcendo. 

O SR. CuNilA LIMA.- V. Ex. nã.o póue me 
desconhecer pOl'QUt~ , rnfelizment.e, V. Ex. lá 
pensa de um mor10 e aqui pensa de outro . 

Ainda o anno pas ado, V. f<:x. que brilhan
temente defendeu aqui a independencia da 
magistratura brazileira, chegêlnclo ao nosso 
Estado pensava de outra fo,.ma. Obedeceu 
portanto V. Ex . , ás rn11d 1nr:as athemosphe
riCé s, e as suas optniões mu' a.m cunfo1 me o 
local em que 'e enc1>11tra. 

Pois bem, SI'. presidente, no caracter, não 
de um representante completo do povo para
bybano ma::; de uma pequrna fracr:ão, ve
nho br~e pn·;10teo Congr1·~soLegis l aLi vo pe
dir uma medida. que pos a ob ta.r· os r1e..man
dos dPsse governLJdor e garantir o~ direitos 
indivitluaes, tlesgr'1çadamente, tão conspur
cados por esse despota, em cujas mãos se en
contram todos os porleres. 

Si não se acur'ir com uma providencia 
muito euergica para faz t>r entrar no ca111inbo 
do dever a. e~1:es govPrn<•dores, breve· tere
mo de presenciar pelos E-tadu<' do norte, a .· 
pro~cri['ções de Sílla e Ma• io e o paiz abys
mado nos ho1·rores da desordem e da anar
chia. I 

o SR. TRINDADE-Então V. Ex . acaba com 
a federação ~ 

O SR. CUN'ITA. LIMA-V. Ex. é que pretencle 
acabar com ella, como monarch1sta que ê. 

O remedio para isto, meus illustres colle
gas, é a observancia exacta e .con~tante do 
que orrlena a justiça. Só assim podei emo · 
evitar a explosão desse vulcão político, cuja 
cratera já começa a fumegar por todos os 
Estarlos do norte do Brazil ameaçando com 
suas lavas o coração da. Patrfa, 

::ir. presidente, me é assaz desagradavel 
entrar na especifi.caçã,o dos factos que veem 
corroborar o que acabo de esboçar. 

E' uma verdar1e pratica, e por ninguem 
ignorada, que, os homens mais versados na 
scicncia da a•lministração, tornam-se ineptos, 
quando para obrarem nece~sitam do con
curso de vontadrs alheias ; é o que succPde 
no Estarlo da Parahyba, onde o g0verno não 
faz o que deseja, mas o que lhe mandam 
fazer . 

o SR. TRINDADE- Não apoiado. 
O SR. CUNHA LIMA- Desgraçado o Estar1o 

que tiver um Alvaro Machado, sem imputa
ção moral e que presta-se a ser instrumento 
desses monarchistas, que no meu Estado a 
principio procuraram por todos os meios des
moralizar o rt>gimen democratico e que foram 
cautelosamente com pés· de lã, collocando os 
seus amigos para fazer do E8ta.do da Parahy
ba um feudo. 

O SR. TRI. DADE- Quem .Pretendeu isso ~ 
O SR. CUNllA LIMA. -Os carbonarios da re

publica 
Não só V. Ex . como o meu collega o Sr. 

Silva Mariz, que, não ha muito tempo, em 
uma folha da l1pposição denominada O Es
tado da Parahyba, mostrou que o governador 
dc. Estarlo era um verdadeiro desµota, que 
tini ia prumulga.do leis retroact.i vas, mandando 
i·estabelecer o impostu sobre o dizimo rle gado. 

O ...,R. CHA'fEAUBKIAND-lsto foi citadu aqui 
polo Sr Epitacw Pessoa. 

O SR . CUNHA LmA - Ahi está o meu col
lega o Sr . Silva Mariz que póde attestar o 
facto. E V. Ex., que na organisação do 
Estado ~e dt' Clarava monarchista ; V. Ex ., 
que dizia que e ta Republica não passava de 
uma coisa ridícula ; V. Ex., que a mim, por 
mt1.is rle uma Vf'Z, teve a fl'anqueza de 
mostrar a sua indignação contra a Republica 
V. Ex .. que srmpre p1·ocurou rebaixai-a ... 

o SR. TRINDADE - Onde foi isso? 
o SR. CUNllA LIMA - No Estado da Para

byba. 
O SR . TRINDADE -Apresente uma prova 

disso. 
O SR. CUNHA LIMA - V. Ex . é muito per

spieaz e hem sabe que tudo o que estou dizendo 
é uma verdade. 

O SR . TRINDADE - Póde dizer o que qui-
zer. ~ 

O SR. CUNHA L1MA - V. Ex. finge-se igno
rante. 

Sr. presidente, e um facto incontestavel 
e que esta no domínio publico, que exis
tf'm monarcbistas occulto:s na Republica, e 
chrismados m democratas. Pelo menos, 
no meu Estado os ba, e tão astutos e 
perspicazes, que procuram abalar as idéas, 
destruir o opioião publica, minar pelos seus 
alicerces não só a Con tituição do Estado 
corno a Con:;tituic:ão Federal, para com mais 
!acilidacle, conseguirem o :seu desideratum e 
e;;tabelecer no Estado um regímen, absoluto 
onde só impore a sua voutade. 

Como di~se, Sr . presidente, me é assaz de
sagradavel entrar na apreciação dos factos, 
que conflrm;im as asserçõo. , que. sob a minha 
palavra de honra, vou relatará Gamara dos 
Srs . Depu lados. 

Não ,.,enrlo possível a reunião do Congresso 
daquelle Estado, na época marcada pela sua 
Constituição, porque não convinha. ao pre
sidente do Estado, ou porque não convinha 
mesmo por certos interesses inconfessa.veis, o 
certo é que esse Congresso se rlispersou e 
deixou de e:trectuar a sua reunião nos mezei:; 
de agosto e setembro. 
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UM SR. DEPUTADO - Isso foi por acto da 
administração ? 

o SR. CUNHA LIMA - Não sei . 
o SR. TRINDADE - Elle quer que seja. 
o SR. CUNHA LIMA - o Congre~so disper

sou-se por si ; ca'~ª um retirou-se para sua 
casa, sem se reumr. 

Em dias deste anno, em março, . reuniu-se 
então o Congresso , que iniciou o seus tra
balhos com os mesmo. embaraços, com a 
mesma imposibilirlade do Congresso trans
acto. 

A muito custo poude se reunfr ; como é 
voz g"ral n~ Estado, empregou-se para isso 
todos os m1·10s mdecorosos, e, direi mesmo, 
até os de corrupção (não apoiado do Sr. Trin
dar1e), para se conseguir uma maioria de 15 
deputados' de rerro, como affirmou o 2° vice
presidente rlo Estado. 

. O SR. COELHO LISBOA- V. Ex. faz máu 
JUizo dos seus collegas. 

O SR. CUNHA LIMA-Quem não quer ser 
lobo, não lhe veste a pelle, 

o SR. TRINDADE-V. Ex. devia protestar -
o SR . CUNHA LIMA- Eu protestei. 
Çl SR. TRINDADE- Não protestou nada ; 

pois apresente o seu discurso. 
. O SR . CUNHA LIMA-Afiirmo a V. Ex. que 
e exacto o meu protesto e admira-me como 
tem a coral!em de negar os füctos. 

O SR. TRINDADE-V. Ex. r1evia vir para a 
Gamara armado desses documentos. 

O SR. CUNHA LIMA-Entro nesses detalhes 
provocados por V. Ex. 

o SR. PRITISIDENTE-Chamo a attenção do 
~obre deputado. A discussão não póde con
tinuar por dialogo . 

O SH .. CUNHA LIMA-Para confirmar o que 
es~ou dizeJ?rlo: basta lembrar que na Assem
blea Const1turnte do Estado, V. Ex foi um 
dos mais acerrimos inimicros que teve o 
actual governador da Parahyb~ ... 

o SR. TRINDADE-Não apoiado. 
q SR .. CUNHA LIMA - . . . a ponto de, no 

ult1mo dia de se são, estando de inteiro ac
cordo co n a opposição que se fazia fortemente 
naquelle tempo ao Sr. Al varo Machado Cai o 
pr.im~iro a confirmar que, na Assemblé~ Con
st1tumte da Parahyba, tinha-se apresentado 
uma emenda, mandando fazer a eleição do 
presidente do Congresso. 

O SR. TRINDADE-Nunca soube disso; estou 
sabendo agora. 

O SR. CUNHA LIMA-Vou ler as leis votadas 
por esse Congresso que não hesitou sob a di
recção do meu collega de representação, o 

Sr . Trindtrle de valar leis retroactivas, leis 
já deçretaclas e de aviltar o nosso Estado, 
fazendo-o descer mesmo ao ponto onde ne
nhum Estado ainda chegou. 

n SR. TRINDADE - Não apoiar1 o. 
o SR. CUNHA LIMA - Para que a assem

bléa:. conlwça a anarchia que vae pelo E-üa~o 
da Parahyba, pasRarf'i a ler ''~ a.b-..urda" _le1s, 
votadas pt->lo seu vatriot íco Congresso: Eil-as 
-Lei de 2 de março de 1895. 

Art. 17. As condições para aposevitadoria. 
dos magistrndos estabeleciclos no art. 56, § 2° 
da lei, nr7o terilo execiiçuo no período da actu1J,l 
l f' ,qislatu1·a, sendo livre ao presidente do Estaclo 
decretar o mesma aposentaclnria dentro rlo re
ferido p eríodo ; conforme a exigencia da b9a 
administração da. ,justiça, a pedido, ºll: nao 
do mag1st1·ado, com todos os seus vencimen
tos, se conW.rem mais de 25 annos de serviço 
em cargo de magist1·atura e outro, .ou com 
os correspondentes ao tempo de serviço_ que 
tiverem nos termos do§ 3° art. 56 da lei. 

Art . 21. A excepção da comarca da capi
tal, que será de segunda in~ran_cia,. as de 
mais ficam consideradas de pr1me1ra rntran
cia. 

Art. 22. F'ica creado o municipio rle Pilões 
na comarca ele A rêas, com os limite~ estabe
lecidos no decreto n. 11, de 10 de fevereiro 
de 1893 

Art . 23. Os officios de orpbãos e ausentes 
do termo da Arêas serão servidos por di. tri
buição com o serventuail~o do civil e crim~. 

Art. 24, Sera garantido o sorvent.uar10 
de justiça Rufino P~reira de Araujo Lima, no 
officio de tabellião publlco o termo de Ca- · 
baceiras. 

Sr. Presidente eu estou convencido de 
que a independencia do Poder Ju·liciario ~a 
administraçiio rla.jnstiça é eleme!1to essenm~l 
á ca.usa da democr.1cia. ou antes a causa da li
berdade civil. Si queremos organiza• um gover
na sabio,P. m que ' Ómente dnmine a lei •lo justo 
em que se conserve- a libercla.tle individual so
lidamente garantida e o direito de proprieda
de sempre inviolave.l, é inrlispensavel que o 
l oder .1 udiciario s~ia constitui.do r1e toda mde
pendPncia e sem influencia de qualquer auto
ridarle, que não possa receber outro impulso 
que não o da lei O Congresso dit Parahyba 
desconhece essa verdade ! _ 

O SR. TRINDADE - Congresso de que V. Ex. 
faz parte. , 

O SR. CUNHA LIMA. - nà que infelizmente 
faço parte. 

0 SR . TRINDADE - Infelizmente o Estado 
elegeu-o. 

O SR . CUNHA LIMi\-Infeli.zmente elegeu a 
V. Ex. tambem. (Apartes). Seja-me licito, 
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Sr. presidente, responder ao Sr. desembar
gador Trindarle que tão calorosamente me dá 
um aparte nesta occasião, dizendo que in
felizmente o Estado da Parahyba elegeu-me 
seu representante. 

o SR. TRINDADE dá um aparte. 
o SR. CUNHA. LIMA-Eu.Sr. presidente, não 

estou acostumado a servir-me da fo.lsidade 
para fins alguns. 

O SR. TRINDADE - Mas está se servindo 
agora. 

O SR. CumrA. LIMA-Quando fallo, fallo 
com o coração na mão, tenho em mente só
mente a justiça e a verdade. (Apart~s). En
tre mim e o Sr . Trindade existe um abysmo, 
somos verdadeiros antipodas porque S. Ex. 
só está acostumado a manejar as armas da 
traição, da falsidade, da perfidia e da des
lealdade. (Trocam-se muitos apartes.) 

O SR. TRINDADE - Uso da traição como 
V. Ex. 

O SR. CUNHA LIMA-Foi V. Ex. quem me 
aggrediu. (Apartes) . Não me importa e hei de 
dizer as verdades nuas e cruas, como ellas 
são. (Trocam-se muitos apartes. O Sr. presi
dente reclama a attençiio do m·aclor .) O Sr. 
desembargador Trindade atacou-me em mi
nha dignidade e não foi chamado á ordem. 
Portanto não posso ser chamado tam bem. 

O SR. TRINDA.DE-Não o ataquei, apenas 
respondi a uma insinuação malevola de 
V. Ex. 

o SR.. PRESIDENTE-Attenção ! Por esta 
fórma a Mesa não pride ouvir o que se passa na 
discussão e providenciar convenientemente. 

o SR. CUNHA. LIMA-Sr. preeidênte, nin
guem mais amante da ordem, da liberdade e 
da moralidade do que eu. Sei portar-me con
venientemente e conheço o respeito que devo 
a todos os meus collegas; mas fui des'l.pieda
damente aggredido neste recinto pelo i.llustre 
representainte da Parahyba, que disse que eu 
não e:>tava na altura de ser eleito deputado. 

O SR. TRINDA.DE - Não disse semelhante 
cousa. 

O SR. Cum1A LmA.-Qual é a clifferença 
que existe entre nós ~ 

O SR. TRINDADE-Não disse que V. Ex. 
não estava na altura de ser eleito. 

o SR. CUNHA LIMA-V. Ex. tenha ao me
nos a coragem de sustentar o que diz. 

O Sn.. TRINDADE - E sustento. O que disse 
foi que infelizmente V. Ex. entrou para a 
assembléa para provocar destas scenas. 

O SR. CUNHA. LIMA - Abandonarei o i110i
dente a bem da orrlem. Apenas quiz repellir 
o ataque que me foi feito pelo Sr . Tri ndadP,. 

0 SR. TRINDADE - Eu e que me estou de
fendendo dos ataques que V Ex . está me 
dirigindo aqui, e não p isso conseutir que 
passem sem protesto da minha parte. 

O SR. CUNHA. LIMA - Já disse que, para 
attender li observação do Sr. presidente e 
não faltar ao respeito devido ao Congresso, 
deixarei de parte o incirlente, e pa.ssarei a 
lêr os actos que julgo ar.tentatorios, não só da 
Constituição do Estado. como da federal. Os 
actos a que me refiro foram votados ultima
mente pelo Congresso, extraol'dinariamente 
convocado, sem que por parte elo Sr. presi
dente existisse direito para isso. 

Como já declarei, foi um Congresso reunido 
para vot"r leis já decretadas, porque, antes 
da sua reunião, já sabíamos que. o íim era 
remover e aposentar alguns magistrados, bem 
como, os da Arêas e Campina, e dissolver o 
conselho municipal da primeira cidade . 

A Constituição Federal garante em toda 
sua plenitude os direitos arlquiridos ; entre 
esses direitos está a garantia da independen
cia dos magistrados. Entretanto no Congresso 
parahybano votou-se esta monstruosa lei, 
para a q11al chamo a attenção rlos meus illus
tres collega~, porque é um verdadeiro acto 
de prepotencia e arbitrariedade, que não se 
concilia com os fundamentos da justiça e da 
organisação elo systema republicano. 

E' um principio reconhecino em lei 
que, qua.ndo um acto chega a um ponlo de 
on.r1e não pod ia . começar, esse acto é nullo; 
nestas conilições achão-se as leis votadas pelo 
patriotico Congresso da Parahyba.. 

Diz o art. 17: «As condições para aposen
taderia dos magistrados, estabelecidas no 
art. 56, § 2°, r1a lei, nao tera o ea;ecitçiio no 
per-iodo da cictiial Zer;islatwra. » Não sei. o que 
mais admirar, si, a inconstitucionalir1ade da 
lei, ou si a sua especialidade em t.er sómente 
vi"or durante o período governativo do pre
sirlente rio Estado, de sorte que só elle poderá 
use1r da lei ele excepção, outro qualquer que 
lhe succeder terá de observar o art. 56, § 2° 
da lei antiga. 

Por mais extraordinarios que sejam os mo
tivos, jámais seju~tificará esse exemplo fatal, 
a suspensão dos magistrados pelo presidente 
do Estado. Este golpe füre uma das bases es
senciaes dos poderes publicos . Emquanto o 
Poder Judiciario não fo1· absolutamente inde
pendente dos outros poderes, não haverá cer
teza e uniformidade nas decisões e distribui
ção da justiça ; a anarchi.a reinará nos Es
tados . Eu sei que os preceitos constitucionaes 
devem ter estabilidade para inculcarem res
peit@ e conseguirem seu fim, ostes são os 
principias rle que me acho possuido, mas, 
desgraçadamente é tal a anarchia que reina 
nos estados, que me vejo na dum necessidade 
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.de festejar o que aborreço, isto é, de pedir 
que, quanto antes, se tome uma medida le
gislativa que vá obstar a torrente de males 
que diariamemte dilaceram os Estados, que 
devem ser governados legalmente e não pelo 
:ubitrio dos despotas ! ! 

(Oont·lnita lendo) « Art . 23. Os officios de 
orphãos e ausentes do termo de Arêas serão 
servidos por ~istribuição. » Na Parabyba, to
dos os cartor10s de orphãos são privativos e só 
passar~o a ser distribuidos po1· morte dos 
respectivos serventuarios. Si a lei deve ser 
igual para todos , como justificar-se esta ex
cepção com relaç>ão ao escrivão de A rêas 1 

Isso não se commenta ! 

O SR. SERZEDELLO CORRÊA- Parahyba em 
Estado de sitio. 

UM SR. DEPU'l'ADo-Lá é peior d.o que em 
Alagoas. 

O SR . CuNnA LIMA - Será ou não isto nma. 
lei de excepção 1 

O SR. TRINDADE-Ma,s não diz a razão di so. 
O SR CuNFrA LIMA-V. Ex. explicará. 
O SR. TRINDADE - Explicarei , si bem que 

a Camara U<1da tenha que ver com isso. V. 
Ex. esta gastando um tempo precioso que nós 
poderíamos aproveito.r melhor. 

O SR. CUNIIA LIMA - Estou usando de um 
rlireito como representante da Nação, e V. 
E:c. não póde fazer-me observaçfo a lguma . 
So o Sr. presidente póde int.erromper-me, 
q~audo entender que me afasto da ordem e 
nao guardo o respeito devido aos meus illus
tres collega,s . 

O SR . TRINDADE - Ts~ o é uma conversa 
particula;r. 

O Sa. CUNHA LillIA ~Não admitto con
ve_rsas partkulares com V. Ex.; Já fóra esta
rei sempre prompto para ellas. (Ha oiitrns 
apartas.) 

. O SR: PRESlDENTE - Peço attençõo. Pre-· 
vmo o 1~lustre orador que a, hora do expedi
ente esLa finda . 

O.SR. CUNHA. LIMA- Ainc1a ni.i.o ficam por 
aqm as a1·bttrariedades e os desvarios cla
quelle governador. 

Approximava-5e uma festa na \oca\irlade, 
~ierço nata l de S .. Ex., e onde elle pretenr1 ia 
ir, e~pel'a.ndo ~er la recebido,como Alexandre, 
com al'cos trmmplla.es. 

O SR. TRINDADE-Nunca pretendeu tal. 
O Sr. CuNlr.A LINIA- V. Ex. nega até a,s 

verdades m;i,1s claras, não lhe r esta mais 
siquer a percepção do decôro ! 

o SR . COELHO LISBOA-V. Ex. vae refer1r-se 
a algLlma cousa particula.r obre e te a~-. 
sumpto? · · 

O SR . CUNHA Lua-V. Ex. por emquanto 
não tem direito de interromper-me. 

O SR. TnINDADru-E' bom que V. Ex. diga 
qual a razão porque não visito uo governador. 

O SH .. CUNHA. Lnu-Não o visitei porquQ 
não quiz. 

O SR. TRINDADE-Porque jú, tinha sido isso 
combinado na capital. 

O 8R. CumIA. LIMA- Não o visitei porque 
V. Ex. e os seus amigos tinham combi11ado 
um plano a.propriar1o para rompimento delle 
commigo . Foi então a cidade de Arêas a sua 
dclencla Cartha!JO . 

Volt.ando dos trabalhos rlo Congresso, o Sr. 
desembargador Trindade fel-o reunir ·s~ e o:lfe
receu até um premio a quem de,cobr1sse um 
meio de conseguir a minha derrota em Arêas. 

Prodnzio então o Congresso o parto hedion
do e de coteja.da insensibilidade que acabo d~ 
ler perante a ~amara dos Srs. deputados;. fo1 
preciso ar~a.!_1p.r e5s~ me10, porque existe 
uma dispos1çao nas leis do meu Estado que 
diz que quando houver des'.Lnnexação de g.ual
quer municipio, e~te cons1rlerar-se-ha ~1ssol
vido, e o presidente r1o Estado mand_ara pro
ceder immediatamente a nova. ele1çao. Paro, 
se conseguir a destruição ele um conselho qi:e 
já funcciona.va lta, dois anno~, lan.çou-rn .mao 
dos meios a que .1 a me refen, e 1rnmed1ata-
1mmte o govern•1dor do Estado, em vez de 
ma.nuar pl'oceder a nova elei9ão, como. deter
minava a lei, nomeou uma 10tendenc1a pro
visoria e mandou que o municipio de. ~lagôa 
nrande organisasse meza para. eleiçao de 
A rêas . Foi isto feito por um decreto. de 26 de 
março. no qual declarava que o presidente ~o 
conselho municipal de Alagôa Grande devta 
convocar os mesa.rios e supp'entes afiID: ~e 
reunir a. mesa .que tinha de fazer a eleiçao 
em \ de abril. Como se vê, trata-se de uma 
eleição1le municipio, e entretanto posso atfir· 
mar que a minha vida correu risco. 

o SR. Ta1NDADI\- Não apoiado; V. Ex. é 
muito medr'oso, 

O SR. CUNHA LrMA.-V. Ex. bem sabe que 
não sou medroso. 

o SR. TRINDADE- V. Ex . fazia melhor con· 
tanclo tudo isso na imprensa. 

o SR . CUNHA LTil:lA- Peço ao nobre dfipu; 
tado qu e não me interrompa. O seu m e 
perturbar-me, mas eu não lhe _respondo~ 

Vo11 provar, contra factos nao ha ar,,u-
men tos . 

o Sa . PRESIDENTE-Previno ao n?bre de
putado que a hora. do expediente esta finda. 
. O SR . CUNHA LlllL\- Nesse caso, peço a 
V . Ex . qne consulte à Ca.1~ara , se me cou~ 
cede mais um quarto ele ho1a pa1a poder ter 
minar a>; considerações que tenho a fazer. 
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Como ia dizenno, Sr: Presidente, transpor
tou-se para minha localidade, sem que lwu
vesse a menor perturbai;ão da ordem publica, 
quasi todo o corpo de policia do Estado, isto 
com muitos dias de an.tecedencia. 

O SR. TRINDADE-Quantas praças 7 
o SR. CUNHA LIMA- Cincoenta, e depois 

mais vinte, setenta portanto. 
Foi transportada essa força para aquella 

localidade, op.de só costumava haver um des
tacamento de 5 ou 10 praças, essa força de 70 
soldadoti, completamente municiados e indus
triados , ia com ordens de levar tudo a ferro 
e a fogo, contanto que fosse vencedor· o go
verno. 

Ent.ão, Sr. presi rlente, presenciou-se na 
cidade de Arêas um pleno carnaval ; diri
gia-se essa força todos os r1ia,s ás casas dos 
eleitores como si fosse prender c:riminosos, e 
perg untava: com quem vota.? 

Si o eleitor respof.ldia - voto com fulano• 
diziam os subdelegados: não, ha de votar com 
o governo ; quero ver t:eu titulo, que era 
rasgado, para obstar o comparecimento. 

No dia designado proceçleu -se á eleição com 
mesa cla ndestina. (Apartes. ) 

Neste dia fui avisado por amigos de alta 
consideração, da minha politica., rlos prepara
tivos que os agentes mamdaram para. ,1 a loca
lidade ; as entradas da cidade estavam cer
cadas pela força publica; em cada sec<;ão, que 
e1·am cinco, postaram 12 praças perfei t,arnente 
armadas e municiadas, capangas arma11os de 
fouces, e o que é mais, assassinos escondidos 
em uma ca~a para fazerem pontaria na mi
nh a, pessoa , caso comparecesse á eleição . 

O SH .. COELHO L1ssoa-V. Ex. mesmo com
migo Jrn, el e concordar que a politicu, da Pa
rahyba, dirigida pelo Sr. Alvaro Mn.chado, 
nu i. ca tenderia ao assassin ;:i, to. 

o SR. CUNHA LIMA-Os factos ahi esl ão parª 
demonstrar o contrario. 

Em vista destas ameaças rnlemnes, vendo a 
capangada armada, as secções cercadas, tomei 
a resolução de não comparecer. 

Então fui á imprensa e fiz um protesto mo
r1erado, r esponsabilisando o presidente rlo 
Est.ado pelo que nie pudesse acontecer na
q uella eleição, e em respo.-; ta tive esse tele
gra mma que vou ler á Gamara, para se ver 
a quanto desce um homem que não está na 
altura. d11 dirigir os destino de um povo. 

Existe no Estado da Pa1·ahyba uma folha 
offlcial chamada Unilio. 

o SR. THINDADE-Folba o:fflcial não; orgão 
do pac·tido republicano. 

o SR. CUNHA LIMA- Folha offlcial, sim; 
e no meu tempo quem escrevia para elogiar
se li> si mesmo era o Sr , Alva:ro Machado, 

O SR. SILVA MARIZ-E' uma injustiça que 
V.Ex. faz ao Dr. Alvaro. 

o SR. CUNHA LIMA-Eis o telegramma que 
me dirigiu a redacção rla Unia.o, orgfo do go
verno do meu Estado, com o fim sómente de 
insultar-me (Zê): 

PARAHYBA-Redacção Democrata. Liberta
dor, Areas . Partido republicano estado re
pelle energicamente ardil Cunha LiI?ª • re
sponsabilisando artigo. Dernocratn., illustre 
presidente estado e vigar10 vV_al!redo p~lo 
seu premeditado 1.1ssassina~o. !"11serav~l m
vento só manifesta astucta stc .. r10 profiss10nal, 
insinuando provocação vict.imas innocen.tes, 
para facilitar crimes barbaros, commettidos 
Jussara, antro hediondo seus conhecidos 
socios e alliados. Trnçoeiro, infame, poderá 
realisar o proj ectado derramento sangue 
areiense não o justificará torpe calumn1a 
insinuada. -Redacção da Uniif.o. 

Portanto, Sr . presidente, em vista desta 
conflagração, rlesta anarchia que reina em 
meu Estado, onde a magistratura, uma das 
garantias que pórle ter o povo, acha-se com
pletamente nullifi.cada pela prepot~ncia do 
presidente do Esta.lo, eu venho pedir a este 
Congres~o uma medida le7islativa que possa 
obstar os desmandos desses governadores, 
porque nós não podemos cerrar os ouvidos 
aos clamores das victimas; como seus repre
~entante::>, seus defensores, compete-nos de
fendel-as, salval-as l 

Ainda é tempo de remediar o mal ; demo
rara cura.será aggra vara molestia. (Apartes.) 

Nunca tive idéa de deposição ; si quizesse, 
tinha-o feito. 

O SR . SILVA MARIZ-Já vê V. Ex. que50 
praças em Areia não é força, uma vez que 
v. Ex. diz que tinha força para depôr o 
presidente. 

O SR. CUNHA LIMA- Termino aqui este in
cidente. Foi com bastante pezar que entrei 
na narração desses factos , que são veridicos. 

Tal é a situação em que está a Parahyba 
do Norte, ou antes qua~i todos os Estados ; 
nelles a verdadeira lórrna do r~gimen repu
blicano, acha-se pervertida, falseada, desvai
ra<la e sem bussola ; verdade que não porlerá 
ser coutestada, pelos proprios que estão sa
tisfeitos com a actual situação. Ha pouco 
tempo, como é sabido, Sr. presidente, foi 
barbaramente assa.ssinado no Estado de Per
nambuco, um grande patriota, um de seus 
filhos mais dilectos, o Dr. José Mari.a. 

o SR . TRINDADE-V. Ex . tem procuração~ 
o SR . CUNHA LIMA-Não- mas sou repre

sentante da Nação, posso occupar-me de todos 
os factos que se derem no paiz. O mesmo, 
Sr. pres~dente, que suçcedeu no Estado de 
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Pernambuco, poderá succeder no da Para
hyba si alli não for mantido o irnperio da 
lei, si o Cougresso Nacional não accud ir já 
e já com um remedio ef:l:icaz, com uma lei 
que possa conter os desmandos de semelhante 
governador. 

o SR. COELHO LISBOA- Contra isto protes
tam a inclole e o cu.racter brazileiro. 

O SR. CUNHA LIMA- A hora está finda, 
Sr. presidente, sou obrigado a terminar. Re
sumindo, pois, as minhas iclén,s, ultimo com 
as proprias expressões de nm celebre politico 
francez-A força e a iner•gia firmam os Es
tados. a prudencia e a justiça os consolidam, 
a fraquezn, porém, e a precipitação os fazem 
correr a passos largos para. sua rui na. 

Só a ordem e a seguran~·a publica fazem 
a prosperidade inrlividual e garantem a. e::;ta
bilidade dos Estadt'S. 

Sabendo que já se acba nomeada uma Com
missão Mixta pflra interpretar o art . 6° da 
Constituição, apresento a seguinte indicaçã.o 
(lê) : 

Tenho concluído. (11fiiito bem, muito bem). 

Vem á Mesa,é lido, apoiado e posto em dis
cussão , que é adiada por ter pedido a pala
vra o Sr. Coelho Lisboa o seguinte 

Requerimento 

Proponho que seja objecto de ser ia medita
ção, por parte da Commissão M ixta que tem 
de interpretar o art. 6° da Con:;titui1;ão Fe
deral, os seguintes pontos : 
. 1 . • Apres~n tar medidas leg islativas no sen

tido de considerar-se irritas e nullas ;is leis 
vota9as nos Estados, que forem attentatorh\s 
e v10ladoras da Con~tituição Federa.!. bem 
como as que foram ultimamente votada.s pelo 
Congresso estadual da Parahyba do Nrwte, 
suspen.dendo por tempo certo e dPterminado 
os effeitos_ rla Constituição daquelle Estado. 
com relaçao ao Poder Judiciario inteimmente 
nullificado (documento junto.) 

2°. Medidas em ordem a manter em toda 
sua. plenitude e independenc ia o Poder Ju
diciario, na administração da justiça com ele
mento essencial á causa da democracia 
vist.ó como, na dív.isão da magistiatura e~ 
estad11al e feuer:ol 1mporta o anniquilaim,01110 
complPto de todas as garantias da liberdade 
individual. 

3. " Obstar a ~n_tervenção do governo dos 
Esta.-ios nas ele1çoes que deverão !"er reitHs 
por districtos el~ito_raes, afim de respeita1·-se 
e garantir o direito das minorias consa· 
·grado na Constituição Federal. ' 

s. R.-Sala das sessões, 1 de Junho de 1895 
- Cunha Lima.. 

Çurnara Y. Il 

O Sr. Victorino Monteiro. 
( parc1, uma. explicaçáo pessoal) - Sr . presi-
den te, lendo hoje o extracto da sessao de 
hontem, foi que tive a opportui;i1dade de ler 
o discurso do meu distincto amigo, deputado 
pelo Ceará, o Sr. Frerlerico Borges, e~n o qual 
pede informações 11.0 governo -relativamente 
: o assumpto da indemnisação paga ao Estado 
Oriental pela morte de dous de seus sub-
ditos . . . 

.O objectivo do nobre depu.tado n~o pod111o 
ter · visado o fim a que teve mtençao, por
quanto, aquelles factos são do govern_o pas
sado e se deram durante a IDlnh<t gestao no 
carg~ de enviado extrno_rdinario e ministro 
plen ipotenciario do Braztl n;1quella Repu
blica. . 

Estranho que o nobre deputado. sem pri
meiro ter procurado info~mar-se deste as
sumpto, assumpto que tao d~'licadamente 
tinha defendido nesta Gamara, viesiie traz~l-o 
para o debate, de mouo que, em logar ele visar 
o seu objecti vo ao governo passado, ao con
t1·ario, podia tornar-se em 11:rma contra o go
verno qu1-1 S. Ex. tão brilhantemente de
fendeu nessa C11mara. 

O fücto foi o seguinte: tendo- se dado no 
anno atrazado uma. invasão de forças brazi
leiras no territo1·io uruguayo, occasionundo a 
morte do tenente Cardoso e do guarda Gon
zalez, o govemo rlaquella Rep11blica ex1gm 
uma indernnisação, correndo grave perigo de 
serem interrompir1a.s as relações que com ella 
mnntinl1arnos. 

Nesse rno111ento, por orde~ do marechal 
Floriano Peixoto, fiz o que JUlgue1 con".:e
niente para impedi1· o romllimento de relaçoes 
que me pa.recia imminent.e com aque!la Repu
blica e tive a. satisfação de ver todas as 
arm~s dos nossos ad versarios, que procura
vam de alguma maneira rada vez mais entor
pecer as nossais relações, tor!1ar-~e um ele
mento de concordia e sympath1a, na.o só P.ara. 
o representante brazileiro na Republlca Orien
tal, como especialmente para o governo fe-
deral. . . 

Obedecendo ás intPnções do m1mstro do 
exterior e do marechal Florfano, nesse mo
mento tive a opportunidade de ~rmar p1:oto
collu com o mi.ni.stro das relaçoes exteriores 
de então na H.epublica Oriental, resolvendo 
todas as que-tões então existentes na frog~ 
teirn, e ao mesmo tempo que os herdeiros 
tenente Carrloso e do guarda Gonzalez !'ecebe
riarn cem contos. Com e:;sa insigmficante 
quantia eu tive a satisfação de resolver essa 
indemnisação, que o re-presen~ai;ite daquelle 
paiz aqui no Rio de .Janeiro ex1g1a nada mau! 
nada menos de dous ou tres mil co~tos .. 
· Dou essa explicação pes~oal, nao s~ pelo 
muito que me merece o iUustre amigo : 
deputado pelo ceará, Frederico Borges, 

2 
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principalmente por não ter bontem tomado 
parte nesta quPstão por não me achar pre
sente . Estou certo que o meu illust1·e amigo 
se julgará. feliz em ou vir essa explicac:ão, e 
será o primeiro a confessar que, si por vent.ura 
S. Ex. tivesse a intenção de ferir o ministro 
no exterior de então, por S. Ex. aqui tão 
brilhantemente defendido, que este Mgu
mento não tem razão de ser. porque todos os 
act11s desse ministro ti veram os apphrnsos de 
S . Ex. (Apoiado s . .111uito bem., muito bem .. ) . 

O Sr. Frederico Borges (para 
uma explicação pessoal)-Sr. presidente, 3erei 
breve e me restringirei aos termos precisos 
de uma explicac;ão pessoal, em vista das de
clarações que acaba de fazer o honrado col
lega deputado pelo Rio Grande do Sul. 

Começo. rleclarando que me acho perfeita
mente sati~feito com as explicações rle S. Ex. 
mas, restringindo-me, como clisse, aos termos 
de uma explicação pessoaL devo dizer· á. Ga
mara os motivos que me levaram a füzer o 
requerimento que rlirigi bontem à. Gamara. 
dos Srs . Deputados . 

A questão, para mim. Sr . presidente, não 
era tanto de cr>nsura e extranheza em rela
ção a esse pagamento de lOO: 000$ ao gover
no do Estado Oriental, mas simplesmente , 
pelo processo empregado . A minha questão, 
é uma questão, antes de tudo, c@nstitu · 
cional. 

Tenho serias duvidas quanto o modo por 
que estão resolvendo essas qtwstões dP in
clemnisação, não só em relação a esse fac to 
do Estado Oriental. como em relação á Re· 
publfra franceza, ao reino de Italia. e todas 
as outras potencias que estão exigindo do 
Brazil indemnisaçõessuccessiveis e constantes. 

O art. 59, lettra D. da Constituição declara 
expre~sarnente: São das a.ttribuições do Su
premo Tribunal Federal as reclamações a.pre
sentada.s perante o governo da União pelos 
governos d" s nações estrangeiras . 

o SR. ALBERTO TORRES-Quando não che
guem a tomar caracter official. 

o SR. F@ERICO BORGES- V. Ex . , ar.:ora 
está comentando a Const.ituição, quando não 
si trata disso, trata-se, apenas, ele uma dis
posição expressa. clfl rissima, e onrle o legisla
dor não d istingue. não é licito distinguir. A 
mesma questão, é uma questão constitu
cional. 

Perguntava ~. Camara si as indemnisações 
concedidas, em virtude dess11.s reclamações. e 
tão enerosas para o Thesouro Federal, parlem 
ser dadas da maneir•' p"lr que si estão dando, 
:;implesmente por intermedio elo Ministro do 
J~xterior . 

A explicação que acabo rle receber do meu 
illustrado collega deputado pelo Rio Grande 

do Sul, que foi nosso representante no Estado 
Oriental, satifaz-me do modo o mais completo. 
tendo en a affirmar a Ca.mEtra, que o meu i n
tuito, como hontem manil'estei bem clara
mente, não é crear difficuldades ao governo, 
antes remover difficuldades, e que o meu de
sejo é tão -patriotico. como o que mais patrio
tico póde haver, e nesse sentido, não tenho 
r:luvida r>m abrir mão de requerimento, rela
tivamente a esse pnnto, r ese1·vanr10-me para 
em occasião opportuna discutir a questão 
constitucional, do modo por que estão sendo 
pagas estas indemnisações . 

Tenho dito. 

O §r, Paulino de Souza. - Sr. 
presidente, deve V. Ex . estar lembrado de 
que na sessão do anno passado, foi nomeada 
uma commissão de cinco membros para 
apresentar um projecto de reforma. do monte
pio obrigatorio r1os funcc ionarios publicos . 
modificando o decreto de outubro relativo a 
esses empregados . 

Achando-se ausente um dos neputados que 
compõe estacommissão, o Sr. Cincinato Braga, 
peço a V. Ex. que rlê substituto para Gonti
nuarmos os nmsos trabalhos. 

O S:r. Presitlente-Nomeio praa su
bstituir o Sr. Cincinato Braga , na commissão 
encarregada de elaborar o projecto de re
forma rlo montepio obriga.torio dos funccio
narios publicas, o Sr. Paulo Queiroz. 

E' anuunciada a votação do parecer n. 11, 
de 1895, recon h e~endo cl eputarlo pelo lº dis
t.ricto do Estado de Alagôas, o Sr. Dr. Manoel 
de Arauj o Góes . 

O Sr. Presidente- Por occasião 
da discussão deste parecer , foi apresentado 
u m requerimento rlo Sr . Augusto de Freitas, 
per1indo o a 'liamento ela votação do mesmo 
parecer, a.té que pelos poderes competentes 
seja decidida a questão da legitimidade do 
governo do Estado das Alagõas. 

E' sobre este requerimento que deve ag0ra 
a Gamara se pronunciar. 

Posto a votes é rejeitado o referido reque
rimento de adiamento offerecido pelo Sr . ·Au
gusto de Freitas . 

O Sr. Nilo Peça.nha (vela onlern} 
Tendo a Ca.mara se pronunciado sobre ore
quer.imento mais ri1dica.l do nobre deputado 
pela. Bahia, requeiro preferencia na votação 
pant o substituiti vo ás conclusões do parecer. 

Posto a. votos o requerimento do Sr. Nilo 
Peçanba, e rejeitttdo por 78 .;outra 72 votos. 

O Sr. Ph·e@ô Ferre(t•a (pela onlem) 
Requeiro que a votação para. a p1•imeil•a con-
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clusão do parecer n. 11, de 1895, seja no
minal. 

Posto a votos, é approvado o requerimento 
clo Sr. Pires Ferreira. 

Procedendo-se á votação nominal, respon
dem sim, isso é, approvam a primeira con
clasão do pa1·ecer n. l l, de 1895, os Srs. 
Fileto Pires, Ga.briel Salgaria, Sá Peixoto, 
Matta Bacellar, Augu~to Montenegro, Carlos 
de Novaes, Benedicto Leite, Luiz Domin:rnes, 
Gustavo Veras, Gonçalo de Lagos, Ildefonso 
Lima, Joãio Lopes, Helvecio Monte, Augusto 
Severo, Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, 
Junqueira Ayres, runha Lima, Cbateau
briand, Pei•eira de Lyra, Ccelho Cintra, Luiz 
de Andrade, Arminio Tavares, Marcionilo 
Lins, Corneli0 da Foaseca, Lourenç0 r~e Sá, 
Medeil'Os e Albuquerque, Miguel Pernam
bc1co, Carlos Jorge, Fernandes Lima, Cle
mentina do Monte, Rocha Cavalcanti, Octa
viano Loureiro, Olympio de Campos, Mene
zes Prado, Geminian0 Brazil, Gouvêa Lima, 
Zama, Neiva, Milton, To.sta, Manel Caeta
no, Aristides de Queiroz, Eduardo Ramos, 
Paula Guimarães, Vergne de Abreu, Ro
drigues Lima, Tolentino nos Santos, Para
:nh0s Montenegr<ij , Torquato Moreira, Gal
dino Loreto, Serzedello Corrêa, Thomaz 
Delpbino. Lins de Vasconcellos, Alberto 
Torres, Euzebio de Queiroz, Costa Azevedo, 
Si.l va Castre>, Sebastião de Lacerr1a, Lan 
dulpho de Magalhães, João Luiz, Fortes Jun
queira, Fraacisco Veiga, Lamounier Godo
í'redo, Ribeiro de Almeida, Manoel Fulgencio, 
Olegari.0 Maciel, Casemiro rla Rocha .. Domin
gues de Castro, Bueno de Andrade, Francisco 
Glyccrio, Furtado, Hermenegildo de Moraes, 
A~ ves de .<~astro, Luiz Adolpho, Lamenha 
Lm~, .Braz1lw da Luz,. Martins Costa, Ap
par1c1o Marrnnse, Pinto da Rocha Francisco 
Alencastro e Pedro Moacyr. (8..:. )1 

' 

. Re~pondem. '?'ªºos Srs. Lima Bacury, Bri
c10 F1.lho, Ams10 ele Abreu, · Nogueira Para
nagua, Arthu;r de Vasconcellos. Pires Fer
reira, Frederico Borges, Torres Portugal. 
Thomaz Cavalc~nti, Pedro Borges, .r<:rancisco 
Be~evol0 , .Tose Bevilaqua , Silva Mariz , 
Trmdade, Coelho Lisboa Arthur Orlando 
Tolentino de Carvalho, M~rtins .Junior, Gon'. 
çalves Maia, Santos Pel'eira Auo·usto de 
Frei~as , Leovig.ildo Filgueim;, José° Ignacio, 
Flay10 de Ara.l!JO. Sebastião Landulpb0, An
tonio de Siqueira, ,.José Carl0s, França Car-

. val'h0, Oscar Godoy. Americo de Mattos,El'.ico 
Coelho, Fons~ca Portella , Nilo Peçanha, 
Agostmho V1dal, Ernesto Brasilio Paulino 

"de Souza Juni~r, Mayrink. Limà Dtmrte, 
Cf1rv>dho Moura.o, Vaz rle Mello Monteiro 
de Barros, João Penido, Gunçalv~s Ramos 
Luiz Detsi, Leenel Filho. Ferreira Pires' 
Cupertino de Siqueira., l\Jodolpho Abreu'. 

Theotonio de Mao·albães, Pinto ela Fonseca, 
Simão da Cunha Paraíso \alvacanti, Lindol
pho Caetano, Ca~l-0s das Chagas, f'.aulo O:uei
roz Gustavo Godoy Moreira ela Silva, V1e1ra 
de Moraes, Albe1·t~ Salles, Paulino ca::los, 
Xavier do Valle, Mari<1no Ramos. Caracc1olo, 
Alencar Guimarães Lauro Muller, Paula 
Ramos, Francisco 'l;olentino, Emilio Blum. 
Fonseca Guimarães, Pereira da Costa, R.1va
davia Corrêa. Victorino ,Monteiro. Aurehano 
Barbosa. e Vespasiano de Albuquerque (74). 

O §r. Presiidente: - Foi approva~o 
por 82 contra 74 votos a primeira concl1:1sao 
do parecer n. 11, de 1895, assim concebida: 

«l", que sejam nl?prnvadas as eleições~ea~i~ 
sadas no dia 31 de Janeiro de 1895, no 1 d1s 
tricto do Estado das Alagôn,s.» 

E' considerado prejudLc.ado o substitutivo 
:iue ás conclusões do mesmo pa;recer n. 11. 
de 1895, offerecemm o Sr. Nilo Peçanha e 
outros. 

Em seguida é posta a; votos e approvada a. 
seguinte conclusão do parecer .n. 11, de 
1895 : 

«Que seja reconhecido cleputado pelo 1° dis
tricto do Estado das Alagôas, o Sr. Manoel de 
Araujo Góes.» 

o Sr. Presidente - ?roclamo 
deputado pelo l.º districto das Alagoas, o Sr. 
Manoel de AraUJO Goes .. 

o Sr. Fernandes Lirrna. (pela 
ordem.) Sr. Presidente, achando-se na ante-sala 
o senhor Manoel de Araujo .Gó~s, deputado 
eleito e reconhecido pelo 1 º d1stricto do Es
tado elas Alagôas, peço a V. Ex. para fazei-o 
introduzir no recinto e prestar o compro
misso r egimental. 

o @h-. presidente convida os Srs. 3° 
e 4" secreta.rios a irem receber o me~mo senhor, 
o qual sendo introduzid.o no recmto presta 
junto ·á Mesa o compromisso reg1mental. 

o SR. PRESIDEN'l'E.-Ha ainrla a votair m~a 
emenda adcliti va ao mesmo parece~ n. 11, e 
1895 ofi'ereceu o Sr. Moreira da Silva, mts 
evid~ntemente no recinto não ha numer_9,ped 0 

que annuncio a continuação d.a d1scussao o 
requerimento do Sr. Zama. 

O Sr. LeovigHdo. l:<-.ilgueiras 
-Sr. presidente, interromp1~o , ~ontem, em 
meio da demonstrnção cl.a primeira da~ J>r?
posir;ões, que me propuz desenvolyer, isto e, 
que o Estado da Bahia se acha ~?ra da lei, 
fóra da ordem constitucional da forma. repu~ 
blicaua. federativa, por 1ii,.e 11aver V· Lx 
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avisado rle que tinha já dado a hora, prosigo, trem de ferro. por conta ro tbesouro, para. 
hoje, na exposição rios f.ictos; de que depende conduzir um dest.acfl.mento de 200 praças po
a deducção da formula da mesma proposi· liciaes, que deveriam auxiliai-o . em tã.o . in
ção. fame diligencia. a pretexto de ir ga:rantir a 

Se bem me reccordo, o ponto dessa demon- villa ameaçada desse em1ssar10, candidato do 
stração, em que fiquei, por ter dado a hora seu partido ... 
regimental da terminação dos nossos tra.ba- 0 SR. PARANHOS MoNTENEGRo-0 meu si
lbos , foi o ria expedição de diplomas aos can- lencio importa a conr1emnação das asserções 
didatos a deputados pela 3" c1rcumscripçã.o, de y. Ex. 
que o conselho municipal da cidade do B0m-
fim, séde de ·s ,, circumscripção, verificou, O SR .. LEovrnn,no FILGUEIRAS - Na ~alri~ 
pela apuração das autbenticas de dous terços ninguPm ignora que, durante dous dias, a 
dos municípios componentes da mesma cir- custa r1os cofres estai~ uaes, esteve de fo~os 
cumscripção, terem sido os mais votados na accesos um~ locomotl va com .dous .. vagoes 
eleição de 4 de no vem hro. · para coud uz1rem es ·a torça .~ollc1al a ?1cla~e 

Algum tempo depois, a Gcizeta Offirial elo do Bomfim,onde deveria a~x1llar a reallsaçao 
partido do governador noticiou que constava ~o ~n'.ame plano, de que fot. portador aq_uelle 
haver-se procedido '"uma outra apuração de rnd1vi.rluo; mas é qu~, em virtude.da att1tu~e 
eleições de tal circum~cripção na villa do Re- energ1ca da, populaç~~ daquellil. cidade, e~se 
manso... canr1idato r1errotarlo Jª havia tomado passa-

cr<>m em um carro de carga, que desceu, no 
O Sa. JOSÉ IGNAOIO - A Gazeta Officia.l de 7 fuesmo dia para a capital, onde elle appare

de março do corrente anno disse constar. que ceu, com s\rnpresa geral de seu amigos. que 
a ~8 de dezernb~o do anno passaria, se t10ha 0 julgaram um valentão, capaz de afrontar 
feito essa apuraçao ua v1lla do Remanso. a todos os perigos ... 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS -Esse orgão o SB .. VERGNE DE ABREU-Como os intuitos 
offi.cial noticiou, a 7 de março do corrente pacificas de V. Ex. se estão revelando 1 

anno, que na villa do Remarn<o o respectívo 0 SR. LEOVIGILDO FILGUmRAs-Contra re· 
conselho munici11al havia procedirlo a uma voltosos eu sempre rui um revoltoso. 
outra apuração de authenticas que não t.inham 
sido retnettidas propositalmente ao conselho O SR. JoRÉ IílNACIO - Elle 'fôra lá com o 
muni ·ipal da séde da circumsr;ripç1Lf1t. intuito muito pacifico de perturbar a ordem 

Crmvem notar que, logo depois de saber-se e a tranquillida~e que sempre reinou naquella 
na capital, em virtude ele um telegra.mma do cidade. 
Dr. José Gonçalves da Silva, que se havia o sn .. LlllOVIGILOO FrLGUEIRAs-Niio conse
procedido á apuração das eleiçõt>s ela 3" cir- guindo realisar alli o infüme planó 9e seu 
cumscripção 1,elo conselllo municipal · da partido, isto é, obter um~. o~tra apuraçao das 
séde da mesmacircumscripção,correu o boato, eleições da 3·• circumscr1pçao, amda mesmo 
que realisou-se poucos dias depois, de , estar com individuos que não füssem membros do 
projectacla a viagem de um emissfi.rio especia l conselho municipal, voltou á capital, onde os 
do partido cio governador á cidade do Bom:fim, proceres de seu partido. ~e~iberararn riepro
para tentar ali, com o ernprego de Jbrça poli- duzir em algum murnc1p10 longmquo ~~ 
eia!, no pr·oprio ecliticio do cvnselho munici- 3" circumscripç:'io o e$candalo que haviam Jª 
pal dessa cidade, a uma, nova apuração elas praticado impunemente na cidade ~a Ca
eleições da 3" circumscripção, em ordem a choeira com relação ás eleições da I" c1rcum
serem expedidos diplomas aos canilidatos de ~cl'ipção . A unica ditficuldade era a falta de 
tal p 1rtido, que, nessa circumscripção, ha- t empo, iPOr já se haver esgotado. o pra.zo legal 
viam sido derrotados no pleito de 4 de no- ,1entro qo qual deveriam ter sido. feitas ~s 
vembro. apur~.ções geraes rle t?das as tres c1rcumscr;-

Chegando, porém, á cidade do Bom fim esse pções. Mas para.o cym.sm? de certa. gente nao 
emissario, que er ... um ex-capitão do corpo hadiffl.culdade,;mvenc1veis.Bastava-lbecontar 
policial, acompanhado ele um forte destaca- com um conselho municipal, cujos membros 
menta de policiaes, arma.nos e municiA.dos, se prestassem a lavrar e ass!gnar uma a:cta 
toda a população, indignada e revoltada con- de apuração com data anterJOl' a do ulumo 
tra essa tentativa de violencia aos seus J i- dia daquelle prazo. 
rei tos, reuniu-se e intimou-o a retirar-se da 0 SR . VERGNE de ABREU-Nas condições do 
cidade, caso tivesse o intuito propalado da Villa Nova d:i, Rainha. 
de ali promover escandalo identico ao que~ 
os agentes do govet'nador haviam promovido O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Devo poode~ 
na cidade de Cachoeira com relação ás elei- rar, Sr. presidente, que só em uma elas infi:i
ções da I" circum, cripção, e a.pesar de ter o lizes villas do antigo 14º districto, onde o 
govemador do estado mandado 1retar um eleitor não tem o direito de fazer valer 
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sua vontade, só ahi se poderia ar~a1?jar uma 1 pital' e cidade do "3omfim não se tivessem re
apuração em taes condições. "1 e que tal um do, de_ntro do prazo legal, para J?roc~der~m 
cousa foi realmente feita na villa do Remanso, à apuraçao, como procederam, teriam mfrll~
como ·disse o orgão official, e nilo em alguma gido a lei eleitoral, e. o govemador lhes ter~a 
casa partícula~ mesmo na capital rio estado, aplicado essa penall~adt:.,, a menos que nao 
como é mais cri vel. to corresse e~ prevan.caça?· . . 

o SR. VERGNE DE ABEu- E' tão boa a apu- Mas., reunmdo-se, JSto e, cumprrn~o a lei, 
ação da villa do Remanso quanto à <1a cidade o partido ?os nobres deputados, c~ns111erando d B mfim que essas Juntas apuradoras eram 1lleg1t1mas, 0 0 

· manr1aram p1·oceder a ontras apurações por 
O SR. LEOVIGILDO F1LGUEIRAs-Respond1) ao. conselhos municipaes, que não eram das sédes 

aparte do nobre deputado com o art . 177 elo da 1 a e fia 3 • circumscripçõe~ e, portanto, não 
Codigo Penal, que capitula de crime «fazer ha para onde fugir: ou eram legítimos, para 
parte ou concorrer para a formação de junta conferirem os diplomas ao' candidatos mais 
apuradora illegitima de eleição » e com o votado em face das anthenticas, os conselhos 
art. 50 da lei eleitoral do estado r1a Bahia, rnunicipties da capital do Est~do e da dd~de 
que pune com a multa de 600$, além das do Bomfim, sédes das l• e 3• c1rcumscr1pçoes, 
penas em que incorrerem pelo Codigo Penal, ou não eram. 
os membros de l'Qn ,e lhos municipaes que Si não eram, .e reuniram-se, deviam ser 
transgrirlir suas disposições na parte que lhes punidos, não só de accordo com o Cocligo 
tocar, entre as quae se acha a obrigação de Penal, art. 177, como pelo art. 50, § 1°, da 
remetterem cópias das actas de apuraçã.o rla lei eleitoral do estado . 
eleições seccionaes aos conselbos das sédes das Si não se tivessem reunido e não tivessem 
circumscripções, dentro r

1o prazo preciso para procedido à a.pura :ão dent.ro do prazo legal, 
apuraçã.o geral, a que são estes obrigados não escapariam a penaltdade, porque uma 
Or;i , um crime nunca póde ser equiparado ao de suas obrigações, estabelecidas na mesma 
cumprimento de um dever, que é uma vir- lei é reunfrem-se dentro do prazo legal de 
tude. 60 dias para cada uma J>roced~r . à ap~ra2ão 

Mas, Sr. presidente, si essas juntas apu- das eleições da respect1 va c1rcumscr1pçao. 
radoras da capital e da cidade de Bomfim Dahi veio, Sr. presidente, que, com rela
não tnram as le1fitimas, não é evidente que o ção à 3a circumscripção r1o estado da Babia, 
governador do est••do tinha obrLação de ap- tambem deu-se " anomalia de duas turmas 
plicar-lhes a pena administrntiva e tabele- de candidatos diplomados, urna de cand~~atos 
cida na lei eleitoral do mesmo estado, em seu diplomados pela junta apuradora legitima, 
art . 50, § 1° ~ outra de candidatos diplomados por uma 

E' ou não verdade, Sr. presidente, que, si junta apura'.lora illegitima. _ . 
o conselho municipal da capital, por exemplo, Annunciava-se, e com razao, Sr. pres1-
não se tivesse reunido para, de accor1'lo com uei1t<> . em face da altitude indigna dos chefes 
a lei, procederá apuração, dentro do prazo 110 partido do governador. que não passa de 
legal.das eleições feitas nos difterentes muni- um títere, e pelo facto dessas duplicatas d.e 
?ipios que com põem a l ª circumscrioção,t.eria diplomações, que todos es es candid tos di-
1ncorrido nessa penalidade pela lei estadual. plomados, quer por juntas l•,gitimas, guer por 
que regula o processo eleitoral do estado ~ juntas illegitimas, havü1m de reumr-se no 

O SR. EDUARDO RAMos-Mas era ao gover- recinto do erl1ficio da camara dos deputados 
na,lor que competia impôr penas~ no dia de icrnauo pelo respectivo regimento, 

Para fazere'ffi vingar os seus diplomas, mas Ü SR. FILGUEIRAS - (lê): «Al't. 50, § 1° ,,, l s 
-Os conselhos. municipaes, que não cum- uns com a esperança de ia.zerem va ~1: os seu 
pr1rem as disposições estabelecidas nes- direitos, fnndarlos em t1t.ulos leg1t1mos, e 
t l · - outros com o intuito de perturbarem a ordem 
a e1.' serao multados pelo governador na. e 

50
, com a esperança de se fazerem reconhecer 

quantia .de 300 a 600 mil réis, além das penas 
que mcorr l e d 1 d R cleputados pela força policial. . 

em erem pe o o igo Pena a e- Com rela"ão ao enado, Sr . president.e, ~ue 
publica.» ' t t do 

O governador ainda impõe multas sobre as é um ramo de poder publico coas i UI • 
juntas diStl'ictaes e sobre os intendentes, como o Executivo e o Judiciaria, porque,{e-

t ·d novando-se biennalmente pelo terço, manem 
quando ransgr1 em, na pa'rte que lhes toca, perpetuamente suas attribuições .desde que 
qµalquer disposição da mesma lei. exiiitam membros em numero sufficiente para 

O SR. EDUARDO RAMOS-Mas o que quer 0 seu funccionamento, inrlepenr!_ente da pre
concluir V. Ex. da não applicação da pena pe- sença desse terç\O, com rel~çao, !? ~ena.do 
lo govel'ilador~ da Bahia, Sr. presidente, cuJO ie,,1me~to é 

O SR. LEOVIGILoo FILGUEIRAS - Quero con- reproduzido em quasi todas as s_uas qispo-
cluir que, si os conselhos municipaes da ca- sições, especialmente sobre ver1ficaça.o de 
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poderes, do regimento do senado ferleral, 1 alarma da população, porque dessa lucta en
a lei eleitoral do estado da Bahia estabelece 1 tre os que combatiam pelo seu dirnito e os 
que, quer nas vagas em virtude de renuncia que estavam dispostos a empregar a força 
ou morte de qualquer ele seus membros, quer armada. contra os titulares desses direitos, 
por occasião da renovação do seu terço, as devia resultQ,r Q, perturbação da ordem pu
eleições se façam por todo o estado, e não blica, alarma, que, aterrando as familias, fez 
por circl~rr_iscripção, procede~d.o .cada çonse- com que. já mu i~os ~ias ante~ em que devia 
lho mumc1pal de cada muo1l:Jp10, 15 rlias ter l11gar a pl'1me1ra sessao prepa.ratoria 
depois do da eleição, que é no mesmo dia da da Gamara "" rlo Senado, se reali::irisse um 
eleição para deputados, a uma apuração das verdacteiro exorlo para os suburbios e re
r especti vas eleições seccionaes, e que, em concavo , tornando-se aque lla capital, como 
vez de proceder como procede com relação á tive a tristeza de presenciar, quasi de;;erta. 
eleição para memoras da Gamara dos depu
tados, remettendo duas cópias extrahi1las ela 
acta da apuração parcial, uma para a ca
mara de ueputados e outra para o conselho 
municipal rla sé,le da circumscripção , a 
junta. apuradora de cada município lavre 
uma acta da apuração da eleição seuatorial, 
extrahinrlo apenas uma cópia para remetter 
ao Sena.do; porque só a este, em virtude de 
outra disposição da mesma lei eleitoral, que 
não auto.risa a expedição de diplomas a sena
dores eleitos, é que compete, 10 dias antes da 
abertura do congresso, em se~são prepara
toria, proceder á apuração das eleições para 
o preenchimento das vagas do seu terço, re
conhecendo os poderes do• eleitos e julgando 
da validade . ou legitimidade da~ mesmas 
eleições. 

Dahi vem, Sr. presidente, que o resultado 
de uma. eleição senatorial, no Estado da Ba
hia, não póde ser conhecido officialmente si
não depois desta apuração feita pelo proprio 
Senado, assim como o resultado das eleições 
de deputados, feitas em cada circumscripção, 
só póde ser conhecido officialmente depo~ ~ da 
apuração fei~a pelo conselhn municipal da 
séde da respectiva circumscripção e r1a expe
dição dos diplomas aos candidatos mais vo
tados, em face das authenticas apuradas. 

Sr. presidente, aintes de se 0 1 servar a re
commendação do regimento do Senado ela 
Bahia, com relação â. apuração, antes do exa
me das actas das eleições dos candi,iatos vo
tados para o preenchimento do seu terço, a 
nenhum dos candidatos cabia o direito de 
julgar-se eleito e muito menos de preparar 
meios violentos para se fazerem reconhecer 
senadores. 

Cemprehende-3e que, conhecido o facto da 
expedição de diplomas a duas turmas de can
didatos, quer na !",quer na 3' cil'cumscripção 
eleitoraes da Bahia, e tornando-se publLco, 
por artigo editorial do proprio orgão official 
do partido do governarlor elo Estado, que se 
pretendia obter dentro do Senado o reconhH
cimento de todos os candidatos desse partido, 
fo3sem quaes fossem os meios a empregar, é 
evidente, Sr. presidente, que a imprensa da 
Bahia não podia cleixar de occupar-se de tão 
grave assumpto, e dahi, Sr. presidente, o 

O Sa. EouA.R.DO RAMos-Nós deixamos que 
V. Ex. nas suas conjecturas e hy, otheses 
falle de direitos e de violencias por nós prati
cados ; nós concedemos esse rl irei to a V . Ex., 
porque vemos que V Ex. tem necessidade 
desses elementos. Por isso não o interrom
peremos. 

O SR. LEovmrLDo Frr.GUÊLRA.S-0 dia 28 de 
março, Sr. presidente, era o designado por 
lei pa.ra essa l" sessão preparatriria, quer da 
Gamara, quer do Senad . 

A's 11 horas desse dia, iniciaram-se as 
sessões preparatorias do Senado, a que estive 
presente, que correram com a maior calma, 
observando-se todas as normas regimentaes 
dessa respeitavel corpor.1ção, concorrendo, 
Sr presidente, todos os 113 senadores t•xisten
tes, numero mais que sufflc1ente para o f'unc
cionainento do Senado , mesmo em sessões 
ordinarias, independentemente de reconheci
mento elos novos s:lnadores eleitos. 

Determina, além disso, o regimento do Se
nado que, sob a mesma presidencia da sessão 
anterior, se proceda .no primeiro dia de sessão 
preparat.oria, á nomeação,por ·01·teio, ele uma 
commissão de cinco membros :para examinar 
todas as actas eleitoraes, todos os prote5tos 
havidos, todas as reclamações dus candidatos, 
e, feita. a, respectiva apurac;ão, concluir por 
um rela torio ite ioquerito. 
julgando válidas ou não as eleições constantes 
rlas autheotic.is ,e propondo o reconhecimento 
dos candidatos que entendei· terem sido legi
timamente eleitos. 

Em Vlsta disso, o Sr. presidente do Senado, 
logo depois de aberta a sessã.o, procedeu 
áquella formalidade regimental, sendo eleitos 
para tal commissão quatro senado1·es do par
tido constitucional e um sena.dor do partido 
governista, que quiz a sorte fosse o proprio 
chefe rlesse partirlo, o Sr. Luiz Vianna. 

Entregues a essa. .commissri.o todas as actas 
e papeis r elativos <1is eleiçoes senatoriaes do 
dia 4 de novembro do anno passado, iniciou 
ella, no dia 1mmed1ato. os seus trabalhos, 
comparecendo sempre a todas as conferencias 
o ill11stre chefe do partido governista, o 
Sr. Luiz Vianna, ffiPIDbro da mesma com· 
missão. 
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Deixando de parte certas occurrencias du
rante a discussão travada no seio da com
missão, quanto ao modo de se proceder á 
aplu·a;ção, isto ~, se devia ser pelas actas ge
raes cta apuraçao dos conselhos mumc1paes,' 
ou si pelas actas parciaes das secções de que 
se compunha cada município, p"sso a int'or
mar á Gamara que, de 29 de março até o dia 
22 de abril, isto é, durante o periodo de quasi 
um mez, es~a commi>são procedeu com o 
maior cuidado ao exame e analyse de toda~ as 
actas e papeis eleitora<is submettidos a sua 
apuração, havendo algumas reclamações da 
parte do Sr. Luiz Vianna, que eram att•'n
didas pela maioria da commissão, e outras 
de alguns dos memlJros da maioria da com
missão, que eram tambem attendidas pelo 
Sr. Luiz Vianna. 

Tudo isto se fez com a maior imparciali
dade, a _maior. cordialidade possivel entre 
ad versar10s pohticos, até 22 de abril, quando 
resolveu a commissão lavrar o respectivo 
parecer. 

Na Gama.ra dos Deputados, no mesmo dia 
28 de_ março,apresentaram-se, para invadirem 
o_recmto da assembléa, não os 42 candidatos 
diplomados pelas juntas apuradoras legitima~ 
mas cerca de 80 candidatos diplomados, que 
se julgaram todos com igual direito a toma
rem parte na.quella sessão preparatoria. 

Mas, desses 80 canrlidatos, Sr. presidente, 
quaes os 42 que deviam tomar parte na pri· 
meira sessão preparatoria, em que apenas 
se tem a observar, segundo o regimento da 
Gamara, o seguinte: «organisação de uma 
mesa interina composta de um presidente e 
dous_ secretarias, devendo assumir a presi
dencia o candidato diplomado que for mais 
velh?, sendo por elle convidados G.ous outros 
c'.1-ndidatos diplomados para l 0 e 2º secreta
rias~. 

. Nesta camara federal, a mesa que se orga
msa no. l º dia da sessão preparatoria serve 
até o dia da abertura do Gono-resso e é tam
bem presidida pelo deputado 

0 

presente mais 
velho. No estado da B::tbia, na camara dos de
puta:dos, ~a l" sess~o preparat.oria, assume a 
presid~ncia o candidato diplomado mais ve
l~o, so para presidir immediatamente á elei
çao da mesa . provis~ria, na qual só podem 
votar os candidatos diplomados lea-it imamen
t~; ess.a me_sa provisoria é quem tem de ser
vir ate o dia ~a abertura do · congresso. Pois 
b~m, ~r. presidente, n~sse dia, assumiu apre· 
?Idenma um dos can_d~datos diplomados pela 
JU~ta apuradora legitima da 3• circumscri· 
pçao ... 

o ~R . AUGUSTO MONTENEGRO-Que não era 
o mais velh0. 

. o SR. VERGNE DE ABREU - Havendo outros 
igualmente legitimas, mais velhos, ' 

Ó SR. LEOVIGILUO FILGUEIRA.S - •.. que era 
e1fecti vamente o mais velho dentre o candi· 
clatos legitimamente diplomados, que se acha
vam presentes, e que chamou para seus se
cretarias dous outros deputados, em obser
vancia do regimento interno da Gamara, d~
pois da recepção dos cliplomas de 27 candi
datos, que os exhibiram e recenheceu a mesa 
terem sido expedidos pelas junta::; apurudoras 
das sédes das l" e 3" circumscripções. 

Não sei, Sr. presidente, si, por desconfiança 
ou outro qualquer motivo, os candidatos di· 
plomadus pela junta apuradora da 2ª ç~rcu~
scripção, e gue se achavam presentes, nao qm
zeram apresentar a mesa inter-ina c.s diplo
mas que liJes haviam sirlo conferidos. Em 
numero de 15, e, po1'tanto. constituindo mi
noria dos diplomados presentes não podiam 
constituir-se em outra assembléa, porque 
eram obrigados pur lei a submetterem-se ~s 
r'eliberações da maioria dos portadores de di
plomas tão Leg<ies e legitimas quanto o~ seus. 

Quanto ªº" portadores dos taes diplomas de 
Cach0eira e villa do Re111 anso, esses pareciam 
no recinto da Gamara, antes uns auxiliares 
dos diplomados pela junta '.1-puradora ila 2ª 
circumscripção do que canrl1datos confiantes 
em seus direitos e, P• ·r isso, nem se anima
ram a exh1bir os papei; sujos que lhes impin· 
g!ram como diplomas. E quando os apresen
tassem á mesa interma, e ev1Jente que não 
poderiam por ella ser aceitos como diplo
mas, porque o regimento da Gamara deter
mina, no paragrapho unico dn art. 3°, que 
«SÓ podera ser co11s1derado diploma, para ter 
o seu portador o direi10 de intervir nos tra
balhos elas sesões preparatorias, o titulo ou 
documento que for com o tal definido pela lei 
elei torai » . 

ora, em face da lei eleitoral, § 9° do art. 
45, é definido diploma, ou titulo, que dá ao 
candidato o direito de fazer parte da Gamara 
Estadual (le): 

« A cópia da acta da apuração geral feita 
pelo conselho municipal da séde de carla cir
cumscripção, em face elas aur.henticas recebi· 
elas cios conselhos dos municípios. componen
tes da ref"pecti 11a circum cripção, dentro do 
prazo inaximo de 60 dias, a contar da 
eleição.» . 

Eis, de accnrdo com o§ 9° do art. 45 da lei 
eleitoral do Estado da Bahia u que é um d1· 
ploma de deput .. do. 

E' evidente, pois, Sr. presidente, ql?e es~a, 
mesa interina., pre$idlda por _um c~··1 ad~o 
eleito e diplom>•do por um11 junta ~puradora 
legitima, não podia acce1tar com~ d1plomas
titulos ou rlocumentos, que 1 be lassem apre
sentados e que não cons·stisse.?1 exactam~11te 
em cópias de a.das de apur .. çoes. geraes,fe1tas 
pelas juntas apuradoras das sedes das tres 
circumscripções eleitoraes elo estado. 
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O SR. JosÉ lGNACio-Apoiado. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Si, em cum

primento da lei, essa mesa. interina não tinha 
o direito, nem podia acceitar como diplomas 
essas cópias de actas de apurações feitas na 
cidade da Cachoeira e na villa. do Remanso, é 
evidente que os candidatos do partido do go
vernador não podiam permanecer no recinto 
da camara e, por isso, recorreram ao expe
diente de organisarem, auxiliados pela força 
publica, dentro do mesmo recinto, uma outra 
mesa, presidida por um cidadão, que diziam 
ser mais velho do que o outro. 

o SR. VERGNE DE ABREU- Porque a mesa 
dos amigos de V . Ex . era illegal e nu lia . 
Está porque se orgauisou outra presidida 
por um cidadão mais velho, ( Ha outros 
apartes.) 

o SR. LEOVIGILDO FILGUilllRAS - E tanto 
os nobres deputados sabi:oi.m que na 1 ª cir
cumscri pção não dispunham de elementos 
para elegerem maioria de candidatos que, 
ao passo que nós apresentamos uma lista 
completa de candidatos do nosso partido, o 
dos nobres deputados apresentaram uma lista 
incompleta de dous terços 

Levantou-se, é verdade, Sr. presidente, nessa 
primeir'a sessão preparatoria, a questão de 
saber-se qual dos dous cidadãos, o que se 
achava sentado na mesa principal da Gamara 
dos Deputados, ou o que se serviu da me,a 
de um tachygrapho para organisar urna ou
tra mesa interina dentro do mesmo salão da 
camara, era o mais velho . Munido, como se 
munío um dos interess::tdos, de duas certidões 
de edade, uma do cidadão que presidia a 
mesa principal e outra do que tomou assento 
na mesa do tachygrapho. ficou provado por 
taes . ertidões que o Sr. coronel Martins 
Duarte, qne assumiu a preoidencia da mesa 
principal, era realmente o mais velho em 
edade dentre os presentes rleputa'1 0S diplo
mados pelas juntas apuradoras legitimas. 

o SR. VERGNE DE ABREU - Certidão que 
nunca foi exhibida em pulico, que nunca sa
biu da secretaria do arcebispado. Ninguem 
sabe de onde ella surgiu . 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Sahiu do 
livro de baptismos da matriz da parochia, 
onde nasceu, baptisou-se e sempre residiu o 
cidarlão eleito, que assumiu, de direito, a 
presidencia interina da camara. 

Trouxeram apello, depois, o argumento 
de que o outro cidadão. que havia orgaoisado 
uma segunda mesa, era mais velho do que o 
primeiro, porque, na sessão anterinr da ()a
mara dos Deputados, ne::;sa qualidarle de mais 
velho, elle havia assumido a presidencia, 
como mais vel ho, acllantlo-se presente oco
ronel Duarte. 

Sr. presirlente, V. Ex. sabe, antes de tudo, 
o escrupulo que tem certos homens velhos 
de se dizerem mais velhos do que outros ..• 

o SR. VEJRGNE DE ABREU - Ah! é esta a. 
razão ~ (Riso . ) 

o SR.. LEOVIGILDO FlLGUEIR.AS -Sr. presi
dente, esses dous velhos cidadãos, que, na 
primeüa sessão prepat·atoria, ple itearam a 
presidencia, só a.gora viram-se forçados a tal 
pleito, porque essa questão de idade, na le
gislatura anterior, não tinha razão de $el' 
ventilada. Ambos pertenciam ao mesmo par
ti.do politico e, porta.nto, ninguem cogitou 
de indagar qual delles era o mais velho. 

A Gamara dos Deputados era, então, com
posta unanimemente de correligionarios e 
todos os trabalhos das sessões preparatorias 
se realizaram na mr1lhor harmonia. Accresce 
que, então. havia deputado ainda mais velho 
do EJ.Ue elles dous, e ninguem fez questão rle 
ser ou não por elle presidida a primeira ses
são preparatoria. 

O nobre deputado, Sr . Vergue de Abreu, 
que fazia parte da Cn.mara nesse tempo, sabe 
perfeitamente que não h;ivia para a opposi
ção sinão tres deputados do partido nacional, 
e esses tr-es tleputados,na l" sessão preparat.o
ria, não compareceram. Sabe mais qu e essa 
mes1J. interina não tem importancia, porque 
procedeu-se incontinenti, na mesma !• sessão 
preparatoria, á eleição da mesa provisoria, 
para cuja presidencia não exige o regimento 
condição de ser o eleito o mais velho em 
edade, e a mesa interina só serve para presi
dir a eleição da provisoria, que t em de ser
vir ate á eleição rla definitiva para os traba
lhos das sessões ordinarias. 

Assim, pa,ra. a mesa principal foi eleito o 
deputadn Antonio Bab ia e para a outra foi 
eleito o sogro do Dr . chefe de policia . (Apar
tes.) 

O que é certo e que o· resultado desla du
plicata de eleição t'oi o seguinte: um quarto 
de bora depois de iniciados os trabalhos, en
trava no recinto da Gamara o Dr. chefe de 
pol icia, que se achava na praça, . . . 

O SR. MoNTiilNEGRo-Com Ltma espora só e 
de chicote na mão. 

o SR. VERGNE DE ABREU- Esta questão ja 
füi esclarecida aqui. , ' 

o SR . LEOVIGILDO FILGUEIRA.S .. . e dirigindo
se ao presidente da mesa principal, declarou 
trazer ordem do governador do estado para 
intimar os membros daquella mesa, assim 
como aos deputados que haviam eleito a 
mesma mesa, para se retirarem rlo recinto, 
porque estavam perturbando o, trabalhos da 
mesa legitima, que era presiélida por seu 
sogro, sob pena de empregar a força, para o 
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que estava preparado e tinha dado as precisas congresso naquelle dia, que era o 7 de abril. 
providencias. (Apart·es .) Só na vespera desse dia 7, foi que a mesa da 

Realmente, Sr . presidente, começavam a camara dos diplomados pelas juntas illegi
apparecer pela praça do palacio piquetes de timas resolveram reconhecer-se deputados e 
cavallaria e infantaria de policia comman- fiz t1ram, segundo diz o 1° secretario da mesa 
dados pelo bravissimo coronel Maximiano dos provisoria, uma communicação a mesa do 
Santos Marques, quejá recebeu a recompensa Senado,á hora em que ja este não podia estar 
do importante serviço, que prestou ao par- mais funccionando, de so1·te que não teve elle 
tido do governador. conliecim.ento de outto. comm.unicação sinão 

Graças, Sr . presidente, á prudencia. e ener- da que, no dia 4 do mesmo mez, lhe ha. via 
gia de nossos amigos, que haviam eleito pre- sido feita pela mesa provisoria presidida pelo 
viamente uma commissão ele cidadãos quali - deputado Antonio Bahia. 
ficados r1aquella capital para se entender com No dia 7 de abril, porém, Sr. presidente, 
o governador ·elo estado sobre o que fosse dia designado na constituição do estado para 
preciso para evitarem-se scenas sancruino- a abertura solemne do seu Congresso annual
lentas, foi ella communicar a occurencla ao mente, e independentemente de convocação, 
governador, que mandou incont ine riti ordem foi que começou a pandega policial do go
ao chefe de policia para que fizesse retirar da vernador do estado, para obter uma camara 
praça ~o Pal~cio e da camara a força publica e um senado compostos só de amigos, que 
que alll havia collocado r'eixando os candi- encampassem por ~nls de iudt!.m:nida~~ todos 
datos legitimamente dipl~mados ou não pro- os escandalos polit1cos e financeiros, Jª com
ceder como· enfondessem á veriflcaç5.o de seus mettidos por S. Ex. durante mais de _um 
poderes, ficando-lhe reservado o direi.to de, anno, com o plano preconc~b1do. de trah1r o 
no dia c1a abertura do congresso, usar da chefe do partido, que o havia eleito seu suc
!orça para fazer prt:Jvalecer acamara que elle ce-sor no governo do estado e fundar um ou
JUlgasse legitima. tro partido, não auto~orno n? estado, mas 

O SR. VERGNE DE ABREU_ Não apoiado. suborrlinado ao repiibl•cano fecleral, que.? 
(Ha outros apartes) creoeral Francisco Glicerio, quando estava Ja 

~expirar o seu mandato ._de deputado, or-· 
. 9 ·SR. LEJOVIGILDO FILGUEJIRAS - Bom, cor- ganisara, em uma reuma.o nocturna neste 

l'lJO ~sta parte, (avartes) reservando para si o recinto, de que se lavrou uma acta, a que, 
d1re1to de, no dia 7 de abril, mandar sua po- felizmente, não prestei minha assignatura. 
licia fazer a guarda de honra ao congresso Não quero, entretanto, servir-me de pala
q~e . elle considerasse legitimamente con- vras minhas para descrever esse prologo de 
stitmdo. patifarias politiqueiras, em que foi µrotogo-

0 Sn. . SANTOS PEREIRA dá. um aparte. nista o chefe ele policia, mas de que ;prestou-
O s L se a machioa occulta de scenograplua escan-
. R · EOVIGILDO FILGUJiJIRAs-V. Ex. fez dalosa um animal que acóde pelo nome de 

~arte da cornrnissã~ e pórle ractificar ou recti- . Joaquim .Manoel lloclrio·ues Lima . 
car esta declaraçao. Vou nescrevel-o co~ a,s pa.!avras de um 
O SR. SANTOS PEREllltA-Foi isso mesmo que timido resumo dos acontecimentos, no dia 

elle nos de~laron. seguinte, por um orgão. ela imprensa da 
Desse dia em deante, Sr . prP.sidente, ficou Bahia, sympathtco ao partido do governador, 

encarregado o Dr. cllefe de policia pelo go- embora. se apregôe de neutro . .. 
v~drna~or tddo estado de garantir creio que a UM SR . DEPUTA.Do- Talvez neutro como o 
vi a e e o os os deputados que se achavam 1 d G 
no recinto da camar 1 ·t· t , . 1 Sr. Salclan 1a a .ama· a, eg1 1mamen e nip o-
mado.s, r:_ocedendo á verificação dos poderes O SR . LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Não; ~ um 
dos ctdarlaos votados , quer de um, quer de orcrão neutro quanto ao titulo, porque e um 
outro part.~clo, sem prejuizo de trabalho pa- Jo~nat de Noticias, e quanto aos int~res~es 
rallelo feito pelos diplomados das juntas do commercio, aos quaes serve com d~dicaçao, 
apuradoras de ~achoeüa e villa elo Remanso. probidade e indepenclencia, e e, por isso, c~m 

Isto deu-~e ate o dia 4 ele abril, em que, justiça muito conceituado; mas o seu ~r~n
tendo sid~ Jª reconheci.dos 27 deputados por cipal reclactor e o Sr. Lelis Piedade, pg11:1~0 
uma d~ss,ts dua.s Gamaras, communicou a extremado da p:.ircialidade do governda ~1 0 

respectiva mesa a. do Sonado rine havia nu- estado, além de ser um dos taes vseu 0 · epu-
. mero legal de deputar1os, reconhecidos e pre- tados . dipl?~ados pela celebre .iunt~ apura
sentes, p~ra a abertura do Congresso no dia. dora illeg1ttma da 32 circum cr1pçao, e que 
const1~uc10nal, recebendo no dia seguinte, 5 está fazendo parte da camara placa n.2 . or~_'.1· 
de abril , a resposta da mesa do Senado de- nisada e reconhecida pelo governador, nao 
clarando haver preséntes senadores errf. nu-j de accordo com 0 regimento da camara 
mero legal, para effectuar-se a abertura do dos Deputados, mas de accortlo com o re-

camara V. II 3 
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gimento ele policia, que é a lei do gover
no ci.vil no estado da Bahia. Além disso, a 
gratidão uão póde ficar de parte nesses nego
cios de imprensa, e o clirector do Jornat ele 
Naticias, eximia e espirituoso poeta que se 
exhibe modestamente com o pseudonymo de 
Lutii-Parota, foi nomeado pelo mesmo gover
nador para o importante cargo de inspector 
litterario da ca,pital da Bahia. 

Dahi se vê que não póde ser suspeita de 
parcialidade política a favor do partido con
stitucional esse orgã.o da imprensa da Bahia, 
e, por isso, vou ler o que, a respeito do que 
se passou no élia 7 de abril, foi por elle noti
ciado ao publico (tê) : 

« Ao noticiarmos rapidamente os aconteci
mentos de hontem com relação á politica es
tadual, é-nos bastante grato tornar publico, 
que a paz da familia bahiana não foi alte
rada, e que nenhum prejuízo tiveram os 
membros elas classes laboriosas, que consti
tuem o sus tentaculo da nossa vida social. 

O povo, e esse em limitado numero, com
pareceu á praça de Palacio, por simples 
curiosida.de, e não interveio nos aconteci
mentos políticos, sinão manifestando em gru
pos suas opiniões sobre os factos que se des· 
enrolavam ás vistas publicas. 

A indifferença do povo nestas occasiões 
deixa transparecer a falta ele confiança que 
lhe inspiram os partidos políticos os quaes, 
longe de impulsionarem as forças vivas do 
estado, de promoverem o bem da conectivi
dade, desvirtuam os nobres intuitos de que 
deveriam estar animados, em questões pura
mente pessoa.es. 

Os factos de hontem prendem-se, com toda 
a verdade, a estas ligeiras linhas que traça
mos ao ver a clesunfüo que separa os partidos 
políticos da Bahia, infellcitando um estado 
como o nosso, digno de todo o progres~o. de 
inteira paz e de real prosperidade. 

Eis o quanto nos foi possi.vel colhel' : 
Desde 8 horas da manhU., o Dr. Antonio 

Barbosa, chefe de policia, achava-se na praça 
de Palacio. 

A's 11, chegaram: um piquete tle 20 pra
ças ele cavallo.ria e outro de 35 ele intan
taria. 

O edificio da muni.cipa.Iülade achava-se 
:;i,berto e o em que funcciona a assembléa le
gislativa rechado. 

Pouco depois de 11 horas o piquete de in
fantaria que se achava ua praça, foi man· 
dado postar no a.trio do edificio municipal, 
lado ela assembléa. 

Dessa hora em deante começaram então a 
dar entrada no paço da intendencia, os con
selheiros municipaes, Dr, indendente, in
tendente, influencias politicas do partido con
stitucional, einpregados municipaes, membros 

da junta apuradora dos votos á cadeira de 
senador federal (que não funccionou ainda 
hontem), diversos cidadãos, representantes da 
imprensa e os Srs. Senadores José Gonçalves, 
Emygclio dos Santos, H.ibeiro dos Santos, 
Freire de Carvalho, Geremoabo, Augusto Gui
marães e coronel Arjstides Borges ; além des
tes, cidadi1os diplomados do se11ado ba,hiano e 
pelo partido constitucional alli se achavam . 

Dos deputados tambem diplomados por 
aquelle partido, vimos os Srs. Dr. Jambeiro. 
Salvador Pinto. Ubaldino, Cosme Moreira, 
Calmssü, Fernando Koch, Antonio Pires, 
Francisco Vianna, Bulcão, Lago, Muniz, co
nego Novv,es, professor Antonio Bahia e mui
tos outros. 

Dos deputaclos a União alli se achavam os 
Srs. Drs. Cesar Zama, Sa.ntos Pereira e Fla
vio de Araujo. 

A' entrada. no edifieio da intendencia au
gmentava de m01nentoa momento, emquanto 
na praça o Sr. Dr. chefe de policia com toda 
a prudencia solicitava a dispersão dos grupos, 
no que o -povo accedia, inclo po~tar-se no Ele
vador e Esmero. 

A's 12 horas, cabiu ligeiro aguaceiro, isso 
emquanto o povo se retirava e atravessava a 
praoa o grande seminario, de volta da cathe
dral. 

Continuando fechado o edificio da assem
bléa, os membros do partido constitucional re
solveram enviar ao governador uma commis
~ã.o para scientifical-o não só daquella falta, 
como ainda de que se achava uma guarda no 
a trio <lo edificio. 

Essa commissão 'foi composta dos Srs. D1•s. 
Cabassú, Ribeiro dos Santos, Freire de Car
valho, Antonio Pires e conego Aggripino Bor
ges, e salüu, com destino ao palacio, ás 12 
e 15. 

A's 12-35, o Sr. Dr. Rorlrigues Llma re
cebia essa. commissão e füzia-lhe sciente de 
que as chaves daquelle edificio se achavam 
em poder de pessoa competente, que era. o 
secretario da Gamara transacta; que já havia 
officiado ao presidente elo Senado ' sobre qual 
a Camara que elle governador reconhecia 
como constituida legalmente, e que quanto á 
força no interior do eclificio ia mandar ordem 
para. ser retirada. 

A' 1-15. voltavaacommissão. 
Pouco depois, o alCeres Francellino, por or

cl em do Dr. chefe, retirou a força do a trio, 
collocando-a na praça ao lado daq nelle mesmo 
edificio. 

Scientes os membros elo partido do resulta
do daquella commlssão, o Sr. barão ele Gere
rnoabo, acompanhado elo secretario da Cama
ra do partido constitucional, desceu a escada
ri~ ela municipalidarle parai subir a ela assem
blea, quando, presente o Sl'. D1·. cllefü ele 
policia., foi-lhe pergunfa<l.o pelo Sr. bari1o de 
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Geremoabo se havia intimação para elle não 
abrir aquella porta. 

O Dr. chefe responde-lhe que sim. 
-A' ordem de quem? retorquiu-o pri

meiro. 
-Pela requisição do 1° secretario da Ga

mara transacta, solicitando a. força para ga
rantir o eclificio que alli se achava sob a sua 
guarda e que por isso não podia ser violen
tado. 

O Sr. barão voltou ao salão da intendencia 
e o Dr. chefe á praça de Palacio. 

NA MUNICIPALIDADE 

Em virtude elo quanto fica acima exposto 
o Sr. barão de Geremoabo resolveu occupa~ 
a mesa elos trabalhos da municipalidade, 
chamando para seus secretaries os 8rs, sena
dores estaduaes Dr. Ribeiro dos Santos e co
ronel Aristides Borges. 

S. Ex. então declarou que, em vista do 
offi.cio elo Dr. governador, declarando não 
reconhecer acamara constitucional, do fecha
mento du eclificio e das palavras do Dr. chefe 
de policia, ia convocar alli o Congresso do Es-
tado. , 

O Sr. Dr. José Gonçalves falla energica~ 
mente contra essa abertura alli, logar que o 
orador não julga legal. 

Um outro orador declara-se de accordo com 
aguelle senador bahia.no ;faliam ainda os Srs. 
diplomados Alfredo Cabussú e Antonio Pi
res. 

O Sr. Dr. Alfredo Cabussú é de opinião, 
que uma commissão vá de novo ao Dr. Roclri
gues Lima scientificar-lhe d o occorrido. 

q Sr. barão ~e Geremoabo põe em votação 
a iclé~, _que fo1 approvada e nomeia uma 
comm1ssao para entender-se com o Dr. go
vernador elo estado, a qual ficou assim com
posta : senadores Leal Ferreira Acrripino e 
Drs. Cosme Moreira e Alfredo Cab.:issú. 

Ao ser pro~lamada essa commmissão, o 
povo que enchia o salão da intendencia de
clarou querer a~ompanhar a commissão á 
palac10, no que fo1 obstado por espíritos mo· 
clerados. 
, A. com_mi~são sahiu só, em carro, e chegou 
a V1ct?r1a ~~ 2 horas e 25 minutos. · 

pevido a: Ja hav-er se recolhido o Sr. Dr. Ro· 
dr1g-ues L1Jp.a, o seu official ele gabinete, 
Sr. Dr. Joao Pedro dos Santos, recebeu a 
commissão. 
. Esta communicou o seu fim e s. s. disse-lhe: 
que ? Sr.: Dr. governador agradecia a com
mumcaçao da ~e~a q?e se havia installado 
no paço da D?;Umc1palldade, sob a presidencia 
do Sr. barao d~ Geremoabo ; que com o 
facto dessa mesa mstallar-se em 11111a ou em 
outra sala nada tinha o governo a ver e que 

quanto ao mais S. Ex. já havia enviado 
oficio ao Sr. barão de Geremoabo. 

Dito isto, a commissão resolveu retirar-se. 
Ainda desta vez a commissão teve de voltar 

i camaru, onde chegou ás 3 horas e 15 mi
nutos da tarde. 

Na praça do Palacio jit se achav~t então a 
guarda de honra do regimento policial, sob o 
commando do capitão Virgílio e um piquete 
de cavallaria, que, com o que já se achava 
alli, formava um todo ele 60 praças desse 
corpo. 

Além disso, viam-se mais os Srs. ofll.ciaes 
coronel Caldas e capitães Botelho e Amaro, 
todos sob o commanclo do Sr . coronel Santos 
Marques, commandante elo regimento. 

Nessa occasião 3-40, o povo afiluiu á 
praça, por curiosirlade, á espera de qualquer 
grande movimento. 

Nn; municipalidade, então, o Sr. conego 
Agrippino expoz o resultar1o ela commissão, 
,hzendo justamente o que fica acima annun
c1ado. 

Terminarido, pediu a palavra um outro 
Ol'a.dor. Quando começou a fazer-se ouvir, 
sentiu ·se forte rumor em toda a sala nobre 
da inte!1der:~ia. 

Eram os enadores federaes e os cidadãos 
diplomauos uo mesmo partido, que, acompa
nhados àe amigos, subiam a escada do ede:fi
cio da assembléa. 

A concurrencia naquelle salãio dominou 
logo augmentando á elo outro. 

Caprichos do povo . . . 
Curiosidade política .. . 

Voltando-se a calma, o Sr. barão declarou 
installada a sessão solemne do Congresso Le
gislativo sob a sua presidencia., e isso na 
qualidade de presidente do senado da 
Bahia l 

De tudo isso , lavrou-se acta, que não nos 
foi possivel obter para publicar. 

Depois, retiraram-se toclos os diplomados e 
senadores, os quaes, ao descerem a escada da 
municipalidade, pareciam ir subir a da as
sembléa; porém, não; SS. Exs. resolveram 
retirar-se do edificio a pé e a carro. 

O Sr. Dr. Gonçalves, ao retirar-se f do 
edificio, mostrou-se um tanto indignado _e 
perguntando-lhe o Sr. Dr. Augusto _Gm
marães si o digno senadoe bahian? ~a ao 
Dicirio, S. Ex. respondeu-lhe : Ao D1ario ! · ·· 
Eu ~ Eu vou para minha casa. 

E tomando o seu carro, puchado ª·quatro 
cavalios, disse para uma das auctoridades : 
Abc!i1JJ0 a tyrcinnia ; e :w povo perguntou : 
Onde a ·oossci soberania ? 

Depois disso, salliam uns da intendencia ·e 
entr;i;vam outros pam a assembléa federal, 
que estava füncciouaudo. 
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A GAMARA FEDERAL 

Na resülenciado Sr. D1· . Franc:i:;co Muniz, 
reuniram-se hontem desde pela. manhã depu
tados federae:; á União, senadores estaduaes 
e cidadãos diplomados pelo partido fedeml 
ao congresso do estado . 

Dahi S. S. Exs. sahiram incorporados 
para a. praça. de Palacio . 

A's 3 horas e 20 miuutos deram entrada 
solemne no recinto da Caro ara dos Deputados 
os senadores e deputados feneraes, acompa
nhados de numerosa multidão que se dividiu 
pelo recinto, portas lateraes e galerias. 

Occupou a presidencia o barão de Camaça
ry, senador, secretariado pelos Drs . Manoel 
Melgaço e Deocleciano Teixeira, tambem se
nadores . 

Annunciarla a presença do Dr. secretario 
do Estado, portador da mensagem do Dr. go
vernador, foi nomeada uma commi.ssão com
posta do senador Lu'iz Via.una e depul ados 
Theodosio Dantas e Laurmrlo Regis, para r e
cebel-o. 

Cerca de 3 1/2 deu entrada no recinto o 
Dr. Antonio de Mello, que sentou-se á mesa 
da Camara, cujo 1° secretario procedeu á lei
tura da mensagem, de que damos os princi
paes topicos mais adeante. 

Finda a leitura, retirou-se o Dr. secretario 
com as formalidades elo estylo. 

Em seguida, foi lavrada <t acta da sessão 
solemne . 

Ao annuncia.r o presidente que estavam 
abertos os trabalhos da assernbléa geral do 
Estado os cidadãos que estavam nas galerias 
e no i:ecinto romperam em vivas e acclama
çõe ·, que se prolongaram á tarde. 

Ainda incorporados, os membros da Cama
ra Federal seguiram, acornpanharlos de mui
tos amigos, entre os quaes muitos negociantes 
de nossa praça, para o edifficio do Cori·eío de 
Noticias, onde novos vivas e acclamações se fi
zeram ou vir. 

B;m sua passagem, na praça de Pala.cio, a 
banda ele musica da guarda de honra fez-se 
ouvir. » 

Não elevo, porém, Sr. presidente, passar a 
outro ponto, sem ler tambem a noticia, que. 
no dia seguinte, deu um outro orgão ela im
prensa neutra da Bahia, a mais antiga e. a 
mais importante elas gazetas neutras bah1a
nas, o Diario de Noticias: 

«Congresso estadual-Bem quizeramos po
der poupar a~s l~itores a vergonha-é o ter:
mo-da descr1pçao dos factos hontem occorri
dos no interior do paço municipal e sua~ im
mecliações . 

Ao menos lá fóra, nos outros estados e no 
estrangeiro, onde chega nosso lJiario, fica
riam ignorando a maneira porque foi aberto 
o congresso do estado. 

A nossa posição, porém, de folha noticiosa 
impõe-nos a dolorosa obrigação ele narrarmos 
fiel mente o que se passou. 

Ent retanto, é bem possivel, é provavel mes
mo, que amanhã sejamos intimado aguar
dar silencio; o que não nos causará assombro 
desde que hontem á imprensa negou-se o di
rei to de assistir na praça de Pala.cio ao acto 
rl a abertura elo Congresso. 

Não phantasiamos, hontem olliciaes e sol
dados de policia, é verdade que com boas 
maneiras e como que constrangidos, in
timavam os grupos, onde se achavam 
os representantes da imprensa, a clisper
sa.r-sei 

Havemos, porém, de aproveitar os ultimas 
momentos que tivermos de liberdade. 

E assim comecemos. 
Era hontem, como se sabe, o dia marcado 

para a abertum elo congresso. 
Era natural que ta.l facto e as peripecias, 

que neste · ultimns dias se teem desclobrarlo no 
nosso scenario político, attralüssem o povo á 
praça de Palacio. 

E assim succedeu, mas a policia, antes das 
10 hora.s, fez postar alli um piquete de cavc1.l
laria, de ponto em branco, e pelos seus agen
tes intimou o povo a dispersar-se. 

Fez mais: mtl.ndou patrulhas de soldados 
percorrer as ruas que desembocam na praça, 
desmanchando ajuntamento de povo. 

Mais tarde alii com pareceu o Sr. Dr. chefe 
de policia com o Sr. commanrlaute elo re
gimento policial, acompanhados de orde
nanças. 

E, no emtanto, o povo que alli se ia agru
pando era, em sua quasi unanimid<tde,consti
tuido por pessoas, que ue modo algum porle
riam ser SlHpeitas: eram negociantes, proprie
tarios, academicos, empregatlos rlo commer
cio e funccionarios de diversas catbegorias . 

A's 11 horas, começaram a rlar entrada. no 
paço municipal os Srs. senadores e deputado& 
do partido constitucional, os quaes, encon
trando fechada a secretaria da camara dos 
deputados, dirijiram-se para o salão do con
selho municipal. 

A entrada elo edificio, elo Iaclo onde funccio
na a assembléa, esta.a tomada por 3G praças, 
sob o com mando ele um alferes . 

Deante deste apparato militar, resolveram 
os Sr..:. senadores e deputados mandar uma 
commissão ao Sr. Dr. governador, expondo
lhe a coacção cm que se a.chava o Congresso, 
que não podia penetrar no recinto ele suas 
sessões, por esta:r fechada a porta e achar-se 
a escada guarnecida pPla força publica. 

A cornmissão compunha-se rlos Srs. sena
dores Ribeiro elos Santos e Agrippino e dos 
deputados Antonio Pires e Cabussu e do pre
sirl ente do conselho munic1pal Sr. Dr . Freire 
Filho. 
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s. Ex. o Sr . Dr . governador, segundo nos 
consta declarou á commissão que ignorava 
as medidas tomadas pela policia, e que ia pro
videnciar a tal respeito! 

Meia hora depois do meio dia chegava uma 
ordenança trazendo um ofilcio, em que o St'. 
Dr. governador respollclia á comumnicação 
que lhe fôra feita no dia 4 pelo Senaüo, cli
zendo que reconhecia como legitima a Gamara 
presidida pelo deputado Pedro Ribeiro. 

Logo depois de uma hora, o Sr. barão de 
Geremoabo, na qualidade de presidente do 
Senado, acompanhado dos seus colleo-as, diri
giu-se para a escada, que dá ingressg para a 
secretari.a da Gamara dos Deputados, sendo
lhe, porem, obstarla a entrada pelo ofücial 
commandante da força alli postada. o qual 
declarou que obedecia as ordens do Sr. Dr . 
chefe de policia. 

Cha!_Ilada esta autoridade, confirmou a de
claraçfl>O do offi.cial , dizendo que para alli 
mandara a força á requisição do Si·. Dr. Ada! -
berto Guimarães, secretarjo ela Gamara dos 
Deputados do anno passado. 

A'vista do exposto, voltaram para a sala 
do conselho municipal, que se acbava repleto 
de reprAscntantes de diversas classes sociaes 
e ahi foi aberto o congrn so pelo Sr . barão d~ 
Geremoabo, que expoz os motivus porque alli 
se achava. 

Em seguida fizeram-se ouvir os Srs. Drs . 
José Gonçalves, Freire de Carvalllo Antonio 
Pires, Cabussú e Antonio Bahia. ' 

D~poi. · de diversos alvitre~ lembrados, foi 
enviada uma. segunda commissão, compostt~ 
el?s Srs. Leal Ferreira, Agrippino, Antonio 
Pires e Cabussu, para de novo expõr ao Sr. 
Dr . governador a situação em que se acha
vam . 

Durante o tempo em que a commissão se 
entendeu com S. Ex . conservou-se o con
gresso em ~es_:;ão perm~nente . 
. A comm1ssao não foi recebida, por acbar-se 
mcommodaelo o Sr - Dr. o-overnado1• conforme 
dacl~ro_u_ 0 Sr: Dr· secr~tario cl o governo. 

A. vista disto, a com missão, por inter
mecllo do Sr: Dr. secretario, fez chegar ao 
conhec1~ento ele, S. Ex . 0 fim que alli a 
levava , -~º que respondeu 0 Si'. Dr gover
n~d?r, dizenrl~ qu_e .o_que tinha a dizer já o 
fizei a em ofilc10 clir1g1do á mesa do Senado. 
. A._0 tempo em que isto se passava, era re
força:clo o piquete de cavallaria., que occupava 
qua~1 toda a larg_ura da praça_ 

Au:da a comm1ssão não concluira ::i. ex
pos1çao de seu manelct.to, quando 'ntra.v·;i.m 
-na praça de Palac10, a titulo ''e guarda.dv 
ho~r~, cerca de 150 praças do regimento 
pollc~a~, que se postaram em frente ao paço 
munlClpal. 

Em seguida, ás 3 horas em ponto che
garam encorporados os deputados e sen~dores 

federalistas, acompanhados do Sr. Dr. chefe 
de policia, com as suas ordenanças, em
pregados da secretaria da. Gamara e alguns 
correligionari.os. . 

A força publica tomou torlos os clegraos da 
escadaria, abrindo alas para deixar passar 
unicamente os senadore:; e deputados gover
nistas e as pessoas que os acompanhavam. 

Voltemos ao Congresso aberto no edifici.o do 
conselho municipal. 

Sciente o Congresso de que o Sr. Dr. go
vernador não mandava a sua mensagem, o 
Sr. presidente do Senado deu por aberto o 
congresso e levantou a sessão. 

De outro lado, os Srs. senadores e depu
tados governistas tomaram assento, ~endo 
aberta a ses~ão . pelo Sr . senador barao de 
Camaçary, secretario do Senado. . 

Introduzido no recinto o Sr. secretar10 do 
o·overno foi lida a respectiva mensagem. 
" As galerias estavam vasias; no recinto , 
porém, achavam-se diversas pessoas, que 
haviam acomp<mbaclo aos Srs. senadores e 
deputa.elos g vernista". 

A's 4 l/2 retirou-se a guarda de hom:a e 
p:-trte do piquete de cavallar1a, ficando , por~m, 
a lo-uns ~oldados que, por llrdem super10r, 
in~imaram o povo a di~pel'sar-se ! 1 » 

Do que acabo de ler vê-se que, effectiva
mente o Sr . barão r1e Geremoabo era o pre
sident~ da mesa do Senado, de que fariam 
parte, como secreta~io~, os Srs. senadores 
Aristides Borges e R1be1ro dos Santos. Ora, 
por lei elo Estado da Bahia, a abe1-tura sole
mne do Congresso, no dia 7 de abril ele carla 
anuo, é pres idida pelos m~mbros da _mesa ~o 
Sena.rlo, que tenham servido na sessao legis
lativa do anno anterio1' . 

Uma das attribuições de sa mesa do Con
o·resso, no dia de sua abertura, é exercer a 
policia interna elo edi.ficio da Gamara, e, po~
tanto nesse dia, só á mesa do Senado competia 
o direito de exercer a policia no interior do 
edi.ficio, para manter a ordem e inaugurar os 
trabalhos da nova se são legislativa da Bahia. 

Pois foi exactarnente aos membros dessa 
mesa le1~·al, á qual compet,ia pre iclir aos tra· 
balhos da abertura solemne do Congresso, 
que foi pelo Dr. chefe de policia vedada a 
entrada no recinto elo er1iücio, em que se de
via proceder a. essa. solemnic ade . 

Soube-se, no dia seguinte, que o Dr. cliefe 
de policie~. acompanhado de quatro sen'."'dores 
com o · ta.es cidad~ws cliplomRdos por Juntas 
apuradoras illegitimas, bavia aberto. uma 
elas portas do edi li cio da Gamara. por ?nele 
entraram e, assumindo a mesa do 9ong1esso 
tres d<1quelles qm•tJ"os sen~dores;,. sim~laram 
uma recepção do secretario elo ,,oveinanor, 
que havia ido conjtmctamente . c_om elles, 
guarnecidos por soldaclos de policia, 0 qual 
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leu um papelucho, que se disse ser a mensa
gem as~ignada pelo governador. 

sentar, no dia 7 de abril, esse ridiculo papel 
de comediante político ... 

o SR. P ARA.Nrros MoNTFJNEG ao - Segundo 
secretario. 

o SR. LEOVIGILDO FIGUEIRAS - o 2° secre
tario do Senado, na se são legislativa do anno 
anterior, era o Sr. Ildefonso de Araujo, que 
havia perdido o mandato; e, por isso, estava 
servindo de 2° secretario o Sr. Ribeiro dos 
Santos, que era o 1° supplente. 

Soube-se ainda, no dia seguinte, qne, assim, 
se haviam inaugurado, no dia antecedente, 
dous Congressos estaduae , um presidido pelo 
presidente real d? se:i;iado, com os seus dous 
leaitimo" secretarias. a 1 hora da tarde. hora 
de" ignada pela lei para a abertura solemne 
do Congresso, e á qual estivP,ram presentes 
magistrados, commles e diversas autoridades, 
previamente convidadas para assistirem-a, 
além de grande multidão popular.. . O SR. VERGNE DE ABREU - Esqueceu-se 

~ que, em dias anteriores, a sessão :fbi aberta 
O SR. P~'{Tlos MoNTEXEGRo -=.Nao, e"'?- sob a presidencia do secretario. (Outros apar

Io~r propr10, mas em outro salao do ed1- 1 tes .) 
ti.cio. 

O SR. LmovioILno F1LGUElRAs- Os secre· 
O ~R. LEo;rnILDO FILGUEIRAS- Responde.se tarios teem dous supplentes : 0 primeiro era 

a este a par te com as proprias pala vr~ ~o o Sr . Ribeiro dos Santos, senador eleito por 
gov~rn~rlor do estado,que dissera a com~nISsao seis annos para 0 Coni;resso constituinte; 0 
ser_ mdlfferente ao governo o facto da 1~~- segundo é que era 0 sr . Barão de camaçary. 
laçao em uma ou outra sala do mesmoedifimo. Quem estava tunccionando portanto, na 
(Apartes.) vaga que se deu de 2° secretario, como le-

Esta camara federal já. funccionou no edifi- gitimo secretario, era o 1° supplente, o Sr. 
cio do Sanai.lo durante alguns dias, no começo Dr. Ribeiro dos Santos, que foi quem, como 
da revolta de 6 ele setembro. assim como as tal, funccionou na mesa que presidiu a aber
ses ões preparatoria.s do Cougresso consti- tura solemne da assembléa geral, no dia 7 de 
tuinte tiveram logar em um elos salões do abril . 
Cassino. Mas, constando desse officio do Sr. Senador 

o SR. PARANHOS MoNTENlilGRO _Dá um Bar~o de Camaçary. que, no clia an.te.rior, 
aparte havia, com as formalldades legaes, pres1d1do a 

· abertura do Congresso do Estado, por não ter 
O SR. LEOYIGILDO F!LGUEIRAB - Res!!ondo comparecido nenhum dos membros legitimos 

ao nobre deputado, s1 o facto de funcc10nar da mesa do Senado o Sr . Barão de Gere
ne ~ ?U naquella sala do mesmo edificio moabo,queestavapr~sidindoaprimeirasessão 
muito importa para estabelecer a Iegahdade ordinaria do Senado no dia 8 de abril não 
~e actos de um dos ramos do_ Poder Legis~a- podia deixar de protestar contra essa rn'.enti
ti vo, tenha a bondade de diz~r-me qual e o rosa affirmação do Sr . Barão de Camaçary. 
Senado legal no estado da Balua ? Pois, si S. Ex. e seus dous secretarias es-

E' o Senado de 12 membros constituído por tiveram á. porta do edificio em que tinha de ser 
tres senadores, no gabinete reservado da aberto o Congresso até quasi 2 horas da 
secretaria do governador do E~tado, o~ o tarde, entendendo-se com o Sr . chefe de po
Senado que estava, no mesmo dia,. funcc10- licia, que lhe clissera ter ordem para não 
nando regularrne~te !1ª sala destmada aos consentir que se abrisse aquella porta, pois, 
seus trabalhos ordinar10s? si SS. Exs . estiveram presentes, podiamter 

O S1t. ZA.1\IA-E agora Sr. Montenegro~ ... sido consi dera.dos pelo Sr. Barão de Cama-
(Ri.~a<las.) çary como ausentes, para assumir elle a pre-

~ sidencia do Congresso ? 
O .sn.. PAitA.NHos MONTlilNEORO - i-.espon- Não mereceu, portanto, tal officio nem a 

dere1. honra de ser archivaclo. E, com effeito, para 
O SR. LEOVIGILDO F1LGuEmAs-O caso não honra da Bahia tal objecto indecente nunca 

é para rir, Srs. deputados! Quem ri-se de deveria fazer parte do archivo do senado 
uma desgraça destas, ri-se do perigo que cor- bahiano. 
remas instituições republicanas, e quem ri-se Emquanto isto se passava no Senado no 
do perigo quo correm as instituições republi- tlia seguinte ao da abertura do Congresso, 
canas não é um patriota sincero. um forte clestacn.mento de policia, postado á. 

No dia seguinte, senhores, vindo-se a. saber porta do salão da Gamara, impedia a entrada 
que se havia aberto este outro congre so em llos deputados legitimamente diplomado e 
um edificio fechado, por um ofilcio de um se- reconhecidos, assim como de pessoas do ·povo, 
nador, que se dizía_supplente d<? 2° secretario1 ú permittindo que entras em os deputados 
mas que não havia comparecido a uma so que o chefe de policia havia. reconhecido como 
das sessões preparatorias do Senado; porque taes, em virtude das sessões prepari1itorias 
o !'Jeu cheie o esta.va preparando para repre- presididas por 13e"t.l 13ogro. 
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o SR . VERGNE DE ABREU-Tãe logitimos 
quanto os do partido de V. Ex. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - E' que 
V. Ex . acba legitimo aquillo que o Godigo 
Peaal capitula como crime (apoiados) e a mo
ral condemna como deshonesto. 

Dabi por deante, Sr. presidente, os depu
t~dos da camara legitima, impedidos, todos os 
dias, por ordem do chefe de policia, de en
trarem na sala do edificio, onde deviam func
cionar, reuniram-se no salão nobre da inten
dencia, onde haviam funccionado no dia da 
abertura, e ahi proseguiram em seus traba
balhos. 

Dahi, Sr. presidente, duas camaras de 
deputados constituirlas no Estado da Bahia, 
exercendo as mesmas funcções legislativas, 
uma em um salão e outra em outro salão do 
mesmo edificio _ 

No Seaado, continuavam os trabalhos de 
exame e apuração das actas eleitoraes pela 
commissão sorteada logo na l ª sessão prepa
r.atoria. Mas, um grande obstaculo. Sr. pre
sd1dente, se apresentava ao chefe do partido 

o governador : 
De que serviria ao governador do estado 

ha:re~ reconhecido a Gamara composta de co
rehg1onarios seus, quando, de accordo com a 
âonstitu ição el o estado, o conflicto entre as 
duas camaras seria resolvido perfeitamente, 

d
esde que o Poder Legislativo era composto 
e dous ramos ~ 
Effectivamente, Sr. presidente, desde que 

a maioria do Senado, que é um poder consti
tuído, só se entendesse com uma das Cama
ras, evidentemente só os actos dessa Gamara 
se converteriam em leis ... 

o SR. SANTOS PEREIRA - Elles queriam ir 
além. 

Em summa, transcreveram nas lei fanda
mentaes da União e dos Estados as institui
ções federativas e representativas dos povos 
que adaptaram esse regímen, mas, sem <ls 
mesmos habites desses povos, educados no 
principio da justiça, que gera no coração o 
sentimento do respeito aos direitos dos seus 
concidadãos, deturpam o systema, desmora
lisam essas instituições, attentam contra os 
ideae:;; clemocraticos, convertem-se, quando no 
poder, em tyrannos, só pelo egoismo politict> 
de gosarem das posições officiaes , verdadeiros 
iconoclastas da Republica, por cujos destinos 
são incapazes do menor sacrificio, comtanto 
que se vinguem, por qualquer meio, dos que 
tentam embargar-lhes o passo destruidor da 
honra da patria . (.iJIIu ito bem, apoiados .) 

Porque não vos conformais com os habitas 
americanos, relativos as inst ituições repu
blicano-federativas, e do regímen representa
tivo, que tanto preconisaveis pelo temor do 
reO'imen dictatorial? 

Porque não imitaes os edificantes exemplos 
de respeito ás leis e aos direitos, quer dos 
cidadãos quer dos partidos políticos, com que 
não só o poder publico ela União como os po
deres locaes dos Estados se teem imposto á 
admiração dos povos cultos ~ 

Não estamos observando, ele certo tempo 
para cá, de quatro em quatro annos, inva
riavelmente, a successão de dous represen
tantes dos dous partidos americanos na pre
sidencia da Republica, sem que o que se acha 
no poder, por occasião do pleito eleito!'al, e 
apesar de concorrer como candidato á 
reeleição, empregue a violencia para impedir 
a posse do candidato vencedor, seu adversa
ria político, a pretexto ele nullidades ou 
fraudes de eleições do partido triumphante ~ 

Com relação à política estadual dessa gran
de republica, basta-me ler-vos, senhores, 

O S1i LEOVIGILBO FILGUEIRA.s-Ern. preciso, uma pagina de Adolphe Chambrum, para 
portanto, Sr. p1·esidente, evitar esse obsta- mostrar-vos que muito felizes seriamos si, 
c~o ao plano por elles preconcebido de ani- pelo menos, imitassemos os habitos republi· 
qmlarem os adversarias. canos, os sentimentos democraticos do povo 

0 do estado de New-York.. Eis o que diz esse 
SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte . eminente publicista, á pag. 160 da SU(l, obra 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEffiA.S - Este é o int'tulada Droits et libertes aux Etats-Unis: 
nosso infortunio. «Eis em poucas palavras a applicação do 

Os brazileiros queriam a Republica com o systema: no mesmo dia, por exemplo, fazem-
regimen federativo. se as eleições de governador elo estado, de 

:riveram-~a, mas ainda não se adaptaram uma metade do seuado ( porque o senado 
a 1 s~o ou nao q~e:em que esse regimen se se renova pela metade ) e de toda assembléa 
realise nas co~d1çoes em que funcciona na ( camara baixa). O governador é eleitc pela 
~ra1:1cle. ~epubbca Norte-Americana, cujas maioria dos suflragios de todo o estado : os 
mstitmçoes reclama:ram para 0 nosso paiz. grandes centros democraticos da cidaúe de 

Querem a~ ga!'an~1as da lei, mas não que- New York e, em geral, os grupos de 
remo respmt? a Ie1. população ao sul da cidadt: de Albany, 

Querem ·a llberdacle _para os cidadãos e, ao dão uma maioria democrat1ca ; mas os 
mesmo tempo, ~~olog1am as Violencias do condados do centro do Estado , alguns dos 
g?verno e da policia . c~n!'.ra os direitos incli-1 condados elo Oeste e sobrett~d.o o's do nor
v1duaes, que a Constitmçao proclamou. te dão maiorias tambern dec1s1va:s a favor 



24 ANNAES DA CAMARA 

O.o partido republicano . Si esses conda1los 1 conhecimento dos cid~rlães eleitos para com
empl'eaam todas as suas forças, o partido plet;1rem o numero mtegral de senad?res, 
republlcano póde ter. maioria, apezar .da- antes da ~le~ção da Mesa. r:: olveu a ma10rra 
quelle enorme contingente democratic~; da .com~1ssao ele Ve~1~caçao dos Poderes rlos 
mas supponhamos qu~ o não faça, enta? eleitos nao dar _prec1p1~a~amente um parecer 
0 governador do partido . democratico sera sobre as respectivas ele1.çoes sem um acurado 
eleito; mas o successo e unicamente este, estudo de todos o~ papeis. 
porque a grande maioria dos dist,l'ictos, ql!e No dia 22deabril,porém, depois deencerra
escolhem os senadores e deputados, estao da a 12.ª sessão ordidar ia do Senado, soube-se 
situados no inte1'ic'lr do Estado e eleg~m que r euniram-se no gabinete reservado do go
quer pa_ra o Senn.do quer para a Assemblea, vernador do Estado tres senadores, :figurando 
os candiclatos republ_1ca,nos. . . um rlelles de presidente e os outros dois de se-
Ou~a consequenma : ~i. leg1 latura assun cretarios, e um quarto senador, mais infeliz 

escol!nda elege os senadores fe~eraes : re- do que eu. que ainda sou ouvido por uns 
publlcana em New Yor?:. envrn natur~l - dose deputados. inclusive V. Ex. , pediu a 
JT'ente s.enadores republicanos a Wasl:un- palavra e declarou que, não tendo concor
gton. Eis, presentemente, como está gover- dado com a maior-ia da Commissão Verifica
nado ou representarlo esse Estado : gover- dora dos Pode;·es dos senadores eleitos para 
nador democrata, senado e assemhléa re- preenchimento do terço do Senado e da 
publicanos ; senadores federaes dous repu- vaga do finado Sr. T. Soares, vinha propôr á 
blicanos. resa a aprovacão de um parecer por elle 

E' inconveniente esse estarlo de cousas ! lavr. do annullando as eleições feitas em 
Mil vezes nã~. A politic_a nada_ tem q.ue ver 35 municípios, para serem recon~1eciclos por 

com a geometria e .ª ar1tbmet1ca. . K roes- elle mesmo e pelos dous secretar10s da i\!Iesa 
mo bom que os partidos se contrabalancem o os canditlatus do seu partido .. 
mais possivel.» _ . 

compare-se isso. que se pa~sa muito natu- O SR. ZA~A-;Como tudo e~ta nos moldes 
ralmente no Estado de New-York, com o que representativos . 
se está passando no Estado da Bahia, onde os O SR . LEOVIGILDo FILGUEIRAS - O arvo
governistas consideram um crime a victoria rado 1 º secretario dessa Mesa comica leu o 
do partido adversario nas urnas e desforçam- seu parecer, sendo consultado o Senado, 
se da derrota, organisando um exercito poli- qu•-: se com:pm1ha ~ó do proprio senador , 
cial para impedirem pela violencia. que o a Te ter de tal parecer , que por elle mesmo e 
vencedores gozem de seus direitos, contri- os dous membros de tal Mesa foi approvado, 
buindo com os patrioticos esforços, na corpora- e, assim, foram declarai.los senadores pelo Es
ção legisla.tiva elo Estado, para a prosperirla- tado da Bahia mais 8 indivíduos, que já esta.
de e engrandecLmento do mesmo, de accordo v;1 m no gabinete do sem·etario do governador 
com a von tade da maioria do povo. que os á espera de uma ctJmmissão, que por estylo 
elege, não obstante toda a pressão official ex- e pelo Regimento deveria ir recebel-os e in
er cirla contra <L lil)erdade eleitoral. (Ap oiados troduzil-os no recinto para prestarem o C'Jill-

e apartes.) promisso constitucional. 
Devo, Sr . presidente, proseguir na. narra-

ção dos factos. Passaram-se os dias de sessões O Srt. ZAMA - Nada mais natural do que 
ordinarias do Senado\ sem que fosse possível o pae zelar os filhos · 
a eleição -ia sua nova Mesa, porque, proposi- o SR. LEovIGILDo FILGEIRAS - E' ainda 
talmente, a facção governista, composta com 0 proprio Jornal de Noticias, orgão semi
apenas de tres senadores, não concorria ás ofilcial, que, no dia seguinte , noticiou mais 
sessões pa.ra esse acto, antes do qual nenhuma esse escanclalo político ele minha terra, que 
deliberação podia tomar esse ramo elo Poder vou provar essa triste allegação (Ze: ) 
Legislativo elo Estado. 

Ora, é rla índole do regimemrepresentativo « Assembléa do Estado- Senado- Na sessão 
que a vontade da maioria prevaleça sobre a, de hontem dessa Casa do Parlnmanto ba.hiano, 
da minoria, e, uma vez aberta uma sessão le- os senhores membros do partido constitucio
gislativa de quaJquer Gamara , o seu primeiro nal reuniram-se em numero de oito, no logar 
acto é a eleição dos membros rle sua Mesa, rl o costume, sob a presidencia uo Sr. barão 
sem o que não póde funccionar regimental- de Geremoabo. e, depois rle aberta a sessão 
mente . ordinaria, os senadores membros do partido 

Antes, com effeito, da eleição da Mesa de federalistas reuniram-se no salão da secreta
uma Gamara, em sessão ordinaria, como deli- ria do governo, no mesmo edi:ficio, e em nu
berâr sobre outr o qualquer assumpto ~ mero de quatro, sob a presidencia do Sr. Ba

Entendendo a maioria de senadores,Sr. pre- rão de Camaçary, organisaram a sua Mesa 
sidente, que não devia deliberar sobre o re- de trabalhos. 
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O Sr. Luiz Vianna deu entao o seu voto em 
separado, na qual idade de membro da Com
missã.o de Veri i;icação de Poderes, sendo ap
provado pelos presentes o pa-recer reconhe
cendo senail ores eleitos para o terço os cida
dãos Dr. José de Aquino Tanajura, Dr. Au
gusto Ferreira França , Dr. José Mar
cellino de Souza, Dr . João dos Reis de 
So~za Danbs, Dr. Antonio Rodrigues Tei
xeira, desembargador Dr. Pedro Francellino 
Guimarães e o Dr Horacio Cezar, sendo re
conbeci~o senador elei1 o para preencher a 
vaga deixada pelo Dr. Manoel Teixeira Soa
res o Dr . . Juvencio Alves de Souza . 

Achando-se presentes. os Senadores procla
mados foram empossados com as solemnida
des da praxe parlamentar. 

t 
E_mquanto isto se passava, o senado consti

uc1onal terminava os seus trabalho8. 
. ~p.reciando esses acontecimentos. os jornaes 

P.oliticos do Estado editados lloje lançaram ar
tigos editoriaes.» 

O proprio orgão do governador do Estado, 
o Corre~o de Noticias, publicou em sua integr,1 
a acta dessa sessão clandestina,que elle deno
mmou de 12" sessão ordinaria do Senado da 
Bahia. 
A~tes dessa sessão, portanto, houve 11 

ses~oes. ordinarias do Senado. ás q uaes o Sr. 
Lmz V1anna compareceu, deixando os outros 
seus tres companheiros de comparecer, por 
ordem ua, para impedir, por falta de nu
mero legal, a eleição da Mesa definitiva. 

b
Mas, essa 12ª sessão ordinaria de 22 ele 

a ri_!, de que trata tal acta, é uma segunda 
sessao ordiuaria do mesmo dia, porque o 
sena<lor Luiz Vianna que fez parte dessa se
"'d"'unda e_ssão ordinaria, respondeu á chama-
ª ~a primeira sessão, que e abriu á hora 

regimental do mesmo dia ... 

O SR . JosE' lGNAcro- Isto é celebre. 

. o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - . .. presi
rhda pelo Sr. Barão de Geremoabo, e ainda 
colaborou na Commissão de Verificação de 
Poderes dos membros do Senado eleitos para 
o preenchimento das vagas . 

Tenclo, porém, nesse dia em que foi lido 
o parecer da maioria da com.missão, discor 
dado d r~s e parecer, em vez de ap1·esenta,r o 
seu voto em separado, retirou- se e diri<>iu- se 
'j'lara o ga bi uete r eservado do g-over~mdor 
do Estado , onde, com us alludidos tres 
seuadores govern~stas , pr omoveu aqnel la 

.rlupl1c11 ta de se_ssao orrlinaria, cuja act<1, 
publ1cr.c'.n. no orgao official de 3 de mf> io, não 
dev:o cle 1 ~ar rle Jer <"t Cnmara, porque é ;i coiSêt 
mais cur·10sa q uc poderm consta t' dos A nna~s 
de um parlamento. 

E' preciso notar que essa àc ta não declara 
onde se achavam presentes os membros elo 

Gamara V. 1I 

Senado reunidos, nem a hora em que come· 
çamm a füoccionar. Della consta apenas que, 
presentes os Srs . bcirao de Camaçary , como 
presidente , Deocleciano Teixe~ra, servindo 
ele 1 o secreta1·io e Melgaço, servrndo de ~º se
cretario. faltando nove senadores, abrm-se 
tal sessã'.o». 

Convem ouvir-se a leitura dessa peça co
mica. (t ê) : 

S enado- 12" sessão ord.inaria em 22 de abril 
de 1895 .- Presidencia elo Sr. Barão r1e Cama
çary, 1° secretario o Sr . Melgaço, 2° secreta
rio o Sr . Deocleciano Teixeira . 

Presentes os Srs .Barão de Camaçary, Deo
cleciano Teixeira, Melgaço e Luiz Viann~, 
faltando os Srs Barão le Geremoabo, Aristi
des Borges. Ribeiro dos Santos, Aug~sto Gui
marães Ferreira de Moura, Agripprno Bor
o·es , L~al Ferreira, José Gonçalves e Freire 
rls Carvalho, o Sr . Barão de Camaçary, na 
qualidade de 2° secretario~a m~sa do sena~o, 
occupa a cadeira da pres1dencta, e cony1da 
para secretarios os Srs. Melgaço e Deocleciano 
Teixeira . Constitu1da a Mesa, abre-se a ses· 
são. 

o Sr . 1° ,;,,ecretario- Não ha expediente . 
O Sr. Luiz Vianna - (Nc'io devolveu o seu 

discurso.) 

Vaiá Mesa o seguinte relatorio e o parece~, 
que, a r equerimento do Sr. sena:dor Lu2z 
Vianna, é dispensado ele leitura e.1mpres~ao 
pa.ra ser incontinente submett1do a votaçao. 

VERIFICAÇÃO DE PODERES 

Parecer 

Das authenticas dos diversos collegios elei
toraes, submettidas :1 apreciação da Com.mis
são Verificadora de Poderes do Senado, as 
quaes toram abertas perante ella, verifica-se 
que figuram ter votado no pleito eleitor al de 
4 de novembro do anuo findo cerca de duzen· 
tos e vinte mil eleitores (200. 000). 

Esta cifea por si só é su filciente para Slar 
idêa. de que, em muitos dos collegios eleito
raes, o resultado da votação não é a:bsoluta
mente a expressão do concurso real as :urnas 
do eleitorado registrado com observanc1a fiel 
da lei em um alistamento regulai., e. verda
deiro, o que se evidencia, ainda _mais, con
frontando-se nos alluclidos c0Ueg1os. o resul
tado dessa eleição com 0 tlas anter10rmente 
no> mesmos verificadas. 

Em qualquer dos pleitos anteriores, jamais 
excedeu o eleitorado deste Estado a cento e 
dez mil eleitores (I 10. 000). 

4 
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Vê-se, pois, que o excesso neste de 4 de 
novembro corresponde a cem mil eleitores 
(100.000). 

Este facto de maxima importancia, não 
podia deixar de prender a attenção de quem 
quer que quizesse apreciai-o com calma, des
prevenida © imparcialmente, em ex ame deta
lhado e minucioso de cada uma das authenti
cas dos collegios eleitoraes, afim de, por meio 
de um estudo consciencioso, chegar-se a uma 
approximação na apuração da eleiÇ'ão alluclida, 
tanto quanto possivel, da vardade eleitoral. 

Do exame procedido com essas cautellas, 
n~ a:uthenticas apresentadas, decorre que as 
eleiçoes que se mostram menos contestaveis 
e mais pJ.'.OXimas ela verdade, são as se~ 
guinte:s: 

As do mu!1icipio desta capital; as de Saubara, 
L:ustosa, Rio Funclo, Bom Jardim, do munici-

P ara r enovação do terço do Senado 

Dr. José de Aquino Tanajura .... . . . 
Dr. Augusto Ferreira França .. . .. . • 
Dr. José Marcellino de Souza ...... . 
Dr. João dos Reis de Souza Dantas .. . 
Dr. Antonio Rodrigues Teixeira ... . 
Dr. Pedro Francellino Guimarães . . . 
Dr. Horacio Cesar .... . .......... . . 
Dr . José Luiz Almeida Couto . ... . . . 
Dr. João Ferreira ele Ara11,jo Pinho,. 
Dr. Ildefonso José de Ara11jo ....... . 
Joaquim da Costa Pinto ... . ..•..... 
Dr. Angusto P edro Gomes da Silva . • 
Dr. Emygdio Joaquim dos Santos ... 
Dr. Joaquim M. de Cast.rn Rebello .. 

59.945 
57 .126 
56.243 
56.218 
55.925 
55.845 
54.582 
33.529 
29.777 
26 .103 
25.177 
19.874 
17.501 
17.310 

P a1·a a vaga do Dr. Teixeira Soares 

. p10 de ?anto Amaro ; as dos municípios de 
Curralmho Maragogipe, Conceicão do Al- Dr. Juvencio Alves de Souza........ 78.564 
meida ; as dos wunicipios de s. Felix, Abran- Dr. Francisco P. de S. Paraizo. . . . . 35. 057 
tes, Nazaret, Itaparica, Coração de Maria, 
S. Gonçalo dos Campos, Olivença, (primei- O mappa sob n. 1, que organisei, demon
ra e segunda secções), Caitetité, Purifica- stra detalhadamente os votos obtidos pelos 
ção dos Campos, Gamelleira , do Assu- candidatos em cada um desses municípios. 
ruá, Baixa Grande, Condeúb, Minas do Rio de Não devem nem podem ser contados para o 
Contas, Agua Quente Correntina , Sant'Anna e:ffeito da collocação dos candidatos os colle
dos Brejos, Barra do Rio Grande, Chique- gios dos seguintes municípios : Valença, Ma
Chique, S. Antonio de Jesus, Monte-Alegre raitú, Porto Seguro, Itapicurú, Geremoaibo, 
Urubú, Am~rgosa, Riacho de Sant'.A\ILri, Re~ Amparo, Giboia, Bom Conselho, Santa Cruz, 
manso, Almas, Barreiras, Maracás, Feira de Barra do Rio de Contas, Ilhéos, menos a sec
Saint'Anna, Angical, Pilão Arcado, Casa Nova, cão de Itahype, Serrinha. Joazeiro, Campo 
Campo Largo, Brejo Grande, Camisão, Monte Formoso, Taperoá, Prado, Curaçá, Una, Soure, 
Alto, Viçosa, Umburanas, Matta de s. João, Monte Santo, Andaraby, Belmonte, Canna
llh~os, (secções do districto de Itahype) Ria- vieiras, Jacobina, Alcobaça, Cachoeira, Abba
chao de Utinga, Wagner, do município do dia, Conde, menos a secção do Pala.me, Entre 
Morro do Chapéo, Oliveira dos Brejinhos, Rios, Tucano, Jequiriçá, morro do Chapéo, 
Nova Boipepa, Ria.chão de Jacuhype, Reme- menos as secções de Vagner e Utinga, e bem 
dios, Bom Jesus dos Meiras, Bom Jesm1 da assim as secções em duplicata de Purificação 
Lapa, Mundo Novo, Queimadas, Bomfirn, e do Rosario elo município de Santo Amaro, 
Pombal, Pala.me do municipio do Conde, In- as de Casca, do município d() Areia, e os 
hambupe, S. Miguel, Santo Antonio da votos expressos no cartorio rle Nazareth e em 
Gloria, Victoria da Comquista, S. Francisco, um dos cartorios de Macahúbas . 
Catú, Conceição do Coité , Barracão, Cari- O r esultado eleitoral dos collegios excluídos 
nhanha, Palmeiras, Villa Verde, Jussiape, é o constante elo mappa n. 2. 
Lençóes, Jaguaripe, Trancoso, Brotas de Ma- O município de Valença, cuja população é 
cahubas, Campestre, Alagoiúhas, Caravellas, rle 18.439 habitantes, apresentou pelo re
S. João do Paraguassú, e bem assim os votos 

1 

sultado de suas actas parciaes 5.284 eleitores 
expressos em cartorios, como os de Curaçá, presentes, isto é, 28 % de sua P?Pulação, 
Andarahy, Santa Rita de Macahubas, Pedrão, porcentagem esta que jamais se verificou nos 
Patrocínio do Coité, Purificação. Santarem, ' nucleos de população mais condensados e 
Macahúbas, Conde, Ouriçangas, Santa Sé, instrui dos de todo o paiz. 
Joazeiro, Bom Conselho, Ja,cobina, Jacobina, Essa fraude evidente na multiplicação do 
S. Gonçalo de S. Francisco e ta,mbem a elei- eleitorado é corroborada pelo facto de apre
ção da freguezia de S. Estevão, IDUllicipio de sentar-se uma acta da apuração das secções 
Cachoeira, e a secção de Cajueiro de S. Fran- do mesmo município, r epresentando votos de 
cisco, que não foi contestada, não obstant e cerca de 8. 000 eleitores t 
ignorar-se a que município pertence e1isa O intuito dessa nova multiplicação, a 
localidade. ultima hora, de eleitores e votos ela apuração 

O resultado total destes collegios é o :se- do conselho municipal, não é clifficll ele pe-
guinte: netrar . 
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Recahindo toda a votação exclusivamente 
nos candidatos do partido constitucional, e 
contando-se préviamente que esse partido 
teria a todo tranrn maioria na commissão 
verificadora, presumiram os autores dessa 
apuração, que essa maioria se prestaria á 
apurar o resultado da ultima eleição, por 
ser elle mais favoravel ás conveniencias dos 
candidatos desse partido. 

A qualificação eleitoral deste município é 
de pouco mais de tres mil eleitores, conforme 
se vê das copias enviadas á secretarià do go
verno estadual, no emtanto, as authenticas 
remettidas á commissão r epresentam um 
eleitorado duplo. 

O_ município .de ~arahú, com uma popu
laçao de tres mil seiscentos e noventa e cinco 
almas, apresenta um resultado de quatro mil 
no-vecentos e cincoenta eleitores presentes, vo
tando todos nos candidatos do partido con
stitucional . 
· Deste si~ples confronto, vê-se queo nu

mero de eleitores excedeu ao da população 
em 1.255. Nas duas ultimas eleições passadas 
os resultados da votaçã.o ele Marahú represeli
tavai;n o numero de 2.010 eleitores para os 
?and1datos constitucionaes. Oommentado pela 
imprensa tão surprehendente numero de 
votos, talvez para provocar as iras dos com
mentadores e exhibir a amostra de demazíada 
frragem, elevou-se pelo fiat m ir cicuZoso da 

aude a mais do duplo o numero dos elei
tores que naquelle tempo já era maior do que 
a população masculina. 

Porto Seguro, cujos votantes nunca exce
deram a 300 eleitores, com uma população 
de 4.246 habitantes, apresentou o resultado 
àe 2.240 eleitores, isto é, quasi metade da sua 
P?PUlação, recàhindo todos os votos nos can
didatos do partido constitucional. 

Santa Cruz, com uma população de I.770 
ha?ítantes, apresentou um resultado de 1.360 
eleitores, que votaram tambem nos candi
datos do partido constituciónal. 

<? ipuni.cipio de Giboiai, cuja votação nas 
eleiçoes anteriores nunca excedeu dos su:l:l'ca. 
gios ele 600 eleitores. apresenta um r esultado 
de 3. 749 eleitores, isto é, seis vezes mais elo 
que nos pleitos ainteriores. 

Basta, dizer que só a freguezia de Pedra 
Branca, pertencente a este muni.cipio, com 
U~a população de 1.825 habitantes, deu 1.174 
eleitores, recahindo toda votação, nos candi~ 
dai tos do partido constitucional . . 

Campo Formoso com uma populaçãode 
5.162 habitantes, apresentou um resul
tado _unanime, tambem para os candidatos elo 
partido _const~tucional de 2.201 votaates, pre
sen~es, isto e, cerca de 50 º/o de sua popu
laçao. 

Deve notar-se que corre impressa, sem con
te13ta.ção1 uma certidão p~sada a 5 cl,e março 

proxirno findo, pelo secretario do respectivo 
conselho, de ser de 1.186 os eleitores esta
duaes desse município. 

Taperoá, com uma população de 3.516 ha
titantes, apresentou um resultado ainda 
para os candidatos do partido constitucional, 
de 5.952 eleitores, isto é, quasi 200 º/o de sua 
população ! ! · . . . 

Convem notar tambem que nesse mummp10 
em 20 authenticas, das 24 apresentadas, figu
ra-se comparecer em cada uma dellas 250 elei
tores, maximo de que se póde compor uma 
secção eleitoral, o que significaria e que não 
faltou um só eleitor em todas essas 20 secções. 

Prado, com uma população de 4 .974 habi
tantes, apresentou um resultado para os ean
diél.atos do partid() federal de 3. 6\:!5 eleitores. 

Jequeriçá, tambem com uma, população de 
6.216 habitantes, apresentou um resultado 
de 3. 722 eleitores, isto é, mais de 50 ° / º de sua 
população. · 

Amparo, com uma população de 4.981 ba
bitantes, apresentou_ um re~ultado de 2.198 
eleitores, cuja votaçao recahm toda nos cain
dídatos do partido constitucional. 

Bom Conselho, com uma população de 9455 
habitantes, apresentou um resultado de 4800 
eleitores . 

Geremoabo, com uma populaçãio de dese
sete mil ( 17.000) habitantes, apresentou 
um resultado de cinco mil e noventa e dous 
(5.092) eleitores, cuja votação recahiu exclusi
vamente no partido constitucionnl . 

Cn.nnavieiras, com uma população de pouco 
mais de 4.000 habitantes, a,presentou um re
sultado eleitoral, diviclido pelos candidatos de 
ambos os partidos, de (2.559) d~us mil qui
nhentos e cíncoenta e nove eleitores, 60 °/o 
de sua população. 

Barcellos, com a diminuta população de 
(2.692) dous mil seiscentos e noventa e dous 
habitantes, apresentou um resultado eleitoral, 
dividido por ambos es partidos, de (2.537) 
dous mil quinhentos e trinta e sete eleitores, 
quasi cento por cento de sua população. 

Em Una, a proporção entre os habifantes e 
o eleitorado constante das authenticas é de 
cerca de 53 °/, . 

Alcobaça, com uma população de 4.637 h~
bitantes, deu 2.115 eleitores presentes, mai1s 
de 45 ° / 0 de sua ·população, recahindo t~dos 
os votos nos cand~datos do partido constitu-
cional. . 

Jacobina, apresentou um resultado unan~
me para o parti.do constitucional de l.~25elei
tores. Ficou, entretanto, exuberantemente 
provado, não só por attestados de t?da~ asª.?-
toridades locaes, como por U!Dª. JUst1ficaçao 
produzida perante o juiz de ~llr~ito_ e por ell.e 
julgada precedente, que alll nao tmha havi
do eleição deixando as mezas de comparecer, 
para recebere)l! 01> voto;> do eleitorado, que 
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em grande parte foi votar nos cartorios, con
forme o recurso estabelecido pelo art. 41 r1a 
lei n. 10, de 2 l de janeiro de 1892. 

O documento consistente na justiticação 
produzida, é r1e tanto maior valia, quanto o 
juiz de direito, perante quem foi ella promo
vida, é notoriamente pertencente ao partido 
constitucional. 

Em Joazeiro, além de attestados das auto
ridades locaes, mostrando não ter ha.virl o 
alli eleição, por não terem as mesas eleito 
raes se reunido, o eleitorado compareceu no 
cartorio para votar, escondendo-se o respec· 
tivo notaria, para não tomar os seus votos, 
o que deu logar ao mesmo <'leitorado recor
rer ao juiz de direito da coniarca, pedindo 
para designar ·um ou tro notar ia ou nomear 
substituto ao notaria occulto, afim de que 
em cartorio podessem ser tomados os seus 
votos, como lhes garantia a lei. 

Assim aconteceu, confirmando o Dr. juiz 
de direito da comarca todas estas occurren
cias em attestado circumstanciado. Em Ser
rinha a eleição das diversas secções acha-se 
inquinada das mesmas faltas , conforme está 
turlo comprovado por documentos extrahirlos 
dos cartorios e attestados das respectivas 
autoridades locaes, inclusive do Dr. juiz de 
direito, com a di:tl'erença unica de ter sido 
encontrado o nota.rio em cartorio, para to
mar 11s rleclarações dos votos . Além disso, 
ahi o eleitorado fui :ficticiamente elevado a 
36 º/o da população. 

Em Andaraby, desde que a eleição con
stante das authenticas recabia nos mesmos 
candidatos que foram su:ffragados pela decla
ração de votos em cartorio, se bem que hou
vesse desproporção entre o eleitorado que 
fez a declaração em cartorio e o especificado 
nas authenticas, que é decuplamente maior, 
entendi que deviam ser preferidos os votos 
expressos em cartorio. 

Em Cacboeirinha de Belmonte e Casca , re
presentando cada um::i. destas localidades pe
quenos districtos . pertencentes aos muni
cipios de Belmonte e Areia. nota se um elei
torado, no primeiro de 2.208 eleitores e no se
gundo de l .009. 

Demonstrando, assim, cada um deJles, que 
os resultados apresentados são imaginarios, 
creados em actas confecciona· las IMI'a. fins es
peciaes, tanto mais, quando os municípios dos 
quaes fazem parte, não organizaram mesas 
eieitoraes, nem apresentaram resultado de 
eleição aJg·uma. 

Em Monte Santo, ficou demonstrado não 
ter havido eleição, não . ó por um abaixo as
signado do eleitorado, mas tambem por attes
tados ne autoridades locaes, e por despachos 
do proprio presidente elo conselho muwci.pal, 
tão rlesparatados e incongruentes, que bem 
demonstravam um _plano [assentadoile não 

rP.unir mesa onde pudesse votar o eleitorado 
para depois apresentarem- e actas com resul
tado unanime para o partido constitucional. 

Em Entre-Rio.,; ,comquánto todas a~ irnt.hen
tÜ'as parciaes apresentadas e<tivessem reves
itrlas de formaliLlades legaes, recahinrlo torla 
votação nos canrlidatos do partido ferleral. ioi 
apresentadct uma authentica da apuração 
geral, com um resultado inteiramente con
trario ás au tbenticas parciaes. assignada por 
um conselho municipal evidentemente apo
crypho, :figurando apenas dous membros le
gitimas do conselho respectivo. 

Sem meios de apurar plenamente essa ver
dade, entendi dever separar as secções deste 
municipio do çomputo geral, para a classi
ficação dos candidatos. 

Nos municípios de Cachoeira. Conde, Ab
badia, e nas duas secções de Purificação e Ro
sario, no município de Santo Amaro, apre
sentaram-se duplicatas, cada uma das quaes 
su:firagava exclusivamente os candidatos de 
cada um dos partidos . 

Com quanto as authenticas que su:tl'raga
gavam os candidatos do partido federal, fos-
em aquellas que a<'cusavam numero de me

sa.rios legaes em maior quantidade, e menor 
numero de votantes, julguei mais acertado, 
em b<'m da verrlade eleitoral, nãn computar 
tambem os collegios de8ses municípios, de
vendo notar-se que, no do Conde, foi apreeen
tado o respectivo edital assignado pela maio
ria do conselho municipal, que dividiu o 
município em sete secções eleitoraes. 

Na emtanto, collidindo com esse documento 
de.fé irrecusavel, foram apresentadas autben
ticas de 11 secções a.ssignadas por me~arios não 
contemplados no edital referido, recahindo 
toda a votação nos candirlatos do partido 
constitucional, emquanto que nas authen
tica.s subordinadas ao edital, são suffragados 
os candidatos pertencentes ao partido fe
deral. 

No Soure, ficou demonstrado, por attes
taclo ·· das autoridades locaes , não ter havido 
eleição e por um abaixo assignado elo elei
torado, no qual figura em primeiro logar o 
nome do teue11te-coronel Francisco Carvalho 
do Passo , cidadão r1e granr1e respeitabilidade 
e influencia Legitima daquella localidade, 
cujo prestigio e honorabilidade foram abo
nados pelo testemunho do presidente da com
missão verificadora, o Dr. Ferreira de Moura. 

Na Barra cto Rio das Contas. ficou demon
strado por ·certidão do conselho munit;ipal 
não haver qualificação eleitoral regular e 
nem correspondente ao numero de eleitores 
que figuram ter votado mostrando assim que 
as authenticas apresentadas comquanto suf
fragassem i ndistinctamente os candidatos de 
ambos os pai;ticlos, não representavam resul
tado real. 
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Em Ilhéos, entre as authenticas apresenta- para os ca.nclidatos do partido constitucional 
das, tres uellas deram resultado inteiramente excedendo assim a espectativa-detudo quan'. 
contrario ao apurado na authentica geral elo to se possa imaginar em fraude eleitoral. 
município. Para tornal-a ainda mais patente, basta 

Emquanto a authentica da apuração geral assignalar-se que qualquer dos municípios 
dava o resultado dessas tres authenticas par- .de Valença. Taperoa, Itapicuru, Bom Conse
ciaes para os candidatos do partido federal, 

1 

lho G@remoabo, Marahú, que suffragaram 
ellas mostravam resultarlos contrario reca- unanimemente os candidatos constitucionaes, 
hindo toda votação ahi contida, nos candida- excede em numero de eleitores. ao eleitorado 
tos do partido constitucional, demonstrando dos estados do Amazonas, Sergipe, Espirito 
have1•em sido substituídas . Santo, Goyaz e Matto Grosso, segundo ore-

No Raso, com uma população de 3.474 ba- suhaclo da eleição de 1 rle março de 1894. O 
bitantes, votaram 1.899 eleitores, mais de nsultado total dos collegios do antigo 9° di-
54•/. de sua população. stricto é igual ao eleitorado de qualquer dos 

Em Itapicurú, sendo a população de 15:127 estarlos de Minas Geraes, S. Paü.Jo, Rio de Ja
habitantes, figuram ter votado 4.719 que suf- neiro, e superior ao eleitorado reunido dos 
fragaram unanimente os candidatos do par- estados elo Amazonas, Sergipe,Espirito Santo, 
tido constitucional mais ele 31°/º ele suapopu- Goyaz, Matto Grosso, Para e Capital Federal. 
lação . Este mesmo antigo 911 districto. cujo elei-

Quando a desproporção havida entre a po- torado na elei.ção de 1890 não attingiu a 
pulaç.ão e o eleitorado apresentado não fosse 4.000 eleitores, na (eleição de l de março, 
8Uffi.ciente pMa demonstrar a fraude inel11ta- subiu a perto de 9.000 e nade 4 de novembro 
".el_ de taes eleições nos municípios. acima re- que , ora se apura, attinge á cerca de 30 .000 
ierido~, bastava o facto extr.wrdinario de ter votos ou eleitores ! ! ! 
a impr~nsa desta capital arguido a uns de Em quanto o municipio d_e Itapicurú apre
tererp. feito eleições clandestinas, e a outro::1 senta um total de 4. 71 9 eleitores,suffragando 
de nao terem feito eleições, como aconteceu. os candidatos do partido constitucional, o mu
com, os collegas de Vallença, Taperoá, ltapi- nicipio de Inbambupe, seu visinho, muito 
curu, Amparo, Bom Oonselbo, Joazeiro, Ge- mais importante em população, cornmercio e 
rMemoabo, Tucano, Campo Formoso, Raso, producção agl'icola, apresenta-se com 675 elei
r onte Santo e outros, não obstante ser pro- tores esposando mais de dois terços de seu 
yocado o particlo constitucional a publicar na eleitorado a chapa elo partido federal. 
l.l~prensa o resultado eleitoral de taes colle- O rico e populoso município de Amargosa, 
gi?s_, sem corresponder a este apello, para cuja renrla municipal attinje a 120 contos, 
e~1d1r as arguições levantadas, fazendo a ul- suffraga as candidaturas do partido federal 
t~ma hora recahfr os milhares devotos fectr- com l.315 votos; no emtanto, seu visinbo, o 
cio~ apresent.1.rlos nas authenticas de taes col- município rl e Giboia, sem importancia relativa 
l eg1os em candidatos seus, que clelles uecessi- com uma renda de pouco mais de 12 contos, 
ta.Ssem para encobrir a sua derrota . apresenta um eleitorado que esposa em sua 
~?s paizes de r egímen democratico, a pu- unanimidade as candidaturas rlo partido. con

bhc1dade elo resultado das eleições, logo após stitucional, fazendo sobre ellas recahirem 
a expressão do voto é condição essencial para 3.759 votos! ! ! 
sua inteireza e validade. EntenrJ. i levará som.ma geral para classi-

E' assim que no espírito da nossa lei elei- ti.cação dos canr1idatos o resultado do muni
tora~, as exigencias de publicidade começam cipio do Bomfim, por te1'em sido os docu-
30 dias antes do dia designado para a eleição mentas apresentados contra a eleição deste 
pel~ publicação dos editaes, convocando os municipio, meramente graciosos, não obstante 
eleito~·es; e acaba, depois de uma série inter- provas presumptivas de que ahi não houve 
ro~p1da de publicações, pela afilxação de eleição e dentre estas resalta a falta de pu
echtaes, contendo os nomes dos votados e o blicidade do resultado eleitoral apezar da 
num~ro de votos obtidos por cada um dos provocação para isto da imprensa desta ça
cand1datos, publicação que além desse meio pi tal . 
~eve ser rep~oduzida. na imprensa, quando O pleito que acaba de se verificar neste 
isto for poss1vel. estado para a eleição de um se1_1aJ.or federa~, 

No _em tanto , nesses collegios, não obstante dando- e esta eleição em concl1çoes de mais 
a_ma10r parte delles _estar proxima destaca- tra11quilidode e menos temor para o estado, 
p1tal, e a provocaçao ~onstante, diaria da bem poderia servir para. demonstrar, de que 
imprensa, para se dar a publicidade os re- lado está a opinião do eleitorado do _estado e_pi 
sultados nelle apregoados, foram estes meti.- uma eleição, cujo numero de eleitor.~ nao 
?ulos~mente occultos, para surgirem sómente fique a arbitrio dos interesses de occas1ao. 
a ultima hora, perante a commissão de ve- Assim, sou de parecer que annulladas as 
rificação com milhares e milhares de votos eleições dos municípios e secções acima men-
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cionados, pela evidencia da fraude el e que se 1 Agora, passo a demonstrar que, em face do 
acham inquinados, sejam approvadas as de- Regimento do Senado, nenhuma sessão ordi
mais eleições que foram apuradas sem con- naria póde ser aberta com esse numero de 
testação attendivel e reconhecidos senadores quatro senadores. 
para renovação do terço do Senado os Drs. : Para abril'-se uma sessão ordinaria do Se
José de Aquino Tana,jura, Augusto Ferreira nado, exige o art. 61 do seu Regimento que 
França, José Marcelino de Souza, João dos estejam presentes, pelo menos, um terço de 
Reis de Souza Dantas, Antonio Rodrigues senadores, e o art . 62 até prohibe que, não 
Teixeira, Pedro Francellino Guimarães, Ho- havendo esse numero, sejam lidos pareceres 
rac:lo Cezar. E pa~a a vaga do Dr. Teixeira e requerimentos.que devam sar -votados. Ora, 
soares o Dr. Juvencio Alves de Souza, por quatro não é siquer o terço do numero 13, que 
terem reunido a maioria dos votos, era o dos senadores existentes, quanto mais 

Sala da com.missão verificadora do Senado, de 21, qu.e é o numero integral de memb1•os 
20 de abril de 1895.-Lui.:;- Vianna . do Senaclo. 

O SR. r1msrnENTE-Na fórma de que acaba 
de resolver-se, vou submetter á votação o 
parecer, apresentado pelo Sr. senador Luiz 
Vianna, com suas conclusões; entretanto, de
claro que qualquer senador póde apresentar
lhe emendas, caso em que, nos termos do 
Regimento, se abrirá discussão. 

Posto a votos o parecer, é approvado. 
O SR. PRESIDENTE - Estão proclamados e 

reconhecidos senadores, para preencherem o 
terço do Senado, os Srs. José de Aquino Ta
najura, José Marcellino de Souza. Pedro 
Francellino Guimarães, Augusto Ferreira 
França, Antonio Rodrigues Teixeira, Hora.cio 
Cesar e João dos Reis de Sousa Dantas. e, para 
a vaga deixatla pelo Dr. Manoel Teixeira 
Soares, o Sr. Dr. Juvencio Alves Souza. 

Estando presentes os Srs. senadores, 
canvido-os á prestarem juramento. 

Prestam juramento e tomam assento. 
o SR. PRESIDENTE - Vou proceder á 

eleição da Mesa. 
Para presidente.- Recebem-se 12 cedulas. 

E' eleito o Sr. barão de Camassary, p0r 11 
votos, obtendo o Sr. Augusto França 1 ; 

Para vice-presidente.- Recebem-se 12 ce
dulas. E' eleito o Sr. João Dantas. por 10 
votos, obtendo os Srs. Pedro Francellino Gui
marães e Deoclecia.no Teixeira, um cada 
um. 

Para 1° e 2" secretarias .- Recebem-se 12 
ceclulas. São eleitos: 1° secretario, o Sr. 
Aquino Tanajura, por oito votos ; obtendo o 
Sr . Melgaço 4; e 2° secretario, o Sr - Ro
drigues Teixeira, por 8 votos, obtendo o 
Sr. Deocleciano Teixeira 4 . 

o SR. PRESIDENTE- Achando-se constituida 
a Mesa do Senado, vou communicar ao 
Sr. Dr. governador do Estado e á Gamara 
dos Srs. Deputados. 

ORDEM DO DIA PARA At.fA.NRÃ 

Eleição das commissões permanentes. 
Levanta-se a sessão.» 

O SR. Jos:ri: lGNACIO -Tem seus conformes. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS -Aclmitto 

que não fosse necessario o terço dos 21 sena
dores, que é realmente o pensamento do Re
gimento, para haver urna sessão ordinaria. 

Mas , sendo 13 os senadores existentes, é 
evidente que com quatro, isto é, tres occu
pando a Mesa e um sentado na bancada, não 
podia ser aberta urna sessão ordinaria do 
Senatlo, sobre tutlo depois de, no mesmo dia 
e á hora regimentar, ter-se aberto uma outra 
sessão presidida pela Mesa legal, e na qual 
haviam comparecido e respondido á chamada 
nove senadores, entre os quaes um elos que 
fizeram parte tla tal sessão clandestina no 
gabinete reservado do governador do Estado. 

VoZEs - Que escandalo ! 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - o que é 
certo, Sr. presidente, é que, em consequencia 
dessa sessão clandestina, amanheceu, no dia 
seguinte, o edificio do Senado cercado de 
grande contingente de força policial. Já, du
rante a noute, haviam certos indivíduos en
trado no edificio do Senado, para arrombarem 
todas as portas, porque as respectivas chaves 
achavam-se em poder do 1° secretario, e 
substituírem todas as fechaduras como veri
ficou - e depois. 

Vou ler, em noticias dos orgãos ela im
prensa neutra de minha terra, as occurren
cias desse nefa.sto dia para a Republica Bra
zileira. 

E' elo Jornal de Noticias, orgã_o semi-ofil
cial, a seguinte narração (lê) : 

« Hoje, logo pela manhã, foram postadas 
praças de pobcia no edificio do Senado. 

A's 11 horas, começaram a ter entrada 
diversos dclaclãos que para alli se dirigiam, 
não sendo, porém, permittida a entrada no 
recinto da sala das sessões do Senado aos 
candidatos diplomados pelo partido consti
tucional. 

Destes só compareceram aos Srs. Drs. Au
gusto Pedro, Almeida Couto e Joaquim da 
Costa Pinto, que occuvava lagar nessa cor· 
,poração até o encerramento das sessõeJ> 
ultimas. 
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Ao Sr. Dr. Cesar Zama, querendo entrar no 
recinto do Senado, foi negada licença. 
S. Ex., então, dirigiu-se ao Dr. chefe de 
policia para que isso lhe concedesse, visto 
achar-se elle disposto a entrar ali. 

O Dr. chefe mandou então um official do 
regimento dar entrada ao representante fe
deral ela Bahia. 

Eram 11 horas e 5 minutos quando entra
va no ecliticio llo Senado o Sr. barão de Ge
remoabo, acompanhado de a.migas e correii
gionar!os seus. 

Ao chegarem ao alto da escada, e quando 
se procurava saber quem tinha de entrar ou 
de ficar de parte, ouviu-se a. detonação de 
um.tiro, que não causou damno algum. A 
procedencia desse tieo disseram-nos igno-
ra.r-se · 

E:lfusão ele parÚdarismo, que só poderia 
1omprometter os adversarias elo presidente 
e o ~enad~ bahiano. 

No recmto do Senado viam-se então todos 
os Srs. senadores con~titucionaes, que se 
acha-vam espalhados pelas salas, e na sala 
~os t rabalhos os senadores antieras federa
listas e os proclamados hontem. º 

Estes occupavam a bancada da esquerda, 
~mquonto na direita o senador o Sr. Dr. José 
a onçalves a~pa va-se sosin ho ele frente para 

s ga!erias, Ja cheias de deputados estaduaes, 
c1dadaos de toclas as classes sociaes e cinco 
praças de policia. 

Seriam 11 horas e 50 minutos quando um 
senador. constitucional dirigiu-se ao Sr. 
Dr._ Jose Gonçalves, convidando-o para re
umrem-se em outro lagar. 
, S_. Ex. recusou-se a isso e, minutos depois, 
1etirou-se para a sua r esidencia, acompa
nhado dos Srs. Bahia Lao·o, Ja.mbeiro e 
outros. ' º 

Mei.o dia, o relogio parlamentar annuncia 
vag~rosamente a hora regimental e o Sr. 
barao de Camaçary declara aberta a sessão. 

O coronel Tanajura procede á chamada, 
pela qual verifica-se só se acharem presentes 
os senadores federalistas, em numero ele 12. 

I:favendo. numero, o Sr. Dr. Rodrigues 
Teixeira le a acta da sessão de hontem e de
clara não haver expediente. 

P<1SSa-se a ordem elo dia a qual daremos 
amanhã. ' 

Todos os senadores constitucionaes retira-
· ram-:-se então e seguiram ató o Diario ela 
Bahia e clahi ao editicio da mu;nicipalidade, 
onde se acham até á horn em que escreve
mos. 

No salão da secretaria elo governo, á Pi.e
dade, acba-se crescido numero de a.migas e 

correligionn.rios elo governador, bem como 
crescido numero de adversarias politicos de 
S. Ex., que não estava presente. 

Não houve a menor n.lteração da ordem 
publica. 

As casas de commercio e particulares nos 
limites do edificio do Senado conservaram-se 
fechadas. 

A força publica recolheu-se aos seus quar
teis e o Dr. chefe de policia esteve em sua 
secretaria. 

E' o quanto podemos dizer- hoje, pelo 
adean ta.do da hora. » 

O SR. PRESJDENTE observa ao orador que 
já excedeu a hora da sessão. 

o SR. LEOVIGILDO FIGUEIRAS - Sr. pre
sidente, ainda me r esta muito a, expor, e, 
por isso, peço a V. Ex. que me conceda. ficar 
com a palavra para proseguir, na sessão de 
amanhã, em minhas considerações sobre o 
requerimento em discussão. 

o SR. PRESIDENTE - Concedo. Fica a. dis
cussão adiada e V. Ex. com a palavra. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vem á Mesa a seguinte 

Declaração 

Declaro que votei pelo requerimentó do 
Sr. Augusto ele Freitas para que, antes de 
approvadas ou reprovadas as eleições a que 
se procedeu no 1 º districto do Estado das Ala· 
gôas, a commissão examinasse a legalidade 
elo poder estadual que as presidiu. 

S. R .-Sala.das sessões,l de junho de 1895. 
-Medeiros e Albuquerque. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJEbTO 

N. 18 -1895 

Considera em disponibilidade, para o effeitd 
de receber o orclenado garantido peZ~ a~t:. 
das disposições transitorias da Gonstituiçao, 
o juiz de cli~·eito Gandido Vieira Chaves• 

Allega o bacharel Candide Vieir~ .c.ha,ves 
que, sendo juiz de direito em dispomb1lldade, 
rõra nomeado para aãmagistr~tura do estado 
de Santa. Catharina e que, nao podendo re· 
cusar a nomeação, a accei~ara, mas tendo 
sido esta julgada sem ~:tr~ito, req.u~r sua. 
readmissão no quadro dos Jl.uzes de chrelto em 
disponibilidade. 
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A Constituição estatuiu D:º _art. 6 da~ clispo 
stções transitarias que os JUlZ~s de d1r.e1to «;i 
desembargadores (de nomeaçao a~ter10r a 
sua promulgação), fo~Rem aproveitados de 
preferencia para a magistratura feder·:i-Le para 
a dos estados, e que aquelles que deixasse~ 
de ser aproveitados, fossem aposentados, . i 
contas::iem mais de 30 annos de serviço effecti
vo, ou postos em disponibilidacl e. at é serem 
aproveitados ou a posen.tados, s1 coutassem 
menos tempo de exercicio . 

Da r eferida disposição constitucional resul
ta claramente que esses magi t r ados, sem du
vida em attenção á vitaliciedade de seu,: ti
tulas, tiveram acautelada sua .sor~e, <;JU .P:-Ia 
nomeação para a nova orgamsaçao Judicia.
ria, ou pela aposentadoria. ou pela disponi
bilidade . 

O peti.cionario não foi aposentado, por con
tar menos de 30 'an nos de exercício, e tendo 
sido d~clarada sem effeito, isto é, nulla de 
principio, como si não fôra feita, a. sua . no
meação para o estado d~ Santa Catharma, 
deixou elle de ser aprove1tado na. nova orga
nisação judiciaria e por. isso deve pel:'manecer 
em disponibilidade ate ser aproveitado ou 
aposentado. 

De outro modo, o peticionari a ser ia excluí
do de qualquer das tres hypotheses que a 
Constituição figurou ou, melhor, privado de 
qualquer das t res situações que a <l:onstitui
ção creou para os juízes de nomeação ant~rior 
á sua promulgação, o que sobre ser od10so, 
seria inconstitucional. 

-----------

o §r. Presidente-Achando-se a 
hora adiantada, designo para 3 do corrente 
a seguinte or dem do dia : 

Votação da emenda aclditiva do Sr. Moreira 
da Silva, ás condições elo parecer n . 11, de 
1895 ; 

Votação do projecto n. 152, de 1894, pro
rogando por dous annos o prazo concedido á 
Estrada de Ferro de Lepoldina, como cessio
naria da E de F. de Smto Eduardo ao Ca
choeiro de Itapemirim, para a conclusão d~s 
obras da linha ent re estes dous pontos e dis
pensa a mesma companhia ela construcção ~o 
prolongamento da sua estrada desde a estaç.ao 
do Imbé, no valle do Rio Grande, até á do 
Macuco ; 

T)iscussão do requerimento do Sr. Zama ; 
3" discussão do project o n. 192 A, de 1894, 

abr indo o credito extraordina eio de 3 : 600$ 
para pMramento dos vencimentos de um con
servado~, um segundo o~cial e um ama
nuense da Bibliotheca Nacional, a partir de 
1 de setembro de 1894 ~ 

3ª discussão do project o n . 130 B, de 1894, 
determinando que o montepio dos officia.es da 
armada e elas es an nexas, de que a trata a 
resol ução de 23 de setemhro de 1795, será r e
gul ado pelo 11'.esmo clec1·eto . que trata<!º moo
tepio uos oflic1aes do exercito (Redacçao paril. 
a 3•1 di~cussão das emendas da Gamar a dos 
Deputados ao projecto n. 130 do coereote 
anuo, vindo do Senado) ; 

l ª discussão do projecto n. 218, de 1894, 
rest fl belecendo o logar de profes~or de pri
meiras Iettras elo Arsenal rle Marrnba da ca
pital, creaclo pelo regulamento ele 2 de maio 
de 1874 e cl á out ras providencias; 

Discussão unica do projecto II. 67, ele 1894, 
rep 1r tiudo proporcionalmente por D. Narcisa 
Candida ele Andrada e su as dua filhas a pen
são que aquella percebe por decreto ele 3 de 
outubro de 1887; 

A commissão de constituição, legislação e 
justiça julga-se dispe~sada de mais conside
rações j ustifi.cativas ele seu parecer, no sen
tido ele ser attendido o pet icionaria, porque 
sobre a mesma hypatllese foi. promulgado o 
decreto legislativo n. 210, de 3 de outubro 
de 1894 reconhecendo ao juiz de direito Au
gusto C~ rlos de Amo~iJ? Ga~cia , clireit o igual 
ao que assiste ao petic~on_ari?. 

Isto :posto, a cornrn1ssao ~ de parec~r 
seja adaptado o seguinte proJecto de lei: 

Discu~são u nica do projecto n .226, de 1893, 
que concedendo êl O Dr .João Silveira de Souza , 

len le jubilado da Faculdade cio Recite , melho
ramento de sua j ubilação; 

O Congresso Nacional decreta : l " discu ssão do projecto n.5 A, de 1895, dis-
Art. I.º E' considerado em disponlbiliclarle, pensfl.ndo do concurs~ !itterario to~os os fun-

para 0 efl'eito de r eceber 0 ordenado garan- ccionarios das r epart1çoes cio Correio nomea-
. - t ·t · dos a té 29 de novembro de 1894 ; 

tido pelo art. 50 das dispos1ço~s . r ans1 or~as -1" discussão do pr ojecto II. lO A, de 1.895, 
da Constituioão, o juiz de direito Cand·1do mantenrlo n<t commissão de guardas- marmba Vieira Chaves, a datar do decret o que de-
clarou sem e fl:"eito a sua nomeação para 0 es- par a todos os effei tos, _até a coa clus~o . do r e
tado de Santa Catharina. spectivo curso, os aspirantes comm1 · 10nados 

Art. 2 . o Revogam-se as disposições em con- nesse posto e que ser viram na esqua~ra legal 
. e nas flotilhas du rante a revolta , e da outras 

traria. rovidencias . 
Sala das commissões, 25 de maio de 1895 . - P _ . . 

Carlos Va::- de liifello, presi~.ente . - Lui;;; Do-, Levanta-se a sessao as 4 horas e 20 mi nutos. 
mingues, relator. - M ~deiros e Alb"!querque. 
-Erico Coelho. - Niart1ns Costa Juru o?·. - Clie-
mentino do .1.Worite . -Eduarclo .Reimos • 

• 
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Presidencia r:tos Srs. Arthur Rios (i• vice-p1·e· 
sidente) , Costa Azevedo (2~ vice-presiden.e) 
e Arthur Rios (i• vice-prestdente). 

Ao meio-dia pr-ocede-se a chamada á ql!lail 
respondem os S~s. : Arthur Rios, Thomaz Del'
phino, Coelho ·LJ~bo_a, Tavares de Lyra~ Alen: 
car Guimarães. L 1m a Bacury, Gabriel Sal
gado, Sá Peixoto. Matta Bacellar, .J\Ugusto 
Montenegro, Bricio Filho, Luiz Dom• ngues, 
Costa Rodrtgues, Gustavo Veras, E~uardo fie 
Berredo Anisi0 de Abreu. Nogue1ra Para: 
naguá, Àrthur de Vasconceljos, Pires Ferrei
ra, Frederico Borges, Gonçalo ,de Lagos, Tor
res Portugal, Thomaz Cavalcanti, I1de('o_ns0 
Lima, João Lopes, Pedro Borges, Franc1sco 
Benevolo, Hélvecio Monte, José Beviraq'!a, 
Augusto Severo, Francisco GurgeL Junque1ra 
Ayres, Cunha Lima, Silva Mariz, Tr'indade. 
Chateaubriand Tolentino de ·carvalho, Ar..,. 
tbur Orlando,' Pereira de Lyra, Coelho Cin
tra, Luiz de Andrad.e, Arminio Tavares, Marr 
cionilo Lins, Cornelio ela Fon:<eca, Lourenço 
de Sá, Medeiros e Albuquerq_Ye. Miguel Pen
nambuco. Gonçalves Maia, Carlos Jorge, Fer:
nandes. Lima, Ara.njo Góes, Rocha Cavalcant~, 
O!ymp1o de Carn!JOS, MP-nezes Prarl.,o, Gemi
mano Brazil, Gouveia Lima, Za111a, Santos 
Pereira, Augu, to .de Freitas, Milton. Tosta, 
Manoel Caetano, Eduardo Ramos, P;~ ula Gui
marães, Vergue de Abreu, Leovigildo Fil,
guei;ras, José Ignacio, Flavio de ArciUjo, TQ
lentino dos Santos, Sebastião Landulpbo, 
P_aranh0s Montenegro, Athayde Ju.aior, Gai
dino Loreto, Antonio da Siqueira, Serzedello 
Corrêa, Lopes Tr0vão, Americo de Mattos, 
Alberto T rres, Belb ario de Souza, Lins de 
Vasconcellos, Erico CJoelho, Co-ta Azevedo, 
Silva Castro, N'ilo Peça:nl!a, Ernesto BJJa'hi!l;io , 
Barros Franco Junior, Ponce de V-on,Pauhno 

, de Souza Junior, Mayrink, Campoli'"a, L1ma 
:Duarte, JoãGJ Luiz, Carvalho Mourão, Lan
-d.ulplio · de Magalhães, Yaz r. e Mello, Joãp 
Penido, Gonçt~ lves Ram0s, Francisco Veiga, 
Ferraz Junior, Le0ne\ Fi 1 ho, I..amounier .Go
·dofredo, Ribeiro de Almeida, Ferreim Pires, 
Cupertino de Siqueira, Rodolpho Abreu, 
ThPotonio de Magalhães, Pinto da F~nsec?', 
Manoel Fulgencio, Simão da Cunha. Olegano 
Maciel, Paraho Cavalcanti, Lindolpho Cae
tano, Carlfls das CI:J8gas, Paulo Queiroz,Fur
tado, Casemiro de Abreu, D~no ~ueno, 

: Gustavo, Godoy, Bueno rle An.drade, Mo
reira da Silva, Vieira de Moraes, Alberto 
:sanes, Paulino Car los, Fra,JJcisco GlicP-rio, 

· IHermenegildo de Mõraes , Alves de Cnstro, 
Ovidio Ab1·an.tes, U1·bano de Gouveia, Xavier 
elo Valle, Luiz Adol [)h;O, MarJano Ra mos, 
Caracciolo,_. Lamenha Mos, Almeida Tor-

c~mara. v. n 

r es Br nzilio da Luz, Lauro Muller. Pau
la ' R:•mos, Francisco Tolentino, Emilio 
Blum, Fonseca Guimarães, Martins Cost:_t; 
Marçal Escobar, Pereira da Costa, Appar1c1d 
Mariense Rivadavia Corr,êa, Victdrino Mon..:. 
teiro A~reliano Barbosa, Pinto da Rocha; 
Vesp~siano de Albuq_uerque e Pedro Moa-
cyr. 

Abre-se a sessão . 
Deixam de comparecer com caus~ part~cí

pada os Srs.: Rosa e Silva, Benedicto L~1te , 
Gaspar Drummond, Carlos de Novaes ,NeJva, 
Francisco Sodré, Marcolino Mour~, Rodngues 
Lima, Alcindo Guanabara, Fonseca Portella, 
Euzebio de Queiroz,Sebastião de L_acerd~ , Ur
bano Marcondes, Almeida Gomes, M~nte1ro de 
Barros, Chagas Lobato, Luiz D~tsr, Fortes 
Junqueira. Alvaro Botelho, Vallada~es, La
martine Costa Machado, Alfredo Elhs, Do
mino-ue; de Castro, Adolpbo Gordo, Hercu
lano" de Freitas, Cincinato Braga ~ Angelo 
Pinlleiro. E sem causa os Srs : : Eneas _Mar
tins, Hollànda de Lima, _YJverros . Cl1r1stmo 
Cruz. José .ry.J;!!oriano, Mart ws Ju~IQr, Cl_e~en
tino do Monte, Octaviano Loureiro, Arrst~des 
de Queiroz, ·cleto Nunes, Torquato Morerra, 
José Carlos, França Car,·alho, O~car Godoy, 
Agostiai:Jo Vida!, Octaviano de Brito, _Artllur 
Torres, flamingo:; de Muraes, Almetda No
gueira, Costa Junior e Padua Salles. 

E' lida. e sem debate approvada a a.cta da 
sessão antecedente. 

0 SR. 1• SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cio do Sr. !•secretario do Senado, ~e 31 
do mHz ultimo, transmittindo o pt'OJecto 
rlaquella Camara que consitlera, l?ara todos 
os effeitos no po'Sr.o de contra-alrnrrante gra
duar1o a' reforma concedida por d!lcr~to de 
3 de fevereiro de 1894 ao vice-almJr_an~e 
graduado José Luiz Tei:l:.eira- A' Comm1ssao 
de Marinha e Guerra . 

Requerimentos: 
De Maria Candida Alves Ferreira, viuva 

do capitão gra'luado do exercito, José Fe~
reira Lisboa, pefl indo augmento do melO 
soldo que· percebe da reforma ,de seu _l'alle
cido mp.rido -A' Commissão de Pensoes e 
('antas . 

De Anna Augusta C!l.e Moraes Sarme?-to, 
viuva do capitão Pedro Alcantara da ~rlva 
Mouclaro, pedindo . augmento de pensao 
A' mesma commissão . 

Do j,uiz de d1reito Julio Augusto .de L una 
Freire juiz seccional do Estado de Pernam-

, IS 
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buco, pedindo augmento de vencimentos -
A' Commissão de Orçamento . 

Do engenheiro Eduardo do Guimarães 
Bonjeau apresentando duas proposta : uma 
para compra ou arrendamento da Estrada 
de Ferro Central do Brazil, e outra das es
t radas de ferro da rêrle do governo - A' 
Com missão de Orçamento . 

E' enviado á Commi são de Fazenda o re
qu~r~men~ do C3:Pitão reformado da brigada 
polt~1al J_oao Jo ·e Martinez, que tinha sido 
enviado a Commiseão ele Marinha e Guerra . 

O Sr Pre!lõliden8:e- Tenho a infor
mar â Gamara que no impres o que contém 
a ordem .do dia de hoje se acha a omissão dt
U!ll proJecto que foi nado para a ordem do 
dia na ultima sessão e que se acha exarado 
na acta e no livro onde veem designados os 
trabalhos desta Gamara e vem a ser o pro
jecto n . 14 deste anno, qne abre um cre
dito supplementar ao Ministerio da Marinha 
para occorrer a des1-1ezas reconhecidas e ex
ceJentes a lei de orçamento para o exerciciu 
de 1894 . 

O Sr. Vi ... t.orino Mon1.eiro
Sr. pre.,.idente, ~1stante constrangido tomo 
a palavra para dar a Ca,,.a algumas explica
ções e para justificar um requeriment.o que 
vou dirigir ao governo, no intuito de mais 
urna vez, confu1 1dir os mastirzs que só se 
alimentam da honra, da dignidade e do brio 

teria veri ficado que o resumo do meu 
discurso foi muito incorrectamente apanhado 
e que eu não disse, absolutamente, que tinha 
ido invadido o territorio daquella republica 

por forças do nosso paiz e sim. que se tinha 
dado um cont'licto na linha divi oria com for
ca commandada por official do exercito brazi
leiro. 

Sr. presidente, com grande sorpresa de mi
nha parte li hontem no Jornal do Commercio 
a seguinte noticia (lê) : 

«0 Sr. deputado Dr. Victorino Monteiro não 
foi completo nas explicações que deu hontem 
na Gamara rlos Depu tados em resposta ao re· 
querimento do seu collega o Sr. Dr. Frederico 
Horges, sohre o pagamento da indemnisação 
de cem contos de réis, ao governo Oriental 
por as assinat')s perpetrado na fronteira pelas 
forças castilhistas. . 

O govem o do Sr. marechal Floriano Pei
xoto rernetteu em tempo util, os cem contos 
de réis, para o pagamento devido; mas o mi
nistro do Brazil em Montevidéo, em vez de 
dar á quantia a determinarla applicação, le
vou-a a compra de cavallos ou <te armamen
to. Foi por esse estorvo que o govemo Orien
tal não recebeu em tempo opportuno a in
demnisação promett.ida. 

Seria incid ... nte novo na guerra civil do Rio 
Grande do ul, si neste, da nemora do paga
mento dos cem conto . não houvesse tambern 
uma explicação de forneci mento de armas e 
de ca vallladas aos castilhistas.» 

daquelles que representam as verdadeiras Sr. presidente, não é de agora que esse 
trad cções republicanas. jornal atira. injurias desprezíveis sobre o ca-

Antes de entrar na justificação do meu re- racter daquelleque, tinha sido nomeado pelo 
querimento tenboa decla1·ar a Ca a que jamais marechal Floriano, em uma época diffiei
interviria em uma questão desta natu reza lima. para um cargo de grande re ponsa
se não fússe attacado directamente por u m bilidada, qual o rle representante do governo 
OJ·gão que Pstá muito longe de repre.~entar braz1 leiro no Estado Oriental. Tenho a con
a dignidade. a honra, o brio e a tradicções do sciencia de haver cumprido o meu dever, 
povo brazileiro, mas que onica e exclusi-va- se não com intelligencia, ao menos com dedi
mPnte, quando muito, podera refiecti r o cação e com sinceridade. Não é de agora, que 
despeito, o odio dos representantes do antigo esse orgão que se diz representar , quandó 
regímen contra as novas instituições. mu ito, o elemento não nacional, "tem pro-

Estava. eu deliberado, Sr. pres1rleote, a curarlo aggredir não só a mim como a todos 
tornar parte somente no~ assumptos de iate- aquelles, que representam no no so paiz, as 
resses superiore da Patria, nas questões ge- verdadeiras tradicçôes republicanas ; assim, 
raes e a affastar-me, muito proposilal111ente, diversas •ezes tenho sido amarrado ao pe
a quesquer di,cu ·sõe.; que visas em interes e lourinho daquellas vm·ias que não significam 
partidario, ou politico, mesmo, do E-tado que mais do que o at taque violento, a calumnia 
immediatarnente represento (não apo iados) . perficla e indigna, contra aquelles que teern 

Tenho a declarar que, si revisse as provas servido em todos os tempos e nas occasiões 
do discurso que pronunciei na ultima sessão, mais rlifficeis que o paiz tem a.tra-vessado 
relativa.mente á explicação pPs oal q 1e dei, cumprindo os seus deveres de republica.nos ~ 
ace ca de indP-m nisação de lvO contos que o de patriotas. 
governo federal determinou que se paga-se As~im, clizia, em dezembro passado, esse 
ao governo do EstHdO Oriental ,ern virmrle de mesmo jornal, que eu , na qualidade de mi
um conflicto que se deu na linha Llivisoria nistro em Montevidéo, havia rescindido o 
entre as nossas forças e um tenente e I contracto feito com uma antiga casa que Jbr
um guarda. acluaneiro daquella Republica, . necia á marinda. em Montevidéo, no intuito 
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de dahi tirar lucros injustificaveis, e que 
havia rlado a um certo e determinarl.o indi
viduo, esse contracto de fornecimento da es
quadra no Rio da Prata. 

Nessa Óccasião achando-me nesta capital, 
tive opportunidade de dirigir-me a esse orgão 
em uma longa carta e. confundil-o de tal ma
neira, que os seus redactores não ousa
ram, siquer, publicar a minha justificação, 
quando eu havia sirlo, indigna e perfi'1amente 
aggredido em suas proprias columnas. 

1 ois bem, apenas tratan<io-se de uma casa 
que era fornecedora de quantias numerosas 
aos federalistas, tratando-se de um individuo 
que, na qualidade de fornecedor da 1Jlarinha 
nacional, no Rio da Prata, lesava os cofres 
publicas, quer no peso, quer na qualidade 
dos generos, o que consta em diversas repre
s~ntações de officiaes que commandavam na
v10s nHquellas aguas, de um fornecedor que 
a~rx:iliava a revolta, sob todos os pontos de 
vista, representei ao illu tre marechal 
ll'.loriano contra o procedimento e permanen
c1a rla tal gente em commissão tão delicada 
Por ser inimigo perfido e declarado do go
verno legal, e s. Ex. com aquelle criterio e 
h~nestidade que todos lhe reconhecem deter
:tnmou immediata.mente rescisão desse con
tracto, 

O então ministro da marinha, no intuito 
de impPdir que revoltosos confessas, ou ainda 
apropria casa forneceüora pudessem .tomar 
Parte na concurrencia publica para tal fim, 
resolveu que ficasse autorisada a lPgação em 
Montevidéo a abrir concurrencia e examinar 
t-Odas as propostas que fossem apresentadas, 
:Preferindo a que mais vantagem o1fereces.se 
Para o The&ouro Federal. 

Nestas condições, foram publicanos os erli
taes apresentando-se cinco propostas, ql}.e 
remetti ao nosso illustre consul de Montevi
déo, funccionario tão honesto com.o capaz, 
para que as abrisse, estudasse, fazendo um 
relatorio completo, informando -qual a que 

bo~erecia ma.is vantagem ao erario pu
hco. 
~epois disto, entendi que não devia de ma

~eira nenhuma., por escrupulo, conhecendo 
em. estes insultadores da reputação alheia, 

optar por nenhuma das propostas, remetten
do-as ao governo federal para que elle re-
sol vease a respeito. · 

Pois, apezar deste meu procedimento mais 
iue correcto, tive o rlesgosto, não digo bem, 

ve a honra de ser aggredido pelas columnas 
do Jornal do Commercio, affirma.ndo que eu 
me locupletava com o fornecimento da es
quadra do Rio da ·Prata., quando alli não en
contrava- se navio nenhum a não ser, mais 
tarrle, o Tiradentes. 

Pouco depois tive novamente a honra de 
ver outra vez aggredido pelas mesma::; 

columnas, dizendo-se que com as minhas 
economias do Rio da Prata, havia comprado 
uma fazenda importantissima no Estado de 
S. Paulo. 

Si aquelles que commungam nas mesmas 
idéas, com o mesmo individuo que, para 
honra nossa, está. muito longe de representar 
1Jma instituição nacional e a opinião publica 
desta cidade, que, quando muito, represen
tará a expansão rlos odios de todos aquelles 
que se veem obrigados a pagar no 1::strangeiro 
20 annos de exilio, esperando a prescripção 
de crimes infamantes praticados no seu 
paiz. 

Srs., no Congresso Nacional não houve 
uma só voz para accusar um estelliooatario 
desta natureza, que tem a pretensão est.ulta 
de dar noções de honestidade, quando, nem 
por sonho, siquer, as conhece. 

Ü SR. VESPASIANO DE ALBUQUERQUE - Ü 
Sr. José Carlos Rodrigues, nem a um galé 

pode dar lições de honra. 
o SR. PEDRO BORGES- A nota da hones

tidade não ha de vir do Jo1·nal do Com
mercio. 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - o verda
deiro é que dá. banquete ao corpo diploma
tico e é recebido no estrangeiro como 
representante da opinião nacional. 

o SR. PEDRO BORGES - Melhor para elle e 
JJara o corpo dip.loma tico. 

O SR. VICTORINO Mol\'TEIRO - Sr. pre
sidente, affirmara o Jornal do.Commercio que, 
com as minhas economias, havia. com.
prado uma fazenda importantissima no Estado 
de s. Paulo. 

Appello µara a nobre bancada paulista ; 
apnello para os meu~ di15nos collegas de re
present<•çãodo Rio Grande e paramuitos outros 
deputat.los que se sentam nesta Casa, entre 
elles o Sr. Santos Pereira, que pode dizer si 
é verdade o que affirma o Jornal do Com· 
mercio . ( Ha um aparte.) 

o SR. SANTOS PEREIRA - E' uma in
verdade. 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - Apezar 
rle me considerar muito acima das oppres
sões baixas de quem quer que seja, 
tenho necessidade de mostrar a esses mastins 
politicos que elles não teem imputabilidade 
pai a ferir quem quer que seja. 

Valem•se das columnas elo Jornal do Com
mercio, completamente irresponsavel _e tão 
anonymo· que não sei quem me calumma. . 

Sí, por ventura não tivesse de cumpra· 
aqui o meu dever de represen1aate, bastava 
essa agg1·essão violenta, perfidamente a:tirada 
para que ficasse tranquillo e satisfeito, 
para que visse brilhantemente reconhecido 
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a correcção rla minhn. conducta quer como 
fu .1ccionario, quer como cidadão.que se havia 
collocado na estacada, defendendo com todas 
as forças os interesses do meu paiz. 

Ain~a hoje, vi na impren a desta capital, 
a declaração de que o Sr . Anrtrade Figueira 
vai fundar brevemente um orgão do partido 
restaurador. 

Para que isto i vemos ao Jornal do Com
m ercio, representada eloquentemPnte e sa 
tendencia impatriotica. O Jornal foi e con 
tinua a ser um orgão restaurador porque 
na Republica não sabe occultar odios e ran
cores contra as instituiçues que no:1 rPgem. 
Estou bem certo de que rudo" os republica
nos se orgulham e se desvanecem desta má 
vontade, porquP. evidentemente isto quer 
dizer que elles saoem amar e quere.I a Re
publica. 

Senhores, dizia eu, que muito antes de 
minha partida para o ex• rcicio do posto.que ia 
desempenhar no Rio da Prata, tive a inten
ção de adquirir em S. Paulo. não uma mo
numental razeuda, como perfidamente diz o 
Jornat do ComMercio, mas comprar umas 
terras, cujo negocio eu havia confiado ao 
meu nobre e distincto amigo o Sr. Paulino 
Carlos. 

Pois bem, antes de partir de Montevidéo 
deixei esta incumbencia ao meu nobre amigo 
e collega ... 

o SR. PAULINO C;ARLOs-E' verda.de. 

o SR. VICTORINO MONTP.mo- ... não para 
a compra de uma lil.zenda de 600:000 . mas 
de terras que custa raro 42:000$ de que podem 
dar publico te:.temunho não s6 o Sr. Paulit10 
Carlos como outros ami~os e collegas, com 
os quaes tenho a honra de privar nesta Ga
mara. 

Entretanto, Sr. presidente, sem o menor 
escrupulo, esse jornal que tem a pretenção 
e tulta de proclamar- e ri ef Pnsor da moral 
publica e da. dignidade alheia, não trepida 
em aggredir a todos aquelles que, no rlesem
penho das commis-ões para que são encarre
gados, e no cumprimento dos seu deveres, 
não bebem in pi!'acão nesta fonte equivoca, 
nero pen 'am em dar-lhe satisfação do ~eu 
procedimento. 

Cbego ao ponto da, jmtificativa do requeri
mento, que vou enviar a V. Ex. 

Disse hontem, a propllsito do requeri
mento do honra.elo deputado pelo Ceará, ex
plicando a. indemnisação de 100:000$ que por 
ordem do governo passado tive de firmar no 
protocollo com o ministro em Montevidéo, que 
essa quantia não bavia sido paga, ~or~ue 
o proprio governo ortental · foL o primeiro 
a. declarar que só a receberia depois de 
se proceder judicialmente .á habilita.vão dos 

herdei.ros das victimas, que haviam perecido 
naquelle couflicto. 

Pois bem. Sómente agora, quatro dias an
tes da minha partida de Montevirféo, foi que 
e governo oriental em uma nota gentil à lega
çãobrazilei 1 a pediu o pagamento da. intlemni
saçãu devir1a, porque já estava terminado o 
processo judici~. 1 da habilitação r'os herdeir03, 
que tinham de receber a referida quantia. 

Jámais o governo d<J IDPU paiz ou o Sr. ma
rechal Floriano Peixoto, poz á. disposição da 
legação de Monlevidéo, não os IOO:OOO , como 
perfidnmente diz o Jornat do Commercio, como 
qualquer outra quantia. 

Aquella legação teve de pagar cavalhadas 
adquiridas, mas que foram com~·radas ou 
pelo general Moura ou pelos chefes que com
mandavam divisões e guarnições. Posso affir
mar· de uma vez para sempre, que pela le
gação de Montevidéo não passuram impor
tancias, a não ser uns cheques, préviamente 
autorisados pelo governo nacional, para o 
pagamento de de-pezas feitas 

Sr. pre~idente, vou remetter á Mesa o re
querimento, remonstraudo mais uma vez que 
todas as noticias deslealmeute dada-; pelo 
Jornal do Commercio, quer contra mim, que 
me desvaneço, quer contra todos que repre
sentam as tradições republicanas, merecem a 
mais completa indi.fferen1;a. . Ainda ba. poucos 
dias, vi nas columnas daquelle jornal uma 
publicação contra. um dos vultos mais emi
nentes da Republica, que com tanto ardor e 
fé a tem defentlido nos momentos mais diffi
ceis, o ilustre senador Pinheiro Machado. 
(Apoiados.) 

Um prototypo da bonra, um dos homens 
que mais tem enfrentado os perigos enormes, 
que tem assoberbado a Patr'ia e que firmou 
na histor·ia do seu paiz a reputação de um 
chefe m1litar de elevada honra, e que conse
guiu, pela sua coragem e firmeza. pela enor
me acti virlade de que di ·põe, repellir do ter
ritorio rio-grandense o mais perigoso caudilho 
da revolta. 

Entrefa.nto, é a um bomem desta estatura 
que o Jornal do Commercio atira as suas ca
lumnias. 

Declaro, pois, em nome de todos nós que 
representamos as trailições republicanas, em 
nome daquelles que teem como unico idéal a 
Republica, que ataque~ de imprensa. desta 
natureza não nos arredam do cumprimento 
rlo nosso dever, ao contrario, collocam-nos 
firme na estacada para defender o pa.iz de.sses 
vampiro , que desconhecem o que é o idéal e 
o que é a grandeza de uma w piração. 

Concluindo, Sr. presirlente, tenho a dizer 
que jámais me occupei de questões desta na tu· 
reza; e, si por ventura o faço é porque amigos 
meus esperavam no mumento opportuno 
que de uma. vez para. sempre, esmagasse esta 
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perfi 4 ia, esta calumnia que deveria merecer 
o desprezo de to•to o homem honesto. porque 
sempre comprehen:ii que um ataque anonymo 
nunca póde ferir a quem quer que seja, 
quanto mais aquelle que durante sua vida 
publica tem colloca 10 acima de tudo o amor 
da patria e a '1ignidade pessoal. 

Eis o rPquerimento que submette á consi
dera\ão da Gamara . (Lê .) (Muito bern; muito 
bem.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
approvado o seguinte 

Requerimento 

. Requeiro que se solicite do governo, por 
mtermedio da Mesa as segillntes informações: 

l•, em que data poz o governo á disposição 
da legação em Montevidéo a quantia de 
IOO:UOO$ destinados a indemnisar os he r·deiros 
do tenente Cardoso e guarda aduaneiro Gon
çalves · 

20, si' es a quantia foi destin·' da por qual
q_uer pretexto da applicação para que tinha 
sido destinada . 

S. R. Sala das se sões, 3 de junho de 1895. 
- Victorino Monteiro. 

O Sr. Luiz Adolpho- Sr . pre i
dente, é sempre com grande acanhamento 
qne tomo a. palavra neste rePi'1tO e este aca
nhamento à tanto mais natural neste mo
i;nento quanto o projecto, que ora submetto 
a consideração da Gamara, en ,-olve a sumpto 
de tanta import··ncia que necessitava para 
sustentai-o de uma IJalavra mais auto ri ada. 
qGue a do obscuro representante de Matto 

rosso. 
Animado, porém, pela sua reconhe ida be

nevolencia, pass irei a justificai-o na certeza 
de que este prnjecto ou qualquer outro 
substitutivo que venha a ser proposto ha de 
encontrar da parte rios Srs. deputados o me
~hor acolhimento, attenta a urgente oecessi
rade de dotar-se O paiz delinh '!.S ferreas que 
tguem as capitaes dos l!:stados à Capital Fe

deral ou •OS portns do littoral, Já para oc
correr á defesa das fronteiras, ja com o in
tuito de fazer chegar ás remotas regiões do 
centro do nosso paiz os beneficias efieltos da 
Viação ferrea . 
~e presentante deum E:;tado lon 5inquo,cujos 

meios de communicação são dos mais diffi.cei 
e precarios, porque, como sabe a Gamara, as 
~ommunicações com o H:stado deMatto Grosso 
az~m-se por intermedio do Rio da Prata, 

meio este deficiente quanto à rap idez de 
tr,~n~porte e qnanto á segurancae igualmente 
suieito a nos ser recusado na primeira even
tualidade, pela dependencia intima em que 

está a navegaçãodo rio Paraguay dos E tados 
ribPirinhos, devia naturalmente preoccupar
me com a olU\;ão que viesse facilitar o pro
longamentn das :-:ossas linhas ferreas em di
recção áquelle Estado e ;;.os outros da União 
que tambem se acham em iguaes conilições . 

Devo declarar á Gamara que a nossa ex
tensa fron teira com o Paraguay e a Rolivia 
acham-se hoje tão desguarnecidas dos meios 
de defesa como uo tempo da invasão para
guaya. 

Trinta annos são p·1ssados, Sr. presidente, 
depois dos tristes e lamenta veis successos da
quella invasão que começaram com o aprisio
mento do vapor Marquez de OtínAa e a oc
cupação posterior de torla a parte me1•idional 
da infeliz província de Matto Grosso, que viu 
os seus campos talados, destruídas as suas 
propriedan es e as suas familias conduzidas 
para o Pairaguay onde fie .ram escravisadas 
até terminar-:;e a guerra.. 

Lembrando este factos de tão dolorosa re
cor 1açii.o, é meu il;ltuito chamar a attenção 
da Camara para o facto bastante significativo 
ile que hoje, 30 annos depois de tão dura 
lição, o nosso paiz não dispõe de eleme~tos de 
defesa para a protecção ou das fronteiras ou 
dos li'.stados mais remotos. 

E para provar a exactidão do que acabo de 
affirmar, vou citar um facto bem recen te,que 
demon tra '1e modo evidente a im110 sibili
dade em que se a.cha o governo da União de 
socrorrer· a população do s:~ta<lo que ten ho a 
honra de representai\ no caso de aggressão 
inimiga. grave perturbação da ordem, etc . 

Em 1892. quando a anarchia m,ilitar alli 
tentou alçar o collo, depondo o presidente e 
constituindo uma junta de gov roo militar, o 
governo federa l não coocor •ando com estes 
tacto , attentatorios da autonomia do Estado, 
mandou para alli o couraçado Solimões, cujo 
triste fim no cabo Polonio veio consternar a 
todos os brazileiros. 

Seguiu 'depois para alli a mandado do go
verno o general Ewbank da Gamara, nomeado 
commanda.nte do districto militar, o qual, 
tendo subido o rio Paraguay em um vapor 
mercante ro Lloyd, teve de voltar em vir
tude da attitude da guar11ição do Forte de 
Coimbra que recu ·ou reconhe.:er a sua auto
ridade e oppoz- se à su>1 passagem . O general 
Ewbank, com a officialidade que o acompa
nhava 1·egressou para Assumpcão onde, em 
ordens do dia, admiravelmente escriptas, mas 
de e:ffeito inteiramente platonico. concitava os 
seus camaradas de armas ao cumprimento do 
dever e á observancia da disciplina militar. 

Devo declarar que o commandante do dis
tricto militar só pôde penetrar no Estado de
pois q ne os ma.ttogrossens~s . tendo-se armado e 
dominado a sediçãn,repuzeram no governo do 
Estado as autoridadeslegalroente constituidas. 
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Cito este facto, Sr. presidente, t ão sómente 
para provar que, boje, assim como em 1865, a 
acção .. 10 gov1-1rno geral, dada qualquer e ven
tualidade, não póde chegar aquelle Estado, 
devido á falta de communicações pelo inte
rior do paiz. 

E', portanto, urgente, a bem dos interesses 
da União, cuidarmos •·m dotal·a de linihas fer
r eas que possam levar ás nossas f'ronteiras os 
recursos mais essenciaes á sua defesa, con-

. corren,10 tambem para dilatar a acção bene
:fica do governo federal cuja missão deve ser 
a de estreitar os laços r1e solidariedade entre 
os diver·sos Estados da U11ião, cimentando por 
uma politica larga esses elementos esparsos 
de modo a constituir uma Nação homogenea 
e forte. 

Mas, não é somente sob o ponto de vista da 
defesa das nossas fronteiras que deve ser es
tudarl a esta questão de communicai;ões para 
certos Estados da União; não é tambem uni
camente sob o ponto fie vista das convenien
cias políticas que á União adviria do alarga
mento ela sua esphera de acção, tornada 
prompta, energica e directa; é ainda sob ou
tro ponto de vista que d•we ser encarada 
esta questão: refiro-me ao povoamento e de
senvolvimento dessas extensas zunas, que só 
poderão ter logar com a facilidade de meios 
de transporte, condição essencial e impres
cindível para conseguirmos esse rlesidera
tum. 

A expansão das indlistrias, a nploração 
das riquezas naturaes dependem intimamen
te do estabelecimento de vias de communica
ção que estão destinadas nos paizes novos 
como o nosso a ser o ractor primordial do pro
gresso nas zonas que forem percorridas. 

Seria até absurdo esperar o povoamento da 
extensa região central, aguardar o augmentn 
de densidade da sua popula~ão e do seu mo
vimento commercial para então cuidarmos 
das vias de communicações que para alli se 
destinassem. 

Não preciso, portanto, Sr. presidente, insis
tir sobre a necessidade urg-ente de serem 
construidas as linhas constantes do projecto, 
destinadas, umas á protecção e defe~a das 
fronteiras e outras ao povoamento da exten
sa ár ea que occupa o centro do nosso conti
nente onrl e, aliás, já existem alguns nucleos 
importantes de população, mas, inteira:mente 
segregados do resto da communhão nacional. 

Alei de garantias de juros ás companhias 
de estradas de ferro não tem produzido nos 
ultimas tempos resultado algum e as conces
sões poster iores fio governo provisorio, em
bora protegidas por outros favores mais am
plos, como cessão de terras devolutas, etc., 
não lograram realisar-se. 

E', pois, necessario r ecorrer-se a outro meio 
mais prat ico e auxiliar mais directamente as 

emprezas que se propuzPrem a construcção 
destas linhas e neste sentido proponho o al
vitre suggerido no projecto, o qual consiste 
na prestação do credito da Nação mediante 
certas garantias. 

Tonas os paizes que teem pro'.!urado desen
volver a sua viação ferrea teem auxiliado po
derosa e directamente as companhias constru
ctoras. A Inglaterra para estabelecer a rêde 
de caminho~ rle ferro da India e das colonias, 
a França, para a sua propria viação interna 
e para a da Arl!"elia, e na America, os Esti:.dos 
Unidos e na Republica Argentina t eem empre
gado r'liversos meios para auxiliar a construc
ção das suas linhas. 

E' assim, que em França, cujo systema de 
canaes e rle linhas ferreas é bastante desen
volvido, o governo estabelece, entretauto, tres 
ordens de subvenção , variaveis segundo a 
importancia destas, como se depr·ebende da 
lei de 11 de junho de 1880, que fixa as sub
venções até para linhas de t ramioays de trac
ção mecanica ou animal, isto é, para estra
das a que nunca dispensámos favores entre 
nós. 

O art. 13 da referida lei diz: 
-.: Lors de l'établissement d'un cbemin de 

fer d'intérêt local, l'Etat peut s'engager, 
en cas d'insuffisance du produit brut pour 
couvrir les dépenses de l'exploitat ion et cinq 
pour cent (5 n /o) par an du capital de pre
mier établ.ssement, tel qu'il a été prévu par 
l 'acte de concession, augmenté s'il y a lieu, 
des insnffisances constatées pendant la pé
riode assig-née à la construction par le dit 
acte, à subvenir pour partie au payemeot de 
cette insuffisance. á la condition qu'une partie 
au moins équivalente sera payée, parle dé
partement on par la commune, avec ou sans 
le concurs des intéressés. 

La subventioo de l'Efat sera formé: 1° 
d'une sommefixe de: cinq centsfrancs (500 frs.) 
pai· kilometre exploité; 2° du quart de la 
somme nécess ire pour élever la recette brute 
annuelle (imp©ts dMuits) au chiífre de dix 
mille francs ( 1O .000 frs.) par kilometre pour 
les lignes établies, de maniere à recevoir les 
véhicules des grands réseaux; huit mille 
francs (8.000 frs.) pour les ligues quine 
peu vent recevoir ces véhicules. 

En aucun cas, la subvention de l'Etat ne 
pourra élever la recette brute a.nnuelle au
dessus de dix mille cinq cents francs ( 10. 500 
frs.) suivant les cas, ni attribuer au capital 
de premier établissement plus de cinq pour 
cent (5 °/o) par an. » 

Ora, si em um paiz como a França onde a 
densidade da população não se compara com 
a do nosso, e onde a industria é ric-t e pros
pera, o Estado julga rlo seu dever animar. a 
construcção de vias ferreas concorrendo com 
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os p_o~eres locaes ou departamentaes paira _os Nos Estados !:Jnidos algumas linhas ~ão pro· 
aux1l10s de que carecem para o seu cu::;te10 •teg1das mas na.o por uma lei crera! 
como se vê da lei citada, claro está que nã~ ' 

5 
• 

podemos deixar de empregar todos os nossos O SR. Lr1z ADOLPHo- Vou mostrar ao no-
esforços no sentido de nar maior impulso á bre deputado por S . Paulo que me ho_nra 
construcção das estradas de ferro, destinadas c?m .? seu aparte que. nos Estados-Umdos 
a levarem ao interior a immigração, 0 traba- ~iver~as foram as medi.das to~ada~ a ~ste 
lho e 0 capital de que elle tanto necessita para respeito .desde as garantias rl~ Juros ate o 
seu desenvolvimento. emprestimo. de titulas de credito afim. de que 

A remuneração immediata dns capit ies e'm- as co~Pª.n?1as pudessem obter os cap1taes de 
pregados na construcção de linhas ferreas é que p~ecisavaJ?. . . 
preoccupação que não se justifica no nosso , De tac~o ,no mteress~nte hvro do enge~hei
continente, onde a locomotiva est,á fadada a !º Andre Rebouças, mt1tulado «garantia de 
ser fatalmente 0 pioneer da civilisação e d JUros» encontramos a p~gs . 18 e 19: 
progresso . 0 « Exemplos da Amer1ca : 

_A renda liquirla produzida por uma estrarla No Canadá (colonia ingleza) o primeiro ca-
nao é a bitola unica por onde deve ser aferida minha de ferro construido foi com 6 °/0 de 
ª somma de vantagens que ella traz á com- garantia. 
munbão social e esta verdade rlemonstrou-a Nos l!:stados Unidos, paiz em que o self
eloquenter;nente i:reycinet ( ·) provando que help., a ~nici~tiva. individ?al, .e o espirita de 
as economias reahsadas pela industria fran- associaçao sao ainda mais vigorosos do que 
ceza, graças á facili•larle dos meios de trans- na propria Inglaterra, abunnam exemplos de 
po_rte, montavam por anno a mais de tres caminhos de ferro com 6 °/o de garantia e de 
milhares de milhões de francos. auxilias directos pecuniarios dos governos, 

E' facto sabido, Sr presidente, que as quer geral, quer rlos Esta·1os ás emprezas de 
co~pa~hias ~e estradas de ferro que teem canaes e de caminhos de fer~o. . 
garantias de .iuros sobre o capital. que empre- Nos E~tados elo norte foi muito usado o 
garem na construcção até 30:000$ por kilo- modo de auxilio conhecido pela denominação 
metro, lutam com grandes difficulrlades para de prestar·ão do credito de Estado. 
obter . recursos para o prolongamento das O Estado dava ás companhias títulos de 
suas lrnbas; nioguem ignora tambem que ou- ~enda. para nego~iar e ficava na obriga~ão 
tras em prezas de estrada de ferro, protegidas e pagar-lhes os Juros; quando as companhias 
embora por favores excepcionaes não teem p;·osp0ravam, o Estado reembolsava-se dos 
cdonseguido obtr.r capitaes, para -d, exploração· juros que ba via pago . 

as suas concessões. Este systema de auxiliar em prezas se reduz 

d 
Esse r etrahirnento do capital nacional, es a em ultima. analyse a uma garantia ele juros. 

esconfiança, producto uatural de causas re- O Estado .de .Massachussets, que se reputa. 
centes q.ue todos conhecemos, são phenomenos um do~piais ric~s e mais emprehe~dedores 
econom1cos que devem ser criterio-amente da Uniao Americana, deu ao cammho de 
a_ombatirlos para que o nosso movimento in- Boston ao Oéste ( Westeni Railivoacl) uma pre-

ustrial não fique de todo paralysado. stciçüo ele c1~eclito na importancia ele 21.360.000 
Pe.nso que a emissão de apolices da divida francos, alem de tomar aações. no valor de 

PUblica do valor de I . 000$ e juros ç).e 6 % ao 5. 340. 000 francos ! 
a~uo, permittindo ·a concentração das econo- Nos E::;tados do norte usou-se tambem muito 
mias, facultaria annualmente a formação de auxiliar ás companhias de emprezas de utili· 
part~ d.o capital necessarioas' companhias. dade publica, dando-l~es o privilegio de um 

A idea que proponho não é nenhuma novi- certo numero de loterias . 
1~de; a Gamara não ignora que já em Nos EstaMos de sul o morlo mais commum 
ct· 91, o Sr. Dr . Chrockatt de Sá, actual ne auxiliar ás companhias foi subscrever 

irector da Inspectoria Geral das Es- acções . · 
~ad~s de Ferro, p~opuzera ao Ministerio da Na _Yirgioia para as boas . emprezas sub· 

laçao como medida tendente a auxiliar o screv1a o estado 2/5 do capital; chegou a. 
desenvolvimento da nossa viação entrar 0 a-0 . ~ubscreveu 3/5 para a linha de communicação 
verno com um terço do capital necessari~ á da capital da Virgínia (Richmond) ao valle do 
~nstrucção, emittindo apoiices de 5 º/o de Ohio. . 
Juros e de 1 °/o de amortisação. Este l!vro foi publicado por ordem do go-

0 Sn. BUENO DE ANDRADE- Nilo é exacta- 7erno em 1874 . 
mente isso . o SR. BUENO DE ANDRADE - E' bem 

antigo . 

O SR. Lu1z ADOLPHo- Mas trata-se de linhas 
~- ) A, Debauve. Dictionnnire eles Trayau~ Publies, !!-ntis-a1s, cuja construcção, Q ~O':'e;rnQ a,o;ieri-
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cano julgou dever então auxiliar e nós de
vemos fazer o mesmo, seguindo este ou 
outro qualquer procei>so que fôr reconhecido 
mais conveniente . 

Tratarei agora, Sr. presidente, da elevação 
do custo kilometrico de 30: 00íl$, preço ma
ximo fixa'lo em todas as concessões, para o 
de 40:000$ marcado no presente projecto. 

Essa elevação do custo, cuja justificação 
seria desnece.ssaria perante os profissionaes, 
resulta da elevação dos salarios, do· augmento 
de preço do material e creio poder aífirrnar 
sem receio de err.i r que, presentemente, só 
poderão s,.·r construidas pelo custo ele 30:000$ 
linhas em condições excepcionaes d,efacilidade 
de t erreno . · · 

O livro publicarlo em 1884 pelo engenheiro 
civil Francisco Vicanço, sobre (),S nossas es
t~adas de ferro contem na sua parte estatis
tica uma lista do cu,sto k.ilometrico das nossas 
vias-ferreas organisada pela Directorfa de 
Obras Publicas e si dess 1 lista eliminamos as 
estradas fie Jm,60 de bitola' e de om,75 como a 
Oeste de Minas, e si supprimirrnos os preços 
da estrada de fer~0 do Paraná e da Minas e 
Rio que tiveram de vencer grawles diffi
culdad .. s naturaes, veremos que o c11sto médio 
do kilometro execede o preço de 30: 000$ 
adaptado. 

Ora se tal facto se dava já em 1884, 
claro está que nas condições a,ctuaes o custo 
kilometrico não póde ser inferior ao esta
tuido no projecto, sail vo condições de exce
JlCiona! facilidade de terreno e nesse caso.para 
impedir abusos, ha o recurso de fiscalisação 
pelo engenheiro do governo, como vem con
signado em um dos artigos. 

Devo agora tratar rla preferenciaque dei a 
certas linhas cuja construcção consi(lero das 
mais urgentes. 

As linhas ftirreas de Itapetininga ·a Itararé 
e deste ponto a Cruz Alta, no Estarlo do Rio 
Grande do Sul, atr·avessando os Estados de 
S. Paulo, Paraná e Santa Catharina, consti
tuem uma estrada de ferro estrateO'ica de 
prii:neira ordem, que perrnittirá a adducção 
raptda de tropa, de munições bellicas e de 
~occ.a no caso de aggressão pelas f'ronteil'ds, 
mteiramente desprotegidas actualmentP.. -

No caso d_e um bloqueio na costa, isto é, 
no caso da tmpo-sibilidade das communica
ções pela via marítima, como durante a re· 
volta, o Governo Federal está privado de 
soccorrer aquelles Estados. 

Os desastres da campanha do Paraná e de 
Santa Catharina, o sacrificio do coronel Car
n~iro na ~apa e da. columna. do general Pêgo 
nao se teriam realisado se tivessemas podido 
soccorrel-os com promptidão e isso demons
tra que a defesa do nosso territorio re ide 
men.os na manutenção de -um exercito forte e 

disciplinado do que na faculdade de poder 
inobilisal-o com rapidez. (Apryiados.) 

As estrar1as de Avaré á foz do Tibagy no 
Paranapanema e r'o 1-'orto das Sete Voltas a 
Miranda constituem um systema mixto de 
communicações cnm o sul do Egtado de Matto 
Grosso, aproveitando a navegação dos rios 
Paranapanema, Paraná, Ivinheima e Bri
lhante. 

A estrada de ferro Sorocabana attingirá a 
foz do Tibagy com um rlesenvolvimento de 
720 kilometros a partir de S. Paulo, dos 
qu,aes 3~3 kilometros a partir de A varé 
acham-se por construir. Da foz do Tibagy 
até o Paraná aproveita-se a navegação rio 
Paranapa nema na extensão de 227 kilometros, 
devendo porém este trecho do rio soffrer 
alguns melhoramentos indispensaveis que o 
engenheiro Tbeodoro Sampaio orçou em 
809:000$ segundo consta do relatorio dacom
missão geograpliica e geologica, apresentado 
em 1889. 

A naveg~ção do p ,1raná é franca até o 
lvinbeima e é aproveitada em J 12 kilo
metros. 

O I'io Ivinheima offeMce as melhores con
diçõAS para a naveg 1ção e a seu respeito 
assim se exprime o engenheiro Lloyd que. o 
explorou : n 

«E' eminentemente proprio para a nave
gnçilo o rio fvinheima; corrente fraca, muito 
calado d'ag-ua, extensos pégos, curvas de 
gra11rles ra1os e leito desembaraçado fie obsta
culos, dão a esse rio condições excepcionaes 
de navegabi !idade». 

A navegação desle rio é utilisada em 203 
kilometros -

Deixando o Ivinbeima, entl·a-se no rio Bri
lhante, cuja extensão utilisada para a nave. 
gação é de 231 kilometros e sobre cujas con
dições de navegabilidade assim se exprime o 
mesmo engenheiro : 

« Eotre a sua foz no Ivinbeima e o Porto 
das Sete Voltas. o rio Brilhante esta quasi 
prom pto par<t a navegação : a presenta 115 
k.1lometros livres antes de se encontrar obsta
cu'lo riue exija alguma obra rle melhora
mento». 

Do Porto das Sete Voltas a Miranda segue-se 
o traçado do caminho de ferro projectado 
com um rleseovolvimeoto de 270 kilometros 
em condições as mais favoraveis de terreno, 
se:rnndo os estudos já realisados e adquiridos 
pelo governo. 

(') Caminho de ferro de D. Isabel - Rela
torio do '"Ilgenbeiro William Lloycl - Typ.o
graphia Leuzinger & Filhos, 1875. 
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Este systema mixto rle communicações com 
o sul rio E>tado de IMatto Grosso sera form:ido 
do seguinte modo: 

Linha ferrea de S. Paulo 
a foz rio Tibagy. . . .. 

Nav .... gação dos rios Para
napanema,Paraná, Ivi-
11heima e Brilhante . . . 

Estrada de Ferro do Porto 
das Sete Voltas a. Miran-

720 kilometrns 

773 » 

da .. ... . .. .... . . . . ... . . 270 » 

Total. .... ..... . 
Sendo: linhasferreas . ... . 
Navegação fluvial. .. .. ... . 

1763 
990 
773 

» 
» 
» 

Dessa. extensão de linhas ferreas. acham-se 
por construir 603 kilometros, ~endo · 333 rle 
A varé á foz do Tfüagy e 270 kilometros do 
Porto das Ser.e Voltas a. Miranda. 

Considerada esta via mi.xta de communica
ções com o Estado de Matto-Gros o, quer sob 
o ponto rle vista estrategico quer sob o ponto 
de vista commercial, sou forçado a. reconhecer 
que, apezar de t 11rlos o;; seus dereitos e Jias 
baldeações a que obriga, ella é presentemente 
a solução mais rapida do problema da viação 
pa1·a o sul daquelle Estado . 

O prolongamento qas estrarl as de ferro de 
S. Paulo tem infelizmente obedecido a idéa 
de satisfazer aos interP.sses de certas e deter
minadas zonas, de certos e determüi.ados nu
~leo de populac:ão. sacrificando muitas vezes 
as converáencias momentaneas assim respei
tadas o seu fut uro pelo desvio consicleravel 
da d irectriz a ::;egu ir. 

Assim, si me fosse permittido alterar o 1lla
no já adoptado e si a linha de A varé á foz do 
Tibagy não estivesse já concedida á Compa
nhia União Sorocabana e Ituana, eu proporia 
que o p rolongamento daquelle ponto em di
ante se fizesse passando por Santa Cruz do 
Rio Pardo, S. Pedro. Campos Novos. S. Ma
theus e nahi pelo Alto do Tamandúa ganhas
se o va lle rlo rio S. Anastacio até chegar ao 
r io Paraná, seguindo a estrada de rodagem 
feita pelo engenheiro Hummel em 1893. Desse 
ponto do rio Paraná a estrada seguiria pelo 
vaue do rio Pa.rdo. do lado de Matto Grosso, 
até ganhar Campo Grande ou Coxim. 

P arece-me que este devera ser o verda
deiro prolonoamento da Sorocabana, em di
recção rJo Oe~te a procura do Paraná, cuja 
parte navegavel comprehendida entre as 
Sete Quedas e Urubupungá, inclusive a dos 
rios Ivinheima, Brilhante e Rio Pardo, af
fiuentes do lado de Matto Grosso, excede a 
2.ooo kilomet1·os, que ficam assim aprovei
tados. 

O vaUe do Paranapanema deveria neste 
caso ser servido pela linha ferrea que, par-

Camara. V, II 

tindo de Ponta Grossa, se dirigisse pelo valle 
do Tiba"y até o Paraná, percorrendo o baixo 
Paranapanema, e ter-se-ba as im evi tado 
4ue na foz do Tibagy se encontrem. n.o fu. 
turo, duas linhas ferreas sem necessidade 
que justifique tal facto . . _ • 

Convém aqui lembrar que a oomm1ssa~ ( } 
nomeada em 1876 pelo governo para md1car 
qual o melhor traçado de uma via .de .com-

i 
municação entre a cõrte e a provmc1a de 
Matto Gros o, referindo-se á linha ~ix~a de 
que acabo de me occupar, assim se expr1me: 
«A secção rla linha í'eerea em prolongamento· 
da Sorocabana ou da Ituaua é a parte do 
projecto que absolutamente nã? carece de 
razões em apoio como parte da lmha de com
municações para Matto Grosso ; deve ser em
prehendida independentemente deste ~m, 
pois é a chave de um thesouro de 2.000 k.llo
metros de vias de communicação naturaes, 
encerradas sem uso por fa lta de porto no 
centro do Brazil ; a sua execução importa 
abrirá. irnmicrração os caminhos que devem 
conduzil- a âs

0 

fertE>is margens do Paraná e 
seus a:tnuentes.» 

As estradas de Jabot icabal a Sant' Anna do 
Paranallyba e deste ponto a Cuyabá co?sti
tuem a linha em prolongamento da Pauhsta, 
que representa o caminho mais c.urto entre ~ 
capital de Matto-Grosso e o littoral. Ata 
Sant' Anna do Parnal1yba existem estudos ex
ecutaclos por ordem do governo pela co.m
mis"ão de que foi chefe o falleci~o ~ngenhe1ro 
Pimenta Bueno, que tambem md1cou o se
guinte traça lo para a segunda par~e da e~
trada: a partir de Sant'Anna, devera se&ull' 
em direcção a Bahús, de onde ganhara a 
fralda da serra da Chapada ou de S. Jero
nymo, atravessanclo as cabeceiras.do Taquary, 
Pequiry, Correntes. Itiquira, Peixe de Cour~ 
e S. Lourenço (na colonia deste nome) e dah1 
attingír Cuyabá. 

Mas, perguntar-me-hão, que necessidade ha 
cte levar duas estradas para Matto-Grosso '? 

Respondo a esta objecção, dizendo que ~ es
trada que demandar o ~ul do Estado sera. es
trada de caracter eminentemente estrateg1co, 
destinafl.;1 a impedir a invasão inimiga pelo 
rio Paraguay; ao passo que a linha que de
manda Cuyahá, situada a mais. de duzentas 
Ieguas da fronteira, não podera prestar ser
viços clessa natureza . 

E para demonstrar a verdade desta :r~opo
sição, bastará ob·ervar que, por occas1ao da 
guerra do Paraguay, ao passo que toda a 

CJ Esta commissão comp.un~m·se do v~s
conde rio Rio Branco, Henrique Beaurepa1re 
Rohan, Pimenta Bueno, Raposo, Buarque de 
Macelo e Honorio Bicalho. 

6 



42 ANNAES DA GAMARA 

])a.rte meridional do Estado cah ia Pm poder 
do inimigo. em cuja~ mãos esteve por mais 
de dous annos, a região do norte, uníle está a 
capital, viveu na maior tranquillidade, sem 
sentir os horrores à.' guerra, protegida pela 
di tancia consideravel a que se acha da fron · 
teira. 

Outro facto bastante ignificativo e que 
vem corrob rar o que acima. affirmei, temol-o 
no mallogro da expediç.i o militar que orga
nisou- se em Uberaba e que, tendo in varlido o 
Paraguay pelo àpa, teve rle retroce.ler até 
Coxim, reduzida a quasi metade pelo chole
ra. pela fome e pelo fogo ateado nas macegas 
pela cavallaria inimi ga que os perseguia. 

Os desastres des•a. columna comrnandada 
pelo coronel Cami ão estão perfeitamente 
descripto em um livro do Sr. Taunay inti
tulado .A i·et11·ada da Laguna . 

Todos esses acontecimentos se passavam no 
sul e só muito tempo depois foram sabidos 
em Cuyabá, cuja situa.cão mui.to ao norte li
vrou-a de cahi1· em poder do inimigo, mas im
pediu-a. igualmente de soccorrer aquella ex
pedição, que passará. á hi toria como um 
exemplo <lo nosso heroisrno e temeridade. 

A estrada de Catalão a Goyaz, contempla
da no projecto, vem tamhem preencher uma 
falta rlas mais 'ensivei ao bom funcciona
mento do mecanismo geral da União. 

Privado de meios de comm un i cação com o 
littoral. porque o baixo Tocantins não offere
ce conrlições de navegabilirlade. o Estado de 
Goyaz vê o seu d0 senvolvime11to atrophiado, 
a sua producção par lysada pela difficuldarle 
dos meio de transporte e a sua renda redu
zida a proporções rliminutas e insufficientes 
para suas despezas locaes, isto quando o ou
tros Estados da União acham-se em condições 
de reconhecida prosperidade. 

Para Catalão dirigem-se actualmente duas 
estrada de f9;·ro, a Mogyana do lado do sul e 
a Oeste de Minas, cuja linha vem ter 11. An
gra do Rei ·, pa ando por Barra Mansa, 
tendo sido depositado no The ouro para a 
construcção desta ultima linha 3,700.000 li
bras sterlinas do emprest imo realisado 
quando Ministro da Fazenda o Sr. Serzedello. 

Podemos, pois, con iderar uma realidade 
dentro de poucos aunos a Estrana de ferro 
até Catalão, convindo. portanto, providenciar 
desde já o seu prolongamento para Goyaz. 

Outro Estado da União, que por sua situa
ção interna está tambem muito afastado do 
convi vio do resto da Nação, é sem duvida o 
P iauby; o prolongamento da Camocim a So
bral desde Ipú até Theresina, passando por 
Caratheú· , valle do Poty, Marvão e Humil
des, vem, pois,-satis lazer a uma pa:1pi.tante 
neces 'idade daquelli1- r egião que fi, ~rá li
gada ao porto de Camoc1m q\le m..~ consta 
ser o melhor daquella. co ta, 

A Estrada de Madeira e Mo.maré, cl estinada 
a vencer a pat·te encacboei rada ·do rio Ma
deira, com um desenvolvimento provavel de 
330 kilometros, em territorio brazileiro é de 
tal importancia que a sua con trucção ~eve_ra 
, er rei ta unicamente pelo governo no rntmto 
de chamar para o Amazona. todo o m~v:i
mPnto commercial das republ1c.0 s da Boltvia 
e do Perú, sem fallar nos heneficios que iria 
prestar ao Estados de 1'1atto Gro o e do 
Amazonas. 

Depois da guerra com o Chile, a Bolívia 
perdeu o unico porto de mar . que tinha no 
Pacifico, o de Cob~ia. que assim como os de 
Pacua e fquiqui pertencem hoje á Nação ven
cedora e o seu cnmmercio de importação e 
de exportação é feito pelos porto~ chilenos e 
peruanos, passando pelo Cabo de Horn para 
ir ter aos mP.rcarl os da Europa. 

Com o est:i.belecimento da via-ferrea Ma
neira e Mamoré a navegação do Amazonas 
fica ligada á navegação do Guaporé .. do lV~a
moré do Beni e do d Madre de Dtos. rios 
todos

1

importantes, navega veis e que atraves
sam toda a Boli via. 

E'
0 

intuitivo que as communicações pelo 
Pacifico não poderão competir com as que 
forem estabelecidas pelo Amazonas, já pelo 
longo percurso a que são obrigadas, já pela 
demora, o que tur10 concorre para o augmento 
do frete . ão ·era boa. política attrahir para 
o nusso paiz o movimento commercial da 
Republicas elo Perú e ela Boli via, tornando-as 
dependentes de um melhoramento reali ado 
em no;;so territorio ~ 

E não devemos nos esquecer de que a 
Republica Argentina, no in-cuito provavel de 
chama.r para o porto~ do Ri.o da Pr~ta o 
movimento de exportaçao e de imp1 •rtac;:ao da 
Bolivifl prolonga a linha ferrea de Jujuy
Salto-Tucuman em direcção á Tarija na fron
teira boliviana. 

A estrada do Madeira. e ~Iamoré representa 
até certo ponto a solução pa.rcial do impor
tante problema que a mal~o.grada em preza do 
Panamá ia resolver: a fac1l11.Jade das commu
nicações entre os Estados do Pacifico e os 
paizes europeus. 

Vou finalmente tratar Sr - presidente, da 
estrada de Manáos ao Rio Branco passando 
pelo Forte de S. Joaquim . 

O povoa.menta da zona limi.tropbe com as 
Goynnas deve merecer toda a nossa attenção: 
aquellas tres nações poderosas, que teem nos 
ultimas tempos dado toda a expansão á sua 
polltica colonial, deve!Il merecer da. nos.a 
parte a vigilancia a. mats escrupulosa. 

Habituadas a desprezarem os direitos das 
nações fracas, como os antigos romanos 
o raziam em relação aos outros povos a que 
chamavam barbara , aquellas arrogantes 
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potencias constituem uma ameaça para a J linhas, entrando para os cofres da União com 
nossa nacionalidade . as apolices emittidas ou seu valor ao par. 

Os factos recentes do Amapá, que teem vindo Art. 5. 0 O governo reserva-se o direito de 
ao conhecimento da Gamara, estão por outro encapar as linhas quando o julgar conve
lado indicando a necessidade indisc11ti vel que niente, indemnisandu as companhias da parte 
existe para o nosso paiz em povoar aquelle do capital que houverem cl~spendido na con-
territorio. str ucção . 

Terminando o meu discurso, cumpre- me Art. 6 . 0 A reversão das estradas e seus 
declara" que ao eu viar á. Mesa este projecto pertences para o gov;erno realisar-se-ba ao 
de lei tenho em vista chamar a attenção da fim de 75 annos contados da inauguração do 
Gamara para o e, tudo de um meio pratico traf.-go do primeiro trecho da e trada . 
e etlicaz de auxiliar a construcção das es- Art . 7. 0 O prazo para o resgate das apo
tradas de ferro de natu ·eza mais urgente, na lices será combinado entre o governo e as 
certeza de que ella tomará uma deliberação companhias, tendo em vista o estado de pro
afloptando este ou outro alvitre que em sua speridade de cada uma e sendo feito de modo 
sabedoria julgar mais conveniente aos inte- que cessem as responsabilidades da União 30 
resses da Nação. annos depois da emissão dos titulas. 

Vem a Mesa, é lido, julgado objecto de Art. 8 . º O g~verno abrirá concurrenc}a 
deliberação e enviado à Commissão ele Orça- par.:_a a con~essao das lmhas que amd_a nao 
mente 0 seauinte estao concechd<~S:.. daJ?-rlO preterencia em ~gual-

0 dade de condiçoes as actuaes companhias de 

PROJECTO N, 20 DE 1895 

Concede varios f avor'es ds companhias j d orqa
ni.oarlas e ás que se organisarem para a 
construcção das estradas de ferro que de
signa 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. ° Fica o governo autorisado a con

ceder ás companhias já organLadas e ás que 
se organisarem, p;1 r a a con ·trucção <las es
tradas de ferro a que se refere a presente lei, 
os seguintes favores: 

1°, garantia dejurosde 6 º/0 ao annosobre 
a metade do capital necessario á. construcção, 
durante 30 anno<>, calculado sobre o custo 
maximo <le 40:000$ por kilometro ; 

2°, pagamento ria outra metade do custo 
da linha em a.polices da divida publica do 
"Val~r de 1:000$ejuros de 6 º/o ao a1mo, re
speitado o limite rio custo k •lometrico antece
dente, que não poderá ser excedido. 
~rt . 2 . 0 A União será considerada co-pro

pr1etaria. das linhas construidas sob o regí
men da presente lei. não podenr1o as mesmas 
s~r oneradas por hypothecas, emjssão fle 
titulas preferenciaes ou outro meio qual
quer . 

Art. 3 .0 O governo terá nas directorias 
d_as companl1ias representante de sua nomea
Qao com .o direito de veto sobre todas as des
Pezas. que julgar desnecessarias e, além rlisso, 
exercerá na construcção a nece~saria fiscali-

Es
sação por intermedio da Inspectoria Geral das 

tradas de Ferro . 
Paragrapho . Do veto do representante do 

governo haverá recurso para o ministro da 
-Viação. 

Art. 4. 0 As companllias poderão em qual
quer tempo adquirir a posse exclusiva das 

estrarlas de ferro de que as novas linhas se
jam o natural prolongamento. 

Art. 9 . 0 As estradas de ferro a que se re-
fere o art. 1 ° são as seguiu tes: 

1. n De Itapetininga a Itararé. 
2 ." De Itararé a Cruz Alta . 
3. " De A varé a barra do Tibagy . 
4.ª Do Porto das Sete Voltas a .Miranda. 
5 . ª De Jaboticabal a Sant'Anna do Parana-

hyba. 
6." De Sant' Anua a Cuiabá. 
7 ." De Catalão a Goyaz. 
8." De lpú a Therezina. 
9 . a Madeira e Mamoré. 

10. ª De Manáos ao Rio Branco pelo Forte 
de S. Joaquim . 

Art . 10 . Ficam revogadas as disposições 
em cont.rario. 

Sala das sessões. 27 de maio de 1895. -
Lui:; ,1dolpho .- Mm·ianno Ramos. - Pau.la 
Ramos.- Sá Peixoto.- Arthur de Vasconcellos. 
- Caracciolo Peix oto.-Ani-;;io de Abreu . - F. 
Tolentino. - G . Blum.- Nogueira P arana
guà . - Abrantes. - Gabriel Salgado . - Lima 
Bacury.- Fileto Pires. 

ORDEM DO DIA 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda a:.o parecer n . 11 de 1895: 

Accrescente-se ás conclusões: 
3. 0 Que aCommissão de Polida da Camara 

dos Deputados remetta ao procurador sec
cional das Al.agôas com os respe.ct1vos do
cumentos de allegações d?s Drs_. Manoel de 
Araujo Góes e Arthur Vieira Pei~oto,_ sobre a 
eleição federal procedid\L a 31 de Janeiro deste 
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anno, no I 0 districto do mesmo estado, para 
qut> o ministerio pulilico pl'Omova., c0mo lhe 
cumpre perante o poder judicial. a responsa
bilidade criminal dos autores e cumplices das 
violaçõe do districto eleitoral, lia.vidas an
tes. durante e em con equencia da referida 
eleição. 

S. R.-Sala das -sessões, 30 de maio rle 1895. 
- Moreira da Silva. 

O Sr. Presidente - A Gamara ti
nha de pronunciar- e sobre o projecto n. 152, 
cuja 2 • discussão ficou encerrada na ses ão 
do anno passado; mas, acabo de veritim• r que 
a este pr-ojecto, na sessão de 7 de dezembro, 
foram o1ferecidas algumas emendas pelo 
Sr. deputado Silva Castro que ainda não fo
r~m remettidas à Gamara pela Imprensa Na
cional, onde estão a imprimir, e não foram 
ainda restituidas em avulso, pelo que se adia 
n. votação do pr!ijecto. até que venham 
para erem votadas juntamente com o pro
jecto. (Apoiados _) 

E' annunciada a 2• di cu são do projecto 
n. 14, de 1gg5, au torisandooPoder Executivo 
a abrir um credito suppleme11tar ao Mini te
ria da. Marinha, no valor de 4 516:323$080, 
para pagar despezas reconhecidas e exce
dentes a varias consi.!!nações da lei n. 191 B, 
de 30 de setembro de 1893. 

O Sr. Leovigildo F ilg;ueiras 
(pela 01-dem) consulta á Gamara si as ma.te
rias de ordem do dia que se acham -m discus
s~o. sendo adiadas, podem ser preteridas pela 
discu são de outro qualquer projecto, a não 
ser em virturle do requeri ménto de urgencia 
para elle. 

O S:r. Presidente - Responde a 
V. Ex. o art. 22 de Regimento, quando declara 
entre as attribuições do presidente da Gamar,. 
determinar quaes o trabalhos que teem de 
compor a ordem do dia. Além dü:to, a Mesa, 
annunciando a discu são de. te projecto, não 
preteriu a discussão rto requeri111ento que se 
ach~ incluido na. orrlem do dia, por qua.lquer 
proJecto ; antepoz-lbe apenas adi ·cussão de 
um projecto de alta importancia e da ma
xima urgencia. qual a de um credito para 
pagamento de despezasjá effectuac!as. (Apoi
ados.) 

O Sr. Leovigildo Filg-ueiras 
(pela ordem)-Na leitura da ordem do dia de 
hoje vejo que V. Ex observou o Regimeuto 
de ta Gamara, pondo em primeiro Jogar as 
votações da emenda do Sr. Moreira rla Silva 
e de um projecto qualquer que já estava en
cerrado desde a se~são legislativa do anno 
passado. Em seguida, V. Ex. collocou logo 

a discussão do requerimr.mto do Sr. Zama que 
havia ficado adiado, porque fiquei eu com a 
p;1lavra ainda para discutil-o nesta sessão . Só 
depois da di cussão desse requerimento foi 
que V. Ex. collocou a discussã.o rlo projecto 
n. I02 A de IS!U, isto é, e~te projecto V. Ex. 
dec!arou ser de tal urgencia que devia pre
terir a di -cmsão do requerimento do Sr. 
Zama, que ficou adiado. 

Comprehende V_ Ex. que esta deliberação 
não é regimental, por dua razões: em pri
meiro Jogar, porque a discussão adiada do 
projecto, requerimento ou parecer, é apre
ferida mesmo na organisação da ordem do 
dia; e V. Ex. assim entendeu, de accordo 
com o Regimento, e tabelecendo logo em 
primeiro logar a discussão d ... sse reriueri
mento que ficou adiado; em segundo logar, 
V. Ex. por si não póde julgar quaes sejam 
os projectos cuja materia seja de tal ordem 
urgente que possa preterir a discussão adiada 
ele q oalq uer outro projecto, requerimento ou 
parecer. E' esta uma das attribuições que o 
regimento confere á Gamara dos Srs. Depu
tados. 

Portanto, só em virtude de requerimento 
de um deputado, approvado pela maioria da 
Gamara e dep i · da consulta imme1liat<~ ele 
que si a matel'ia é de tal ordem urgente que 
poss·1 ficar prejudicada, não sen lo immedia
ta.mente discutida e votada, é que V. Ex. 
póde resolver d" modo por que r e ·olveu,pre
terindo a continuação da discussão do req ue
ri mento do Sr. Zama, que se refere a nego
cios da Bahia, de que V. Ex. é representante, 
devendo per esse motiv-o, ter o escrup11lo 
preciso para não preterir o direito de quem 
quer que se achasse inscripto para prose
guir na discussão deste requerimento. 

Não depende, portanto, esta deliberação da 
vontade de V. Ex .. mas da maioria da Ga
mara. 

O Sr. Presidente - A Gamara 
acaba de ou vir as i ncrepações que o honrado 
dt>putaJo pela Bahia dirigiu-me como seu 
prP-sid nte. 

Pelo tom aspero com que S. Ex. a proferiu, 
póde a Cacnara inferir rle sua justiça. 

Hoje, logo depois da a.pprovaçij.o da acta, 
informei à Camara rle que o avulso contendo 
as materias dadas para a ordem úo dia de 
hoje tinha uma omissão. Era a da 2" discussão 
do· projecto n. 14, do corrente anno, conce
dendo um credito ao Ministerio da Marinha 
para pagamento de despezas já effectuadas. 
(Apoiados.) 

E' es,e o projecto cuja discu são annunciei, 
guarrlando a ordem marcada ou designarla 
no livro da, ordens do dia ; não toi, pois, o 
projecto n. 192 que preteriu o requerimento 
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do Sr. Zama, como affi.rmou inexactamente 
o nobre deputado. (Apoiados . ) 

Como presidente da Gamara, não exorbitei 
das attribuições que o Regimento me confere 
collocando o projecto n. 14 precedendo o r e
querimento do Sr. Zama ; o Regitnento no 
art. 22 § 7° é claro e não estabelece limita
ções a essa att::-ibuição, que só póde ser mo
dificada pelo voto da Gamara. 

Quantu á accusação de parciali1lade com que 
o nobre dep 11 tado terminou suas observações, 
declino dojuizodo nobre deputado para o da 
Gamara, que é testemunha do modo por que 
dirijo os seus trabalhos . (Apoiados geraes; 
muito bem.) 
. Está, pois, em discussão o art. 1° do pro
Jecto n . 14, de 1895. Tem a palavra o Sr. ;::>er
zedello Gorrêa. 

O Sr. Serzedello Corrê a vem 
fazer algumas considerações sobre o projecto 
que a commissão de orçamento submetteu á 
attenção da Gamara, projecto que abre ao 
Ministerio da Marinha um credito extraor
d~ario de quatro mil e sete centos contos de 
reis. 

Mas, antes de encetar o debate sobre esta 
questão, o orador, baseado em precedentes, 
tratará de uma outra questão que diz re
speito especialmente ao estado de onde é filho. 

Leu com attenção as explicações que o Sr. 
ministro das r elações exteriores julgou acer
t~ do ~ar a respeito da neutralisação do ter
r1tono comprehendido entre o Oyapok e o 
Araguary. O Sr . ministro fez referencias ao 
seu nome, dizendo que o orador, quando mi· 
n1stro, íôra convidado a tratar do assumpto. 

O orador recorreu ao relatorio de 1893 e 
ahi encnntrou uma nota do ministro franC<'Z 
ao seu successor e é esta nota que o obriga 
a fazer algumas considerações . 
_Esta. nota encerra uma pequena incorrec

çao e e nella affi.rmar-se que o orador propo
zera ao ministro francez a nomeação de uma 
commissão mixta para estudar a questão. 

O orador nunca poderia ter proposto se
melhante cousa, não só porque sempre consi
derou como pertencente ao Bl'azil o territof10 litigioso, de modo incontestavel, como 
ambe:n porque tinha tirlo sempre a preoc

c°:paçao de que partisse do governo francez 
a iruciattva nesse assumpto . 

O ora~or lê em apoio da sua opinião tre
phos da importainte obra de Caetano da Silva. 

or todos o~ estudos feitos, vê-se que o rio 
iue deu logar á pendencia entre o Brazil e a 

rança não póde ser outro sinão o Oyapok, 
auer pela sua latitude, quer pelos tratados 
e Utrech e todas as indicações historicas . 
Quando o Visconde do Urug-uay, nomeado 

pelo governo, tratou ctesta questão, levou ao 
extremo suas concessões. 

Elle, depois de quatorze conferencias ver
baes, propoz que fosse considerada perten
cente a l''rança a zona do Oyapok ao Calsue
ne e do Calsuene para o sul como brazileira. 

O negociador francez recusou, para propor 
que o limite ao sul fosse o Mannaye, por se 
achar obstruído o braço direito do rio Ara
guary. 

De certo tempo em deante, os francezes, 
daindo maior extensão as suas exi;;encias, 
aliás talvez por motivo de fraqueza rlo go
verno imperial, como se evidencia da pro
posta do Sr. Visconde de Uruguay, come
çaram a considerar terreno lítigioso o que 
existe do Calsuene pai1'a o sul, considerando 
como definitivamente francez do Galsuene ao 
Oyapok. Mas, para provar que ate 1884 não 
havia definitiva comprehensão '>obre o ter
reno l:itigioso,ba.sta ler o relatorio do Sr .Soares 
Branrlão. · 

S.,1,be-se tambem qw~ as uretenç'5es fran
cezas teem va1•i,1'io 'l'Ül'<J.')rn inariameate am 
rehção '!.os li'll.'tes fo t9rrit:i ~ i o q:Ie .'\isputa 
e, 1.e ·ta "D.a11~in. , se bm r9fe:-;ao ora ao Ama
zonas, ora ao \. n 't?i, Jra ao Araguary, ora 
ao Galsuene, 1~~. , ale. 

Depois d-ta negociações do Visconde do Uru
guay, o teuitorio, portanto, ficou para ~s 
francezes clividido em duas partes, uma ah· 
tigiosa e neutralisada e outra não, e contra 
isto protestamos nós sempre . 

Pelo relatorio do Sr . Soares Brandão vê-se 
que até 84 o Am>t pá não estava na zona neu
tralisada e, quando estivesse, ahi se deram 
conflidos pela intervenção de forças :tran· 
cezas, rompendo a neutralidade a França e, 
por isso. energicas devem ser as reclamações. 

O oradorjá declarou que as affirmações do 
Sr. ministro do Pxterior não o satisfazem, 
porque não trouxeram a tr rnquillidade ao 
espirito do paiz e para proval -o basta ler os 
applausos de um dos orgãos da colonia fran
ceza nesta capital. 

Na França os deputados teem o direito de 
pedir ao governo explicações políticas, como 
um acto de patriotismo, mas no Brazil não 
se póde fazer isto, sem se receber a pecha de 
discur ador. 

O orador, porém, que não tem intenção de 
oppor obstaculos a marcha do governo e 
apenas julga servir ao seu paiz que defen~e 
com ardor os seus mais altos interesses, nao 
pódedeixar de reconhecer a corre~ção _do re
querimento da Gamara e a insuffic1el'!-c1a das 
declarações rlo Sr. ministro do exterior· 

E' assim que s. Ex . . diz no fi.J?.al de suas 
declarações não poder ser impedida a :peni: 
tração de brazileiros e francezes no ~err1torio 
litigioso, o que no momento actual e profun
damente o-rave não exprnne o pensamento 
de nJssa ~ttitude na questão e não correspon
de ao que a nação espera .de S. Ex, 
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Quando se soube que engenheiros francezes 
pretendiam l evantar a planta do tP.rreno liti
gioso, que engenheiros e so ldados francezes 
andavam pela zonadoCalsuene ao Oyapok, o 
governo brazileiro reclamou e teve amplas 
sati fações, ao passo que hoje levou-se a auda
cia a uma expedição militar. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão do art. 1° do projecto n. 14, 
de 1895, cuja votação fica adiada. 

E sem debate encerrada a discussão do 
art. 2° do mesmo projecto, cuja votação fica 
igualmente ad.iada . 

Do que se lê nos relatorios apresentados Continúa a discussão do requerimento do 
sobre a questão e dos documentos que exis- Sr. Zama sobre nego ;ios da Bahia. 
tem sobre o assumpto, affirmando em todos 
os tempos a integridade de nos>o direito, con- O Sr. Leovigildo Filgueira.• 
clue· e que a questão de neutralisação nunca - Sr. presidente, poucas palavras mais para 
foi limitada, nem em 1844 , nem em 1863, ultimar a demonstração da primeira das pro
nem em 1858, nem em 1884 fina lmente, onde posições, que me propnz desenvolver, a pro
queriam os francezes que escapasse a zona do posito do requerimento do nobre deputado 
Ca.lsuene para o norte . pela Bahia o Sr. Cezar Zama, isto é, que o 

Repete não ter com isto o intuito de pro- Estado da Bahia está fóra da lei, fó ra da or
duzir ditliculdades ao governo, do qual póde dem constitucional da fórma r epublicana fede
a1fastar-se por diversas questões sem querer rat iva. 
todavia embaraÇal-o em sua marcha . Mas, r eferindo-se a factos por mim já rela-

Aifa. tou- se do governo quanto á questão do ta dos. na ultima sessão, certas arguições do 
Rio Grande do Sul, collocando-se entre outras nobre deputado o Sr. Vergue de Abreu, a 
no ponto de vista economfro, que deve ser quem respondo, não devo proseguir em mi
bem presente no momento actual do espírito nhas demonstrações sem dar-lhes a devida 
publico. replica. 

E' preciso que a nação sa.iba que a ameaça A mais importante dessas arguições foi a. 
a bancarrota. Emissões de papel moeda nã.o é seguinte (tB) : 
mais possivel, impostosa nação não supporta, « O Sr . Vergne ele Abreu reconhece que a 
emprestimo interno está e~gotado; o externo solução da questão de verificação rie poderes 
não é possível, salvo sob hypothE>ca de im- dos eleitos para o preenchiment0 do terço do 
moveis. Tenhamo.; juizo. O paiz é riquíssimo, senado e para a vaga do finado senador Tei
mas cessemos a despeza. Pacifiquemos o paiz, xeira Soa1·es não foi legal, mas foi um castigo 

. paremos as obras e equilibremos os orça-· merecidamente infligido ao partido da oppo-
mentos. Ou isso ou a bancarrota. sição pela ma.ior fraude que já se viu na 

E' nesse intui to que chama a attenção da Ba.hia l » 
Gamara para os orçamentos do paiz e que Este topico do discurso de s. Ex . suggere
tomou a palavra para discutir o credito do me muitas ponrlerações, quer de caracter po
ministro da marinha. litico, quer de natureza jurídica, quer de 

Não combate o credito, porque é necessario grande valor histurico, quer, finallllente, de 
cobrir as despPzas, mas a Camara deve aca- ordem puramente moral. 
bar com os precedentes estabelecidos solire Nes e ext racto de toda a substancia toxica 
excesso de despezas que teem ido além das do pensamento d.e S. Ex . , a analyse descobre, 
verbas fixadas nos orçamentos. com e:ffeit11, elementos de , ubida im portancia: 

E' por isto que ainrla não se tem consPguido !º, o ponto de vista político da violação da 
equilibrar orçamentos em nosso paiz, os quaes lei fundamental do Estado, só porque, como 
são constantemente modificados pelas despe- disse s. Ex., «seria anti-patri0t:co consentir 
zas eventuaes. E' por isso que não se sabe ao o governador elo Estado que o Senado se con
certo a J.espeza. stitui~se com maioria de membros do par~ido 

Bem vê que o actual ministro não tem adversaria, que daria em resultado ser eleito 
respon abilidade, mas espera que este governo presidente dessa corporação, e, portanto, seu 
não seja igual ao outro. Houve excesso de primeiro substituto lega l, um cidadão domes
despeza até para despezas fixas, como-secre- mo partido que se acha em opposição ao 
taria. Ao passo que com o combustível- governo de S. Ex.; 21

·, o ponto de vistajuri
quando o carvão é caro. houve excesso de dico do fundamento, pelo qual se proµoz a 
105 contos- com a grati ficação e passagens annullação rle eleições feitas em 35 munici
foi-se a 800 contos . Isso quando a principio pios, todos em q11e o partido adver so ao do 
não houve esquadra. u que seria si esta ex- governador obteve completo triumpho eleito
istisse desdeo principio ! Emfim, vota e pede ral no pleito, travarto a 4 de novembro, a 
á Camara a approvação do credito por·q ue o l tle11peit11 da mais acendrada pressão official, 
governo do seu paiz não póde ser caloteiro, que já.mais se viu na Ba.hia, só 'para se pode
mas grita: paremos. rem reconhecer como senadores individuos 



SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1895 47 

estrondosamente derrotados nesse pleito ; 3°, o O que fez o governador do Estado, a quem 
ponto de vista historico das fraudes eleitoraes os nobres deputados apoiam e sustentam que 
da Bahia, em r.ujo quadro ver-se-ha u.pparecer praticou um acto patriotico, cercando de tbr
a figura politica do cbefe do partido, que ça policial o edificio do Senado par a imp~dir 
apoia o governador da Bahia. o Sr. Luiz que tomassem assento no recinto os seis se
Vianna, que é, ao mesmo tempo, senarlor e narlores reconhecido~ pela maioria. dos mem
presidente do superior tribunal de justiça bros exi te11tes des.a corporação 1 
desse E:stado, como o homem menos compe- Declarou que para elle os legitimas senado
tente para arguir de fraudulenta qualquer res eram os recoo hecidos pelo parecer ern se- · 
eleiçãofeita no mesmo Estado; 4°, finalmente, parado do Sr. Luiz Vianna, approvado apenas 
o ponto de vista moral do castigo, a que allu- por tres senadores, inclusive o autor desse 
diu S. Ex . , infligido por esse senador, seu parecer, e não os reconhecidos pela maioria 
chefe politico, ao partido da opposição pela dos membros da mesma corporação, em nu· 
maior fraude que já se viu da Bahia . mero de oito ! 

Senhores, hotrve um tempo em que se ' VozEs- Que escandalo ! (Ha outros aparus .) 
1aprendia que «a violação de uma lei é um 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- E' com esse 
crime> . Acabamos, porém, de aprender' em Senado,constituiuoporqmitro se11adores e pelos 
pleno regímen republicano e do tão preconi- taes oito candidato:::: reconhecidos peia minoria, 
sado governo civil do Sr. Prudente de Mo- que S. Ex., 0 governador da Bahia, se com
raes, que se esfofa em decla1·ar pela im- munica offi.cialmellte, e cujos actos elle tem 
J?rensa e por telegrammas que o governo civi l sanccionado, consideranrto, portanto, esses 
e o governo do respeito á lei, acabamos de actos como constituc onaes, embora oriundos 
aprender, pela voz autorisada de um depu- de um ramo legislativo inconstitucionalmen
tado governista, o Sr . Vergne de~ Abreu, que te constituido (apartes) e que está inconstitu
a. violação de uma lei é um acto patriotico, cionalmente funccionando. 
porque anti-patri(ltico seria consentir o go- E' 0 proprio Sr. deputado Vergue de Abreu 
vernador do Estado da Bahia que a maioria quem 0 confessa, narrando 0 que passou- se 
dos membros do Senado reccnhecesse como 
senadores eleitos, no pleito de 4 de novembro, na Bahia: eis as suas palavras, que lem"s no 
candidatos do partido em opposição ao seu seu discurso publicado no Dim·io do Con-
governo . (Risadas). gi·esso (te): 

~ O SenHdo compunha-se de nove membros 
do partido constitucional e quatro do partido 
federa l, que é o do orador . 

. Mas, no regimen representativo, quer sob a 
to~ma republicana, quer sob a fórma monar
ch1ca, qual é a deliberação que prevalece nas 
corporações legislativas pelo voto, com que 
exprime cada um de seus membros a sua 
opinião 1 Houve um tempo, em que se apren
dia que a opinião, que reunia o maior numero 
de votos, é a que, no regimen representativo, 
d~ve prev:üecer sobrea que é sutfragada pela 
mmoria. Pois bem; agora, em pleno regimen 
republicano, sob o governo civil do Sr . . Pru
d.ente ele Moraes, os seus partidarios nos en
sm~m que o que deve prevalecer nas delibe
raçoes de uma corporação lP.gislativa é a 
vontade ou a opinião da minoria de seus 
membros. (Não apoiados). Não apoiado, por
que? O que foi que S. Ex . o Sr. Vergne de 
A._breu e com elle a maioria da bancada ba
h1ana apoiaram e continuam a apoiar no Es
tad~ da Bahia~ Em um enado, Sconstituido, em 
sessao ordinaria, por 13 membros, oito votam 
pelo parecer da maioria da commissão de 
veri~cação de poderes dos eleitos para o pre
enchimento de seu terço e de mais uma vaga, 
~econbecendo seis candidatos de um partido e 

ous do outro, e tres 'votam pelo parecer em 
separado de um dos.membros da mesma com
~is.s~o, annullando eleições feitas em 35 mu
mc1p10s e reconhecendo oito candtdatosdo seu 
partido e nenhum do outro partido. 

Entende que tanto era o Senado um como o 
outro grupo, tanto mais quanto estes dous 
grupos estavam no firme proposito de não se 
unirem. 

O conselheiro Luiz Vianna, do partido do 
orador, reuniu os tres senadore:; do seu gru
po e reconheceu os Senadores seus amigos . 

Os constitucionaes, sob a presidencia do 
Barão de Geremoabo,reconht ceram sei~ candi
datos do seu partido e dous do partido fe
deral.» 

Apreciemos este topico de ouro do discurso 
do talentoso deputado bahiano . Na opinião 
de S. Ex ., a coexistencia de dous Senurlos 
no Estado da Bahia já era um facto ant rior 
ás eleições de 4 de novembro de 1894, em. que 
foram votarlos candidatos dos dous partidos, 
o constitucional e o federal, para o preen
chimento do terço, que tinha de ser renovado, 
e da va§ra, por morte de um ele _seu~ me~
bros, pois que, antes dessas eleiçoes, Já hay1a 
dous grupos de senadores. um de um partido 
e outro do outro, e «tanto era St-nado um 
como o outro grupo» . (Ri sadas .) _ 

Isso quer dizer que, segundo a concepçao 
que fórma S. Ex . do regimen representativo 
em uma republica. federat1 va1 uma Gamara 



48 À.NN.A.ES DA GAMARA 

ou Senado, em que ha representantes de dous 
partidos politicos, nM é uma Gamara ou um 
Senado, mas duas Cn.maras ou dous Senados. 
porque «tanto é Gamara ou Senado um 
grupo politi.co quanto o outro:». (Risadas e 
apartes.) 

Senhoras, essa opinião do nobre deputado 
ba.hiano parece que constitue um dos arti
gos do programma rlo seu partido, porque 
o seu governador diz que não sabe go
vernar sinão com Gamaras unanimes; para 
elle, o adversaria é mais de que um inimi
go, é um criminoso de leso-patriotis mo . 
( À.partes. ) Si eJle o não dis e, os seus 
amigos dizem que Plle o quiz, e é assim 
que justificam a infamia que, em nome e 
sob a responsabilidarle delta. com o emprego 
da violencia por soldar1os de policia, pra
ticaram na Bahia, organisand:i uma Gamara 
e um Senado, compostos unanimemente de 
~orrelig-ionarios, que lá estão inconstitu
cionalmente funccionando, com prejuízo rlo 
funccionameoto constitucional e legitimo da 
Camara e do Senado babianos, constituídos 
de accordo com a Constituição e leis esta
duaes. (Apartes.) 

Foi o honrado deputado o Sr. Vel'gne 
de Abreu quem disse que o governador não 
podia consentir em uma organisação do Senado 
com maioria de membros adversos ao seu 
governo, porque disso resultaria o perigo 
de ser eleito presidente dessa corporação 
um opposicionista.. que teria de substituil· 
o, dado qualquer impedimento ~eu ou dada 
a vaga por qualque1· causa, e o seu par
tido, em tal c·1 so, não poderia mais governar 
o Estado da Bahia. (Risadas.) 

Realmente, o caso é para rir. O partido 
do actual governa<lor da Bu,hia é tão pu
jante e gosa rl e tanto prest.iglo nesse Es
tado que, substituído S. Ex. no governo 
por um substituto legal adheso ao partido 
constitucional, nunca mais viria a occupar 
posições officiaes os correligionarios de S. 
Ex. ! (Apartes.) 

Mas esse receio do governador do Estado 
só appareceu este anno, porque, no a 11no 
passado, a maioria dos membros do Sena'1o 
já era, quando abriu-se o Congre so. de ad
-versarios de S. Ex., que elegeram para eu 
presidente o Sr Barão de Geremoabo, ad
quirindo este desde então o direito de substi
tuir o governador, em seus impedimentos ou 
em caso de vaga por qualquer motivo, até o 
dia em que, no corrente anno, se procedeu 
á eleição da nova Mesa do mesmo Senado 

E, porventura, no regímen representativo 
de partidos politico , pelo qual é garantida 
a representação das minorias, pótle ninguem, 
quanto mais um governador de Esta.do, r.on 
siderar um perigo a substituição de um par
tido por outro no governo, desde que um e 

outro se reputam igualmente patrioticos e 
rlemonstram, por suas idéa s e programmas, o 
intuito de promoverem o bem publico, e a 
maioria do povo politico, que é o eleitorado, 
manifesta, por seus sulfragios, a soberana 
vontade de ser governado por homens de seu 
partido ~ (Apoiados geraes . ) 

E si nesse regímen o que deve preva
lecer é o respeito á lei , emquanto fôr lei, por 
mais «iuiqua, informe e attentoria da liber
dade~, que pareça a.os que nella encontram 
embaraços ao ~eus caprichos e planos parti
da.rios, é evidente que nar1a justifica o atten
tado que o partido do governador cornmetteu 
e o golpe de Estado do mesmo governador, 
impedi.orlo pela força publica sob as suas or· 
denso funccionamento constitucional de um11> 
Gamara e um Senado legítimos, a que 
vem aquella coarctada do nobre deputado o 
-;r. Vergne de Abreu, c011siderando anti-pa· 
triotica a eleição de um membro do Sena'lo 
para seu presidente, que não fosse da par
cialirlade politicado governador do Estado? 
(Apartes.) 

Basta, senhores, a confissão de um dos réos. 
em uma causa, como esta. para que a victima 
do crime ~e dê por satisf\.ita, ainda que a 
generos idade, em taes casos, poss<t compro· 
metter-se, confur1di11do-secom fragilidade, e 
quaesq uer que venham <t ser as consequen
cias desse crime. 
Pa~semos, Sr. presidente, a.o ponto de vista 

jurídico <las annullações de eleições de 35 
municípios para se considerarem eleito!! os 
candidatos do partido do governador . 

Este ponto de vista da asserção do illustre 
deputado bahiano depende de um confronto 
entre o pai ecer da maioria da Commissão de 
Poderes do Senado e o voto em separado do 
unico membro di ver·gente da mesma com
missã;o, o 8r. Luiz Vianna. Já Li esse parecer 
em separarlo do Sr. Luiz Via.una; devo, por· 
tanto, ler tambern o parPcer da maioria ab· 
soluta dos membros da.quella. commissão, que 
é o seguinte (Zé): 
~ Parecer da Commissão r1e Poderes do Se

nado- A Commissão de Poderes examinou a! 
actas que lhe foram presentes. e compulsou 
todo o volumoso processo eleitoral de mai.s 
de mil actas, concernentes á eleição, em 4 de 
novemb1·0 ultimo, para o preenchimento do 
terço do Senado e da vaga, em virtude do 
fallecimento do Dr. ManGel Teixeira Soares, 
de saudosa e pura memoria , contbrme tudo 
consta do r elatorio apresentado e publicado. 

Depois disso, em tres sei::sões publicas, teve 
de ouvir as reclamações dos interessados é de 
di \'ersos Srs . senadores,- e de som mar. a re
querimento do Sr . senador Luiz Vianna, 
membro da com missão, todas asactas parciaes· 
das diversas secções dos m unioipios da ca p~tal 
e do Caitité, cujo resultado das apuraçõe~· 
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geraes dos respectivos conselhos havia já sido 
computado. 

Em reunião de hoje, com antecedencia avi
sada a seus membros, a commissão teve que 
estudar as actas , duplicatas e mais papei", 
cujo resultado havia sommaclo para facilitar 
o trabalho. 

Deve a commissão observar que todas as 
deliberações expressas no presente parecer 
foram tomadas unanimemente, concorrendo 
mesmo para esse resultado o voto elo Sr. se
nador Luiz Vianna, que só ao findar toclo o 
trabalho, foi que declarou-Re separado elos 
seus companheiros . 

A commissão julgou dever propor ao se
nado: 

Que, havendo algumas divergencias entre 

Que fossem annullaclas as eleições elo mu
nidpio da villa ele S. Francisco, contra as 
quaes foram presentes á commissão dccumen
tos do mais subido valor, como declarações e 
protestos dos eleitores perante o notario pu
blico, além do testemunho valioso de cida
dãos al tamente conceituados que alli r esidem 
e são eleitores ; 

Qne sejam desprezados os votos declarados 
perante o funccionario do cartorio de Ma
cahúbas , pela impossibilidade absoluta ele 
haver quem, no espaço de 6 horas, escreva 
com todas as formalidades legaes as declara
ções de voto ele 900 eleitores; 

Que sejam, finalmente, approvadas todas 
as clema.is eleições procedidas em 4 de no
vembro ultimo, e reconhecidos e proclamados 
senadores, para o terço do Senado, os Srs.: o .r~sultado elas apurações dos conselhos mu

mc1paes de Caetité e ela Capital e os das 
actas parciaes examinadas, fossem esses re- Dr. José Luiz de Almeida 
sultados os preferidos ; 1 Couto . . . .... . . .... · .. .. . 77. 272 votos 

Que a duplicata nas freguezias do Rosar io Dr . João Ferreira rle Araujo 
e Purificação, do municip.io clB Santo Amaro, Pinho .. .. . . .......... . . . 
feita pelo seu conselho municipal, quando já Dr. Ildefonso José ele Araujo 
e~a con~eciclo o resultado verdadeiro das Joaquim Costa Pinto . ...•.. 
cmco umcas secções que se reuniram no dia Dr. August o Pedro Gomes 
da eleição naquella cidade, fosse desprezada Gomes da Silva . .. . . .. . . . 
em virtude das provas allegadas contra essa Dr. José ele Aquino Tana
e~eição, e computados os votos expressos nas jura . . . . .. .. . . ... . . . .•.. . 
cmco secções que reuniram-se e presidiram Dr. José Marcellino de Souza 
aos trabalhos eleitoraes de 4 de novembro E para a va,ga do Dr. Ma-
naquelles distrlctos ; uoel Teixeira Soares o Sr, 

. Q.ne fossem annulladas as eleições elos mu- Dr. Francisco · Pri.sco de 
mc1p1os de Chique-Chique eda Victoria, por- Souza Paraizo .. . .. . . . .. . 

68 .152 
65.088 
62.236 

55 .676 

53.14a 
52 .301 

89.438 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
que as actas remettidas não preencheram as 
formalidades exigidas pelo art . 38 das « in- Ao terminar o presente trabalho, a com
str~1cções eleitorae$», que regulam o processo missão entende dever dizer ao Senado que 
eleitoral vio·ente · acha inrl ispensavel uma reforma eleitoral, 

. que as eleiçõe~ dos municipios de Jequi.- que venha substituir o act ual regímen desde 
rrça,Marahu, Cannavieiras , Barcellos, Prado, a sua base . 
Taperoá, Anclurahy e Belmonte não fossem Im1x~cli dos os alistamentos phantasticos, 
apuradas, nã.C'> só porque apresentam nos facLlitaclo aos cidadãos o accesso ás urnas, 
seus resulta.dos respect ivos um excessivo punindo o governo que alllciar votos por 
augmento de eleitores, em quasi todos não meio ele emprego e do thesouro publico ou 
correspondente á sua população, com© tam- que perseguir' o cidadão com a perda elo 
?em porque as actas remettido.s apresentam emprego, impossibilitada a policia de in
irregulariclades que autorisam :1. se cluvi- fluir pelo terror, com certeza não será tão 
dar, com boa razão, de sua legitimidade ~leturpacla a base do nosso systema institu-
h Q~e as eleições c10s municípios de Ca- cional. 
~ oeira, Abbacl ia, Conde e freguezia de Ma- Para isso será , principalmente, preciso 

re ele Deus, deixassem de ser apuradas, que haja duas cousas: conhecime_nto. pleno 
porque, t endo havido nesses collegios dupli- elos seus direitos pelo povo e respeito ~s suas 
c~tas, a commissão por carencia de provas, attribuições pelo governo. Só se faz um 
llE-O co_nseguiu descobrir quaes dessas elei- povo livre, diz um escriptor, dando-l~e cos
çoes :mo a verdadeira expressão elo vot o tumes de liberdade, porque ha dous 1mpos· 
!Jopular; síveis : fund ar a liberdade em um povo que 

Que as eleições dos municipips de Olivença, a não comprehende, ou destruil- a em um 
Campestre, llh éos e Entre-Rios tambem não povo que a comprehende. . 
fossi;_m apuradas, porque as authenticas das Tivessemas nós arraigados e.sses prm~1p1os 
secçoes remettidas conteem resultado inteira- e nenhum governo, por mais. desass1zado, 
mente contrario ao que l'esam as actas das 1 ousaria afi'rontar-nos com a serie de trope-
apurações geraes desses municípios; lias que temos presenciado, attonitos desde 
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que o governo tomou a si a empreitada elei
toral e aspirou a triste gloria de inaugurar 
entre nós o systema das duplicatas, levan
do-o até á.s casas da representação do Estado. 

Bahia, 22 de abril rle 1895.- .Joao Fcrreirn 
de j)faura, presidente.- Dr. Jose Eduai·do 
Freire de Carvalh.o. - Couego .1grippino Bor
ges.- A . A . Guimaraes.» 

Dabi se vê que, quanto a 13 municipios 
(Marahú, Ilheus, Taperoá, Prado, Andarahy, 
Belmonte, Cannavieiras. Cachoeira, Abbarlia, 
Conde, Entre-Rios, Jequeriçà e MacahubJs), 
a maioria da commissão de poderes propoz 
as a.nuullações das respectivas eleições de 
accordo com o membro divergente, o 8r. Luiz 
Vianna, que, em seu parecer em separado, 
tambem as propoz . 

Sendo, porém, propostas pela maioria da 
commissão a annullação ele eleições de mais 
sais municipios (Chique-Chique, Victoria, 
Barcellos, Oliveira, Campestre a S.Francisco), 
não concordou com isso o Sr . Luiz Vianna . 

Entretanto, annulladas as daquelles trese 
municípios, e apuradas as deste. sais, ainda 
assim nenhum dos candidatos do partido elo 
Sr. Luiz Vianna lograria ser comtempla.do 
entre os eleitores. 

Era preciso annullar tarnbam as destes 
seis ultimos municípios, julgando-se vá.li
das outras em ideoticas condições, como 
as dos municípios de Casa Nova, em que 
votaram somente nos candidatos governistas 
2.686 eleitores, quando a sua população é 
apenas de 5.136 almas ; de Gamelelra do 
Assuruà, em que votaram sómente nos 
mesmos candidatos ·1. 887 eleitores, sendo 
sua população de 5.798 almas ; da cidade 
da Barra, em que votaram sómente nos 
mesmos candidatos 2. 670 eleitores, scmdo 
sua população de 11.525 almas ; de Santa 
B arbara, em que votaram 2 Ol l eleitores, 
sendo sua população de 3 . 500 almas ; de 
Otiveira dos Campinhos, em que votaram 
1 .495 eleitores, sendo sna população le 
3 .200 almas; da Oriiz das A lmas, em que 
votaram 1. 313 eleitores, sendo a sua popu
lação apenas de 3 .200 almas ; do Remanso (o 
celebre Remanso), onde votaram l .265 elei
tores, sendo sua população de 5.152 almas ; 
de Barreiras, em que votaram l . 7 40 eleito
res, sendo a sua população de 5 .282 almas; 
de Oliveira do Breijinho em que votaram 
1.639 eleitores, com uma população de 
4 .325 almas, e de outros quasi em iguaes 
condições das regiões enfeudadas aos Srs. Ro
drigues Lima e Luiz Vianna, para que pu
dessem ser reconhecidos senadores <.tpenas 
d.ous dosoito candidatos governistas. 

Pois bem ; pelo parecer em separado do 
Sr. Luiz Vianna foram julgadas válidas.além 
de todas essas escandalosas fraudes pratica-

das nos actuaes 6° e 7° districtos, mais as 
daquelles seis municípios : Victoria, em que 
votaram 3. 328 eleitores, sendo a sua popu
lação de 11. 408 almas ; Barcellos, em que 
votaram 2 . 537 eleitore. , sendo a sua popu
lação de 2 .692 almas (! ! !) ; Campestre, em 
que votaram 2 .642 eleitores, sendo a sua 
população ele 7. 527 almas ; Olivença, em que 
votaram 2.013 eleitores, sendo a sua popu
lação da 2.132 almas (!!!) Chique-Chique, onde 
votaram 1.455 eleitores, não attingindo sua 
população a 16.000 almas, etc., e, ainda 
assim, para figurar elleuma votação para 
todos os seus candidatos superior á <los can
didatos do partido constitucional, foi- lhe pre
ciso propor a annullação ele todas as eleições 
r1e 35 municipios, isto é. de mais 22 além das 
dos 13, sobre-as quaes concordou com a maio· 
ria da com missão. 

E' excusado dizer que desses 22 municípios 
o Se . Luiz Vianna propoz a annullação de 
12 do 5° elistricto eleitoral federal, que repre
sento nesta camara, e que se compõe apenas 
de 21, sendo os outros 10 pertencentes ao 
3° clistricto, e mais um do 2° e outl'o do 4°, 
nos quaes todos foram quasi unanimemente 
votados os c:indiclatos elo partido constitu
cional . 

Do 6° e do 7° districtos, em cujos todos os 
municipios, em numero de 41, os candidatos 
governistas foram quasi unanimemente suf
fragaclos pelo mais escanrlaloso bico de 7Jenna, 
que se póde imaginar, o Sr. Luiz Vianna 
não propoz a annullação de eleições ele 
nenhum ! 

O principio, em que o Sr . Luiz Vianna se 
fundou, em seu parecer', para propor a an
nuUação ele tantas eleições foi apenas a pro
porção entre o numero de eleitores, que 
votaram , e o numero de a lmas existentes 
em cada um destes mnnicipios, segundo 
urna estatística, que S. Ex. leu em um tra
balho offi.cial, que se publicou sobre o 
estado da Bahia para figurar na expo
sição de Chicago; mas clessa mesma obra 
official fui que eu extrahi as notas estati
sticas das populações elos municípios, a que 
me refer i, cujas eleiçõe foram julgadas va
lidas pelo mesmo Sr . Luiz Vianna em seu 
curioso parecer em separado, e cuja propor
ção entre a populução e o numero de elei
tores, que consta das actas terem votado, e 
muito mais escandalosa do que a que S. Ex. 
tanto alambicou entre a população e o elei
torado dos municípios, de cujas eleições, em 
seu parecer em separado, propoz a annul
Iação sob tal fundamento . 

Esse parecer em separado <lo Sr. Luiz 
Vianna, pois, é o qne se póde qualificar de 
« zelo pharisaico pela verdade eleito:i:al». 

Nenhum valor jurídico, portanto , continha 
tal parecer em separado do Sr. Luiz Vianna 
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para prevalecer sobre os fundamentos do da 
IDfl:iOria da commissão, de que S. Ex. fõra o 
Untco membro divergente 

. Passo, agora, Sr. presidente, ao ponto de 
Y
1
1sta mais interessante da arguição de meu 

l lustre collega, o Sr. Vergne de Abreu, isto e 
0 ponto de vista historico de fraudes eleito
~a.es na Bahia, e vou demonstrar que ao che-
1e do partido, a que se filiou S.Ex. o Sr. 
Vergue de Abreu, o ex-secretario do governo 
dteo Dr. José Gonçalves da Silva, era justamen-

' dentre todos os membros desse partido, a 
qp_em fallecia competencia moral para inflin
g~r aos seus adversarios qualquer castigo em 
vt.1rtude de fraude eleitoral por elles commet-
1dii:s em qualquer pleito. 

S1 eu carecesse de produzir uma prova tes
~e~unhal desta minha asser.;ão, requereria a 
iut1~3:ção de dous ministros do actual gover
no. c1vll da Republica, os Srs. Gonçalves Fer
~e1ra e Rodrigues Alves, do illustre presiden
d e desta camara, o Sr. Rosa e Silva, elo digno 
ep'.ltado iJOr S. Paulo o Sr. Almeida No

g0ue1ra e do illustre senador por Sergipe o Sr. 
oelp.o e Campos. 
~ao poderia invocar mais insuspeitos de-

te
po1tmentos, nem escolher mais qualificadas 

s emunhas. 
. Basta-me, porém, para proval-a, reprodu

zir a leitura de um importante documento 
q:ue.consta dos annaes do parlamento bra
z118Iewo, já lido na sessão de 24 rle maio de 

88, e em virtude do qual aquelles actuaes 
~ecretarios do governo republicano, os Srs. 

onçalves Ferreira e Rodrigues Alves, o 
ªs?tual presidente desta Gamara, o Sr. Rosa e 
ilva, o digno rleputado por S. Paulo, o 

Slr. Almeida Nogueira, que foi o relator do 
re~p~ctivo parecer da Commissão de Consti-
8U1çao e Poderes, e o honrado senador por 
ergipe, o Sr. Coelho e Campos, membro da 

rnesma commissão, que subscreveu tal pare
~er, votaram pela annullação da eleição da 

arra do Rio Grande, para ser reconhecido 
d~putado pelo antigo 14° districto, cujo re
giao se acha enfendada ao Sr. Luiz Vianna, 
0 candidato liberal Elpidio de Mesquita, jul
gand_o·se sem eíl'eíto o diploma conferido ao 
a_and1dato Barão ele Pereira Franco, apesar 

os esforços que para o reconhecimento deste 
empregou o prestigioso chefe do partido con
servador, o Sr. Barão ele Cotegipe, sendo 
como se sabe, então, quasi unanimemente, 
c~nservadora a Gamara dos Deputados. 
E~se documento, tão escandaloso que pro

duziu esse inesperado efl'eito, foi simples
men_te i:ima carta do Sr. L1liz Vianna, que 
havia sido juiz de direito da Barra do Rio 
Gr~n~e, onde constituiu familia, ao seu colle
ga Ju1z de diraito de Santa Rita, e que não 
se s~be porque meios foi parar ás mãos do 
candidato Elpidio ele Mesquita, em Yl?Z de 

ser entregue ao seu destinario, que era o 
Dr. Joiio Nepumuceno Torres, actualmente 
juiz do tribunal tla primeira instancia da 
capital da Bahia. 

Eil-o: (lê) : 

« Torres. 
« Barra, 21 de dezembro de 1887.-Tenho 

presente a sua carta ele 19, vinda pelo posi
tivo. A leitura della deu-me de facto certeza 
que V. está sem cabeça. V. enxerga clifficul
dades onde não ha. Desde que V. conta: com 
o l 0 juiz de paz, que dilliculdade tinha em 
lavrar uma acta como lhe disse? Haver juízes 
.de paz do Muniz? Desse-os co!Ilo não compa· 
recidos. Os escrivães ~ Suspendesse a um e 
nomeasse outro interinamente . - Assim, :;;ó 
attribuo tudo ao receio e ;panico em que o El
pidio os pôz. Em ultimo caso, :fize:sse sua elei
ção e deixasse elle com o Muniz fazer a delle. 

Não lhe mandei a força, porque estou es
perando-a de Chique-Chique. Logo que chegue 
irá. Espere-a. 

Faça já um ofilcio ao presidente ;riquisitan
do força, dand!} o termo como conflagrado 
pelo Aristides, que está com gente reunida 
para repellir a força por causa do embargo do 
Taciano. Dê ao Taciano um aperto de mão por 
mim e diga-lhe que una-se com o Constantino 
e comsigo, que eu juro reduzir o Aristides e 
Muniz a nacla. 

·No officio peça a demissão do promotor, e 
escreva que não se nomeie outro.e!Ilquanto 
não escrever-lhe. Ainda uma vez : peça ao 
Taciano que faça uma outra eleição, quer ge
ral, quer provincial. Dê os mesarios do Muniz 
como não comparecidos,e elle, substituindo-os 
por gente delle. Mande registrar no car- • 
torio de paz ou em qualquer, e mesmo que 
não registre, basta declarar na acta ·que foi 
registrada. E' bom dizer que foi pelo tabellião 
Aristides, porque depois se verá quem falsi
ficou. 

« Emfim, füça outras actas, de sorte que o 
negocio pareça duas eleições, e deixe o resto 
por minha conta. 

Não me faltem nisso . 
«Nas actas que lavrar-na geral de : 

Franco 80 votos, Mesquita '25 ; na provincial: 
Magalhães 70, Portella 60, Almeida 60. 

Diga ao Taciano que faça-me isto, que não 
lhe poderei pagar mais nunca. 

« Não remetta á Camara e para o collegio 
apurador siuão esta acta . Aqui correu calma 
a eleição provincial. A geral, depois de sua 
carta, foi bicco-Fra,nco 126, Elpidio 5. Isto 
não impede que se faça o negocio de Santa 
l:Ut&. Quantomais baraZliaclo, melhor. Aqui 
não tenho o 2,0 juiz ele paz, - mas fiz. V. la é 
que não podia fazer.-Quem sabe ? » 
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Eis, Srs. deputados, o homem, o juiz, ou, 
antes, o chefe rio partido do governador da 
Bahia que o honrado deputado o Sr. Vergne 
de Abreu julgou com a preci a competencia 
moral para. infligir um castigo ao partido 
constitucional por fraudes commettidas nas 
eleições estaduaes de 4 de novembro do anno 
passado! 

O SR. PARA.NHO · Mor'TE:\'EGRO - Já füi o 
chefe politico do nobre deputado, que füi por 
elle eleito para. a constituinte federa.!. 

o SR . LEOVIGlLDO FILGUEfilA - E' falso, é 
falsíssimo que o Sr . Luiz Vianna já.mais 
tivesse sido, na Bahia, meu chef"' politico; 
como é falso, falsissimo que S. Ex . me ti
vesse feito eleger deputado á constituint.e 
federal. 

o SR. PAULA. GUlliARÁE.$ dá um aparte . 
o SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não estou 

no numero dos republicanos historicos, mas 
tambenl não sou desses republicanos Mstoricos, 
que mais prejurlicam os ideaes da. Republica 
do que os poucos brazileiros que teem tido a 
franqueza. de se declararem monarchistas . 

Tambem, não sou, felizmente , do::. que 
adheriram á nova forma de governo, inaugu
rada a 15 de novembro de 1889, por julga
garem-n a a um facto consumado. mas sim dos 
que, no mesmo momento dessa patriotica re
volução, resolveram-se, de coração,a concor
rer, com os seus serviço., para a organi
sação do novo regímen e consolidQ,ção das 
respectivas instituições, por consideral-a o 
effeito evolutivo da mais antiga aspiração do 
povo brazileiro . (Apoiados . Mu ito ben9 

Os illustres deputados que me estão hon
rando com os seus apartes, b:im sabem que, 
a tal respeito, fui sempre ºº!l~idera~o um 
tanto suspeito por meus correlig10na:rios de 
então, pois que eu militava no partido con
servador desde 1883 até o dia 15 de novem
bro de 1889, e, antes d'isso eu era. tido como 
republicano, a ponto de haver sido preveni
do, em 1881 , quando promotor publico da 
comarca de Nazareth, de que o president e da 
provincia se havia indisposto contra.mim por 
causa de um discurso. que profer1. em um 
banquete de inauguração da linha ferrea. de 
Nazareth a Santo Antonio de Jesu , o qual 
foi publicado em folhetos. que distribui gra
tuitamente, mas pelo qual fui accusado de 
indigno ~e conti~uar a ~xercei· ~m. cargo.d.o 
minister10 publlco em v1 ta das 1deas poltt1-
cas nelle emittidas, que traduziam um repu
blicanismo inconveniente ao pudor político 
do governo liberal da.quella época. 

VozES-E' verdade, e verdade. 
o SR. LEovmILDo Fn.GUErnAs - Mas, se

nhores, de 1883 a 15 de novembro de 18~9, 

nunca foi chefe do partido conservador, na 
Bahia o Sr. Luiz Via.nua. 

Dizia-se, é verdade, gue elle dispunha ~e 
elementos politicos DQ, c1da'le da Barra do Rio 
Grande, onde era j uiz de direito ; ma , nes .ª 
época, a provincia era di~idida em 14 di tr1-
ctos, a cidade dr1 Barra fazia parte do 14•, e ~u 
representava na assembléa proyincial o 5° dis
tricto, de que fazia parte a importante co· 
marca, de que eu havia sido o promotor 
publico e onde t inha muitos amigo. , entre ?s 
quaeso Dr . José farcelino, que foi quem di
rigiu-me os primeiros passos na pratica de 
minha vida politica e que era o chefe consor
..,ador naquelle districto. 

Antes de 15 de .novembro de 1889, bem 
sa.bem os meus i11u tres collegas da banca~a 
babiana que eu fui distinguido pelo director10 
de meu partido, em attenção a serviço~ que 
j :1 lhe havia pre tado, com a apresentaçao de 
minha candidatura á depu tação geral, n_as 
eleições de 31 de agosto de 1889, pelo 12.0 d1s~ 
tl'icto. cujo chefe con erva.dor era o D~. Jo~e 
Gonçalves da Silva, com o qual comecei então 
a travar mais intimas relações políticas . 

Fundada a Republica, fizeram-se, m~s 
tarde, as eleições para a onstituinte, nao 
por districtos, mas por todo o Estado e já por 
suJfragio universal, sendo o meu nome in
cluido na li ta republicana official, em a.tten
ção aos elementos eleitoraes de que carecia o 
governo nos antigos 5" e 12~ .districtos. e que 
só lhe poderiam ser offerectdos, attentas as 
circumstAncias de então, pelos Srs . José Mar
cellino e José Gonçalves, que, não sendo can
didatos, esforçavam-se por minha eleição. 

Como é, pois, que o honrado deputado o 
Sr. Paranhos Montenegro avança que o Sr . 
Luiz Via.nna já me elegeu deputado á Consti
tuinte, quando S. Ex. deve saber que, nessa 
é_poca, o Sr . Luiz Vianna, que era juiz de or· 
phãos ou da provedoria da capital da Bahia 
não militava em política, nem interrniu nas 
eleições de 15 de setembro de 1890, sinão 
talvez por cartas de recommendação par
ticular a amigos seus do antigo 14° districto 
a favor de alguns candidatos officiaes e outros 
não officiaes, entre os quaes o proprio Sr. Pa
ranhos Montenegro, que foi pelos collegas 
desse districto mai suffragado do que eu ~ 

o SR.. PARANIIOS MONTENEGRO- O que é 
certo que o Sr . Luiz Vianna contestou que 
tivesse escripto essa carta, que V. Ex. 
l~. • 

0 R. LEOVIGlLDO FILGUEIRAS- V. Ex . é 
muito malicioso. Aproveitou a opportuoi
dade pa.ra comprometter, com um aparte, Q, 
probidade do Sr. Luiz Vianna : 

o SR. PAltANUOS MONTE 'EGRO - Não 
apoiado. 
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o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Nesse tempo , 
V. _Ex. era a<lversario elo S1'. Luiz Vianna e 
~r1.~tl~ particular, além de parente, do Sr . 

P1 10.de :Mesquita . V. Ex. bem sabe que 
ness~ epGca, o Sr . Luiz Vianna era juiz ele 
orp~a~s da capital ela Bahia, onde todos os 
eA. cr1vaes e tabel!iães conheciam a sua lettra. 
. Pretexto de ser eloitor na cidade da Barra 
~ que . e!le a.ppareceu Já, onde esteve no di~ 
dª ele1çao, que foi por elle dirigida a favor 
pª.canbd1datura elo Barão ele Pereira Franco. 
r 01 

. em, vou ler a V. Ex . o quo cons1.a a 
8iftP~1~0 no parecer da Commissão de Con 
ta Ulçao e Poderes da CrLmara dos Depu
ta~os , que o approvou, reconhecendo depu-

' o o Sr. Elpidio Mesquita (lé): 

Parece que a carta em questão é uma re
sposta a outra. em que se commuicavam esses 
factos. 

Ainda uma observação : A serem verda
deiro~ os planos mallogrados do 1° juiz de 
paz, não seria natural que em uma ?3-rta 
intima e indiscreta como essa, com Justa 
sa.tisfacção se fizesse algumareferenciaao máo 
exito da insidiosa tentativa~ 

Entretanto,o liistorico da eleição da Barra 
é resumido pelo autor nestes termos: 

«Aqui correu calma a eleição provincial. 
A geral, depois de sua carta,foi bieco- Franco 
126, Elpiclio 5 . . . . Aqui não tenho o 1° j uiz 
de paz, mas fiz, V. lã. é que não podia 
fazer~» 

O SR. PAULA GuillA.RÃES dá um aparte. do~ Si restasse ainda alguma duvida no animo 
in" .rnem~ros da commlssão, a respeito da 
a e:xistenc1~ rla eleição da parochia da Barra, O SR. Ltt:ovrGlLDO FtLGUEIRAs- V. Ex . bem 
d~Uella seria total mente desfeita pela leitura. sabe, tanto quanto eu, que, em política, não 
a um documento do ·ubida importancia que costumamos olb~1r para quell?- se ac~a a no~so 

P
f0 mpanha a defeza escripta do candidato di- lado ou nos acompanha, seJa amigo ou m
omado. 1 imigo pessoal, porque só precisamos olhar 

u «Que,. alcance póde ter o testemunho de para quem se colloca deante. de nós, que é a 
a m escupto anonvmo 1 » Objectou-se perante quem temos de combater, aIBda que, com o 

commissão . • maior sacrificio do coração, tenhamos de lutar 
~rata.se,come:lfeito,deumacartaanonyma ?ºll'~!'ª um amigo_particular. e até c~ntra um 

CUJa !~ttra, porém, foi reconhecida or tr~ irma?, o que nao tem sido mmto raro. 
tateU1aes da capital da Bahia como s~ndo do (Apoiados e apa1-tes.) 
~~nb.o de um distincto cidadão que é eleitor Res~-me apreciar o p~nto de vista moral 

0
. e.idade da Barra, onde gosa de prestiuio doca tigo, a que alludm o Sr. Vergue de 

~l ~~tco e. onde se achou para. tomar pa,rte ºno Abreu, infligido ao partido constitucional, 
diedi 0 eleitoral , como estbrçado adepto da can- na celebre soliiçao , mas que ~ - Ex. melhor 

atura conservadora. diria dissohiçiio, do Senado bah1ano. 
dº E~sa carta traz tanta luz ao debate que Senhores, todo e:ffeito pa1 ticipa da natureza 
b~~sipam-se completamente quae quer ~om- da caus~. A m?r'.l'lirlai'le dess~ castiao, por
ti s que pudessem trazer ao espirita inves- ta_nto: ~a-nos a úlea da moralidade de quem 
<:!Jador as affirmações e negações dos r1 0 _ o mfügm a quem º· S<?ffreu . . 
t . ~t e~tos oppostos, produzidos com a con- Ora em que consistiu esse ca.stJgo ?, 
es açao e a defeza. Foi S. Ex . mesmo, o Sr . Vergue de Abreu , 

gn~" circumstancia de não era carta assi- qduadeem dis e que elle consistiu em uma illega.li-
u.ua. em v d d' · · lh 1i • bante' ez e immmr- ea orç.a pro- Louo seaundo S Ex temos a. moralidade 

Verte, t vern talv~z augmental- a, no caso de ;m' ca ti ao fundada· ~m uma illeaalidade 
tleraç~o e: sendo mtuitiva a seguinte pon- Mas o que 

0

nós todos sabemos é q~e queni 
Si hou"ve um fü.lsario tão habil tão destro c<?mmette ~~a illeg:al~d arle, isto é, quem 

que consegw·u 1·m1·tar a lett ·a 'd· • v10la uma lei e um cr1mmoso . qu . 1 a pessoa a 0 ,. - · ti · coem e attnbue a carta, por tal modo e ra, o crillllilo o, e nunca a s~a v1c ma, e 
~tanta perfeição que conseguiu illudir a que merece o~ ~!ªº de eu crime . Temos, 

P~r1cia profissional de tres tabelliães da ca- portanto, na opm1ao do r . _Yergne de Abreu~ 
P.ta1, por que motivo aquelle mesm . d'· q.ue o ~undam~nto da moralldade de tal cas 
V1duo não co 1 t 

0 1.n .1 tigo fm um crime. 
tanct0 t b mp e 0~1 ª obra da fraude-im l- LOO"O esse casti n·o foi um facto criminoso· 

um em a ass1"oatura 2 ·º ' º E. . .º. . · Lo~o,a moralidade de ~ ca~tig.o é uma im~o-
Cida~ carta foi dmg1da a um conspicuo rahdade. Logo, quem infüngm esse castigo 
Pre ao da c9marca .de San~ Rita do Rio deve ser castigado. M~ ~orno, ~ por que!D ~ 
os i to, onde nao. corriam satisfactoriamente Por quem pos a. er JUIZ, pumndo o delm
\radnteresses eleitoraes do candidato conser- quente e restaurarn1o o direito o:ffend1do. 
t i or , Pela d~fecção. de alguns che!es poli- E quem póde ser o juiz~. . . 
se~s ~de var10s eleitores que haviam sido Um poder extranho aos mteres~es1 parttda-

uz1dos pelo candidato adverso . rios do E~tado, cuja ordem. const1tuconal foi 
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por tal castigo violada, e esse não póde deixar 
de ser o poder publico federal. 

Isso ainda demonstra , portanto, a necessi
dade <la int ervenção do poder publíco federal 
nos negocios pollticos dos Estados, quando 
alterada em qualquer delles a ordem consti
tucional e legal -por at tentado commettido 
pelo r espectivo governo local, como conrlição 
de manter-se a fórma republicana fede
rativa. 

Passemos á apreciação de outros argumen
tos do nobre deputado pela Bahia, a quem 
r espondo. Disse S. Ex . (le) : 

«Ó papel <as juntas apuradoras circum
scripcionaes ou das sedes das circumscripções 
é meramente secundaria, simplificativo e in
termediaria, porque no caso ele prehenchi
mento de vagas rle deputados torna-se dis
pensavel a inter venção de taes juntas. Que 
legislação democratica é essa , que autorisa 
a subordinação de 64 municipios da 2" e50 ila 
3 .. circumscripção eleitoral ao arbítrio crimi
noso, aurlacioso e immoral de uma só muni
cipalidade ~» 

O nobre deputado. o Sr . Vergue de Abreu, 
portanto, não admitte que muitos municípios 
fiquem sujeitos as arbítrio de um só para 
apuração das suas eleições . 

Entretanto, proclamou a legitimidade rla 
apuração das eleições da 2" cir cumscripção. 
Entretanto, proclamou a legitimidade das 
apurações das eleições da l "e da3 •circumscri -
pções feitas pelos conselhos municipaes da 
Cachoeira e villa do Remanso escolhidos pelo 
chefe de seu partido, que não eram os desig
narlos por lei como competentes para as 
mesmas apurações. 

Mas, si todos os municipios de uma cir
cumscripção eleitoral não devem ficar subor
dinados ao arbítrio criminoso. audacioso e 
immoral de um conselho municipal, a que a 
lei confere a qualidade de junta apuradora 
das i•especti vas eleições, como é que S. Ex . 
acha que um conselho municipal de uma cir
c_umscripção, mas que não é o da séde dessa 
c1rcumscripção, só porque é composto de 
membr os do partido de S. Ex . , é competente 
e legitimo, e nunca arbitrario nem crimi
noso, para proceder á apuração das eleições 
feitas em todos os outros municípios ~ 

O que se concl ue desse argumento do Sr . 
Vergue de Abreu é que as juntas apuradoras 
füegitimas, que o Conigo Penal, no seu artigo 
177, considera. como criminosas,foram as jun
tas apuradoras legitimas, isto é, aquellas, 
cujas actas da apur11ção deviam servir de di
plomas aos candidatos do partido de S. Ex. ; 
ao passo que as juntas apuradoras legitimas, 
para as quaes os conselhos muncipaes das 
respectivas circumscripções deviam remetter, 
dentro do prazo legal de 15 dias, as actas da 

respectiva apuração parcial das eleições sec
cionaes, afim de serem por ellas apuradas, 
essas juntas apuradoras, na opinião do nobre 
?-ep'?-ta?-o, é que foram as criminosas, as que 
mfrmg1ram o art. 177 elo Codigo Penal ! 

Entretanto, bem que S. Ex. sabe que, \\X· 
actamen~e para prevenir esses abusos, que o 
seu partido commetteu, foi que o legislador 
designou os conselhos municipaes, que de
veriam constituir as juntas apuradoras legi
timas das tres circumscripções, em que !oi 
dividido o Estado da Bahia para as eleições 
de seus deputados. 

Mas, ha proposições que contêm em si mes
mas o vicio da sua propria inanidade e, por 
isso, não me detenho mais em analysal-as . 

Outra proposição elo nobre deputado pela 
Bahia, e que provoca a merecida réplica é a 
seguinte (lê): 

«Assim é que no pleito de 1 de março, em 
que o partido pelo qual o orador falla, trazia 
ao Congresso 15 deputados e augmentava a 
acclamação com que foi acceita a candidatura 
do Sr. Prudente de Moraes, concorreram 111 
mil eleitores . 

Oito mezes depoi~, compareceram 220 mil 
eleito1·es. isto é, o eleitorado cresceu despro
porcionalmente; duplicou-se, e, circumstancia. 
que o orador especialisa, este augmento de 
120 mil votos recahiu sobre os candidatos ela 
opposição. » 

A primeira conclusão a deduzir-se é que, 
si cento e onze mil eleitores, na eleição de 4 
novembro, votaram em candidatos de ambos 
os partidos empenhados no pleito eleitoral, e 
mais cento e vinte mil eleitores só votaram 
nos candidatos do partido da opposição, é evi
dente que, em face das actas eleitoraes, o 
partido ds. opposição foi que triumphou no 
pleito e, portanto, ás juntas apuradoras, que, 
em face da lei eleitoral do Estado, só compe· 
tia somma1' os votos constantes das mesmas 
aclas para expedir diplomas aos candidatos 
mais votados,:ficando ao poder competente pal'a. 
a verificação dos poderes de seus membros o 
direito de apreciar a legitimidade das respe· 
ctivas eleições, ás ,juntas apuradoras cabia o 
dever de conferirem os diplomas de deputados 
áquelles candidatos mais votados, que eram 
os do partido da opposição. 

Mas, não é só isso: No Estado da Bahia, ha 
dous alistamentos eleitoraes: o federal e o 
estadual. 

O nobre deputado pela Bahia, a quem re· 
sponclo, foz uma comparação entre o numero 
ele eleitores qualificados no alistamento fe· 
dera! até ás eleições federaes de 1 de março e 
o numero de eleitores do alistamento estadual, 
quo concorreram ás urnas, nas eleições esta· 
doaes de 4 de novembro do anno pa:ssado . 
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O SR. Z.urA.- Um verdadeiro absurdo essa 8.0 Município de Jequiriçá- A 1 de março, 
f:Xistencia de dous alistamentos eleitoraes. havia alistados em todo esse municipio ape-

0 S.a. LEOVIGILDO FILGUEIRAS _ No alista- nas 259 eleitores . Pois bem; na eleição de 
m 4 de novembr o, oito mezes depois, votaram 

eoto eleitoral feder al é qu e diz S. Ex. que só nos candidatos do governo 3. 722 elei
so ~cha vam inseri ptos ou votar::tm 111 mil tores ! 
edleitores quando se procedeu ao pleito do 1 
e março; mas as revisões do alistamento O SR. PARAN11os Moi'\'"TENEGRo- A eleição 

~stadual da Bahia são feitas semestralmente, deste município foi annullada pelo Senado. 
odos os annos, de modo que é mais suscapti- 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Sim, foi 

;el de augmento annualmente do que o alis- annullada pelo legitimo Senado babiano, par
amento federal, que não tem sido revisto que a commissão de poderes propoz em seu 

regularmente em parte alguma do pa.iz. parecer a sua annullaçã.o, concordando com 
Mas o que se nota no quadro, que eu pos- isso o proprio membro divergente, o Sr. Luiz 

~uo, sobre o eleitorado federal, por occasião Vianna . 
. 0 pleito de l de março, e sobre esse accres- Mas, porque não concordou o Sr. Luiz 

cimo de eleitores para as eleições de 4 de Vianna com a maioria da commissão na deli
novembro do mesmo anno, é que a mais es- beração de se annulla1•em t odas as out ras 
caudalosa desproporção entre e numero de eleições figuradas nas mesmas condições que 
Uns e o de outros se deu exactamente nos essas dos municipios de Cannavieiras e Jequ i
muni~ipios do actual 7° districto, que se acha riçá ? 
~~ a immediafa direcção politica do Sr . Luiz Porque esses dous municípios, apezar de 

ianna e do governador da. Bahia, porque terem suffragado só aos candi•latos do go
comprehende os antigos . 11 e 14 districtos. verno , não fazem parte dos 6• e 7° districtos, 

Vejamol-o e admiremos a moralidade elei- I de q~e são chefes po~i.ticos o governador ~ o 
tora! des es dous chefes politi.cos da Bahia. ! presidente do Super10r Trtbunal de Justiça. 
(Lendo) : do estado. 

Em todos os municípios desses dous ilis-
1. 0 Município da Conquísta.-Na eleição ele trictos, unices que teem o direito de gozarem 

1° de março, achavam-se a listados 892 elei- do privilegio da fraude eleitoral, deu-se, com 
tores. Na eleição de 4 ele novembro , oito me- e:ffeito , o mesmo escandalo que nos de Canna
zes depois, votaram só nos candidatos do go- vieiras e Jequiriçá, Prado, Marahü, etc. 
verno 3 .328 eleitores! Felizmente, porém, Srs. deputados, tudo 

2.0 Município de Pilão Arcado- A 1 de is o quanto se fez no Estado da Bahia, de 28 
março, achavam-se alistados 589 eleitores, e rle março a 23 de abril e dahi por deante se 
na eleição de 4 de novembro votaram sà nos tem feito nas camaras, que consta estarem lá 
candidatos do governo 2 .619 eleitores ! Cunccionando, é insanavelmente nullo, em 
G 3.0 O celebre município da Barra do R'io face do art. 145 da constituição desse Est ado, 

1·~ncle-A l de março, havia alistados 921 que decreta expressa e terminantemente tal 

ta.
eleitores, e na eleição de 4 de novembro vo- nullidade de pleno direito para quaesquer 

r_am só nos candidatos do governo 2.670 actos de qualquer poder publico ou au tori
eleitores ! dade, praticados em presença de força pu-

4. 0 Municipio de Condâiba- A l de março, blica ou em viriucle de movimento sedicioso. 
~siiavam alistados 1. 613 eleitores . Na eleição Não r estando mais topico algum elo dis-
e 4 ele novembro, votaram só nos canilidatos curso elo nobre deputado, o Sr . Vergne de 

do governo 2 .634eleitores, deixando de com- Abreu, di"no de réplica, devo ultimar a de
Pa.recer mais de mil, segundo as actas ! monstracão da primeira das proposições, que 

5.0 Município de S. Jose da Casa Nova- A me propuz desenvolver e da qual resultam, 
1 de março, achavam-se alistados, e votfl.ram como corolarios, as duas outras . 
todos, 956 eleitores . Na eleição de 4 de no- Os factos por mim expostos ficaram prova
vdi~mbro, comva?·eceram ~ votara1n só nos can· dos pela confissã,o dos réos, expressa de uns 
d~t.os governistas 2. 686 eleitores ! O chefe e tacita de outros. 

~?litico desse municipio é o ·pae do Sr . Luiz Ora, si esses factos se deram, como ficou 
ianna . provado, é evidente que o gover nador do 
6.0 Município de Chique- Chique- A 1 de Estado da Bahia transformou-se de au toridade 

ma_rço, havia alistados 965 eleitores, e na legal em um instrumento de rebeldia de uma 
t le1ção de 4 de novembro votaram 2.445 elei- facção politicacontra a Constituição estadual, 
ores ! que elle cornprometteu-se a manter e fazer 

7.o Município ele Cannai;;eii·as - A I de respeitar . . . 
março, estavam apenas alistados 460 elei- Tornou-se,portanto,um tra1dor ao regunem 
tores. Na eleiç:ão de 4 de novembro, votaram federativo porque golpeou a Constituição do 
2.438 eleitores 1 Estado em disposições fundamentaes da mes-
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ma. e eu demon trei. no começo de minha pemam que o presidente 1 e u ma Republica. 
orai:ão. que a.s dispo içõ·~ fandamentae da< Feder. ti.a deve ser indiffereme â desgraç.'1.S 
Con tituições e~ta.dua.e são in~tituições da politicas e ás perturbações da ordem consti· 
fórma republicana federat iva e elo r egimen tucional nos Estados. (Apart es .) 
representativo, principias consagrados na Mas, eu não trato ele h ypotheses do § 3° do 
Constituição Federal. que são as lei:; da art. 6 1 1la Con~tituição Federal. sobre o qual 
ordem política da nação . aliás, poderia. demon trar <1ue a. expres ão-

A..."'Sim . com o poder executivo nas mão~ :1oi;en10, nelle en;iprega·1 0. não se refere só 
de um traidor à Constitui.<:ão, que jurou ao Poclcr Exe-::uttvo do E tado . 
manter e fazer respeitar, e com um Poder Bastar-me-hia, para isso, fazer o ltistorico 
Legisiati vo cm duplicti.t::i., isto e, com duas do projecto constitucional do governo provi
Camara c::., uma orga.nisach por deputndos snrio onde ess:i. dispo•ição não estava couce
legitimameutc diplomado e outra constitui•1a. bida em tae· termo:. 
por candidato- derrotarlos e illeaitimamente J. To art . 5~ do projecto <lo governo provi
diplomado , e com dous enado , um con ti- sorio, s autori ani. o goYerno federal a in
tuido pela maioria rle eu membro. , já tcrvir mesmo cm ncqocios paculiares dos E s
existentes me mo antes da eleição para pre- ta,los, d sde que se désse perturbaÇ'fio da or
enchimento das vagas, e outro organ isado dem, r' reqttisiçao ele qualq11e1· dos pocleres la
pela minoria . reconhecendo mais 8 mernbl'Os caes. 
em uma SffiSão clandestina e de modo incon- Só por um escrupulo na redacç;1o rlesta 
stitucienal, é evidente que o Estado da Bahia cli·posiç:ío con titucional urgido no seio da 
e tá. füra. da. lei. isto é, está fóra da. ordem commissão dos 21 representante de Estarlos, 
constitucional da fórma re1mblicana federa- encarr gada de offe1·ecer ao Congresso emen
tiva, que o governo da União é obrigado a das a es. e proj ecto, foi que se substituio a 
manter. e. portanto, fica demonstrada. a pri- expressão- poderes tocaes-pela expres.5ão
meira de minhas propo-ições. governo do Estado - ~Ias, como e ta. não é a. 

Demonstrada, assim a primeira das propo- questão, mas sobre a <li-posição do § 2° do 
siçõeS, que me propuz desan \-01 ver. pas o, r. a.rt. 6~ é que eu tenho poi~ado tono o meu 
presidente, ã. demonstração da segunda; isto raciocínio, para demonstrar que essn. impas· 
é, que partubada a ordem constitucional da sibilidade do Presidente da Republica com 
fórma repu1Jlicana federa.tiva, determinei o § relação á. sit uac;-ão politica. do Estado da Ba-
20 do art . 6" da Constituição Fedi>ral que o hia não tem ju tificação prosigo r. presi
governo da União é obrigado a intervir para dente. no plano. que me tracei . 
restabelecel-a . Entretanto. sabemos qu . i essa disposi~ão rlo § 2° do art . 6" nã.o se 
Ex . o r. Presidente da Republica, apeza.r r efere ao caso da actual situação politica da 
das reclamaçõe:; feitas pelo presidente do Se- Bahia ou a outros identicos, em que a ordem 
naclu da Bahia, que era o competente para constitucional da fórm::i. republicana federa
pre idi1· n.o trabalho da abertura do Con- tiva seja violada. quando é que púde se dar o 
gresso estadual. r ecusou-se a intervit' rara caso previsto nessa tli poskão . em que o 
manter a respectiva 1lisposicii.o fundamental Pre-idente da. Republica. tem o dever de in
da. Constituição do Estado. Port:into, S. Ex ., tervir? Será quando o ge•ernador de um E -
não digo c1ue de má fé nem por sugge tão tado proclamar a. mnnarchia. e!'tadu::i.l? Em 
partida.ria, mas por escrupulo que se niio po- t a l caso a Oontituição não se rofereria á 
de justificar, em face do procedimento que forma republicana. /edemtiva , m::i.s imples
teve em relaçã aos negocios político elo E - mente á forma. republic:a.na .. 
tarlo de Alagôa . mandou . por telegramma. Seria p.Lra o caso de a.lgam movimento se
dizer ao presirlente do en11do da Bahia que p:ir<\ti ta? Di tinga.mos: ou es e movimento 
não lhe era licito intervir em negoc ios tlos parte do povo, e contra o povo o goYernador 
Estarlos. dispõe ela ua policia e, sendo est tt insufficien-

Sr. presidente, 11a negocios elo Eata.do e te, póde requisitar do govcmo da Un ião o 
negocios p~~uliares ao Estado; lia nego'. emprego da força arm·~da federal , hypothese 
cios da Umao e negocios particulare à do§ :3.0 <lo art . G. 0 , que não pód.e - applica.r 
união . ao caso em questão. ou é o proprio aoverna-

Já. demons~ei!. no comei;o de minha 01'.lção, dor ou presi lente de E tado que prnelama a 
que a org-amsaçao de um poder publico esta· separação do mesmo E..,1ado, ma pa,m des· 
<l.ual não é um negocio peculiar ao h'tado · trujr o e:ITei to dessa proclamação ou tentativa 
porque o poder publico do K·tado é um elos dis o não é o§ 2.º do art. 6.0 da Constituição 
orgãos do apparelho 1la soberania nacional. Fa1leral que autori ·1, a ·nter•enção do go-
0 que confundem o loc·1l-. 'el(- gou.:;·;1111cat verno da "Gnião nJ. politica. e~f.adual. 
com o a uto-.~clf-govcrmnent ,i to é, os que não Em tal caso. nã.o e traw. mais de direito 
1i-criminam os princípios do regimen confe-1 de interven~.ão em negocios de E tado, mas 
derativo dos do regímen federativo, é que de u m negocio peculiar à União, de um nego-
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cio de compromisso do Pr. esidente da Republi-1 da Bahia esses filh?s ingratos e perversos, 
ca, ao empossar- e do ca.rgo, na fürma do :trt. que snbrnrvem a vmganças pessoaes de um 
44 clu. Cowtituição Federal, quando e obriga homem. . . . 
a sustentar a união e a inteo-r idade da Nação Pois, então, o Prestdente da Repubhca m
Brazileira. E'. além dis,o u

0
m caso criminal tervem em negocios políticos do Estado ~e 

da alçarla ela justir.a foleral. que represen- Alagoas, reanelando pela força federal repor 
t_a.da no Estado, pelo procurador e juiz sec- no seu cargo um. presidente depo t_9 por urna 
ctonal da Republica, deve intervir para are- manifestação popular, a que se nao oppoz ª 
Presgã.o des e delicto político, e tem o direito força policial eles e Estado, a~m de se faz~r 
de i·equisitar elo governo da União o empre- respeitar umn. sentença p1•ofenda pelo orgao 
go dos meio· consLitucionaes p:i.ra a execução uperior do poder judiciaria cl~ me_ mo Estado, 
d~ f:eus m;i.nd.i.do . não 1 he fü,llecendo , como e o faz, fundando-._e em auto ri açao do art. 6º 
nao lhe fallece, a faculUa.de de expedir man- da Constituição, e, entretanto, dado pelo go
dado de pri ão preventiva contra um gover- vernador da Bahia o golpe de E·tado •. que 
t:ador de Estado, que cemmetta um de taes se deu, da dis oluçã.o elo ' enado, que e um 
crime. políticos. dos ramos do Poder Legislativo estadual, 

Portanto, a hypothese de intervenção em e cujo presidente requisitou do governo ~e
negocios peculiares aos Estados para manter dera! a precisa intervenção para manter alll o 
a fórma republicana federat iva não tem respeito á. ordem constitucional do regímen 
Por objecto nem o caso de mudança de federati•o, S. Ex. decrara. em tele,,,crramma 
forma republicana para a monarchica, official, que não tem o direito de i°:tervir 
nem o caso da revolução separatista_ nesse negocio, por consideral-o peculiar ao 

E, como para o caso ela perturbação ele Es tado 1 Pois bem; Sr. presidente, agora vou 
ordem e tranquillidade publica a intervenção demon trar que não só em faca do ar~. 6° da 
do governo federo.! só pode dar-se. verificada Constituição Federal. mas em face de .diversas 
a requisição do governo do e-tado, em que di. po-~ções de uma lei organica d_a formar~
tal facto se tenha dado. é evidente que publica.na federativa. representativa e pres~
a.quella intervenção ex-officio, a que se refere dencialir:.ta, de uma lei, que, na verdade, f01, 
o § 2° do art. 6° da Constituição ele 24 de en tão, arranjada proposita,lmente, para se 
fovereiro, deve dar-se em qualquer caso de prender em suas malhas ele aço o pr.imeiro 
v1_ola_ção ou attentado contra qualquer in- Presirl ente ria Republica. da lei, em sum.ma 
stitu1ção de fórma republicana federativa no dos crimes de 1·e-ponsabilidaf e do chefe_ da 
Estado, cm que tal e der. Nação. que o actual Presidente ela Republica, 

Ora, si as c'isposições fundamentaes de uma intervindo, do modo por que interveio, 
Constituição estarlual,desde que se conformem no caso politico de Alagôas, e deixando 
c9m os pr incípios constituciouaes da União, ele intervir no da Bahia, infringiu disposições 
sao, como já ficou demonstrado, instituições dessa lei. 
da fórma l'epublicana federativa ; si, no Es- Com relação ao ca ·o de Alagôas, é até caus
tado r1a Bahi;i, cuja Constituição é, em tndos ticante a disposição do art . 19 combina.da com 
os seus principias, conforme aos princípios a do art .21 de ·sa lei de 8 dejaneiro de 1892, 
con_s~itucionaes da União . foi violada pela que capitula de crime o seguinte : 
a~hcta do. go~er_!lador do Estado mais d~ u~~ « Impedir ou obstai>, por meios violentos o 
or"'SUf.1:~ di_:;po~1çoes iunda~ent3;eS, relativas a ef!eito dos ackos, ma.ndad.es ou sentenças que 
b "amsaçao ' o Pode: Le~1s~at1Vo, como tam- forem da competencia do Poder Judicia.rio da 
em ~cou demonstrado, si, em summa, co- União ou de qualquer E·tado.» 

mo amda ficou demonstrado, o E tado da • . 
Bahia. em consequencia des~a violação da oi:a, o caso de Al!!-goa~ e, segundo consta 
Constituição e attentados orticiaes contra os ofilcialmente, o segumte . 
dbtre_ito:; politicos dos represen lantes (lo povo O tribunal j udiciario superior do Estac~o 
alnano, e poz fóra ela lei, isto é, fóra ela julga um recurso, permittido pela Cons~1-

~rJem constitucional do regímen republicano tui(,'ão. da apuração da eleição presidencial 
ede_1·ativo, é evidente que, no Estado da feit:i. pelo Senado. considerando nulla ~ssa 

!Jahia, deu-se um daqnelles casos. em que a eleição ou apuração e declarando inconstitu-
1~tervenção do governo fed0ral tornou-. e in- cional o exercicio do Barão de Traipú ~o cargo 
11.1spensttvel para manter, nesse Estado, a de presidente do Estado. Este faz o.Jücialn~ente 
f~rma republicana fellerati va, com o seu re· a declaração ele que não obedecera a notifica
g11!J~n representa.ti vo, regulado pela Con ti- ção da sentença proferida em _tal recurso: O 
tu1çao e por h·i· organicas do mesmo Estado. presidente elo Tribunal Super10r .d~ Ju t1ça 
Porque o povo l>abia.no: em seu patriotismo requisita o auxilio da força policial. qu~ o 
entendeu que não devia fazer-se justiça por presta ao povo, reunido na praça de palac10, 
s~as proprias mãos, armando-se e repellindo para obrigar o notifi.carlo a obedecer ao acto 
a lllfamia, com que estão maculando a honra do Pocler Judiciario. 

Ca.mara y. II 8 
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Deposto do cargo, o notificado requisita do 
Presidente da Republica. a sua intervenção, 
por meio da força federal da ªuarnição, para 
repol- o no governo do Estado, e o Sr. Pru
dente de Moracs, avisado pelo presidente do 
Superior Tribunal de Justiça des e Estado de 
todas as occurrencias, intervem, dando ordens 
ao com.mandante do 3° districto militar para 
repor no go>erno o funccionario destituido 
por uma sentença passada em julgado e pro
ferida por U_!ll tribunaljudiciario competente! 

Com relaça.o ao caso da Bahia, temos na ci
tada lei de 8 de janeiro de 1892 o art.36, que 
capitula de crime o seguinte: 

«Não dar as providencias que couberem 
em suas attribuições para obstar a execução 
dos crimes especificados no titulo 2° da 211 

parte, capítulos 2°, 3°, 4° e 5°, do Cocligo 
Penal.» 

Ora, no Codigo Penal, 2ª parte, titulo 2°, 
capitulo 2°, art .118, acha-se especificado como 
crime «constranger ou perturbar qualquer 
corporação politica ou administrativa no ex
ercício de suas funcções constitucionaes». 

Da exposição que fiz dos factos, que servi
ram de bases á demonstração da primeira. de 
minhas proposições, se vê que o que se deu 
no Esta.do da Bahia foi um crime político es
pecificado na 2" parte, titulo 2°, cap. 2° do Co
digo Penal da Republica. 

Logo, S. Ex. o Sr. Presidente da Republi
ca., que foi a visado pelo presidente do ena.do 
da Bahia de que esse crime politico se ia 
commetter por emprego de violencias da po
licia do governador, e não deu providencia 
alguma, declarando que não podia intervir 
em negocios peculiares ao Estados, infringiu 
o art. 36 da lei n. 30, de 8 de janeiro de 
1892. 

Fica., assim, Sr. presidente, demonstrado 
que não se justifica., nem em face do art . 6° 
da Constituição Federal, nem em face das 
citadas disposições da lei dos crimes de re
sponsabilidade do Presidente da Republica, 
nem em face da intervenção de S. Ex . no 
ea.so_d~ .Alagõas, aquella indiferença ou im
pass1b1l1dade, de S. Ex. com relação ao caso 
da Bahia . Não se póde mesmo atinar com o 
criterio de S. Ex. relativamente ao seu di-
1•eito de intervenção em negocios políticos 
estaduaes. 

Resta-me, agora demonstrar a 3" das pro· 
posições, isto é,que, não se tendo o Presidente 
da Republica julgado competente para resol· 
ver o conflicto, que continua, entre duas Ca· 
ma.rase dous Senados,e,em breve talvez,entre 
dous primeiros substitutosle,..aaes do governa
dorno Estado da Bahia, não deve o Coo .... res o 
Nacional manter-se indiferente e im~sivel 
diante de taes attentados ao regímen federa
tivo, e, ao contrario da injustificavol condu-

cta do Poder Executivo, deve, com a maxima 
urgencia, obrigai-o a cumprir o seu dever 
constitucional, isto é, a intervir para resta
belecer · a ordem constitucional rla fórma re
publicana federativa no Estado ela Bahia, por 
meio de uma resolução legislativa.. 

em deve a maioria do Congresso, que 
apoia o governo, ter escrupulo em re olver, 
com. a maxima urgencia, tal assumpto, por
que foi o proprio Chefe ela Nação quem, na 
sua Mensagem politica ao Congre~so, solici
tou, nos seguintes termos, essa urgente solo· 
çã-0, por considerai-o o poder competente para 
i:::so (lJ): 

«São do domínio publico os s11ccessos politi· 
cos, de feição diversa, que se verificaram am 
alguns estados, q ner durante o periodo go· 
vernamental transacto, quer jti. em minha 
admini ·tra.;ão. Assim, em Ala.geias, deram-se 
o~ factos relativos â terminação do mandato 
do antigo governador; em Sergipe, occorreu 
a dualidade da Gamara Legislativa e dó go
vernu.clor; em Pernambuco, houve séria di· 
vergencia quanto á apuraç.ão dos senadores 
do Estado; e, ultimamente na Bahia deu-se a 
duplicata das Casas do Congres o. 

Abstive-me de intervir na.quellas questões 
por entender que nenlmma se podia capitular 
nos casos em que, .por excepçã.o, a Constitui
ção autorisa a intervenção do governo fede· 
ral nos negocios peculiares aos Estarlos. 

A gravidade deste factos, que infelizmente 
se estão reproduzindo impõe ao Congresso 
Xacional o dever de, com a m®;ima w·yencia 
prover t'1 respeito, por meio de lei que regule 
a solução das collisõos como as quo vos apon· 
tei e que teem grandemente prejudicado o 
bom andamento das administrações de alguns 
Estados.~ 

Devo ponderar, Sr. presidente, que nenhum 
dos casos apontados nessa Mensagem é 
identico ao do Estado da Bahia: nero o de Ser
gipe, nem o de Alaaoa.s (durante o período 
governamental tra.nsacto), nem o de Pernam· 
buco, quanto á. apuração da eleição de sena
dores, nem mesmo o do Rio Grande do Sul 
(durante o tempo da administração do Sr . 
Prudente de Moraes. 

Não posso, pois, deixar passar sem a criti
ca, que me su 11ge1'e. esse topico da :\fen agem 
do Chefe da. ação ao Congresso. 

No Esta.do de Sergipe, não ha, como diz o 
Presidente da Republica, dou~ governadores . 
E' um dos pontos fa.l. os tla Mensagem diri· 
gicta por S. Ex. ao Congresso Nacional , 

E' verdade que o Sr. senador Coelho Cam
pos litiga. contra o Sr. coronel \'alia.dão o 
cargo de governador desse Estado. 

Mas, si o senador Coelho Campos tives e 
sido eleito governador de 'ergipe e tivesse 
acceitaclo e$Sa fancção política no rustaclo (du-



SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1895 59 

ra.nte o período governamental transacto ou, 
mesmo, já sob a actual administração do 
Sr. Prudente de Moraes,) é evidente que, 
nessa cccasião, teria perdido o cargo federal 
de senador na fórma do art. 2° da lei n. 28, 
de 8 de janeiro de 189:?.. 

Ora, S. Ex. abi está a honrar, e a illustrar 
com a sua brilhante palavra, quasi diaria
~ente, a curul senatorial, que lhe foi, mere
cidamente, confiada pelo povo sergipano na 
eleição federal de 15 de setembro de 1890. 

Logo, S. Ex., si eleito foi governador de 
S~rgipe, no anno pa~ado, é evidente que 
n~o acceitou esse mandato politico e admi· 
nistrativo do eleitorado do seu Estado. 

Logo, só ha-, no Estado de Sergipe, um go
vernador, que é o que, effectivamente, o 
está administrando, e com o qual o proprio 
S_r. Prudente de 1oraes.na qualidade de Pre
sidente da Republica, tem-se correspondido 
o~ficialmente como poderia demonstrar com 
diversos actos seus publicados no Diario 
O lficial. 

Tambem só ha, naquelle Estado, uma Ca
mara legislativa, e não duas, como falsa
mente diz a Mensa.gem do Chefe da Nação ao 
Congresso Nacional: é a Camara legislativa, 
que se constituiu de accordo com o seu regi
mento interno e com a Constituição estadual 
por verificação de poderes de seus membros, 
na capital do Estado e no edificio officiaJ do 
trabalhos do poder legislativo do mesmo 
Estado . 

Com relação a Alagôas, a questão da ter
minação do mandato do antigo governador, 
o Sr . Gabino Besouro, secretario particular 
ou eousa que o valha do actual Ministro da 
Guerra, foi constitucionalmente re olvida pelo 
poder competente, que era o Superior Tri
bunal de Justiça do Estado, em virtude de 
cuja decisão o Sr. Gabino Bezouro não podia 
continuar no exercicio do cargo de gover
nador sinão dictatorialmente, por um golpe 
de Estado, e, por isso, o seu regimento po
~icial confraternisou-se com o povo, que o 
intimou a passar o governo do Estado a seu 
substituto legal, afim de proceder-se à eleição 
do novo funccionario desse elevado cargo 
estadual. 

Com relação a Pernambuco, não houve, 
como diz a 1.Ien agem, divergencia quanto a 
apuração das eleições de senadores. Não 
eXistindo numero de senadores sufficiente para 
o funccionamento ordinario desse ramo do 
Poder Legislativo, porque, tendo expirado o 
mandato da metade, que devia ser renovado 
Pelas eleições que se fizeram conjunctamente 
com a dos deputados, e havendo uma ou duas 
vagas mais, o numero existente não bastava 
para cooperar com a Camara dos Deputados, 
p.a. leglslatura do Estado, os novos eleitos 
J\tlg<uain-se com o direito de se l'econbe-

cerem a si mesmos, mas não proveia disso a 
organisação de dous Senados, porque os se
nadores existentes, em numero insu ffi ciente, 
para por si funccionarem constitucionalmente, 
annuJlaram, em sessão preparatoria, t~das as 
eleições feitas no Estado para o preenchimento 
das vagas, impedindo, portanto, com essa ~e
liberação, o funccionamento do Poder Legis
lativo no período legal de seus trabalhos. 

O que em Pernambuco se póde fazer, em 
virtude da irregularidade que se deu na 
composição do Senado, que lá está funccio
nando, é contestar-se a \alidade das leis vo
tadas por essa corporação legislativa, na 
applicação de qualquer dellas a casos par
ticulares, podendo dar- se para o Supremo 
Tribunal Federal recurso da sentença da jus
tiça estadual, que a considerar valida . 

Resta o caso da Bahia, que é realmente 
gravíssimo e só differe do caso do Rio Grande 
do Sul, para cuja solução está o Presi
dente da Republica inter vindo officialmenta 
com providencias militares, e até de ca
racter bellico, sem declaração ele sitio, a 
quando o que alli se está passando não é 
como diz S. Ex. . , em sua Mensagem, uma 
guerra civil, mas uma serie de conspirações 
e sediçõei>, com: o intuito, bem creio eu, de 
destruirem a fórma republicana do paiz, mas 
directamente attentando contra as instituições 
estaduaes, o caso da Bahia, senhores, repito, 
só differe do do Rio Grande do Sul pela in
versão dos papeis politicos. 

O SR. ZA~ú\.-A di:trerença é que nós es
tamos lançando mão dos meios legaes de pre
ferencia aos meios extremos de que lançaram 
mão os rio-grandenses, mas a que desgraça
damente, estou certo, havemos de chegar. 

O Sa. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - No Rio 
Grande, são os republicanos que estão defen
dendo heroicamente o fructo de seus esforços, 
isto é, a sua Constituição, as suas leis e o seu 
governo. Na Bahia, é a sua Constituição, as 
suas leis e o orgão principal de seu apparelho 
governamenk.l, o Poder Legislativo, que estão 
sendo atrozmente, mesmo cynicamente, o:ffen
didos em seus mais sagrados princípios e 
direitos exactamente pela primeira autori
dade, a quem o povo bahiano havia confiado 
a obrigação de fazei-os respeitar . E com~ ~ 
Pelo emprego de continuas ameaças de v10-
lencia do seu exercito policial contra esse 
povo e os seus representantes ! No Rio Grande 
os criminosos são os invasores, os rebeldes, 
os adversa.rios da Constituição, das leis e do 
governo republicano do Estado ; na Bahia, os 
criminosos são tambem os rebeldes, os viola
dores da Constituição e das leis estaduaes, mas 
são os partirlarios do governador, que lhes 
fornece todos os meios de aniquilarem os le
gítimos republicano13, que iió pedem e querem 



60 ANNAES DA CAMARA 

o respeito das instituiçõas republica.nas nes e 
estado, para as quaes concorreram com a 
maxima dedicação e até com assignalados sa
crificios ! 

O SR . ZAlltA. dá um aparte. (Trocam -se 
outros apm·tes.) 

o Sa. L EOYIGILDO FILGUEIRA - Não conl1eço 
realmente, para ca:m ele tal ordem, sinão 
um des tes dous remedias : inter venção do um 
porler extranho á · ptiixões políticas locaes, ou 
a explo~ão do desespero popular pelas armas, 
sacrificando-se a vida á honra! (illuito bem . ) 

O Su . ZAMA dá um aparte . 

o SR. LEOYIGl LDO FILGUEIRAS - Mas, em
quanto lamenta o coração do povo essas des
graças da Patria, senhor es, preoccupam-se a l
guns congressista em arranjos de um par
tido, que os perpetue nas posições officiaes 
que occupam, quando a. crrande questão do 
momento não é, como pensam, para politi
cagem, mas para r esolver-se o to be or not- to 
ue da Re publica ! (Apoiados.) 

A e te Congresso pois. Sr. presidente, 
deante da inercia do acr.ual governo com re
lação á. perturbação da ordem constitucional 
do regimen republicano federativo em todo o 
paiz, incumbe providenciar, como reclama o 
Presidente da Republica, com a maxima ur
gencia, por meio de u ma lei, sobre os meios 
de resolverem-se estas collisões. porque os 
attentados dos governos contra. o regímen, 
ell?- q_ue se apoiam, não abalam i;ómente o pa
tr10t1smo no coração do povo, mas tambem 
desmoralisam as instituições (apoiados), que 
perdem, por isso, o direi to á respeitabili
dade . 

Dahi para a ruina. da Republica não será 
preciso, talvez.mais que um passo (apo:aclos) . 
Previnamol-o ! Em vez de estarem alimen
tando a divisão dos republicanos, no interesse 
de organis;:i.rem partidos , ma is por odios pes
soaes do que por idéas políticas. unamo-nos 
todos sob as dobras da bandeira da Republica! 

Em cada. E·tado ha já. partidos organisa
dos. 

Quereis par tidos de caracter federal 1 Estes 
não pode~ão ter jama is u m caracter perma.
nente; bao el e s~ organisar provisorios, se
gundo as quest~es de ordem política que 
forem sendo agitadas no ~eio do Congresso 
Nacional. 
Tra~a-se, ª&"ºr~ , ;or ex~mplo , dessa grave 

questão de direito constitucional a neces
sidarle ou não ela intervenção do governo da 
União nos negocios politico dos Est.ado . 
P~is bem ! Organisemo-n~~ ei;n dous partido·: 
o rntervencioni ta e o nao mter.-encioni ta 
que se poderá denominar autonomista . ' 

Os que pensam que a Constituição Federal 
au torisa e até exige a intervenção do governo 

da União em negocios politicos do Estados, 
de de que, em qualquer delle , se dê, por 
abuso de poder de qualquer dos orgãos do 
respectivo governo, a violação ou perturba
cão r a or·dem constitucional rlo r egímen repu
blica.no federa.ti vo e representativo, poderão 
se constituir em um partido ; e os que prefe
rem as desgraças loca.e~, occasionadas por 
abusos de governadores tyrannos e irrespon
saveis. á fiscalisação do governo central sobre 
a marcha dos negocio. políticos locaes, para 
intervir nos casos de necessidade de manuten
ção do respeito á instituições flo regimen 
consaaradas nas Con tituiçõese leis estaduaes, 
potler<lo se constituir em outro partido. 

Este terá o caract.er ou a denominação de 
cmtonomista . O outro terá o caracter ou a 
denominação de inte1·ve1icionista ou federa
lista . 

Organisados elles alistar-me-hei no dos 
intervencioni ta , porque reputo o interven
cionismo a condição do verdadeiro federa
lismo . 

Tenho cone! uido . (Apoiados geraes, muito 
bem. muito beni; o o,·ador e comp1·imentado 
por mvitos de seus collegas.) 

O Sr. Paranhos l\.Conteneg·ro 
(pela ordem) diz que, tendo os Srs. Cesar Zama 
e Leovegildo Filgueiras, no correr dos seus 
discurso , apresentado algun ·· documentos que 
não puderam ler. mas que prometteram publi
c1r na integra. não póde responder aos dous il
lustres deputados sem conhecer taes documen
tos; e assim, desiste da palavra, aguar dando· ·e 
pa1·a fallar depois da publicação dos mesmos, 
e mostrar que o partido republicano federal 
da Bahia tem procedido, em todas estas qu es
tões do modo mais correcto possivel. 

fü.nguem mais pedindo a palavra é encer
rada a discussão e adiada ::i, votação. 

Entra em 3• di scussão do proj ecto n. 192 A, 
de 1894 , abrindo o crerlitG extraordinario de 
3: 600:) para pagamento dos vencimentos de 
um conservador. um segundo official e um 
amaouense da. Bibliotbeca Nacional, a partir 
de l de setembro de 1894 . 

Nioguem pedindo a palavra é eocerrnda a 
discu8são e adiada a votação . 

Entra em 3 1 discu~ ão do projecto .n . 130 R, 
de 1894. det,errninando quo o montepio dos 
oiliciaes da armada e classes annexas. de que 
trata a resolução de 23 de setembro de l7\J5, 
será r eg11!ado polo mosmo rJeceeto que trata 
do montepio dos ofliP.iaes do exercito . 

Redacção para a 3° discussão das emendas 
da Gamara dos Deputados ao projecto n. 130, 
do corrente anno, vindo do Senado . 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 
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Entra em l" discussão do projecto n. 218, 
de 1894, restabelecendo o logar de professor 
de primeiras lettras do Arsenal de Marmha 
da Capital, creado pelo regulall!onto_ de 2 de 
maio de 1874 e dá outras providencias. 

. Ninguem pedindo a pal~vra, é encerrada a 
discussão e adiada a votaçao . 

Entra em discussão unica doprojecto n . 67, 
de 189,1, repartindo proporcional~nte por 
D. Narcisa Candida de Andrada e suas duas 
filhas a pensão que aquella percebe por de
creto de 13 de outubro de 1887. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a 
discussão e adiada a votação. 

Entra em discussão unica do projecto 
n. 226, de 1893, concedendo ao Dr. João Sil
veira de Souza, lente jubilado da Faculdade 
do Recife, melhora.menta de sua jubilação. 

. Ninguem pedindo a, palavra, é encerrada a 
dtscussão e adiada a votação. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N . 19 - 1894 

1luto1'isa o governo a abrir o credito supple
m.entar de 3 . 34i:8i6-'713 ao iJiinisterio da 
Industria, Viação e Obras Pttblicas, no 
·ea;ercicio de 1894, applicado à rubi'ica -
Garantia de juros ás estradas de ferro. 

Em Mensagem de 14 de dezembro de ~894, 
solicitou o Sr. Presidente da Republica a 
credito de 3.341 :816$713, para complebro 
verba - Garantia de juros ás estradas de 
ferro - no exercício de 1894, por isso que a 
consignação votada no respectivo orçamento 
foi insufiiciente para occorrer a, tal des~eza 
em sua totalidade, como se ve da segumte 
demonstração : 

Consignação votada . . . . . . . . 10. 000: 000$000 
A pagar : 

J11ros em 
Londres ... 9 . 105: 123''158 

Idem no Bra-
zil . ... . ... 3 .565:555$455 
Inspectoria 

geral das es-
tradas de fer -
ro : 
Elevada a 

12: ooo:·ooo 
averba ex-
pediente . . 593: 135 · 000 

e o m missão 
de compras 
na. Europa 35: ooo ·ooo 

Idem nos E -
tado Uni-
dos . . .. . . . 

Ultima pres
tação ao 
Co ngres o 
Internacio
nal das Es
tradas de 
Ferro de 
Washin
gton .. . .. . 

15:200."000 

21:450 ·ooo 
Subsidio an

nual ao 
Congresso 
Internacio
nal das Es
tradas de 
Ferro na 
Europa . . . 353:-100 13.341 :816."713 

'.il. 34! :816,'7 !3 

Em consequencia, é a commissão de orça~ 
mento de parecer que seja adaptado o se
guinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art . 1.0 E' o governo autorisado a abrir o 

credito supplementar de 3 .341:816 ·112 ao 
Ministerio da Industria, Viaçáo e Obras Pu
blicas, no exercício de 1894, applicado á ru
brica- Garantia de juros á estradas de ferro . 

Art. 2 . 0 Revogam -se ás disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 3 de junho de 1895 . 
- João Lopes, presidente. - F . P. 11Iayrink, 
relator . -Ser~edello Co,·rêa. - Lauro Muller . 
- Alberto Torres . - Augusto Sevei·o . - A.Mon
teneg;·o. 

N . 21 - 1895 

FW;a as forças de ten·a para o exercício de 
1896. 

A comm1ssao de marinha e guerra é de 
parncer que a proposta da fixação de forças 
de terra elo Poder Executivo para o exercício 
de 1896 seja posta em discussão na fórma do 
seguinte prajecto : 

O Congresso Nacional decreta : 
ArL 1. 0 As forças de terra par<t o exer cício 

de 1896 constarão : 
§ 1.0 Dos officiaes das diiferentes armas do 

quadro do exercito ; 
§ 2. º Dos alumnos das escolas militares até 

1.200 praças e200 para. a escola de sargentos; 
§ 3. 0 De 28 . 160 praças de pre~ distribuídas 

de accordo com os quadros em vigor, as quaes 
poderão ser elevadas a.o dobro, ou ma.is, em 
circumstancias extraordinarias . 
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Art . 2.º Estas praças erão completada 
pela fórma. expressa no art . 87 § 4° da Con
stituição e na lei n . 2 .556, de 26 de setembro 
de 1874 com a modificações estabelecidas 
no a~ . 30 e 4° da lei n. 39 A, de 30 de ja
neiro de 1892. 

Art. 3.0 Os voluntarios e as praças que, 
finde o seu tempo de serviço, cantinuarem 
nas Jlleir as com ou sem engajamento, perce
berão as gratificações estipuladas na lei 11 . 247, 
de 15 de dezembro de 1894 e quando forem 
escusos do ser>iço ·e lhe; concederá nas colo
nias da. União um prazo de terras de LO 9 
ares. 

Art. 4.° Ficam revogadas as <li posições em 
contrario. 

Sala das coffilnis ões, 3 de junho de 1895. 
- Gabriel algado, presidente.-Corlos Jorge, 
relator.-Ouidio .Abrantes.- Tltoma:: Cacal
ca11ti.- .-i11to11io de Siqueira 

Proposta do govuno 

Art. 1. o As forças de terra para. o exercício 
de 1 96, constarão : 

§ 1. 0 Dos offi.ciaes das dilferen tes classes do 
quadro do exercito ; 

§ 2.º Dos alumno das escolas militares até 
l . 200 praças e de 200 para a escola de sar
gentos; 

§ 3.0 De 28 . 160 praças de pret, distribuida.s 
de accordo com os quadros em vigor, as 
quaes portarão ser elevadas ?-O d~bro, ou mais, 
em circunstancias euraordillar1as . 

Art . 2.0 Estas praças serão completadas pela 
fórma expres a no art. 87 § 4° da Constituição, 
e no. lei n . 2.556, de 26 de setembro de 1874, 
com as mortificações estabelecidas nos arts 3" 
e 40 da. lei n. 39 A, de 30 de junho de 189-2. 

Art. 3.º Os voluntarios e a.s praças que, 
findo o seu tempo de serviço, continuarem 
nas fileir as com ou sem enga,Jamento, perce
berão as gr~tificações estipulada.s na lei n . 227 
de 15 de dezembro de 1894, e quan~o forem 
excusas do ser•iço, se lhes concedera. nas co
lonias da união um prazo de terras de 1 . O 9 
a.res. d" . _ 

Art . 4.° Ficam revogadas as 1spos1çoes em 
contrario. 

Capital Federal, 6 de maio de 1895.- Pru
dente J. de !úoraes Barros. 

Vão a. imprimirº" seguintes 

PARECERES 

N . 15 -1895 

Indefere 0 1·equerimento eni qu~ D. Cleli11. 
Maria Peixoto, pede uma pen~ao e ': facul
dade de habitai· un~ dos p1·opr1os nac1onaes . 

A' commissão de pensões e contas_ foi pr~-
sente o requerimento em que D. Clella Ma.ria. 

e 
Peixoto, allegando extrema penuria na idado 
avançada on:i que se ~cba, vivendo, segund 
diz, da caridade publica, pede uma ponsão 
pecuoiaria e vitalícia, bem com a faculdade 
de habitar um do" proprios do E ta.do que se 
acharem desoccupados J?~ta capital ; e 

Attendendo que a peticionaria nenhum do
cumento exhibiuque comprovas ea sua idade 
avançada e nem a falta de meios para prover 
a sua subsistencia ; 

Attenden_do 9.Ue escapa ã. competencia. do 
Pode". Le,,,"'1. ·!ativo a ?-ttribuição de conced.er
Lhe l~cença. ?u autorr~o para. habitar em 
propr1 _ na.ciona~, CUJa administração e con
serva.çao se acha a cargo do Podo1• Execut ivo: 

E' de pal'ecer a mesma cornmissão que seja 
inde!'erida a. petição da supplicante. 

Sala das comm~ 30de maio de 1 95.
.lf. Oaeta;zo, presidente. - Ma;·iano Ramos 
re~a.tor_. - Joaquim Leonel do Rego FillLo. ___.: 
Jocio Pinto da Fonseca Guimarães. - p. Au
g'll:sto Bor_qes · -:- Bennenegitdo L . de Moraes 
Filho. - Fl'aru:isco Ferreira de Lima Bacury . 

Indefere o i·equerimento em que 0 alferes re
formado e tenente-coronel honorario do ex· 
e1·cito Lui;: Firmino de Sou:;a Caldas pede 
melharia de refon11a . 

Luiz Firmino de ouza. c .1ldas, alferes re
formado e tenente-coronel honorario do ex
~r?ito,. pede ao_ Congr esso repar ação rle uma 
10Just1ça que diz ter so:tirido em 1866 quando 
foi reformado em virtude do 1 • 110 art 9 
rla lei n. 6:18?..de 18 de ago-t.o de 1 52. · 

A comm155ao de marinha. e auerra. en
tE:nrle, que a. reclam~ção não tem fundamento 
nao so por ser tard~a, como tambem por fal ta 
de _provas que nao apresenta o peticio
nar10 . 

A im, tal re11uerimento deve ser in
deferirlo. 

al~ das commiss~. 1 de junho de 1895.
Gabnel Salgado, presidente . - Ovídio Abi·an
tes, relato~ . - Antonio de Sique ira.- 'l'!toma-: 
CavatccmlL - Gados Jor9e, 

· · 1_7-I 95 

Indefere o requci+mento em que 0 major refor
mado Jlfanoel Alcantara de S ouza Cousseiro 
pede melhoria de re{oi·ma. 

A com~1li -o de mirinha. e ~uerra estudou 
o requerunento do major reforma.do Manoel 
Alcantara. de Souza. Cousseiro cm que pecle 
melhoria rle sua reforma. Realmonte tem o 
p~ti~ionario ser viços á PaLria, ma.s não Lem <> 
diretto ao que requer. 
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Assim entende a commissão que sua 1Jre
tenção não seja approvada pela Gamara . 

Sala das comrnissões, 1 de junho de 1895.
Gabriel Salgado, presidente.- Ovidio Abrnn
tes, relator .- A11to11io Jose de Siqueira. 
Carlos Jorge. - Thoma-:; Cai;alcanti. 

O Sr. I>residen to - Achando-se -e 
hora adeantada, designa para amanhã a 
seguinteordem do dia, votação das seguintes 
ma terias: 

Do projecto n . 152, de 1894, prorogando por 
dous annos o prazo concedido á Estrada de 
Ferro Leopoldina, como cessionaria da Estra
da de Ferro de Santo Eduardo ao Cachoeira de 
Itapemirim, para a conclusão das obras da 
linha entre estes dous pontos e a dispgnsa a 
me._ ma companhia da construcção do prolon
gamento da sua estrada desde a estação do 
Imbé, no vallo do Rio Grande, até a do Ma
cuco (2" discussão); 

Do projecto n. 14, de 1895, autorisando o 
Poder Executivo a abrir um credito supple
men~r ao i\Iinisterio da Marinha, na impor
tancia de_ 4 .516:323.-·oso, para pagar d? pezas 
r~conhec1das e excedentes a varias consigna
coes da lei n . 191 B, de 30 de setembro de 
1893 (2" discussão) ; 

Do requerimento do Sr. Zama e emenda do 
Sr. E<luardo Ramos · 

Do projecto n . l 9Z A, de 1894, abrindo o 
credito extraordinario de 3: 600$ para paga
mento dos vencimentos de um conservador, 
um segundo official e um amanuense da Bi
bdliotheca Nacional, a partir de l de setembro 
e 1894 (3ª discussão); 
Do projecto n. 130 B, de 1894, determinan

do que o montepio dos officiaes da armada e 
classes annexas, de que· trata a resolução de 
23 de setembro de 1795, será regulado pelo 
ffi f'smo decreto que trata do montepio dos 
offic~aes do exercito . Redacção para a 3• diE
~ussao .das emendas da Gamara dos Deputados 
ndo proJecto n. 130, do corrente anuo, vindo 

o Senado (311 discu ão) · 
Do projecto n . 218, de' 1894, restabelecendo 

0 lugar de professor de primeira.s lettras do 
Arsenal de Marinha da capital, creado pelo 
regulamento de 2 de maio de 1874 e dá outras 
providen~ias (" discussão); 
D~ prOJecto n. 67, de 1894, repartindo pro

porc10nalmento por D. Narcisa Candida de 
Andrada e suas duas filhas a pensão que 

d
aquella percebe por decreto de 13 de outubro 
e 1887 (discussão unica); 
Do projecto n. 226, de 1893, concedendo ao 

Dr · João Silveira rle Souza, lente jubilado r1a 
!!'aculda.rle do Recife, melhoramento de sua 
Jubilação (discussão un ica); 

_ l" discussão do projoeto n. 5 A, de 1895, 
dispensando do concurso litterario todos os 

funccionarios da.s repartições do correio no-
meados até W de novembro de 1894 ; ' 

111 discussão do projecto n. 10 A, de 1895, 
mantendo na commissão de guarda-marinha, 
para todos effeitos até a conclo ão do respetivo 
curso, os aspirantes comrnis-sionados nesse 
posto e que serviram na esquadra legal e nas 
flotilhas durante a revolta,e dá outras provi
dencias; 

2ª discussão do projecto n . 115 A, de 1894, 
concedendo varios favores ás estradas ue 
ferro construida pelos estado , ou por com
panhias particulares que forem prolonga
mento ou ramaes das d:i. Uniao ou que a 
estas se ligarem ; 

:? 0 discussão do projec~o n . 159, de 1894, 
creanrlo na cidade de Cayenna um consulado 
de 2" classe e autorisa o governo a abrir o 
credito necessario; 

2' discussão do projecto n. 205, de 1894, 
autorisanclo ao Porler Fxecutivo a rever o 
regulamento e programma de estudos do In
ternato do Gymnasio Nacional ; 

Discussão unica do projecto n. 2"25,cle 1893' 
autorisando o gove~no a conceder ao cabo 
de esquadra reformado Amaro da costa 
Soares, uma pensão de 1$ diarios sem pre
juízo do respectivo soldo ; 

Discussão unica do projecto n. 200, de 1894, 
relevando da prescripção em que incorreu 
D. l\laria da Penha Oliveira, viuva do alferes 
reformado do exerritc Luiz Antonio de Oli
veira, para que possa r&ce:ber o me;o-soldo a 
que tem direi.to de -25 d& agostc de 1875 a 22 
de junho de 1894 . 

Levantn.-s6 a s&s ão ás 4 horas e 10 mi
nutos da tarde. 

23ª SESSÃO EM 4 DE JUNHO DE ]895 

Presidencia do: Srs. A.sthur Rios (1° vice~ 
p1·esidenl"e), Costa A.::-eveclo (2° vice-presi
dente) e A1·thu1· Rios (1º vice-presidente) . 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Thomaz Del
fino, Coelho Lisboa, Tavares de Lyra, Alencar 
Guima1•ães, Lima Bacury, Gabriel Salgado, 
Sá Peixoto, Maitta fütcellar, Augu.sto Monte
negro, Carlos de Novaes, Bricio F1lbo, Bene.
dicto Leite, Luiz Domingues, Costa Rodri
gues, Gusta~o Yeras, Eduardo de ªB~rredo, 
Anisio de Abreu, Nogueira paran~ua, Ar· 
thur de Vasconcellos, Pires Ferreira, Frede
r ico Boro·es Gonçalo de Lagos, Torres Por
tugal, Tho~az Cavalcanti, Ildefo~so Lima, 
João Lopes, Pedro Borges, Francisco Bene-
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volo Helvecio Monte José Bevilaqua, Au
aust~ Severo Francisco Gurgel, Chafoau
briand Arth'ur Orlando, Tolentino de 'tl.r
valho 'Martin Junioi', Junqueira Ayrcs, 
Cunh~ Lima, Silva~ariz , GasparDrumm~n~. 
Coelho Cintra, Lmz de .\.ncirade, Armm10 
Tavares, Marcionilo Lins,Cornelio da Fonseca. 
Lourenço de Sá, Medeiros e Albuquerque, Jvfi 
guel Pernambuco, Gonçalves Maia, Carlos 
JorO'e, Fernandes Lima, Araujo Goes, Cle
me~tino do Monte, Rocha Cavalcanti, Octa
viano Loureiro, Olyrnpio de Campos, Menezes 
Pra.do, GeminianoBrazil, Gouvêa Lima.. Zama, 
Santos Pereira, Augusto de Freitas, .Keiva, 
Milton, Tosta, Manoel Caetano, Eduardo Ra
mos Paula Guimarães, Vergue de Abreu, 
Leo~egildo Filguei!a , José Ignacio Fla Y2º 
rle Aranjo Tolentino dos Sansos, Sebastiao 
La.ndulpho- Atbayde Junior •. Torqu~to ~fo
reira, Galdino Loreto, Antomo de S1quell'a, 
José Carlos, Serzedello Corrêa, França C~r
valho, Lopes Trovão, Osca.r Godoy, Amenco 
de Mattos, Lins de Vasconcellos, Alberto 
Torres Belisario de Souza. Erico Coelho, Fon
seca Portella Euzebio de Queiroz, Co ta Aze
vedo Silva Castro Nilo Peçanba, Ernesto 
Brazlli.o, Barros Franco Junior , Sebastião de 
Lacerda, Ponce de Leon, Paulino de So11za 
Junior Mayrink Campolina, Lima Duarte, 
João Luiz, Carvalho Mour>ão, Vaz de Mello, 
João Penido, Gonçalves Ramos_ Luiz Det i. 
Fortes Junqueira Francisco Veiga. Leonel 
F ilho, Lamounier. Godofredo, Ribeir.o de.Al
meida Ferreira Pires, CulJertmo de S1que1ra, 
Rodolpho Ahreu, Theotonio rle M~gal~ã-:s, 
Pinto da Fonseca, Ma.noel Fulgencio, Sunao 
da Cua ha, Olegario ~laciel, Lindol.pho Caeta
no Carlo· das Chagas. Paulo Queiroz, Case
mi~o da Rocha, Dino Bueno, Gu tavo Godoy, 
Bueno de Andrade, Moreira da Silva, 
Vieira de Moraes, Alberto Salles, Paulino 
Carlos, Francisco Glir.erio, Hermenegildo de 
Moraes, Alve de Castro, Ovídio Ahrantes, 
Urbano de Gouveia, Luiz Adolpho, faria.no 
Ramos, Caracciolo, Lamenha. Lin , Almeida. 
Torres, Brazilio da Luz,La.uro Muller, Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Emili.o B1um, 
Martins Costa. Marçal Escobar, Pereira da 
Costa, Apparicio Mariense, Rivarlavia Corrêa, 
Victorino Monteiro. Aureliano Barbosa, Pinto 
da Rocha, Yespasia.no de Albuquerque, Fran
cisco Alencastro e Pedro Moacyr. 

Abre-se a sessão . 

Deixam de comparecer com causa part ici
pa.da os Srs: R~sa e Silv'.I., Fileto Pire~.Pereira. 
de Lyra,Franc1sco Sodre Rodrigues Lima,)far
colino Moura, Paranhos Iontenegro, Alcindo 
Guanabara, Urbano Marcondes, Almeida 
Gome , Landulpho de Magalhães, Monteiro 
de Barros, Alvaro Botell10, VaUadares, La
martine, Costa Machado, Parafao Cavalcante, 

Alfredo Elli. , Domingues de Castro, Adolpbo 
Gordo, Herculano de Freitas, Cincinato Braga 
Xavier do Valle e Angelo Pinheiro . 

E em <·a.usa. os Srs.EnéasMartin ,Hollanda. 
de Lima. Yiveiw · .Chri, tino Cruz, Trindade, 
José }.[ariano, Aristides de Queiroz, Cleto 
Nunes, \.gostinho idal, Chagas Lobato, 
Fer raz Jnnior, Octaviano de Bl·ito, Arthur 
Torres, Domingos de Moraes, Almeida No
gueira., Costa Junior, Padua Salles e Fonseca 
Guimarães-

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente_ 

O SR . 1° SECRJUTARIO procecle á leitura do 
seguinte 

EXPEDIESTE 

Officio do Ministerio das Relações Exte
riores, de 3 do corrente, satisfazendo a requi
sição desta Gamara no officio n. 44 de l do 
corrente mez - A quem fez a. requisição 
(o Sr. deputado Frederico Borges) . 

Requerimentos : 
Dos empregados da delegacia fiscal do The

r;ouro Federal em Minas Gerac , r ecorrendo 
contra o decreto n . 1582 de 21 ele outubro de 
1893 que deixou de igualar os seus ven
cimentos ao da delepacia. fiscal de S . Paulo 
- A' Commi."Sâ.o de Orçamento . 

Do bacharel Manoel Porfirio de Oliveir.t 
Santos, juiz seccional do Estado do Rio 
Grande do Norte, pedindo um anno de licença 
para tratar de sua saude - A' Commis..<oão 
de Petições e Poderes . 

O Sr. Presidente - Faz parte do 
expediente um ofilcio do Sr . ministro das re
laçõe exteriores, remettendo a inforrnaçõe 
solicitadas em um requerimento do r . 
deputado Augusto ~lontenegro_ e rela.tives 
á questão do Amapà. 

Acompanhando es~as informações copias 
de documento. por sua natureza reservados, 
a r-.'fesa deixa de os mandal' lêr, pam en
viai-os a0 Sr. deputado que fez a. requisição. 
(Apoiados) . 

Está finda a leitura do expediente . 
Tem a palavra o Sr. Bueno de Andrade. 

O Sr. Bueno de &ndrade-
Sr. presidente, direi a.pena dua pa.la•ras· a 
som.ma do que vae dizer não att.ingirá. nem as 
limitadas dimen ões de um brinde . Passo 
em mais preambulos a. discutir a ma.

teria. 
Venho apresentar á consideração da Ga

mara duas representações que recebi do meu 



SESSÃO EM 4 DE JUNHO DE 1895 65 

Estado. A. primeira é de uma sociednde c::i rn
posta de homens de entre os mais emi nentes 
do Estado, dos mais a balisados em questões de 
lavoura, principalmente lavoura scientitica, 
achando-se á frente delles o distincto e sabia 
bota.nico Dr. Luiz Pereira Barreto . 

que, Ee julgar conveniente, forruule um pro
jecto que será submettido á discussão . 

Por essa occasião, estou c r to, a Gamara 
examinará mais desenvolvidamente o a sum
pto . 

O que elles pedem ne-ta. representação. e 
que parece-me de t •JdO O ponto justo, e O 
seguinte . 

A fabrica de Ipanema é propriPd~ de da. 
União, e como fornecedor;1 de fi>rro para a in
dustria do paiz, e uma nu llidade imprestavel 
e onerosa ao orçamento federal . 

O SR. JosÉ CA.RLos- Apoiado. 
o SR . l!!UENO DE ANDRADE-Essa fabrica, 

como fornecedora de ferro, não póde ser u ti
lisada. 

Eu sei, corre uma lenda antiga e erronea 
de que o ferro de Ipanema e aproveitavel 
para a industria. Estudos recentes. quer do 
eminente geologo Derby, quer do illustre clli
mico Fernando Ga11 thier; quer do intelligente 
engenheiro Gonzaga de Campos demonstram 
que o ferro que daquella mina se extrae uão 
póde ser utilisado, porque contém tal q uan
tidade de pho,phoro que obriga a u m gasto 
enorme de combu tíveis na producção do fer
ro commercial. Estudos feitos, analyties quan
titnt1vas e qnaliticativas demonstram i so. 

Entretanto aquelle proprio da União te~ 
grande utilidade porque dentro dos eus li
mites existem depositas importantes de phos
phato de cal que, como todos sabem, é um dos 
principaes adubos para a te!ra depau perada 
pela producção, tambem. e facto .conhecido 
hoje que a lavoura do cafe, em ll!Ilitado tem
po esgota a força o que torna md1:pen a_ve! o 
lançamento de um novo . agente ch1m1co 
na area cultivada para reJuvenecer a pro-
ducção. t . 

Combinando estes dous fac~o. , es a so.cie
dade composta de homens er uditos e prat1cos 
em conhecimento de lavoura e ª!Ilante da 
terra. pauli ta, enviou á con·id :·raçao do Co_El
gres o uma represeutação ped~n'.lo coocessao 
ou privilegio, como melhor dec1?1r a Camara, 
para que esta sociedarle pos a tirar aq.uellas 
jazü.las de phosphato de cal para refer t1l1saras 
terras em algun- p;1ntos do Estado. . 

Eu poderia entrar em largo desen--:ol vi

mento neste assumpto ; ma , tendo_ ?b~ido .ª 
palavra, por conce ão de oradores Jª :_nscr1-
ptos a qu em cardealmente agr:_adeço, nao me 
est ender ei mais sobre a questao · 

o Sa . Josli: CARLOS - E' um asssumpto 
muito importante. 

o SR . BUEXO DE A...''DRADE - Envi~, por
tanto, para a Mesa esta repre "~taça.o, pe
dindo que lhe seja dado. o de tmo con ve
nientr., que .i ulgo ser env1al-a a uma com
missão competente que estude o assumpto e 

Cama.ra. V. II 

A segunda representação que vou submet
ter á consideração da Camara é a igna..i a por 
uma digna commissão de estudantes de pre
pa.rato l'ios, do Estado de S. Pau lo, qne soli
cita a attenção do Congresso para um 
ponto 11 e ref'orma do ensino, j á promulgada. 

E:;se ponto é aquelle em que se exige o 
chamado exame de madureza, isto é depoi de 
pre ta.dos todos os exames de preparatorios, 
sujeita o alumno a uma especie de defesa de 
t hese sobre t orlos os assu mptos em que elle 
já fbi approvado. 

Esta questao parece-me merecer tambem 
deferimento por parte da Gamara, pois acho 
não ser de grande necessidade e utilidade 
para o desenvolvi mento da instrucção do 
paiz, este exame de madureza: 

O SR . JoÃo PENIDO - Quet•em fazer os r a
pazes .já sabias . 

o SR . BUENO DE ANDRADE - Querem fazer 
os alumnos doutores em the ·e de humani · 
darle . 

Ora, si o exame é o fructo do estudo o 
exame de madureza será um fructo, porém 
campo-to de gomos de diversa naturezas, 
um gomo de philosopbia. outro de arithmetica 
outro de historia, e as· im será es>e exame, 
bem comparavel a disparate na ar vore da 
sciencia . 

E de mais, Sr . p residente, fallemos com 
franqueza: nós todos que uppomos ser não 
a nata scientiflca r'o paiz o que eria immodestia, 
,omos qua i todos razoavelmente graduados 
em no sas academias , si ti vessemo de fazer 
esse exame seriamos reprovados sem injus
tiça, qual de nós saberia responder com 
promptidão a uma perl!Unta por exemplo 
-obre a respeitavel serie de reis 1le Portug ·l, 
a data desta quinta cruzada etc, emfim não 
seriamos capazes de satisfazer um tal exame. 

O Sa . JoÃo PENIDO - Não ha no paiz quem 
seja capaz de peestar esse exame . 

o SR . BUENO DE ANDRADE - Si não ha no 
paiz quem -eja capaz de prestar e se e:xame. 
come muito bem rliz o digno collega. que me 
honra com seu aparte, como exigil-o a moços 
que apenas aC<Lba m os seus pre paratol'ios ~ 
E',exig.ir um im po~s i ve l , é difficul1ar a ~ar
re1ra llberal a um pa.iz q11e deUa prec1~a., 
porque na verdade nós não estamos em um 
desses paizrs como por exemplo na Alle
manha, em que a concurrencia nas carreiras 
liberaes, é enor me e atormentada . 

O exa me de madureza, é ainda um absardo 
mathema.tico . 
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Pedinrlo em um sô momento, o total de 1 da linha e i o di_gno ministro não attender 
varhdos e diversos conhecimentos é o mesm<l já. para esse erviço, então é caso de dizer-se 
que exigie D: somma de _l)ll'cell~s hetero-1 que a E~t~ada. ele Ferro Central ~ u~_ramo 
"eneas · é pedir uma cou a imposs11rel. rla adm1mstraçao completamente mutilizado. 
" Tão ~e alongo mais nas min11a coo. idera- Solicite o go_:rerno credites, si julgar neces
ções. envían·1o a V. Ex . a representação para sario, mas nao se ~eb::e ficar inactivo dea.nte 
lhe dar o <lendo destino. de tanta desorgarnzação. 

Yem á. 1\lesa um requerimento dos estu
dantes de prnpar 1torios do Estado de São 
Paulo, pedindo qu e sejam isento~ do exame 
de madureza os estudante· de todos os e,,w.
belecimentos de i 11~trucção secundada da 
Republica, o qual é enviado i Commi "'ão de 
ln trucção e s aude l'ubl ica . 

E' enviado ás Gommissões de Constmlicão, 
Legislação e .Justiça e de Fazenda e Indus
trias o req nerimen to da Sociedade Pastoril e 
Agrícola do Est:J.do de S. Pdulo, pe-!indo auto
risação e priviiei_>io paraexploraçã.o do phos
phatos exi tentes no Ipanema., etc. 

O !Sr. :Lamounie:r Godoí'redo 
n.cllava-se já inscripto pa.r<'I. fallar na hora do 
expediente, pedindo a attenção do governo e 
especialmente a do digno mini tro da indu -
tria. e viação no sentido de melhorar o trafego 
d:i. E trada de Ferro Central do Brazil ,quando, 
pela leitura dos jorrnte~. teve conhecimento 
de que os seu· companheit•os de bancada ha
via,m se reunido e toma.do a si a mi ão pa
triotica de entenderem- e com o mesmo mi
nistro a respeito das medidas indi·pensaveis 
para conse.,;uir- e tal de,ideratum. Não com
pareceu á. reunião por não ter tido aviso, 
mas é solir1ario com a b.wcada. 

Jão veem rle boje a irregu lal'idades <lQ tra
fego da Estrada de Ferro Central do Brazil ; 
ellas tiveram principio no dias luctuosos da 
revolta da armada. ; terminada esta, outro 
incidente concorreu para que a de organisa
ção continúasse - a epidemia elo cbolera ou 
cilolerina : terminada ainda esla veio uma 
o~tra_ causa, natural, motivando a de orga
m açao - a chuvas abundantes. H:i. dous ou 
tres !Ilezes, porém, desappareceram todo 
es e- rnconvenientes e . no entretanto, man
da a verdade que se diga que nunca a Central 
cbe_gou ao estudo lastimavel em que agora 
e ta.. 

Sã.o innumeraveis os prejuizos causados ao 
commercio daqui e rle )Iinas pelo mão ser· 
viço daquella estrada. Os proprio trens 
expressos chegam empre com atrazo de qua
tro a cinco hora nos pontos terminaes da 
lin ha e do ramal, causando transtorno aos 
passageiros, tudo porque grande é a quanti
dade de encommendas emiad,1s por causa da 
demora rlas cargas . 

Si, como affirma o nobre deputado Sr . 
Cupertino de Siqueira em aparte, o atrazo 
dos trens expressos é devido ao máu estado 

Os males que affiigem o commercio de Mi
nas e desta capital por causa da Centrn.l não 
são in ·uperaveis . O_ or·ador tem fé no patrio
t1 mo e nos conhecimento profissionaes do 
illustre mineiro que dirirre a pasta da. in
dustria e viai;ão, confiando mesmo que s. Ex. 
ha de querer deixar no poder um rastro lu
mino o de ua. administração . Mas, si não 
houv~r . n es~e_P~iz qu_em seja capaz de im
pr1m1r a arl rn1111straç-ao da Central u ma di
recção que rlê em re·ultado melhorar o ~eu 
. erviço, então, o orador. que na coo tituinte 
foi dos primeiro a. combater a idea do ar
rendamento, não vacillar,1 um dia em vota.r 
por ella e mesmo pela venda, afim de ver si 
os estrangeiros podem melhor gerir tal ser
viço . 

E um adversario leal e sincero do rligno 
mini tro . Quem falla com tanta franquera, 
quem dirige-se a. . Ex. em termo tão 
ami tosos, não é propriamente um adversQ.
rio, é um amigo do governo qué pede lançar 
as suas vistas para um serviço desorgani
zado. é a.migo que ~ó tem em mira. ver o Sr. 
mrnístro da indu ·tria prestigiado. 

Yae fazer uma confissão sincera. e que 
talvez se.ia taxada de ingenua : depois de pro
clamada a Republica todos os ramos da pu
bli c:i. administ.ração peioraram . 

E' necessario que o governo actual lance 
sobre elles as suas vi·tas oom intencionadas 
e patriotica.i;, correspondendo o illu ·tre Pre
id,..nte da Republica às e-peranças da ~ação 

que, põde-se dizer, acclamou-o quasi em vez 
de elegel-o . 

O Sr. Prudente de Moraes não é o repre
sentante do partido do illustre leader é o 
representante da qua i unanimidade do elei
rorado brazileiro e, certamente, governará. 
com todos o elementos bons e verdadeira
mente republicanos . 

Termina fazendo votos ardentes para que o 
Dr . Antonio Olyn tho emµregue os seus es
forços, a ua pratica. de administraçã e os 
seus conhecimento· profissiona.es no sentido 
de dar melhor direcção á. Estrada de Ferro 
Central do Brazil. 

Vem a Mesa e é lido o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o governo inf01•me a. esta 
Camara, por intermedio do Sr. mini st!'o ela 
industria., viação e obras publicas, quaes as 
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medidas que tem tomado no sentido de 
melhorar o trafego do Estrada de Ferro Cen
tral do Brazil. 

S. R. Sala das sessões, 4 de junho de 1895 . 
-Lamounier Godofredo . 

O Sr. Anisio Abreu toma a pa
lavra para sujeitar a consideração da Ga
mara um requerimento pedindo informações 
ao Sr . ministro do interior sobre questão im
portantissima e que implica interesses es
taduaes e federaes. 

d
. O seu pedido de informaÇ'ões diz respeito á 
iscriminação de rendas estaduaes, e esta 

questão que foi motivo de deba.te caloroso na 
Constituinte, está exigindo uma solução ur
gente e radical. 

Na solução cleste problema está talvez a 
sorte da federaÇ'ão e da autonomia de muitos 
Estados. 

O orador pede ao Sr . presidente que em
pregue todos o.s esforços perante a commissão 
em cujo poder se acna o projecto do Sr. Edu
ardo Ramos, regulando a mataria, p<1 ra 
que ella dê o seu parecer com a maxima ur-
gencia. · 

Por isto que a questão é vital e está per
turbando a vida normal de muitos Estados, 
ella deve ser resolvida incontinenti. 

Depois de ler o seu requerimento, o orador 
passa a fundamental-o . 

A' semelhança de muitos Estarlos, o Piauby 
consignou, no seu orçamento, o imposto de 
patentes commerciaes. O ministro da fazenda 
de então, pediu ao governo do Piauhy, a sus
pensão rlo alludido imposto. Obedecendo, o go
vernador suspendeu provisoriamente o im· 
posto e convocou o Congresso e PSte manteve 
o imposto que continúa a ser cobrado. 

Estavam as cousas neste estado quando o 
actual Sr. ministro interior. fez vêr ao go
vernador do Estarlo a conveniencia de sustar 
a cobrança do imposto para evitar contlictos, 
com a justiça federal. A S. Ex. respondeu 
o governador que só o Congresso tinha com· 
petencia para isso e que iria convocal·o. 

Por não querer tazer injustiça a quem 
quer que seja, é que o orador e seus collegas 
ele bancada dirigem-se, por intermedio da 
Mesa, ao íllustre Sr . ministro elo interior 
pedini1o informações sobre esta gravíssima. 
questão e só depois de recebidas estas, o ora
dor tratará minuciosamente do assumpto e 
demonstrará a irregularidade da eonducta 
dos representantes da justiça federal no seu 
Estado. · 

o orador passa a tratar de uma outra 
questão. 

Tem-se fallarl.o muito na pseuda deposição 
de vice-governado!' do Piauhy, 

O vice-governador d0 Estado, no gozo de 
um anno de licença,para tratar de sua saude, 

retirou-se para o Estado do Amazonas e ahi, 
além de abrir uma banca de arlvocacia, ac
ceitou uma commissão remunerada do go
verno daquelle Estado. Converteu·se assim 
em um pensionista do Estado . 

O governador do Estado communicou o 
facto, em mensagem. ao Congresso e este, 
usando das attribuições que lhe são confe
ridas pela Constituição, cassou a licença. 

(Advertido pelo Sr . presirlente de que es· 
tava finda a .hora do expediente, o orador 
requer 10 minutos de prorogação, o que é 
conceclido.) 

Si o Congresso se tivesse deixado levar por 
sentimentos menos dignos, de odios e de viu· 
g-anÇas, não Iimitar-se-hia a cassar a licença, 
mas declararia vago immediatamente o Iogar, 
considerando que o vice-governador renun
ciava. com a aberiura de banca de arl vogado 

acceitação de encargo publico remunerado, 
renunciara ipso facto o beneficio da licença e 
o exercício do respectivo cargo. 

O orador faz justiça ao Congresso e ao go
vernador elo Estado que procederam nesta 
questão com a maior correcção, mantendo-se 
nos limites da mais severa justiça, do mais 
escrupuloso respeito a lei constitucional. 

Vem a Mesa e é lido o seguinte 

.Requerimento 

Requeremos que, por intermedío da 1Iesa 
da ~amara. dos Deputarlos, sejam solicitadas 
c~pias das mstrucções transmittirlas pelo mi· 
0:1stro do interior aos representantes da jus
t1ça_ fe '1eral do Piauhy, relativas á cobrança 
do .imposto. de patente commercial, e bem 
11ss1m das mforrnações que sobre o mesmo 
assumpto lhe transmittiram os alludidos re
presentantes, 

S. R. Sala rlas sessões, 4 de junho de 1895. 
- Anisio de Abreu.-Anhur de Vasconcellos.
Pires Ferreira-Nogueira Paranagità . 

O Sr. ZaD1a (pela at•dem)-Sr. presi
dente, tenho necessidade de recorrer á bene
vol .. ncia da Camara, no momento actual. 

Peço a V. Ex. que consulte á Gamara si 
~e concede cinco ou dez minutos de urgen
cJ.B., para dar-lhe conhecimento de um tacto 
grave, occorrido hontem na capital da Bahia. 

Posto a _votos, é approvado 0 requerimento 
de urgencia do Sr. Zama. 

O Sr. Zama - Srs. deputados, hoje, 
ao receber os jornaes da manhã li com uma 
tristesa tão profunda que não posso descre-· 
ver á Gamara, o telegramma publicado pela 
Ga;;eta de Noticias, concebido nos seguintes 
termos ( lê) : ' 
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- «Bahia, 3 O Dim·io da Bahia acaba de ser 
atacado traiçoeiramente, à 7 h·1ras da. noite. 
por polieiae di ·fürl,'3.tfo::<. 

T - empr~dos foram feridos. en1lo um 
gravemente. O Dr ~1anoel Freire recebeu 
duas punhaladas; não fo.llamos nos damnos 
materiaesi. 

Eis o esta.do a que e ta.mos reduzidos. -
Redacçiio do Dia1·io.,, 

Ao entrar neste recin o. Sr presidentR, foi
me entregue um telegram111a, ;;igaado pelos 
Srs. Alm ida Cou to, intendente mun icipal e 
senador o Estado, Ar uio Pinna, sona lor, 
Ge1·emoabo, presidente• o Semt 10, Jo é Gon
çalves, senador. Ferrei1a., serrador, Ferreira 
de Carvalho, presidente do con llJo mu!lic1-
pa.1 e J:oyme Villas-Boas, nota.vel a.d Yoga.do 
da ci 'ade da Babfa, 

Este telegramma diz o seguinte ( tê ) : 
- «Bahia, 3 Dei,utarlos Zama e Leovegildo. 
Diario da Bahia atacado traiçoeiramente. 

sete horas noite, p liciae dLC..r~do ·. Dr 
:Manoel Freire recebeu dua - punhaladas~ não 
fallamo" damnos materiaes 

Ei e ·ta.do a que chegamos. Até e ta hora 
nove, compareceu apenas um a lferes com a l
gumas praça . declarando vir garantir em
presa ordem governador. 

Dr . .Jo~e Gonçalve:;. que compareceu loao 
Diario, de...Jaroud1 pensar gal'antia'. devido 
apoio granrle multidão popular que ce1·cou 
Diario, demonstran•l o pl'Ofunda indignação. 
- Almeida Couto. - Ar,,ujo Pinho. - Gere
moabo . - José Gonçalves. - Freire de Car
fJaiho. - Jayme 'Vi/las-Boas. - . alrador Pi
nlw. > 

Sr. presidente, este facto não é um rlaquel
les que po ~a pas,ar de percebi lo á. attenção 
de uma Gamara democra.tica e republicana 
que tem por fim manter e fazer re.,peitar a 
fó1·ma. republicana. redel"cüiva (A.parte. ). 

stancia. alguma e tes acto de viúlencia Con
tra a liberdade da impren:a. por mai · vio
lenta. que po.ssa. ser a Hnguugem desta. 'Jíui
tos np~iarlo: . ) 

Bem dizia eu hontem, r. pre idente, que 
o Esta•lo que represen1o stá reduzido a u m 
Esta.do habita.tio por povo barbara! 

com effeito, em minha longa vit!a publica 
naquella terra nunca a. L ti a um só atten
ta.do .nua a impr nsa. (npo:ad ... •f,. bane.ada 
óahia11a ) P. e-ta"°a i LO re ervadu, nas 
circumstancia pre.entes, para ago1·a, quando 
e acha na. ad ministração interina daquelle 

E;;tado, um conterraneo meu, em cuja adrni
nistrac;ão eu não queria. que "· _·egistrassem 
facto de semelb. nte ordem. (.Apartes . ) 

, 'ão entro na inda1:,racão da auctoria, mas a 
circum tancia r'e ter ido o jornal attacado, 
de te1· sido o attentado p1 a.ticado por solda
do de polici<1. di ·forçados, revelia. que. 11e al
guma. forma., uma p·irte dos podera;; publicas 
não foi ind11ferente a.o acontecimento. 

Acreilit< que - . Ex. que pr ide os no
trabalho- e o· nobres deputado- qoesão meus 
ad ve1· ·a.rios intran 1gentes sejam os pr11nei
ro a bradar comrnigo que não toleram, que 
não con;.;entem ab olutamente que, eja por 
quem iõr e em nome de qualquer ideia, a 
imprensa E-Ja. pert, rbada em ~uas m nifes
taçõe.-. Jimto.< ap01ados e prote.-tus de repro
,;ação T'ºr parte da bancaria b•1hiano .) 

Pois bem, a deputação ba,li iana reprova e 
esta Gamara ig ualmente reprova o attenta
do ! (M11itos apoiados). rão ha realmente 
quem tolere emelhan acto. e depoi de ra 
manifesta<;âo ento-me para que, r1e uma vez 
por toda , enbores, e comprehenda, cowpre
hendam os esbirro:. rlo Governo que a pratica 
de atlentado Lae não deslrnnra a elles pro
prio .mas á. Republica,cu.1a. honra e di.rnidade 
devemos zelar com a licitude de filho·. 

Tenho concluido . (Jlu1tu bem; 111i1ito bem .) 
O attent:do de bontem ·r. presidente. con

tra o Diario da Bahia ha crimes de todas a - O r. Tosca - Sr. presidente, a. Ca
naturezas, crime contra. as ·gurança indivi- mara acaba de ouvir imµressionada a na.r
dual. crime contra a propriedade e ha final- r .1ção feita pelo nobre deputado da Bahia 
mente uma p1 o funda 1'e1 ida no d irei to poli- consta.ar.e de telecrram m< · recebirlo · por 
ticos ilo cidadão- br zileiro". isto é. na 1 ber- . Ex. e pela imp1~n u ta capital. 
dade consagrada pela Con titui ·ão da Cnião. . ·o-, o representa11te do partido federal 
que nos permitte a. to 'o o u o li re da iro- da Babia n ta Camara não temo outl'a in
prensa para manife tar os no so pen ·amen- (brma.ções a apresentar a.o paiz a não >er as 
tos. que o nobre deputar o acabou de dar da tri-

Srs. deputados, o q_ue se r1á. hoje na Bahia, buna . 
póde dar- e amanhã na Capital Federal, e o R. Al:G'GSTO DE FREITAS _ Pois é admi
póde dar-se em cada um do,, E .. ta.do que re- ravel. (Ha outros ap rtes. ) 
pre ent.aes. 

o que se dá. na Babia não é um facto con- O R . To TA- Aguarda.mos as informações 
tra 0 qual a Gamara dos Deputarlos não 11eva para tirar a limpo da tribuna a responsabi
dar uma ctemon · tração de sua reprovação, e !idade dos autores de•te attentado. 
é i to que venbo pedir- \·os. r. presidente , á !'rente do governo do Es-

Quero que se saiba la. fóra que os repre- ta.do da _Bahia est~ um c d· ~ão probo. boae;;to 
~ntantes da .'ação não toleram em cir..:um- l e moralisado, mmto conhecido por :sua vir-
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tudes ci vicas, dentro e fóra tio Estarlo, (avoifl 
rlos) e incapaz da minima responsabilidade 
em tão lnmentavel acontecimento . 

O SR. ZAMA - Nem eu disse uma palavra 
de onde se inferi sse que elle é responsavel, 
nem o di zem as informações que tive. 

O SR. TosTA- Os proprios telegram mas que 
S. Ex. acaba de receb .r são u mr1 prova do que 
avanço, como o illustre deputado acab1~ 
mesmo ele co 11 ft>ssar. 

O partido fe"eral da Bah\a, Sr. presid nte, 
_nií o póde ter nenhum empenho ou interesse 
político em semelhantes atteutados contra a 
imprensa neste momento de crise politica e 
de exaltação de animas (1lpoiaclos). 

E' provavel que os t uleg-ra1wnas recebidos 
pelo nobre deputado tenham alguma cousa 
d_e paixão partidaria, e esta paixão, Sr. pre
sidente, parece revestir a expressão : a poli
cia dúfarçada atacou o Diario (Apartes). 

Como quer que seja, Sr. presidente, devo 
decl'.1rar da tribuna·, que o partido federal da 
Babrn, representado nesta Camarn, não é, não 
foi. nem será so lida.r io com tal attentado. 
seja qual fôr a sua origem e autor ia. (Apoi: 
ados .) 

Nós,, deputados pela Bahia . lastimamos que 
no r eg imen repu hJicano federativo. que deve 
ter por 1 ase a virtu ·~e, se pratiquem taes at
tenta.dos contra a imp"ensa . 

Tenho concluido. (ll1uito bem; muito bem . ) 

O Sr. Zama (pela ordem) rliz que 
depois riesta manifestação da Gamara em peso, 
'.lcredit_a nada mais _restar-lhe a fazer e por 
isso deixa de enviar a Mesa qualquer r equeri
mento. 

E' lido, apoiarlo, posto em discussão que é 
adiada por ter pedir1o a palavra o Sr. Lins 
de Vasconcello~. o r equerimento do Sr La
mounier Godofredo, o1ferecirlo na sessão de 
hoje. 

E' lirlo, apoia"10 e sem d'ebate approvado o 
requerimento do Sr. Anisio de Abreu, ofl'ere
cido na se~são de hoje. 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 152, de 1894. pro
rogando por dous annos o prazo concedido á 
Estra.da de Ferro Leopoldina, como ce-sio
naria da 1\strada de Ferro ele Santo Eduardo 
ao Cachoeiro de Itapemirim, par a a conclu
são da-; obras da l inha entre estes dous pon
tos e dispensa a mesma compr1nbia da con
strucção do prolongamento da sua estrada 
desde a estação do Imbé, no valle do Rio 
Grande. até a do Macuco (2" r1iscussão). 

o Sr. Silva Castro (pela ordem)
V. Ex. e a Gamara hão de permittir-me que 

diga algumas palavras a r espeito rlo que se 
pas,ou com este projecr,o para que a Gamara 
possa votar com perfeito conhecimento de 
causa . 

O SR. PRE IDENTE- V. Ex. póde fallar para 
encaminhar a votação. 

O SR. SILVA CASTRO - E' justamente isso. 
Quanrto a ppar eceu este projecto nesta Gamara 
sobre~altei - me po que vi feri ·1os t res muni
cipios que represento Dirigi- me incontinenti á 
directoria ela E' trada de Ferro Leopoldina, e 
em uma conferencia com seu illustre presi
dente,. o Sr. conselheiro Pa11lino, fiz ver a 
S. Ex. a conveniencia de prolongar-se ora
mal do Imbé. 

S. Ex. autorisou-me a declarar a Gamara 
que a Companhia Leopoldina estava de per
feito accordo com este modo de ver. 

Por e~tas poucas palavras fica a Camara 
habilit icla a votar favoravelmente este pro
,iecto que favorece tres municípios, allivia a 
União do onus da garantia do juro de 6 % 
sobre mil e tantos contos, e é um acto dejus
tiça. (Muito bem; muito bem). 

E' posto a votos e approvario o segui.E.te ar
tigo do projecto n. 152, de 1894 : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' prorogado , por dous annos, a 

contar da data desta lei, o prazo concedido á 
Estrada de Ferro Lt>opoldina, como ce,siona
ria da H:strada de Ferro de Santo Eduardo ao 
Cachoeiro de Itapemirirn, para a conclusão 
das obras da li nha enti·e estes dous pontos. 

São successi vamente postas a votos e a ppro
vaclas as seguintes 

Emendas ao art . to do mesmo projecto 

Ao projecto n. 152, de 1894 : 
E' concedida á Empreza Industrial <le Me

lhoramentos no Br azi l, cessionaria da Estrada 
de Ferro de • azareth ao Crato, prorogação de 
prazo até 31 de rlezembro r1e 1896, para co
meço das obras de continuação da mesma via 
ferrea . 

Sala das sessões, 7 dezembro de 1894 .
José Carlos. 

O Sr. Presiden:te-A emenda que 
ac:1 ba de ser approva ia vae ser destacada 
para constituir pr0jecto em separado. 

Ao projecto n. 152, de 1894: 
Fica a Companhia Estrada ile Ferro Leopol

dina obrigada. a pr0longar sua estrada da ~s
t11-ção do l rn bé até a Barra do Bonança e dis
pensada dahi até Macuco. 

S"la das sessões, 7 ele dezembro de 1894.
Sil'l'la Castro. 
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O S r. Silva C astro (pela ordem) 
requer a retu·ada da emenrla que apr esentou 
relativa á prorogação do prazo á Companhia 
Estrarla de Ferr o de Petrolina á Parnahyba. 

Consultada, a Camara concede a retirada 
pedida. 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
a,rt. 2°, do mesmo projecto n . 152, de 1894: 

Art. 2. 0 E' dispensada a mesma companhia 
da construcção do prolongamento da sua es
trada desde a estação Visconde do Imbé, no 
valle do Rio Grande, até a do Macuco, 

E' o projecto assim emendado, approvado 
em 2° discussão e enviado â. Gommissão de 
Orçamento para redigil-o para a 3° rliscussão. 

Votação do projecto n . 14, de 1895, autori
sando o Poder Executivo a. abrir um credito 
.supplementar ao Ministerio da Marinha, na 
importancia de 4 .516 :323 080, para pagar 
despezas reconhecidas e excedentes a va
rias consignações da lei n . 191 B, de 30 de 
setembro de 1893 (2• discussão); 

São successivamente postos a votos e appro· 
vados os seguintes artigos do projecto n. 14, 
de 1895. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' o governo autorisado a abri r 

um credito supplen,entar ao Ministerio da 
Marinha na importancia de 4.516:323$080, 
para pagar as despezas já reconhecidas e ex
cedentes ás consignações votadas na lei do 
orçamento n. 191 B, de 30 de setembro de 
1893, para o exercício de 189!1, sendo appli
cado ás seguintes rubricas : 

Secretaria de Estado . . . . . . . . 
Quartel General. . . . . ....... . 
Contadoria · .. . . ..... . ...... . 
Gommissariado Geral . . ..... . 
Auditoria . . ....... . .. . . .... . 
Arsenaes . . ...... .. .... . . . .. . 
Capitanias de Portos .. . . . ... . 
Força Naval .... . ... ... . ... . 
Reformados . ...... . .... . . ... . 
Munições da bocca . . ........ . 
Munições navaas ..... .. . . .. . 
Material de coostrucção na vai. 
com busti vel. .. . .. . . ... . . ... . 

5: 000$000 
3:000$000 
6:000 000 
1:000$000 

60 '000 
917:763 •499 

5:000$0110 
752 :284$039 
22:289$505 

436 :815$810 
514:741$684 
550: 000$'000 
108: 157$026 

Fretes, tratamento de praças 
e enterros. .. ... . .... .. . .. 2:663$812 

Eventuaes ............... . . . 1.191 :547$705 

4 .576:323$080 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario . 

E' annunciada a votaÇ'ão do requerimento 
do Sr. Za.ma e da emenda do Sr. Eduardo 
Ramos. 

O Sr. Z aJD.a (pela 01·dem) -Sr. presi
dente, parece-me que é agora a occasião de 
pedir á Gamara a retirada do meu requeri
mento. Depois que o apresentei, V. Ex. se 
lembra que se nomeou uma Gommis:;ão Mixta 
da Gamara e elo Senado, e portanto parece su
perfl.uo nomea r -se uma segunda commjssão. 

Eu, pois, peço a V. Ex. que consulte a 
Gamara se consente na retirada do meu re
querimento, e a V. Ex . que remetta á repre
sentação da Bahia, com os clooumentos, á 
com missão mixta da Gamara e do Senado . 
Assim simplificaremos o no:so trabalho. 
(Apoiados.) 

Consultada, a Camara concede a retirado. 
pedida. 

o Sr. Presidente- Considero pre
judicada a emenda do Sr. Eduardo Ramos, 
pa.r a propor uma commissão mixta. que já 
está nomeada. 

Votação rlo projecto n. 192 A. de 1894. 
abrindo o credito extraordinario de 3:600$ 
p;1ra pagflmento rlos vencimentos de um con
servador, um segundo official e um amanu
ense da Bibliotheca Nacional, a partir de 1 de 
setembro de 1894 (3• discussão); 

E' posto a votos e approvado em 3• discus
são e enviado á Com missão de Redacção o se
guinte 

PROJECTO N. 192 DE 1894 

O Congresso Nacional decreta : 

Art . I .° Fica aber to ao Min isterio da Jus· 
tiça e Negocios Interiores o credito extraor
dinario de 3:6008, para occorrer ao paga
mento dos vencimentos de um conservador, 
um segundo ofilciaJ e um amanuense da Bi
bliotheca Nacional, a partir de l t.le setembro 
do corrente anno,data em que tomaram pos. e 
os funccionarios nomearlos para o preenchi· 
mento destes cargos. creados pelo regulamen
to expedido a 8 de agosto . 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con · 
trario. 

Votação do projecto n. 130 B, de 1894, de
terminando que o montepio dos offl.ciaes da 
armada e classes annexas, de que trata are
solução de 23 de setembro de 1795, será re
:rulado p~lo mesmo decreto que trata do 
montepio dos officiaes de exercito . 

Redacção parai a 3• discussão das emendas 
ela Gam:;i.ra d is Deputados ao pro.iecto n.1 30.do 
corrente anno, vindo do Senado (3• discussão.) 

São successivamente postas a votos e appro. 
vadas as seguintes 
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Emendas da Gamara dos Depiitados ao pro· 
jecto do Senado 

o art. 1° substitua-se pelo seguinte: 
Art. 1. 0 O montepio des officiaes da arma

da e classes annexas. de que trata a resolu
ção ele 23 de setembro de 1795, será regulado 
pelo mesmo decreto que trata t.lo montepio 
dos officiaes do exercito, e Hmbos serão divi
didos em r1uas partes iguaes , cal.1enrto uma à 
viuva, si ella se achar nas co11dições estatui· 
das nesse regulamento, e a outra, a0s tilhos 
successi veis, na fórma da lei, guardadas tam
bem as condições acima referidas. 

Accrescente- se- § l . ºNo caso de não haver 
filhos, a viuva receberá as duas partes. 

O paragrapho unico passe a ser§ 2. 0 

O Sr. Presidente- O projedo vae 
ser devolvido ao Senado, communicando o 
occorrido. 

Votação do projecto n. 218, rle 1894, resta
belecern lo o logar de professor de primeiras 
lettras do Arsenal de Marinha da Cap ital, 
creadopelo regulamento de 2 rle maio de 1874 
e dá outras providencias ( l 0 discussão). 

E' posto a votos e approvaclo em l" discus
são o seguinte 

PROJECTO N . 218- 1894 

O Congresso Nacional resolve : 
Art . 1. ° Ffoa restabelecido o togar de pro

fessor de primeiras lettras do Arsenal de Ma
rinha desta Capital, creado pelo regularpento 
de 2 de maio de 1874, (art. 77) e provido no re
ferido logar o serventuario actualmente em 
exercício nelle. ao qual fica arbitrada a gra
tificação de 200$ mensae". 
· ArL 2. 0 Para o abono dessa rlespeza e ate 

que seja incluída no orçamento a respectiva 
verba fica autorisado o governo a fazer as 
flperaÇões de credito necessarias, ficando desde 
ja revogadas quaesquer disposições em con
tr~rio . 

Votação do projecto n. 67, de 1894, repar
tindo -proporcional mente por D. Na1·cisa Can
dida de Anrlrada e suas filhas a pen-ão que 
aquella percebe por decreto de 13 de outubro 
.de 1887 (disCLlssão unica.) . 

E' posto a votos e approvado em discussão 
'lllliCa e enviado a Commissão de Re·hcção o 
.seguinte 

PROJECTO N . 67 DE ] 894 

o Congresso Nacional resolve : 
Art. ~-º Fica repartida proporcionalmente 

por D, ~\1.rç;sa Çal).çli(l_(l. de Andrad.a e suas 

duas filhas DO. Narcisa Josephina de Audradíl.I 
e Silva e Anna Joaquina de Andrada Aguiar 
a pensão que aquella percebe por decreto de 
13 de outubro de 1877. 

Art. 2.0 Revogam~se · as disposições em con
t rario . 

Votação do projecto n. ~26, d.e 1893, conce
dendo <w Dr. João Silveira de Souza, lente ,ju
bilado da faculdade do Recife,. melhoramento 
de sua jubilação (cliscu são unica); 

E' posto a votos e approvado em diséussã.o 
unica e enviado à Commisoão ele Redacção o 
seguinte 

PROJECTO N. 226 DE 1893 

o Congresso Nacional resolve : 
Art. !. 0 E' coucedido ao Dr . João Silveira. 

de Souza, le11t e jubilado da facu ldade do Re
cife , melhoramento da. sua jubil'Lção, abonan
do -se nesta integralmente a gratitlcação 
ordinarú1 ele 1:600 · annuaes que percebia, 
em vez da metade da mesma que lhe foi mar
cada. . 

Art . 2.° Fica o governo autorisado a ma.n· 
dar pagar ao referido doutor, pela verb.a com
petente, à razão de 800$ annuaes, a clttlerença 
daquella gratificação. que tem deixa.rlo de re
ceber, a contar da data de sua jubilação. 
(Decreto de 18 de julho de 1890.) 

Art. 3." Revogam-se as clisposiçõe::; em con· 
trario. 

Entra.em lªdiscussão do pr.ojecto n . 5A, 
ele 1895, dispensando do concurso littera.rio 
todos os funcciona1°ios das repartições do Cor
reio, nomeados até 29 ele novembro de 1894 ; 

O §r. Ooellho Oin1tra diz que a 
Gamara. deve lembrar-se de que no anuo pas
sado o orador tornou o encargo de defender a 
classe dos emprega.dos do correio que haviam 
sido prejudicados em sew direitos uela pro
mulf!ação elo regulamento que pÔz em ex
ecu0ão a lei n. l94, de 11 de oulubro rle 1893. 

A Gamara, acceclenrlo ao que então disse, e 
mormente a um projecto elaooraclo pela Com-· 
mi,são ele Obras Public~1s, resolveu tvloptar o 
projecto, que hoje deve ser lei, autorisando o 
governo a. revet· o regulamento peomulgad.o 
e a pol·o de a.reardo com as disposições da ci
ta.da lei n . 194 . 

Para execução deEsa lei, 0 goverl!lo actual 
teve necessidade de promulgar um acto que 
tornava dependentes ele concurso todos os 
empregados nomea.dos pela reforma. e que 
por assim d izer foi premio, afim de poder 
aproveital-os, depois de dadas _provas ~e pro
ficiencia.1 e conservai -o~ ou na.o nos ditos lo
ga.res, 
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Promulttada, porém. a lei que nutol'isa a 
reforma, fica o gov1 rno autorisado a aprovei
veit.ar aquelles emp1·egHdos que po1· seu me
recimento e pelos erviços relt>vantes presta.
d_o á Republica. po-iem occupar o cargo que 
terão de fica.r vago pe1as exoner çõe conce
r!idas . E' em vista •'o expo to qu • o orarlor 
orpr hende- e com n aprP,eot.ação do p1•oje

cto, cuja conveniencia não vê e cuja utili
dade é du vido:;a-. 

E' com magua. que o ora.rlot' impugna o pro
jecto que traz a 3.:'sign·1tur11 de di ' tintos col
lega~. 

O projecto manrla ficar dispensado do con
cur o lltterario todo os funccion~rios pos
ta"s nomeados a.te 29 de novembro do anno 
passado. 

Ora. diz o orador, o acto do governo, man
dando ub·oetter o actuaes em pre,!!3.lo a 
cer_ta! di, po ições leafles. termina hoje. sendo 
'.1-. ~1m, quando ei-te projecto chegar a ser lei, 
J•t nenhum re ·ultado produzirá em ben eficio 
desses funccionarios ; e, por i so, ·erá inutil 
termos de votar· este projecto. 

O aoverno. na a.pplicação da reforma de 
1 93 terá occa. ião de aproveitar todo· os bon 
patriota- que, ·icriticando a uas vida.~, e 
dedicaram ao serviço da legalidade. 

Infelizmente estes empreg:1dos teern servido 
de bandeira para encobrir irreaula. ridades em 
algumas nomeaçõ · . 
. Si o fim rlo" illu tres ignatarios do projecto 
e g 1lardoar o relevante er\•iço presta.dos 
pelos cidactão:s que tomaram parte na defesa 
da Iegalirla le, .Lembra o orador. collcluin "º· a 
disposição do •'ecreto de 1865 que ~afofa,z 
p 0 rfeitamente e.~sa nece irlarie . dando pl'e
ferencia a todo qu"' bem ervem á Patria . 

O S r. ~!edeiro!ii e Albuquer
que vem, r:omo r1·lat~·r tl o projecto , tomur a 
sua defes;i .. 
Est.~ certo de que elle não e inutil, cnmo 

ac:edi_ta o eu companhei!·o de ballcada. Em 
p~1me1r.) lo!?'a.r. não e de crer que o Sr. '.\li
mstro ria Viação tenha tão pouca rleferencia 
para com o Congr<>s o que per evere na idéa 
do concurso, vendo que o a, sumpto se està 
debatendo nesta e. ma1·a . ( Apoiarf.ns.) Em l"e
g_undo logar: qu.1.ndo me , o S . Ex. per·is
t1 -e. n P ' OJecto poderia u. como de>e, 
emendado em ·?. di~cussão, de fórma a atten
rler mesmo a Pssa hypotbese . 

Com ::s prom~ções feitas pelo governo pas
~ado, nao se lerrn ne~hum direito adquirido . 
O regulamento ~e então ordenava as promo
•;õe-.: por merec1ment.o. Nenhuma lei definia o 
merecimento. c·1ja. avaliação estava int.eira
mente a arbítrio do Governo . in..,uem. em 
determinada occnsifio, polia exigir,"' portanto, 
como um direito arlquiritlo. essa promo.,-ão . 
E, si o deputado, que acaba de combat.er o 

projecto. affirma que ha analphahetos entre 
os novos nomeados . . . 

o SR THOMAZ DEl FINO- E' engano, é má 
inti •rmação que 1'eram a . Ex . (.-lpoiados.} 

o R . '.\fEDEIROS E ALB'GQUERQUE. .. deve 
a~.er que dope oa. antigo outros havia não 

menos ignorantes e fl.lguns c.o,té com a pécha de 
pouco escrup1doso que, a esticar como se 
quer a noç<10 de direitos adquiridos, tinham 
p,,,. i.•so mesmo direito a todo os accessos. 

Ora.. i;i esse conceito ~e le>a tão Ion~e. por
que não considerar ta.ri bem que aquelles que 
o Sr. Thomaz Delfino e seu · companheiros 
contemplal'am no projecto teem tambem so
l ido direitos adquiridos? 

O Governo pa, ado os nomeou pagando-lhes 
uma prorne~ que podia fazer . Alguns do 
seu comp·tnheiros, pa.ra comprarem esse di
r eito, cahiram em viria : o que e caparam 
devem ser illudido ? Demais, durante um 
longo anuo elle ; puderam julgar-se boa e 
r avidamente pruvido nos seus C•rgos . 

l!:m uma. época de recoo ituição de va.rias 
secreta.rias. deixaram de procurar outras 
collocações fiado, na firmeza de palavra do 
Governo, firmeza em que t.anLo mais deviam 
confiar, quanto o pi•oprio actual ministro,no 
aviso citado pelo 'r. Tbomaz Delfino, appro
vou-lbes clara.mente as nomeações. A hesi
tação po terior de S. Ex . essa é que não se 
ju titica. 

Em abril, ., eis mezes depoi de haver bai
xado essl'! acto, S . Ex. rleixou-se accommet
ter de um tarrl io escrupulo e ordenou o 
concurso, prevalecendo-se. efltre outras cou
sas. de um avü orlo r. '.\finistro da Fazenda . 
~las o Sr . Mini tro da Fazenda. em primei
ro logar, nunca approvou as nomeações fei 
tas; em egundo, oube agir mai cedo, em 
janeiro. menos de dous mezes depois da sua 
ubida ao po'1er e, em terceiro, as reparti

ções para que decidiu eram repartiçõe que 
não tinham tido regulamento no>o . 

Ken lluma paridade exi tia, portanto, entre 
o_ dou caso'. ( Apoiado~ . ) 

Por ultimo, mesmo quando tenha havido 
alguns maos empregados entre os nomeados, 
a lei arma os administradore rle poderes tão 
amplos para. demittil- oo ou propor a ua de
mi são que não ba a menor hypotbese de 
prejuízo do serviço publico . 

O rei;ulamento é t ão minucioso, tão inqui
sitorial e casuistico nos mil e um casos de 
demissão que prevê, que chega a perrnittir 
essa merlida por suspeitas ! ão e preciso 
fazer mal. nem ter tenção de fa.zel-o : basta 
a tenlatioo de :ntençtío . . . Que. portanto, os 
administradores tenham a coragem de pro
por as demissões que julguem necessarias e 
escusem-se, por sua falta de hombridade, de 
suggerir medida geraes. (Apoiados.) 
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Assim, o orador acredita que o projecto que 
Srs. Thomaz Dei.ô.no, Oticar Godoy e outros 
tiveram a feliz idéa de apresentar. deve , como 
uma obra de ,justiça, ser approyado . As 
falhas . que tiver, dirnussões poster10res cor
rigirão. (ll!füito bern .) 

Ninguern mais perlinclo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação. 

Entra em l ª discussão o proj ecto n . lO A, 
de 1895, mantendo na commissão de guarclas
marinlia. para todos os e:ffeitos, até á con
clu8ão do respectivo curso, os aspirantes 
commissionados nesse posto e que serviram 
na esquadra legal e nas flotilhas durante a 
revolta, e dá outras providencias. 

que classe deve ser incluido o guarda-mari
nha em commissão ? 

Ainda o mesmo regulamento determina 
que os alumnos aspirantes reprovados perde
rão a farda e só poderão con~muar o curso 
~orno paizano . Que castigo tera o guarda-ma
rinha commissiom1do ? 

Ainda mais, como procederá o director da. 
Escola Naval n;i, hypotbese, prevista pelo re
gulamento, de tre~ prisões em um anno? 

O O'uarda-marinha na Escola Naval tem 
aloja~nento á parte, rancho, dormitori~. sala. 
re~ervad11 de estudo, todas estas regalias que 
muitn influem na disciplina interna ~o es~a
belecimento ; a f'astados dos alumnos .1!1fer10-
res . o que é neceRsario para se habilitarem 
aos deveres de ofliciaes. _ 

Como. pois, dar estas regalias aos que nao. 
O §r. Carlois Jorge vem iniciar a passaram pelo .cacli,nho por _gue outros passa

discussão do projecto do nobre deputado pela ram e fizeram JUS a promoçao ' 
Ca.pital Federal. porque, como membro da o orador observa que o unico posto que n_o 
Commissão de Marinha e Guerra, não pô le exercito póde-se comparar ao guarda-mar1-
por motivos pofl.erosos combatel-o no seio da uha é 0 de a.!feres-alumno, mas nunca o de 
commis8ão. Sente achar-se em dPsaccorro alferes do exercito . 
com os . seus disti~ctos, co llegas, ~as, . pen~a 0 posto de guarda- marinha é um premio 
que assim C_9mo nao pode haver rnst1tUtoao conferido pela appl icação rlo alumno, segun
ou corporaçao sem que tenha_ por fund:1mento elo 0 recrutamento da escola, e o de alferes 
a ordem, assim tambem ?ªº p~der~ l1aver 1 alumnob é tambem conferido ao alumno que 
çlasse arma~a _be~ orgamsada s1 nao tiver 1 completa os dois primeiros annos do cu_rsp 
por base a d1sc1plrna. com n.pprovação plena em todas as materias. 

O pro.jecto é prejudicial á arm_ada ou pelo Por i3so pergunta si é possível o governo 
menos a Escola Naval. estabelec1mento onde commissionar alumno da escola no posto de 
se fürma r:i officiaes ele marinha., que . mais alfere:;- a.lumno? Um póde ser demi~tido Pº! 
tarrle tera0 de defender as nossas leis e a uma portaria do ministro, o que nao se da 
nossa integ1'idade. . com o outrn, que é um official do exercito. 

A Escola Naval, diz o orador, tem dous o orador faz Iaro·as considerações, notando 
cursos, o prévio e o superior. Os alumnos do que foi uma. com~issão confiada a alumnos 
curso prévio não são militares , não contam da Escola Nô,val, não consignada em l~i, 
tempo rle serviço durante os annos que fre- tanto que surgiu agora como uma questao 
quentam . Estabelece ainda o regulamento da nova. Está r1e accordo com o lJarecer da com
mesma escola duas classes de guc1,rdns-mari- missão quando diz que está no in luito do 
nha: o guarda-marinha alnmno e o guarda- Congresso premiar todos que prestaram ser
marinha confirmado . P.m que classe tem ie viços á Republica, por occasião da revolta., 
ficar o guar cht-marinha commissionado? Na.o mas entende que este premio não deve pre
póde ficar entre os primeiros, que só conqms- judicar direitos de terceiros. 
tam e:;te posto pelos seus esforços, pela sua Veiu á tribuna, mais para justificar a falta 
applicaçii.o ao estudo e pelos exame~; ent1:e de sua assignatura no parecer e roonclue re
os segundos, tam bem não, porque so depois querendo que seju. o projecto enviado á Com
rle t1'es vi~gens de instrucc:ão é que teem a. sua missão de Legislação e Justiça afim de sobre 
confirmaçao. eUe emitt,ir o seu parecer. 

Entre _os beneficiados pelo projecto ba uns : , . . t 
que estao no curso prévio e outros no pri- . Vem a Mesa., e belo, !,JlOtad?: pos o con-
mei1·0 anuo do curso superior. JUnctamente em d1scus~ao o se0 umte 
E~tabelece ainda o regulamento diversas 

classes on categorias entre os alumnos da es
cola, as quaes são organisadas ele accordo 
com o anno que frequenta cada u1u delles. 
AGsim é que o guar rla-rnarinha alu mno elo 
quarto anno faz serviços de um auxiliar de 
offi.cial subalterno. Os do terceiro anno são 
chefes de brigadas compostas de alumnos de 
annos inferiore:;; . Ora, pergunta o orador, em 

Camara V. II 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n. IO A, ~e 1?95, 
seja enviado á Commissão _de_ Leg1sla~ao e 
Justiça afim de sobre elle emittir parecer. 

S. R. - Sala das sessões, 'i de junho de 
1895. - Carlos .lorge. 

10 
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O §r. Jo~é Carlos - Si o nobre 1 Ém 1865, na esquadra em dperações, àpé• 
deputado pelo E;;ta.do de Alagoas, membro da nas se con.tavam um vice-almirante o li rrt 
Com missão ele Marinha e r+uerra, que deixou cbeCe de cli visão. um capi tão de mar e guerra , 
de assignar o parecer sobre o projecto que tres ou quatro capitães de I'ra~ata. outr~s 
apresentei, não tivesse concluido o eu bello tantos capitães-tenentes, e o mais eram prt
discurso de oppo ic.ão por um r r·querimento meiros e segundo3 tenentes modernos, uma 
pedindo que seja enviado á Commis,ão , e Le- porcão de jovens guardas-mar inha e alguns 
gislação, eu não viria hoje a tribuna clefen- &-spirantes . 
der o mesmo projecto . Esta mocidade snstentou-se em seu posto 

No Gmtanto, sou chamado :i discussão de honra até 1870, ganhando em combates se
para me oppor á approvaçã.o deste requeri- quidos os sellS po tos e a gratidão nacional. 
menta, que importa 11reju'1icar as umpto (Jluito bem.) 
por sua natureza urgente (opoüidos) e que o valente almirante Barão da Passagem era 
bem póde dispensar a nova con ulta, que em um simples capitão-tenente, . immediato da 
cousa a 1guma virá demover a dispoRição em frar1ata Ama~onas; o actual Mrn1stro ela Ma
que está esta Gamara de Lazer jus tiça quanto rinha tambem era capitão-tenente e comman
ante aos dignos aspirantes que foram cruel- dava uma corveta de 3• classe; o ex-contra
mente mal tratados pelo Sr . :Ministro da }la- almirante custodio de Mello, apenas 1° te
rinba . (Apoiados.) nente· Saldanba da Gama e os dous 'oro-

Appella-se para. a disciplina que vae ser nhas, jovens guardus-m;1ri11°1a. . 
ser atroz mente offendida com a reparação Só mais tarde é que furam servir na es· 
que se pr etende fazei · aos jovens aspi rantes , quadra em operações os capitii.es ele mar e 
dizem os poucos que justificam o acto do Sr . guerra.Alvim , füisiario dos Sant os e Co~ta 
:.'viini,tro da Marinha_ (Trocam-se apartes). Rodrigue.s e o chefe de e-quadra Joaqmm 

Não, Sr presidente, não se lembram que a José Ignacio. que substituiu Tama.ndaré. 
Escola. Naval manteve- e neutra até certo Recorra- e ao livro do Sr . Ouro Preto, 
tempo, e mais tarde desmacarou-se atirando e lâ. verão regi tra'los um por um, todos os 
em seguida a luva tt face do governo legal. feitos gloriosos dessa esquadra gu~rnecida 
(AJJoiados .) pela leg ião valente dos moços. (Jluito bem , 

A Escola rle Marinha manteve-se neutrél, apoiados) . 
setluzida pelos encantos de uma intelligencia Entre e.~tes contavam-se alguns aspirante 
bem e.•clarecida. mas querlesde 15 de novem-

0 
muitos guardas-marinha. 

bro de 1889 julgou dever con tituir-se arbi- 0 governo de então, querendo premiar es
tro dos destinos do Brazil. O Sr. Saldanha ses serviç s e coagido pela estreiteza cio re
da Gama, depois de apoderar-se do coração rrulamento antiqual'io de uma lei de ferro, 
desses moços, arrancou-! hes o melhor q ne t i- tez uma lei ele excepçã.o para confer ir aos 
nham: o respeito á lei, o a.mal' is in ·titui- aspirantes uma distincção, aproveitando os 
ções. (Apoiados .) guarda! marinha para se1•em promuviilos a 

A Nação conhece os exemplos de valor e 2 •• tenentes graduados com a vantagem de, 
h~roismo que honve de parLe a parte durante quando completassem 0 tempo marcado pela 
a r evolta, que encontro n a maior r esistencia lei . serem confirmados no posto de 2•• tenen·· 
na dilicada defesa rlessa mocidade . tes effectivos. 

Por isso, Sr . presidente, ja rli. se uma vez e 0 orador que occupa neste momento a tri-
não me can arei de repetir: emquanto a mo- buna e mais t res companheiros foram os con· 
cidade não faltar com a sua heroica de'Hca- templ elos nessa occasião . 
ção para a rlefesa da instituições, a Republica Pois si ja temos e~ses exemplos, si são co. 
ha de ser uma realidade. (ílliiito bem,npoiaclos.) nhecidos esses meios de que 0 governo, em 

Eis porque no começo des ta sessão apresen- tempo, lançou mão para remunerar rnrviços. 
t ei o projecto com relação aos guardas-mari · pre tados em época excepcional. qual a razão 
nha que souberam cosq uistar para os seus do escrupulo, do zelo. do amor entranhado. 
punhos a simples rli visa des·e po·to . Sã.o e ses pelo respeito á cli~ciplina. qu?-ndo vemos. que. 
moços que hão de formai· a nos a marinha mfelizmente. de~sa e-cola e que partiu, o. 
moderna, cuja historia e.stá lembrada nas m>iior perigo para a sua disciplina 1 (Apoia
bellas paginas escri ptas pelo Ministro da :\1a- dos.) 
rinha que mais relevantes ser viços prestou á 
corporação, o Sr . Ouro Preto . Não são muitos, s1io apenas 15 moços. que 

Sr. presidente, é bom que se consulte 0 se matricularam na escola. uns no curso U· 
ultimo livro do Sr _ Ouro Preto sobre a ma.ri- perior. outros no <·urso annexo, todos tendo 
nba de outrora paras~ ficar sabendo que foi prestado serviços da maior relevancia em oc
a mocidade quem mais fez, si não fez tudo casião dilficilima. (Apoiar/os.) 
nas guerras do Paragua.y e do Estado Or i- São 15 moços. Sr. presidente, que tiveram 
ental, a fortuna de nrio serem a.ttr::i.bi.dos pebs gar-
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ras do chefe e inventor da neutralidade de retirar :porque era filho do Secretario do 
militares . Ministro da Marinha. 

E no em tanto não se pôde negar ao Sr. 
Sald<•nlla ba.stante merecimento profissional 
e senhor de uma iutelligencia bem edu
cada ... 

O Sa. JoÃ.o PENIDo- r,ifas pervertida.(Apoia
dos.) 

o SR. JOSE CARLOS .... e atécerto tempo 
bem orientada. 

O SR.. JD.io PENIDo- E' perverso. 
O SR . JosÉ C.ARLos- 'a Escola Naval, póde

se dizer no mar , todos os aspirantes soube
ram portar-se cada u m em seu papel . Como 
revoltosos, posso dar testemunho dos actos 
de bravura e intrepidez que praticaram den
tro deste porto mais de uma occasião. Como 
laaes ao governo constituido e cumpridores 
de seus deveres na defesa do. Republica, o 
grupo de moços que se separou do chefe 
Saldanha procerleu sempre de modo a 
bem merecer da. Patria reconhecida. (Muito 
bem.) 

Sr. presidente, depois do advento do governo 
civil, a reorganisaçc"'io da. marinha nacional 
não o:fferece sérias garantias de tranquillidade 
para o futuro. 

Quando se abriu a escola, esses moços esta
vam commissionados em guarda.s-marinha; 
sem a menor consideração, sem o menor 
estudo rlo alcance da medida, baixou-se um 
acto mandando cassar estas commissões e ao 
mesmo ternpo arranca-.;;·am-se com mãostyran
nicas as divisas dos punhos desses bravos. 

O SR. JoÃo PENIDo- Ficaram em uma posi
ção deprimente . (Apoiados .) 

O SR. JosÉ CARLOS - Ainda mai : expu
nham-se es~es moços aos ~arcasmos dolorosos 
dos que foram companheiros do Sr .. ald~nha 
da Gama em Montevidt:o, em Buenos Aires, 
dos que hoje por effeito do indulto riem à 
vontade pelo que fez o governo aos defensores 
da Republica. 

Esses rapazes foram assim despojados de 
suas condecorações, porque outra couso. nã.o 
se póde dizer das divisas que lhes conferiu o 
governo (Apoi,,dos .) Alguns foram até victi
mas de uma celebre inspecção de saude. em 
que os Hypocrates navaes os julgaram inca
pazes e inutilisatlos para servir na marinha 1 

Outros conservaram-se na escola e . ujeita
ram-se a um exame d.e sufficiencia . Tal foi a 
severidade da commi~ão examinadora., que 
todos foram reprovados em electricidade ! 

O SR . BEYILAQUA.- No tempo do3 len tes não 
havia ainda electricidade. 

O SR. Jos:E CARLos-Exactamente; um dos 
moços que ficaram conchegados ao remanso 
da mamãe (risos) durante a revolta. é preciso 
que a Gamara aiba, é filho de um neu tro, 
sinão de um sebastianista. que é o actual 
Secretario do 'Ministro da Marinba .... 

O SR. BEVILA.QUA - Que pelo nome não 
perca . 

O SR . FRA:'\CI co GLICERIO - V. Ex. ga
rante que o secrefario do actual ~Iimstro da 
Marinha é sebastianista 7 

o SR. Josili CARLOS - Si fosse preciso jurar 
e si fizesse fé ó a minha palavra, diria que 
sim. 

O SR . FlUNCJSCO GLICERIO - A palavra de 
V. Ex. faz fé. 

O SR . JosÉ CAarns - A elle não confiaria 
uma só tlas menores estrellas da constellação 
da Republica. 

o SR. SERZEDELLO CORRl~A - Mas, mesmo 
que eja sebastianista ! Nós na mona.rchia 
eramos militares e republicanos. 

o SR FRANCISCO GLlCERIO - Não apoiado . 
Um sebastianista não póde ser secretario elo 
~linistro da ~farinha. A palavra do nobre 
d ... putado o Sr. José Carlos é por mim acredi
tada . 

o SR . JOSÉ CARLOS - Pois pó1ie acreditar. 
Entretanto, note-se que el le é um compa
nheiro muitissimo habilitado e estudioso. 
Não é crime ser-se monarcbista ou sebastia
nist:i.. 

O SR. FRAKc1sco GLJCERIO - O secretario 
do ministro deve ser republicano. 

O SR. Josril CART,os - Entao eu pergunto a 
V.Ex., como meu chefe, que nosacompanl10u 
durante toda a revolta na organisaçiio da 
resistencia : Y. Ex. approva ou approvou o 
acto de neutralidade naquella época do almi· 
rante que hoje é Ministro da :Marinha~ 

O SR. FRANCISCO GucERIO - Eu creio que 
elle não foi. neutro; foi membro do Supremo 
Tribunal Militar, nomeado pelo governo que 
resistia contra a reYolta. 

o SR. BEYILAQUA - Distribuiu justiça 
sui ,r;enei'is . 

o SR. FRANCISCO GLlCERJO- Quanto ao prin
cipio, não acceito a neutralidade de militar 
algum. (Apoiados.) Quanto á hypothese, não 
se: si o actual ~Ii~nistro da ~Iarrnha era ou 
não ne11tro. 

O SR . ANTONIO DE SIQUEIRA-E ha u~a cir· O SR. SJiJRZEDELLO CoRREA.-Não sei qual 
cumstancia : é que u m d©s moços que haviam era o governo que adi;nittia e~sa neutraH, 
comparecido muito de proposito foi mandado qad~ · 
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O SR. FRANcrsc GLICERTO ... Neutralidade Reco··rla os rlia an!!u. tio~os em que a Repu-
é um crime, não ha duvida alguma . 1 blica e a Nação fora m ameaçadas de dissolução, 

1 e a corr.gem destes moços, não tao tn a coragem q SR. Josm Ca a.r:os- .Ja vê V. Ex . que no 1 militar, ma· a que é muito mais ra ,·a, a de 
meio de todas as d1f?~uldades. e!? que se en- rom perem com 0 revoltoso· e unirem-se ao 
con trou o Chefe leg1 t11no da :'açao. rl urante o g-overno, dan 0 a nó outros 0 g •atissimo 
tempo da re~olta, a ne~tralid~de.~e mmtos cons»IO da re rgani·ação tla marinha com 
?hefes e of!ic1aes ~e marinha nao 101 de pouca elementos que não são uspeitos. Não sabe 
impor~nc1a.(~pn:ad .. :) rre ~ntre . e'te ?'~hav~- em que n, pei·1na ne11cia de~ses moços nos pos
se o Sr .. cap1tao de ~1 ,~0ataGMcez ~aln,t, ho.] e tos. póde SPr grave á disciplilllt militar e 
Secretario do Sr. Mrn1stro da Marmha. lembr;i que depois da guPrra ~o Paraguay !lão 

UM SR. DEPU1'ADO- Não tem cabimento o se tiraram a· patente confor1tla por serviços 
que se está pa..."'Sllndo na marinha . prestados em campanha, não ~e tiraram osga

O SR. JosÉ CARLOS- . r. presidente, tenho 
confiança bastante no chefe d.1. maioria, que 
neste par t icular é da Gamara inteira. pa,ra 
qu e não seja appl'Ovarlo o requerimento do 
nobre deputarlo divercrente da Commi ão de 
~farinha e Guerra, po1·.1ue aS>im como elle 
sabe condemnar aq uelles que tentaram der
ruba!' o Poder Legislativo ria Nação, sabe 
tambem fazer ju ti ça e premia1· os que tive
ram a fortuna de se separarem dos neutros 
pa1·a cumprirem o eu dever e defenderem 
a Republica, ameaçada em seus fundamentos. 

Tenho concluído . 

VozEs- Muito bem; muito bem . (O orador é 
eompl"iinentarlo.) 

O Sr-. Lauro ~!ulHer dPcbra que 
não era seu mtuito tomar a. palavra si não 
fôra o requerimento rio illu. tre r1eputado por 
Alagôas . Kão teve a felicidade de ou 1 ir todo 
o discur:::o de ~- Ex., mas parece que a sua 
discussão versou em oppor-se ao pr• •jecto em 
nom • da di$Ci plin;1 militar: dahi ta.l vez. a ne
cessidade de um parecer da Com mi ~ão de .Tu -
tiça em antagonismo ao da Commissão de ~Ia
rinl1a e Guerm. 

Pensa que em ma.teria de clisc:ipllna militar 
muito mai .. devemos confiar na commi,.; ·ão 
que elaborou o parecer do que na Commi são 
de .J ustiça. Por isso declara á Gamara. a de -
P' ito da sympathi01. que 1rnirece-lhe . Ex .. 
qu• o seu voto é contra.rio a esse requeri
mento. 

O orador acredita que esta commissão não 
será intensa ao projecto, porque na Camara 
não h;t muitas vozes contraria a elle. Di
verge do nobre deputa 'o pelo Districto F··cle
ral no ponto em que diz que o governo he i
tou por falta ele lei que autorisa se a ado
pção da. materi~ de que trata o p1·ojo,cto. O 
que fazemos, nao é um act.o em contraposi
ção ao acto tio executivo mas urna lei que 
vae em auxilio do Poder Executivo quaudo 
revelou escrupulos por falta de lei. 

Aprendeu uos banco da. Academia Milita r 
que um dos elementos mor·aes da 1isciplin t é 
a ,justiça, e o pt·ojecto cal'11cterisa-se pl'lnci
pa1mente pela su a justiça. 

lões uma ve7. dados. 
Crê que o acto do nobre Ministro da Ma

rinha inspirou-se em escrupulo rlc mantel-os 
no po··to de commissão, sem uma lei que o 
auturi "1s·e. Poi bem, é a tisfação desses 
escrupulos que a Gamara vae dar por este 
project •.. 

S. Ex. nãC' póde er contrado aos que de
fennerf1 1u a I{ epubl ica, porque está no gover
n qub serviu de rea.~ção à revolta. 

O orador faz ainda considera ~ões a respeito 
do prqje··to e conclua declarando votar con
tra o r·equerimento . 

O s~·. José Bevilaqua - Sr . 
presidPnte. p uco tenho a dizer. 

E te pro.:ecto. como já foi dito nesta Casa, 
e,,tá no espirita, está no cora.ç..'io da Camara . 
Selia e ·cusado, porr.a!lto. encarecer o er
viços de--es distmctos moço<, tão val io;:;os, 
tfi.o ossigoalados f,H'am elles pa.ra a Repu-
blica . (..\po:cidos .) . 

Traz-me á tl'ibun~. o dever de mamfestar a 
ympathia sinceia e profunda. que me liga a 

e e devotados e dignos republicano . e 
aproveitar o ensejo par .•. o1Ierecel' ~ma recti
ftcação a um do top1cos do d1 ~curso do 
illustre 11Pputarlo pelo D1stricto Feueral, sig-
11atari >do projecto. S. Ex . <li se que eram 
1 · os moços. a quem aproveitava o prQjecto . 
!Iom-e enga.no rle . Ex. Não ão 15. ~ão 16; 
e para que não po ·am surgir duvidas no 
futuro. pe·:o a V. Ex:. que faça in erir no 
meu di ·curso os nomes de todos elles, que 
ten llo aqui presentes. 

Sobre o requerimento do meu illustre 
ami<To df'putadu por Alagô ' , a quem não tive 
a honra de ou vir quando orava. direi tam
bem quR o intuito' de S. Ex .. certamente 
nã.o eram hostis ao bom exito do projecto. 

O Sa. CAr-:.Los JORGE: - Confirma. 
O SR. Jo É BEVILAQUA - Conheço-o bas

tante para nã.o poder ~iquer. de momento, 
le\"anta.r du,· i.Jas sobre as iutenções do nobre 
deputa.do . 

Nao acho inconvenient · que o projecto vá 
á Comroi:silo de Legi ·Lação e Ju ·1.iça, porque, 
como já disse o nosso illustre tcarJ,er, seria 
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mai um sacramento com que elle e apre
sen ti1 rh• a dei iberação da Cama ra. 

Ha a.pena, per·mitta-me S. Ex ., um pe
queno incon venieote e e ·tt> s ?avel pela boa. 
vontade. que natu~almente ª?nna a honrada 
Com mi .ão de Ju tiça . tal ·ena n da protella
ção, da delonga, ~el~ meno , no e5paf;O de 15 
dias, st:gundo o he!!1rnento. 

Mas cert" de ·sa boa vonta•le, pa.r ece-me 
que e'~se inconveniente torna-~e perteii;a
mente dispens;ivel. Pm·t':l.nto . , i S. Ex . o 
manti>er. não faç>o duvida em dar o meu •oto 
ao seu requerimento. e . . endo appr·ovarlo . o 
que pPço de. de .ia a h• orada Com mi "ão de 
Legi. lação e Justiça é que confirme o bom 
juizo . que sinceramente aC<Lbo rle expPn<i.er, a 
re.peito d ;1 presteza com que o fü.rá vu!Lar 
ao seio da Camara . 

Era o que tinha a dizer, r. presidente . 
Não entrarei no caminho escabro,o. em que 

por alguns insr.antes pair'ou o meu illustre 
ami"'o d"i'Utado pel Rio ele .Janeiro; não in
dagarei da ,-era ci•'ade de suas asserções. 

Lame11to em todo oca o com . Ex. q"e ao 
meno a appa.rencia~ mnltipla e repetida · 
permittam a appreh nsões revelada por 
S. Ex., em relação ao 1llu trealrnirante, que 
está na admini,.,traçã.o da pastCl da marinha . 
De ejav , Sr pl'e idente, poder proclamar 
bem alto no sei11 do Congresso que 8. Ex . eia 
na marinha brazileira o que foi o general 
Campenou no miaisterio da !?Uerra d~ Fra.~
ça ! lmportava-nos pouco , ao comrar10, seria 
uma gloria para nós e para a Republica que 
s. Ex. fizesse jus a e' ta brilhante pos ição. 

Monarr.hi ta ou não, mas patriota devota.do 
e jn ticeiro ~obretu 10, em sympathias acen
tuarias por 11e1"onali.rlades e mui10 menos 
sympatbia por personalidades. que em gera l 
não pareçam ser aquellas! que melhor de
vesse cen Lralisar as attracçoes de seus affecLos 
e carinhos governamentaes ... 

o R- SERZEDELLO CORRÊA- Em lealdade e 
de•lieação a Pat1 ia, é tão digno como Campe
nou. 

O SR. JosÊ B rnVILAQUA-0 nparte rio mPu 
nobre amigo,represea tante da Capital F<>.Liera l, 
bem mo:tra que S. Ex. não ouviu as mi 
nhas primeira" palavra . Referi -me á appa
rencias . . . e sobre o ia tegro reorganisador 
gPneral Campenou V. Ex bade recor 'ar- e 
que nem siquer as opparencias nunca pude
ram levantar a menor duvida e a menor som
bra de uspeita obre a sua lealdade militar e 
civica no erviço da França Republica. não 
ob ta nte ua franca e leal profis ão de fé mo-
narchica. · 

Oito isto, Sr . p'·esidente. cone! u , ri guar
dando a bôa sorte deste projecto , que, r epito , 
está no coração da Gamara. (Muito bem) . 

Ei~ a lisr.a dos nome : 
Galvão Pl<>ch Areias . 
Pe 'ro Celestino Leivas. 
Joaquim Goulart de Andrade . 
Jo~é Ftaucisco Brau~ão Cavalcanti. 
Noreclino Mario Coelho Cintra . 
Coriolano :\Iario Coelho Cintra, 
M"noPl Vieira Pairo Pamp ooa. 
Armando Augusto Gonçalves . 
He1t 1•r Gonc;a lves Perdigão 
Gabriel Villa No' a Macllado . 
Leodegardo Heleo !01 o da Luz . 
Frandscu Mar 1u <>s da "ilva . 
Alvaro de 1:iixa Martins Torres . 
Will'rid Franci Lyncb . 
Fernando Ara.ripe . 
Joaquim Theotunio Coelho Cerqueira de 

Carvalho . 

Exi tem mais os Srs. guardas- marinb;1, 
alumuos \Vencesláo Calrla e Armando Mon
teiro Esteve' , que f'oram provido por terem 
terminado o 311 an no . 

Vem á 1Iesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em di cu~-"o a seguinte 

Emenrla 

Ao projecto n. 115 A, de 1894: 
Elimine- edo projecto a rlisposiçãodoart.1°, 

lettra B . 
s. R .- Saladas sessões. 4 de junho de 1895. 

- Bueng de Jitulracle .- Ser~edelto Oorrêa.
Dino l/ueno. - Vieira de lvlornes . 

Entra em discu ão o art . l 0 • 

'iinguem mai pe•iiadn a palavra é encer
rada a discu-são do art . 1° . 

São successivamente e sem debate encer
rados os arfas. 2° e 3° do mesmo projecto 
n. 115 A, de 1894, cuja votação fica igual
mente adiada . 

Kinguem mais perlindo a palavra é e11cer
ra11a a tlLcussão e adia<i.a a votação . 

E' annunciada a 2 1 discussão do projecto 
rt. 115 A, de 1894, concedendo varios tavoces 
á~ estrada de ferro con ·truidas pelos Estados 
ou por companhias particulares que forem 
prolongamento ou ramaes das da União ou 
que a estas e ligarem. 

O Sr. Bueno (le Andrade envia 
á Mesa, para apresPntar a consideração da 
t:amara, uma e111enda approvando a lettra B 
do art. !• . o orador acba acceitavel o pro
jecto na parte relativa á construcção, e de 
provavel na parte ref'e1·ente ao cus teio. De 
que serve o custeio actual, quando o governo 
acaba de levantar os preços e fretes de roer-
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cadorias? Abrir excepção para mercadorias é 
uma cousa odiosa. 

Si as tarifas são elevadas sobre bases an
"igas, até 35°/ 0 para passagem, mercadorias 
e para tudo que necessita de transporte, por 
que se ha de ta. vorecer o transporte de carvão 
e outros materiaes para industria particular, 
pergunta o orai!or ·~ 

Demais, esta excepc;ão importa na dimi
nuição nas rendas da Estrada ele Ferro 
central. 

São successivamente e sem debate encer
rados os arfü~os do projecto n. 159, de 1894, 
creando ;,a cidade de Cayenna, um consulado 
lle 2ª classe e autorisando o governo a al1rir o 
credito necessario, cuja votação fica adia1la . 

Vão a imprimir as seguintes 

R EDACÇÕES 

Redacção final do projecto n. 67 de 1894 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. ° Fica repartida proporcionalmente 

por D. Nar-::isa Candida de Andrada e suas 
du:1s filhas DD. Narcisa Josephina dA An
drada e Silva e Anna Joaquina de Andrada 
Aguiar a pensão que aquella percebe por 
decreto de 13 de outubro de 1877. 

Art. 2 . • Revogam -se as disposições em 
contrario. 

Sah das commissões, 4 de junho de 1895. -
J. A.Neiva.-F. Lima Duarte. 

Redacção fina.! do projecto n. 192 A, de 1894 

Abre o credito extraordinario de 3:60u$000 
po.ra pagarneuio a enipre9ados da B:btio
theca Nacional 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l.° Fica aberto ao Ministerio da Jus

tiça e Negocios Interiores o credito extraor
dinario ele 3:600$, para occorrer ao paga
mento dos vencimentos de um conservador, 
um. segunrlo official e um amanuense da Bi
bliotheca Nacional, a partir de um r'le setem
bro de 1894, data em que tomaram posse os 
f'unccionarios nomeados para o preenchi
mento destes cargos, creados pelo regula
mento expedido a 8 de ago.~to . 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das se sões, 4 de junho de 1895. -
Paranhos Montenegro.- Jocio Ai1.gusto Neiva. 
-F. Lima Ditcwte. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARElCERES 

N. 18-1895 

Indefere o requei· imento em que o tenente-co· 
ronet grarluarfo reforrnaclo Antonio Galdir.o 
Travassos Alves pede pagamentoda ditf'eren
ça r/e soldo de major a capitão em dete1·
minc1de periorlo 

A commissão de marinha e guerra, estu
dando o que ha de justo nas allegações que 
faz o tenente-coronel graduado reformadoAn 
tonio Galdino Travasrns Alves na petição 
que dirige ao Congre~so Nacional, solicitando 
pagamento da di:fferença de soldo de major a 
capitão no período clecorrido de 17 de março 
de 1890 a 14 de abril de 1891 ; é de parecer 
que não deve ser attendida, por não lhe as
sistir direito algum á percepção de taes van
tagens visto como em tal período o suppli
cante foi capitão e não major. 

Sala das commissões, 4 dejuuho de 1895.
Gabriet Salgado, presidente.-Antonio de Si
queii-a, relator. - Carlos Jorge.-Ovidio Abran
tes. - Tlwmaz Cavalcanti. 

N. 19- 1895 

Indefei·e o 1•eque1·imento em que o alferes AdoZ
pho Ferreira Bari·os da li'ontoiwa pede que 
stlja contada a sua antiguidade desde 4 de 
janeiro de 1890. 

A commissão de marinha e guerra, a quem 
foi presente a petição do alferes do 1 ºbatalhão 
de infantaria Adolpho Ferreira Barros da 
Fontoura dirigida ao Congresso reclamando 
sobre sua antiguidade, que allega estar pre
judi.carla por má. interpretação do artigo 43 
elo regulamento da escola pratica rlo Rio 
Grande do Sul, resultando ser collocado 
abaixo ele seus collegas mais modernos ; é de 
parecer, que avista elo teor de seus assenta~ 
mentas rlurante o tempo em que frequentou 
a referida escola, não póde ser attendida a 
sua pretenção, pois que, delles consta que o 
suppllcante compareceu ao exame de habili
tação de armas portateis e rleclarou nas pro
vas não responàer as questões por ter pedido 
desligamento, incorrewlo por esse modo nas 
disposições do artigo 43,que manda descontar 
o tempo da frequencia sem aproveitamento. 

Sala das commissões, 1 de junho de 1895, 
-Gabriel Salgado, preside·1te. -Antonio ele 
Siqueira, l'elator . ~Carlos Jorge . -rf'homal• 
Covalcanti. 
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Vn.i a impr ímir o seguinte 

N. 23- 1895 

Projecto 

Aiitorisa o Govenio a abi·ir um creclito ex tra
ordinario ao Mini · teria ela Jiist iça e Negocios 
Interioi·es, na importancia de 6:000$, a 
despender no corrente e:1;erciciocoin o custeio 
do inst ituto Benjamim Constant. 

E m mensagem de 30 de maio ultimo expõe 
o Sr . Presidente ela Republica : 

« Assistin1lo ao Governo o dever ele cuidar 
com a maxima solicitude do futuro dos ceg-os 
ministrando-lhes, nos termos do art. l ~do 
Regulamento do Instituto Benjamim Constant 
approvado pelo decreto n. 408 <le 17 de maio 
de 1890, além da instrucção primaria e se
cunda.ria, da educação pllysica, moral e cí
vica e do ensino da musica vocal e instru
mental, elo maior numern pos,i vel de a1·tes, 
industrias e officios fabris ao seu alcance e de 
reconhecida utilidade e proprios a facililar
lhes recursos de que possam viver, ou, ao 
menos angariar, por meio do trabalho ho
nesto, uma parte de sua sub~istencia, tornan
do-os dest'arte uteis a si, á:; suas Familias e 
a sociedade, resolveu, sob a indicação do 
director inte1·ino do mesmo instituto e at 
tenta a circum:.tancia de terem alli funccio
nado até hojB sómente as ofücioa:; de typo
grapbia e encadernação, autori:sar a aliertura. 
aliás reclamada em relatorios anteriores da· 
directoria desse estabelecimento, das officinas 
de cartonagem (caixas de papelão) devas
souras e escovas e de empalhação, destinadas 
a primeira sómente as alumnas por tratar- e 
de u.m trabalho mais delicado e apropi·iado 
para ellas, e as outras duas aos alnmnos. 

Para realizar-se, porém, a abertura de 
taes officinas creadas em vista do dispositivo 
do art . 21 do citado regulamento e já 
monta''as com material vindo da Europa, 
não dispõe o guverno de meios na lei do orça
mento do actual exercício . 

Nessas condições recorro ao vosso patrio
tismo, solicitando um credito extraordinario 
de 6:000 , relativamente insiguificante, que 
se torna necessario ao custeio das referidas 
officinas :i.té o fim do corrente exercício, sendo 
3:500 para pagamento de pessoal (mest l'es) 
e 2:400$ para acquisição não só de uma. ma
china, mas tambem da ma.teria prima indis
pensa vel. » 

E a commissão do orçamento, attendendo 
aos termos da presente mensagem e a cir
cumstancia de já estarem montadas as offici
nas de que ella trata, sendo, portanto, o cre-

dito destinado a fazel-as trabalhar e á 
importação de uma machina, e ma.teria prima 
indispen ·a.vel é ele parecer que saja adaptado 
o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1. 0 E' o governo autorisado a abrir 
um credito extraordinario ao Ministerio da 
Justiça e Negocios I11teriore::; na importaucia 
ele 6: 000 para despender dentro do col'reate 
exercício com o Insti tu to Benjamin Con tant 
no custeio de h'e~ officinas creadas nos termos 
do ar t .~l do regulamento appmvado pelo de
creto n. 408 de 17 de maio de 1890. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario . 

Sala das commissões, 4 de junho de 1895. 
-João Lopes, presidente. - F. Mayrinck, re
lator. -Ser.::edello Curi·êa. - Benedicto Leite . 
-Lmwo JVIulle?'. - .illberto Ton·es .- .Augusto 
Montenegro, - Jiugitsto Sevei·o. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
adeantada a hora, designo para amanhã a 
seguinte : ordem do dia . 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 5 A, de 1895, dispensando do concurso 

litterario todos os í'unccionarios rlas repar
tições do rorreio, nomeados i;l.té 29 de novem
bro de 1894 ( 1 a discu são ) ; 
· N. lOA, de 1895, mantendo na commissão 

de.guardas-m_arinha, para todos os efeitos, 
~1::. <J: .Sº~!~~~º-d?_ r~e~R~~~~v?._~l~~q,,=~~~~:et 
que o movimento esteve planejado, só t endo 
abor tado por te ·em 1:1ido demittidos min isterio 
e_ chefe rle policia de então-reunião a que as
s~st1ram p •r parte elo exercito Benjamm C·•n
stan t., Madureirn. e o humilde ora 101· que tem 
a honl'a de se dirigir neste momento á. ca-

- - - .... • ,....~ .... TT"n. n. ~,; rlonf-~c: in í•(\J"\ f,pQ._tS\TTt:Ji c:! ~':l 

ou por companhias pa1·t1culares que forem 
prolongamento ou ramaes das da União ou 
que a e~tas se ligarem (la discussão) ; 

N. 109, de 1894, creanno na cidade de 
c.ayenna um consulado de za classe e auto
r1sa o governo a abrir o credito necessario 
(~ª clircussão} ; 

2ª discussão do projecto n . 21, de 1895, 
fixando as forças de terra para o exercicio de 
1896. 

2ª ·~liscussão do projecto n. 19, de 1895, 
autor1sando o governo a abrir o credito sup
plemen~ar d~ 3 . .:34 I :816$713 ao Ministerio d~ 
In<lustr1a, Via.çao e Obras Publicas, no exerm
cio _de 1 ~94, applicado á rubrica- Garantia 
de JUr?s as estradas ele ferro ; 

2ª discussão do projecto n. 209, de 1894, 
autorisando o Poder Executivo a conceder : 
ao engenheiro João Cr olrnt de Sá Pereira de 
Castro, ou a quem melhores vantagens offe• 
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i•ecer, privilegio por 60 annos para constru
cção uso e gozo de uma estr•ad>t de ferro ele 
Pesqueira a Santa Maria d'Araguaya ; e a 
Germano Vert, ou a quem melhore~ van ta
gens offerecer, privilegio por 60 annos para 
construcção. uso e goso da estrada de forro 
que, partindo de Mossoró, no Rio Grande do 
Norte, se desenvolva pela margem direita do 
rio do mesmo nome, passando entre Porto 
Alegre e Imperatriz, pelo valle do Piancó. 
no estado da Parahyba, pelo do Pajehu, no 
de Pernambuco, e neste procurando o rio 
S. Franci co no ponto mais conveniente ; 

2" discussão do projecto n. 205 A, de 1894, 
autorisando ao Poder Executivo a rnver o 
regulamento e programma de estuclos do 
Internato d.o Gymnasio Nacional ; 

Di§lcussão unica do projecto n. 225, de 1893. 
autori~ando o governo a conceder ao cabo de 
esquadra reformado Amaro da Costa Soares, 
uma pensão de l $ rliarios sem prej ui zo do 
respectivo soldo ; 

GonçalvesMaia, Carlos Jorge, Fernandes Lima, 
Araujo Góes, Rocha Cavalcanti, Octaviano 
Loureiro, Ol_vmpio de Campos, Menezes Pea
do, Geminiano Brazil Gouveia Lima, Snn
tos Pereira, A:'gusto de Freitas. llfiltou, 
Neiva. To ta , Manoel Caetano, Aristides de 
Queiroz, Eduardo Ramo~, Paula Guimarães, 
Vergne de Abreu, José !gnacio, Flavio de 
Araujo. Roclrigues Lima. Sebastião Landul
pho, Galdino Lo reto, Antimio de Siqueira, 
José Cario ·, Serzedello Corrêa, França Car
Yalho Americo ele Mattos. Lins de Vasco 1 
cellos, Alberto Torres, Belisario de Souza, 
Eri co Coelho, Fonspca Portella, Euzebio de 
Quefroz. Costa Azeverlo, Nilo Peçanba, Er
nesto Brazilio, Barro8 Franco Junior, Sebas
t ião de Lacerda, Urb3.no i\farcondes, Paulino 
de Souza .Junior, C?. mpolina, Lima Duarte, 
João Luiz, Carvalho MouTão, Vaz de Mello, 
Monteiro de Barl'os, João Peni<lo, Gonçalves 
Ramos. Luiz Detsi, Fortes Junqueira, Fran
cisco Veiga, Leonel Filho, Ribeiro de Al
meirla, Ferreira Pires Cuper tino ele Siqueira, 
Theotonio de Magalhães, Pinto da Fonseca, 
Manoel Fulgencio, Simão da Cunha. Olegario 
Maciel. Paraizo 1 ·a.-:akanti , Lindolpho Cae
tano. Paulo 1,ueiroz, Dino Bueno, Gustavo 
God y, Bueno de Andrade, Vieira de Moraes, 
Paulino Carlos, Francisco Glicerio, Hermene

mi- gildo de Moraes, Alves de Castro, Ovidio 
Abrantes, Urbano de Gouveia. Luiz Adolpho, 
Mariano Ramos, Caracciolo, Lamenha Lins, 
Almeida Torres. Brazilio da Luz. La.uro Mul
ler, Panla Ramos, Francisco Tolentino. Emi
lio Blum. Fonseca Guimarães, Martins Costa, 

Discussão unica do projecto n. 200, de 
1894, relevando da prescripção em que in
correu D. Maria da P~uha Oliveira, viuva 
do alferes reformado do exercito Luiz Antonio 
de Oliveira, para que possa receber o meio 
so ldo a que tem direito de 25 de agosto de 
1875 a 22 de junho de 1894. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 
nutos. 

~ • .J.YtHVU., - .1.: • 

3dacção final do projecto n. 192 A, de 1894 

: Marçal Escobar, Apparicio Marien ·e, Riv,t
J rtavia Corrêa, Victorino Monteiro, Pinto da 

Rocha,Vespat;iano de Albuquerque, Francisco 
Alenca.stro e Pedro Moacyr . 

foi 
Pre o c?·edito ext·i-aonlina?"io de 3:60 ü$000 de 
prM·a pagameuto a empregados da Biblio- Fo1 

.,. ...... . - - l 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os rs. Arthur Rios . Thomaz Del
fino, Coelho Lisboa, Tavares de Lyra, Lima 
Bacury, Sá. Peixoto, Gabriel Salgarlo, Matta 
Bacellar, Augusto Montenegro, Carlos de No
vaes, Bricio Filho. Benedicto L"ite, Luiz Do-

- mingues, Costa Rodrigues, Gustavo Veras, 
Eduardo de BeITêdo, Anisio de Abreu, No
gueira Paranaguã., A1·thur de Vasconcellos, 
Fl'ederico Borges, Gonçalo de Lagos, Torres 
Portugal, Tboma.z Ca valcanti, II det'onso Lima, 
João Lopes , Perlro Borges, Helvecio Monte, 
José Bevilaqua, Augusto Severo, Francisco 
Gurgel, Junqueira Ayres, Cunha Lima, Silva 
Mariz, Trindade. Chatea.ubriand, Tolentino 
de Carvalho. Martins Junior, Pereira de Lyra, 
Coelho Cintra, Lu1z ele Andrade, Arminio 
Tavares, Marcionilo Lins,C?rnelio daFon::.eca, 
Medeiros e Albuquerque, Miguel Pernambuco, 

Abre-se a sessão . 
Deixam de comparecer com causa partici

pada o Srs. Rosa e Silva, Fileto Piret;, Gas
par Drummond, Francisco Sodré, Tolentino 
elos , antos, Ma.rcollino Moura, Paranhos Mon
tenegro, Alcindo Guanabara, Silva Ca tro, 
Ponce de L_eon, Almeida Gomes, Lanclulpho 
de Magalhaes, Alvaro Botelho, Lamounier 
Godofredo, Valladare. • Rndolpho Abreu, 
Lamaetine, Costa Machado, Alfredo Ellis,Car
los rlas Chaga , Domingue de Castro, Adol 
pho Gordo, Moreira da Silva, Hercula110 de• 
Frei ta . . Cincinato Braga, Xavier elo Valle, 
Angelo Pinheiro, e Pereira da Cos'ta . E sem 
causa os Srs . Enéas Martins, Hollanda de 
Lima, Viveiros, Christino Cruz, Pires Fer
reira, Francisco Benevolo, José Mariano, A.r
tbur Orlando Lourenço de Sá, Clementino 
do Monte, Zama, Leovegildo Filgueiras, 
Athayde Junior, Cle to Nunes, Torquato Mo
reira, Oscar Godoy, Agostinho Vidal, May
rynk., Chagas Lobato_, Ferraz Junior, O.cta~ 
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vi.ano de Brito, Arthur Torres, Domingos de 
Moraes, Casemiro da Rocha, Almeida No
gueira, Costa Junior, Pactua Saltes, Alberto 
Salles, Furtado e Aureliano Barbosa . 

E' lida e sem debate app1•ovada a acta tla 
sessão antecedente . 

ORDEM DO DIA 

E ' annunciada a 2ª discussão do projecto 
n . 21, rle 1895, fixando as forças de terra 
:para o exercício de 1896 . 

O §r. Serzedelllo Cor:rêa- Sr . 
presidente. aprove ito-me da largw:iza. elo de
bate sobre a lei de fixação de Corças, afim de 
fazer algumas referencias em defeza dos brios, 
dos sentim•mtos de r1ignida.de e da correcção 
de proceLluneoto em toda a vida publica d,, 
actual secretario do i\!Iinistro da Marinha, 
capitão -tenen te Garcez Palha. 

V . Ex - e a Gamara hão de recordar-se das 
palavras que na sessão de hontem pronunciou 
com grande calor e vehemencia um dos dignos 
representantes do Distri1:to Federal. em rela
ção não só ao bravo e distincto almirante 
Elisiario Bai·bosa., como ta.mbem em relaçiio 
ao seu secretario, ao seu official de gabinete, 
o capir.ão-tenente Garcez Palha. 

De certa, Sr. p•esidente, nã.o me envolve
ria nesta questão, nem viria articular uma só 
palavra ern justlficaçiio á. correcção destes 
dist inctos offici.aes si não fosse, de um lado. 
render pl'eito de justiça a quem a elle tem 
direito, e de outro, consideraç1'iPS pe ·sotirs de 
estima e rle amisade, e mais do que isto, o 
appello feito á minlla honra e á minha ho
nestithvl.e, ao lado da confiança que em mim 
deposita o distini;to amigo commaoda:nte Ga.~'
cez pai ha impondo-me o dever de vir P1;1blt· 
came nte d izer ao Parlamento o que sei em 
relação á atti.tude que S . Ex sempre assu
miu c m l 'aldade e enf;)rgia to 1as as vezes 
que fui preciso defender direitos de sua 
classe e mais do que isto, Sr. presidente, 
sempre qu~ nós, mi.litares, nos reuniarno 
com o intu ito , a inda no regimen passado, de 
defender os nossos direitos, pugnar pAlos lJons 
pri nci pios e coopera.r tanto quanto possi vel 
para o i leal realisado a 15 de novembro de 
1889. 

Sr . presidente, o actual secretario do Mi
nistro da Marinha não é um official desco
nhecirlo ele sua classe. Proft1ssor dos rna i dis 
tinctos, S . Ex.~ por mo t i vos que ó mente 
honraúl e no~1l.1tam um ho•nem e que expri 
metn bem n_ob1lfos1mos escrupulos, que só po
dem posfü1r os caracteres nobres e elevados 
s. Ex. foi obrigado e passar da ac1ividacle d,; 
sua clGL:;se para a cla:>se do:; rel'oPrnados tenrlo 
com isto perrlido a marinha um rlos t~lentos 

ca· '.:arl y' r: 

mais bo ütos, uma das competencias mais ac
cen tuadas que possuía. 

Ain•la recordo-me J.o papel saliente que 
teve este ofli -i.al, q ua.ndo poucos militares se 
reuniam para de tender o que diziam ser di
rei.tos da ela e, ainda me recordo que a S. 
Ex . coube muitas vezes a honra rle presidir 
ás sessões rlo Club Milita"r em época em que 
Madureira com S. Ex ., e tantos outros, eram 
objectn de apreço e attençuo, merecendo _a 
mais ampla ,dHcisi vae iuequi vocaconsideraçao 
dos q11e se i•euniam para pugnar pelo que 
chama vamos direitos e legítimos interesses da. 
classe . 

Ainda mais, Sr. presidente, dos tr.abalhos 
que trouxeI'am o adventu da Republica espe
cialmente na parte referente a conspiraç;fl.o, 
Benj.imin Con,,tant, seu principal factor, não 
pôde dispensar o concurso desse official . 

Mais de uma conterenc1a assisti eu, o di.s
tincto capitão de fragata Baptista. republi
cano de todos os tempos e esse .,filcial nas 
quaes BenjCLmtn solicitou a cooperação desses 
olfü:iae· p<tra o triumpho das idéas que então 
tinham reunido grande numero de militares 
na memoravel sessão do Club ~IUitar de 8 ue 
novembro. 

Ist·> prova, Sr . pre5i.dente, que o distincto 
ofilcial de ma,rinha que occupa actualmr,nr,e o 
togar de secretario do Mini~tro da Marinha 
não póde ser, sem grave injustiça, conside
rado u;peito para os melhores e mais genui
nos repultlicanos de te p:1 iz; e a prova não 
preciso ir buscar no movimento militar, não 
preciso ir bmcar nas reuniões do Club Mili
tar , que S. Ex . presidia, não preciso ir bus
cat' na memoravel reunião de 13 ofilciaes em 
que o movimento esteve planejado, só tendo 
abortado por te 'em ·ido deml[;tidos mini.sterio 
e chefo 1le policia de então- reunião a que as
sistiram p •r parte do exercito Benjamin C1•Il
stant., Madureira e o humilde ora lor que tem 
a honra de se dirigir neste momento á Ca-
11ara, a · provas evit.lentes, i.ncontestaveis da 

cledicação à~ novas instituiçõe , por parie do 
actual secretario 1Jo Sr. Ministro·da .Mari1Jha. 
(lip'JiarLos.) 

Tt:inho mesmo um exemplo mais morlerno e 
ao mesmo tempo mais conv in..:ente para 
aquelles que se collocaram em attitucle de 
resi· tencia a revolta e tomaram parte nos 
ultimas acontecimentos que assaltaram o es
pirita publico e dominaram o paiz . 

Aos elementos mais radicae~ nesta Gamara, 
ao elemento mais r:vlical neste paiz . . áq uelles 
que se apresentam como maiti ost,ens1_va10,ente 
arlhe os da resistencia que foi 0.fferec1da. a re
volta de G de setembro, sabe V . Ex., Sr. pre
sineate, que não póde de fórma alguma ser 
susp ·ito o Sr . Coelho Netto . 

V. Ex. sabe que esse almir!l.nte, nos postos 
difficeis que teve a seu cargo portou-se, em. 

1l 
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relação á resistrncia, com zelo e dedicação 
taes que mereceram do Chefe cio Estado de 
então, por occasião rle S. Ex. desped ir-se, 
quer de ajudante general da armada quer de 
ministl'O, as mais inequívocas provas, as mais 
extr 111rdinarias demonstrações de reconhe
cimento pt>los eno1·mes serviços quP- elle havia 
prestarlo à. cau 'ªque então era chamada por 
seus partida.rios a causa ela legalid11de . 

Pois, bem, Sr . pi·esi lente, i;ra o a lmir;1 nte 
Coelho Netlo, que não pórle ser suspeito ao 
esp1rito mais jacobino, ao espirir.o mais exal 
tado do paiz, era S. Ex . que, q11ando aRsu
mia o logar de Ministro da Marinha, impr
trava por carta ao secretario do actual Mi· 
nist1·0 da. Marinha os seus bons officios ; era 
a esseclistincto official que S. Ex. recorria, 
appell11ndo, conforme dizia, para a sua gran
de lllo tração, para os seus serniç ,•s à Hepu
blica, para o conhecimento profundo que 
tinha da com;a publicas, afim de acceitar o 
logar rle official de galiinete, que p1·es ,nte
mente occupa junto ao almirante Eliziario 
Barbosa, com ta.nto brilho . 

Mais ainda. Um dos ajudantes de ordens do 
Pre idente da Republica. um dos que eram 
mais de 'icados, um daquelles a quem o Chefe 
do Estad., mais cobriu com a sua egide. um 
dos que ma.is intimamente privava com o 
Vice-Presidente da Republica, escreveu ao 
Sr . Palila pedinrlo e instando para que S. S. 
acceitasse o cargo de official de gabin ,~e do 
almirante Coelho Netto . 

Vê V. Ex. portanto, Sr. prrsidente, que 
mesmo atravez rlesse grande periodo de agi
tação, atra vez das grandes crises por que 
pas~ava o paiz naquella occasião, atravez dns 
delações, •1a intriga e dacalumnia, eramdous 
ho11 ens msuspettos, um, amigo particular r1o 
Presidente da Republica, que junto delle 
servia um cargo de confiança; outro, o bo
mem que ao ado do almirante Jeronymo 
Gonc;alves mais distincções merecera rloChefe 
do Esta 1o pelos serviços que S. Ex, affirmâva 
~e terem prest'J,'1o; eram esses 1;ous homens 
ms~ peito , que iam solicitar do :i ctual secre
tario do Ministro da Marinha o favor e obse
quio de ir ser offi.cial de gabinete do ministro 
de então . 

Esse ~fficia.l, porém, não pôrle acceitar e 
não acce1tou a incumt encia ; e sabe V. Ex . 
por que 1 

Por dous motivos . De um lado o seu es
tado de saude, conforme determinação de seu 
medico ern documento que tenho presente 
(mostrn), de out1•0 p~r um grande escrupulo 
de honra, por·que quiz mantsr a isenção de 
animo precisa a esse elevado po to. 

S. S. não acceitou esse cargo de confiança, 
porque não sendo official de marinha em 
activ1dade. ao passo que era inimigo pessoal 
do bravo almirante Custodio ele Mello, s. S. 

era a.o mesmo tempo amigo sincero, de uma 
d1·dicaçãn extraordinaria, do almirante Sal
da 11 ha da Gama . 

p.,r i'"º· em virtude dessPs laços que pren
diam a e-:;es officiaes generaes da armada, 
S s. ,;ul:;ou que naquelle cargo de confiança 
não pode>t·1a. ter a isenção de animo precisa 
para guiar o seu procedimento . 

S. S., official illustrado e intelligente, 
sabi 1 bem a <tcção que teem as relações pes
soaes no espírito e no coração de cada um de 
nó '. com prehendia bem que teria de achar
se muit"s vezes em posições difli ce is, em que 
ou llil-,Vla r]e faltar aos deveres de lealdade 
1°ara c 111 o Chefe do E·tado. e S. S. e1·a in
cap iz cli~so. ou havia de romper com os de
ver s de amizade sagrada, ou, mais do que 
isso. 1levia talvez servir-se dv seu cargo para. 
man1 te,t<ições de hostilidade aberta e formal 
a um in imigo eu. 

o SR . .JOÃO PENIDO-Quando ha devel'eS 
ces ·a a a.mizade . 

O SR. ElRZEDELLO CoRREA- Am·edito que 
sim, que quando ha deveres cessa a a11dzade; 
mas o nobl'e deputado s 1be quanto isso é 
difli1· il, quanta somma de enArgia, quanta 
abneg .ção, quanto desprendi 111ento é n"ces
sar io te r para que umbolllem possa ab ·oluta
mente cumprir Lso que V. Ex. a ffirma. e que 
é tão fa .. i l de dizer e tão diff:icil rle fazer. 

Em relação ao capitão de fragHta, eu já o 
disse,liavht como causa o seu prec,. rio estado 
de sau le que não lhe permittir1a ter a acti
viilade que delle se esperar ia. (Apoiados .) 

Em torlo o caso, Sr. presidente, o que eu 
pretendia era justamente o que acabo de 
fazer, i to é, mostrar que o actual ~ecrf'tario 
rl o Ministro da Marinha tem inquestionavel
ment.e serviços importantis imos a este paiz; 
tem muitos e grandes serviços a pt'opa.ganda 
e á p1·oclamação da Republica. S S. foi um 
rlos officiaes de mª'rinha escolhidos por Ben
jamin Constant para entrar no movimento 
de 15 '1e novembro, a qne prPstou a sua co
operac;ão; e,ainda nos dias angustiosos da re
volta, S. S. era solicitarlo pelo almirante 
meno > suspeito ao movimento legalista, o 
Sr. Coei ho Netto, para occupar o cal'go de 
official de gabinete, o mesmo cargo rle con
fiança que · . S. exerce hoje, com tanto bri
lhantismo, junto do almirante Elisiario Bar
bosa . 

Isto vem provar que, longe de ter sido in
correcto, chamando esse dis tincto official 
para seu auxiliar, o almirante Elisiario Bar
bosa não fez mais do que seguir os desejos e 
as inspir·ações que o seu amigo particular o 
Sr . Coelho Netto, em épocas mais difliceis do 
que as que S. Ex. tem presentemen te, havia 
manifestado quando solicitára daquelle offi-
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cial a. sua boa vontade para auxilial- o na 
pasta ria muinha. 

Isto vem provar ainda que o almirante 
Elisiarin Harbosa, gloria immorre1Joura. deste 
paiz. verdai.lei_ra gloria_ nac:onal, mu~i~ado 
dis tincto. clle10 r1e cICatr1zes, adqu1r1das 
com 1100 ra. com lealdade e dedicação á Pa 
tri<t, póde e '1eve continuar a prestar á Re
public;1 os seus valiosos serv iços pela con
fiança que inspira a touos nós. Lastimavel 
seria fl ue o espírito exaltado do jacobinismo, 
que um -·adica.lismo inconsciente sem norte, 
eivado de paixõ<>s, pretendesse arrancar da 
su:.i µo;i ç. o Je ministro um dos almirant es 
mai · d isti11ctos r

1a no sa Patria , um dos ser
vidores 1oais nobres, uma das lealdades mais 
acceo tuadas que tem tido este paiz. (Apo
iados; ;m~óto bem.) 

Conforme disse hontem em aparte, S . Ex. 
podia, como Campenon, servir á, Republica, 
porque r m bravura, em lealdade ao paiz, em 
dedicação, em serv iços, em honradez militar, 
em e ·1T upulos d.e consciencia, como Taman
daré f' Osorio, S. Ex:. não tem quem lb.e seja 
supet'ior. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. José Oar.B.os (pamuma expl?:
caç,;,, pessoal)-Sr. pre idente.pedi a palavra 
para uma explicação pessoal, tão ómente para 
deixar bem accentuada a proposiç;\o que hon
tem Vê!DC<-i !'eferente ao illu trado compa
nliei ro d classe que boje exerc · o cargo de 
Secrer.ario U!l Sr . Ministro d ' lvI rinha, o il
lustre Al•11i.1·ante Elisiario Barbosa. 

SI'. pre ·1dente. V. Ex. e a Cam ra acabam 
de ou vir do nobre deputado Sr. Serzedello 
Cor·rêa que o Sr capitão de fragata Gar~ez 
Palb<i rteixou de acceitar cargo; rlo ma10r 
confiança durante a revolta, ('ntre os quaes 
destaca-se o de secretario do Sr. :ilmirante 
Coelho Netto, então Ministro da Marinha, 
pela razào unic·t de ser inimigo p ·ssoal do 
contra-almirante Custodio de Mello, em
quanto que era amigo dedicadissimo do con
tra-almii-inte Saldanha. 

Por est,: motivo, Sr. presidente, encarre
gou-se o proprio Sr. deputado pelo Districto 
Fed r,.1, de explicar a neutralidade crimino~a 
do Sr. capitão de fragata P.1 lba durante a 
revolta H a raziio que o levou a não acceitar 
o convite do Sr. almirante Coelho Netto. 

Durante a revolta os seus escrupulos leva
ram-no a conservar-se em po~ição r• serv,.da, 
commo·la e seg-ura, porque era inimigo pes
soal de um dos chefes do movimen 10 e tinha 
rehções da mai · estreita amizade e com mu
nhã.o de idéas 1·om o chefe do- n ·utro~. ( liuito 
bem.) :'io emtanto, logo depois de termi
nada a revolta no porto du Rio 'e Janeiro, 
S. Ex . vem á. ton 1 dagm1 e faz-~e Secre1 ario 
do Sr. Mi nistl'o da Marinha, desp1· za1l'10 os 
mesmo~ escrupulos que deveria con-e1•var, 
poio: no novo e contort,avel emprego ia. ter 
o ·casiã.o •le collaborar no julgamento da
quelles mesmos cll.efes revoltosos. (.lluito bem, 
apoiado~ . ) 

O Sa .. PRESIDENTm-V. Ex. pediu a palavra 
para urna explica~ão pessoal. 

O Sa. Josli: CARLOS- E' o que est •U fazendo 
colll toda. a cl" eza. 

Sr. p l'esiden te, V. Ex. e a Cama1·a já devem 
saber que inf,- lizmente a nossa marinha de 
guerrCL e·tá di'lidicla em gl'Upos d 1~tin<'tOS , e 
pl'ofundamente dividida. O grupo dos amil(OS 
do Sr . Custodio d·" Mello, o grupo d11s ad•Jl'a
dores do Sr. Saldanha da Gama e o gru P" rios 
crimino~os neutros O Sr. capitão de fragata 
Garcez Palha agol'a a qual dos tres perten
C<>rá 1 

o ~R. BRICIO· FILHO-O Sr. Palha é um of
ficial r econbet:idamente mona.rchista. 

O SR. Jo É CA.H.LO~- E' pos·ivel, Sr. pre· 
sidente, que um offi.cial nesta, condições 
possa exer.·e r· o cargo de :::>ecretario 10 Sr . 
Mini~tro tia Marinha, com a neceesar a im
parcialidade para co\laborar na dbtribu rção 
da justiça e na apreciação correcla d con
.iucta dos offi.ctaes e praça dos clifferentes 
grupo indicados? (Apoiados. Troca11Me apm·
tes.) 

Pois, não foi o proprio Sr. deputado Serze
'1 ello Corrêa quem veiu colloc.ar o Sr. capitão 
de fragata Garcez Palha na difficU posição de 
~uspeito para. qu"1quer autorid .. de q1Je tenha 
de julgar os f .cto"' e os homens que tom ·ram 
parte na revolta de 6 de setembro ? (Muito 
bem.) 

Pó de esta Camara, pócle o Sr. Presirl ente 
da Repul.ilica, poderá., emfim, a Naçãu inteira 
confiar na justiça de actos emanados do ::>r -
::>ecretario dos Negocios da Marinha. com rela.
ção aos officiaes e praças da a!'mada q u<> se 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Não compre
hendo o que seja offi.cial neutro. (Trocam-se 
muitos apartes.) 

conservaram leaes ao governo legitimamente 
constituído, emquanto outros mantiveram- se 
encastellados em uma neutralidade affrontosa 
para a disciplina militar, pa.ra o ~espeito ~ 
lei e para o reconhecimento de!1do aos «;li
reito do Chefe escolhido pela Naçao ~ (Muito 
bem. Trocam-se apartes.) 

o SR. JOSÉ CARLOS - o Sr. capitão de 
:fragata Garcez Palha é .um official ele mere
cimento e b 1stante habil, o que não impede 
que se condem-e a conducta que teve du
rante a revolta. (Apoiados . Trocam-se apartes.) 

Certamente que não , Sr . presirlente. 
(Apoiados; trocam-se apartes .) A prova ahi 
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-está no que fizeram aos aspirantes commis
sionados em g uardas-marin ha . (Apo iados .) 

Ul\f SR. DEPUTA.DO - Hoje em dia cão crimi
nosos os oillciaes que defenderam a Republica. 
(AJJoiados .) 

O SR . JosF. CARLO - Querem um exemplo 
ele lea Idade ~ Poderei dizer com orgulbo, Sr. 
presidente. Encontram-o no humilde orador 
que neste momento occupa a tribuua . 

Sabe toda a gente e sabe et marinha inteira 
quanto fui ami~o do Sr. Cu todio de Mello ; 
-e não tenbo hoje pezar de ter mantülo com 
elle durante 25 annos relaçõe~ da mais cordial 
amizade e admiração pelas su11s qualidades 
de homem e militar. 

Separei-me delle logo depois rle 23 de no
vembro por motivos já bem conhecidos, e, ele 
volta de meu desterro, declarei publica.mente 
que era o unico homem ele quem .estava sepa
rado para todos os dias da minha vida. 

Declarada a revolta e nella en volvido um 
irmão qu3 criei em meus br11ços, hoje lº te
nente da armada, e mais um punhado dos 
ineus melhores amigos e companheiros ele 
lucta. não lancei mão de srs motivos para 
me declarar neutro, porque não podia ser in
di:!ferente á causa da legalidade, não podia 
ver de braços cruzados perigar a sorte da 
Republica. (illuito bern.) 

E, ma.is ainda, Sr . presidente, ouvido e 
procurado para tomar parte nesse movimento, 
declar•·i com toda a franqueza. que me con
tassem do lado opposto para batel-os , porriue 
a causa era má e eu era escravo da cohe
rencia de conducta e de principios . (11füito 
bem.) 

O SR. BruCio FlLno- V . Ex . prestou os 
os mais assignalados serviços á legalidade. 
(Apoiados.) 

O Sa. Jo.'É CARLOs- Qu:wdo a marinha de 
guerra nacional necessitar de quem se sacriri
que para manter limpa, respeitada e queri 'ª 
a sua handeira e os seus brios, eotre o· mais 
decididos hn. de encontrar este ma rinhetro, 
mui~o embora já afastado do serviço activo. 
(M"mto .bem). Mas não se procure por uma 
;ieutral1tlade criminosa, mal definida, con
demnada entre militares (apoiados) prPjudicar 
11ma corporação de um passarto glorioso, 
.cheio de serviços immeosos a e , ta Patria bra
.zileira, que é digna de melhor sorte. 

Tenho concluido . 

VozEs-Muito bem; muito bem . (O o?·ador 
ê comprômentado.) 

O Sr. JLins de VasconceHo!l' 
(pela ordem) - Sr- presidente, mio tenho in
tuito r1e oppor-m e ao prujecto n . 2 1 de 1805, 
fixanclo as forças de terra para o ext'rcido 
"Cle 1896, e até lhe bypotheco o meu voto ; 

mas a r apida leitura que delle fiz ~uO'cr~riu-
me alg u 1T1as cons içler ações , que V.E'\ ";meus; 
nobr •s collegas me permittirão que passe a 
füzer. 

Pare~e- me qne o 1111mero de praças fixarias 
no proJecto pitra o e:ffect1vo do exercito é um 
pouc11 exaggerado. 

o SR. AN'J10Nl0 DE SIQUEIRA - A questão · 
é de ponto cl..i vista. 

O SR- LJNs DE V ASCO:'.'ICELLOS- V . Ex. vae 
ouvir as razões qu9 tenho para a im me 
pronunc!ar . 

o SR. ANTONIO DE SIQUEIRA - o ffi fl lhor é 
não marca r n umer·o algum e ficarmos com as 
boas intenções . 

o SR. LTN~ DE VASCONCELLOS - Além das 
boa intenç.''ies ha alguma cousa. mais. 

E t .1nto é assim que quan ln , e deu a re
volti de 6 de ,etembro o eff ·cti "º do exer- 
citn era infe1•i ir ao que agora se ped e, e en
tretílnto batalhões patrioticos organizaram-se 
e, junt • ment•' com a guarda nacional mobi
li <lfla, proporcionaram ao governo o ele
mentos de def ·za, dos quaes tc'í.o h ·1hil e 
proveito ameut 1 se u i.ilisou _ 

O SR . ANTONIO nE SrQUEIRA - A p r-ozar de 
todo e:;se concurso foi necessario crear bata-
1 hõ •s nas t r e.s armas . 

o SP •. LrNS DE VASCOXCELLns - Ma-; o go
verno nã.o se aproveitou d··ll s. Acr,,rl(to, 
portanto, que e 11 uma quest>io mom •11tosa 
o governo póde contar com o cnncurso 1•at io
ticn de to to- os brazileiros. Si poré•n, a Ga
mara entRnder q1 1e as ·im não é, ella re:;ol
ve á a pprovando o projecto, ao qual d eclaro 
nã negar o mPu voto . 

Entenclo, por ;m, ')Ue ha outras nece-ssicla
des e mui 10 urgentes para a qual a Cam1ra 
eleve i;rnalmente voltil r asna attenção, afim 
cl" arlllar o governo com os mr·io-; n@c~s~a
rios para sati~fazel·as com a pre tPza exigida. 

Ainda ilontem ou vim• sapal vra d 1 illustre 
deputado mineiro, Sr . Lamouni ,,r G1 dofredo 
exigindo explicações d;1 parte do ~ ove1 · no a 
resµeito do modo por que é feito o seniço da 
Est.rar'la de Ferro Central e da~ caUSfL.' que 
sub. i tem. difficultanrlo o transporte ele mei·
caclorias pela mesma estrada. 

Acredito, poi·, que, além de outras neces
dades. esta é de tal ornem, tão imperiosa, 
qne nos deve Le'rar a attendel-a pr1•s urosa
mente, afim de f'ornecer ao gover1io recursos 
amplos para satisfazel-a prompta111ente, sem 
o que tenhamos talvez de ver augmentauos 
os males não pequenos ja exi tente~ . 

E, aproposito disto, me permiltirá V. Ex: . 
que faça ligeiras consideraçoes, mo -tr ndo 
em alguns pontos a sem razão do illustee 
deputado mineit·o e as Cftll~as mu 't.iplas que 
teem conconido para '1i üi fficuldade que se 
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ob erv-a no erviço de transporte da Estrada 
de Ferro Central. 

São de duas ordens as clifficuldades de 
trau. p·ll'te naquella ferro- via: umas se re!'e
rem a.o tran ·porte de mercador a , e a e·te 
re~pe1to direi a Gamara: quan o e creou a 
E · rada le Ferro Central, não .e C?giwu t .1-
vez que ella che~ s~e a tomar tao :ap1da.
mente as propol'çoes colloss<;lf'S que lloJe tem , 
de modo que parn as necess1da~es que se pre
Yiam ruram a.penas con tl'U1do· pequenos 
aalple ou a1•mazen , que teem ido augmen
Üi.dos progl'e j~-a.mente; ma quea·nda._a vim 
são ainda insnlTJc1entes pal'a a nec s1da.des 
do t.rafi go que tem a e trada. Ainda mai~ . 
um ·1 das cau~as que actu am para a.ugmen tar 
grandi>mente as diíll <'uldades de tean ·porte 
com que luta. ;ictualmente aqur·Ua. estra
da fui a t ~nsição rapida do trabalho e~
cra. vo p•1ra. o tr-abalbo livre sobretudo no 
Esta.dos de i\Iin .. s e S. Paulo, par , onde e 
m ui Lo nu 11ero. a a corrent de immigração, 
cujas ne"e sitlades de sub isl.encia, exigem a 
im portaç.'fo .e gencros limenticios, e de 
out ª" nC'ce~ idade e;n mui10 maiur quanti
JaJ,.. •lo que a que era exigida p la. pop11l:lção 
esf'ra va e me mo pela não e'cra ,·a. ; da.n 'o-se 
ainda o fa ·ti) de ter diminuiúo con~i·Je1·avel
meut,e ., plant<1ção de cereae . A diminuição 
des H pl:tntio t1·ouxe a neces~idacle rle i , por
tal-o~, o q11e fazemos hoje em grande e cala , 
fot' toda es·a import<içfio rer an exíguo. 
a:·mazens ''ªE ta:;io Central. Gambüa. e São 
Diugo . 

A rstradn. não estava prepal'ada para sati -
fazpr de 1•rumpto aquelhis exi:.:encias, e dahi 
a r1 i !Ikul a11e de mrins de ti-an,,por1 e. Para 
pr·wa · m.olJa- a,-erçte~ . citarei um faeto: 
na Alf n iega de-ta. ca.pital importou- e no 
anno pa~sa.io uma quantidade rle a.noz tào 
elevada que, repartido o ,eu Yalor pelo dia 
do a.11110 , vê-se que pagamo' di iria.mente 
quatro mil libra· ó dt:llse g nero, e desle 
arroz pequ ·na porl:ão fica m~ • apitai Federal 
é q u<1 i tudo exportado para os E ta.dos d! 
s. 1 auto, .linas e Rio . 

0 SR. VE;;P.\SIAXO DE_\LBUQL:'ERQUE-E:>timú 
muit11 ouvil-o, porque i:-:.so seni. um argu
mento contr:l. o futuro arrendamento . 

o. R . LIX DE YASC01'CELLO -o mesmo dá
:!E com o trigo. que no ve111 do l{JO da Prata. 
ct. ia importação dá uma renda ann al adua.
neim aesta capi tal equh•alente a 3G.000 conto· 
mais· ·~ menos, nã~ fa ll ando na impnr1.ação 
da alf<~t:~ e de_ mmto~ genero: de pri111eira 
necr~-1 de, cuJa maxuna partee trnnsport.ada 
pela t>_tra la pai a o, E tados or ella servid<•S. 
Além di:::o. ª" condiçõe em q11E> se arb1,u 
ne trs ultimo~ temposaadmini,traç;io. não 
só pPlas necessidares da revolta de 6 de 
setembro, como pelas chuvas que causaram 

grandes inundações no primeiro mezes do 
corrente anno, a.ugmentara.m con 'irleravel
mente ª" ditficuldade já exi tentes ecreara.m 
<ti nda outras , taes como a. reparaç•io e substi
tuição de grande par te do material rodante, 
e ae.;umulo de grande quantidade de cargas 
nos depo itos da Central edeoutras e tações, 
constituindo verdadeira plethora que, á ilni
tac;ão do que se !lá no organismo humano, ou 
não podia ser rapidamente removida . 

Tudo is to drve ser levado em conta para 
explicar a dirlicu ldaoie materiaes de trans
porte da Estratla de Ferro. Ha além desta. 
uma outl'il erie de difficuldades, e a que se 
refer·e pl'Opriamente ao tran'porte de mate
riaes para • E,trada rle Ferro Central e p<tra 
ns que e tão na depe ·dencia della.. E' ,abido 
que o prolon~amento da Estrad<t de Ferro 
Central, e achando em estado de receber 
trilho· em mu t.· kilometro- j 1 constr11idos e 
de poder começai· o eu tralego , ainda não 
póde ser 1 rafegado porque n estrada não tem 
o materiaJ neces ar1u e aprop1 iado para o 
trau~porte rle t i lhos. e até mesmo pa.ra o trans
po1·te do carvão nece. •ar10 para o tra f'ego da 
Ccntr-al. ella luta. com erias difficulda..Je 

r.::·o que e nota para o :prolong tmento 
poder-se-Ilia citar para. toda a esm1.da qu 
vào t e1· á Cen tral 'o Brnzil. Nem é po ivel 
deixar ue ser assim, porque tem a est1·acla 
apenas actualmente 160 carros para o trans
µ .. rte de m: wr ai pesa..fo. corno carvão e tri
lhos. e ga ·tan lo e.stPs ca.rr 10 dias, mai ou 
meno· . pai a fazer eu trajecto de i1la e volta, 
da Estação Cen1ral ao fim das linha - e vice
versa, não po 'el'á ter a estrada em trafego 
activo diariamente mais que 16 carros. Com
µrelwndrm os nobres deputado" que com este 
peq11eno numero de ca.l'ros para o e1 viço de 
tra.n.p 'rte de materiae , é impo~si>el tten
der-se as innumeras nece~ idades da E trada 
de Feno CPutral. 

O croverno não S'3 tem descui1laclo rlisto, 
mesmo as admmktl'ações p1ssad· E>sforc-ada
m1-nte procuraram 1'em. dtar a difficuld ides 
naquellas epo;;as já. exi-tentes ; porem tive
ram algum tempo sua atteaçüu abs rvida 
po1· outros a-sumpto momento os , e não 
puderam attenLler convenientemente as neces-
i 'ade que. h~je muito augmPntada , asso

berbam a admini tração actuaL 
' a . nào ~e d1n-e por i so exiair que o 

actual mini tro po-·a desrle já ~a.tisfazer com
pletamente taes nece idades . 

Pos~o gara n tir a V. Ex, e á Gamara, assill!' 
como ao nobre deputado por Minas, que ª Q_?-1 
lwntem faJll.u . que e·tas neces ·id a~e estão 
,endo e·tudada e a ttendida tão rapidamente 
quanto po, i'l'el, e e,tá bem proximo. de mim 
quem. com conhec:imento de cau a, pode asse
gurar si é ou não, ifficil tal tarefo. 
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E' bem abi 10, Sr. presidente. que difficul- \ 
dades de todas as ordens en contf'am as admi
nistrações superiores rla E trada para a 
realis,.çiio das medida de que tanto neces -ita 
para a boa organisação e execução do eu 
serviço Mas, o governo não desanimará 
deante rl• s multiplos obstaculos qne tem 
encont1·ado e cnnta rest.it.uir ao p~iz moral i
sada e produçtiva aquella joia nacioual. 

Não é nova a l!!'ita contra a •lifficulrlade de 
transporte na E -trada de Ferro Central e 
contra suas 'iver sas admini. trações. Creio, 
si nãn me Pngano, teve começo na a• mini
stração <10 Sr. coronel Souza Aguiar . 

O SR. VmsPASIANo DE ALBUQUEHQUE- Da hi 
come(.:OU a grita, mas o erviço estava desor
ganisado . 

O SR. LI 'S DE VA co 'CELLOS - Entretanto, 
aquPlle ad 11 inistrador, com o ·elo e acti vi
dade que lhe são p culiares. re-olveu em um 
mo111ento eludo a crise de tran,.porte, collo
cando- e na Barra do Piraby e dirigindo pes
soalmente o erviço. 

o SR. VE;;'PA-IANO DE ALBUQUERQUE-Tenho 
oprazerdeou11rV. Ex. fozerju ·t íça aum 

dos mais di tinctos admi11istradores 1laq11ella. 
estrada . 

o SR. LINS DE VASCONOELLOS-Tão di ' tincto 
e tão identificado com o serviço da P~trad», 
que saci-ificou sua _aude. procurando resol
-ver os 11 agoo' problem. s a ella inherente.- . 

Accresce a tudu isso o estado das linhas, 
que n• cessitnm rle set•ios reparos, q ue desde 
alg1 1m tempo não téem podido s:>r completos . 

O SR. VrC'l'nRINO MONTEIRO - Esta não é a 
razão ; a razão é o desleixo de alguns. 

o SR. LINS DE V ASCONC I· LLOS- ão dirf'i que 
e i'evido a deSIE'iXO, porque então teria de 
accusar as administrações pa$sadas, sobre as 
quaes devia pe ar essa accusação. M •S as cir
cumstancias excepcionaes em que se acho11 o 
governo obriga• am a e trada a attender mais 
a uns que a outros serviço ; tanto mais qu .. 
ba tava o relaxamento PID nma só da :>Pcções 
de conservação da estrada para inutil1:sar 
t odos os esfor ços rl as outras . 

Ü SR. VE PASIANO DE ALBOQUEHQUE - 0 
serviço da Estt·.,da de Ferro Cen tral não 
par. unem foi desorgani ado pela revolta _ 

o SR. LINS DE V ASCONCELLOS - Mas o meu 
illustre collega ba de concorriar que d ura nte 
aquelle tempo a estrada não podia at.tendc-•r 
ás necessidades tio commercio e da lavoura 

o SR. VE PASIANO DE ALBUQUERQUE- \ ntes 
da. revolta o serviço diario do transpoi-te era 
de l.300 toneladas . Durante a revolta esse 
serv içoelevou-se a J.500 tonelad;•s diarias. 
P ergunto": foi desorganisado o serliço cum 
esse augmento ~ Não. 

o SR . . l SÉ CARLOS- Apoiado . 
o SR. LTNS DE VASCONCELLOS - Não nego; 

teve que ramspol'tar manrimentns e matedal 
pe, ado dA guerra para Porto :-.Jovo e para 
outros p 1ntos onde e ta vão solda''" . 

O nob1·r · deputados não 1•en Pm que estou 
cPnsnranrlo ; estou apenas mo:str·anJo as diffi
culclacles das adm i.nistraçõrs pas ·adas e da 
actual, e provando que nã" é po,,i vel satis
fazPr de .prompto esta difficuld ides, como 
des1>ja o nobre deputado por Minas. 

O R.. Jll ·-E CARLOS - E' p,.eciso notar que 
durante a revolta o serviço ficou todo trans
tomado 

O '-'R. L1 DE V A.SCONCELLOS - Ainda bem 
que V. Ex. o diz. 

O SR. . .lo~É CA.RLO - Hei de mostrar. 
O SR. LlNS DE V A.SCONCELLOS - V. Ex. pre

stará um bom serviço ao governo ,,_r,tual. 

O SR JosÉ CARLOS - Estou faltando de 
accorrlo com o honrado ex-tl1rect.0r da 
E trada de F'erro Central, que conbece perfei
tamente em es e erviço. 

o R. LINS DE VASCONCIDLLOS - Tudo isto é 
verdaçle; mas , o qne não é menos verd:tde é 
que as experlições erão bastante clemoradas, 
aponto de moita genero ficarem com pleta
men te deteriorado- nos armazens. 

Um SR. DEPUTA.Do - Mas, a culpa é da 
CenLral~ 

o SR . L!NS DE V ASCONOELLOS - Não sei si 
a cu lpa é da Central. 

Ma , o qne sei é que o facto é verd:i deiro. 

0 SR. VE PASIANO DE ALBUQUEHQUE -
Tendo sido q ua~i interrompi do o tr" togo, em 
virtude d, ultima epidemia reinante, du
rante mui to tempo deixou-se de tr·a11sportar 
mercaclol'ins para o interior, não soffr···nrio 
comtudo a parte do territorio mineir-o, servi
da pela Estrada de Ferro Central. nen b uma 
privaçã1• de genero , e podendo o ·tl' 11ta.r-se 
tlurante tres mezes . Isto indica que no i11te
r i-0r de Minas bavia um stoch de genero" su 
perior ás nece~si1lades normaes, da zona ser
vida pela e tra 1a de ferro . 

o SR. LIN DE V A. CONCELLOS - ACCPito a 
expliC11ção elo meu hônrado colleg'' , mas rl vo 
dizer qae tenho noticias de pontos do Estado 
de Mim1s onde u ma sacca de as,u ca1· custa 
135$ e ainda assim não havia á vewh1; e as 
reclcimaçõ •s diarias que sei haverem chegado 
ao conhecrmentu da administração, p ·''indo o 
de,,p·1cho de generos veem em auxilio do meu 
argumento. 

O SR . JosÉ CARLOS - Não por cil usa da 
E trada Central, mas das estradas de trafeg(} 
mutuo. 
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0 SR. Ll.NS DE V ASCONCELLO - ' . Ex. 
diz que não é por causa. da Central, ma os 
armazens da Cenr.ral chegal'a111 a est;tr mPzes 
e meze abarrotados, sem dal' est'oamento ás 
mercadorias. ( Apa1·tes .) · 

N""ao pensem os nobres deputados que e tou 
accuicoando á administração do nus·o honrado 
collega . .. 

O SR. JosÉ CARLOS - V. Ex. r1 ve ser o 
primeiro a defender a estrada Central. 

o SR. LI:'> DE VASCOXCELLOS .. f ,ço jns· 
tiça a . Ex.; os elemento· que <1 f111·a.m ac
cum u lando r augmentanJo-se du1·ante a a' · 
ministrai ão tle ~ . Ex. concorreram para 
estes l'actos, apezar da sua dediea.i;ão ao se1·
viço. 

Para attenuer a estas nece::sidai es o Sr. 
Ministro rla Viação tratou de füzer encom
menr1a rle m teria.!, contando com um cre•1ito 
de 5 mil conl;os, ex i tente no thesouro; mas 
na occa:ião de fo r.-rnar os contractos S. Ex. 
soube pela rep;irtição re.;;pecti va quti e se 
credito tinha cahido em exercicios findo . .. 

o SR. VE PA~IANO DE ALBUQUERQUE - E' 
exacto. 

o SR. LlNS DE V ASCONCELLOS - Cito este 
facto para p1•ovar que não ten ho por fim 
accus.1r a adm nistrat,:ã.o, e meno a admi
nistração do iJlusLre 'r. coronel Vespasia.no, 
que prPs tou tão bon serviços . . . ( .4po•ados.) 

O SR. VE 'PASIANO DE ALBUQUERQUE -Tratei 
de cumprir o meu dever . 

o SR. LINS DE V ASCONCELLOS . . . ma que 
não p idia pre:;tar á e trada o erviço de 
que ella uece sitava, porque não po- uia os 
elemen Lo necessa rios. 

O Stt. Josli: CARLOS - Foi como o bollandez, 
que pagou o mal que não fez. 

o SR. LlN' DE VASCONCELLOS - Dnu e.tas 
explicações ao illu tre deputado m1nei1·0, 
para pruvar que . Ex .. o l' . )Ilnistro da 
Viação, não ·e tem descurado ·1e prover a 
estas 11ece,-sirlarles, melhorando quanto pos
sivel o serviço. 

0 SR. VE~PASIANO DE ALBUQUERQUE - Não 
profer i uma ó palavra de accu a1;io á. admi
nistração d;t estrarla . 

o SR. Lrns DE VASCONCELLOS - E acredito 
que V. Ex. ej't b~tante justiceiro para não 
fazer essa accusaçao . 

O Sa. VE"PASIANO DE ALaoQUERQUE - E' 
questào de justiça e não degenero-ida.de. 

o SR. LLNS DE V ASCONCELLOS - E por is o é 
que appellei pcJ.ra o espírito recto de v. Ex. 
Portan tn, . Sr._ presiclen te., cr.eio que uanrlo 
estas expl1caçoes tenho satisfelto os desejos do 
nobre deputado por Minas e demon trado que 

o honrado Sr. ).fini-tro da Viação, o distincto 
mineiro Dr. Anto11io Olyntbo não se descuida 
tle melhorar o serviço rla estrada, nem de at
trnder as uecessirlarles el o seu Estado natal. 
(Muito bem; miiito bem . ) 

Ninguem mai pedindo a palavra, é encer
rada a • iscus ão do art. l 0 , e :-.ucce: i va
mente sem rlebate a discu são r1os arts. 2°, 
3° e 4° do mesmo projecto n. 2 1, de 1895. 

E' annun•·iada a votação das materias in
dicadas na ordem do dia. 

dio . Ul'Ce ',.:1va111e11te e em debate <1 ppro
vadas :i- reda·~çõe· fioaes dos projectos 
os . 67 e 192Ade 189.J . 

Votação do projecto n. 5 A, de 1895, dis· 
pensan lo do concurso litterario t0dos os 
fUnccionar iOS '1a8 repartiÇÕPS dO correio, UO· 
meados até 29 de novembro de 1894, l" dis
cu ão. 

E' po~ to a voto e approvado em I" dis
cussão o seguinte projecto n. 5 A, de 1895: 

O Congres:;o Nacional r ,"solve : 

Art . l. ° Ficam di'pen~ados do concurso 
litte1•ari 1 (primeira entrancia) todo os 
funcci inar io das repartições do correio at& 
29 de novembro do anno proximo pa• ado. 

Art . 2 . º H.evugam-se as disposições em 
contrario . 

O Sr . Thoniaz Delfino (pela. or
dem) requer dispensa de mtersticio para o 
projecto n. 5 A, de 1895 entrar amanhã 
em 2 discussão . 

Consu ltaua, a Gamara concede a dispensa 
pedida. 

Votação do projecto 11 . 10 A, de 1895, 
mantendo na com mi ão de guardas-marmha, 
para tudos os effdtos, até- á conclusão do 
respectivo curs.,, os a pirante commis· 
sionados nesse posto e que ser·viram na 
esq uarlra Legal e nas flotilha~ durante a. re
voltll, e dá outl'as providencias (com o re
querimento do Sr. Cal'los Jorge), I dis· 
cu são. 

O ~r. O l.rlos Jorge (pela. ordem) 
requ r a retirada do requerimento que offe
receu na sessão de llontem, para que o pro· 
jecto n. 10 A. de 1895. fo e enviado á Com
mi ã.o de Coo tituição, Legblação e Ju ·tiça . 

Consult.ada, a Camara concede a retirada. 
pedida. 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em 1 ª ilbcussão o seguinte projecto n. 10 de 
1895. 

O Congresso ~acional resolve : 
Art . 1. 0 O· a-; pirantes cornmissiona~o no 

posto de guardas-marinha e que e tiveram 
em serviço na esquadra legal e na flotilha do 
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Rio Gr~nde do Sul conservarão esta gra.
duaçii.o, para torlos os eil'eitos,ate á conclusão 
do respectivo curso . 

§ 1. 0 E' autorisado o croverno a r eadmittil· 
á matricula na Escula. I 1aval. com os fa.vo-·es 
de ·ta lei, aquell - os refer ido aspirantes 
que havendo p~dido demissão, queiram vol
tar· ao S('rviço da arma.rla.. 

§ 2 . A estes aspfrant!'s será. applicado o 
disposto na lei n. de 1867, o.rt . 7" . 

Art . 2. • Ficam revogadas as di po2ições 
em contra.do . 

O Sr . . J o é C ar os (pela ordem) 
requer dispen.:a de intersticio para o p: ojecto 
n. 10, de l894,entrar em 2° d i~cussão . 

·consultada, a Camar:.i. concede a di:spensa. 
:Pedida. 

Yr.tação do pro.iecto n . I 15 A. de I 94 , con
cerlentlo varios favores ás estradas rle ferro 
constrnida. pelos estados ou por c,1m panhias 
pa rticulares que forem prolongamento ou 
rama.es das ''ª União ou que a estas se li
gar"m (2° discussão). 

E' posto a voto" e ap 1:ro>auo. alva. a 
em n a. do Sr. Bueno de An rade. o se
guinte art. 1° do projecto n . 115 A, ele 1894 : 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. l. º As e:trar!as ele f<'rro cons1ruirlas 

pelo.· esnulo. ou p0r companlii:ts p:u'ticuia 
res, qne forem prolong1mc·nw ou ramaes da 
da l'n ão ou que a estas se ligarem, gosarão 
dos . eguintes !iwores : 

a) transporte gratuito 11U!> c·tradas rla 
União para as loco:notiva.. car1·0 , W'" gons. 
tri ho~ e mais m •tE'rial met1llico tl•·stinacJ.o a 
sua c11n trucc·~o ; 

b) abatim~nto de 50 ºJo, scbre as tarifas 
actuae:, para o tr;insporte do com husti vel e 
olllrn. materiaes nece~surios para o seu 
CU tPiO. 

Pa1'a!!'rapho unico . Só terã·• r!irdto a e.::te 
fay01·1 s a. e.,:radas que ain la não th-erem 
ren,'a liqui?n ou a tiver·em inli>r or n 5 ºI• 
sohre o cap1, al nPllas effectivam<"nte empl'e· 
gndo, cr>ssando o· me: mos logo q u0 a refe
rida. renda attinj~ áquella porcentagem . 

E' posta a. .-oto- e a.pprovada a . eguinte 
emen'1a. do r. Bueno de A n frade ao art . I 
do prnjecto n. 115 A, de 1894 : 

Elimine-se do :lrt . 1° do projecto a Iettra b. 

São successivamcnte postos a •otns os se
guintes artig 1S do projccto n . 115 A de 
1894: 

A'·t. 2:º No regul~mento que expedir para 
a ~xecucao das.ta lei , o Pres11 ence ela R0pu
bltea fica autor1sarlo a impor mulLa de um a 

cinco contos de réis ás e'>trada que, por 
qualquer modo . abusarem da concessão que 
lhes é feita., podendo suspendei· os la vores 
mencionados áq uellas e:strada ·, que. para 
obtel-11s. v ri icar· e haverem dado informa
ções falsas ou fraudulentas. 

Art. 3." Ficam rerngadas as dispo ições 
em contrario . 

E' o projrct.o, assim emenda.do, a.pprova.do 
em 2° dbcu-são e enviado á respectiva com
müão para redigil-o para 3· dbcussão-

Yotação rio proje~to n. 159, de 1894, cre
ando na cidade de Ca:renna um con ulado 
de 2ª classe, e autorisa. o governo a abri r o 
credito nee0ssario , 2° discu~são : 

São successivamente postos a votos e appro
vado~ .,m 2 discu ~ão o- seguintes artigos do 
projecto n. 159, de 1894: 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . l . ° Fica cJ'eado na cidade de Cayenna 

um consulat.lo de 211 classe . 
Art. 2. • O governo é autorisado a abrir o 

credito nece-,ario. 
Art. 3. 0 Revogam-seasdisposiçur:>s emcon

trario . 

OSJt·· Bri· ioFilh.o(pela ordem) diz 
que, comp1·ehendendo a Camara até onde vae a 
im•J rtancia e este projecto,.enrln todo accor
de- na ~ua uecc>s~u1:ule, ac1·eilita <JUe ninguem 
contestará a nrgenci11 da.ua adupç;io, agora, 
que intPre ses imp01·tantes brazileiros adrnm
se lig;1do~ a nos·a trouteim . Por e.1e motivo 
ped~ que se rnn ulte a Camara i conccd_e na 
di:pen 11 ào inte"sti io para entrar o p:oJecto 
rm 3• discus""i.o qu;. nto a1!tes . 

Con~ultada, a Gamara concede a cli:'pensa 
pedida . 

E' annunciacla a votação do projectn n. 21, 
rlc> J~:J5. fixando as forças de terra pa.ra o 
xercido de lt-95. 
$ão succt-s:·i vamente postos a vr•tos e appro

va dos em 2 discus,ão os seguintes artigos 
elo projecto n . 21, de 18\15 : 

O Congrcs·o • -acional decreta: 
Art. l . 0 A fo ças de terra para o exer

cício de 1896 con ta1 ão : 
§ J • 0 Dos 0Hic1aes das di1Icrentes classes do 

qu•Lrlro do excl'cito . 
§ 2. º Dos alnmnos das escora militares até 

l . :b O p1·aças e 200 para a e col:l. de sargen
tos . 

§ 3. 0 De 28. 160 praças de pret. d istribuidas 
de acrordo com os quadros em vigor, a quaes 
poderão ·er elevadas o.o dobro, ou m ais em 
circumstancias extmo1•dinarias . 
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.A.rt . 2. 0 E•tas praça~ serão completar as 
pela forma expres a do art . 87 § 4° da Crrnsti
tu ição e da lei n . 2556 de 26 de :-e tembro de 
1874, com as modificações e~tabP lecidas nos 
arts. 3 · e 4" da lei n . 39 A, de 30 de janeiro 
de 1892. 

A rt 3. 0 Os voluntarias e as praças que. 
findo o seu tempo de serviço . cominu orem 
nas fileira com o sem engajamento, perce
l)erão as gratificações estipuladas na lei 
n . 247 de 15 de dezembro de 1894, e quando 
forem e:ccu-os do serviço se 1 hes conced.,rá. 
nas colonias da União um prazo .te terras de 
1.089 ares. 

Art . 4. •Ficam revogadas as disposições 
em contrario . 

O Sr. Ovidio Abrantes (pela 
01·dem) requer dispen ;i de inter~ticio para. o 
projecto enlrar amanhã em 3 dLcussã•i . 

Consultad , a Camara concede a dispensa 
11edida . 

Sã.o succes·ivamente sem debate encerrados 
em 2' ri i:;cus ·ão o artigos do projedo n . 19. 

e 1~95, aui, 'i><ando o g.rverno a abrir ocre
dito n ·Pl"nentar de 3.2.tl :8 i6.:;7n ao ).li
nisr.eriu ela Industria, Viação e Obras Publicas, 
no e ·ercicio de 189.J., applicado á rulirica
Gara11t.ia de juros <i.s estradas de ferro-cuja 
votação ti a adiadêt . 

E' annunc·ada a 2 1 discussão rlo projecto 
n. 209, de 1 94, aubrisantlo o Po 'er Execu
tivo a co11ce 1er ao cngen lteiro João C· ockat 
de ~á PerPi1·a. de Castro, ou a quem n elhores 
va.ntagens offereccr, pri v1legio por 60 a nnos 
para c1.n.tf'ur·ç-ão. uso e goso de uma estracl;i. 
de fol'ro •e p, squeira a Santa Mar1::i. r''Ara
gu:1y; e a i;ermano \'ert. ou a qu ·rn me
lhore:- vanta..rf-n · offerecer. privilegio por 60 
anuo: p n1 a. con. trucção. uso e goso da es
trada de fê~rr que, paI"tindo ele Mossoró, no 
Rio Grande d•> Nor~c, se desenvolva pela 
mar~em 'ir.'ita do rio elo mei;rno 11om . pa. · 
sando ent ·e Porto Alegre e [m pera triz, pelo 
vali<' do ~ anc·ó. no estado da Para hyl1;t, pelo 
do Pajehu. 11? r1e P rnambucn, e ne 'te pro
curanJn o Rio S. Francisco no ponto mais 
conveniente. 

Entra em discussão o art. lº. 

§r ... i"1sé Cai:'ios-E' dP admirar. 
Sr. pre_ 1dente, que ~e pretenda obter a ap
prov;içao df-stc pro.1ecto, que importa uma 
desµeza enorme para a União . f! Uanrlo a Ga
mara. c11mprehPnden o a grav1darlc do mo
menwe QU• renúo evitar conce~ õe. fdta<quasi 
tumultuar mente. e~colheu uma commissão 
enc:.reg·1Ja de e!abor •r um projecto, ado
ptando um Plano Geral de Yiação da H.e
publica. 

Oamnr" V. II 

Sem que esta commissão tenha apresenta
rlo o seu trabalbn, não acho prudentP. e re!?ll
la ,. votarmos aqui novas concessõe de e- tra
das de fer ro, que, a lém de acarr rt r compro
missos para a União,póde muito bem ser que 
venha complicar e até mesmo prejurl icar 
o plano geral que tivermos de adoptar. 
(Ap?indo.< . ) 

A Commissão E!>pecial desta Gamara pro
cura snti:;fazet· os desejos de todos nó,, tantr 
que l'ez mon tar no 2º anda t· desta casa uma 
important'l succursal da Secretaria de Via
ção. com todo o material preci. o p •ra esse
e.~tudos pes •·al habilitado qne fez <'estacas 
daquella. repartição, iaclush-e de enhistas, e 
tod s percebendo uma gri1 tifica~ão especial , 
além rlos vencimenios ela tabella . 

Já vê, porr.anto, V .Ex.,Sr .presidente, que 
con ~ém e.pararmos o result,, do do trabalho 
da COlll !UiS::.âO . 

Tudo o que for sahir deste proposito é 
crear embaraços para a pt·opria commissão, 
é levar o Thesouro Nacional a tomar novos e 
mais ~.l'l'isr.ado~ compromissos, é augmentar 
a afllicç:io ao afflict.o, é finalmente, Sr . presi
' ente. compromett<>r ainda mai ns creditos 
da Republica.e autori~ar que se ponh" em du
vida o patrioti ·mo dos seus legisladores . 
(Apoiado · . ) 

Sr. pre~idrnt.e, ·ou o primeiro a reconhe
cer a necessida''e de e tradas de ferro, de 
viaç-ão não n terre~tre, corno fluvial e 11 ari
tirna . em summa,mPios de communicação por 
toda a parti>: mas e .. a nece ida 'e não ex
plica a irnprur!Pncia com que se investe con
tra o Pqu il i brio orçamentario,deante dv deficit 
que nos ame11ça. 

Si é programma do governo o equilibrio 
orçamenrari" e si a Gamara apoia Ps e go
VC?t'no. que é expr, "ão da Yontade do paiz, 
elhi não lhe póde dar maior pro»a rle con
fiança, <if' consider ção . de re,,,µeito . do que 
concorrendo p •ra a execução rlH sru pro
gramma pnJitico e financeiro . (Apoiados) 

e1·á p1~sh·eJ e cnnvenif'nte estarmo aqui 
todo os dia a votar prc1ject·1s traçado sem 
o menor e tudo, . em uma imples noticia 
iQ uer de Sllla exploração que no · oriente 

.ol)re a necessidade de >ua construcçiio, que 
nos mostre rlaro e acreitavel o ti•açndo com 
relaç·· o ao territori que vae servir, que jus
tirique as ligaçõe do plano geral que vae 
.ati fazer . as relaçfoes commerciaes que vae 
atte11der 1 (i!Iuito bem .) 

VARIO$ SRs. DEPUTADOS dão apartes . 
O Sn. Jos1~ CARL01>- Guarde-se para o anuo, 

para as \0.!!peras da. nova eleição ; por em
quanto não coffvem aggravar os _a_puros do 
The,ouro 'acional . Os meus quer10os col1e· 
ga~ teem bastante razão em quererem mo -
t rar aos povos do sertão e ao seus eleitores 

i )l 
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que fizeram tudo para beneficiar a::: rP pecti
va circu m cripções . (Trocam -se aparies.) 

Sr. presidente. tenho apre.nd ido no t.erl'eno 
pratico a reconhecPr a nec~ssidade dP. Lb.rnção 
ent1·e o cPntros commerc1aes, man r.1 n• •S ou 
centrae , em bem do commercio, ria indu-tria, 
da aa1·icnltur-a., da riqueza puhlir.a. e· parti
cular Pmfim, mas nisto deve haver orientação 
e pr11dAncia em rP. lação ao esturlo e ao r>sc.:1·u
pulo que se rleve l igar á adopçã ele pl'njo .. tos 
muito· dos quaes ão irreali:avi·i . que tra
zem apena a de organi ação úo ·erviço de 
viação publica e sacrificios enormes para o 
E tado . 

O progres o rlo Brazil marcha, mas é pre
ciso t11do a seu tempo, é nece,sario que nã.o 
se arcelerP. o movimento sinãl) nos li111ite do 
po i vel. A Rep11 blica se desenvolve no espi
rito publico, e vae se tornando forte pelo 
patrioti. mo e pela dedicação do po,·o hrazi
leiro (.-lpoiadns); mas isto não autori a a se 
abu:<ar da sua riqueza, a p1·eci pita1·e1 11 -se 
melhoramentos que por sua proprm natureza 
não r·omp1rtam operações rap1das e ue orien
tada . 

VARIOS R". DEPUTADO" dão apartP.s. 
O SR. JOSÉ CARLOS - Na rua do Ou virl.or o 

genero de operações é outro, compete á 
Intendr ncia Municipal. 

o R . BOE,'O DE ANDRADE rlã. um aparte. 
O R. Jo E CARLOS - Eu não ou mu ico d, 

ouvido, nem toco muitos in trumPaoo~; o 
pouco que sei tenho apren1lido com muito 
trabalho e no ter·reno pratico 

UM R. DE PUTADO - té em Tabnting 1 V.Ex. 
aprendeu muito (l'rocam-se 011tros ap rt,.s.) 

o R . .JOSÉ CARLOS- Sim, enh11r; quanrlo 
estive desterrado em Tabating 1 não pPrui o 
meu tempo; não me occupei sómente em 
matar ca1·apanans e a es [:>a n tar m11rissocas. 
Viajei muito, subi o Solirnõe em bm;ca do 
lago onde nasce o Amazonas, percerri o 
Javary r algun do· eus maravilho·o,; afiluen
te.s,_ o Jt11hy, o ltcg11ahy. o Gitira11a e ourros . 
V1site1 os lagos, os aldeiamentos. P.mfim, pro
curei l'azer o que os outros não fizer·am. 
Procurei ver e aprender e, quando fui am nis
tiado, de volta para esta caµita.J, ó contei o 
que havia de 1 om, e nem uma só pala\-ra a 
resJ.!Elito de al'."un tormento, por que pa ei 
emquanto estive parado em Taba.tinga, .. a.Ião 
de e·pera do inferno. (Riso .) E <1Ssi m procedi 
muito de industria , para manuar mHis tarde 
-verificar com ·eus proprios olhos aquelle3 
que me mandaram para lá. . (Riso .) 

Mas estes, · ·. presidente, desconfiaram da 
genPro irla Ie da esmola. porque, s1 algun· 
embarcaram-se na revolta e com o recur·o da 
esquadra. ficaram fóra da mão, outros reco-
1heram-se a quarteis seguros. 

------- --- -
SPja. como for, Sr. presidente, a Republica 

ba de c11 minhar . t~sta crise por que estamos 
passando é natural, era mesmo de esperai·. 

o R. BELI ARlO DE SOUZA-E na.tura.l, mas 
cumpre a.tte,.del-a. . 

O R. J ~.É CARLO - Certa.mente, carecemos 
rle tratai-a com hastantecuida0lo; não devere· 
mos ir Cl)m p 1 · os precipi tar1os. A experien
cia., cn mq 11anto cur ta, já t m sid 1 b· ·tante 
amarga (A.poia-los .) rão é po , ivel que u·na 
criança rp1e pena ngatinba. salte cadeiras 
e pule bane.is. E' precis a 1tes a.m >ar.ol-a. 
com cui lad"s especiaes; guiai-a com p >ciencia 
e sem pro vucftr o medo . Esta l~ep tblica ha 
de progredi r. pnrque está. firmaria no cor •Ção 
nac1onaL que por um sem numer 'e ma.ni
fe taçõPS tem most1·ado a ·ua de•L ca a von
tade r1e quer·el-a.. (Apoiados.) 

0 S1~ . NOGllEIR.A PAR.A AGUÁ.-Para isto é 
preciso fücilita1· as communicaçõ s. 

o SR. BELI .\RIO D!!: SOUZA-AS e'trada' são 
utei e n ·ce sarias quaUtlo houver dinheiro . 

O Sa .J · É CARLO ·-Qual é o melhoramento 
de que o Brazil não neces ita ~ 

Desob:<trucção de rios importantes, para 
asseg urar a ~ua navegaçãn interior, cle:;en vol- , 
ver o com cnel'cio inter- estadoal, rai-ilita.1• as 
relaçõe.-< do' centro.; productores com o· por
to de exportaçi\o . 

Limpeza de can:ie , para auxiliar a pequena 
inrl u ·tl"ia r'e transrorte e attender ás neces
sidades rl.e limit ,,las zonas. 

AbPrturas de barras e melbo1•amentos de 
porto . para da1· acce o ao commercio mari
timo internacional e desenvolver o serviço da 
cabotagf'm nacional. 

Montacrem dos meios indi pensavi' i , pa1·a. o 
mais p1·t~TI pto e economico ser viç • aduaneiro 
no referente ás operações de carga e <lese .rga 
de mercadoria . 

Vias ferJ'ea. economicas, para servir a 'is
tricto productores da maior imp•1rt ncia e 
pàl·o em f anca. e .segura communic:ação com 
os ceut ros con:um1dol'es. (11fuito bem.) 

Emftm, Sr. pl'esitlente, o Bmzil p1·ecis11 de 
turlo quan to possa ervir para expantlir a 
acçã de sua vi'la interna, desenvoln~r e 
a ·egurar u relações com o mundo civi
lisado. (.liuitn bem.) 

O meu nobre amigo deputado pelo P iauhy 
tem co.rradas de r azões para quer er q11e o 
projecto sf-ja approvado quanto antes ; sou o 
primeil'O a. con, idera.r o trabalho ,10 r. enge
nheiro • 'rockat d· Sá. digno da nossa. con ·ide
r;ição, que a idéa é boa, que S. Ex:. é a.té 
merecedor de u na estatua, mas não agora 
(riso); porque, além de outra· razões, não se 
póde tirar a verba· para esse ti·ibuto rle grati
dão dos povos do Piauby da que for votada. 
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como garantia de juros da. União. (1111.,iwlo' , 1 O ora or _não indaga das pessoa$ que a.pr_e-
'1iuito be1n ,) sentam prOJe<:to:; da natureza •' o que sr- dis-

D M t d · . 0 fi . cute huje, ma, im <las vanta.geris que pos.am 
UM SR. EPUT ADO - as u o iss c,L no! trazer as e ~radas, do desenvolvimento qu e 

papel. , . 
1 

• . re ulta para}).,; zouas atrave-sada_s e da. eco-
o Sa. Jo. E C:'-uo - Mas,_s1 tu o 1 · o fica nomia que trazem aos cofre pubhcof'. 

no papel. Il•• d1Jía~ ·r. presidente. que pa el A importancia da estradas 1le ferr.• neste 
estamo n~s aqui la_ze~rto_1 ·- . p1iz é reconbeddcl ger.llmente, e to•IO o es-

Sr. pre~ntlente, nao e a1_n; a a occa. mo mm; cru pulo que ;;e po~sa ter em de1·retar a ap
propria p ! ª· t'az.er·-se a ~r1t1ca_desse ~er·v 1 .. ,s, provação de :-;ern(' lha.ntes proycto, deve con
porque nao está em rl1scus~ao Orç·tm ,. 1110 sistirem desencnl'l'egar aUniaod rle,pezasqne 
do Ministl>rio da Viação . Estou "erto rle que podem correr por coa ta de particulare-,. de
a palavra rio governo s ~ra a r'a er.omqn•a vidamente munidos de capacidade pa1·a isso, 

O SR. BELis:ARIO DE SouzA.-E deve er a •ia sendo tiscali ·tdo 'e accordo com o contracto 
Camara. (Apoiados.) e andamento o s 1 rviço. 

· . . Devem se coocerler privilt>gios de sa o~·dem, 
O SR._Josm CA1u.os-;--S1 o governo quer er para dotar 0 paiz ele molhorarnent11s 1ml1s

eco!lom1co, como nos podemos ser perdu- pensa veis e não para necrocio do cont:es 10na-
lar10 1 . "' 

A e te . ·- d . l rio. amara ra o~ ·as1ao e me ou vn· ·n ire Porque pr•'Cbarnos economisar. dernm is 
e~te a:s,_umpto mais largamente, qua~rln se su pender mPrhoramentos inicí:i.dos, tbnt;e;s rle 
discutir .º orçam e nro; por ei;nquanto 11 m11 o- renda e de economia. pa.ra. a União! 
me a ap1 eserna r um _reque.r1mento, . pe_Jrnrlo 0 que se dev•· é fi cali ar 0 erviço a cargo 
para ser en v1acto .º p_roJecto as Com1111ssoe~ d11 da ini ·iati v, particular. porque o Ebtado é o 
OrQ8:men t' e -y1açao Geral da Repulil1ca. meno apto a empr hendel-o . 
(Mi'.''º bem. ªP."' ·dos.) E' melhor encarreaar a compa.nbia.s bem 
. Ei~ v requel'lmento qne vou suhmf'tter ao organi·ada~ e munid~ de garantias •'e,im·os 
Julgamento de,1~ Gamara, sempre bondo a nzoaveis e .. ontl'acros bem firmados do ser
para comm1go (.te): . . vJco de viação.duque rlespender m-~e aunu-

Tenbo concluido: (Muito be1n, muito be•11; alinente sornmas colossaes em desproveito elo 
o orador é comprimentado por alguns S1·s. Tb 
de•.,,,.taclos) l'S•>Uro, 
r- . · . . . O projecto n. 209.de 1894 ~um rio quP vee~ 
Vem a Mesa, e _hdo. ~po1ado e_ po to con- pre tal' serviço· enormes a União; elle e ta 

junctamente em dtscu·sao o segumte estudado não ó na$ zona do sul, como nas 

Requerimento 
regiõe · do no LP, que não possuem um kito
metro de estr;ida <le ferro . 

O orador apµelltt para o coração generoso 
<lo p:ivo b1azilei1•0, r··pre entado na Gamara. 
por eu illu:-tre.- coll ·gas, em favor le µo · 
pulações •oi u111 n,a:; que exi tem isolada· dos 
centro, rommerciaes e civilisados 

E' preciso ·a be•·-se que economisar não é 
suspender o trabn l llo. 

Requeremos que oprojecto n. 209, ele 1894, 
seja r ... mettirlo ã Commis õe de Orçam .. nto 
e Esp1-ciaJ, incumbida de rever o p1 o,jel:to 
n . 257. d ' 1893,sobre o Plano neral ele \ iH.~:ão 
da Republi.c<t, a utes de ser submetfrlo á de
cisão da Gamara. 

Precisamos rle e tradas de ferro, como de 
1895. agua para sad1r a nos<a_sêdi:>, como precisa

mo de ar para sa.t1sfazer a no· a re~p1raçâo. 

S. R ala da ~es·ões, 5 de junho d , 
- Jose Carlus.-).'ito Peç anha . 

O S . "º~ue1ra Paranaguá 
estuda o proje.cto n . 209, de 1894, que já tev · 
occa ião de pa sar pelas Commissões de 01•ça.
mentn e d L V1açàu Geral, pelo menos foram 
ouvidos alguns répres ·ntantes dessas com
mis õe . da.1? lo obre elle a sua opiniâ). 

Não se puue contestar que e te projecto e 
da maior importancia, como tem si<.lo consi
derado pelas Commi _ões_de Viação Espeuial 
desde o governo proVlsorio. 

A Coru1ni ão de \ºiação durante 9.s ões 
do anno passado e.-,tudou-o e reconheceu que 
essa e..:tra.da vP.m trazer grande desen vol v 1-

mento á região que atravessa e produzir 
grande rlq ueza par a o paiz. 

O Sr.G:.\ltlino Loret ·- Sr. pre
sidente, serei muito breve. Levantei-me para 
ju ·tificar uma •·meneia que vou manclaL' á 
Mesa ao a.rt . l" <lo pt•ojecto. E tou de accor1lo 
com aq uelle.< q11e -e oppoem ao pr jec~, m~ 
devo declarar que o· meus receios nao s ·1.0 
iguaes au- da•1m•lles deputa 'o que. até 
'agora se te111 man i te .tado pelo orgão 'º illus
tre deputado pel<t Capital Federal, o Sr · José 
Carlos, que app "lla va para o esLado finanee1ro 
da Republica. _ 

Não os meu · receio não ao de que a es
tracL 'se faç;i rna' sim de que ella se não 
faça . Exact ~ente por isto, voto contra o pro
jecto. 
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A União e-tá construindo uma Estrada de 
ferr 1 que pa.rt.e r1 o Recif,, procura11do o trii
çado de qui~ t rata o pr0j ecto, é a Central de 
Perna mbuco. 

O 01·ya.meoto desteanno con"igna, a lémrla' 
verb· nece ·a.rias para a con~trucção da es
t rada até Pesqueir~ . outra verbas para o 
prolvngamento de Pesqueir<t até Villa Bella, 
destinarlas a estudos, movimento, de terra e 
outros ti·abalhos . Ora. si é assim, si a União 
está cnn,;truindo a estrada e si e"'ª estrai!.a 
o:ff.,.rece garantia de compensação do capital 
emprPga.do ; não eleve a União abrir mão 
della e pelo contrario, deve leval-a a effci to ... 

O SR . N ·1G o mm A. PARANAGUA.' - Si a União 
póde p;issar a uma companh ia a construção 
da Pst.rada, do ponto em que ella se ach>t para 
dea.n te, ará i ·so de mai, vantagem para que 
o mel llorarnen to se realize e em tempo . 

O Sn. . GALDIN"O LORETO - ls;;o é bom ele 
dizer , mas é prr1ciso notar que as estrar1as 
de fei;ro t cazem vr:intagens inelirectas. e q 11 • 
essa VQ.ntagens indirect s sã.o incontesta
vel mente muito superiores ás directas . 

A Est1•a. la de Ferro Central de Pernambuco 
é uma estrada prote--:tora dit lavoura; as suas 
tarifa,' . à.o baixas; e é tal vez dev irlo ai so 
que ella. não tem dado g randes sa ldos . nr11., 
ent!'egar o prolonga10en to dessa. estrad:1 a 
uma co npanh a, que tem sempre em vista 
o seu intere~se parr.icular, é p1'P.ju ticar a 
lav .. ura. do- E tados <t q 10 essa e,,tra ia. e 
propõe heneficiar. 

Pois ex:act:1mente quando essa estrad:1 ca
minb;t pira o sert·lo, e q uand•J ha neces ida
de de ta:·ifas mais baixas, é q110 se vai en
tre4a.1· a uma com pau hi:1 que ba de neces"<l.
riamant" mante1· elevadas tarifas e fo1.,:ando
se por obter, as compens ções do seu ca
pital 1 

o R . JOSE' CARLOS- V . Ex. tem o exem~ 
plo na estrarla de forro dct Rabia, qne aLe 
Alago n lns é de uma comp·tnhia. e de Ala· 
goinh t · até .Joa.zeit'o é de outra. Isto vem em 
ap 10 de seu argumento . 

O SR . GAI,DINo LoRETO - P<l!'f.1, não s0 

::i.fastar mesmo elo Estado de Pernam- uco 
V . H:x:. p••dia referir-se á E;trada de f.•rro do 
Recif ao S . Fr.inci-co e ao seu prolongamento 
denomina·lo Estrada ul de Pernambuco . 

o SR. Jo.sÉ CARWS-Ou a elo Limoeiro . 

O SR. GA.LDINO LORETo -Ml.S o que quer 
isto dizer? A Estrada •le fert'o do Limoei ro 
é uma estrar1.a que -tem da lo g1·an1le:> sal
dos para cobrir a garantia de· juros. mas 
p u·q ue as tarifas nes_'a e~triida são ba, tante 
eleva las P. estã 1 muito acima das tarifas da 
Estra<las de ferro Central e Sul de Pernambuco 
e mesmo ela do Reci!e a P .Llmares. 

o SR. COELITO CINTRA- Soffre a concurren
cia do tran pot'te no dorso de animaes . 

O Sa. GALDI:-.ro LoRETO - E' j ustamente 
quando esta Gamara e o governo j á declara 
ram de utilidade nacional o p1·olongamento 
de Pesqueira até Villa Bella, autorisando os 
e tu• os e outros trabalhos. que se apresenta 
em ordem do d ü~ um proj ecto nestas condi
ções, em que a estra.da pr0j ectacla te~ de 
partir de Pesqueira supposto ponto t•·rmrnal 
para o centro. Ora. o traçado que e.sa. es
trada tem de ~eguir. mesmo tendo em v ista 
o pl:inos actualmente em estu 'os, é PXacta
mente o traçado que o Cungre so entendeu 
1ue drvia ser "prefer ido para o prolonga
mento d:i. estrada de ferro Central de Per
nambuco . 

'i. portanto tomo a palavra ne.~ta. rli cus
sã.o, é po1•que receio que a lavoura do:: E tados 
de Perna.mbnco, Piauby e G •yaz nao venha 
a ser be11efic1ada por essa estradv , si for con
struida por uma, cornpanhi c.t . e tambem J?Orque 
receio que essa e-fr11da_ venha a ~er 111a1 · UlJ1:a 
, ecppção, mais um pro.1ecto JU; llo~ra lo. mi:1s 
uiua conces ão que ficará no papel. A ritzao 
<lesses meus receios é simple . Nenhum 
pedido de ga1·antia de .juros ;;e tem apre.seu~ 
t;ido até hoj e sem as mais liell as per pec11vas, 
sem os mais satisfactorios p lanos , sem as 
111ais e plenclidas promes::;as; e entret;i,nto o 
que até !Jo.je ,·e tem visto é qua ess.-s calculas 
teem talhado. 

Por con,equancia, Sr. pre.itlPnte, vo~o con
tra. o pr11j c1 o, p1·eoccupando-me n1a1s com 
os intel'e ·,:es da lavoura e dos lavradores, a 
quem essa estrada vae benelk_1ar do que com 
o mte1·c·ss,. da. Gnião que alia· ne>:te as·um
pto confun 1.e- e com o Llos hwra. '<·r_-s . 

o SR. NOGUEIRA. PARAi"<:lGUÁ- Ella. vae jus
tamente prejudicar os lavradores e a la
v .ura . 

o Sa. GALDL-o LORETO- Tenho a fran11ueza 
de declarar que o meu i:iovr l. v, an~o rontra 
0 projec10, não é •'XClu:>1vamente o rntere~se 
ria u ião, é oi· tere se dos lavradnrP., e o 
in te1·e-se ria zona que a e~traua vae C••rtar ',o 
que, e111 ult ima ana lyse, e tambem o mte1 -
,,sse rla União . 

o sa. - .,Gt;EIRA. P-.RAN GUÁ - v .. Ex. en
tende que nós não temos neces·ulade de 
1-strada de ferro no sertão; m •ti !Ja. de lem
brar-se de que na Bahia. ha uma estcada. de 
fe rro, por conta. da União, que lrn .m.urtos 
annos e~tá SPndo conswuida por arlm1mstra
ç;lo p rticular e ainda não chegou ao seu 
ponto . 

o SR. GALDJ?;O LOHETo- Dizen o que o m~µ 
movei é o in teresse dos p1·odur:torPS, nao 
qu Pro dizer que t enbo em vbta o ~nteresse 
individual 1 e cada um deUes, mas o rnteressa 
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geral da p~~ducção, que neste caso é o inter
esse da U mao . 

o S_R. A UGUSTO SEVERO-Os interesses dos 
Estados ão o~ interesses da União; e, por
tanto, para que razer a separação~ 

O SR. G.\.LDl="O LoRETo- 0 inrere-. es do 
Estados são interesses da. União, mediato~ e 
indirectos; e eu quando faço a disLincção. 
refiro-me pr incipalmente a interes;es imme
diato e dil'ectus . 

As minhas apprehen ões não são pura 
creações ria minha imaginação; teem o eu 
fundamento no diver os naufr1lgins de con
ces·ões de est.radas de ferro. que a lias atra
ves am zonas r iquíssimas e olfer"cem mAlho
re r e u ltados do que porventura o.f.ferece a 
estrada de Cerro de que e trata . 

Para não me af .star do E tado dr> Pernam
buco. que e t .[vez o mai,; i teres a 10 nes ·a 
estrada, devo referir-me á linb>l. ele Taman
dare a Sortãosinho com r <i mal da Ba.rfü \ elha 
a Pal 1n1·es . 

Essa 08tr,1da atravessa nma das mais 
rica mnns do norte ; tem todas as g 1 r:intia · 
para sua execução, e ã.otae· a- ne1.:e- irlaue 
dti que se r Psent a z na po ·· elbi atraves 
sada , que os po leres de Pernambuco tratam 

. de auxiliar de modo directo es~a em-
pr za. t· i . ·1· . 

A garan ias e.e Juros, como aux1 10 m-
directo. n·io ~ã.o :ictua lmente ufilci mes 1•ara 
a con trucção de estradas de terro no Brazil ; 
e a e'tra.da a que me refiro é um exemplo 
disso . 
o~ po'' errs pnbJicos ele Pernambuco estão 

convenci os de que os auxílios inrlirecto 
são in utfic•eotes, e trata1do-se de estrarlas 
que naqu 11 · E·tado uffer·ecem maiores ga
rantia', •1ue promettf3m o m lhores 1:e. ul
tados re ·ulladns directosde.garantia de.Juros 
do capital, e resul tados inrlirecto inco~pa
raveis, procuram os mesmos podere:-; aux 1~ia.r 
as em prezas concessionaria!: de mo 10 eíilcaz 
e dir cctn . 

Em rPla('ão á. estrada de Tamanrlaré à 
Barra, são 'e tal natureza as va.utag •n q UI 
ella vem trazor. que os podere publ1cos dt 
Pernambuco não duvidarn auxi li ar a cous
trucç>io, de modo directo, empresta.ado" em
prezn. n:i.da mr. nos de 40:0oo:· por percurso 
lcilometrico em a.polices de juro' de 7 º/o · 

r aq uelle E ·fado está se trata.ndo corn o 
::i.po io do governador, de um projec to de lei 
nes tas con·l1i;-.ões . A emprrza tl•• ,. str arlJ. de 
Ferro do Ri e irão a Bonito, atraves-awlo 
zon i.s fe1't11Is<im:i.s pro 1 uc toi·a.s de assuc .r e 
ca.fé. e·tá. t•imbtim em condiçõe- precafri.s , 
notan O· e q 1e a~ba a~ emprez teem ga.
ran ti 1 fedem! d" JU!'O. tle G ··y., e con ·eguirão 
o seu ol~ 1 ectivo com menor L!Upltal do que a 
de que trab o a.d . l v do p1·ojecto . 

Não ve.jo que a es~ra:''a de ferro de que 
t rata o art . 1° do pr0Jecto offereça maiores 
garantias do que as dua a que venho me re
ferir, sob o pon to de vis ta elo interesse do 
capita.!. 

:-i e quer beneficiar n. lavoura dos sertões, 
sohretudo a do :i.lto sertão de Perrnmbuco, 
Piauhy e Goya/., deve- e rejeitar e .e pro
jecto, porque não acredito que ess:i. e ·tril.da 
se füç<i por conta de uma comp inhia. e porque 
o prolongamento tla. Estr11da Cent ro,l ele Per
n:i.mbuco 1leve er feito pela Untão, que póde 
ser o regulador das tarifo; e de,'e continuar 
o system;t de protecção á. !avoura. 

Quando ha menor distancia a percorrer a 
U11ião faz a e·tratla a sua custa e estabelece 
t.arit'as ba.i xaB. 

Poi bem, si o governo faz isso, para as 
mPnores di tancias. como é que se vae agora 
en1reg-a.r a uma companhia o prPI. nga.mento 
de uma e trada qu·tn•lo a distancia kilome
trica a perco1 rer erá. muito maior e a com
panhia natura,[men te, não podera sujeitar- se 
a tarifas baixas, que são indispensaveis, 
me•mo porque os productos do alto sertão 
teern baixa cot<ição ~ 

Combato o projecto: 

1°, pnrque niio creio que a estrarfa se faça 
f\ ape11as irá, impedir o governo da União de 
pr·olonaa.1· a E ·tr •. da ele Ferro Centr .. 1 de Per
nambuco · 

2', porque a Central de Pernambuco deve 
er prolnng-ada pela União. para po.Jer ada

ptar tarifas baixas afim de que a e traria eja 
r ea.lmente p1·otPctora e vi. e, para. compensa
ção do C;• pita l empr·egailo, a.. vantagens indi
rPctas, sobrei udo no primeiros an11os do es
tahelecimento do trafego ; 

3• porque já o~ porieres da União resolve
ram fazer o prolono-amento da e trada de 
Pe q11eira ate Villa Bella e o projecto faz de 
Pesq ueira o ponto lerminal da Est1':1da de 
Feno Centi·al de Pet'nambuco. Asdm, si o 
pro.'. ecto pa5sar como e, tá, ou o governo 
a brirà mão do pro ongamento de Pesqueira a. 
Vtlla Hella. ou a ernpreza particular far-lhe-ha 
competencia . 

Até hoje . Sr. presidente, o ponto terminal 
é Vtlla Bella. . 

O R . P .. u::u. R.nros- Na data. em que foi 
piresentado o p1·0.jecto não e ta.va. . .Jet_er
miiiado ainda o prolongamento a~e V1lla 
Bellc:1. ; considerava-s" o ponto te1·mmal Pes
queira. 

O SR. G,u,n1xo LoRETO- No caso de passar 
o arL . l" proponho que em vez de Fesqueira 
diga- ,e V1lla Bella. . 

Vê \" . Ex ., ' r. presirlente_, que as mrnhas 
aprehen 'ões são de ordem d1ffer_ente das que 
teern sido apresentadoi pelos illustres de-
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pu t.ados da Capital Feder l e do Estado do 
Rio de Janeiro. sobretudo pelos autores do 
req11erim1 nt.o de adiamPnto. 

S1. porém , o proj ecto pass11r , eu declaro 
que ne ta questão não tenh(} •mor proprio, 
de.->ejo que as minhas a.prehensões não se 
realizem e q oe a estrada se fü1;a e se construa 
no mais b1•e\·e prazo. 

Mando á :\lesa a minh <l emenda . 
(11[ .. ,ito bem . ) 

Vem á Me a, é lida, ttpo a.ta e posta con
juntamente em discu ão a - "UÍnte 

Emenda 

Ao projecto n. 209 de 189-b 
Ao a.rt. l. 0 

- Em vez 1le PP,;queira- diga
se: VLlla Bella. . 

S. R. Sal'l elas sessões, 5 de junho de 1895 . 
- Golrlino Loreto . 

O Sr . A.ris ti dei;, d~~ Queiroz 
- Sr. prt>.·irfente, ~ c nside1·a~:i) do p:i.recer 
a.pr ·sentado ao prQjecto em il c·1s, -o. pela 
comm1. ão ri~ obras publica: ri'ªººº pa,. ado. 
são a rne~mas CJUe faz a. co. n missão deste 
ao no cla q u:ü faço parte, e , i rn [.Jle•men te por 
e se motivo j ul~o-me na ncc~·sitlade de de
clarar que estou em desaccorúu ·om opa recer 
i to é. que voto contra o project o, pn ·em. 
uh~cre\•o u requerimento do ·r . Jo é Carlos 

de Ca.rrnlh •. 
Pa.re1·e-me, Sr . pl'esi lente, que, votar- e 

nesta quadra um projecto desta ot•ilem, é não 
sómence urna imprudencia, como e~tabelecer 
u a dupla. ·oncUI·1·enci uma dupla inco
llerencia. 

Em pr·i eiro logar vemos na ordem do dia 
um projecto pedindo o credito supplementar 
de 3.0 10:000$ para a verba - Garantius das 
estradas de ferro, deficit sobre uma con
signação de 10.000:000", vot1da no exer
cício passado . 

Ha. .P1mcos dia , pa sou aqui um projecto, 
reval!da.nclo a conce são do Chopim, que im
porta em compromisso não superior a 
4.1 100 . 001J$ annuaes, que addicionados aos 
outros cornpromisso1:1 existentes, dá-nos a 
avultada. omma de 16. 000:000$000 . 

Por menor que seja a extensão da estrada. 
de ferro qu~ ,e trata de conceder, pois, no 
projecto, nao se sabe qual a extensão que 
ella. tem de percorrer, não importará em 
somma igual ou equivalente a mais de 
3.000:000 , o que quer dizer 10 º/• mais da 
receita ela. União. (Apoiados .) 

Quando e annu.ncia. a redu,~ção de despezas 
em toúos os mimster10s e até ameaça-se de 
parar com i:;erviços que não podem ser des
organisados, parece ser deincoherencia accei-

1· ,ja ,. mpromissos desta ordem, que podem 
c-r" ia los para época mais re liz. 
S1•g 1111 ~ ;1 incoherencia: quando o Cnngresso 

te111 11111;1 c.tmmissão incumbida de organisar 
11 pi nu ge!'a.l de viação e conhece!' quaes 
~ r ••• · .. dos que merecem o;; ta vore dos 

E"'ª 111~ o 1 da União, não p·1rece ,justo e 
r·az.1.tv ... 1 antecipar a votação de credito de 
t 1a11iia importancia para uma estrada de 
fpr o 1·11 jo t raçado é tliscutivel quanto á sua 
c11n\'1 11 ·Pacia. ou não, e obretudn. como bem 
p 1 1·a o r. Galdino Loreto, não ba a este 
rP-pc·i ·.n opinião accorde . E""ª e ·t1-aúa vae 
e _uimento de uma outra. e"tra 1a de 
i11t • ~e geral, que foi miciada por <'Onta do 
E• r. o .. Julgo, portanto, que é uma i11 eohe-
1·e111•1' lo Congre ·o votai· um <t con ·Pssão ' 
d1·~'·' •c· !em. quando trabalha a co111missã.o 
QtJ li. ~-. .. mente deve submetter a c11n,itlera-
ç .. 11 • on..-re o o plano da viac;ão g1>ra l que 
v · " 1 u;uito é objectr) do geu e 1u. 10 Não 
~e r t ". pois, da conveniencia desta. f!S traila. 
N111!!111·111 nega, nem contesta. as im como 
ni11:.:11 m ni>ga nem contesta a 0<1pacidaue do 
li. 1, ·1 11 p1•otis·ional. 

1 •• Jo Ê CARLos-Tanto que é chefe da 
tbc 11;iio das estradas da Uniao . 

lt. ARISTIDES DE Qu mrn.oz- P tl l' isso snb-
SCT'<' 1 o requerimento do nobl'e ele 1utido · 
pf'h, püal Federal, o Sr. José Cario . (.lluito 
be . 

railu 
V 

art. ·~ 

_ 111>m m;iis pedindo a palavra, é encer
d1seussão e adiada a vota~·ão. 
rn debate encerrada a discussão do 

uunciada a 2i di·c1:1s ·ã) do projecto 
n :!11:-, \, de 1894, autorisando o Po 'er Exe
.:: ti • i r•f>er o regulamento e programma 
dP f'' udos do internato do Gymnasio Na
ciomd: Artigo unice. 

( Sr. Ribeiro d Alm.eida
Ped1 •l palavra, Sr. presidente, para. enviar 
á. M ,;a uma. emenda ao projecto em dis
cus à.li. 

T 11l<t a Camara sabe, e está na opinião ge
r al.q 11<· pôr-se em execução immediata111ente 
o 1· gut.~mento para a matricula no· cursos 
uper.ores com a exigencia. que ora ,e faz, 

du exame de madureza, é prohibir que gran
de nmnero de estudantes disper"Sos nos esta.
belec1.1wnros de differentes Estados. onrle não 
exis te 1wssnal docente sufilcient.e para o en
in" das ma.terias exigidas e accrescidas para 

o exame de madureza., não possam matricu
lar-se ua escolas superiores . 

.\_,sim endo e attendenrl.o á.s recla mações 
de e ·tu a ntesde prepa.ratorios do m1·u Estado, 
que são mais ou menos accordes com as re
clamctções dos de outros Estados, apresento 
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a seguinte emenda, ao projecto em discus~ão . 
(Lê.) 

Vem a Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamenle em cliscu são a seguinte 

Emenda 

Aoprojecto n. :i:05A,de 1894. 
Artigo unico Fica o governo autorisado a 

experlir novo regulamento p<wa o Gymnasio 
Naciomtl di~pen ando rle de já, até a reforma, 
o exame de madureza.. 

S. R. - Sala das sessões,5 de junho de 1895. 
- Bueno d.e Andrade. - r.ompotina . -R:beiro 
de Almeida .-Manoel Fulgencio .-Si ·11c7.o da 
Cunha.- Leonel Filho.- FeiTei1·a Pires. 
Pinto da Fonseca .-Joiio· Penid•i .-Chateaii
b1·ianr!. .-Marçal Escobar. - Apparicio Mari
ense .- Francisco Alencastro - Rocha Caval
canti. - Mariano Ramos .-Augusto Severo .
Neiva. - Olyrn.pio ele Campos . 

Ninguem m:;_is pedindo a palavra, é encer
rada a d1 ' cussao e adiada a votação . 

Entra em discussão unica do projecto 
n . 225, de 18!13, autorisando o governo a 
conceder ao cabo de esqua 'ra refo1·mado. 
A?1a_ro da Costa. S_oares, uma pensão de 1$ 
d1artos, sem prPJU1zo do re-pectivo soldo. 

Ninguem mai pedindo a palavrn. é encer
ra.da a discussão e adiada a votação . 

Enl;ra em discussão unica do projecto 
n. 200, de 1894, relevando da pre~cripção 
em que incorreu D. Maria da Penha Oliveira, 
viuva do altere reforma do exercito Luiz 
Antonio de Oliveira, para c1ue poí's t receber 
o meio-soldo a que tem direito de 25 de 
agosto de 1875 a 22 de junho de 1894. 

Ninguem mais pedindo a palavra., é encer
racla a discussão e adiada a votação . 

Esgotadas as materias da ordem do dia, 
passa-se a do expediente. 

o SR. 1 º ·SECRETARIO procede a leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

O.fficios : 
Do Mi·nisterio das Relações Exteriores de 

5 do corrente, satisfazendo a requisição d~sta 
Gamara no officio n . 48 de 4 do corrente.
A q ~1e~ fpz a _requisição (o Sr. deputado 
Victonno Monteiro). 

Do presidente e agente executiTo da Ga
mara Municipal de Uberaba, enviando li. re-

pres\ntação da _mesma camara muni ipal, 
relativa a necendade de ser favorecirla com 
garantia dejuros e privi!Pgio :i. roncessão de 
uma estrarla de ferro da cidade de Lavra" até 
a comarca rl e Franca. no estarln de S. Paulo. 
- A' Commissão c1e Obras PuLlicas. 

Teleg1·amma- Recife. 3 de maio de 1895 
- Ao 'r. pre irlenteda Gamara. do~ Deputados 
- O senado de Pernambuco funcdona com o 
concur8o do rnador Albino Me1ra, q 11r re
conbecP " mesa eleita regulal'mPnu. O pro
testo e reclamação rlo mesmo senarlor. publi
cados no /; iario Official, arro,!!antlo se o 
ca1•acter de presidente, contr11 quPs1ões de re
c0nhecimento de poderes. rc·sol 1 idos p ciftca
mente, con forme o pareeer a pprovad11, não 
teem fundamento. Senado dE-liberou que a 
mesa communicas~e .- Teixei.-a rle Sa, pre
sir1ent.e.- Berculano Bandei1a, l" :>Pcr· tario . 
-Rego~ira Costa, 2° secretario . inteirada 

Requerimentos: 

Do juiz; de direito Julio Augusto de Luua 
Freire, su bstit to do juiz seccional de Per
nambuco. pedindo que se lhe faça exten, iva 
adi,poiçãodoart. 17 dodecreto n. 1.030, 
de 1890 . - A' Commissão de Coustituição, 
Legislação e Justiça. 

De Benevenuto de Souza Na. cimento, ca
pitão relbrmado do corpo de bombeiro e ma
jor honorario do exercito. pedindo que seja 
melhoradn a. sua reforma · -A' Com missão 
de Marinha e Guerra . 

De Gentil Augu sto Lobato e outro, fie is do 
theRourei1·0 da Alfandega do Pará, ped indo 
augmentn de vencimentos. - A' Commi ·são 
Especial, de que é presidente o Sr . Manoel 
Caetano. 

Oe Francisco Roman0 Stepple da Si lva, 
pPdinclo que lhe , eja contado, para torlos os 
e:ffeitos. ,, tempo de serviço de inspector da 
navegação sub1encionada . - A' Commi são 
de Fazenda . 

O Sr. Paulino de Souza Ju• 
nior (E te discurso deixa de ser publi cndo 
tendo sido entregue em tampo ao orador . ) 

O Sr. Serzedello Corrêa (para 
uma explicação pessoaZ)- Julgo do meu dever, 
Sr. presidente, responder immediatamente 
ás observações que acaba de fazer o nobr@ 
deputado pelo Estado do Rio. 

A conduct.a de um homem publico, o seu 
procerlimento e a sua reputação de_vem con
stituir para todos aquelles que a~b1cionam o 
respeito de seus concidadãos obJecto de zelo 
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e de amor. Xiio posso, pois, deixar sem re
spost,t µrom pta e cabal o que acaba de d1zel' o 
nobre depu~ado , começando po1· affi rma.1· a 
S . Ex: que não tive o intuito, nas consule
-raçõe.s que fiz em uma das sessões pa sar!a \ 
de ma!oar a pes·oa de S Ex. ou a memoria 
veneran 'ªde seus antepassados. 

o SR. PAULINO DE SOUZA. JU:-HOR.- Ni.i.o po'1ia 
deixar 1le levantar as accusaçõe · de V. Ex. 

o SR. li:R.ZEDELLO CORRI!: \ - Perdoo mesmo 
a S . ~x. o tom acrimonioso do di •cur ·o do 
nobr . deput:ldo o tom cheio de asperezas e 
de gra.n les inj u tiça. i:om que se referiu a 
a.ctos de minha viela publica. 

A minha rep u tação de llomem publico, a 
cohcrencia que me e , fo rço p r guardar em 
todo os meu· actos, a llombrn.lade com que 
pro.·uro ;1 umir a respons3. 1i l1d<1.de de tudo o 
que fiz como homem de governo fo1·am acre
mente 'it:.i.ca las pelo nobre deputado que 
me offmdeu . 

O SR. Bmr.1sA.Rt0 DE SouzA.- 0.ffenc.leu não, 
apredou actu5 de V. Ex 

o R. 'ERZEDELLO CoRRÉA-~. Ex. julgou· 
se olfenrlido no coração, viu em minha· pa
lavras a.agre são á. memoria de seus a.ntepi -
sados . acreditou-me cletractor do Vi ·c.,nrle 
de Uruguay,eu ,q ue sou o primei r·o a venerar 
a memori"' imm;iculada de ·se velllo servid.ir 
d Patria, cujos grandes s,rviços ou o pr i
meiro a reconhecer, e da.hi o não limitar-se 
s. Ex. a rectificações com 1 ]Jt'omettera ao 
principiar o seu discm~o, atira11rto-se contrr.t 
a min 11a humilde pes oa, que p 1·ocurou de 
preferen i;1 f'erir , em vez de justitiP.u.r o pro
cedimento do governo imperial, nas in truc
ções de transacção que dera. ao negociador 
brazileiro . 

O ·lisc•tr·o rlo nobre deputado encerra., Sr. 
presidente, dua~ partes .Jistinctas: - uma que 
me é pessoal, que é refet•enr.e a. acto de mio1 ba 
vida publica ; - outra que é referente á 
questão do Amapá. Apreciarei ambas com 
cal•na, com pruJ~ncia e em paixão, para. 
mo·tra r que, i na primeira S. Ex. foi in· 
justo, n i ·eguntla S . Ex. não modificou o 
me11 moclo tle pensai· por 115.0 ter adduz ido ar
g u mento a lgum que putlcsse concorrer para 
issn . 

Começ<1rei por onde S.Ex:. terminou . S.Ex. 
leu a rnoç;\o de louvor as-ignarla por mim e 
um grande numero de ueputa 10$, mo1;ão 
votada p•Hº toda a Constituinte, ao negociador 
do trata.tio de Missões Quintino- Zebc1llos como 
u ma prov;i de que ba.via eu apµlawfolo uma 
nego iação em qu~ e cedia territorio nacio
nal, ao passo que 1~cobel'entemente accu ·arn 
a negociação de 1806 em que menos se queria 
cedei·. 

Nií.o lm . Sr. presidente, ass11 mpto em que a 
min ha delesa possa ser mais facil e mais 

cabal ; não ha a umpto em qne a linha recta 
de min ha conrlucta seja mais firme e roa is 
seg ura . Nunca f'u i pa.rt iduio desse tratado, 
nunca o applaudi e, pP.lo cont1·ario, ' r . presi
dente, ness~ a.ssumpto fui sempre extrem da
mente radical . 

No seio tia Constituinte, quand 1 so tratou 
de approvar o parecer da Commi· ão E;pe
cial r ecusando o t r atatlo, ning uem í'ui mais 
intransig-ent • do que eu, e appPllo para todos 
os que fLziam pa.rte dessa cw embléa.. poi 
seis a oito vezes occupei a tl"ibuna para. fa.ter 
•otar uma emenda em sentido ra.dical. 

O SR. ERrco COELHO- Não me constti . 
O SR . .;mizEDJ!JLLO CoRREA - N:.lo consta a 

V. Ex . ~ 

O SR. Earco CoELuo- Tão me con ta e eu 
estive presente . 

o SR. SERZEDEf,LO CORR.f:A- Pois eu appello 
do teste m1rnho do no bre depu r.arl.n par a os 
testemunho elos deputados general lí lice1'io 
e José 8 ·vila<J.ua. que lú. se aclla\'am e aqui 
e-tã pre·eut ... s. e de todo os out1·0 in<'lu
sive do srs. Dionysio e AU!.!U ·to de Frei ta , 
autores do p:i.recer, para q11e digam .-i não 
propuz· e não fiz que tão de 1Jma emenda 
su pp 1· 1mi nrlo u m t rec l10 do parP.cer em q ue 
e dfiva por approvado o tra t .1do rle 9 de 

s ~ tembro. 

O R. CLO PEÇ.\.;:\II.\.- V . E:r. fez questão 
de um trecho que remettia o liti1,rlo ao arbi
tramento . 

O Sr •. SER7.EDELt.o CoRRlh-E' exacto, não 
po1'que n;i o quizesse o arbitrament·J, ma , 
con. irlerand•) o tratado de etembro <'omo 
válido, reconhecia que elle e~ta•a suieito 
ainda á approvaç.'io dos dous COagr·P -os, e 
como, tel'll1inarla a questiio 'e ·l1reit.·>. aos 
a rgentin o::; cabia a pa lav l'a, não via 11ecessi
dad de nos adeantarmos No momento em 
que se discutiu o tra.t..ado Qurn tia'J- Zeballos. 
não havia conveniencit em precipitar o arbi
tra.me 1to, c·ra ne ·es~rio ga.alli\r t»mpo, ·:<pe
rar melhor opportunidade, e e sa lbt <L r11zão 
do proced ime nto que t ive, pl'Ot.:ed iment.o que 
fo i q u.i lificatlo pot• cer to impl'e11sa ele cl1a.u vi
nismo . 

O Sa. PAu.1xo DE Sot:zA. .Jm;10R - ão fiz 
p rt . dEs·a assembléa. . Julgo pelo que está 
escripto 

o SR. Sm1 ZEDELLO CORRÍ<:A.-EU vou lá , eu 
vou á moção, ma as::;eguro a V. Ex. que 
tambem ha r1e estar e cript.a. a. e.ncn' a 
que. apresentei e escripto ~ 1i t mbem em tJdos 
o· JOL' 1ae · o que di e em uma . .;r-.i.nde re
uniii. milihr de mar e terra.. ondi-> se ac11<1.va 
tudo o que a~ duas class. s t 1n11am de ma. is 
ílistincto ern todas as pat onte .. , qn:lndo, 
respondendo ao Sr. Quintino Boca.yurn em 
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nome do exercito e da armada, apezar rle 
sabe l' que S. Ex., de accordo com º· Cb.efe r~o 
Estado e de todo o governo prov1sono, Ja 
levava -as bases da transacção, pPdia no 
meio de applausos unanimes que S. Ex. não 
cedesse uma linha de nos>as florestas, um 
palmo de nosso territorio! Como, pois , vem o 
nobre rlep utado accusar .. me de app lauclir e 
approvar a cessão de territorio? Não, Sr. ]_)re
sidente , propuz e -votei a moção de applauso 
ao Sr. QLlint,ino B11cayuva pela elevação que 
S. Ex. revelára pedindo a rejei ção do tra· 
tado. 

verda'1e que eu desafio que contestem com 
provas e testemunhos que mereça·11 fé. 

Vê, pois, V. Ex., Sr.presidente, que, longe de 
haver de minha parte contradicção nessa 
moçii.o, ha uma mesma norma, uma mesma 
linlla de conducta Não pl'opuzemos a moção 
como approvação ao ti·atado, e sim de applauso 
á cond neta alt.imente patriotica que nessa 
occa~ i ão tin lla ó negociador brazileiro. 

O SH.. Earno CoELHo-V. Ex. está fazendo a 
nossa psyd10logia, mas felizmente estc:'\mos 
vivos P<Lm protestar contra ella. 

O SR. SmRzEoELLO CÓRRÊA- Si não era essa o SR. FRANCISCO GLICERIO- Não apoiado. Eu 
não quero iutervir na rl ebute, mas lembre-se a attitude do nobre deputado, era com certeza 
0 nobl'e dPput~lo de que a nossa attitude foi <l, min ha, e o pt·ovo com o procedimento que 
de franca adhesão à def'esa do t ratado . tive nessa OC<'a$ião , com o procedi mento que 

tive na 1 eunião de officiaes de mar e terra, 
O Sa. Smazmom1w Corrn.mA,Não é exacto. quandn, ao pa1tir S. Ex., respondi á saudação 

Sob pena ele sermns incoheren1 es e illogicos; que fez ao exei·cito, com todo o meu passado 
não poclia mos approvcLl' a defesa de u m tra.- e com o testemunho de generaes, de almi
tado que rejeitámos. O nobre deputa.elo rantes e de rlezeoas de collegas . 
não faZia p<ute de nossa aggremiação ; o no- o nohre deputado referiu-se ainda á di:tfe
bre deputado a.p,1iA. va o governo que nós com- rença de meu temperamento qua1vlo trato de 
batia,mos como opposição. as~u111p 1 os do norte e de assu mptos ' 'ºsul. 

o SR. E1.uco CoELHo- V. Ex. era maioria No Eq uarlor, quel'O a guerra ; no sul, a tem-
nes ·e tempo . peratma ele 111eu ardor bellicoso attinge a 

zero, ar.é zero da honra governamental 1 ! 
O SR. SmRz1i:omLLO CoH.R.EA. - Era.mos maio- Desculpo a v. Ex. porque vejo nesse trecho 

ria, mas er,tmos opposiçiío . Quem presidiu a de seu discurso mais prnoccupação oratoria 
' reuniu.o em que se decidiu a que tão da do que 'esejo de ser justo. 
moção foi o Dr A1· istides Lobo e o nobre Ondeja pe·1i aqu i a guerra para 0 norte, a 
depu tado a,hi não esteve . O Sr. Qui.ntino ·guerra com a França~ Susr,ent,ar 0 nosSQ 
Bocí1yuva faltou tres rlias ele um modo bei- direito ao territorio elo Amapá, pedir provi
lllan te, de um rnorlo arreba.taclor, conseguindc clencias quando se assassinam brazileiros, 
por vezes, quan-

1
0 se referiu á politica do quan.Jo s . incendeia um povoado p!l.raense, 

imperio, ar rn ncar ap plausos unauimes . quand , se mata. m creanças e se diz que foram 
S.Ex. revelou-se 0 que é, u m orador extra- marinheiro· de um nw io de guerra fra ncez, 

ordinario e um homem de Estado sup'erior; é pedi r a guecra? Pedie que o nosso governo 
mas, perora.nd.o, quando todo~ esp~rnvam de seja energic, na sustentação do nosso direito 
S, Ex. que viesse pedir a approvaçaii rlo tra- e que a França nos dê as safüfaçõe~ que a 
tado, S. Ex. peroroLl fazendo o sacrificio de civilisação exig·e que ella nos dê, é clamar 
sua incli viclualiclade e pediu em nome da pela guerra? Que ha ahi de pal'idarle com a 
Republica, que precisava ele consolidar-se e lucta no snl 1 com essa Jucta entre irmãos 1 
fortificar-se na opinião, a rejeição. o nobre r1eputado não foi justo. 

Esse acto ele abnegação, digno de uma alma Veja.mo·, Sr. presidente, a ultima accusa-
dos maiores escrnpulos e que ia set' interpre- ção . Di~se S E:c: «si o nobre deputado não 
tado d.e mil moclos, tornando a pessoa de quizer negar a sua solicl arieda,de, como já fez 
S. Ex. alvo das aggressões , das chufas e das para o Riu Grande com o governo ele que fez 
irri sões de seus desa:tfectos, foi que mais parte, não poderá eximir-se da vergonha de 
exaltou S. Ex. ao.:1 olhos da Ca.mara e lhe Uffií1 not.L pa:,sa.da por seu successor na pasta 
vitleu uma salva unanime de palmas no meio do exterior, r ecusando a Commissão M1xta 
de delirante enthusiasmo e a moção de para tc·a.tar cleassumpto tão grave por falta de 
applauso que formulei e que a Constituinte -verba. O proprio nobre cleputad.o não tratou 
unanime approvou. do assumpto, não procurou reso.lvel-o quando 

s. Ex. era o cliefe republicano que mais foi ministro». 
personificava a tradição republ.icana; s. Ex. Sr. pres idente, eu responderei por partes. 
era o chefe. qu~ m.a~s serviços t mha a propa- Primeiro - como disse em aparte a S · Ex" 
o-anda d<L rnstitmçao consagrada e:n 15 de não fujo nnnca á responsabilidade de _meus 
~ovembro, e S. Ex. para nós republicanos actos. Na questão do Rio Grande menos amda : 
com esse procedimento salvava o seu nome e o que disse, o que está escrip~o, o que.s. Ex. 
salvava a Re1rnbllca. Eis, Sr . presidente, a não póde contestar, é que nao tomel parte 

Camnrn V. li i3 
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mesmo indirectamente nos movimrmtos revo
lucionarias qne trouxeram modificações no 
governo do Rio Grande e por ultimo a clepo
~!Í.ção do Dr. Julio de Castilbos l Nãu serã.o 
capazes de trazer um acto, um telegramma 
meu . Uma vez r econhecido pelo vic<,-prt-"si· 
dente o g11verno de S. Ex., o aux iliei co m 
Iea.lílade . Quem diz isso n ão foge â, respnm;a
bilidacle r'e seus actos! Quanto á. nota cl iplo
ma.tica r1e meu su ccessor, ella e correcta . 

.Estavamos em setembr·o, o Congresso tinha 
poucos dias de vida, si é que j a não e'tava 
encenado; nu.o havia verba p:1ra p:i.gar a 
commis,ão e só no amio seguinte poderia ser 
-votada, ma.· o moti vo especial, o que não foi 
declarado nem podia sel-o, é que o guverno 
de que fazia parte j<i. ba via assumi do sob seus 
horn bros a so lução do lití g io das 'Missões cuj o 
:resultado não sabia.mos qual seria . Não nos 
con vinha, pois, em um pei•iodo de ag itações 
&git:tr mais uma questão incandescente ! Por 
minha parte, fui Min istro elo Exterior tr·eR 
meze., e neose curto espciço ela tempo encami
nhei a questão das Missões, t roquei as notas com 
Q Sr. Arroyo, ministro arget:tioo, para arbi
tramento, e nomeei a commi,são . Não é.pois , 
muito que em tres mezes de administração 
não pudesse tratar da questão do Oyapo k, 
qua.ndo no lroperio, homens notaveis rlo 
segundo reinado, em 50 annos, não resolve
ram nem uma nem outra. Accresce, Sr. pre
sidente, que foi em março que o Sr . Gera.rd 
fal lou- me subre esse ll.ssumpto, mez em que 
dBixei a pasta do ExtPrior, antes de S . Ex . 
envüi.r -me a nota, official, nota que só em 
s etembr o S . Ex . enviou a meu successor . 

Passemos agora, Sr. presidente, á questão 
'do Amapá; pa.ssemos agora ás negociações de 
1856 . Nã,, pl'eciso que o nobre depmado me 
recommende a leitura da obra de Caetano rla 
Silva e t1as 14 conlerencias verbaes entre o 
negociador brazileiro e o representante do 
goYerno francez . Conheço esses trabal11os e 
é firmado nelles que r,m itt i a minila p r·op 1si · 
ção e a su~tento . O governo brazileu·o deu 
prova de fraqueza nas instrucções que deu ao 
negociador b1·azileiro Este demonstra de um 
modo irrefutaveJ, com uma cópia enormfi do 
argumentos irrespondiveis, o nosrn direi to ao 
rio do catio Orange, ao Oyapok, e coudue por 
orde:m de seu governo com um:J; proposta de 
transacção e de cessão de territorio que elle 
acabav.a de demonstrar ser no~so . E' isto que 
-chamo aeto de fraqueza do Im:per 'o, e, s i não 
~esse o nome, nã,o sei que nome po-sa ter. 
Repito: não quero de leve oJfender a reputaçi:i.n 
do Visconde de Uruguay, cuja memor ia re
s peito . Emquanto, porém, S.Ex. não trouxer 
as razões qne levaram o Imperio a propor a 
transaccão e ceder :i. França o que e nosso, o 

, que com os melhores fundamentos, de um 
modo brilhante o honrado Visconde de Ui'L1-

guay mostrou pertencer ao Brazil.não poderei 
qualificar a polit ica do Imperio nesse per iuclo 
de outro modo . 

Sr. prrsidente . V. Ex. e a Gamara me per·
rmiltirão ainda. algumas palavras i)ar a aeixar 
bem claro que não fni injusto nas :.pr eeia
ções que fiz. para mos L1'ar que sube o que 
disse e que só disse o que quiz. O nobr e rlepu
taclo e tod os os que tcem estudado estaq ues
tão sabem qLLe pelas nrgot.:i ações de 1700, 
torm1das effect ivas em 1701, vel'ificou-se sem
pre que o limite septeutr ional das terras cuja 
posse,;~ão fi cam. indecisa era 0 r io do c<1bo 
Orange . r io que tem hoje o i1ome ele Oyapok . 
Em .1712, P 1 rnent.el , primeiro cosm gra.plto elo 
rei de Portuga.i, em sua carta de navP.gar , 
marca o r io elo cabo Orange ~om a latituda . 
de 4°,6' preciswmente como n tratado de 
171 10. comu mais·tarde foi confirmado no tra
tado de Ut.recb clljo art. 8 ' dizia. : Sua ~fages
tacle ClwisLiaoiss ima desistirá. para. sempre, 
como des iste rlesde jà por este tr'atad o, ele 
to1los os dfreítos e p · ete11 ções que póile ou 
poderá pretender sobre a propT'1edade .das 
wrras cha.madas do cabo do Norte situarlas 
entre o l"io Amazonas e o Yapoc ou Vincent 
Pi nson . O <1cto ele Vienna corTobora essa 
det1,rminaçi'io Ho art. 107 e o mesmo fez a 
convenção Je Pariz. 

·Pois bem: du rante 14 annos que se ~egui
ram ao trat,a.do ele Utrech, f'1 'an ceze" e br ;1zi
IA"iros reconheceram unanimemente que o 
Yapoc nãn er·a sin iio o Oyapok nosso. Dahi em 
deante é que os l'l'ancezes cumeça.ram a variar 
em suas p1·AtençõPs, e quer V.Ex . ver sob que 
pretexto~ Sob o pretexto lle riue lia via e1 1g:mo 
nos negociodnres no tratado de Ut··ech- es tes 
haviam confnnd iclo duas cousas clist inctas
Oyapnk. e Vince nt Pinson . 

Assim e que a 30 de setembro de 1732, 
segundo Saint Qna,ntln, pagin112 l0 ela T'evista 
colonial el e agosto de 1758, o gove 1 no fnrncez 
adopt• u como limi te do t rata1!0 de Utrech o 
cabo Norte. Em 1776 e 1777, seg-u ndo Bes
tl1enva l. pag in a 91 dos protocollo::; de Pariz, 
impressos no Rio em 1857, considerou como 
!imite o May.1co1·é, J 5 leguas ao norte cio c:tbo 
Norte . Em 1797, segunrlo um tra1;auo rnl;ifi
ca.do pela Fra11ça e publicado n o Mon :wr de 14 · 
de setembl'o, o governo francez considerou 
··orno limite o Calsuene, nove minutos ao norte 
do Mayacoré_. Em 1824 o Araguary e em 1838 
o Ca.ra.pa. pon ! ! 

Vê, pois,V. Ex., Sr. presidente, que, emquan
to variavam as ])retenções f'rwnceza.s , n1is aifir
ma vamos sempre o nosso direito ao Oya. pok, 
firmados nos trwtar1os de 1700, no tni. tado de 
Utrech, nas cartas cosrnograpbicas e na lati
tude de _4" 6' que e a do Oyapolc Com effeito, 
Se . Pl'·'Stdcnte, nenhum ouko rio pos\luia essa 
la.t itude~<1 s:-; im 6 que o cabo 01;a.11ge está a 
4° 4'; o rw Amguairy a 1° 10'; a bocca Norte · 
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-tlo Carapapori a 1° 45' ; o Amapá a 2º g•: o 
Mayacot'é a 2° 25' ; o Calsuene a 2" 30' P. o Co
nany a 2'' 33', e todos estes rios teem consti 
tuído, em vari ns peri0'1o5, o lim ite para os 
francezes . Como deixa:'.' ele reconhece r o nosso 
direito ao Oynpok ? 

Mas, Sr . preslclente, para mostrar a V.Ex . 
até onde ia o espir ita de transacção que domi
nava a pol ítica im1m ·ial em 1856, ba~ta ler o 
que em seu relato:·io o Sr . Dr. Soue füan
dão, Mini;tN cio Ex:terior , fazendo o resu ,no 
das neg,1ciações dessa época, nos diz á pa
gina 17. 

E mq uanto o negociador francez r ecusou in 
U1níne tndas as propostas feitas pelo Sr . Vis
condr; de Urnguay . 

O SR PAU i m o D!!! SouzA Ju:--< IOR - Recusou 
porque~ Recu sou porque não eram V<LlltaJosag 
para o seu paiz . 

O SR. SERZEDELLO CoaR1~A - Elle recusou 
porque os fr»mcezes querem tu do-querem 
vir até ao Arag11ar y . 

o SR AUGUSTO Mo:>TENEGRO- A França não 
costu ma ceder de suas pretençoes. 

O Sa . Bn: LISA RIO DE SousA- Tem cedido des-· 
de o t empo de Napoleão I. 

tado que t enho a honra de r epresentar nesta 
Gotmara. ' 

Sabe a Gamara que a elevação descommu
nal de preços de generos de primeira neces
sidade, p\)r motivo~ que todos nós oonl:lece
mos, affect,ou a t odas fLS classes sociaes, tor
nando cli ffi cil e preca ria a vidê1 do t'u ncciona
lismo publiro entr e nós. 

Dahi essas incessant es reclamações de au
gmento ele vencimentos que, r epercutindo 
nesta Gamara , der am em r esulta.do a no
mPaçã0 el e uma Commi s~ão E;pecia l, encnr
re~-ada de rever e estudar o ser viço (\as ddfe
r en tes reparti ções lederaPs , afim de poder 
equipara r-se os vencimen tos dos fnnccionarios 
das de cathegor ia igual e eleva1·-se propor
ciona lmente os daquelles que fo rem j ustos e 
ra~o;;,veis, a .]Uizo da commissão. 

E;te tràbalho, iniciado n anno passaílo, 
continúa na p rnseo te se;são, traha.1110 que , 
como é fücil de peever, não porler à de ixar 
ele ser moroso, atte nt <1 a cir cu rnstanciêl. de 
terem os memb ro5 da comm i ~são respPcti va 
de desviar sua attencão pM·a outl'OS assurnptos 
momentosos e r1e igua l releva ncüt, cuj os 
estu dos lhes compete corno mem bros das di 
versas Commissões Permanentes de;ta Ga-
ma ra . 

O Sa. SEHZEDELLO CoRRÊA. - Ernquanto o Tal vez por semelha.ute motivo,ali.á , p dero-
negociador fraucez recusava tudo- o negocia- so, en tende-se a G:1mara , com a ~mi habitual 
dor bn1 zileiro. que ha via proposto todcts as sabedor ia, de melhora i· rlesde logo a sorte dos 
transacções e por u ltim o o Calsuene, nã ,1 se fun ccion r ios ele a lgumas rnpar1içôc-s publi
achou au t11risado a r ecusa.e a cont ea.-p 1•oposta cas, co lloca.wlo-os tw abr igo de rnicessi 'ades, 
franceza do b r-aço direito do Ar ag u:.wy, por na quadra 11xt raocd i n ria que a tra ve.;samos. rUsLnãQ..,JJll.l1a instrugcõ~s c1 e .~v:_Prno; ao Neste p1•esuppo::;r.o foi ela.borado o peo,j ecto 
'tUí'TSa~uo _<rgn-ver:rr . e _a:on .'°1"u-..-'":'_,,." -~ue elevou os vencimentos do;; mestres, CO[l
t~aordrna.~ t0 ao M1111st er10_ ~a J11st1ç,'. e N~go- l'a- m 'Stras, operari as e empregados civis dos 
cios Intenores, na unportanma de 6.000: : _a rsen:i es rle Mal'inhae de Guer <a ela Re ·U_bli· 

, despe~der no corrent e exerc1cio ~om o cu, te10 a , 0 qual, depob ele passar pelos tramites 
do -~n ~_Lituta,. BenJam~n. Go_nsLamt , ,., constit u c1onae.; , foi convertido em lei pelo de-

3· íl rncuss,L~ rlo p10J e~to n. 21, rl_e 1 ~9.v , ti-pr eto n. 240, de 13 de i10 ve mbr•> de 18!:1 +. que, 
f:g6d~ as fo rças de t err a para 0 exercmo de ~l l'elizm~nte com l\:hL, 5:_o ao Arsen~l de Guer-

3 , d ' - d · t 159 de 189,1 a de Mat tti-Gro,so , n a.o sentrn oo desejados iscussao o proJer o n . · , · , :lfe i tos. 
cr°?'~do na e1 cl~cle d~< Caye~~na n_m consu l.a,do Um ligeir o golpe de v ista no context • desse 
de 2. classe, e ~ut.ort, a o "overno ª abrn ° lecr eto é ~ uilici ente para convencer que, me
credi t~ nece:sarrn , . ~ ida geoer ica nelle cooti'la , pr esidiu á sua 
. l ª d1scussaodo_pro.1 ~c~o n. IS, de 189v, c~n - onfecçii.o o pensamento claro e pu ·1tivo de 

siderando em d1spombü1darl @, p.1ra ID effeite eneficiar os mestres , contra-mest res, oper a
de r~ceb~r _o ordenado gara ntido pelo _ a~·t. © ios e em pregadosoi yis ele todos os Arsenaes 
das d1sposiç?es tl' ans ~ton as da Com,t itmçao, o a Republi ca . 
juiz d~ rtlreiyo Cand1~0 Vieira Chaves ; Nem é licito. suppôr -se que outro fosse o 

l ª d1scussao do proJecto n l7, de l8\J5, or- 111uito' elo leoblaclor . 
gan i s~ndo a_f'or ça armada do Brazi~ ; Entretn.nto7 tratando-se na tabell_a n. 4, 

2" <1 1 sca~sa; ll do pro,Jeto 11 . 5 A, dispensando 111i1exa ao r efe l'i do clect'eto c10s vencimentos 
do concu rso_ Iitterar io t o.dos os funcdonar io,; .os empreg.,1 dos civi:; dos a~senaes de ~uerra, 
das repartiçoes do correio, nomeados até 29 .pezar ele ne lla se encentrar escr1 pto . 
de novembro el e 1894 ; ahella el os j;encimentos para os en'. pregados 

2' diseussão rlo p:rojecto n. 10 A, de 1895, iv is dos arsen"e' de g~wrra . da Capital, Fede
mantendo na eommissão de guard as-mar inha . ·a~ e elos E starlos dri Republica- de1xou-:;e de 

Para todos @s effeitos , ate a conclu,sãio do re- i.h1 mencionar o Estado de Matto Grossn , ~e 
modo que, por fa l maneira, ficaram preJU 
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dictdos o empregados c1VJ' 10 ar enal de 
guerra elo meu !!}>ta lo, que, re ign;tdos , mas 
confiantes na ,justiça elo Po1ler Legi ·Lativo, 
continuam a p .rce' er 03 pMco·emingoa1Lo · 
vencimentos de outror-a. . 

Em boa e . ã. raz.fo, •UPl'O uppor que 
ningue.n ·eja cap~z rle affi1·rmir que 1t omi:· 
são tivera por obJecto exd11i l' llns Ca.vm'"" 
de edecretoosempl'egado c1vi·d :\.1·s uni 
de :\htto Gro.s . p1i . tanto 1mp rtaria. ;.1. 

suppre ~fio summ'.l.ria tle·-a I· "'e rle fnnccio
nario~ rm tão imp 1rtante r tab Ir-Pimento 
da União, ·inão de-conhecimento illogico tla 
mzões que militam o lado rlE'SSC'S serven
tuR. ·io, razões nas CJU!LPS por som duv ida 
foi tir11r a1·gumento o accre,c1mo cnncerli<h 
ao Jem·ti ar na f, vm·eci 1 0~ p ir sei!' . 
lh'ln te dr ·reto. 

. la<:, a hyp,th ··e figurada, so ire ser gra
cio. a. pecca por absurda . 

E tanto nenhum fumlameuto tem ell a, que 
vemo beneficiados por e.s·e dc>rr<'tu os mestre~, 
contra-m ·stre.s e opera io · IP· ·o ue ·mo ar
sen d. cnja· con 1içi s lu ÍóU e· as 1 s seus 
com p·i.nlrniros de reparti.;ã<J. 

Pu1· is ·o,Sr . pl'esid ute, que não foi sómente 
este o unico esqueci meu to q uo se depara no 
decreto q11e venllo de a lludir. 

O S1~ .. ·E1v. - Tra"'0 r pr : ntaçií.o ne te 
sentii10. que opportuna.menre seni apr ·enfa· 
da à Ca na a, c"m rela•;ão ao Ar ena! d:l 
Bahia. 

b;rt , po rém, tii.o gl'antle e extraortlinaria 
que cla ma por immetliatn, r epilração . ' 

E. o q w o proje~Lo. r11~e acaho de _justificar 
em uccmras con ·1 er:woe: . a vi ta da hora 
a leantada. bu·ca rlar .·utução con,cntanea., 
e-pera.ndo que a. Ca.mara o tome na devida 
consideração, afim de ti.ar-lhe a approvação 
merecid<t (Muito bem, muito be1n .) 

Eis o projecto . (Lê . ) 

Fica sobre a. ~Ie<a. até ulterior delib ração o 
.e~u nte 

PROJECTO 

O Con 11re -o i 'acional r olve: 

.\rt. I ." E' exten ÍY'O ao. emp:·e.,.a.l 1s civis 
rio .\rsenal ele Gue"ra. do E tado df' Matto 
Gro·.so o augm nto d venc1 111 en t.os cons i
gnR.rlo na t<t !Jel la u . 4, anrH'xa. ao decreto 
n. 210, rle 13 rle rlezembro •le 1894. ,1:i. ·a os 
.-\renae · ilc Gnf'rra do· E-<ta !o .[o Parâ, 
Paruam iuco. Bahia e Ri .. G andt> ti.o ·uJ. 
. Arr.. 2." Fica eleva 1 a mai :fü ·1 .. o· ven

c1m ntos dn pPdagogo, p 1rt('ir o r enfc1•meiro 
,10 lllPSffi'l arse1rn l, comprehenclidos os r es
pectivos ajudante . 

Ar·t. :3.º ;ernga'll-se as dispo-ições em 
contrario . 

ala das ,erõe , 5 de junho de 18J5.
,1faric•no Ram.os. - L11i:; rldofpho. - Xavier 
elo l"atle .- Carncciolo. 

o ..;n, . MARIA.NN"O R.AllIOS - Ma~ . 11C'Se ar-
sen;ü não t'uram contemplarlo. apena alcruns ; 1~.\ prPtrnÇIP:.equerV.~x.v_r· qtu~ 
empri>:rado;; civi·. ao pa o q11enod-1meu 61 .ete~? ••hoprete.·1.0tle•ue•m,·1"111~··no 
E'· !n ·01'.11ll ex•·luidostxlv . .;. e n virtude rla pi" ne•/:ci··d •re:< 11 tratad 1 de t.; -c:ch-l:'"tes 
om·,. ão a que j .1 illurli. sem e ~1ha!·go d_•s fi~~hu~,, c~nrundido. duas cousa~ rl1 t1nct:i.s-
terrnos generwos do ele ·reto, ··u.1a. mtenca.o 0 t\ nk e V1ucen t P mson . .., 
c_e1·ta.11~r11te era de abranger to.los os f'nnc- YA~si m e que a 31l de se~emhro ~e. I ~.)2 , 
01011 Lr1rr do~ ar·enae . (Ela 1l•ll npade. ) n \ l ·tint. Quaatin, p:wma ~10 d.t 1 PVl ta 
.• 'fí.i> p idia . er_pr posital. inã? in volui:i~- .ºY.~ni:t·I d~ :.t;!o~• d~ 1158, o "°'ffe uo _f' ·:1 ncez 

ria • ~ ··~ om1:.:a '• nem va:1c..-1 prop, 1çao ~o t u como lim1t do tratailo ile l,;trt'ch o 
coa~rar1a.. hasenrlo apP.na.· a:· i.:n l:t h a sem .ullip ·arte. Em lí/6 e 1777, ·e~rnn 1 l<1 R~
razao q ur. nella ia; p i , não ct'<'io que a Ca- ca ·~ v~l u ·•i n<t !H dos pt'otoi.: llos de Par1z, 
mar.1. tives e dou· rnorlos de proceder cm r,lie\ ess·or ~o Ri o em 1857, con~ i riero n como 
caso :tnalog • em tudo ·emr• lhante. P•tl'a pro- ~~11 P te.o M·l)"ico1·c 15 leg uas ao no r Le do 1:a.bo 
ferir. le ·isõe .C?~tradic~~rias. . ~~\e . Ei~ l/'.lí . . egun:'o um tra•;).(l_o ~atifi-

Ale n d·i 0101;;sao. queJ;l. re1e;·1. quanto ao rlo pela FI'<L .i;a e pubhcado no Jfo11:10, tle 14 
Ars 1al 1le :\Ia.tr «ro ··.º-.outra ln. cflm refe- '. f set.em!J o. 0 iroverno francez con 1Jerou 
ren·ia.· <iempre:rado· c1v1 'º' a.r.-rnaes, que~ c~mo limiteoCal uene noveminut.osaonorte 
não rorri.m contemplado~ n~ ta'.be lla ,_ empl'e·~ rlo Mayacoré_. Em 1824 0 Ar aguar y e cm 1838 
garlos que fo,zef!1 ~arte tlo q u_<teh o! cuJ_os Ioga· 0 0 Cal'apa pol'l 1 ! 
res fora.m 10.;tttmdo p r lei ord111ar1a. 0 vc. pJis,V. Ex. , r. pre idente. que.emquan-

R ·cordo-me. entre outro_ . dos car"O de pe- . to va1·1ava111 a: pret ·11 ·ões li'.a.n~eza ·.nn:: aIIL:
da""g"' . p Jrteiro e. enfdr.ne1ro,. enilo 11 U" t> t~ 0 mavamr emprn o no. o d~re1to ao.º)· ~pok, 
ultimo ·erventuar10 note :i. Camar:i) amda e,_ firmad-1 no· trata;lo:; de 11011, no t1 t .a lo ~e 
p 1go com a t;ibella que baixou ·orno decreto~ · Ut,rcch . nas cartas cos111ograpl1icas e 1rn l a ~i
n . 5 11 , de IO do ou iu bro de 1 87~ ! a tutle de 4º G' q uo é a do Oyapol~ . Com ~Jfei 0~ 

Ba t. ·~ enunci~c~o ~e~te lacto p na 0 L'. p1" idt•nt . . u~n lmm ontr·o l'LO;. po Ul~ ~ss a 
se reconhecer a. lllJU faca quP. elle aco- u latitude- a,.,, 1m e r1ue o ca.ho 01.wµ-e e !ªrte 

L- 4" 4' ; o rio Araguary a l" 10' ; a bocca. • 0 
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N. 209, ele 1894, autorisando o Poder Ex
ecutivo a. conceder: ao engenheiro João Cro
ckat de Sá. Pereira d0 Castro, ou a quem me
lhores vantagens o:!l°el'ecer , privilegio pOI' 60 
annos pal'a ~onstrucção, uso e goso de uma 
estrada de ferro de Pesqueira a Santa Mari;1 
de Araguay ; e a Germano Vert, ou a quem 
mel ho1 es vantagens offerecer, pri vileg1 0 por 
60 annos par·a construcção, uso e goso da es 
trada de t'erro que, partinrl o de Mossoró, no 
Rio Grande do Norte, se desenvolva pela mar· 
gem cllrelta do rio do mesmo nome, passando 
entre Porto Alegre e Imperat,r iz pPio valle 
do Piancó, no estado da Parahyba:. pelo do 1-'a
j ebú, no •le Pernamhuco,e neste proi.:m'ando o 
rio S. Francisco no ponto mais con veU'entGl,com 
o requerimento do Sr. José Carlos (2° dis
cussão); 

N. 295 A, de 1894, autorisando ao Poder 
Executivo a rever o regulamento e prorrram-
11?-ª ''e eRtudos elo internato do Gymnaslo Na
crnnal (2" r1 ist·ussão) ; 

N. 225, de 1893, autorisanrlo o governo a 
conceder ao cabo ele esquad ra reformado 
Amaro da Costa . S?ares, uma pensão de l $000 
d1a 1·1;_0~, se rp preJmzo elo respectivo soldo (dis
CU8sao umca) ; 

N. 200, rle 1894, relevando da prescripção 
ei:n que mcorreu D. Maria da Pen ba Oli veira. 
viuva do alferes reformado do exerciro Lu iz 
An~onio de Oliveira, parn (i)Ue possa rec1·ber o 
me10-~~lil o a q~rn t em rlireito de 25 de agosto 
de l81v a 22 de Junho de l tl94 (discussão uni
ca); 

2" discus~ão do projecto n. 23, de l 81l5, nu
torrsa~do .º g·overno a abrir um credito ex
t::aordmar10 ao Ministerio da Jnstiç-i e Nego
cios Intenores, na impor·tanc1a de 6:UOO:I; , a 
despen~er no corrente exercício com o custeio 
do Instituto Benjamin Cons tant · 

3" rliscussão rlo projecto n. 2l, rle 1895, fi
xando as forças de terra para o exercicio de 
1896; 

3 ' discussão do projecto JL 159, de 1894, 
creando na e1dn.rle de Cayenna um consulado 
ele 2ª classe, e autorim o .. ·over110 a abrir o 
credito necessario ; º 

1" discussão do proj ecto n. 18 de 1895 con
siderando em disponibilidarl@, 'p.i ra o ~lfeito 
de recebe.r o ordenado garantido pelo a r't. 6 
~a~ d1spos1ç?es transitaria.' da Con~tituição, o 
JUlZ ele rllre1to Cand1do Vieira Chaves · 

l ª discussão elo pl'Ojecto n 17 de 13g5 or-
ganisando a força armada elo Br~zil · ' 

2·' .fisCllssão ?o pro.jeto n. 5i A, dispensando 
do concurso~ htterario todos os fnnct:ionarioN 
das repartiçoes do correio, nomeados até 29 
de novembro de 1894 ; 

2" discussão rlo projecto n . 10 A de 1895 
mantendo na eommissão de g-uarrlas'.rnarinha' 
para todos QS effeitos , até a conclu;são do re~ 

spectivo <:urso, os aspirantes com.missionados 
ne,se posto e que serviram na esquadra legal 
e nas liotilhas durante a revci lta, e dâ outras 
providencias , {eom o requerimento do Sr. Car
los Jorge). 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 l!Il.inutos 
da ti1rde. 

25" SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1895 

Pi·esirlencia dos Srs . Jl r lhur Rios, (1° vtce
presidente), Costa il ze1ierio (2° vice-presi
clente) e Artlwr Rios (iº vice-pi•esidente) 

Ao meio-dia procede-se ã. chamada á qual 
respondrm os SI'S.: Arthur Rios, Costa Aze
vedo , Tb.omaz Delfina, Coelho Lisboa, Tavares 
de Lyra, Alen'car Guimarãe:<, Lirn <1 Bacury, 
Fi let o l' ires, Gabriel Sa.!gado, i\ ugusto Mon
leneo-ro. Carlos de Nova.es , Bricio Filho, li3e
n edi~to Leite, Luiz Domingues, Costa. R.udri
guPs, Gustavo Veeas, Eduardo d.e Berr edo, 
A ni sio de A breu, Nuguei r a Paranagua, Ar
thur de Vasconcellos, Frederico Borges, Gon
çalo de Lagos , Torres Por tugal, Thomaz 
Cavalcftnti, Ildefon8o Lima, Joãio Lopes, Fl.'an
cisco Benevol•J , P.élvecio Monte, Jose Be
vilaqua , Augusto Severo, Framisco Gurgel> 
.Junqueira Ayres, Cunha Lima, Silva Ma.
ri;;, Trindade , Chateaubriand, To entino 
de Carvalho, Pereira ele Lyra, Coelho Cin
t ra, Luiz ele Andrade, Armioio Tavares, 
Cornelio da Fonseca, Lourenço de Sá., Me
deir.o e Albuquerque, Miguel Per11arn buco, 
Gonçalves lVfo ia, Carlos Jorge, Fernandes 
Lima, Araujo Góes, Clementina do Monte, 

1 ~ ocha Ca.valcanti, Olyrnpio de Campos, Me
nezes Prado, Geminiano Brazil, Gouveia 
Lima, Zama, Santos Perei.ra. Augusto de 
Freitas , Neiva,Milton, Tosta, ManOL'l Caetano, 
Aristides de Q11eiroz,E-11u1rclo Ramos, Vergne 
de Abreu, Leovegildo Filgueira,;, J,.se lgnacio, 
Flavro de Araujo, Rodrigues Lima, Torquato 
Mor ei ra, Galdino Loreto, An tonio de Siqueira. 
José Car los , Serzedello Corr êa. França Car
valho. Lopes Trovão . Oscar Godoy. Americo 
de Mattos, Lins de Vasconcellos, Alberto 
Torres, füilisario de Souza., Erico cuelho, 
Fonseca Portella, Euzebio de Quei r• Z, c.osta. 
Azevedo, Nil1J Peçanba, AgostinhC! V1da:I. 
Ernesto Brazilio, Banos Franco Junior, Se
basr.ião de Lacerda Urbano Marcoudes, Pau
li no <le souza J~nior, Campoli~a, Lima 
Duarte, João Luiz, ca,r vaJho Mourao, Vaz de 
Mello, Monteiro rle Bar1•os, Chagas Lobato, 
.Toão Penido. Luiz Detsi, Fortes Junq ueira, 
Francisco Veiga, Leonel Filho, La.mounier 
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Godofrerlo , Ribeiro de Almeirta. Fer1·eira 
Pires, Theoto11io rle Maga.lbães , Cu 11t>1'ti no d1~ 
Siqueira, Pinto da Fonseca, Manoel FulgPncio, 
Simão da Cunha. Olegario Maciel 1·araisn 
Cavalcanr i, Lindolpho CAetann, C>rlos da 
Chagas, Pl1Ulo Queiroz, C;isemiro da Rocha. 
Dino Rueno, Gustavo Godoy, Bneno r1e An 
drade , Vieira de Morites, Alberto Sal le , 
P aulino Carlos, Francisco Glicerio, l''nrtado, 
Hermenegildo de Moraes. Alves de C•tstr•1, 
Ovidio Alir.• ntes, Luiz Adolpho, Lamenha 
Lins,Almeida. Ter1·es, Brazilio rla LU7, Lauro 
Muller, Paula Ramos, Fra.nci. co Tolrntino, 
Emílio Bium, Fonsrca Guimri.l'iies, Martins 
Costa , MarQal Escobar, Per<"i1·n. d;1 Costa, 
Appa.ricio Mariense, lUvadavia Cnrrêa. Vi
ctorino MontPiro, Aureliano Barb11sn, Pinto 
da Rocha, Ve pa iano de Albuquerque e l•'ra.n
cisco Alencastro . 

Abre-se a ses ·ão . 
Deixa.m <le comparecer com causR. par

tici1 ada os ,rs . Rosa e Silva, Sa Peixoto, 
Matta Bacell"r, Francisco Sodré, Paula Gui 
marãC' , Tolentino dos Santos, ~ larcol ino 
Moura, Paranbos Montenegro,Alcindo Guana
bara, Silva Ca:<tro, Pooce de L('on, 1lmei rla 
Gomes. Land11lpho de Magalbãe,, Gnn1;a.Lves 
Ramos, Alvaro Botelho, Vallada1'E'S, Rodolpbo 
AbrPu . Lamartine, Costa Machado. All'redCJ 
Elli ' . Domingues de Castro, k'olµho !11rdo, 
Moreira rla Silva, Cincinato Bi'ag<t. U ·bano 
de Guuveia, Xavier do Valle e Angelo Pi
nheiro . 

E 8em causa os Srs. Enéas Martins, H• 1-
landa. de Lima, Viveiro, CLlristino Cmz, 
Pire Ferreil'a. José i\fariano, Artlrnr Orlando. 
Martrns .Jurnor. Gaspa1· Drumond, Marc1onilo 
Lin;,, tJ<.:taviano Loureiro, Seba:·ti"o Lan 
dulpbn, At,hayde Junior. Cle Lo NunE's, May
rink, FH'raz Junim'. üclaviano de Bl'ito, 
ArLhur Torres, Domingos de Moraes, Al
meida Nogueira., l'osta .•unior, Padua Sa.lles, 
Mariano Ramos, Caracciolo e Pedro M a.cyr. 
E~ lida e sem debate approvada a acta da 

sessao antecedente. 

OROEM DO DIA 

São successivamenie e sem debate encer
rado~ os arts, l " e 2° do projecto n. 23 , de 
1895. aut••risando o governo a abrir um cre
dito ext.raorc.lin"rio ao M nisterio ela Justiça 
e Negocio · Interiores, ua imponaucia de 
6:000 , a de· pende~ no conente exercício 
com 0 custeio do Instituto Benjamin Con · tant, 
cuja voLação fica adia 'a . 

Entra em 3" discussão o pro,iecto n. 2 1, de 
1895, fixando as forças de t erra para o exer
cício de 1896 . 

Ninguem pPclindo a palavra e encerrada a 
discussão e a.diada a votação. 

Eotra em 3° discussão do projecto n. 159, 
de 1894, creando na cidatle dC' Cayeuna um 
consulado de 2' elas e, e autori a o Governo 
a abrir o c!'edito nece::1sario. 

Njnguem pedindo a pa.lavra. é encerrada. a 
discussão e adiad:• a votação. 

Entra em J • discussão do proj ecto n . 18, de 
1895. coo, derando em disponibilidade, para 
o e:lfeitn de r eceber o ordena 10 garantido pelo 
art 6° das rli ~posições tra nsitorias da Con
stituição, o juiz de direito Candido \ ieira 
Chaves . 

O Sr. Paula Ramos - Desejo, 
Sr. pre,idente, apresentar u111 rPq11e1 imento, 
a. rPspeito deste proje to, e peço p1mni são a 
V. Ex. parn sohre elle fazer a lgu maH consi
rlera çõ1·s, que de .. erto pe-ar·ão no espirita dos 
illust1·es membros da Commis,ã.o rle Con ti
tuição Legislação e .Justiça, signatario rlest e 
parecer. 

Est pr1 ·jecto attenta. claramente contra a 
Constituição. fere-a profurnlamente; está em 
manif sta con tra.rl ic1:ão com o preceito rlo 
art . 6° da~ tl ispusiçõps transitarias da nossa 
lei fund a mental, comn pasto <lemon tra.r. 

O magiotrado , de quem se t i a ta, fui apro
veitado em t1•r organisac;ões ju 'i ·ia.rias do 
Estado rle Sa nt.a Catbarina . Na primera or
gani~aç~o, fe ita. logo após a promulgaçii.o ela 
Constii,u içã,o d•·' 11 de ju.nllo, em IR9 1, quando 
ern frnvernailor o Dr. Lauro Müller. f'ui e'se 
magi tr;1do aproveitado pHra a Comarca. de 
JoinvillE-. uma da~ melhores do meu E tado ; 
depois. na . egunda. organi-ação judiciaria, 
quan lo Pra governa.dai· o Sr. tenen ie Ma
chado, foi ainda aproveitado ess1• magistrado, 
conservando-~e na mesma Comarca ele Juin
viJle. 

Mais tar ie , e~tando em vigor a Const itui
ção de 1H92 feita pelo Congresso eleito sob a 
proterção do Sr . tenente Machado, foi o 
Dr . Cand1''0 Chaves nomeado cl1efe de poli·
cia. m1rgo i nco1 np·1 tive! cum o de magist1·at1 0 
em' fa".e do que 11ispõe o art. 53 da mesma 
Constituição . 

Acc~i tando a nomeação de chefe de policia, 
o mag1-traro Pm questão ft1i eliminado do 
quad1·0 a mag1 'tratura do E~tado de , a.nta 
Catbarina O artigo da ConsLitui<,:ão a que 
me refiro, é a8sim concebido: Sei·ao eli1ni
nados rio qua 'ro drr magist;·atura os que arcei
tarem cargos de nomeaçc7o do P od• r Execut ivo 
da Uniiio ou do Estado ou de eleiçüo po
pular. 

O cnrgo ele chefe de policia. é da nomeação 
do Poder Exe1·utivo do Estado. 

. Deixai do a chefia de policia.foi o Dr. can
chuo Chaves ap!'oveita.do de novo,designando-
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se-lhe a comarca ele S. Mi guel. Estava em O Dr. Chaves, porém, já não era mais 
exerricio do cargo de juiz de direito de sua magistrado rstadual, conforme j á provei com 
comarca quanrlo foi pronunciado pelo Vr .juiz a Con tituição de 1892, porque acceitára a no
seccional, em Sa.nta Catharina, colllo incurso meação de chefe de policia. 
nas penas do art . 112 do Codigo. A comarca de S . Miguel estava vaga, ha-

Devo dará C:1 mara a explicação desse pro- via quasi l1m a nuo. e o governador nomeou 
cesso movi~lo perante a justiça fe ' eral, e um juiz de direito para ella. 
nella encont1 arão os meus illustres collPgas 0 Quanto ao processo, cumpre- me ainr

1
a in

motivo tlo rneu visivel constrangimento neste formará Cama.1-a· que o Supremo Tribunal 
debate. O Dr. Canditlo Ch:.wes fo i o c;hE: le de Federa l, tolllando conhecimento elo recurso, 
policia que tão saliente papel representou na i annullou o processo por não terem sido ob
h istoriu da t11inha prisão e deportação. dando servadas nell e certas formalidades legaes, 
o seu acto illegal e violento causa ao processo uma das qu es foi ter sido sub tabelecida uma. 
em que . e viu envolvi do com o celebre gover- procuração sem que clella con tasse. tal poder 
nadar tenente Machado. · dado ao procurador primiti 110 , e maudou 

Não tenli o, purém, a menor prevrnção con- que o procurct ior rla Republica em Santa 
tra e;st- magisLraclo e a minha atti tude im- Catharina promovesse novo processo. O novo 
pugnando e te projecto é determ inarla tão processo Pgu iu seus tramites e por despa
sómen t.e pelo l'espeito á Con tit.uição e ás cho de 7 de fevereiro deste anuo foi o 
leis . Dr . Chaves prommciarlo. Submettido aojury 

Pronuncia elo, o Dr. Candido Cb:wes r ec01·- fedeTal. f?i. absol vid? . . " 
reu para 0 Supremo Tribunal l<'erJeral 1, 0 des-1 Ve. po1_tant?, a ~a1,naia que o .m~g1st a~o 
pacbo do Dr .juiz seccional e deixou 0 exercicio em _qu~stao .101. apr º' e1tado ~m tr .e orgam
que ti nha na Comarca de s. Miguel, retiran· saçoes JUd1ciar1as de Santa Catl:arma. 
do-se para a capital. 1 O SR. RJ.Bmm.o DE ALMEIDA da um aparte . 

Tal lacto pa~s11u-se em fins de junh~ de o SR. PAULA. RA.Mos-Quando foi absolvido, 
1893 e. como a 9arn ra sabe, pouco '1ep01s o a comai·ca estava occupacla .. 
meu estarlo cahlll em poder rloi; revolt,osos d.e Si é caso de dis ponib1lidade, parPce-me que 
6 de seter.nbrt>, transformantl?-se. a su a cap1- es-a rleve ser dada pelo governo Jo Estai.lo, 
ta~ em ser e do governo JH·ov1sor10 da Repu- euja lei de orO'anisação judiciaria pre>ê a hy-
bllca dos Es tados Unidos .. . de Santa Catha- •Jothese "' 
nna . • · 

O presidente de a republica creou 0 O ~R. Lmz poM1NGUEs- De julgar a no-
Suprer'no Tribunal Federnl, ou, melhor, in- meaçao Rem e.!fe1to ~ 
vesti~ o Superior Tribunal de Justiça das o SR. P AULA RAMOS-Si o acto é illegal, 

· funcçnes dadas ao Tr1bumil Federal pPla nossa não somos nós os competentes para annul
Const1tuição e pelo decreto n. 848 de 11 de lal-o . 
outubro de 18\JO. o prejud icado encontrará nos tribunaes es-

·~s.se Tribimr1 l F'edernl .(de Santa Cat hari.na) tatlua,es a garantia do seu direito. 
ex1grn do 'ub~t1tuto seccional os a11tos do re- o Congresso não póLle considerar em dispo
ferido proce •. so e, a vocando a si o juJg;imento nibilida•' e um magistrado que f'oi aprovei
do recurso, JUigou incompetente a justil:a fe- tado em tre.- org:an isações judiciarias de um 
deral para processar o Dr. candido Chaves e es tado; é.portanto, inconstitucional este pro· 
o tenente Machado . ject0. (Apartes.) 

Em ~ista de tal decisfio, o t enente Machado Elle foi demitt idopor quereconhecen o acto 
assumrn o governo do Estado e o Dr . Chaves do Tribunal Federal de Santa Catharina e as
entrou em exe1 eicio na sua comarca . sumiu o exel'cicio da comarca es1 ando pro-

0 Supr emo Tribunal Federa l não tinha nunciado pelo juiz ~eccional. 
ainda profe~ido a sua sentença; estava, por- Accresce aiuda a circumstancia de que a 
ta;,uto,o~:riag1strado em questãopronunciado e ultima nomeação fundou-se em um acto ille
nao podia assu mir o exercício. gal do governador Machado, acto que foi de-

Re>tctbelec1 do o regímen legal em Santa clarn Jo nul lo pelo governadnr militar', co: 
Catbarina após a derrota rlos r ebeldes, o ronel Moreira cesar, que conm·ntr.,,va em Sl 
Dr. Chaves a bandonou a comarca e foi para todos os poderes do E tado. (:tlpa?·tes .) 
a capital. O magist1·ado em questão r equereu ao Po-

Si e ~e magistrado julgava estar leO'almente der Execu tivu a sua clispon1 l.J11idade, al ie
exercendo ~uas funcções, o facto de ter aban- gando em seu favor 0 preceito do a~·t _ 6" das 
donado a. com11rca, sem licença do poder com- disposiç{1es transitarias da const1tmç~o; mas 
peteute, lhe iraria a perda do cal'go confor- o requerim1 nto foi indeferido, ser vrndo de 
me detl'rmina a lei de organisaçãojudiciaria, fundamento ao despac\10 ~.º Minist['o da 
então em vigor . Justiça o facto de ter sido Jª apro'Deitado o 

Cnmara V. II 
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Dr . Chaves ua organi ~açã.o judiciaria de 
S~nta Cat.harina. E' bein provavel que o mi
nistro tenha obtido inf •rmações que não fo1-
ram p1·psentes ao illustr • relator lk te pare
cer, que o lavrou tendo só conhecimento dos 
docu111entos apres"ntados pelo inter 1· ado . 

Acred•to que, dados essPs esclareci111entos, 
a illii s t.rada Co m111issão de Co nstitui ção e Jus· 
tiça será a primeira a dél r · o seu voto a este 
requerir;nPnto, que lhe proporcionará o en
sejo de reformar o seu pa rec·er . 

O requerimento é o seguinte. (Lê.) 
(íl!füito bPm; rnuito bem.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjun
ctamente em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o projert o n . 18, de 1895, 
v-o lte á Commissão el e Cnnstit.ui(ão, LPgis
lacão e .Justiça, afim de que esta ouça a 
respeito o Ministro do Inrerior e .Justica . 

S.R. - Sala das sessões,6de junbode 1895. 
- Paula Ramos. 

O §r. 1Luiiz Dooning·u"'!ll, como 
rPh1.t.or rio parecer em d •scussn o, tem a in
formar a Gamara qne o jui:z. de dirPito <lo 
arit.igo regímen politico bacharel Candido 
"'\'."ieira Chaves requereu ao Congre~so Na
c1.onal .q u ~ lhe s~ja r eco n ll ecido o dil'• ito <Í. 
d1~pomb11Jdade, pol' não ter s· clo aprove itado 
na nova organisação judicia.ria, urna vez que 
o decreto que o nomeara para a magis t.ra tur-a 
do Esta<lo de Santa Catharina, fui julgitclo 
se n efr-tto . 

O peticionario provou e;;se facto com o 
decreto respectivo de mllli '1ade ela nomPação, 
assignado por governador da.quelle Estado . 

Ora. diz o orador. scnrlo julgado sem pifei to 
a nomeação que aproveir.ava o peticionario 
na nova organisaçãojudrciaria, é claro que 
d_e

1 
facto elle não foi cí p roveitado, e não tendo 

s1r o aposentado, por contar menos clfl 30 
annos de e.xercicio, spgue-se que deve ser 
posto em d1sponibilirlaüe seo-unrlo o ar t .. 6• 
das .iispos icões transitori~s rl~ Con~tituição. 

O petirionario não foi privado de sua co
marca. pur acto ou culpa sua. mas pela. vio
Jencia de um decreto dicfatorial, que não 
pod · prevalecer contra um direito consti
tuciona l. 

Não prevalece contra o direito elo peticio
n aria a cnn,ideração de haver ido ell e apro
veitado na primeira org nisação judiciaria de 
Santa at 11arina, porquant •, por effeito de 
uma revo lução, essa orga ni.sação foi annul-
1acla., como depois, por etf01to ele out.ra. re
v~ l ~1ção, o decreto que nom.eara ~ peticionari o 
foi J ulg-ado snm ai.feito, isto e, nullo, de 

nenhum effeito, e portanto o peticionaria não 
aproveitado, numa como n'outra bypothese. 

Depoi3 de varias outras considerações jus
tificativas do projecto em debate, o orador 
conclue affil'mando á Gamara que esta pro
fundamente convenciclo rle que as,iste ao 
pet icionaria o direito que r eclama e que só 
e~sa convic-çilo fal-o-hia sustentiar um voto 
contra a opinião ele seus dignos collegas 
depu tar'os por Santa Cathariua., que bem 
sabem quanto o orador os preza. 

Fica a discussão interrom oi da até á con
clusão da vot::i.ção das materiãs indicarias na 
ordem do dia . 

São successivamente postos a >atos e appro
va•los em 2·' discus ão, os seguintes artigos 
elo pr. jecto n. 19, de 1895: 

O Congresso Nacional r esol ve : 
Art . 1. • E' o governo autorisa,do a abrir o 

credito supp lementar ele . 3 . :341 :816$7 13 ao 
Mini · terin da lnnu. tria. Viação e Obras Pu
blica , no exercicio ele 1894, applicauo a ru
brica - Garantia ele juros a estradas de ferro . 

Art . 2 . 0 Rovo;;am-se as disposições em con
trario. 

E' posto a votos e approvado o requeri
me11to elo Sr . José Carlos, pedindo que seja 
envia.do ás r'ommissões de Ot·<,:amPnto e Es
pecial de Viação o projecto n. 209, de 1894 . 

E' posto a vot os e approvado em 2" di s
cussão sal va a emewla do Sr. Bue no ele An
drade 'e outros, e seguinte artigo unico elo 
projecto n . 205 A, de 1894 : 

Artigo un ico. Fica o governo autodsado .a 
expedir novo regulamento para o Gymnas10 
Nacional . 

E' tambern approvada a segui nte emenda 
do Sr . Bueno de Andrade e outros: 

«Fica o "Overno autorisaclo a expedir novo 
regulamento pa~a o ~ymna~io Nacional. dis
pensando desde Ja, ate a reforma, o exame de 
madureza . 

E' con jrleraclo prejudicado o projecto n. 205 
de 1894. e enviado :i. Com missão de lnstrucção 
e Saude Publica, o projectu n . 205 A, de 1894, 
para redigil-o para 311 d iscussão . 

São succe' sivamente postos a votos e ap~ 
provados em discussão unica os seguintes 

PRO.IBCTOS 

N . 225 -1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l . 0 O Poder Executivo fica o.Útorisado 

a conceder ao cabo de esquadra reformado 
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Amaro da Costa Soares uma "\)ensão de 1$ dia- 1 Art . 4.° Fica m revogadas as disposições em 
rios sem prej uizo do r espectivo soldo. contrario. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposiçõés em con- E' po to a votos e approvado em 3·1 dis-
trano · cus ã.o, e envia.do a Com missão de Redacçãc> 

N . 200 - 1894 

O Congresso Nacional decreta: 
Arti go unico . E' releva'1a da prescripç!io 

em que incorreu D. Ma:·ia da Penha Oliveira, 
viuva do alferes reformado de exercito Luiz 
Antonio de Oliveira, para que pos a J'eceber 
o mP.io soldo a que tem direi to de 25 de agosto 
de 1875 a 22 de junho de 1894; e revogada 
qu dq uer disposição em contrario. 

São successi vamente postos a votos e ap· 
prova tos em 2ª discussão o seguintes arti
gos do projecto n. 23, de 1895: 

O Congresso Nacional r esolve : 
Art . l. 0 E' o governo autorisa·lo a :1brir 

um credito extraordinario ao i\Iinisterio da 
Ju , tiça e Negocio Interiorr.s na importancia 
de 6:000:.;, para despender dentro do corrente 
exet•cicio com o Instituto Benjamin Consta nt 
110 cust.«•iu de t res ollcimts cre<tdas nos ter
mos do art. 21 do r•'gulameuto ápprovado 
pelo decreto n. 408, ile 17 rle ma o de 1800. 

Art. 2. 0 Revogam-se astlisposições em con
trario. 

E' posto a votos e alJprovado em 311 dis
cussã.o e env iado á Commissão ele H.edacção o 
seguinte projecto o. 2 1, de 1895 . 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !. º As forças ele terra para o exerci cio 
de 1896 constarão : 

§ 1 . 0 Dos officiaes das rlifferentes classes do 
quadro do exercito. 

§ 2. º Dos a.lumnos das escola!: militar~ ate 
I. 200 praças e 200 para a Escola de Sar
gentos . 

§ 3." De 28. l 6Q pr11ças de pret, distribui das 
de ar.c~ordo com quadros em vigor", a.' quaes 
podera.o ser. elevadas ao dobt•o, ou mai" em 
circum tancias extraordioaria~ . 

Art 2 ºE -tas praças serão completadas 
pela _1:1!ma exp~es~a no art . Si § 4' d 1 1·on
st1tu1çao e na le1 n. 2.556, de 26 de setem· 
bro de 1874. com as modificações estabAleci
das nos arts 3° e 4• da lei 11. 30 A ele 30 de 
janeiro de 1892. ' 

Art . 3 º O.s voluntarias ~ as praças que. 
findo o seu tempo rle serviço, continuarem 
nas fileiras com ou sem engaj:i.mento perce
berão as grat ificações estipuladas na l~l ele .15 
de deze mbro de 1894, e qmi ndo fol'em escusos 
do ;;erviço se lhes concederá nas colonias da 
União um prazo de terras de 1,089 ares. 

o seguinte: 

PROJECTO N. 159 DE 1894 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . !. • Fica creado na cidade de Cayenna 

um con~ula do de 2 ' ela "e. 
Art . 2 . • O governo é autorisado a abrir o 

crerlito necessa.rio . 
Art . 3. 0 Revogam-se as disposições em con

trario . 

São successivamente e sem debate approva
das as redacçõe - dos pr»jectos ns. 226, d , 1893 
e 1:30 A, rle 1894, para serem enviados ao Se
nado . 

E' lido, j ulgado objecto de nellheração e 
eu viad ' á com nis. ão especial, encarregada 
de formu lar o pia.uno das categorias das re
partições feueraes o sPguinte 

PR.OJECTO N. 26- 1895 

Declara extensivo aos empregad os civ is do Ai·-
en"l rle Gue rra rio Esta:to de iJlattn Grosso 

o av.gmento concerlido ans dos "irsenaes de 
Guerra do Pa•á, P e;·nambuco, 8 ,,fiia e Rio 
G1·anrle elo !!l e ele vaclo a mri is de 30 ° / 0 os 
vencimentos de oiltros funcciona?'ios daqueite 
arsenal 

O Congresso acional resolve : 
Art . l .ºE' exten~ivo aos empregados civi 

do Ar·enal de Guerra do li.:~ta '1 0 de Ma.t to 
•3-rosso o angmento de vencimento consi2·na
de na tabella n. 4, :rnnexa ao decre 10 leg isla
tivo n 240. de 13 de dezembro de 189-!, para 
os dos ArsPnaes de Guerra dos E tados do 
Para, Pernambuco, Babia e Rio Grande do 
Sul. 

Art. 2.° Fica elevado a mais 30 11/ 0 os ven
cimentos no peflago g;o, pol'teir o e enfepmeiro 
do me mo ar·senal , compr ehendirlos os r espe
cti vu ajudantrs. 

'i.rt. 3. 0 Revoga m- se as disposições em con
tr aio . 

Sala das sessões, 5 de junho de 1895 -:
liín.riann.o Ramos .-Lui:; Adolpho. - Xavie1· 
elo Valle.-Caraciolo . 

Cominua a discu são do project~ n. 18, de 
1895, a quai havia sidr interrompida. 

O §11·. Fra:ncisco Tolent.ino 
vem á tribuna fazer algumas considerações 
sobre o proj ecto em discussão. Emende que 
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em vista do artigo 5° das dispo:-.ições transi 
tarias r1a Constituição, o projectn não póde 
ser approva·1o pela Gamara . 

Na primeira organisação da ma,!ristratura 
do E' tado de Santa. Catharina, o b tcharel Can
dido Chaves foi approveitado. 

DPposto o governo legal daquelle Estado 
e organiEado u111 governo que praticou todas 
as arbitrariedarles, foi declarafa sem ffeito a 
a primeira organisação e fe ita uma segunrl a 
organisação . 

Ainda desta vez foi aproveitado o bacharel 
Chaves. 

Este maiôstra·lo continuou a servir com o 
governo illr gal do tenente Machado. 

Com e. te argumento o orarlor cl'ê ter de
monstrado que ao peticionaria nã11 póde ser 
appli avel o arligo 6" da Co11tit,iluidi.o 

O leirislador constitu n te pen,ou em garan
tir os direitos do magistra lo que não fosse 
contemplado. incluido na organi ação de l'Ua 
el as e e é evidente que neste ca~o não está o 
peticionm·io. 

E tato assim é que o Po·1rr Executivo, 
unico competente em virt.ude rlesse mesmo 
artigo 6°, para o qual recorreu em primeiro 
logar o bad1arel Chaves. entendeu que não 
lhe af'sh<tia a mínima i azão . 

O orad11r não quiz ; sssignar o parecer, 
nem mesmo com restricç·ões, porq ue entende 
que n Camara não póde legislar sobre esta 
materia. 

O Sr. Luiz Domin~?;uei;o vol
ta á tribuna para fazer sciente a Gamara 
çue no a nno proximo passado foi promu lga· 
do o decrpto lrgislativo n. 210, de 3 de outu
bro, que di~põe: 

«E' con;nderaclo em disponibilirfarle para o 
eifeito 'e receber o ordenar1o gHrantitlo pelo 
a.rligo 6°, das di posições tra 11s1t1 •ria~ rla. 
Cons l 1tuiçiio, o juiz de direito Aug usto Car
los ele Amol'im Garcia. ,, 

AchaU'10-se o Dr. Vieira Chaves nas mes
mas condições de e magi trado, igualmen · 
te nom~adu para a organisação j11dicia:-ia da 
Repubhca. no Estarlo da Par<•hyba, e igual· 
mente julgada sem e:ffeito a ~ua nomeação, a 
Comrn issã.o de Constituição, Legislação e Jus
tiça redigiu do mesmo modo que aqueUe 
decre10 o projecto em debate, ddi'erença ape
nas de nomes. 

A Cam;1ra cl ira si deve resolver pela iden
tidade de casos, ou si pela cli versidade de no
mes. 

O Sr. PaulaR.amo~clizquequando 
não lhe bastassem os argumento, já produ
zidos por si e por se~ collega. de bancada, .º 
Sr . Francisco Tolentmo, trnha agora o mais 
forte delles : o caso acontecido com o Dr. 
Amorim Garcia. 

O ora•1or disco1•da da opinião do collega 
que o pr:ecedeu na tribuna, e vae demonstrar 
q ue não teem paridafle os dous casos. 

O Dr. Garcia foi aproveitado na primeira 
organi~ação do seu Estado, mas essa organi
sação foi rleclarada nulla posteriormente. 

Era justo que o Dr. Garcia fosse aprovei
tado na 1:;egunda organisa~ão . 

O bacharel Candido Chaves, pelo contrario, 
não só foi aprovei tado mt primeira .. como na 
egunda organi~ação da magistratura de 

Sauta Catharina. 
Aecresceainda que o bacharel Chave , con

tra <li.posição expre.sa ela Constituição esta
dual, acceiton o cargo de cbel'e de policia . 
Este facto implicava. a pe1'da do cargo de juiz. 
Mas as><im não aconteceu. Deixando-o, foi 
pela terceira nomeado juiz de uire1tn da co
marca de S . Miguel, e só deixou o exercício 
deste cargo depois de pronunciado pela jus
tiça federa l. 

Foi en Lão que o governo provisorio ela. re· 
volta c:reou u m supremo tribunal de justiça 
com o fim exclusivo de declarar a .ju tiça 
fedel'al incompetente para tomar conheci
mento Jo focLo. 

Hest.abelecido o regímen da lei no E tado 
de Santa Catbarina o juiz de direito em ques
tão abandonou a comarca e veiu para. a 
capital. 

O governador de Santa Catharina então de
clatou sem effeito a nomeação, e o "upremo 
Triburnil annu llou o processo em vi ta de 
frrecrularidades, man ou que o procurador 
seccional rormasse no va denuncia e, su bmet
tido ao jury iederal, o denunciado foi ab
sol vido. 

Esse jmy foi revolucionario, <lesde que se 
submetreu ás ordens de um governo revolu
ciouario. não e. tá comprehendiclo no art. 6° 
da CnnstituiçJ.o, segundo dc>-pacho supPrior .e 
porta.ntr• o Ol'arlor apresenta o r equei·imento 
que a attenção rla Gamara Julgará prucedente, 
necess rio . 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rada a discus ão e adiada a votação. 

En t r.,. em l n discussão o projecto n . 17, de 
1895, organisando a força armada do Brazil. 

O !!Ir. Vergne de A.breu - Sr. 
pre idente, hasta a rubrica do projecto, par& 
indicar que trata-se da questão mais impor
t:wte que podia ser o:ffel'ecida á discussão e 
analyse <lo padamento ; e fiquei s1u·prel1eutli
do, porque apenas hoje !01 distr1 buido o µro· 
jecto, de ver que a respF>ito rle ma teria tão 
import.ante não se tive se ou v1do a Com
mi são de Constituição e Legislai;ão da Ga
mara . 

Já ha poucos dias um dos representantes da. 
Nação ponderou o grave inconveniente que 
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tem resultado, para a legislação da Repu
blica do mudo por que, rle certo tempo a esta 
part~ . estam_os_ a r~fo r~ar a~ lei_s com d_:
plo.nwel prnc11'ltaçao e 1mpac10ncia., que 1mo 
podem deixar de prejudicar a sua perfdção 
e sii bedol'ia . 

O pr 1jel·to em di cussã.o trata de organi ·ar 
a força ãr mada da Republica e V. Ex . com
prebende que é talvez um dos escolho~ mais 
difll ceh prn' que tem ue passar, por mui to 
annos, a organisação republicana sob os mol
des foderati vo , uma boa organi a.•ão da 
no sa for1;a armada. 

Ja bou ·e qaem dis esse e com muito acerto, 
que o exercito , tal qual ficou organis:ido pelo 
governo pl'Oviso1·10 , era , por assim dizer, 
o cordão umbilical que prenderia ao centro 
a auto11om1a dos estados. 

Pela ligeii·a leitura que fiz de~te pro.iecto 
que é imp01·tante , não posso nem devo entrar 
na sua a naJy,e ; pois pareceu-me logo que 
elle careci ide séf'ia revisão e não J?OSSO deix.ar 
de solicil.ar desta Ca1mwa, sob a fo1·m~ de um 
requeri menta, que hei de aprese11ta.r, que 
sobre ellr. s~ja. ou vida a Commissão de Legis
lação, ob pena. ou de ser retocado de 
maneira !JOUco conveniente, ou de nega.r-lhe 
eu em abR11luto o meu voto. 

Sr. presidente, assim é que, na parte que 
se relere ;i. guM'da nacional, deparei disvo
sições que me ·uggerem sérias duvidas. 

A gu:n lf1 n;i.cional é um in tituto federal, 
e só pode ser mobilisada mediante oruem •'o 
governu da l' niào, e creio até que a Consti
tuição rl.eu ao Jong1·esso Naciona l a att1·ibui
ção exel u~i va pa1·a mnbilisctl-a . Entretan to o 
projecto em discussão diz no seu art . \J" § l 0 

(té) : 

« A guard<t nacional não se reunirá sinão 
por ordem do governo central, salvo no se
guint"s casos em que poderá se reunir por 
ordem do commandante da região : 

Iº, qu:1ndo uma invasão inimiga ame:i.çar 
ou attingir o t •·rritorio nacional i>ertencente 
á região ; 

2°, quando houver commoção intestina ou 
grave alteração ela ordem publica . » 

Ora , o comnrn.ndante da reg ião a que se re
fere o projecto . é o succedaneo ou substituto 
dos actuaes cornmandantes de districto, que 
já tee~ ~ob suas 01·clens_ a força pel'manE>nte 
da Umao ; entret:mto,da- se-lbe mais a attri
buição de mo'1ilbar ou de r eunir a guarda. 
.nacional. 

Sabe V. Ex., Sr . presidente,que a tendencia 
natural é par:i. o _abu .º e p:i.ra exceder- e a 
prerogativa ela lei, e i:to se ha de verificar 
neste caso em q~1e .se pretende dar ao com
rnandante do d1str1cto poder para mobilisar 
a guarda nacion~J. (Apartes.) 

Vou provar que a minha duvida é séria 
ou, pelo menos, é de boa fé . Diz o projecto: 
(Lê.) 

Est · s dous casos do projecto são exacta
men te os da. intervenção armada. que a Cons
tituiç:ão previu por parte elo governo íeJeral 
nos negocios do Estado . Ora. ni11guem pócle 
conceber que se dê ao commandante de dis
trictu ou de região a faculdade de. sponte 
s1.1a,intervir na ecnuornia ou nos negocios 
dos estados, sem ordem do govemo central, 
nem reqriisiçào dos respecti"rns governa.dores . 

o SR. LEOVEGlLDO FILGUEIRAS- A Consti
tuição Federal s · dá e~ta attl'ibuição ao Con
gl'esso. 

o SR. VEli:tG Nlll Dlll ABREU- [~' exactarnente 
isto . Estu. ar.tribuição, como dizia, pertence 
ao governo federal, e quando diiro governo 
federal , rt1fü·o-me a.o conjuncto d•1 Poderes 
da União, não especialiso o Executivo. Disse 
eu que a Constituição tinha Cércarlo deres
tr·icçôes muito justa~, e. ta atlri lruic;ào ele mo
bilisar a guarda na.ci.omil. ( .1part ,s . ) 

Aqui não se trata mais do Exccuti vo fereral , 
até os seu, agen tcs podem u ·urpar ao Con
gre.."So o e -ercicio de attribuições que lhe são 
priva.tiva . 

Ora, Se . presidente, estou certo _qu_e o hon
rado autor do projecto e a comm1ssao que o 
adaptou, uão' p mdex·a.ram bem qr1.ão perigosa 
e mortal sera a ferida rl.e que esta ameaçada 
a Constirnição . 

UM St' . DEPUL'ADO- Tão apoiado, peço a 
pa.Iavra. 

o SR . VERGNEl DEl ADltEU- 0 projec to e in
constitucional nesta parte. "Obreturlo porque 
dá ao com mandante do districto ou de região 
uma attribuição que a Constitui ão reservou 
ao Con;;re,so, qual a de mobilisar ou re
unir a gua1·da nacional ; e mais ainda, a 
de interdr com armas uos r..rgocios ou luctas 
dos esta1\os, a. despeito e independente de or
dem terminante e expressa do governo fe
deral. 

Seria fastidio'o e inopportuno entrar em 
apre i<1ção mais exemplificada de quanto se
melhante inver.ão de bierarclt ia to1·nar-se-ia 
<~meaçadora e nefasta á independe.ncia dos 
governo estaduaes e á propri:.i ex i~tencia do 
governo federal. 

o SR . LEOVEGILUO FILGUEIRAS- E' para a.u· 
xiliar a força contra o proprio exercito . 

o Sa . VERGNEDE ABREU- V. Ex . está_des
cobrindo agora o que eu ainda não trnha 
visto . 

o SR . LEOYEGILDO FlI.GUEmAs- E' uma for
ç-a de promptidão contra o exercito . 

o SR. VERfo E DE ABREU-~este ca o, quem 
dispõe de am ba as forças é o proprio com.man
dante do cl istricto. 
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o SR. JosÊ CARLOS-Não 
jogo . 

descubram o 1 E já que fl1llei em reunir a guarda nacio

o SR. VERGNE DE ABREU- Por emquanto 
não posso entrar nesses detalhes. 

O que se está afigurando a todos, como a 
mim se afig urou ne>su. rapicla leitura que fi z 
do projectio. é que rlle não pódeser adaptado 
sem que seja ouvida a Commissão de Legisla· 
ção e .Ju:;tiça ; sem isso, recusar-lhe- hei in-li -
1niY1e o meu voto . 

Não quero fatigar por mais tempo a atten · 
ção da Camara; a liás, eu mostraria que m ui· 
tas outra~ disposições elo p1•ojeeto rncorl'em 
na mesma censu ra . Por isso conclúo, man
dando á M ·sa o meu requerimento, que é o 
seguinte. (Lê.) 

Vr m á Me:a , é lido, apoiado e posto con· 
j unctamrmte em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requrremos que sobre o projecto n. 17, df\ 
18(.)5, st>ja t ambein ouvida a Commissão de 
Constituição, Legislação e .Justiça. 

S. R Sala das sessõe '. 6 1le j unho de 1895 . 
- Vergne de Ab?·eu. - Tosta. 

O Sr. Tbomaz <CavaD<"antii 
Principio dPclar ando que não me opponho ao 
requer imento apre,enta:'o pelo il!ustre rl epu
iado, Sr . Vergue ele Abreu, porque entendo 
que, quanr1o se t rata de uma qu estão de le
gislação. como esta, rle profunda organisa
çãn, que t raz attribuições novas pu.ra os ci
dadãos. que traz disposições que estão m1. 
Con ·tituição é verdade, mas que ainda não 
estão regulamentadas deve, por estas razões 
ba1:otante pondero~as, ser acceito o requeri
mento do nobre deputado . 

Ha, porem, um ponto que preciso explicar, 
não só á Gamara como ao Sr. Vergne de 

· Abreu . 
S . Ex . referini.io-se a.o art. 9° diz que elle 

é inconstitucional, visto que dá. não só di
rei to ao poder central de reunir a guarda 
nacional, como tambeni o dá a:1s commandan
tes de regiões . 

Ora, o <i.irei to estabelecido de que o poder 
central pócle reunir a gua r·da nacional, re
fere-se a dous ca-os : no caso de guerra e no 
caso de commoção intes1ina . 

As conclii,;ões estabelecidas nos numeras 1 e 
2 do § l 0 do referido art . 9°, que Lr atam da 
invasão inimiga e da commoção intestina só 
podem ser conhecidas pelo Poder Legi, hdivo, 
ou pelo Puder Executivo, não estando aqmlle 
reunido. Depois da competente autorisação, 
isto é, o estabelecimento do e tado • e sitio ou 
a declaração de guerra, é que o comman
dante da região poderá reunir a guarda na
cional. 

nal, devo explicar a elifferença que exista 
entre reunir e mol)ifüar . 

UM Sa. DEPUT,\DO - A reelacção do artigo 
não corr·esJ:lon·1e ao pensamento ele V. Ex. 

O SR. TnoMAZ CA.VALCANT1- A Consl.it11ição 
estabelece no seu n 20 elo art . 34. que com
pete ao Cong1·esso mob1lisar aguar la nacio
ual, mas não estabelece a prolli biçiio de 
r eun ião da dita milicia por outras auto r i
da.eles . 

Tanto isso é verdt1de que os command intes 
da guarda nacional reunem a mesma quando 
bem entendem , para exercic:ios, para passeios, 
e~c. Não tem, portanto , razão o Sr . Vergne 
rle Abreu, não só porque na pratica Re tem 
verificado que a guarda nacional póde ser re
u111da por seus C•• mmandantes, como porque 
reu nir não e mobilisar . 

Mob Iis r é prepa1·ar a força que estó, nos 
seus quarteis . de modo que ella poss1 entrar 
em ac(;ão de gw~·ra . Mobilisa.1· é tran,formar 
a força do pé de 1•az para o pé de guerra . 
A.;s im é q11 e o definem todos os escI"i pt.ores 
militares . Mob1lisar é collocar a f.ir ça em pé 
de guerra, bem ar n tela, bem municiada, bem 
far th1da e bem Pqu ipa.la. 

Ora, pel" prop -io projecto, ainda esF<a mobi
li snção per t,ence ao poder central. O projecto 
a~enas pedeautori <açã" para reun ir essa mi
füia para defesa dos in teres ·es pat1 ios . 

A r <•uniào da guarda nacional dá-~e sem
pre que os cornmandant1·s dos corpos querem . 
Portanto, o que se pede no projecto é o que 
já se faz na p t•atica . 

o SR. VERGN E Dffi ABREU-A S hypotheses 
do p1·ojecto fazem ver que é pari.lo pôr a guar
d<L em acção . 

o SR. TTIOilfAZ CAVALCANTr-Comprehendo 
que o nobre deputado apresente objecções ao 
projPcto porq ue não sendo militar,cle c•inlwce 
de cer to que mobilisação dilfere profunda
ment.e r1e reunião . 

Feiras estas declarações , declaro novamente 
que não me opponho a que este proj ... cto, de
})Ois de p;i,s.«n' em l" di~cussão, vó. ~ Co mmis
são de Legislação e Ju. tiça , conforme pede o 
nobre depu tado Sr. Vergue de Abreu. 

Ten ho concluirlo . 

O .... r. FHe o Pir es- Quem e-tuda 
a leg islação mili tar de nosso paiz e vê a con
fusão que existe neste a&;umpto, não póde 
deixar de prestar seu apoio, em um pr oj<"cto, 
r·omo este, que vem co11correr para a orga
ni sai;:ão daqu illo que a monarch ia e até o go· 
vemo pt'ovi~orio iaoçaram ao esqueci mento. 

O go vern · provisorio r1eixou o exercito em 
peiores co diç-es do que estava e o projecto 
vem organi,ar es~e ramo do serviço publico no 
mais importante . 
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o auctor do projecto não teve absoluta- · socego glorioso da defesa. nacional no ter
mente intE'nção alguma de facilitar a inter- reno rla lu ta armada. 
venção d , r .. rçfL l'ederal na política do Es· Os postos em com missão. conferidos am:: as
taclos , intervc>nção tão bemfazeja ás vezes e pirantfs fieis a lc i e à Repu hlica., pela bra
ou tras vezes t ão malefica . vul'a desmedida de~sa mocidade , essa com-

Os rec.,ios mu to j_ustifJ.cave"is elo nobre pensação .: lorio a, eleve sn partilhada pelos 
deputa.rio pel' Bahia m_sp1ra!11 ao orad_or o que constituiram º' bafadhôes pa triot cos, 
desejo de que va, . o proJecto a Comm1s·ao de ·n;:;tentando as ibrtificações mais pel'1go~as, 
Legisla1;â11 e .Ju ·t1ça. . pela mocida 'e tud:t que se bateu pela Patria 

O or11dor pen~a que Eeu collega. autor do e que é a honra nacional e a e~ perança da 
projecto, tE'nlrn, ela.do a ultima palavra subre o Republica. 
assurnpto, erubora trnha estudos sobre a or- A guarda nacional foi em outras ér as u m 
gani ação dos melhores exercitas europeus: titulo para as campanha · eleiloraes. mas 

O projecto vem preencher uma lacuna· e actualmente ella conqui tou tudo quanto ba 
uma prelimmn· a muitos outros que e de· de mai nobre na derl1caçc'io de patri1 tas, a 
vem segui1· com o fim de m·ganisar completa- acção directa no momento mais grave llara a 
mentA e• s,.rviço e apena autorisa o c11mman- Repub lica . 
dan ·e de região para reunir a guarda n •· A gw1rda nacional rrpresentou um papel 
.cional, instruindo-a , clesciplina.ndo-a cm importantíss im o cl11rante a rev ol ta . 
·exe1cicios militares. Batal11ões e batalhões se organisavam con-

Assim pen;:undo, o orador concorua com o tinuam· nte e de t .. d;1 as posi ;õe · e de to
requer1mento sem prejuízo da ia discussiio . da as cla•ses soc1aE'S membros im 01-tanre.~ se 

NinguPm m:ii,; IJ>dindo palavra, é e::icer
rada a discu.-;sào e adiada a vola~:ão . 

São successivamente sem debate encerrados 
em 2• discu~oão os artigos do prnjecto n. f A. 
de 1895, d1 p n~ando do concmso litt •rario 
todos os fu11 c1·ionarios das r!'partiçõe do cor
reio, nomcai\o até ~9 de novembro de 1894, 
cuj a votação 1ica adiarla . 

E' annuuciacla a 2·1 discussão elo p1·oiecto 
n . 10 A, rle 1 95. mantendo na commissão de 
guarda$- ma ri n ba para todo os pffei tos. até 
a conctfüão do respectivo curso.o aspimntes 
commi ·ionado - nesse posto e que servir1im 
na esqu 1d1·a legal e nas floti lhas du.'ante a 
revolta , e dá. outras providencias . 

Entra em d scussão o art . 1° . 

O Sr . Fu·ed.el!"ieo Borge~ _:_ O 
projecto em discns~ã.o desperta sympatbias na 
cam;ira, c11mo no espírito publico em geral. 

Não fosse o digno deputado pela Capi r.al 
Feueml o autor delle, o orador está certo, 
não faltariam testemunhas do valor dessa 
mocidilde , pal'a aqui virem offe1•e1·er com
pensação a seu' feitos gloriosos e p' dir o de
finiti' o rcconbecunento de suas in ·ignias ga
nhas no ca,mpo da batallla em defesa das in
stituições da Patria . 

Seu voto é préviamente conhecido, porque 
acomp nbou momento a momento a demon
stração cle::;se valor extrao1·dinario, a dedica
ção ele.se,; moços que se arremcs~aram o 
desconhecirlo da lacta. guiados por um pr in
cipio, por uma aspiraçílo, por u m icleal . 

Lameura que o autor do proj <>cto não o 
torna ~e extensivo a outros que igual mente 
abdicaram todo os prazeres e todo:; O' con
fortos rJn, q uieti ~ude eda despreoccu pação p?lo 
nosso regimen politico, para abraçar o desa-

levantavam para engrosEar as fileii'as ela di
vi-ãn r <'publ ic<tna. 

O comma ndanle superior rlessa mil ícia ci
vie<t, afim de melhor organisar o serv iço a 
. eu cargo, teve nece-sidade de conferu· po tos 
em commi~são . 

O orador, portanto, vem pedir a confirma
ção dE'sses 1•ostns . o reconhecimento de~se 1lí
reito cornqu istado pelo brio e pe lo patr 1ot1smo, 
apresentando u ma ell1enda ao [Jrojei.:to em 
debate . 

::.ia marinha salvou-se ne·se bello p 11nbado
de moços,ne-s;1 >ic t11riosa phalange de patr o
t ·1s que defen 'eram i::ua classe, e1·guendo do 
disprestigio e r'a desh11nra, tambem a milic1 a 
ci vica veio demonstrar o amor e o ent husias
mo da Nação Brazileira pela conquistas mais 
bellas da dernocr .eia, pelo edificio gigantesco 
r1a Republica . 

Quando se annuncia a grande política de 
conciliação, de harmon ia de paz , quanrlo é 
chegado o mom ·nt11 em que a R.- publ1 ca deve 
abrir os braços a i::eus tilbos degt·nerados, é 
tamb,, m o momento para a Patria r e.-om
pensar os seu defen 'Ores, sagrar os eus 
heroes . 

Confianclo no bom senso da Gamara, em seu 
criterio e em ·eu pateiotismo, o orador con
fia-lhe calmo o-; destinos da emenda que t em 
a honra de apresentar . 

Vem á illesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao projecto n . 10 A, de 1895: 
Ficam confirmados os respectivos pm;tos 

de commi::;sões, conferirlos pelo commando 
superior da guarda nacional aos officiaes da 
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mesma milícia, em serviço de guerra contra 
a revolta de 6 de setembro ele lx93, e aggre · 
gados aos respectivos corpos e estarlos-ma. io
res, i:om direito a e:ffectivicla'le nas vagas 
que se derem. 

s. R. Sala das sessões, 6 de junho de 1895. 
- F1 ·ede?·ic11 Bor!JeS . 

O §r. Oviidio Abr an l e§ não 
se oppõe :'t emenda, ;ipenas quPr fazer sen tir 
que a sua a11resentação vem retardar a pas
sagem ele um projecto victorioso no sei.o da 
commi.ssão e reconhecirlo jus to pelo Congres
so Nacional. 

Entra em duvida sobre a competencia da 
Comm i~são ele Marinha e Guer·ra em intervie 
na materia consta nte ela emenda ; não con
testa nem menospresa. os relevantes serviços 
presta.dos pela mi licia ci vica em defesa da 
Republica por occasião ela r ,,vo l 1a ; mas 
essa milicia está dependente do Ministerio 
da Justiça e escapa, portanto, á esphera ela 
comm i~:·ão a que pertence o orador . 

O proj rcto do Sr. José Carlos pa~sou com o 
vo to quasi unan ime da comrnissào; a e~ell da, 
porém, do nobre deputado pelo Ceara pede 
mais que f1Sse projecto. 

No projecto rlá-se a continuação elas :om
missões dadas aos asptrantes que serviram 
na esquadra legal; a emenda quer a confir
mação ele graduação em postos conferidos 
pelos com mandantes ela milícia d vica. 

Vê-se, pois, que são cousas cl i ver ,as e, nes
sas concliçõe,, não se oppondo aos intuitos 
patrioticos que deter minaram essa resolução 
do nobre deputado pelo Ceará, requer ape
nas que sua emenr1a, destacada d·• projecto 
em discussão, forme propos ição separada e 
siga os tranmites r egimentaes . 

O Sr. Pres idente - O pedido elo 
nobre deputado está ele accordo com o art. 181 
do Regiment.o. 

Ningnem mais pedindo a palavra., é encer
rada ci discus~ão do art. 1°. 

E' sem debate encerrada a discussão do 
art. 2 . 

Esgotadas as mu.terias da ordem do dia, 
passa- se a do expediente. 

O S1i . 1° SECRETARIO procede á leitura elo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofilcios: 
Do Ministerio elos Negocios da Marinha, de 

5 elo corrente enviando o reque1·imento dos 
empregados da Contadoria ela Marinha, pe· 
dindo equiparação de seus vencimentos aos 

do pesso'Ll do Tribunal de Conta . - A' Com
mis5ão Especial, de q ne é presidente o Sr. 
Manoel t 'a.etano. 

Do Dr. João Vieira de Araujo, enviando 
uma conte-; tação ao parecer ela F'acul iarte de 
Direi to de S. Paulo, mandacla ou vir por esta 
camara sobre o projec l.o n . 250, de 1893, re
lativo "º Codigo Penal. - A' Commissão Es
peci<Jl, encarr egada da revisão do p rojecto 
do Cocligo Pena l. 

Requerimentos : 
Dos alumnos ela Faculdade ele Meclecina do 

Rio Janeiro, intemos elas di versas cl.inicas, 
pedindo ;1 ugmento de seus honorarios.-A' 
Commissão de Orçamento. 

Do Dr . Paulo Antonio de Paula Costa, bi
bliothecario da Faculdade de Merlecin i, do Rio 
ele Janeiro, pedindo qi..;e se lhe laça ex t insiva 
a disposição rlo art. 595 , do codigo da.~ dispo
sições communs ás in:,tituições rJe ensino su
perior.- A' mesma commissão. 

De Emilia. de Figueiredo Mello, pedindo 
uma pensão.- A' Commissão de Pensões e 
Contas. 

De Amer ico Gonçal ves , fiel de 2·1 classe ela 
armada, pedindo o p<1gamento do soldo que 
deixou de receber desde 1803 até 2~ de ja
neiro de 1895.- A' Commissão de Marinha e 
Guerra . 

be Guillrnrme Antonio ela Rocha, secretario 
do Arsenal de Guerra do esta·lo chi. Bahia, 
pedindo um anno ele licença. - A' Com missão 
ele Pet ições e Poderes. 

O Sr. Coelho Ciin tl.~a (pela orrlem) 
- Sr . pres idente, tendo lido hoje um tele
gramma ela Mesa do Senado de Pernambuco, 
em que se faz r eferencia a. um parecer dado 
por uma 1las commissões daquella casa sobre 
eleições a que alli se procedeu, venho o:fferecer 
a V. Ex. esse parecer, pedindo que se digne 
ma.nrlair inserir no Diario elo Congresso para 
que conste dos Annaes . 

o SR. PRESIDEN'l'E - Attenclerei ao pedido 
tlo nobre deputado. 

Documento a que se refere o Sr. 
Coelho Cintra 

PARECER N . 1 DE 1895 

A l" commissão de inque1·ito nomeada de 
entr e o; no ve senadores 'liplomados pela elei
ção a que se procedeu a 10 de janeiro deste 
a.uno para o preenchtmento elos lagares da 
l " turma do Senado, e vagas pela renuncia. 
do bacharel Manoel Gomes de Mat tos e fülle
cimento de Domingos Francisco de Souza 
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Leão (vi conde de Tabatinga). para dar pare
cer acerca da mesma eleição e especialmente 
sobre o reconhecimento dos poderes dos 
eleitos Drs. Luiz Salazar Moscoso da Veiga 
Pessoa, Constancio dos Santos Pontual, Edu
ardo Augusto de Oliveira e Herculano Ban
deira de Mello, Albino José da Silva e coronal 
Silvino Guilherme de Barros (barão de Na
zareth), vem dar cumprimento á sua incum
bencia. 

Julga conveniente em primeiro logar ex
pender as razões por que os novos eleitos, con
stituindo maioria absoluta do Senado. resol
veram tratar do reconhecimento de séus po
deres, ind.3pedentemente dos quatro senadores 
da 2• tur1 a, que iniciaram as sessões prepa
ratorias, e installar o Senado, desempenhan
do-~e assim do mandato que lhes foi con
ferido com ou sem a coo:peaação daquelles. 
conforme o que lhes dictar o seu patrio
tismo. 

A commissão verificou que o anuo passado 
o Congresso não funccionou em seus trabalhos 
ordinario'> e legislativos. Em conflicto com o 
governador do estado e com o Poder Judi
ciaria, reluctando em não cnnsiderar aquelle 
em exercicio, pela suspensã.Cl que inconstitu
cionalmen te lhe havia decretado fóra de to
das as normas prescriptas pela lei fundamen
tal do estaclo e, apezar da competente decisão 
do Supremo Tr ibunal de Justiça, quanto á. in
constitucionalidade da disposição em que se 
funr\ára o retêrido acto nos termos da lei 
n. 15 de 14 de nuvembro de 1891, art. 83, 
abriu a sessão legislativa, revolucionaria
mente, correspondendo- se com o vice-gover
nador que o acompanhou sob a mesma 'inspi
ração e não funccionou mais em consequencia 
de, em torlo o período da sessão, não ter ha
vido na Gamara dos Deputadas numero para 
a eleição da mesa. 

Nesta casa do Congresso foi reeleito presi
dente o senador Albino Meira, e já estava en
tão preso por ter adherido á revolta da bahia 
Guanabara ; não assumiu o cargo. Foram 
eleitos 1° e 2° secretarias os senarlores Dr. Ma
laquias Antonio Gonçalves, que deixou vago 
o seu logar por ter acabado o mandato e o 
senador Dr. Ignacio Alcibiades Velloso. Re
nunciando o immediato em votos ao eleito 
l º secretario o logar de supplente teve por 
successor o senador Dr. Manoel ela Trindade 
Peretti que tinha obtido apenas um voto nes
sa eleição. 

O regimento do Se~ado dispõe que a mesa 
eleita para um anno sirva no anno seauinte 
até a nova eleição. º 

A commissão não considera esta disposição 
como absoluta e incondicional, mas em se tra
tando sómente de anno seguinte de nova Je
aislatura em que o Senado não tenha, pelas 
~agas, perdido a maioria absoluta de seus 

Co.mara V . II 

membros ou a representação legal; caso que 
não se deu este anno, porque, por duas vagas 
que occorreram, ficaram os senadores da 
2ª turma em numero de seis, estando um au~ 
sente, e conseguintemente nã1) existindo Se
nado nem mesa para o presidir. 

Mas já existia o conflicto entre o Congresso 
e o governador do estado, e foi adoptar1o 
pelo Senado o additivo ao seu Regimento -
de 21 de julho de 1893 - dispondo retroacti
vamente que, si por qualquer motivo se des
sem tantas va.gas - hypothese já realizada -
que o Senado ficasse sem numero para deli
berar, o reconhecimento dos podere" do8 que 
fossem novamente eleitos, deveria ser feito 
pelos senadores que re tassem até, que se com
pletasse aquelle numero. De maneira que, si 
restassem apenas dous ou tres, estes é que 
teriam, segundo o arlditivo, de verificar os 
poderes dos treze ou doze que to: ·em eleitos. 

Armados desta disposição regimental. ma
nifestamente o:fiensiva da constituição do es
tado, que deu a cada Ufi1:ª das ca~as d~ Con
gresso igual indepcmdenc1a na ver1ficaça.o dos 
poderes de seus membros, os quatro senadores 
restantes, n, que a co.i1missão já se referiu, 
inicial'am as ec::sões prepa1'atori!l.S com a mesa 
eleita o anuo pa sado sob a presideuca do se
nador Dr. Albino Mei.ra, que então não havia 
tomado pos e do éargo nem p~e$tado o com
promisso constitucional e supprrndo a vaga do 
l 0 secreta.rio com o supplente de um voto, arro
garam-se a verificação dos poderes dos novos 
eleito-. A essa mesa foram a presentadas duas 
representações contra a validade da eleição, 
uma a~signada pelo bacharel José Moreira Al
ves da Silva e outra pelo bacharel Assenço 
Maria Gonçalves de Castro Mascarenhas e, 
açocladamente, sem se ter ainda concluído a 
apuração da eleição, a commissão de consti
tuição e poderes composta dos dous secreta
rias da mesa deu o seu parecer no sentido de 
dever ser annullada a mesma eleição. 

Não era. compatível com a dignid11de e con
sciencia dos novos eleitos que elles se resi
gnassem a so:lfrer esse esbulho do seu man
dato, concorrendo para legitimar um poder 
olygarchico de clous ou tres senadores que por 
ventura restem da 2• turma arvorados em 
supremos ~rbitros dos poderes dos novo~, 
ainda em numero sufficiente para consti· 
tuirem o Senado; si assim procedessem teriam 
trahido a confiança de seus chefes e,., º· q~e 
roais, abaw' onado a defesa das instituiç~es 
a ardis engondrados para o fim de desv1r
tual-as. 

Exposta assim a situação em que se acha
ram os novos eleitos e que a.o se apresentar~m 
com seus diplomas tentaram todos os m~10s 
suasorios para um accordo. c~m os refertdos 
senadores, sendo por fim mtima~os. por or
dem da mesa a se retirarem do ed1fimo do Se-

15 
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nado como sedicioso.> , a comm1ssao passa a 
examinar os all r.garlos vícios constitucionaes 
arguidos á eleição, sem que si aliás t ivessem 
motivado protesto ou reclamação alguma por 
parte da opposição no correr do processo elei
toral até o seu termo. 

l o - As instrucçõos experlidas pelo Poder 
E xecutivo do Estado infringiram o art. 2° elas 
Disposições Trans itorias rtci <:onstituiçüo. 

2° - P 1·ocedei1-se r! eleiçüo contrci o disposto 
no art. 41 da Constitu içao, nao se clcindo a 
r epresentação às minoi·ias . 

Qu anto ao 1° o art. 2° das Disposições Tran
sitarias da Constituição, estatue: 

« Emquanto não houver lei do es
« tarloregulando o proces o eleitoral, 
« ficarão em vigor, no que não for 
« contrario a esta constituição, os 
« actuaes e vigentes decretos e r egu
« lamentos para as eleições de todos 
« os fun.ccionarios electi vos . » 

E x- adverso confe~sa-se que, de certeza, não 
havia lei do estado regulando o processo elei
toral, pois que o decreto expedido pela junta 
governativa foi lei, mas de c:u acter provi
sorio, sómente para a eleição a que se proce
dera a 21 de fevereiro de 1892, como decidiu 
a Caro.ara dos Deputados armullando a eleição 
do bacharel José Maria ele Albuquerque e 
Mello por esse motivo . 

Allega- se, porém, que, si o Poder Executivo 
já tinh;:i. rechon~1ecido a vigencia desse de
creto, devin. , nao obstante a decisão da Ga
mara, considerai-o sempre vigente e não o 

·tendo feito saltou por cima da. Constituição e 
pasoou a esponja de seu ar bítr io sobre o ci
tado art. 2° das Disposições Transitarias . Isto 
não tem senso-commum. 

E' intuitivo que, em falta da lei eleitoral, 
era o Poder Executivo a. quem col'ria o dever 
de expedir as necessarias instrucções, no des
empenho de sua mi. são governamental ; aliás 
qual seria a autoridade competente para 
fazei-o 1-pois si não havia lei como se devia 
proceder á. eleição ~-quem havia de estabe
lecer as normas para esse processo no inte
r esse geral i - o Poder Executivo nesse caso 
suppre provisoriamente a falta de lei. 

Quanto ao 2° vicio constitucional, o de não 
se ba ver dado na eleição ou renovação do 
Senado repeesentação ás minorias a com
missão divide e1:n lluas partes as ~onsiclera
ções que a respeito vae expende1·. 

Na pr imeira-que nesse ca ·o a r epresenta
c:ão das minoriati não está nem na lettra nem 
no espirita da Consti tuição. 

Na segunda- que o art . da Constituição 
que manda garantir a r epresentação das mi · 
norias, mas na eleição do Congresso depende 
da lei eleitoral. 

Com effeito, não está na lettra da Consti
tuição que se obser ve e representação das mi
norias t anto na eleição dos deputados como 
na renovação do Seoado, pois que cliz ella : 

Art . 41 - «A elei ção dos depu
<dados e senadores se fará em um 
« mesmo dia directamente por es
« crutinio em torlo o estado, garan
« tida a representação das mino
« rias.» 

O que se diz ahi, litteralmen te , é que- na 
eleiçã.o conjuncta, feita no mesmo dia, dos 
depu tados e senadores será garantida a r epre
sentação das minorias; grammati calmente o 
texto não diz outra cousa, qual si de outro 
modo füsse assim redigido: Nas eleições dos 
deputados ou senadores . . . na eleição tanto 
dos deputados como dos senadores . . . l)eante, 
pois, da lettra da Constituição o pensamento 
do dispositivo não é claro e explicito e não ha 
quem sustente o contrarjo, de boa fe . ' 

Na investigação do espirita do preceito 
constitucional , do seu vardadeiro sentido, re
correndo- se ás fontes de qne elle promanou, 
ao qm1 parallelamente foi estabelecido, ás 
circumstancias especificas em que elle (JÓde 
ter applicação, ao fim e á razão por que o le
gislador a decretou , :finalmente á opinião dos 
escriptores que o deviam ter guiado, entenrle 
a commissão que o ar t . 41 da. Constituição 
não consagra o principio da representação das 
minorias quanto á r enovação do Senado. 

A lei eleitoral t em sido em todos os paizes 
e sempre de uma importancia capital e entre 
as diversas trans'flgurac;ões de que se ha re
vesti ri o o suifragio popular veiu á arena o 
direito ele representação rlas minoria<: . 

Em toclo o decurso de nossa existencia po
litica, desde as instrucções expedidas pelo 
Poder Executivo em 26 de março de 1824, 
depois de j urada a const ituição imperial, para 
a primeira eleição da assembléa geral e que 
vigo l'ar am para as eleições posteriores até 
1840 e foram substituídas pela de 4 de maio 
de 1842; até á lei de 19 de de agosto de 1846; 
depois até á lei dos círculos, de 1855; até á. de 
18 de a.gosto de 1860, dos districtos; :final
mente até á de 1881 e á de 1887 su ccediam-$e 
as camaras unanimes, emquanto a qutist.ão da. 
representação das minorias já era debatida 
em França desde o seculo passado iniciada por 
S aint Just e no presente seculo por Guizo! , 
L . B tanc, Prevost- P etraclul e Labo'Ula!Je,. com 
a di:fferença das escolas a que pertenciam e 
systemas que :formularam. Em Genebra 
surg iu em 1852 durante os trabalhos consti
tuintes, na Belgica em 1895, na Inglaterra 
por Tho11u(s Hetr e, S tuart lVJ:lt, Henry Fciw
cott, Gi·ey e outros, na Hollanda, na Dina
marca que a consagrou em lei, na su ecia, 
P or tugal, Estados Unidos e até na Australia ; 
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na Allemanha, tendo por defensores Gustavo 
Burnit::;, Ge01·ge Varrentrapp e Bluntschli. 

similares com a Constituição Federal e o re
gimen da União. 

Ali a renovação do Senado se faz de um a 
um senndor eleito na vaga rlo que tem acaba
do o mandato e por este systema entende-se 
que o legislador constituinte federal não jul
gou conveniente attender ao principio da 
representação das minoria.s quanto á eleição 
de senadores, pois nada o ob. tava adaptar um 
outro systema que o perroi.ttisse ; e conch~e 
ainda por esse lado a commissão que o esp1-
rito da. Constituição elo Estado não foi o ele 
acondicionar a renovação do Senado com esse 
pr incipio. 

Porém, sempre defendida a divisão rlo Poder 
Legislativo em duas camaras, a questão da 
representação das minorias só foi agitada com 
relaçã.o á composição da Camara dos Depu
tados, de morlo que, pela evolução da idéa, 
biologia e percurrn que tem feito, o seu 
objectivo tem sido sempre a organisação con
veniente do ramo legislativo que reflecte o 
movimento das novas aspirações que surgem 
do seio das minorfas. 

Posto que di~a Laveleye que a divisão das 
camaras não assenta mais na velha e perigosa 
theoria de que o Senado é o orgão dos inter
esses conservadores, todavia, elle obtempera 
que o Senado representa mais especialmente 
a tradição, a sabedoria e a previdencia, qua
lidades que só dão a elevação do espirita e o 
conhecimento dos factos, por issoo é preciso 
que haja uma instituição onde o espirito de 
sequencia e de tl·adição possa ser encontrado. 

Sob estes principias, em que são concordes 
os publicistas , é claro que não ha identidade 
de relação entre rleputaclos e senadores e que 
o legislador constituinte do Estado não podia 
ter querirl o legislar do mesmo modo a respeito 
de entidades em condições especificas diffe
rentes . 

Recorrendo-se ás disposições parallelas que 
elle estabeleceu, vê-se a restricção de seu pen
samento no art. 41 d e modo ainda mais claro: 

Art. 34- « O Senado renovar-se-ha 
« por metade triennalmente .» 

Art. 1.0 « Disposições transito
« rias. No pr imeiro anuo da primeira 
« legislatura, logo nos trabalhos pre
« paratorios, declarará o Senado a l " 
« e a 2" turma de seus membros, com
« postas aquella dos sete menos vo
« tados e esta dos oito de maior vo
« tação .» 

Paragrapho unico- « No fim do 
« triennio cessa o mandato dos da 
« 1" turma e em 1oo-ar delles se ele
« gerão novos: no fim do 2° trieunio 
« eleger-se-hão novos senadores em 
« logar elos da 2" turma.>) 

Ora, é i_ntuitivo que si o legislados consti
tuinte qmzesse mandar observar na renova
ção d? S~nado º. pri!lcipio da representação 
da~ m10or1as, teria d_1to ~o citado paragrapho 
unico :-no fim do trzenn:o elegei·-se-hao novos 
senadores, garant ida a representaçao das 11ii
norias ou-guardar/o o cbisposto no art. 41 . 
Não seria isso desnecessario ou ocioso desde 
que nesse artigo elle não foi explicito . 

Agora considere-se sob outro ponto de vista 
a questão, i ~o é, que a Constituição do 
Estado e o reg1men que ella consagrou não 
póde estar em desaccordo em certas relações 

E passa a commissão a segund_a parte de 
suas consider&ções a respeito ainda rio citado 
art. 41 da mesma Constituição, como depen
dente que é da lei eleitoral para a sua execu
ção, de arte que, ainrla quando não se tivesse 
observado a representação das minorias na 
eleição dos deputados, nem por isso a eleição 
a que rn procedeu a 10 de janeiro se poderia 
inquinar de vicio constitucional por esse mo
tivo . 

Representações das minori~s nã? quer dizer 
exclusivamente voto por hsta mcompleta. 
Os <' iversos processos para realisar essa aspi
ração ou são empíricos ou sã~ racionaes: pelo 
processo empírico ~btem-~e somen~e a repre
sentação de minorias, pois que ah1 a base da 
proporcionalidade não é acautelada; pe~o pro
cesso racional obtem-se a representaçao das 
minotia., porque o resultado garante a pro
porcionalidade . 

Entre os processos empíricos mencionam 
os escriptores- a pluralidade simples- o voto 
limitado - o voto cumulativo - o voto plural 
-o voto poi· pontos . Entre os processos racio
naes são classificados - a representação pes
soal com o voto contingente-o voto successivo 
com o eventual- a lista; li·vre com o voto si
multaneo -o suffragio iminominal com o voto 
trarisf e1·ivel. 

Em frente de todo8 esses systemas de re
presentação de minorias ou das minorias con· 
forme a base da proporcionalidade, quem não 
vê que s6 o Poder Legi !ativo é que terá 
competencia e autoridade para escolher o que 
mais convierá cultura intellectual do povo e 
que possa melhor corresponder á realisaç~o 
da ide1 ~ Póde-se-lhe attribuir a preferenc1a 
pelo do voto incompleto ou limitai!o ~ Mas 
este systema que foi adaptado na Inglaterra 
em 1867 para €1.istrictos de tres depu_tados ~u 
multiplos de t res, cahiu em discredito e _nao 
foi ;1cceito em paiz algum da Europa vigo
rosamente e combatido por Th. Hare q1rn de
monstrou por calculas que ~ res~ectivo resu_l: 
to.do era a nullificação da m10?r1a e_ do que Jª 
tivemos, no tempo do Iroper10 opt1ma expe
riencia. 
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Assim, entende a commissão que repre
sentação de minorias não é um facto juridico 
definido, mas uma aspiração subjectiva que 
só póde ter a competente objectivação na lei 
eleitoral, e foi a~ssim que sabiamente o com
prehendeu a Constituição de S. Paulo, dis
pondo, art. 5°, § 2°- « A lei estabelecerá o 
processo eleitoral que mais assegure a repre
sentação das minorias.» 

Desfeitos os castellos de vento dos vícios 
constitucionaes attribuidos á eleição, resta á 
commissão invocar para o que deixa expen
dido o juizo imparcial e sereno do rle seus con
cidadãos que não se deixam embair rle preven · 
ções suggeridas pelo partidarismo exaltado 
que não escolhe meios para agir, embaraçando 
systematica.mente o ndv.ento de um periodo 
de calma, de r eflexão e de paz t ií.o necessario 
actualmente, mais do que em tempo algum, 
para o progresso e felicidade da patria pernam
bucana, e a proposito refere as palavras com 
que um escriptor naciona l, luzeiro da juris
prudencia e da política no regimen decabido, 
assig·nalou essa febre partidaria que produz 
delírios iguaes aos que teem manifestado 
alguns poli.ticos, por actos de lastimavel inco
herencia :- «Uma opposição que assim Pl'O· 
cede rlesmoralisa a si propria e o poder, os 
princípios do governo e da ordem publica 
que procura rebaixar, não rcflecte, não cura 
das futuras consequencias, olvida-se do paiz, 
attencle sómente ás suas pequenas paixões ou 
á sêde do mando . » 

Examinando ª'commissão todas as authen
ticas que lhe foram presentes da eleição (.], 
que se procedeu a 10 de janeiro e verificando 
que todo o processo eleitoral correu regular
mente, sem que se désse nelle omissão de for
malidade substancial, é de parecer que seja 
approvada a referida eleição, reconhecidos e 
proclamados senadores deste estado os cida
nã.os eleitos por maioria de votos Drs. Luiz 
Salazar Moscoso rla Veiga Pessoa, Constancio 
do~ Santos Pontual, Eduardo Augusto de Oli· 
ve1ra, Herculano Bandeira de Mello coronel 
Silvino Guilherme de Barros (Barão de Naza
reth) e Albino José da Silva (commendador). 

Sala das commissões do Senado, 6 de março 
de 1895.-Teixefra de Sc!.-Antonio Pernam
buco .-Regueira Gosta. 

O §r. !Wilo PeçaiJJb.a vem re
c~amar a execução inteira do Orçamento da 
Republica. 

A questão orçamentarüt é mais que uma 
questão de legalidade ou de economia :finan
ceira, é no conceito de estadistas-uma ques
tã.o que affecta profundamente a vida e o 
mecanismo do regímen presidencial represen
tativo no Brazil. (Apoiactos.) 

Não comprehende nem justifica a existen
cia apparatosa do Congresso Nacional, sem 
que elle valha pela collaboração fiscalisadora 
rio proprio paiz, no desenvolvimento dos seus 
interesses e na distribuição de suas rendas. 

O parlamento não derriba governos, não 
faz ministerios ; mas guarr1a uma attribuição 
superior á esterilidade dos debates políticos ; 
elle organisa orçamento, reduzind·1 despezas, 
votando melhoramentos materiaes, em l}.ome 
do bem publico e da grandeza futura da 
Nação. (Muito bem .) 

U111 SR . DEPUTADO- Devemos antes de tudo 
caminhar para o terreno das economias. 

O SR. NILO PEçANI-IA- Sim. Mas sem o sa
crifício e sem o repudio das maiores prero
gativas do Poder Legislativo. As verbas vo
tadas pelo Congresso, no exercício de facul
dades privativas, assegur11das pela Constitui
ção, devem ser executadas, effectivamente 
postas em pratica pelo Poder Executivo. 

A absorpção de um poder pelo outro é a 
creação do ve1·dadeiro despotismo . 

O nosso systema é ele poderes coordenados. 
harmonicos, equipollentes, e adtnittir que um 
perturbe a e phera do outro é anarchisar o 
regímen, desprestigiando a Republica. 

Não combate as prerogativas dos governos, 
mas não sabe alienar os direitos elo parla
mento. 

Oppôr diques ás invasões do Poder Ex
ecutivo salvando supremos interesses da so
berania, confiados á Gamara do povo, tal é a 
missão dos que, como o orador , não combatem 
e não apoiam incondicionalmente todos os 
actos administrativos e políticos do governo . 

Não é adversaria systematico do presente 
governo . 

Pensa que todos os homens publicos teem 
neste paiz, na horaactual, um empenho so
lemne e patriotico,-é o de conquistarmos a 
paz e a liberdade, na area restricta tlas cogi
tações constitucionaes. (Apoiadas geraes.) 

Quer a Republica impessoal, sem o perigo e 
as aventuras dos pronunciamentos. 

Mas, por isso mesmo, não pel'mi.tte que o 
governo se afaste da lei ; ha de combatel- o 
quando a paixão das alturas arrebátal-o da 
linha elevada do partido republicano e da 
scintillação dos seus principios politicos. 

O orçamento precisa ser uma verdade ! 
Servimos as aspirações economicas dos Es

tados, creando verbas para installar servi
ços por sua natureza inadiaveis; desvial-as 
para um. fim menos justo é querer governar 
só, sem o concurso da Nação, contra a ordem 
e c~ntra a democracia. (Apoiados e apartes.) 

Cita Cavour fil'manrlo a unidade italiana, 
á_ rodagem livre dos partidos políticos, cres
c1do_s _e ~randes á preoccupação honesta do 
equ11lbr10 orçaimentarjo. 
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O programma veiu da emancipação e dos 
movimentos de Parma, de Toscana, de Mo
dena, de Napoles e de Sicilia; o genio dos 
libertadores ligou (1. fortuna e a gloria das 
revoluções á persistencia e á hegemonia elos 
orçamen.tos, nas gran~.es e 1:1ª.s pequenas 
as~embleas, attestando Jª o espmto philoso
ph1co do tempo e lançando as primeiras se
mentes do regímen representativo parla-
mentar ou presidencialista. ' 

ÜS SRS . SERZEDELLO CORRÊA E AUGUSTO 
MONTEl.\'EGRO dão apa.rtes. 

O SR. Nn.o PEçAN1u.-A's dobras ela mesma 
bandeira nasceu. ? go".erno de gabinete na 
lnglaterra. E ah1 e mais gloriosa a brilhante 
campanha de Fox e rle Scheridam que a re
sistencia autoritaria de Goorge 'm. (Muito 
bem .) 

Tem fazer um requerimento e elle fri
zando uma verba consignada no orçam~nto e 
que até agora, em meio do exercício finan
ceiro, não teve execução, offerece ao mesmo 
tempo opportunidade para que se insista con
tra o falseamento das boas normas politicas 
administrativas. 

E é tanto mais preciso que vinguem os 
melhores princip~os, em questão desta magni
tude, quanto é viva. na memoria da Camara 
ª · autorização inconstitucional que o enthu~ 
s1asmo despertado pela nova situação fez vo
tar, e na qual o parlamento, deferindo ao 
g?ver~o-a faculdade de executar ou não as 
d1spos1çoes do orçamento, abdicou da mais 
robust~ d~s suas prerogat:ivas e do maior dos 
seus d1re1 tos. 

_A verba de port~s de mar, especialmente, 
nao pód~ se! desc.u1dada pelo illustre Minis
tro da Vi~çao, ~UJ OS talentos o orador admira. 
Taes serviços dizem respeito á O'randeza fu
tura. da nossa Patria e a sua autonomia eco
nom1ca; torla clespeza, que com elles se faça, 
os co.mpetentes reputa.m uma despeza repro
duct1 va. 

O de S. João da Barra, por ·exemplo, ao 
norte do E ta.elo do Rio de Janeiro, não póde 
soffrer o abandono._ e o desprezo por parte 
dos p~deres d?- .Uniao; tem o melhoramento 
por si a S?llcitude do Poder Legislativo; 
desde a :i:>rime1ra assembléa da Republica 
tem P?r s1, n.a hypothese, uma consignação 
d~ mais de ~µ contos u~ corpo do orçamento 
VIgente, ex1,,mdo a mais urgente e:ffectivi
dade. 

Porque n~o despendeu o governo até esta 
data a verba votada pelo Congresso~ · 

O SR. Cos'l'A AZEVEDO-Posso informar ao 
nobre deputado que o governo está aO'indo no 
sentido de executar a verba. 0 

O SR. NILO PEQA.NHA.-Que não seja uma 
promessa enganaclora a af!irmativa governa
mental; que o governo nao se queira consti-

tuir o arbitro da necessirlade advo"ada taes 
são os votos e as aspirações rlos íl'umi
nenses. 

A situação não permitte vacillações, nem 
comporta duvidas. O parlamento não póde 
perder as suas primeiras faculdades, nem 
consentir no desvio e na modificação das 
suas leis. 

Si o Poder Executivo, confiado a homens 
superiores, acredita agonisante e difficil o e~
tado do Thesouro Nacional, porque não o 
confessa desassombradamente ao parlamento, 
de modo a evitar que façamos orçamentos il · 
lusorios e nos dividamos em pura perda~ 

Si o Congresso não tiver a ventura de ver 
o seu pensamento rea.lisado, então, senhores, 
o Congresso é u ma superfectação, o Congresso 
é uma inutilidade ! (Muito bem, miiito bem.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado, posto em dis
cussão, que é adiada, por ter pedido a pala
vra o Sr . Augusto Montenegro, o seguinte 

Reqiterimento 

Requeiro que, por intermedio ~a M~a, se 
peça ao Pocler Executivo a ~egmnte mfor
mação: 

Porque motivo até á presente data não 
tiveram começo as obras do melhoramento 
do porto de S. João a Barra, no. esta~o do 
Rio de Janeiro, conforme a consignaçao de 
1.013:000., constante do orçamento vigente . 

S. R . Sala das sessões, 6 de junho de 1895. 
- Nilo Peçanha. 

O Sr.Eduardo Ramos-E' pouco 
desejoso de occupar a ~ribuna n~ momento 
actual, em que a curiosidade publica repousa 
toda no Congres. o Nacional. . . 

A sua presença explica-se pela importanc1a 
do assumpto. · 

Precisa de uma explicação do Sr. pre
sidente. 

O Sr. Zama requereu ha dias e retirou o 
seu requerimento pedindo a nomeação de 
uma commissão que se pronunciasse sobre a 
questão politica de dualidade de Congres~os 
na Bahia ou que fosse ella sujeita á Comm1s
são Mixta já nomeada. 

A esse requerimento apresentou u.m~ e~en
da na qual deseja-va que, como prelimina1, se 
resolvesse sobre a competencia _<h~·- Gamara, 
afim de que se puzesse cobro á op1mao. sempre 
crescente de que a fórma federatrva é a 
anal'chia . 

Considerou prej urlicado _esse :requerimento 
de nome·1ção rle Commissao :M1xta . e _ne:isas 
condições deseja saber s~ e.ssa comm1ssao im
porta a suspensão da acti v1dade da de legis
lação e justiça sobre o assumpto. 
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A coexistirem, teremos a anomalia de duas 
commíssóe'> legislativas tratando de um 
mesmo objecto, o trabalho de uma torna, 
pois, excusado o da outra. 

Conclue pedindo ao Sr . presidente que o 
esclareça, para que se r esolva essa questão. 

O Sr. Prell!íident:e-ACommissão de 
Legislação e .Justiça e~tava encarregada, desde 
o anno proximo passado, do estudo da ma teria 
a que o nobre deputado acaba de referir-se, e 
o membro dessa commissão encarregado de 
redigir o parecer havia já avisado á Mesa de 
que tinha o seu trabalho prompto, prestes a 
apresental-o á commissão. Ne~te interim foi 
nomeada a cornmissão mixta, e eu entendi 
que não tinha o direito, depois de um ttaba
lho feito e adean tado por uma com missão, de 
nullifical-o; e que esse trabalho podia, em oc
casião competente, em virtude de deliberação 
da Gamara, ser enviado á Commissão Mixta 
como elemento ja adeantado do mesmo traba
lho que a ella estava atfecto. 

Vê, portanto, o nobre deputado que dessa 
deliberação não nascerá nenhuma ainarcllia 
no assumpto. 

O modo ele proceder que pretendo seguir é 
o seguinte: Apresentado o pal'ecer da Commis
são ele Legislação e Justiça, dal-o-bei para or
dem do dia; e a Gamara poderá , por uma vo
tação, envial-o á Commissão Mixta. 

O Sr. Eduardo R.alllos allude a 
um aparte do Sr . Serzedello Corrêa e diz que 
nP-ssa sentença de Salomão a falsa mãe é a 
Commissão de Legislação e .Justiça, que se vae 
apresentar perante o throno do grande rei. 

Essa Commissão Mixta significa a suspensão 
de qualquer discussão no seio da de justiça, 
porque ao contrario será uma balburdia, em 
mate1•ia de exteaordinaria magnitude e da 
maxima urgencia. 

Não sabe como conciliar, deseja apenas 
que o Congresso resolva, porque se arreceia 
das consequencias ela falta de regulamenta
ção dos preceitos consti tucionaes. 

Conclue dizendo que o proseguimento elo 
estudo no seio da commissão da Gamara é 
uma descortezia a Commissão Mixta, que, por 
isso mesmo, conta entre os seus membros 
illustres representantes da outra Casa do 
Poder Legislativo. 

Qualquer trabalho nessa materia importa 
reconhecer a inutilit1ade dessa. Commissão 
Mixta. 

O Sir • • :V-osé Carlos-Sr. presidente, 
serei breve porque o ass~1mpto ele que vou 
tratar não "xige grainde dissertação e mesmo 
porque me consta que pretende lioje reappa
recer nesta Casa o nobre collega, Sr. Nei.va, 
que está inscripto para a hora (lo expediente. 

Li !la dias no Jornal do Commercio a se
guinte vai-ia: 

«Sabemos que o Sr. marechal Jardim, di
rector da Estrad<\ de Ferro Central, acaba de 
fazer, na Europa, grande encommencla do 
material necessario para installação de uma 
typographia naquella repartição. 

Com a da Casa da Moeda e a da Alfandega 
serão tres typographias do Estad9, além da 
Imprensa Nacional que parece ser uma in
utilidade typographica.:i> 

Magnifico programma para economia, Sr. 
presidente, continuar a m~nter-se a Typo&'ra
phia Nacional quando , seJa dito coi;n JUst~ç:;i, 
est á montada com tudo que se pode ex1g1r 
de moderno e necessario para uma installa
ção aperfeiçoada, neste genero, podendo até 
~ó por si fazer o serviço das ::<uas tres succur
saes: a ela Alfandega, Casa da Moeda e Estra
da de Ferro. ( Apoiarl,os . ) 

Na Alfandega ha uma succursal da Typo
graphia Nar.ional para a publicação de esta
tisticas aduaneiras, boletins e mais impressos 
necessarios ao expediente daquella impor
tante repartição, typograpbia que já foi sup
primida uma vez pelo Congresso e maiodacla 
reabrir mais tarde pelo mesmo congresso. 

Na Cas;a da Moeda . . . 
O SR . Lurz ADOLPRO- A da Casa da Moeda 

não f'oi creada com autorisação legislativa. 
O'SR. JOSÉ CARLOS ... como muito bem diz 

o nobre collega deputado por Matto Grosso, 
que fez parte daquelle estabelec~mento e tem 
delle municioso c@nhecimento, existe uma 
typograph ia succursal da Typographia Na
cional , que foi creada sem autorisação dopo
der competente; é portando uma excrescen
cia legislativa . 

Ora, Sr. presidente, quem visitar a Im
prensa Nacional ha de verificar que alli 
existe t udo o que é preciso para se fazer um 
bom serviço . 

Mas, perguntar-me-hão, porque não satis
faz ella a todo o serviço que della se exige ~ 

Porque não corresponde ao sacrificio que 
não tem sido pequeno ~ 

Será por falta de habilitações rle seu pes
soal, ou porque o material não está no caso 
de prestar bons serviços ~ 

Não. Sr. presidente, nada falta alli do 
que é preciso para trabalhar-se e trabalhar-se 
bem, porque até se trabalha para parti
culares que obteem dos ministros licença para 
fazerem ahi as suas publicações, pagando, 
constitu indo por isso essas publicações renda, 
mas renda que redundam em prejuízo, por
qne vae preterir trabalhos officiaes que são 
en treg LlBS a pat'ti.culares. 

No Senado já se cog·ita em retirar-se da Im
prensa Nacional a publicação dos seus de
]Jates, e esta Gamara nii.o deixa passar sem 



SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1895 119 

reparo a demora havida na promptüicação tidos á medida das /vagas que se derem, por 
dos seus Annaes. ordem da antiguidade e merecimento. 

Parece-lhe que o mal todo está na admi- Art. 3.0 Os me tres, contra-mestre , pagi-
nistração e na fal ta de um regulamento que nadares, chefes de turma, e mais operarios 
attenda com mais justiça a posição falsa em typographos, lithographos e fundido~es, que 
que collocaram o pessoal artista, que não é contarem mais de 20 annos de effectivo. ser
garantido devidamente. viço no estabelecimento. terão direito a uma 

Faz-se um regulamento, cuida-se de tudo, gratificação addicional de 20 % sobre seus 
menos do que diz respeito ao pessoal artista. vencimentos, de accordo com o decreto n. 240 

No decreto n . 1.541 C, de 3 l de agosto; de 19 ele dezembro de 1894. q~e approvo1~ as 
de 1893, que deu nov-o reguhlmento á Im- tabellas do Arseaal ele Marmha da Capital 
prensa Nacional e que conta 72 artigos, Federal e dos E tados da União. 
apenas no n. 13 lê-se o seguinte: Art. 4.0 Revogam-se as disposições em con-

«Art. 13 . Ao operario ou empregado, pago tra.rio · 
pela féria, a indo valido, de reconhecido me- s. R.- Sala das sessõe , 6 rlejunbo de 1895. 
recimento, que, depois de 30 annos de effe- -Jose Cartos de Canatho. 
ctiv? .serviço, continuar a trabalhar, poderá 
o Mm1stro da Fazenda, sob proposta do admi-
nistrador, mandar abonar uma gratificação O §r. Lins de Vasconcellos 
em caso algum superior a 25 ''/o do seu ven- - Sr. presidente, a noticia dada por algu~s 
cimento.,,, jornaes desta capital, de que o honrado Sr. ch-

rector da Estrada de Ferro Central mandara, 
Ist0 não é bastante, Sr. presidente, por- por circular, advertir alguns . empregados 

que o que mais convém ao opet'ario é per- daquella estrada por terem ass1gnarlo e .Pu
tencer a um quadro e:lfectivo, como acontece blicado circular apresentando uma candida
nos arsenaes e em outras ofilcina do Estado. tura á senatoria na vaga deixada pelo falle-
0 operario necessita mais do que tudo contar cimento do venerando patriarcha Sa.ldanha 
com .trabalho ce~to e para todos os dias; Marinho. de saudosa memo1•ia, obriga-me a 
precisa .de estabilidade no serviço. vir á tribuna mais para protestar contra a 

que importa que naqueUa casa haja ma- violação de n;n ltrtigo da Constituição (art. 
teria! aperfe1çoad.o e e!n quM1tidade bast~nte 72, §§ g e 13), :firmados no qual aquelles 
para f.azer o serviço, s1 o seu pessoal se ve na 'll.istinctos funccionarios assim procederam, 
necessidade. de abandonar o estabéleci.mento do que para advogar os interesses moraes e 
afim de h~1r bus~ar melhores garantias em pecuniarios daquelles fünccionarios, que pela 
typograp ias partlCulares ~ . advertencia soffrida ficariam com uma nota 

C :act? de haver typograph1as n~ Estrada infamante em sua fé de officio, além da perda 
ll~ F~rro, Casa d.a M_oeda e na Allandega, é de O'ratificação de trimestre em que incorrem; 
tao somente devido a falta de um regula- orºi~so ue estou certo 0 honrado sr. di
l_Ilento qu~ attenda de um modo ct1nveniente ~ecto~· di" Estrada de Ferro Central, justo 
as j.ec~ss1dades cio ser.viço publico e ás ?º!.11- como diz ser, e 0 creio, fará desa.pparecer 
mor ida es do ope~ar10, e ne tas cond1çoe_s semelhante mancha na fé de offici? daquelles 
apresentot i~?1 proJecto que vou mando.r a que com toda a dedicação e. incer1dade o au
Mesa, au or1~ando o governo a rever o r egu- xiliam <>ID sua arlministração. 
lamento daquella. repartição . Tanto mais razão tenho para esperar da 

Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação, parte de s. Ex. este procedimento quanto me 
o seguinte recordo bem que o irmão do seu actu~L se· 

PROJEJCTO 

Art. 1. 0 E' o governo autorisado a dar 
novo regul~mento á Imprensa Nacional e 
Dia1-io Official, creando o quadro effectivo 
para cada lllmt da ?lílcina alli existentes, 
composto dos operar.1os que contarem mais 
ele 10 tnrnos de se1·v1ços, sem a.ugmento da. 
yerba respectiva . 

.. wt. 2." Na orO'anisação des e quadro se 
a.ttencler.á, quanto for pos~ivel, à. antiguidade 
e mereetmen~o d? opera.no para sua colloca
çã.o; os que nao lorem contemplados ficarão 
nessa qualidade acld1clos, devendo ser admit-

cretc'l.r o interino foi apresentado candidato 
a intenrlente municipal na eleição que se 
procedeu em janeiro do corrente ann~, por 
circular assignada por chefes de serviços e 
outros empregados da estrada'. sem que, Jl.or 
isoo, tivessem incorrido na mm1ma censma. 

O facto de acompanhar as assi!!naturas a 
inclicação dos logarr::: que occupam os s1gna· 
t arios expli ca-se peb nece siclad~ de mo t~ar 
r1ue el.l es occupam posição rletirnda. na socie
(iarle, não s devendo a i 'SO attr1bu1r outra 
inten~ão. . 

Aproveito, Sr. presidente, ~ ~~ e.10 de me 
achar na tri.buna, pa1·a env1M ~ Me a um::s 
recla.ma<:ões. que me foram dmgtd;i.s por ·n 
versos fnncc10narios da Estrada de Ferro 
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Central e do Arsenal de Guerra, afim de que 
V. Ex . remet ta-as á comm *>são competente, 
que tomal-as-ha na devida consideração, pro
movenrlo o que for de justiça e ele direi.to. 

Veem á. Mesa os seguintes 

Requerimentos 

Do pes11oal das estaliÕes especia.fls da Central, 
Maritirna, S . Diogo e Norte, pedindo que seus 
vencimentos s~jam equipar ados aos dos func
cionarios dos escriptorios da 2" r~ ivisão.- ·A' 
Commissão Especial, de que e presidente o 
Sr. Manoel Caetano . 

Dos contra- mestres das officinas do Arsenal 
de Guerra desta capital, perlindo, para todos 
os etfeitos, a manutenção elos cargos que ex
ercem . - A' Commissão de Orçamento. 

De Guilherme da Silva Chaves, porteiro da 
1ecretaria do Arsenal de Guerra da Capital 
Federal, pedindo equiparação de seus venci
mentos aos dos porteiros no portão do mesmo 
arsenal. - A' Commissão Especial, de que é 
presidente o Sr. Manoel Caetano . 

O Sr. Ne:iva louvando o illustre 
deputado o Sr. Mariano Ramqs, que protestou 
contra a injustiça de que foram victimas os 
empregarlos civis e militares do Arsenal ele 
Guerra de Matto Grosso, que deixaram de ser 
contemplados na tabella n. 4 annexa ao de
creto de 13 de dezembro ultimo, vem por 
sua vez reclamar contra injustiças de que 
tambem foram victimas empregados do ar
senal de guerra do seu Estado ; pois, tendo 
sido devidamente renumerados muitos. dei
xaram-n'o de ser o porteiro e seu aj udante, 
o apontador, feitor, pedagogo e seu ajudante, 
professores de primeiras lettras, gymnastica, 
musica, geometria, 1° e 2° patrões e os rema
dores; e não era certamente o intuito da 
commissão augmentar a tantos , deixando 
estes sem nenhum augmento. 

N~ste sentido remetterá á Mesa., para ter o 
dev1d? des~ino, a. reclamação que fazem esses 
funcc10nar1os, que certamente terão da Hlus
tre Commissão de Fazenda o acto de justiça 
que esperam . 

Tarnbem. ~presenta a reclamação dos guar
das de policia do arsenal de marinha e do 
,arteiro do mesmo arsenal, que não foi 
contemplado no augmento, e aquelles, o que 
é mais doloroso, que foram diminuidos em 
seus vencimentos, pois pelo regulamento de 
12 de setf mbro de. 1890, percebiam 900$ 
annuaes e neste senti do fizf'_ram montepio, e 
que, ora, acham-se reduzidos á diaria de 
2$10~. 

Na Alfandega. da Bahia deram-se tambem 
alguma11 injustiças e o orador por isso tam-

bem traz uma reclamação dos mandadores e 
vigias elas capa1asias e dos operaria,; , que de
vido a menos, equitativa interpretação, estão 
a. perceber aquelles menos 180 réis por dia 
e estes 120 réis . 

Ora, estas quantias que não avultam nas 
despezas geraes, muito importa para esses 
cidarlãos; e demais sabem todos que a in
tenção da illustre Com.missão de Orçamento 
era dar o augmento de mais mil reis por dia, 
e não essa que se arranjou ele 820 réis 
apenas . 

Sabe que felizmente a illustre Commissão 
de Justiça mlvará esses enganos, e attenderá 
aos supplicantes, e nesse sentido já. se en
tendeu com alguns dos dignos membros da 
commissão; mas, como lile cumpre,envia-lhes 
as petições que esses seus comittentes lhe en
carregaram de apresentar. 

Além dessa r eclamação ha outra muito in
~istente a fazer e <'l que estão os mestres, 
antigos patrões das barcas de vigia, que in
felizmente não teem mais o serviço adua
neiro de seu Estado, e que fazem iguaes ser
viços aos patrões, a perceberem desde janeiro 
a antiga dia.ria, vindo portanto a ganhar 
menos do que actualmente ganham os rema
doreio. 

Comprehende-se facilmente que tal não 
podia ser a intenção dos legisladores , e que 
de;via-se dar áquelles mestres pelo menos 
identicos vencimentos aos dos patrões. 

Já. que se refere á. alfandega, de cujos in
teresses materiaes reserva-se para tratar 
opportunamente, corre-lhe tambem o de
ver de chamar a attenção da casa e da 
Commissão de Orçamento para a petição que 
lhe confiaram os 3"' escripturarios, recla
mando contra a rlesproporção que ha entre 
os seus vencimentos e os dos 2°1 ecriptura
rios, pois,emquanto aquelles percebem 4:000$, 
estes vencem apenas 2:400$, quando pelo 
menos deviam perceber 3:000 000 . 

Agradecendo as referencias honrosas que 
lhe foram momentos antes feitas pelo illustre 
deputado pela Capital Federal, em attenção 
ao aparte com que o honrou, cabe-lhe dizer 
não ser este o momento opportuno para tra
tar dos dolos praticados na Alfandega da 
Bahia. 

Em muitas outras Alfandegas da União 
estão se registrando factos identicos, que 
devem ser punidos energicamente pelo go
verno; que esses factos são motivos suffi
cientes para que, castigados os que devem 
s·ar, fiquem com as devidas recompensas os 
que bem trabalham e cumprem honrada
mente os seus deveres . Separe-se o joio do 
trigo. 

Cumpra o Executivo a sua missão-ao 
orador o que compete nesse momento e, sa
tisfazendo as justas reclama\ões de conter-
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raneos seus, chamar a attenção da commissão 
respectiva para essas inj 11stiças, que, está 
certo, serão justa e devidamente corrigidas. 
(Múito bern ; mui-to bern . ) 

Veem á Mesa os seguintes 

R equerimentos 

Dos mandadores e vigias das capatazias 
da Alfandega ela Bahia, pedindo que seus 
vencimentos, sejam pagos mensalmente etc 
-A' Com.missão de Orçamento . ' · 

De Joaquim ~ancio Costa, porteiro do 
Arsenal de ~a_rinha do estado da Ba.hia, pe
dindo a effect1v1dade da disposição orçamen
'taria que augmentou seus vencimentos.
A' mesma commissão. 

Dos guardns de policia do Arsenal de Ma
rinha da Bahia, pedinclo serem contemplados 
no augmento ultimamente concedido aos 
empregados ~os_arsenaes da Republica.-A' 
mesma comm1ssao. 

D?s 3°• escripturarios da Alfandega da 
Bahia, reclamando contra a desproporção da 
tabella A, annexa oo decreto n. 1.582, de 
1893.-A' mesma commissão. 

Dos empregados e mais serventuarios do 
Arsenal de Gn<::rra <la Bahia, pedindo que 
lhes faça extensiva a tabella que baixou com 
o decreto n. 240 de 13 de dezembro de 1894. 
-A' mesma commissão. 

O ~r. Serzedello Corrêa
Sr. !!residente, ~ornei a palavra para endere
çar a Mesa var1os requerimentos dirigidos ao 
C?ngresso . Um delles é dos importadores de 
vmhos, represent~n~o c?ntra a interpretação 
qu~ t~m dado o Munster10 da Fazenda á dis
pos1çao do orçamento a respeito do imposto 
~ue se tem cobrado, imposto que me parece 
ü legal pelo modo por que tem sido interpre· 
tado. 
. EJm to~o o caso ao Congresso compete, por 
mtermed10 . da sua Commissâo de Orçamento, 
estudar _seriamente o assumpto, afim de que 
no p~ox1_mo orçame~to seja consignada a ver· 
dad01ra rnterp~etaça?, que tanto interessa ao 
nosso commerc~o-de importação. 

A outra petiçao que vou dirio-ir á Mesa 
é dos empregaclos da Escola S~perior de 
Guerra. Os empregados civis deste estabe
lecimento acham-se ainda extremamente re
duzirlos em seus vencimentos, quando se at
tende aos que teem os empregados tla mesma 
categoria e de estabele~irpento congeneres. 

Ha a este_ r_esp~ito, nao sei porque, uma 
verdade.ira imqmdade. Estes empreo-ados da 
Escola Sup;,rior ~e Guerra e~tão r:cebendo 
uma insignificanma em relaçao aos demais 
empregados de repa~tições c?ngeneres, de 
modo que, attendelldo à carestia da vida, ás 

Camara. V . II 

condições especiaes da existencia nesta Ca
pital, se torna realmente precaria a situação 
desses empregados. Elles apresentam uma 
petição ao Congresso e peço a V. Ex. a fineza 
de a dirigir á commissão respectiva, afim de 
attender a tão justa reclamação. 

Aproveito rl e me achar na tribuna pàra 
apresentar ainda á Camara um projPcto de lei 
que tem relação com interesse particular, é 
verdade, mas que me parece digno e alta.
mente respeitavel. 

V. Ex. e a Camara sabem perfeitamente 
que a corporação da marinha, em relação á 
questão do meio-soldo, qua.ndo se confron
tava com as regalias e vantagens que tinha 
o exercito, esteve sempre em condições de in
ferioridade. 

Assim, ao passo que no tempo do imperio 
foi instituido o meio·soldo definitivo para o 
exercito, sem onus de ordem alguma para os 
officiaes, a corporação da marinha não tinha 
o meio-soldo e tinha em substituição o monte• 
pio; mas montepio para o qual os offlciaes 
não só do quadro efi'ectivo, como de tod11,s as 
classes anne:xas, contribuíam com a quota 
que lhes era determinada em lei. 

Só mais tarrle, quando se estabel~ceu 11. 
Republica e se estabeleceu o rnontep10 par_a 
os officiaes do exercito, foi que, determi
nando a Constituição a igualdade das van• 
tagens e regalias, estabeleceu a instituiçãó 
do meio-soldo para os offl.ciaes de marinha. 

Venho apresentar um projecto de lei rela
tivo aos filhos solteiros, e que se acham em 
estado de pobreza, do distincto ci!ui•giãd
mór graduado da armada Dr. Francisco An
tunes de Abreu, fallecido justamente quando 
iniciou a Republica. 

Este velho servidor do nosso paiz contava 
nada menos de duas campanbas, co~tava,
talvez excepção unica no nosso exer~1to e na 
ma.rinha- 50 annos de bons serviços, sem 
ter uma sÔ falba, sem ter um só dia de li-
cença. . 

As filhas deste distincto fünccionar10 
acbam-se em condições precarias, percebendo 
apenas a pensão correspondente ao antigo 
monte-pio, que se refere á metade do soldo, 
soldo que, V. Ex. sabe, era nàquelle tempo 
muito menor do que é preseutemeh~e. 

Nestas condições, formulei o seguiu.te pro
jecto, e pedirei a V. Ex. a fineza d~ tambem 
encaminhar para entrar em discussao. 

Fica sobre a mesa até ulterior deliberação 
o seguinte 

PROJECTO 

Art. 1. o E' concedida <\S Sras . DD. Maria. 
Adelaide Antunes de Abreu e Emerenciana 
Lydia Antunes de Abreu, filhas legitimas do 
fallecido cirurgião·rriór graduado da armada 
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Dr. Thomaz Antunes de Abreu, attendendo 
o facto de serem solteiras e se acharem em 
estado de pobresa, o meio-soldo pela patente 
de seu pae. 

Art . 2 . 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R. - Sala das sessões, 6 ele junho de 1895. 
- Serzedello Corrêa . - Ce:::ar Zam.a . 

Veem a Mesa os seguintes 

Requerimentos 

Dos empregados civis da Escola Superior 
de Guerra, pedindo augmento de vencimen
t os . - A' Commissão gspecial, de que é presi· 
dente o Sr. Manoel Caetano. 

Dos negociantes importadores de vinho, re
presentanào sobre a necessidade da inter
pretação da di sposição do art. l º n . l da lei 
n . 265, de 1894 .- A' Commissão ele Orça
mento. 

O Sr. Luiz Adolpbo- Sr . presi
dente, pedi a palavra para t'undamentar um 
projecto de lei concernente a oliras de me
lhoramentos do porto do Rio de Janeiro. 

V. Ex. sabe que essas obras foram conce
didas ao Sr. Visconde de Figueiredo, que 
passou depois a concessão a uma companhia 
que não as realisou . 

Sobre a importancia destas obras quer o 
ministro Paula Souza, no seu relataria publi
cado em 1893, quer o Sr. ministro Costallat , 
insistem na conveniencia de serem ellas feitas 
por administração ou concessão a uma com
panhia. 

As verbas pelas quaes teem de ser custea
da~ estas obras sã0 provenientes de um im
posto que não tem sido cobrado na alfandega, 
mas que se cobrará desde que o governo delle 
tenha necessidade. 

Essas obras estão consignadas na seguinte 
lei . (Lê.) 

Não se tendo realisado essas obras pelo 
contrncto Figueiredo. transmittido rlepois á 
Companhia de Obras Hydraulicas, mando á 
Mesa o seguinte projecto de lei. (Lê. ) 

Sr. presidente, o valor da importação no 
Rio Janeiro, eleve ser calculado em 150 ou 
180 mil contos . 

Tirada dessa quantia a porcentagem de 
2 °/0 , é o restante mais que sufficiente para 
juros e amortisação (lo capital que foe empre
gaílo na.· r efer11l as obras. 

O porto do Rio de Ja_neiro não pócle ficar 
sem essas obras, as mais elernentcires ; basta. 
dizer que o serv iço r~e c.lei=<carga é !eito aqui 
do modo mais ro tineiro -

Os navios entram> ficam no meio ela bahia 
e a. Ili descarregam pa1·a pequenas embar
cações, :ficando essas mercadorias semanas 

e até mezes na bahia, á espera para des
carreo-ar na Alfandega, com a circumstan
cia. rle que as mercadorias teem de passar 
por duas descargas, isto é, para a embar
cação e depois para a Alfaadega. 

Isto onera a mercadoria com despezas 
enormes ... 

o SR. JOSÉ CARLOS - Apoiado . 
O SR. Lurz ADOLPiiD .. . o que não se dá 

em parte alguma. 
O caes de Santos está prestando relevantes 

serviços ao cornmercio claq uella praça e a 
propria Alfandega, cujas rendas t eem crescido 
extraordinariamente .. . 

O SR. SERZ ffiDELLO Coaaf.:A - Triplicou. 
o SR. LUlZ ADOLPJIO .. . porque os fretes 

são hoje muito menores e os navios não teem 
necessidade de ficar mezes e mezes á espera 
que chegue a sua vez de descarga. 

Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 .° Fica o governo autorisado a abrir 

concurrencia para a execução das obras e me
lhoramentos do porto elo Rio de Janeiro, de 
conformidade com os planos e orçamento do 
engenheiro James Brunlees . 

Art. 2 . 0 Para occorrer ás despezas com este 
serviço tornará e:ffecti va na Alfandega da Ca
pital Federal a cobrança do imposto de 2 º/o 
sobre o valor official das mercadorias que 
forem importadas, creado pela lei n. 3314, 
de 16 ele outubro de 1886, art. 7°, paragrapho 
unico. 

Art. 3. 0 No contracto que for celebrado, o 
governo, além do prazo ele reversão, no :fim 
de 40 annos poderá conceder os favores men
cionados na lei n. 1746, de 1869, e a cobrança 
de taxas qu e não sejam superiores ás actual
mente cobradas pela Alfandega, por serviços 
de carga, descarga, estadia ou armazenagem 
dos volumes . 

Art . 4 ." Ficam revogaLlas as disposições 
em contrario. 

s. R.- Sala da.s sessões, 6 de junho de 1895. 
- L iii;; Adolpho. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER N . 22 DE 1895 

Reconhece clepiitaclo ve/.o 3° rlistricto elo estado 
rio Rio de .Jarieiro o Dr . . hilio Veríssimo da 
8ítva Santos. 

A com missão de petições e podere ·, a quem 
foram presentes as actas das eleições federaes, 
procedidas em 5 de maio deste anno, no 3° dis-
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tricto do estado do Rio de Janeiro, para pre
enchimento da vaga aberta em sua repre
sentação pela morte do deputado Dr . Ferreira 
d;:i, Luz, depois de examin~l-as attentamente, 
verificou que foram su1fragados, nas diversas 
secções dos municipios a que ellas se referem, 
os cidadãos: 

Dr. Julie Veríssimo da Silva Santos, com 
3. 252 votos ; 

Dr Antonio Augusto Pereira Lima, com 
345 ditos; 

Dr . Alfredo ele M. Carneiro, com 7 ditos. 
Dr. Erluardo Villaboim, com 1 dito. 

Verificou tarnbem que não consta das mes-
mas actas um só protesto, nem perante a com
missão formulou-se por parte dos candidatos 
menos votaclos contestação ou reclamação de 
qualquer natureza contra a votação cooferirla 
ao cicladão q_ue a recebeu em maioria, o que 
demonstra nao se poder duvidar da realidade 
da sua _eleição, principalmente tendo sido, 
como foi, processada nos lagares designados 
pela ~utoridade competente e perante mesas 
ant~rrnrmente eleitas para funccionarem no 
pel'lodo rla corrente legi latura. 

A commissão, pois, considerando que não 
ba faltas substanciaes a notar no processo 
eleitoral, sujeito ao seu estudo , que tGrnem 
suspeitas, siquer, a validade da eleição do 
Dr. Julio Veríssimo da Silva Santos, é de pa
recer : 

1°, que sejam approvadas as eleições elo 
3° dist_ricto do estado do Rio de Janeiro, de 5 
de ma10 deste anno ; 

2", que s:-ja reconhecido deputado ao Con
gresso Nac10nal, pelo mesmo districto o Dr 
·Julio Veríssimo da Silva Santos. ' · 

Sala das commissões, 6 dej nnho ele 1895.
Gonçalo de Lagos, presidente. - Geminiano 
Brazil cte Oli'Veira Gàes, relator.-Eusebio ele 
Queiroz. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS · 

N. 4 A-1895 

Declara ~e- commissüo os cm·gos dos chefes das 
repartiçoes de f a::.enr.la da União, torna de
pendente de processo arlministratfoo a de
m.issiío dos em~regados rle concui-so e i·evoga 
o art. 9 da lei n . 1.91. B, de 30 ele setmnbro 
de 1803 e rnais disposições ein cont?-ai·io. 

A commissão de consti_tuição, legislação e 
justiça, toma.ndo conhe~unento, conforme a 
sua competeucm, elo p~OJ~cto n. 4,deste anno, 
que rlecla,ra «d~ ~omm1ssao» os cargos de che
fes das repart1çoes de fazenda da União e 

torna dependentes de processo administrativo 
a demissão dos empregados de concurso, é de 
parecer que nada se oppõe á sua approv:ação. 

Aliás, folga em reconhecer a sabedoria, das 
suas disposições no domínio dos interes~es da 
administração fiscal que fazem seu obJecto, 
sendo para notar que a primeira dessas ,dis
posições particularmente se recommenda a at
ção ela Gamara, ficando por ella o governo 
habilitado a exercer com plena liberdade a 
rigorosa fiscalização de que estão carecendo 
as repartições aduaneiras da União . 

Sala das commissões, 6 de junho de 1895. 
- -lliw·tins Costa Junior, relator. - F. Tolen
tino. - Mecleiros e Albuqiierque.-C. elo Monte. 
-Dino Bueno.- Luiz Dom.ingites. - Eduarclo 
Ramos. 

N. 4- 1895 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Os cargos ele chefes elas reparti

ções de fazenda da União serão exercidos, ~m 
commissão, por empregados do respectrrn 
ministerio. 

Paragrapho unico. Os empregados d~ con
curso só poderão ser demittidos em v1rtu~e 
de processo administrativo, julgado pelo m1-
nisterio respectivo. 

Art. 2. ° Ficam revogados o art. 9• da lei 
n. 191 Il, de 30 de setembro de 1893, e mais 
disposições em contrario. 

S. R. - Sala das sessões, 11 de maio de 1895. 
-Coelho Cintra . 

N. 24-1895 

Redacçüo para 3° discussao do pi·ojecto n. 1.52, 
de 1894 ,que proroga por doits annos o prazo 
concedicto ci Estrada de Ferro Leopolclina, 
como cessionaria da Estrada de Ferro de 
Santo Ecluardo ao Oaclweiro de Itapeinirim, 
para a conclusiio das obras da linha entre 
estes dous pontos e d'ispensa da construcção 
elo p~ olGngamcnto ela sua estrada descle a 
estaçao do Imbé, no valle do Rio Grande, 
até a elo Macuco. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l.0 E' prorogaclo por dous ann?s, ?

contn.r dn. d;tta desta lei, o prazo conced!do a 
Estrada <le Ferro Leopoldina, como cess10na
ria da Estrada de Ferro de Sa.nto Eduardo ao 
Cachoeiro de ltapemirim, para conclusão das 
ob1·as da linha entre este' dous pontos· 

Art. 2. ° Fica a Companhia Estrada de Ferro 
Leopoldina obrigada a. prolongar sua estrada 
da estação do Imbé até a Barra do .Bonança a 
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dispensada dahi até Macuco ; revogadas :i.s 
disposições em contrario. 

Sala das commissões, 5 de junho de 1895. 
João Lopes, presidente. - Alberto Torres. -
Lauro Muller.-Serzedello Corrêa.-Augusto 
llfontenegro. -Benedicto Leite .-Augusto Se
vero. 

N. 25-1895 

Redacção para. 3• discussão da emenda desta· 
cada do projecto 152, de 1894, que concede 
a Empreza Industrial de Mei!ioramentos no 
Brazil, cessionaria da estrada de ferro de 
Nazareth aa Crato , prorogação de prazo ate 
31. de dezembro de 1896, para começo das 
obras de continuação da mesma via-ferrea. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' concedido á. Empreza Industrial 

de Melhoramentos no Brazil, cessionaria ela 
estrada de ferro de Nazareth ao Crato, pro
rogação de prazo até 31 de dezembro de 1896, 
para começo das obras de continuação da 
Inesma via-ferrea . 

.Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala aas cominissões, 5 de junho de 1895.
J.oão Lopes, presidente. - Alberto Torres. -
Lauro Muller.- Serzeclello Con·êa .- Augusto 
Montenegt·o . - Benedicto Leit~. - Augusto 
f;eve1·0. 

N. 27-1895 

Fia;a a força naval para o exercício de 1.896 

A comissão de marinha . e guerra, tendo 
estufl.ado devidamente a proposta do chefe 
do Poder Executivo sobre a :fixação da força 
naval para o anno de 1896, é de parecer que 
ella seja acceita e submettida á discussão, 
supprimindo- se, porém, os seus§§ 5, 6, 7, 8 
e 9 ~o art. 2. 0 , os quaes devem constituir 
proJectos em separados; excep·tuado o § 7° cio 
mesmo artigo que julga a commissão não 
elevei: ser acceito porque é ele toda conve
nienc1a a continuação do numero actualmente 
existente de esc?las de aprendizes ; pelo que 
formula o segu mte 

Projecto 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l.º A força naval para o exercício de 

1896 constará: 
§ 1. 0 Dos offlciaes d,o corpo .da armada e das 

classes an11exas, que fdr preciso em,barcar nos 
rl.avios de guerra e transportes da União, con-

forme suas lotações, e dos estados-maiores das 
esquadras e divisões navaes . 

§ 2.0 (domo na proposto.). 
§ 3.0 (Como na proposta). 
§ 4. 0 (Como na proposta). 
§ 5.0 (Como na proposta). 
§ 6. 0 (Como na proposta). 
Art. 2.° Fica o governo autorisado: 
§ I. 0 (Como na proposta). 
§ 2.0 (Como na proposta) . 
§ 3.0 (Como na proposta). 
§ 4. 0 (Como na proposta). 
§ 5. 0 (Supprima-se). 
§ 6. 0 (Supprima-se). 
§7.0 (Supprima-se). 
§ 8. 0 (Supprima-se). 
§ 9.0 (Supprima-se). 
§ 10. A considerar na reserva os navios 

que precisarem de conc~rto~ que se prolon
garem por mais de 90 dias. Cada um desses 
navios terá a bordo o seguinte pessoal mili· 
tar: commandante, immediato, commiss'ario, 
mestre, fiel e um quinto da lbtação, perce
bendo os vencimentos de navio armado. 

Art. 3.0 (Como na proposta). 
Art. 4. 0 (Como na proposta). 
Sala das commissões, 6 de junho de 1895.

Gabriel Salgado, presidente . -Thomaz Caval
canti, relator.-Ca1·Zos Jorge.-Ouiclio Abran
tes. - Antonio de Siqueira. 

Proposta do governo 

Art. 1.0 A força naval para o anno de 1896 
constará : 

§ i.o Dos officiaes do corpo da armada e · 
das classes annexas, que for preciso embai:~r 
nos navios de guerra e transportes da l'.mao, 
conforme suas lotações, e dos estados·ma10res, 
das esquadras e divi ões navaes; 

§ 2.º De 4.000 ~raças . do corpo de mari
nheiros nacionaes, mclustve 300 praças para 
as tres companhias de foguistas e 100 da com
panhia de Matto Grosso ; 

§ 3.• De 1.000 foguistc;,s, contractados de 
conformidade com o respectivo regulamento 
promulgado para os foguistas extranumera
rios, emquanto o corpo de marinheiros na
cionaes não pude1• attender ás exigencias de 
todo o serviço ; 

§ 4.0 De 3.000 aprendizes marinheiros ; 
§ 5. • De 400 praças do batalhã.o de infanta

ria rle ma1•inba ; 
§ 6.0 Em tempo de guerra, do pessoal que 

for necessario. 
Art. 2.° Fica o governo autorisado: 
§ 1.0 A engajar, para o serviço da armada 

nacional, durahte 11 paz ou a guerra, o pes
soal preciso 'Para preencher os claros que 
houver na força naval; 
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§ 2.• A abonar mensalmente, aos que se [ Votação das seguintes materias: 
engajaL'em como marinheiros nacionaes ou Do. proj~c~ n. 18, de 1895.' considerand,o 
soldados, mais metade do soldo que ora -,er- em dlspomb1hdade, para o effe1to de receber 
cebem essas classes, devendo o prazo <lo enga- o ordenado garantido pelo art. 6° qas dispo
jamento ser, pelo menos, de tres annos; sições transitarias da Constituição, o j'qiz de 

§ 3.0 A conceder aos marinheiros nacionaes, direito Candido Vieira Chaves (l" discussão); 
procedentes das escolas de aprendizes, que Do projecto n. 17, de 1895, organisando a 
completarem cinco annos de serviço, sem nota força armada do Brazil (1 ª discussão); 
que os desabone, uma gratificação mensal, Do projecto n. 5 A, de 1895, dispensando do 
correspondente à metade do soldo dai classe á concurso litterario todos os funccionarios do 
que pertencerem ; correio, nomeados até 29 de novembro de 

§ 4.0 A conceder a mesma gratificação, 1894 (2ª discussão); 
equivalente á metade do soldo, á.s praças do Do projecto n. 10 A, de 1895, mantendo na 
corpo de marinheiros nacionaes que comple- commissão de guardas-marinha, para todos 
tarem o tempo legal de serviço e continua- os effeitos, até a conclusão do .respectivo 
rem a servir sem engajamento ; curso, os aspir11ntes commissionados n,esse 

§ 5.0 A reorganisar o serviço administra- posto e que serviram na esquadra legal e nas 
tivo da marinha, de accordo com as bases flotilhas durante a revolta, e dá outras pro-
apresentadas pela commissão de 1894; videncias (2ª discusssão); 

§ 6.º A reformar o regulamento da Escola 3• discussão do projecto n. 15, de 1895, 
Naval, dando ao estudo um cunho mais adaptando com a emenda que o:fferece, o pro
pratico e tendo em vista o projecto apresen- jecto n. 83, de 1894, 9ue autor~sa o ?odep 
tado pela congregação da mesma escola em Executivo a _reo~gamsar o_serv1ço de IIJ!fll~-
1893; gração e colomsaçao da Um.ao, de confor!111-

§ 7. 0 A reduzir o numero das escolas de dade com as bases que apresenta, e opma 
aprendizes, estabelecendo-as em navios a.pro- pela rejeição do substitutivo apresentado na 
priados e dotando-as de tudo quanto for 3ª discussão do mesmo projecto ; 
mister para o desenvolvimento do ensino 3" discussão do projecto n. 26, de _18~4, 
peofissional e elementar; dispondo que os bens das ordens rehg10.sas, 

§ 8.0 A construir dous paióes de polvora declarados proprios nacionaes ou como bern~ 
em substituição dos que foram destruidos, vagos, mas que continuaram ao serviço do 
durante a revolta, nas ilhas do Governador e culto catholico, sejam reconhecidos proprieda
de Mocanguê ; de da igreja catholica, no uso e goso dos 

§ 9.0 A mandar fazer os reparos de que ta- institutos ou pessoas religiosos que delles se 
recem as for-talezas das ilhas de Villegaignon achavam ele posse ao tempo da promulgaçã,Q 

. e das Cobras ;_ da Republica; 
§~O. A considerar na reserva os navios que 3ª discussão do projecto n. 80, de l8Q9, 

prec1sa~em de c~ncertos que se prolonguem permittindo ao empregado federal trans
P.ºr, mais de 90 dias: Cada um d~~ses navios ferido á administração municipal ou a do Es
tara a bord? o seg~unte pessoal militar: com- tado, continuar a concorrer para o monte
manclante, im!llediato, commissario, mestre, pio da repartição a que pertencia., sem 
fiel e um qumto da lotação, percebendo os prejuizo do Rovo monte pio municipal o;u 
vencimentos de navio armado. estadual· 

Art. 3.• O Mini~tro ~a ~arioha, de accordo Discus~ão do requerimento do Sr. Cunha 
com o da Industria, Viaçao e Obras Publicas Lima · 
providr~ciará par~ que as companhias d~ 2º discussão do projecto n. 218, de 1891, 
nav:egaçao subvencionadas pelo Estado sejam i•estabelecendo o lagar de pl)Ofessor de pn
obr1~a.das ~ c_o~strmr _seus navios com os meiras lettras do Arsenal de Marinh11 da C~
reqms1tos ind1spensave1s para, na eventua- pital, creado pelo regulamento de 2 de maio 
lidade de guerra, serem convertidos em cru- de 1874 e dá outras providencia~; 
zadores. . 3° discussão do projecto n. 141, de 1894, 

Art. 4. º Ficam revogadas as disposições em mandando reverter ao serviço activo do ex!'lr· 
contrario. cito o capitão reformado Jeronymo Ferrem~. 

França e interpreta o art. 9° n. 2, da lei 
n. 648,de 18de agosto de 1852; 

Capital ela Republica elos Estados Unidos 
. do Brazil, 9 de maio ele 1895 .-0 Presidente 
da Republica, Prudente J. de Moraes Bai-ros. 
- A' Comrnissão de Marinha e Guerra . 

o Sr. Presidente - Achando-se 
adeantada a hora, _designo para amanhã a 
.seguinte oFdem do dia : 

1 ªdiscussão do projecto n. 214, de 1894, 
concedendo ao Banco Iniciador de Melhora
mentos, cessionario do contracto ceJ.ebrado 
em 27 de agosto de 1890, parafunda.çao de 20 
nucleos agricolas nos estados do Norte, com 
o engenheiro José Amarico dos Santos,. o p1'a
zo de dous ainnos para a constituiçãe defini· 
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tiva do primeü•o desses nucleos, denominado 
-Iniciado1•, fundado no municipio da Barra 
do Rio das Oontas, no estado da Bahia, fican
do sem effeito a concessão dos dezenove res
tantes. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 mi
nutos. · 

26ª SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE 1895 

Presidencia dos Srs . ikthttr Rios (1° vice
presiclent:e), Costa Azevedo (2' vice-presiden
te) e Arthiw Rios (1º vice-presiclen t:e). 

Theotonio de Magalhães, Pinto da Fonseca 
Manoel Fulgencio, Simão da Cunha, Olegari~ 
MacS\el, Paraiso Ca valcanti,Lindolpho Ca.etano, 
Carlos das Chagas, Paulo Queiroz Casemiro 
da Rochfl.,rnno Bueno,Gustavo God~y,Alberto 
Salles , Paul mo Carlos, Francisco Glycerio Fur
tado,Hermenegildo de Moraes,Alves de C~stro 
Ovidi.o Abrantes, Urbano Gouvêa, Xavier d~ 
Valle, Luiz Adolpho, Mariano Ramos Carae
ciolo, Lauro Müller, Paula Ramos, F1:ancisco 
Tolentino, Emílio Brum, Brazilio da Luz 
Fonseca Guin:_i.arães, Martins Costa, Marçai 
Escobar, Pereira da. Cesta, Rivadavia Corrêa 
Victorino Monteiro, Aureliano Barbosa, Pint~ 
d.a Roch~ , Vespasiano ge Albuquerque, Fran
cisco Alencastro e Pedro Moacyr . 

Abre-se a sessã0. 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs. Rosa e Silva, Sá Peixoto Costa 
Rodrigues, Augusto cle Freitas, Fr~ncisco 
Sodré, Marcolino Moura. Paranhos Monte
negro, Alcindo Guanabara, Lins de Vascon
cellos, Silva Castro, Barros F'ranc0 Junior 
Ponc~ de Leon, Urbano Marconr1es, Mayrink'. 
Almeida Gomes, Landulpilo de Magalhães, 
Gonçalves Ramos, Alvaro Botelho Rodolpho 
de Abreu, Lamartine, Costa Machá(lo Alfredo 
Ellis, Almeida Nogueira, Domingues de Castro 
Adolpho Gordo, Moreira ela Silva, Herculan~ 
de Freitas, Cincinato Braga eAngelo Pinheiro. 
E sem causa, os Srs. Enéas Martins, Hollanda 
de Lima, Viveiros, Christino Cruz, José Ma
r iano, Clementino rlo Monte, G>ctaviano Lou
reiro, Menezes Prado, Geminiano Bra7.il 
Cleto Nunes, Campolina, Ferraz Junior Octa: 
viano de Bi'ito, Lamounier Godofredo, Àrthur 
Torres, Domingos de Moraes, Costa Junior, 
Bueno de Andrade, Padua Salles, Vieira de 
Moraes, Lamenha Lins, Almeida Torres e 
Apparicio Mariense. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedewte. 

o SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 
Dos empregados da Contadoria Geral da 

Gue_rra, pedindo que seus vencimentos sejwm 
eqmparados aos dos empregados do Thezouro 
Federal. - A' Commissão incumbida de classi
ficar em categorias as r!;)par~ições federaes. 

De Maurício Lamberg, pedindo o auxilio de 
20:000$ para publicar um livro de que é 
autor, sobre o Brazil. - A' Commi~são de 
Orçamento. 

Ao meio-dia pr0cede-se á chamada, à qual 
respondem os Srs . Arthur Rios, Costa Aze
vedo, Thomaz Delfina, Coelho Lisboa, Tavares 
de Lyra, Alencar Guimarães , Lima Bacury, 
Fileto Pires, Gabriel Salgado, Matta Bacellar, 
Augusto Montenegro, Carlos ele Novaes, Bri
cio Filho, Benedicto Leite, Luiz Domingues, 
Gustavo Veras, Eduardo de Berrêdo. Anisio 
de Abreu, Nogueira Paranaguá, Arthur de 
Vasconcellos, Pires Ferreira, Frederico Bor
ges, Gonçalo de Lagos, João Lmpes, Torres 
Portugal, Thomaz Cavalcanti , Ildefonso Lima, 
Pedro Borges, Francisco Benevolo, Helvecio 
:Monte, José Bevilaqua, Augusto Severo, Fran
cisco Gurgel,Junqueira Ayres,Cunha Lima,Sil· 
va Mariz. Trinda.de,Chateaubriand, Arthur Or
lando , Tolentino de Carvalho, Martins Junior, 
Pereira de Lyra,CoelhoCintra,Luiz de Andrade, 
Gaspar Drummond, Armin.io Tavares, Mar
cionilo Lins, Cornelio da Fonseca, Lourenço 
de Sá, Medeiros e Albuquerque, Miguel Per
nambuco, Gonçalves Mai1.1. , Carlos Jorge, Fer
nandes Lima, Araujo Góes, Rocha Cavalcanti, 
Olympio de Campos, Gouveia Lima, Zama, 
Santos Pereira, Neiva, Milton, Tosta, Manoel 
Caetano, Ar.istides de Queiroz, Eduardo 
Ramos, Paula Guimarães, Vergne de Abreu 
Leovegil~o Filgue'iras, José Ignacio, Flavi~ 
de ArauJo, Rodrigues Lima, Tolentino dos 
Santos, Sebastião Landulpho Athayde Jl!mior 
Torquato Moreira, Galdino 'Loreto, Antoni~ 
de Siqueira, José Carlos, Serzedello Corrêa, 
França Carvalho, Lopes Trovão,Oscar Godoy, 
Americo de ~attos, Alberto Torres, Belisario 
de Souza, Er1co Coelho, Fonseca Portella Eu
zebio de Queiroz, .Nilo Peça,1Jha, Ag-ostioho 
Vidal, Erne;ito Braz11t?, Sebastião de Lacerda, 
Paulino de Souza Jurnor, Lima Duarte João 
Ll!-iz, Carvalho M@urão, Vaz de Mello,' Mon
teiro de Barros, Chagas L@ba.to, João Peniclo 
Luiz Det~ i, For~es !lrnqueira,Francisco Veiga; 
L~onel Filho, Ribeiro de Almeida, Ferreira 
Pires, Valladares, Cupertmo de Siqueira, 

~e José Silverio de Souza, alferes hono
rar10 do exercito, pedindo reforma e pensão 
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no posto de alferes, pelos motivos que allega. 
-A's Corr.missões de Pensões e Contas e Ma-
rinha e Guerra. • 

De Justino da Silva Rangel, por cabeça de 
sua mulher, pedindo relevação da prescri
pção para r eceber o meio soldo e mais uma 
pensão.-A' Commissão de Pensões e Contas. 

Do capitão horiorario do exercito, Frederico 
G. de Almeida, que, alludindo a um seu re
querimento anterior que foi indeferido, pede 
uma pensão .- A' mesma commissã.o. 

De Maria Leopoldina de \.vila, pedindo 
uma pensão.- A' mesma commissã.o . 

Dos empregados civis da Escola Militar do 
Ceará, pedindo augmento de vencimentos .
A' Commissã.o Especial, ele que é presidente o 
Sr. Manoel Caetano. 

Do bacharel Manoel José Chaves, na qua
lidade de accionista da antiga companhia do 
estabelecimento da fabri~a de ferro de Ipa
nema, no estado de S. Paulo, pedindo que 
seja autorisado o 3overno da União, a res
tituir-lhe a importancia da acção pertencente 
originariamente a seu fallecido pae Manoel 
José Chaves e transferida ao seu herdeiro por 
cessão averbada nos livros da referida fabrica 
em data de 5 de outubro ele 1835 . - A' Com
missão de Fazenda. 

De Matbilde Xavier ele Souza Motta, pe
dindo a necessaria resolução no sentido de 
ser pago pelo Thesouro Federal o quantum 
que lhe for devido pela porcentagem sobre a 
arrecadação da. taxa. de herança.s e legados 
feita por seu fallecido marido .José dti Motta 
Azevedo Corrêa. - A' Commissão de Orça.
mento. 

Do Dr. Luiz da Fonseca Moraes Galvão, 
pedindo pagamento da indemnisação, a que 
se julga com direito . - A' mesma commissão. 

E' enviado á Commissão de Fazenda o r e
q ueriment~ <!e Benevenuto de Souza Nasci
mento, cap1tao reformado do corpo de bom
beiros, o qual tinha sido enviado á Colil,lllissão 
de Marinha e Guerra . 

O Sr. Torquato l\'.iioreira -
Sr. presidente,~ Gamara lembra-se, poi· certo, 
de que na sessao do anno passado foi votada 
uma lei mandando reverter ao quadro effe
ctivo da armada, no posto de almirante o 
Sr. Jeronymo Francisco.Gonçalves, accresc~n
tando-se que se lhe devia contar, para todo 
os effeitos, o tempo decorrido entre a data rle 
sua reforma e aquella em que elle füra cha
mado ao serviço activo rla Republica. 

como a Ca.mara tambem sabe, esta lei ainda 
não t~ve completa execução, porquanto, o 
Sr . Mm1stro da Marmha, tenào duvidas 
sobre a sua interpretação, consultou a re-

speito o Conselho Naval. Por sua vez o Con
selho Naval, depois de longas exposições de 
motivos, terminou por um parecer em que 
declinava da competencia na interpretação 
da referida lei e declarava que só ao Con
gresrn Nacional era dado decidir a questão . 

Como não é possível que esta questão con
titrne sem ser decidida, porquanto, uma lei 
votada pelas duas Casas do Congresso e sanc
cionada pelo então Vice-Presidente da Repu
blica, não teve até hoje execução ; e coroo 
tambem por parte do Executivo ainda ne
nhuma mensagem foi dirigida a esta Gamara 
no sent ido ele ser resolv\clo o assumpto, tomo 
a liberdade de apresentar á consideração da 
Gamara o requerimento que tenho em mãos, 
pedindo que a Commissão de Legislação e 
Justiça, por meio de um parecer, resolva a 
questão a que acabo de alludir. 

Vem á Mesa, e lido, apoiado e sem debate 
approvado, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que a Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça apresente parecer sobre 
o seguinte : 

Que vantagens pecuniarias competem ao 
almirante Jeronymo Fraucisco Gonçalves, em 
virtude do decreto n. 199, de 30 de julho de 
1894. 

S. R.-Sala das sessões, 7 de junho de 1895. 
- 1'orqiiato ill oreira. 

O Sv·. "VictorhJ.o Mont;eiro
Sr. presiclente, di rei apenas duas palavras. 
Tendo sido informado por um amigo de que 
haviam sido transmittidos para Montevidéo 
despachos telegraphicos communicando que 
eu atacara violentamente a nacionalidade 
oriental , no discurso que proferi ha dias nesta 
Camara,apressei-me a dirigir um telegrarnma 
ao meu part icular amigo e eminente homem 
de Estado, Dr. Carlos Ramirez, desmentindo 
semelhante noticia . 

O telegramma dizia assim (lê) : 
«Dr. Carlos Ramirez-Montevidéo-E' fals~ 

tivesse atacado povo, governo oriental. Ex· 
pliquei apenas facto indemnisação herdeiros 
Cardow, Gonçalves. Convém precavere~-~e 
contra correspondentes daqui em sua rna.10r1a 
sympathicos ao federalismo . Saúdo mustre 
amigo . » 

Acabo de ler no Jornal do Commercio o se
guinte telegrnmma, transmitticlo !leio corres
pondente desse jornal naquella capital, e que, 
como e geralmente sabido é um fervoroso fe-
deralista. (lê) : ' 

« O telegram ma que man~ou o Dr. Victorino 
Monteiro, dizendo que não msultou os orien. 
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taes, e outro expedido do Rio, afilvmando que exercito oriental Cardoso e ao guarda Gon
elle eliminou, no discurso publicado, aspa- çalves. 
lav11as vronunciadas na: Ca~ara,teem servido Atirmo que o telegramma que foi enviado 
para augmentar a . ammos1dade contra esse desta capital é uma das muitas explorações 
deputado, quer na imprensa, quer nas con- com que quotidianamente o publico, a Ca
vel'sas.» 1 mara, o paiz inteiro, é surprehendido devido 

Todos aquelles que conhecem o meu ca- aos despachos perfidos daqui enviados, vi
nacter, sabem que costumo assumir inteira sando seus autores unicamente degradar e 
responsabilirl.ade de todos os meus actos e ferir a dignidade alheia. (Muito bem, m .ttito 
reconhecem que esses despachostelegraphicos beni.) 
não passam de uma vil exploração, porquanto Eis o requerimento. (Lê .) 
jamais recuei deante da responsabilidade 
de qualquer acto por mim praticado. 

Si, porventura, mais ta.rele tiver occasião 
de ser. provocado a uma discussão relativa
mente ao meu procediment o no Rio da Prata, 
terei ensejo de sustentar tudo quanto disse, 
não só nas informações que enviei ao governo 
como tambem nas notas energicas e francas 
que dirigi ao governo oriental. 

Estranhei extraordinariamente que a Na
cion, que, creio, é ofilcioso orgão do governo 
oriental, me aggredisse de uma maneira que 
não quero qualificar. Podia esperar aggres" 
sões de todo e qualquer outro orgão, menos 
justamente da Nacion, que foi o jorpal que 
sempre procurou, embora indevidamente, 
elevar-me e elogiar-me . 

O redactor daquelle jornal, que é deputado, 
o Sr. Clodomiro Arteaga, nu'nca poupou oc
casião para elevar-me de todos os modos; e 
ninguem mais competente e capaz do que 
S. Ex . para informar á Camara e ao paiz in · 
teiro sobre a correcção que tive no cargo 
que occupei; porquanto S. Ex., que é reda
ctor do jornal que se diz que me ataca, pro
curou-me diversas vezes no intuito de ser 
intermediario de diversos negocios a que me 
propunha, para o fornecimento de -armn.
mento, munições e especialmente fardamento, 
dizendo que· elle mais do que ninguem 
poderia servir com mais vantagens. Entre
tanto, jámais utilisei-me da boa vontade e 
dos gentis offerecimentos de S. Ex. 

Por isto S. Ex. , sem flagrante contradic
ção,jámais devia permittir que eu fosse aggre
dido nas columnas de seu diario. 

pedi unicamente a palavra para II!ais -gma 
v~z desmascarar os exploradores políticos 
desta capital e que procuram por todos os 
meios, por hostuidade systematica, alterar 
os factos no intuito de satisfazer seus odios e 
igteresses. 

A Camara toda é testemunha de que no 
meu discurso não me dirigi absolutamente 
ao povo e ao governo orientaes. (Apoiac?os 
geraes.) 

Appello para os meus illustres collegas . 
(Apoiados geraes .) . 

Apenas expliquei o facto da indemnisaç.ão, 
que a governo do meu paiz determinou que 
se concedesse aos herdeiros do tenente do 

Vem á Mesa o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o chefe do serviço tachygra
phico informe si revisei o discurso que pro
nunciei relativamente ao requerimento do 
Sr Frederico Borges, sobre a indemnisação 
feita aos herdeiros do tenente Cardo,so e 
ggarda Gonçalves. 

S. R.-Sala das sessões, 7 de junho de 1895. 
- Victorino lJ[onteiro. 

O Sr. Presiden.t;e - E' dever dii 
Mesa submetter a ap0iamento e á discussão o 
r.equerimento apresentado pelo nobre depu
tado. Mas a Mesa julga desnecessario este re
querimento, cuja materia pertence á Com
missão de Policia da Camara attender e re
solver. 

Assim informo á Camara que o qiscu.rs0 
,a que se refere o nobre deputado pelo Rio 
.Grande do Sul foi publicado de accorclo com 
.as notas tachygraphicas (ap oiados) e não füi 
por S. Ex. revisto. A' vista disto, julgo des
necessario o requerimento e deixo de submet
tel-o ao apoiamento. (Apoiados.) 

O Sr. A.ugu!i!>'tO Mont;enegro-
13-r. presidente, v .. _!ilx. deve lembrar-se de que 
p.ontem por occasiao do meu illustre collP.ga 
f.\ amigo. o Sr. Nilo Peçanha, apresentar um 
reque!-'imento de informações, pedi a palavra 
r,ara impugnar, como membro da Oommissão 
êl.e Orçamento, as theorias por elle sustenta
á.as, rlllat_ivas aos deveres do governo, quanto 
ao cumprimento das verbas inscriptas no or
~amento de despeza_ 
· Adiada a discussão deste requerimento para 
quando V. Ex. julgasse opportuno, eu não 
:podia rleixa1· de hoje vir adduzir as razões 
pelas quaes não posso concordar de modo 
a.~gum com essas theorias, que são contra
rias a todas as regras, a todos os princípios, 
l[Ue fixam o direito orçameutario. 

O nobre deputar1o pelo Rio de Janeiro, 
Sr. presirlente, a proposito de perlir informa
~ões ao governo, relativas ao cumprimento 
d.a verba exarada. no Orçamento do Ministe• 
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rio da Viação para o estabelecimento ou 
continuação de obras no porto de S. João da 
Barra, aventou n. doutrina de que o governo 
tinha restricta ob1·igação de rei~l isar os me
lhorameatos decretados na mesma lei pela 
Camara e fazer as despezas de accordo com a 
consignaçõe fixadas no orçamento. 

Foi contra esta theoria que me pronunciei 
hontem em aparte e que hoje venho pronun· 
ciar-me desta tribuna. 

Sr. pre ·idente, o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, que discorre tão bem obre a hi . 
toria.. deve conhecer perfeitamente a genesis 
dos orçamentos actuaes . 

O SR. N1Lo PEÇANTIA.- Si está em discussão 
o requerimento, peço a palavra. 

O SR. AUGUSTO Mo1'TENEGR0- S. Ex., que 
tão profundamente estudr.u a historia. da. 
Inglaterra, de onde elle partiram, ele on• e 
elles vieram. rleve saber perfeitamente que 
os orçamentos intro'1uziram-se no direito pu
blico rlaquella nação, sol> fórma de subsidio. 

Eram os communs da Inglaterra chamados 
para. votar subsidio· sob afórma de imposto . 
com o q uaes a corôa satisfazia. as despezas 
extraordi nar ias. 

As despezas ordina.1•ias era.m pagas com a 
renda dos apanagio~ da corôa. 

Quando as tlespezas extraorilinarias exi
giam quantia:, superiores a esses apanagio'. 
é que a corôa consultava. os communs, afim 
de obter os re..'llrso:> neces ·arios para fa.zer 
face á d~pezas . 

A principio, Sr . presidente, esses subsidios 
eram votados englobadamente, sem que os 
communs da fngla.terra entra sem no rle
talhe, no desenvolvimento das diversas ru
brica e das diiferentes despezas . 

Mais tarde Sr. presidente, com o desen
volvimento do systema constitucional, os 
communs da Inglaterra entraram cada vez 
mais no exame detido e demorado das con
signaç.ões pedidas pela corôa e então nasceu 
o orçamento moderno. 

Mas, Sr. pre idente, a. tendencia. historica 
do direito parlamentar sobre os orçamentos 
era exactamente contraria áquillo que pre
tendeu o nobre deputado pelo Rio de Janeiro. 
A co'.ôa, levada a fazer mais despeza do que 
quer~am. os com_muns; os communs de.sejando 
restrrngir o ma.1 • poSS!vel a esp hera da acçã:J 
real quanto a uespezas publicas. 

Por conseguinte, Sr . presidente é total· 
. mente novo para mim esse modo 'de consi· 
derar a questão. 

O governo, procurando economisa.r as 
verbas ~e:cretadas pel? legislativo ; o legisla
tivo ex1gmdo o cumpr1men o real e e:ffectivo 
da totalidarld das despeza.s por elle votadas. 

E' por isso, Sr . presidente, é consirlerando 
o verdadeiro caracter de uma lei orçamen

Camara V. II 

taria que eaa ·e inscreve deste ffi0 '1o: o 
Poder Executivo é autori ·arlo a despender. 

No nosso caso, além ila auto1·isação de de-
peza de que o governo póde usar ou deixar 
de usar senr1o merecedor de applauso o go
verno que gasta menos do que aquillo que o 
parlamento decreta, tem elle, a.inda a.uto
risa~o expressa e especial no orçamento da 
r'3ceita para supp1·imir ou diminuir serviços 
publicos, rliminuindo ou supprimindo as des
pezas consignadas pelo Congresso Nacional 
no Orçamento da Despeza. 

Na l~i <la receita existe um artigo, que o 
anno pa -ado foi aqui discutido pelo nobre 
ileputado pela Pa.rahyba, o Sr. Trindade, no 
qual está consignada autorisação ao governo 
para supprimir serviços, no sentido de dimi· 
nuir os encargos do Estado . 

O Sit. A.."'l'ISIO DE .\.BREU-Deu em resultado 
a il ictadura financeira, annullando as attri
buiçõe do Congres' o. 

o SR . AUGUSTO MONTENEGRO - Não an
nuUou as attrib11ições do C mgrosso, porque o 
gwerno não podir. e:n torlo o c o, não pode 
exceder a consignações estabeleci a"· . Desde 
que existe e- nmximo da de.- peza. não ex;ste 
dicta.dm~d. finau :eira . E' illal empreg da, 
podanto, a pal..vra, que n&> cabe u11 caso. 

Sr. presidente, sobre o caso ele S. João da 
Barra, especialmente, faço notará. Camara dos 
Srs. Deputados a re'i -tenc1a tenaz e con
stante, que a Commissão de Orçamento o anuo 
passado fez a. esta. verba na confecção do Or
ç·im~nto do Ministerio da Agricultura. 

Foi, gracas a um trabalho arduo e con-
tante, de torlos os dias do nobre deputado pelo 

Rio de .Janeiro, o Sr . Costa Azevedo, que a 
Commissão rle Orçamento resolveu con ignar 
em sua totalidade esta verba, totalidade que 
S. Ex. obteve pouco a pouco nas düt'erentes 
discussões. 

Folgo neste momento de constatar o es
forço que o nobre deputado pelo Rio, o Sr. 
Costa Azevedo, empregou para a obtenção de 
melhoramento para o seu districto; mas creio 
que o requerimento do nobre deputado não 
tem razão de er, pois sou informado de que o 
Ministro da Agricultura entendeu dever pôr 
em execução a consignação r'lecretada. 

O nobre mini tro, segundo sou informado 
pelo illustl'e deputado pelo Rio de Janeiro, o 

r. Co ta Azevedo. tem encommendas feitas e 
engenheiros contractados,que vão partir para 
s. João da Barra. 

Não venho, porém, a esta tribuna trazer 
isto ao conhecimento da Caroara., mas pro· 
te"tar de maneira. energica contra. a theoria. 
do nobre deputado pelo Rio . 

Não desejo que pas<!e como doutrina, já em 
me11 nome individual, já em nome da Com
missão de Orçamento, que o governo tenha 

1'1 
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· obrigação restricta de clespencler todas as 
verbas, dinheiros e concessões votadas na 
lei de orçamento. 

Não , não é nisto que consiste o equilibrio 
orçamentaria, que consiste em gastar pouco 
e bem e fazer sobretudo que as despezas pu
blicas não uUrapassem a receita do paiz. 

Infelizmente creio que por mais economias 
que faça o illustre ministro da agricultura 
não chegará a este des1deratum. 

Portanto, qualquer esforço no ~entido de 
cobibir os desperdicios elo proprio Congresso é 
um serviço que S. Ex. faz ao paiz, e pelo 
qual deve merecer os applausos de todo o 
Congresso . 

Tenho coucluido. (il1füi to bem, ini~ito bem.) 

O §r. !Ea-ico Coel!b.o - Sr . presi
dente, pedi a palavra para submetter á con
sideração da Gamara a seguinte indicação 
afim de ser incluída como artigo do nosso 
Regimento interno. (Lê.) 

Justificarei em poucas palavras a indicação 
que acabei de ler, de alguma sorte respon
dendo a questão que o digno representante 
pela Bahia, meu digno r.ompanheiro da Com
missão de Constituição e Justiça, levantou na 
sessão de hontem. 

Senhores, as Commissões Permanentes ou 
Especiaes, tanto do Renado como da Camara, 
são orgãos de uma Casa e de outra elo Con
gresso, mas as Commissões Mixtas, de sena
dores e deputados, não devem see considera
das como orgãos nem do Senado, nem da Ga
mara, salvo no caso previst;> pelo Regimento 
commnm do CongrelilSO, ar t . 14, unica bypo
these em que a Gamara e o Senado traba
lham conjunctamente ; refiro-me ao trabalho 
de approvar eleições procedidas em todo o 
paiz para preenchimento elos altos cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da Republica. 

o SR. BELISAlUODE SOUZA-Apoiado, o mais 
é extravagante e fóra do Regimento. 

o SR. ERICO COELHO -Fóra do Regimento, 
diz muito bem meu digno companheiro de 
bancada, e fóra da norma constitucional, 
accrescento, porque o principio rlominante, 
respeito ao exercicio do Poder Legislativo, é 
que o Senado e a Camara trabalham separa
damente, com excepção do caso explicito no 
art. 14 do Regimento commum. 

El, si a Gamara e o Senado não podem tra
balhar conjunctamente, sioão para esse fim 
exclusivo, não se deve admittir que senado
res e deputados em commissão representem 
orgãos quer de uma quer de outra Casa qo 
Congres o. 

Considero as Gommíssões Mixtas assim cha
madas a titulo de juntas de accordo prévio 
entre a opinião dominante do Senado e da 

";): 

Gamara, em um momento dado sobre assum
pto qualquer . 

Convenho que reunião de senadores e depu
tados para um ajuste prévio de opiniões im
porta. em rapido andamento dos projectos de 
lei ou resolução, sujeitos á. deliberação do 
Congresso. Neste sentido considero as Com
missões Mixtas muito proveitosas, afim de 
facilitar os trabalhos do ::>enado por um lado 
e da Gamara por outro, uma vez que entre 
os senadores e deputados, por intermedio da 
commissão, ba. pontos accorclados como orgãos 
da Camn,ra ou do Senado, porém as commis
sões, além de inconstitucionaes, são ant-regi
mentaes. 

Tomando, por exemplo, a Commissã© Mixta 
nomeada para dar parecer a proposito do 
conflicto politico de Sergipe, temos, Sr. pre
sidente, que, ao passo que o Regimento con
signa o numero de nove membros para a 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus· 
tiça, attendendo a gravidade dos assumptos 
que lhe são a:ffectoE; não permittindo que 
essas commissões se desfalquem assim como 
as outras sinão eventualmente, obrigada a 
Mesa a preencher os claros a medida que 
occorrem as vagas; em materia que entende 
com a Commissão de Constituição, e da maior 
responsabilidade para a Gamara e do maior 
alcaoce para. a Republica, quero fallar da 
intervenção dos poderes federaes nos Estados, 
como é que se póde substituir a acção de nove 
membros da Cacnara pela de tres Srs . depu
tados, comquanto sejam dos mais dignos, 
illustres e competentes. (Apoiados.) 

Senhores, a minha .opinião é esta, torno a 
dizer que as Commissões Mixtas são juntas 
intermediarias entre o Senado e a Gamara, 
oom trabalho prévio, que ás vezes póde ser 
vantajoso, mas não absolutaimente necessario. 
E' claro que não alludo ás Commissões Mixtuts 
de mér-a formalidade, como no acto de aber
tura e encerramento do Congresso, de dar 
posse ao Presidente e Vice-Presidente da 
Republica . E, sem o:lfensa ás Commissões 
Mixtas, entendo que os seus pareceres estão 
sujeitos a passar no Senado e na Camara por 
todos os tramites regimentaes, a começar 
pela Commissão Permanente a que a ma
teria interessar. 

O SR. VALLADAREs- Nesse caso, poderia ir 
á commissão competente. 

O SR. Earco COELHO- Offereci a indicação,·. 
porque o Regimento rla Gamara é, nesse par
ticular, omisso. 

No art. 14 dispõe o Regimento commum 
que serão sorteados entre senadores e depu
tados cinco commissões, afim de, estadando 
as actas eleitoraes ele diversos districtos, 
emittirem parecer sobre as eleições de Presi-· 
dente e Vice-Presidente da Republica. 
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Essa é a unica hypothese em que senado
res e deputados fazem obra em commum. 

Não pretendo que revogueis o art . 37 do 
Regimento da Gamara, mas accrescenteis que 
o trabalho das Comrnissões Mixtas assim de
nominadas se,jam submettidas ao juizo das 
Cornmissões Permanentes ou Especiaes com
postas exclusivamence de deputados, antes 
de entrarem na ordem dos debates. 

O que levo dito, Srs . deputados, é não só 
afim de sustentar a indicação que tive a honra 
de vos apresentar, como tambem para acudir 
aos escrupulos do digno representante da 
Bahia, e meu companheiro na Commissão de 
Legislação e Justiça , que hontem retorquindo 
ao Sr. · presidente da Gamara, a. proposito da 
Commissão Mixta encarregada de emittir pa
recer sobre o c@nflicto de Sergipe, opinou no 
sentido de sujeitar-lhe o trabalho que a Com
missão ele Constituição e Justiça tem em ela
boração sobre a intervenção dos Poderes Fe· 
deraes nos Estado3, na obrigação ele lavrar 
parecer sobre o projecto ele lei n. 11 de 1894, 
que trata desse assumpto. A questão não se 
resolve entre as duas commis ões no terreno 
da cortezia, mas no regimental. 

Vem á Mesa e é enviada à Commissão de 
Policia a seguinte 

Indicação 

Os pareceres das Commissões Mixtas, de 
senadores e deputados, salvo o caso previsto 
pelo art. 14 do Regimento commum ao 
Senado e á Gamar a, estão sujeitos aos trami
tes regimentaes da Gamara, ouvida a Com
missã.o Permanente respectiva á materia. 

S. R. - Sala das sessões, 7 de junho de 
1895.- Erico Coelho. 

São lidos e julgados objecto de deliberação 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 29 - 1895 

Concede a D . Maria Adelaide .Antunes de 
Abreii e D. Emerenciana Lydia Antunes de 
Abreu, filhas legitimas elo fallecido cirurgião 
mór graduado da armada Dr . 1'homaz An
t~nes de Abreu, o meio soldo pela tabella em 
vigor, correspondente a patente de seu pae 

tado de pobresa, o meio soldo pela tabella 
actualmente em vigor, correspondente á pa
tente de seu pai. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 3 de .iunho de 1895.
SerzedeUo Co1·rea .- Cesar Zama . - A' Com
missão de Fazenda e Industria . 

N. 30-1895 

Aiitorisa o governo a abrir conciwrencia para 
a execiiçiío das obras e melhoramentos do 
porto do R-io de Janeiro, de conformidade 
com os planos e orçament·o do engenheiro 
James B runlees e dá outras providencias 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . 1. ° Fica o governo autorisado a abrir 

concurrencia para a execução das obras e 
melhoramentos elo porto do Rio de Janeiro, 
de confor midade com os planos e orçamento 
do engenheiro James Brunlees . 

Art. 2. 0 Para occorrer ás despezas com este 
servi.ço, tornará e:tfectiva na Al~an rlega da 
Capital Federal a cobrança do imposto de 
2 °/0 sobre o valor official das mercadorias 
que forem importadas, creado pela lei 
n. 3.314, de 16 de outubro de 1886, art. 7° 
paragrapho unice. 

Art . 3. 0 No contracto que fôr celebrado, o 
governo, além elo prazo de reversão no fim 
de ,10 annos, poclerá conceder os fa veres men
cionados na lei n. 1. 746, de 1869, e a cobran
ça das taxas que não sejam superiores ás 
actualmente cobradas pela Alfandega por 
serviços de cargas e descargas, estadia ou 
armazenagem dos volumes . 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposiçõesem 
contrario . 

S . R.-S::i.la das sessõs, 6 dejunho de 1895. 
- Lui;; Adolpho.- A's Commissões de Obras 
Publicas e de Orçamento . 

N. 31- 1895 

Declara de utilidadll publica nacional a des
apropriaçcio dos armazens contiguos à alfan_
dega da cidade da Victoria,no estado de Espi
rita Santo, ora pertencentes à firma Hai-d 
Rand &: Comp. e providencia sobre a sua des
apropriação . 

Art. l. 0 E' declarada de utilidade publica 
Art . 1. 0 E' concedida ás Sras. DD. Maria nacional a desapropriação dos arm.azen~ con

Adelaide Antunes de Abreu e Emerenciana tiguos á alfandeaa da cidade da V1ctor1a, no 
Lydia Antunes de .Abreu, filhas lecritimas do estado do Espírito Santo, ora pertencentes á 
fallecido cirurgião-mór graduado d°a armada 1 firma Hard Rand & Com.p . 
Dr . Thomaz Antune_s de Abreu, attendendo ao Art . 2. 0 O governo fará a ~esapropriação 
facto de serem solteiras e se acharem em es- dos referidos armazens no mais breve prazo 
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possivel ou entrando em accordo com os pro
prietarios ou procedendo judicialmente. 

Art . 3. 0 Os armazens de que tratam os 
artigos precedentes serão destinados ao ser
viço ela alfandega, fazendo-se para esse fim, si 
preciso for, as obras necessarias . 

Art. 4. 0 Para a execução da presente lei 
:fica o Poder Executivo autorisado a abrir o 
necessa.rio crl3di to. 

Art . 5. º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 7 de junho de 1895 . -
Galdino L o1·eto. - Torquato .ilforeira. - Athay
de Junior. - A's Commissões de Constituição, 
Legislação e Justiça e de Orçamento. 

N. 32-1895 

Autorisa o governo a dar novo regi,lainento à 
Imprensa Nacional e «Diat·io Official», se~ 
gunclo as bases que indica , 

Art. 1. 0 E' o governo autorisado a dar 
novo regulamento á Imprensa Nacional e 
Diario Official, creando o quadro effectivo 
para cada uma elas officinas alli existentes, 
composto elos operarios que contarem mais 
de 10 annos de serviços, sem augmento da 
verba respectiva. 

Art. 2. 0 Na organisaçâo desse quadro se 
attenderá quanto fôr possivel á antiguidade 
e merecimento do operario para sua colloca
ção ; os que não :forem contemplados :ficarão 
nessa qualidade addiclos, devendo ser admit
tidos á medida das vagas que se derem, por 
ordem da antiguidade e merecimento. 

Art. 3. 0 Os mestres, contra-mestres, pagi
nadores, chefes de turmas, e mais operarios 
typographos, lithographos e fundidores que 
contarem mais de 20 annos ele eifectivo serviço 
no estabelecimento, terão direito a uma gra
tificação addicional de 20 % sobre seus venci
mentos, de accordo com o decreto n. 240, de 
19 de dezembro de 1894, que approvou as 
tabellas do Arsenal de Marinha da Capital 
Federal e dos Estados Unidos ela União. 

Art. 4. º Revogam-se as disposições em co11-
trario. 

Sala das sessões, 3 de junho rle 1895. --Jose 
Carlos de Carvalho.- A' commissão especial 
encarregada de.fo3mular o plano elas catego
rias das repart1çoes federaes. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a votação do projecto n. 18, 
de 1895, considerando em disponibilidade, 
para o effeito de receber o ordenado garan
tido pelo art. 6° das disposições transitarias 

da Constituição, o juiz de direito Candido 
Vieira Chaves (l • discussão ) . 
.. º Sr . . Presidente-A este projecto 

foi offerec1do pelo Sr. Paula Ramos, um re
querimento para que voltasse á commissão 
respectiva, ouvindo·se o Sr. Ministro da Jus
tiça e Negocios Interiores. 

O Sr. Paula Ra.m.os (pela orde~i) 
requer a retirada do requerimento que apre
sentou. 

Consultada, a Gamara concede a retirada 
pedida. 

Em seguida é posto a votos e approvada 
em 1 a discussão o seguinte 

PROJECTO N . 18 DE 1895 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l . 0 E' considerado em disponibilidade, 

P.ara o effeito de receber o ordenado. gara.n· 
tido pelo art. 6° das disposições transitorios 
da Constituição, o juiz de direito Candido 
Vieira Chaves! a datar do decreto que de
clarou sem e.lfeito a sua nomeação para o 
estado de Santa Catharina . 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' posto a votos e approvado o requeri
mento do Sr. Vergue de Abrau, para queseja 
remettida á Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça o p.rojecto n . 17, de 
1895, organisando a íbrça armada. 

Procedendo-se á votação do projecto n. 5 A, 
de 1895, dispensado do concurso litterario 
todos os funccionarios das repartições do 
correio, nomeados até 29 de novembro de 
1894, verifica-se terem votada a favor 55 e 
contra 55 Srs. deputados. 

O Sr. Presidente - Na fórma do 
art. 161 do Regimento, terá de ser discutida 
novamente a materia do projecto n . 5 A de 
1895. ' 

E' annunciada a votação do projecto n. 10 
A, de 18_95, mantendo na commissão de guar
das-ma~mha, para todos os e:tl'eitos, até a 
conclD:sa? do respectivo curso, os aspirantes 
colllID.lss1onados nesse posto e que serviram 
na esquadra legal e nas :tl.otilhas durante a 
revo}ta, e dá outras providencias (2" dis
cussao) . 

O Sr. Ovidio Abrantes (pela 
ordem) .requer prefer~ncia na votação para 
o su.bstltut1vo o:fferemdo pela Commissão de 
Marmha e GueFra, sob o n. 10 A, ao projecto 
do Sr. José Carlos, sob n. 10. 
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Consultada, a Camara concede a preferen
cia pedida. 

Em seguida são succesivamente postos a 
votos e approvados os seguintes artigos do 
projecto substitutivo n . 10 A, de 1895, o:ffe
recido pela Commissão de Marinha e Guerra: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art . 1. 0 Os aspirantes commisslonados nos 

postos de guardas-marinha e que estiveram 
em serviço na esquar1ra legal e flotilha durante 
a revolta, conservarão a commissão, para 
todos os effeitos, até a conclusão do respe
ctivo curso, contando antiguirlacle da data 
da respectiva commissão. 

§ 1. 0 E' autorisado o governo a readmittir 
á matricula na Escola Naval, com os favores 
desta lei, áquelles dos referidos aspirante::: , 
que havendo obtido baixa por qualquer mo
tivo, queiram voltar ao serviço da armada. 

§ 2 . 0 A estes aspirantes, será applicado o 
disposto no art. 7° da lei n. 1.523, de 28 de 
setembro de 1865. 

Art . 2 . ° Ficam revogadas as disposições 
em contrario _ 

E' considerado prejudicado o projecto n. 10, 
de 1805, o:fferecido pelo Sr. José Carlos . 

E' posta a votos e approvacla e destacada 
para constituir projecto em separat1o a se· 
guinte 

Emenda 

Ao projecto n . 10 A, de 1895. 
Ficam confirmadas nos respectivos postos 

as cornmissões conferidas pelo commando 
superior da guarda nacional aos officiaes da 
mesma milícia, em serviço de guerra contra 
a revolta de 6 de setembro de. 1893, e aggre
gados aos respectivos corpos e estados-maio
res, com direito á effectividade nas vagas que 
se derem . 

s. R . Sala das sessões, 6 de junho de 1895, 
-Frederico Borges. 

Entra em 3" discussão o projecto n. 15, 
de 1895, a~optando, com a emenda que ofi'e· 
rece, o proJecto n . 83, de 1894, que autorisa 
o P~der. Exe~utivo a reorganisar o serviço 
de imm1graçao e colonisação da União de 
c01?formidade .c~íl!. as bases que apresenta; e 
opma pela ~P,J61Ç<1:._0 do substitutivo apresen
tado na 3• discussao do mesmo projecto. 

Vem á Mesa, é lida e posta conjunctamente 
em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao projecto n. 15, de 1895: 
De redacção ao projecto. n . 83, de 1894, na 

tabella do numero e vencimentos dos empre· 

gados da Inspectoria de ·Colonisação - sub
stitua-se a palavra - Coionisação- pela de 
-Immigração: 

S. R. Sala das sessões, 7 de junho de 1895. 
- Coelho Cintra. 

O Sr. Pau.B.a Ramos (Este discurso 
deixa de ser publicado, tendo sido entregue em 
tempo ao 01-ador.) 

O Sr. §erzedeUo Corrêa -
Sr. presidente, não pretendia, ao entrar hoje 
na Gamara, occupar-me do assumpto ora em 
discussão. 

Não tendo assistido hontem á leitura da 
ordem do dia, não tive conhecimento de que 
hoje assumpto de tão graveimportancia seria 
submettido em projecto de lei á apreciação 
da Gamara, 

Tendo, porém, occupado durante alguns 
mezes o cargo de Ministro da Agricultura, 
tendo sido, nessa occasião, uma das mais ac
centuadas preoccupações de meu espírito e 
das maiores cogitações, nas minhas horas de 
estudo e de trabal l10, o importante serviço de 
immigração e colonisação, julgo de _meu de· 
ver dizer al"uma cousa sobre os proJectos em 
discussão, a~sim como sobre esse importante 
ramo de administração tão profundamente 
desorganisado, tão escandalo~amente explora· 
do, tão injustamsnte protegido para o sul 
quanto abandonado para o norte ! ! (Apoia· 
dos). 

Em relação ao serviço de immigração, e eu 
dio-o sómente immigração porque o problema 
de

0
colonisação nunca foi abordado sériamente 

nunca foi sinão objecto de concessões que pro
tegeram e enriqueceram a uns, d~graçara~ 
a outros e nada de pratico e de uttl produzi
ram, (apoiados, apartes) verifica-se, Sr. pre
sidente, o exactidão de um dos argumentos 
mais poderosos com quea escola individualista 
combate a intervenção do Estado nos variados 
ramos da vida economica e industrial dos po
vos, V. Ex. sabe que essa escola de que 
Spencer, o grande philosopbo inglez, é boje 
um dos mais nota v~is chefes procurando cer
cear o mais possi vel a acção do Estado como 
nociva, desorgani adora, apresenta ~orno 
grande argumento entre outros-o segmnt~ : 
a complicação dos serviços em consequei:ima 
da variabilidade dos encargos cou:mettv'lo.s 
ao Estatlo dá em resultado a confusao, a ~a 
execução e a irresponsabilidade elas admi-
nistrações. . . 

E' o que se tem dado com o serVIço de lill· 
migração . Apezar de todos . os esforços 
féitos para organisar e reorg'.1-msar o serviço 
de que se occupa o act~al proJecto, em nosso 
paiz, não ba nada mais profundamente des
organisado, não ha serviço em que ma10r 
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por con<:es;ão da Metropolitana o numero de 
immigrantes a in-troduzir, fi xei a porcent.a· 
gem de uma só n,tcionalidade e economisando 
algum: milbares de contos, abolia a intro
ducção de solteiros um dos maiores vicios <los 
cont i·actos existentes, vicio que permetti ' a 
vinda de um sem numero de aventureiros 
que voltavam, levando as su as economias em 
saques em Olll'o, pesando na concha da ba
lança in ternacional, con tra nós. e que vinham 
ainda á cu:>ta elo nosso dinhriro. 

O immigrante casado, que se transpor ta 
com sua familia, ha quasi certeza que seja 
um elemento de 1;olonisação: - gasta o que 
ganha entre nós, e pelo augmento ela familia 
identifica·St-1 com a nossa nacionalidade, na 
alma brazileira de seus :filb!os . 

Não assim o solteiro que é apenas um ad
ventício encarregado de drenar o nosso di
nheiro para a sua Patria, e é por isso, Sr. pre
sidente, que alguns governos estrangeiros 
teem facilitado essa immígração, porqueteem 
assim para os seus paizes uma nova fonte 
de riqueza, uma nova fonte 1le receita para 
o seu equilibrio no cambio internacional, em
quanto o nosso se empobrece. (Apoiados). E' 
nesse facto que a Gamara deve ver o segredo ; 
avolumada.s correntes de immigrantes, e na 
volta de numero mais ou menos igual para 
os seus pa.izes em annos anteriorés. Foi esse 
o grande abuso que procurei obstar e que 
creio ter conseguido. 

Em relação, pois, aos contractos existentes, 
e cuja responsabilidade cabe á União, unifica
dos todos pela reforma de 1892, já se fez o que 
era possi vel, já se conseguiu das companhif!.S 
as vantagens e as economias que era possi vel 
obter. 

Hoje o que é preciso é livrar a União com
pletamente rlesse onus; é restituir os servi
ços aos Estados, é não contralür novos con
tractos para a União, mesmo porque, não 
tendo ella terras r1evolutas, não se compre
hende qu3 tenha onu:; no serviço de immi
gração e mesmo meio de fazer regularmente 
a_l~calisação do immigrante;-é talvez como 
vira propor o Sr. Ministro da Viação, peclinrlo 
verba para indemnisar a Gompanb:ia Metro
politii.na a rescisão do contracto. 

Si assif!t for, a que ficaram reduzidos os 
dous pro,1ecto em discussão ~ 

Parece-me, Sr. presidente, que será essa 
uma das grandes economias a realizar. 

A União, que não tem um palmo de terra 
devoluta, entregue esses serviço:i aos estados, 
rescinda o contracto existente ou en tre em 
accor 10 com alguns Estndos que poderão to 
mar sobr e ~i o compronü so de executal·o e 
assim teremos annua.lmente economisado 
mais de quinze mil contos. 

Disse ainda ha pouco que a Camara terá 
brevemente de pronunciar-se sobre os orça-

mantos e de verificar as grandes difilculdades 
que assol:>erbam a União e asse·' iam o credito 
da Republica . E a~sim é . 

A Gamara terá de ver que a receita attin· 
girá talvez a. 280 mil contos , e isso não será 
uma utopia, attendendo-se que nos annos 
anteriores tem sido de 230, 250 e 260 mil 
c•mtos, mais ou menos, attendendo-se que os 
impostos são mal cobrados e u ·na parte des
viada pelas fraudes e pela incompetencia do 
pessoal de muitas repartições, attendendo-se 
a uma nova revisão de tarifa sob a b~ se do 
valor da libr;:i. em nossa moeda, de modo que 
a taxa imposta seja, não ao cambio de 22, 
mas a um cambio mais baixo, de modo que as 
taxas votadas sejam as cobradas. 

Esta r eceita, Sr. presidente, que é espan
tosa, que indica bem o peso que sobre seus 
hombros supporta o consumidor, será porém 
absorvida, deixando-nos grande deficit , si os 
Poderes Publicos, e assim refiro-me a todos 
os orgãos do apparelho governamental, Con
gresso e Poder Executivo, não se compene
trarem de sua missão, não se empenharem 
na campanha patriotica de cortar profunda
mente as despezas publicas, e:ffectuando eco
nomias ond , possam ser realisadas ; mais 
ainda, Sr. presidente, mandando cessar obras 
adiaveis e paralysar trabalhos até que a taxa 
cambial, pelo equilíbrio do orçamento e pela 
paz assegurada, possa elevar-se, permittindo
nos então continuar esses mesmos trabalhos. 

E' sem duvida importante e avultada a 
receita de 280 mil contos, receita que espero 
ver mesmo ainda augmentada de muito, si a 
Gamara acceitar as providencias que terei de 
indicar no Orçamento da Receita, mas, qual
quer que ella seja, será absorvida pela cles
peza, deixando-nos ainda cleficit, deficit que 
irá avolumar o deficit j á exi tente e sommar
se ao deficit com que havemos de encerrar o 
exercício corrente. Assim, si o Orçamento da 
Viação e Indu,,tria for mais ou menos o que 
tem ~ir1o, trazendo pa1•a a Gamar·• economias 
insignificantes, elle irá sem duvirla a 90 mil 
contos. O serviço que a Gamara póde prestar 
ao paiz, nesse orçamento, não é só o de cortar 
~lgumas_ despezas, é principalmente o de não 
mtroduz1r nelle enxertos que o desvirtuem e 
que, para satisfaç:ão de interesses locaes e 
intuitos políticos, augmentem a cifra da 
despeza . 

. S~ voltarmos as vistas para o serviço da 
·d1v1da e para os compromissos no Exterior, e 
nesse p ,nto devo dizer que o governo quasi 
nada tem feito. qua.ndo muito poderia fazer, 
pois mantém com missões dispendiosa - e um 
grande numero de cidadãos no estrangeiro 
com ordenados avultados, veremos que a 
despeza deve r egular talvez, com o paga
mento de encommendas, a mais de 6 milhões 
sterlinos ou cerca de 120 mil contos de nossa 
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moeda, si admittirmos a utopia de um cambio 
de 13 1/2 para a, remessa desse dinheiro no 
proximo anno. 

A esses 120. 000: 000$ devemos reunir cerca 
de 30. 000: 000$ para as demais de. pRzas do 
Ministerio da Fazenda ou ma.is 150. 000: 000$ 
que, sommados a 90 . 000: 000$, da viação dãõ 
240 .000:000 000. 

Restam-nos 40. 000:000$, que serão absor
vidos, sem que cheguem, pela pasta da guerra, 
onde as despezas ascenderam a mais de 
56.000 :000$, segnndo estou informado, quando 
no imperio, para termos mais ou menos o 
mesmo exercito, despendiam-se apenas 14 a 
16.000:000$ ! ! 

Já ahi se nos aprese11ta.r il um dafecit : - e 
·como fazer as despezas do Exterior na impor
tancia de 6 a 8. 000: 000 : ? e como prover a 
despeza rlo Ministerio do Interior, da lnstruc
ção e da Justiça em mais de 16 .000:000$ e 
os da pasta da Marinha, desorganisada, com 
o material estragado, sem navios, sem pes
soal, na importancia de 34 a 36.000:000 000? 

Como, pois, fazer desapparecer esse deficit 
de mais de 50.000:000 a que se reunem o de 
64 .000:000$ do exercício passado, conforme a 
Mensagem presidencial o afflrma, e do pre
sen~e exercício que não sabemos ainda qual 
sera~ 

V. Ex. comprehende, Sr. presir1ente, e a 
Camara ?eva_ comprehendel-o tambem que 
esse d~fi,cit nao se cobre mais por meio de 
novos impostos . Esta população não os sup
porta rna~s-porque a que vive nas cidades vê 
tudo _subi~ exageradameutede valor-desde o 
Sf!>lari? ate li:º pre90 dos objectos mais as. en
c1aes a subs1stenc1a material · - a do interior 
-vê ~ ge~ero ainda_ sobrecarregado pela desor
gamsa_.çao _do serviço de transportes pela des
orgamsaçao desgraçada das nossas vias ferreas 
municipaes ! Será ~m~ temeridade que eu, 
membro ,da Comm1ssao de Orçamento, não 
tom~ sobre meus hombros a r1e vir propor no
vso impostos, sobrec_arregando o consumidor, 
oneranrlo º· povo, ta? espoliado já, para Po
dermos ,assun dar sat1~façao a esbanjamentos, 
a . despezas .que teem sido verdadeiros latifun
~10s _e _cobrir com a miseria, o mal-estar e a 
mfelic1dade das classe~ pobres, os nossos gran
des erros e os caprichos de uma política 
menos p~udente. e _menos patriotica ! Accresce 
que serrn quast improflcuo crear novos im
postos, porq u~. todas a_s vezes que se tem ten
tado fazel-o . fora da importação, 0~ calculas 

- t~em falhado e a cobrança tem sido impos
s1vel. 

Haja :Vista, Sr. presidente, para esse mal
fadado u:i~osto do fumo, ver dadeiro imposto 
sobre o v1c10, que as Commissões de Orçamento 
calcula.raro em 10 mil contos e que não che
gou a p~oduzir 800 1 ! ~ão podemos continuar 
no cammho dos add1c1onaes. Ha generos que 

Camara v. ll 

já pagam 60 °/0 addicionaes, de modo que al
guns pagam cerca de 120 e 91 1/2 °/ 0 • Ir 
além é provocar a represalia para a nossa 
exportação, represalia que não se farà demo
rar si quizermos proseguir nesse caminho 
perigoso. 

As Nações modernas vivem hoje empenha
das na lucta industrial ; todas ellas procuram 
reduzir o custo da prorlucção produzindo o 
melhor, mas nenhuma deltas será indifferente 
ás tt1Xas quasi prohibitivas que vamos esta
helecewlo para os generos que de seus merca
dos esta vamos habituados a importar. 

Portanto, Sr . presidente, novos addicio· 
naes sobre a importação é um absurdo . E' 
preciso pois que paremos nas despezas e que 
a Gamara e Poder Executivo resgatem os seus 
erros, sim erros-Camaras votando orçamen
tos fraudulentos, falsificados mesmo quando 
autoriza a despeza de serviços que não po
dem ser feitos porque a receita não fornece 
os meios, quando vota 20 e 30 mil contos para 
differenças de cambio, tendo j~ uma vez, yo
tado um cifrão, quando o serviço no Exter10r 
é de mais de 5 milhões e meio e o cambio tem 
oscilla·1o entre 9 e 12 · o Poder Executivo não 
vindo dizer abertam~nte ao paiz a sitUf1:2_áO 
real do Thesouro, JS compromissos da Umao, 
para que o patriotismo rla Nação ~o sa dfl:r 
remedia a tão afilictiva situação, repito: a si
tuação é de economia, é de não gastar, ainda 
mesmo quando de futuro possam advir lu
cros. 

o SR. JOÃO PENIDO-Apoiadissimo . 
o SR. SERZEDELLO CoRRÊJA - Deante das 

grandes difficuldades que _assalt~m ~ Republi
ca no credito compromett1do, nao pod_: ha"l'.er 
outra cogitação para o legislador, nao pode 
haver outra.preoccupação no espírito do ho
mem publico e muito especialmente do bom 
republicano qne a de diminuir as depezas, 
sob pena de cahirmos na bancarota, na des· 
honra d:i Patria!!IBem sei que alguns Esta:
dos prosperam; bem vejo que 8: esses po~~ra 
recorrer a União para lhes pedir os aux1lios 
necessarios. Mas, quão difficil é exigir dos 
Estados esse sacrifício ~ Estarão dispostos a 
tazel-o em tão larga escala, p-0r muitos ann~s, 
os Estados de Minas, de S. Paulo, do Para e 
do Amazonas ~ Consentirão elles em desorga
nizar serviços que estabeleçeram, em parar 
no meio de obras que são melhora~en~os para 
a hygiene de suas cidades ~ Estarao disp?St.9S 
a parar o desenvolvimento de sna viaça:o 
ferrea e do povoamento de seu sólo, para v1_r 
com o dinheiro, que é o suor do povo, auxi
liar a u nião que vae atirai-<> nesse sory~douro 
enorme que se chama as despezas militares, 
nesse abysmo de fauces escancaradas e seden
tas de sangue-a guerra elo Su~ ~ Estarão os 
Estados dispostos a isso~ Nao sei. 

18 
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somma de abusos se tenha introduzido e onde 
mais se tenha gasto sem :fiscalisação e sem a 
responsabilidade elas administrações. 

o SR . NOGUEIRA PARANAGUÁ - E' que 
nunca foi organisa.do. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA.- Não é tanto por 
falta de conveniente orga.nisação, porque em 
ger,i.l em todos os ramos de administração e 
par·"' os multiplos negocios de nossa vida so
cial, não nos faltam boas leis, nOB faltam 
porém, sempre continuidade na a.dmi.nistra
ção, pensamento uniforme e systematico so
bre um mesmo assumpto, energia na fiscali
sação, vontade no trabalho, quando a isso 
tudo não se reune tambem a política collo
cando nos logares os menos aptos ou os mais 
incapazes. (Apoiados. 1'1füito bem.) 

Debalde, pois, Sr . presidente, o Congresso 
vota annualmente verba avultada para esse 
serviço ,; debalde se tem aqui na Gamara le
vado o escrupulo a fazer discriminação dessa 
verba por Estados; é tal a engrenagem das 
complicações, é tal a desorganisação pelos 
Estados, que nada póde ser executado e t ud:> 
continúa sob o abuso, sob o accumulo de 
compromissos anteriores,sob a pressão de des
pezas que se vão f,izendo sem verba que che
gue para isso e que se vão neganclo por cre
ditos que indicam o exce,so da despeza sobre 
a verba votada! Ha Estado:>, como aconteceu 
em minha administração- em que ·durante 
dous mezes exgotou-se a verba importante de 
800 contos e em que foi preciso continuar a 
mandar dinhe iro sem que estivesse decorrido 
o nono mez do exercício e se pudesse abrir o 
e.redito supplementar . No Rio Grande do Sul 
e no Paraná, apezar dos cuidados do governo 
central, não se póde mais saber como é feita 
a despeza e com que escrupulo são apresen
tadas as contas que é preciso pagar. E si o 
ministro quer ser escrupuloso e conservar-se 
dentro das verbas votadas é assediado pela 
grifa dos interessados, quando não vê muitas 
vezes o serviço offrer legítimos direitos fir
mados em contractos serem violados, e como 
consequencia a balburdia e o abuso.Não exag
gero, ,Sr. presidente, não vou além ela mais 
escrupu~osa yerclade aflirmando que no ser
viço da m1m1gração, de longa data, a política 
e os interesses r1 o sul teem sido servidos com 
prejui:ws incalculaveis para o norte comple
tamente aban~onad?, (a'f!oiados, niuido bem) 
norte que no imper10 fot uma e!lpecie de car
neiro que forneceu a carne para as guerras 
e a lã ele ouro para os esbanjamentos e para 
o desenvolvimento dos serviços que ·ó foram 
creados e mantidos em pr~veit~ do sul (apoi
ados, apartes) . A corrente imaugratoria esta
belecida exclusivamente para o sul, por um&. 
seriede factos que não vema pélo rememo- . 
rar, mas que o paiz conhece, obedecendo á. 

cogitação política de largos annos na pasta da 
Agricultura sob o poderio que o sul exer
ceu sempre, trouxe como consequencia 
esti:t campanha de di1famação contra os 
climas do norte, como insalubres e no
civos ao europeu ! ! Só as verdejantes cam
pinas de Santa Catbarina, onde infelizmente 
hoje as cruzes servem de adorno; só os gordos 
campos do Rio Grande do Sul, onde tambem 
infelizmente tanto sangue brazilei.ro tem feito 
morrer a vegetação alegre e risonha, só os 
pinheiraes só essas bellas araucaria.s que bor
rl am ai:; terras do Paraná, só a fertilissima 
terra rôxa do Estado de S. Paulo, fornecem 
ao europeu, clima, bygiene, salubriilade e 
fecundidade para a sua vida. 

O norte- não: - e se foi no imperio um ex
patriado da felicidade, foi sempre um orphão 
sem amparo e parece continuar a. ser hoje, 
na Republica, um bastardo que se entrega 
exclusivamente a seus proprios recursos. 
(Apoiados; miiito bein .) 

Disse o illustrarto deputado por Santa Ca
tharina que com tanta competencia se oc
cupou, ba momentos. deste assumpto, que 
governar é povoar . Sim, Sr. presidente. de 
quantos problemas se occupe o Congresso, de 
quantos problemas se occupem os nossos esta
distas, estudanrl o-lbes a solução, examinando 
com cuidado todos os dados, nenhum ha que 
sobreleve em importancia o do povoamento 
de nosso sólo . E' abi que encontraremos os 
meios de fazer de nossa Patria uma nacio
nacidade grande e poderosa, é ahi que iremos 
achar o meio de fecundar as nossas terras, 
explorar as nossas incomparaveis riquezas 
e sermos um grande povo e uma grande na
ção, na concepção brilbanle de Listz- ao lado 
de poderes constituidos e respeitados- ao lado 
de direitos garantidos e nunca violados, ao 
lado de um sólo cortado por vias-ferreas le
vando a vida e a seiva a torlos os pontos, de 
um:t religião, de uma só alma patriotica, o 
bem estar material assegurado em todos os 
lares. (Apo iados .) 

Mas será agora o momento para cogitar 
dos meios de povoamento de nosso sólo ~ Será 
agora deante ·da anarchiu. que reina na or
dem espiritual, deante da agitação que se 
apoderou dos espíritos, em consequencia das 
luctas e das lagrirnas, no meio de sangue 
que se derramou e que ainda nos mantém 
divididos, cleante rle uma vida que nos vae 
asphixiando, deante de um cambio que nos 
rouba com as economias a propria felicidade, 
deante de um éte(icil que não póde ser co
berto, deante de um orçamento que é um 
e:tfeito de acrobatismo, que deveremos cuidar 
de nov~ despezas para tentar povoar o 
nosso solo~ 

Os actuaes projectos teem pois, Sr. presi
dente, um lado que é geral-que se prende -ç 
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situação economi.ca da nossa Patria. Ora, por 
este lado, Sr . pre idente, tudo o que posso 
dizer á Gamara é que não podemos ga tar 
mais, - é que precisamos parar no caminho 
das despezas, é que precisamos economisar 
com avareza, economisar mesmo como quem 
guarda, passando privações ou, por outra, 
privando-se do que lhe é agradavel e mesmo 
do que lhe seja até certo ponto necessario. 
(Apoiados geraes . ) 

O SR. PAULA RAMOS-V. Ex. não acha que 
o povoamento de nosso sólo é a solução para 
esse estado affiicti vo em que e tamos ~ 

o SR. SERZEDELLO CORR.ÊA.- Acho que de fu
turo será, acho que no povoameoto de nosso 
sólo encontraremos remedia para muitos de 
nossos males : affirmaremos mais a no sa na
cionalidade, nos libertaremos da tutella es
trangeira no ponto de vista ecouomico como 
já nos libertamos no ponto ele vista politico; 
mas o momento presente é premente, exige 
de prompto que economisemos não gastando 
para ter depois a reproducção, mas economi
semos no sentido restricto. não gastando, não 
fazendo sinão a de ·pezas essenciaes. (Apoia
dos; r1mito bem.) 

A Gamara muito brevemente terá de pro
nunciar-se sob;·e os orçamentos, muito breve
mente terá de ver que, apezar do accrescimo 
da receita, o deficit é enorme, e terá então de 
pronunciar- se sobre os meios de . olver os 
compromissos existentes, de cobrir o deficit . 

Não se persuadam os nobres deputados, de
ante desst4 receita, que é o dobro da do impe
rio, apezar de cetlidos os impostos de exporta
ção queorçamem muitos milhares de contos, 
que isso ê o resultado de nos~a propriedade
Não; ahi está a moeda desvalorisa.da ele 2/3 ; 
ahi está a existencia de impostos que não du
plicaram, que triplicaram e que se tornaram 
para certos generos quasi probibiti vos, sem 
que as inclustrias correspondentes tenham en
tre nós se aclimado ou se desenvolvido . 

E esses impostos pesam infelizmente, Sr. 
presidente, exclusivamente sobre o consumi
dor e na classe elos consumidores, nos func
ciona rios que consagram-se aos serviços pu
blicas, no operaria.do que vive nas o.flicinas do 
Estado, a todos os que tendo uma remunera
ção certa, um salario mais o menos tixo. veem 
tudo o que necessitam subir de valor decres· 
c~mento corresp~ndente elo p Jrler de acquisi
çao do numerar10 que recebem em paga
mento. 

Não são.os que vivemderencla- ou dos ju
ros de cap1tae:s empregado em ben' immo
veis, nã.o s~o as das~es intermediarias, como 
o commerc10, que, s1 pag<t mais de imposto 
vende tambem na propo:::ção do custo e pro'. 
cura gan~ar na prop?rçao da depreciação ela 
moecla- e o conswmdor; - é o povo que ve 

assim fugir do lar e da offi.cina o bem estar 
material. (Apoiado; muito bem . ) 

D'ahi o facto que diariamente se vê neste 
Congresso, que tem ~ido mesmo a lei depois 
que se fez a Republica:-a chusma de petições, 
de requerimentos, solicitando augmento de 
vencimentos- para os funccionarios civis, 
para os funcionarias militares--augmento que 
hontem se julgou bastante, remunerador 
e justo, mais que um mez depoi · tornou-so 
insuffi.ciente, nada tendo melhorado . A pro
porção pois que se multiplicam impostos, que 
se cream novos ou se sobrecarregam os já 
existentes, a carestia augmenta, a vida tor
na-se mais difficil, a previsão de economia 
torna-se impossível, os salarios tornam-se in
suffi.ciente' para a ~atisfação das mais ur
gentes necessidades da vida, mesmo para a 
subsistencia material, e da.hi as reclamações . 
O maior serviço pois, Sr. presidente, que a 
Gamara e o Poder Executivo podem prestar 
ao paiz é o da economia, e o de não g~sta_r, é 
o de equilibrar o orçamento, é o de mv1dar 
esforços pa.ra conseguir el~var o cambio. 
No dia em que o camb10 9 passar a 
a 18, V. Ex. comprebende que teremos 
effectiva r. realmente elevados os ven
cimentos actuaes e a renda de todos ao duplo, 
- teremos enrequecido relativamente todos 
pela elevação ao duplo do valor da nossa 
moeda. (Apoiados; muito bem .) 

VozEs - V. Ex. está fallando com grande 
competencia e patriotismo . 

o SR . SERZIBDELLO CoRRÊA.- Os projectos 
ora em discussão teem, Sr. presidente, quer 
um quer outro - duas questões- Uma que 
se refere ao serviço de immigração- outra ao 
serviço de colonisação . Em relação á ~oloni
sação, serviço do qual a União não porle ter 
os encargos porque ella não tem terras devo
lutas e ella não póde compral-as, o que teem 
os projecto é insufficiente . e nada absol_?.ta: 
mente se poderia consegmr. Em relaçao a 
immigração,ao modo por qu~ est,á sendo feito 
o serviço, e o contracto existente, os pro
jectos são um pouco precipitados porque não 
está distribuído o relatorio do Ministro da 
Viação, e S. Ex. com a competencia que t~m , 
c0m o zelo com que cura de todos os serviços 
de sua pasta virá dizer o que pensa quaes 
as necessidades mais urgentes, quaes as pro
cedencias de que carece, para melhorar esse 
ramo de administração. 

Quando Ministro da AgricultUl'a, fiz ~esse 
terreno o que pucle,-e se não consegm fo
mentar a immigração para o norte, euc~rre
auei commissões de trabéLLbos que vu1gar1sa~
~em no estrangeiro as condições de salubri
dade e de uberdade das terl'as. d<;> norte, ve
rifiquei os conLmctos, uni!or1ms_ei e~ses con: 
cessões de condições as ma.is var1ave1s, reduzi 
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Não descreio do patriotismo do povo brazi
leiro. Acredito mesmo que, quando chegar a 
hora desse desastre, hora mais dolorosa que 
um dobre de finarlo sobre um cadaver que 
amam<?~ e q_ue se .vae par~ sempre, o appell? 
da Umao nao sera em vao! Elle encontrara 
e<?_ho no cor~ção republicano rlos Estados que 
nao quererao para a Republica essa suprema 
vergonha, essa negra deshonra quando a 
m?narchia so~be sempre saldar 'os compro
rrussos da Patria com honra e pontualidade, e 
is~o com tanto maior tristesa quando a Repu
blica tem apenas alguns annos de existen
cial!! 

o SR. VICTORINO MONTEIRO-O regimen 
passado tambem teve grandes difficuldades 
antes de se consolidar. 

o SR. SERZEDELLO CORRÉA-E não estamos 
muito lo!Jge, Sr. presidente, desse deploravel 
e angustioso momento. Não sei mesmo como 
é que o nosso paiz tem supportado, durante 
cerca de quatro aunos, a ta,xa cambial que 
temos tido. 

E' preciso que sejamos realmente um paiz 
de grandes recursos, é preciso que tenhamos 
um só.lo capaz de todos os prodigios, de modo 
a fazer frente a tão grande infelicidacle,com os 
dous productos que somos quasi os unicos a 
fornecer-o café e a borracha-para, que te
nhamos podido resistir á crise financeira e á 
crise economica que vamos atravessando. 

Ah ! não fossem essa producções providen
ciaes, não fossem os recursos accumulados 
que de alguma sorte ainda. encontramos nã~ 
só eijl alg?m clinheil'o, como especial1~ente 
nesse credito nu11ca abatido e considerado ao 
la~o das mais_ ricas e poderosas Nações, e 
hoJe, Sr. pr~s1dente, a. nos a situação não 
seria a que é. 

Eu mesmo, Sr. pl'esidente, si como go
veri:o _ ne. sa politica de previsão e nessa 
am~1çao rle republicano que quer a Republica 
nobilitada não tives e accumulado cerca 
de cinco milhões e meio - nos dias an
gustiosos da revolta, des~a J ncta fratricida 
-como pagar os compromissos no Exterior~ 
C?mo encontrar os meios para pagar na
v10s g.t~e se co~praram e arma.mentas que se 
adqmriram ~ So havia um - era o da. venda 
do unico immovel de valor que tem a União 
-a Estrada de Ferro Central. 

Em vez de 83 mil contos se terfío talvez 
emittido em pa.pel incon verti vel mais rle 200 
mil contos e como consequencia. mn vez de 
cambio a 12 nes;:;a occasilo e 9 J/S hoje, a t-Lxa 
de 5 ou 6. 

O SR .. JoÃo PEi'{lDO - Tudo por causa dos 
revoltosos. 

O SR. S1mzEDELLO CoRH.ÊA.-Prouvera. que 
assim fosse. reriamos encontrado ·todos nós a 
justificativa de nossos el'ros; teriamas encon-

trarlo todos nós republicanos o meio ele oc
cultar a nossa vergonha e a nossa imprevi
dencia nos erros ou nas faltas de meia duzia 
d~ nos~u.· concidadãos. O _nobre deputado por 
Mu~_as, illustrl!'rlo ~orno e, sabe que não tem 
razao . Esta s1tuaçao vem de longe- ella é o 
fructo de erros accumttlados-e eu dia-o como 
Spencer: que errados anelariam aquelles que 
q uizessem ver em certos acontecimentos que 
encarnam, que concretisam certas épocas o 
effeito da acção de um homem só ou de um 
facto isolado . Si ., verdade, Sr. presidente 
que nesse [Jeriodo de dôr e de lucta, si essà 
lucta que dividiu muitos brazileiros, que de 
lado a lado inocula no coração ele crianças,no 
osculo de suas mã.es, o desejo de vingança e 
de adio, si essa lucta que teve sangue e la
grimas, permittiu e exigiu grandes despezas 
para que a autoridade .. e defendes e, si pel'
mittiu grandes despeza.s, é certo tambem que 
grandes esbanjamentos se fizeram,que podiam 
ser evitados. 

O SR. JoÃo Pmmoo - Aggravou muito o 
mal. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA. - Sim aggravou 
o mal - aggravou pehs despezas que se 
deviam fazer, pelos gl'andes esbanjamentos 
que se fizeram, mesmo porque nesses períodos 
de luctas, de sangue, de mortes, de confusão, 
como depois dos combates, :1bundam º" córvos 
que veem se apoderar dos destroços para. 
engordar. 

l!:stas considerações que venho de fazer 
servem, Sr. presidente, para justificar o re
querimento que vou formular, pedindo para 
que seja adiada a discussão do presente pro
jecto, até que se saiba pelo relatorio do Sr .Mi
nistro da Viação o que pensa S. Ex . sobre 
tão importante a. sumpto . 

Estou certo que S. Ex . , que é uma das 
competencias maL' accentuadas que possue a 
RepubLict1 lia ele, neste assumpto, indicar o 
melhor caminho para desonerar a União dos 
grandes encargos que tem. 

Tenho ouvido dizer que o actual governo, 
de. cujo pat:'iotismo não duvido, que esse in
spira a maiwr confiança, pelo seu criterio 
pela honestidade immaculada do Chefe do go'. 
verno. governo que espero ha de consolidar a 
Republi~, mas consolidai-a pela elevação de 
seu. credito, pela paz e união da familia bra
z1 !e1ra, pela tranquillidarle do lar e da offi
cina,. pelo bem estar de todas as classes, pelo 
respeito . d?s direitos inclividuaes, pelo go
verno c1v1l da Nação, pela propria Nação 
sem a pres~ão desta ou da.quella cla~se, 
sem a imposição deste ou daquelle o-rupo, 
tenho ouvido dizet· que o actual g~verno 
procura por uma. .·eriü de providencias cle
bellar o deficit e tr<•zer ao l arlamento o orça
mento equilibrado. 
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Si assim é, affigura-se- me possivel que o 
Ministro da Viação venha pedir a.o Parlamento 
autorisação para entregar aos Estados os ser
viços de immigração passando-lhes os con -
tractos existentes e supprimindo do seu orça
mento essa importante despeza. (Apoiados ; 
muito bem .) 

Esperemos, pois, o Orçamento da Viação, 
esperemos a palavra do governo e do talen
toso ministro que tem a seu cargo os serviços 
que fazem objecto do presente projecto . 

Isto não quer dizel', Sr. presid.ente, que eu 
ertença ao numero daquelles que acreditam 

possível da noite para o dia, de um jacto, em 
um a.uno , debellar-se o deficit e chegarmos ao 
deside1·atnm de orçamentos equillbrados. Não 
estou mesmo certo que por maior que seja a 
boa vontade do actual governo, por maior e 
mais puro que seja o patriotismo do actual Mi
mstro da Fazenda, não se curam em horas ma
les accumulados, que se tornaram chronicos 
e que, e como uma infecção pnludosa, se apo
~eraram rle todo o organismo e tornaram-se 
identificados com elle, creando-lhe, um modo 
11e J'unccionar, um modo de aotr e viver es
pecia~. Tenho mesmo o exemplo da Italia em 
que esse problema foi. aborr1ado durante mais 
de 20 annos por todos os homens de Estado 
mais nota veis que elle tem possuído, de um 
modo systematico, continuo, sem desanimo 
s?b o impulso do mesmo sentimento patrio '. 
t1co r'la Gamara e do governo. Não houve um 
só ministro de finanças que não viesse ao 
Parlamento, nesse longo período, com a sua 
proposta: - de um lado a receita e de outro 
a despeza- adiante o «de:ficit>> e os meios de 
debellal-o. Muitos delles cahiram e com eUes 
as sua:s ill~s~es , n;ias o que se erguia no 
scenar10 polit1co f«z1a o mesmo e vinha ani
mado do mesmo pensamento, até que Maali
an:i cousegui.u esse «desideratum» e as;im 
vio a Italia a sua moeda valorisada o seu 
credito fil'.mado, as suas ~conomias apr~veita
das no pa1z e crescer de importancia a Patria 
no conceito de toda· as outras Nações . 

UM SR. DEPUTA.Do - Durou pouco. 

o S1:i. . SERZEDELLO CoRREA. - Não durou 
tão pouco. De antes de 70 para cá - e não 
fôra o numeroso exercito que mantém e a 
ambição de uma: esquarlra formidavel essa 
situação ainda. hoJe estaria assegurada. ' 

Não podemos pois ter a preoccupação rle 
obter desde logo o nosso orçamento equili
brado, mas secundemo~ as vistas do actual 
govern~, que. t?dos nos republicanos, que 
todos nos brazile1ros, nos unamos e nos em
penhemos ne.~sa empreza de honra e de bem . 
- que os governos que se succederem a~ 
actua.l mantenham a mesma norma ele con
ducta, - que todos economisem, que todos 
não abandonem de seu programma essa idea ! 

- Quando estiver equilibrado o orçamento, 
teremos dado o p1·imeiro passo sério na .con
solidação da Republica e na obra de sua mde
pendencia economica . 

Srs. deputados, os nossos antepassados; 
venerandas relíquias de nossa historia, fize
ram a obra de nossa independencia política, 
constituíram a Patr ia -uma Nação indepen
dente no sentido politico : - façamos nós a 
obra da nossa iudependencia economica ; mas 
fà.çamol- a não com o odio ao estrangeiro, 
mas com o juizo, com o amor, e o e:lfectivo 
aproveitamento de nossos grandes recursos . 
(Apoiados ; muito bem, muito bem. O orador 
foi cumprimentado pelos depittados presentes . ) 

Vem á Mesa, & lido, apoiado e posto conjun
ctamente em discussão o seguinte 

Requerimento 

Proponho que seja acli:i-da a dis~ussão d.o 
pl'ojecto n. 15. de 1895, ate que seJa ~ubll
cado e distribuido á Gamara o relator10 do 
Sr . Ministro da Viação . 

s. R.-Sala das sessões, 7 dejunho de 1895. 
- Serzedello Correa. 

O Sr. C oelho Cintra- Sr. presi
dente, o brilhante discurso que a Gamara 
acaba de ouvir não é mais do que o desen
volvimento da these proposta pela Commissão 
de Obras Publicas , de que sou orgão neste 
momento . 

A commissão elaborando o seu parecer 
conclue com as seguintes palavras (lê) . 

Foi o desenvolvimento desta these que 
brilhantemente a Gamara acabou de ouvir da 
palavra fluente rlo nobre <leputado pelo 
Districto Federal. S. Ex. a.Iludindo, porém, 
á fusão dos di:lferentes contractos com os 
diversos introductores de immigrantes no 
paiz. disse que t inha conseguido supprimir 
um grande abuso, qual o d~ introducção.de 
colonos solteiros, que se haviam estabeleci~o 
até à data em que rez o contra,cto como me10 
de obter-se colonos, a tanto por cabeça, para 
opaiz. . 

S. Ex .,entretanto , labora em um eqmvocq, 
porqua.nto, desde 1871 que o governo, cogi
tando de illuclir essas difficuldades e procurar 
irnmigrantes, determinou que os i~rnigran
t es contractados fossem introduzidos por 
fa.milias, salvo uma certa porcentagem 'f1.e 
no maximo elevava·sc a 10 º/o de sol ei-
ros. . h . 

Foi esta a lei <le 1871 da província, OJe 
Estado, do Rio Grande do Sul,que estabeleceu 
tal dout1·ina, que, felizmente, o governo de 
então tomou como norma de seus con
tractos . 
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Rectificado este ponto historico, devo dizer 
á Camara que estou de inteiro accorrlo com 
S. Ex. na questão de reducção de despezas 
e na necessidade indeclinavel que temos de 
reduzir quanto possível as verbas do nosso 
orçamento attinentes a despezas, para que 
a verba orçamentaria seja uma realidade e 
para que possamos comparar as difficuldades 
que se nos aotolham . 

S. Ex. não podia ser . mais feliz do que foi 
na narrativa pungente que fez de nosso es
tado financeiro, em sustentação da these que 
a commissão ·estabelece em seu parecer; e 
sendo assim, nada mais tenho a dizer a S.Ex., 
sinão que a commissão se louva nas suas 
palavras, quanto á necessidade indeclinavel 
de reducção de despezas, e conta com o apoio 
do notavel deputado que, tendo sido ministro 
em diversas i>astas e especialmente da de 
Viação e Obras Publicas;-conhece praticamente 
as difficuldades com que se lucta para regula
risação de tão importante ramo rlo serviço 
publico, e as que ass0berbam o Thesouro da 
União. 

Não foi o intuito da commissão, apresen
tando esse projecto, tratar de regular o ser
viço de colonisação, como pretende o meu 
illustre amigo deputado por Santa Catbarina. 

S. Ex., na carencia de argumentos pre
ciosos para combater o projecto, limitou-se a 
fazer questão de simples redacção e mesmo 
de erros de impressão. 

Quem ler despretenciosamente a 3" con
dição do art. [0 do i>rojecto, vê immediata
mente que quando alü se diz emigratoria, é 
essencialmente corre.yi,te immigratoria, porque 
o art. diz: «proteger a immigração espon
tanea e adaptar medidas repressivas para 
conter as correntes emigrcitorias que sejam 
julgadas prejudiciaes» etc. 

Nós não temos absolutamente interesse em 
regularisar a sabida dos máos colonos que dei
xam nosso paiz, á policia é que cabe conhe
cer dessas saihidas; não tem, pois, razão o 
reparo de S. Ex. 

S.Ex. ,alludindo á legislação congenere dos 
paizes que cuidam com interesse deste serviço, 

· disse que a legislação argentina era boa nesse 
sentido. 

Pois bem, a disposição deste artigo não é 
mais que, mutatís mutandi a disposição da lei 
de 1876 da Republica Argent ina, sob o n. 26, 
art. 3° em que se diz (lê). 

« 2ª Protejer la immigracion que fuere 
honorable y laboriosa y aconsejar medidas 
para contener la corriente de la que fuere 
viciosa à inuti !. » 

A outra disposição imp~gnada por S. Ex., 
foi a confusão entre as palavras- colonisação 
e immig;ração. 

Creio que S. Ex. me faz a devida justiça de 
suppor que não poss.o confundir esses dous 

vocabulos da nossa língua ; e a prova do 
asserto do que acabo ele referir á Camara, é 
que na Mesa está uma emenda de redacçã(') 
sobre esse ponto, em que a impressão não 
está de accordo com o que pensa a commissão, 
mas emenda que não vem absolutamente al
terar a importancia e o transumpto do que 
está redigido nas disposições do projecto. 

S. Ex . confessou que se devia continuar a 
dar o serviço de colonisação á União, e entre
tanto contestou o que a commis~ão allega, 
dizendo ser o seu projecto contrario, em 
grande parte, ao que a Camara no anno pas
sado votou, repellindo a intervenção imme
diata e directa de seus agentes nos negocios 
de terras publicas congeneres á colonisação e 
peculiares aos Estados . 

Desde que S. Ex. confessa que a rloutrina 
de seu substitutivo r ealmente está em des
accordo com o que foi vencido o ann.o passado 
nesta Ca.mara, na votação da lei do orça
mento, repellindo a idéa da manutenção do 
serviço de terras e colonisação directamente 
foiio pela União, não me resta mais que in
sistir no ponto que a 1>rincipio disse, que a 
commissão cogitou simplesmente do serviço 
de immigração sem se immiscuir nos que são 
pertinentes a colonisação, que entende dever 
passar completamente ao domínio da legis
lação estadual. 

Não comprehendo, Sr. presidente, coloni· 
sação sem terras ; e desde que as terras de
volutas por determinação categorica do nosso 
pacto constitucional, passaram á propriedade 
plena dos Estados, não tem a União que in
tervir nes~a questão. 

E tanto o que acabo de dizer é uma reali
dade, que o Estado do Amazonas legislou, e 
muito bem, estabelecendo normas e confe
rindo premias a individuosque introduzissem 
colonos em suas terras, merlida ciemasiado 
conforme á legislação estadual peculiar a 
este assumpto. 

O Estado de Matto Grosso da mesma fórma 
procedeu ; e o Estado do Espírito Santo con
tinua na posse mansa e pacifica de suas ter
ras, legislando como bem lhe apraz sobre 
esse serviço . 

o SR. PAULA RAMOS-V. Ex . conhece o 
protesto do ex-governador do Elstad0 do Es
pirita Santo ? 

o SR. COELHO CINTR>\..-Estou referindo 
factos em que os Estados entendem, e muito 
bem, que clesde que, a Constituição lhes confe
riu as terras por uma disposição expressa, 
não deve a União legisla,r sobre terras pu
blicas ; e não podendo legislar, mal andará o 
Congresso aconselhando o governo a manter 
colonias estipendiadas pela União, conser
vando um serviço i>ara o qual não tem com
tencia ; e cujas deF.lpezas crescem de dia a. 
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dia, onerando improficuame~te o Theso~r_o da 
União, sem que dessas continuas med1çoes e 
remedições de terras tenha resultado bene
ficio á colonisação , ,justificativo das grandes 
despezas com elle feito. 

o nobre deputado pela Capital Federal, que 
foi ministro, conhece perfeitamente o que 
tem sido esse serviço em todos os Estados da 
União onde se teem estabelecido commissões de 
medição de terras para estabelecimento de 
nucleos coloniaes. 

Temos tido annos, como o de 1892, por 
exemplo, cujo balanço está distribuido, em 
que, tendo o Congresso votado cerca de 
8.000:000$, os crellitos extraordinarios ex
cedem ao dobro, porque todas as verbas, sem 
excepção de uma só, foram excedi.das. 

Isto quanto ao balanço de 1892· 
Examinando-se ainda os outros balanços de 

receita e despeza de exerci.cios auterior~s, 
se nota sempre a mesma desorganisação. 

Não ha orçamento passive! desde que 
se confira á commmissões de medição de 
terras nomeadas pela União, serviços dos 
E_stados para o estabelecimento de colonisa
çao, commissões estas que ou por negli
gencia de seus directores, ou por falta 
de elementos que lhes sejam necessarios ao 
desenvolvimento de seu trabalho, consomem 
em pura perda sommas extraordinarias com a 
medição de lotes que ficam perdidos nos cen
tros de nossas mattas, e que nunca são apro
veitados, e outras que, tendo ido para ·Unico 
fim de rectificar medições, em vez de se limi
tarem a essa rectificação, fazem novas medi· 
ções, inutilisanrlo as anteriormente feitas e 
por consequencia duphcando e triplicando 'as 
despezas. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-E' uma bal
burdia. 

O Sa. CoELUO CINTRA-A balburrlia como 
diz ,o nobre deputado, é completa, e' maior 
sera desde que se commetta aos Estados a 
fiscalisação ou concordata, como quer o nobre 
deputado pelo seu substitutivo, de commis
sões da União em serviços peculiares de me
dição de ter ras nos Estados, serviço que é da 
exclusiva competencia dos mesmos· Estados. 

O SR. PAULA RA.Mos-Destle que os gover
nadores dos Estados requisitem. 

o SR. COELHO CINTRA- Perdão ; admitta
mos que o gov.erno do Estil:~º de Santa Catha
rina não reqmstte da Umao commissões de 
medição de t.erras_para seu serviço de coloni
sação e imm1graçao. 

O SR. PAULA RA.:\íos-Eu me refiro a Esta
dos do Norte onde não ha serviço de coloni
sação . 

O Sa. CoELHO CINTRA. - Para os Estados 
do Norte a commissão n.presenta a seguinte 

emenda: auxiliar os nuclos coloniaes exis
tentes, e os que forem creados nos Estados do 
norte da União, proporcionando-lhes os auxí
lios que forem necessarios ao seu desenvo~
vimeoto dentro dos limites das -verbas cons1-
g-nadas no orçamento. 
' Vê, portanto, V. Ex:., que o systema ele 
reforma autorisado pela commissão é todo 
l'estricto ao parlamento e sob a clava da lei 
magoa, que é a do orçamento. 

Vê, portanto, o nobre deputado que ainda 
mesmo esta idéa que lhe suggeri, de nucleos 
coloniaes no Norte, foi perfeitamente compre
hendida pela commissão, tanto que adaptou-a, 
mas com esta restricção - dentro das verbas 
votadas no orçamento. 

s. Ex . , Sr . presidente, no seu desenvolvi· 
mento de idéas, voltou á questão de coloni
sação, estabelecendo principias conhecidos a 
proposito de povoamento do solo e de outras 
idéas pertinentes ao assurnpto em questão. 

Não é intento da commissão entrar na 
analyse desses diíferentes systemas propostos 
pelo meu distincto collega ; o seu ponto ca
pital versa sobre o seguinte : . autorisar .º 
governo a reformar a inspect9r1a de colom
sação, já reformada mas nao. executada, e 
proporcionar ao governo me10s de cortar 
c1espezas abusivas que, á sombra de uma 
mal entendida condescendencia, se tem man
tido até hoje com uma serie de empregados 
de comrnissão. 

O SR. SILVA MAmz-E' uin abuso que se 
deve cortar. 

o SR. COELHO CINTRA-E' isto que o pro
ject ; faz, garantindo aquel!es empregados que 
tiverem direitos adquiridos, mandand?-os 
addir á secretaria, mas desde que não seJam 
aproveitados nos cargos cread11s por esta re
forma. 

De maneira que, si os empregados que ti
vessem direi.tos a 'quiridos fossem todos con
templados na reforma autorisada pela com
missão, pouco ou nada restaria para ser ad
rlido á Secretaria de Agricultura ; porque, 
desde que sup prirne-se em absoluto o serviço 
de terras publicas, não ha razão para se 
manter em uma inspectoria de colonisação 
secção alguma para tratar deste serviço. 

Quanto á. razão dada pelo nobre deputado, 
dos serviços technicos , ella não procede ; este 
serviço não justifica a manutenção de s~~e· 
lhantes secções, porquanto, dispondo o M1ms
terio da Agricultura de uma repartição espde
ctaculosa, como é a Inspectoria Geral e 
Obras Publicas, onde ha numerosa pessoal, 
essa repartição pócle encarregar-se desse ser
viço, que outr'ora a ella esteve a1fecto. 

Estas secções não custam menos de 30:000$ 
0 11 40:000$, e estamos em condições de eco
nomisar o mais possível; devemoii acabar 
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com estas repartições que só servem para 
aguçar o espírito de nossos patricios no de
sejo ele serem empregados publicos. 

Rara é a repartição publica que não esteja 
cheia de empregados, cuja presença não se 
justifica pela necessidade de serviço. 

E não é só o numero elos empregados que 
grava os nossos cofres, que perturba o ser
viço do nosso paiz, é a tendencia accentuada 
do funccionalismo para o constante augmento 
de vencimentos. 

O pensamento da, commissão é reduzir o 
pessoal e remuneral-o melhor. 

Cumpre notar que temos uma inspectoria 
de terras e colonisação, que, ha dous ou tres 
annos, foi reduzida a uma agencia ele coloni
sação, mas que até hoje não foi cumprida essa 
lei; a inspectoria continúa com seus dous aju
dantes, com seus chefes rle secção, quan'lo 
não ha necessidade de ordem publica que tal 
justifique. 

Comprehendo que o honraclo deputado in
sista pela manutenção do statu-quo, porque é 
representante de um Estado que tem neces
cidade vital deste elemento de progresso para 
atravessar a crise medonha em que se acha. 

Mas, ao passo que S. Ex. inslste pela ma
nutenção do statu-quo, S. Ex. vem como re
presentante do seu Estado, pôr em duvida um 
direito que lhe assiste. 

o Sa. PAULA RAMOS - Qual é~ 
O SR. COELHO CIN'l'RA - S. Ex:. negou que 

os Estados possam pôr e dispôr de suas terras, 
independente ele qualquer .lei do Congresso. 

o SR. PAULA RAMOS - Não disse isso, nem 
podia dize1', porque V. Ex. sabe que antes 
da promulgação da Constituição Republicana 
havia autorisação para os Estados disporem 
de suas terras, quando estão na plena posse 
dellas. 

o SR. COELHO CINTRA - Si estão na posse 
plena, podem dispôr ; e si não estão, não 
podem. 

o SR . PAULA RAMOS - Podem, por urna 
autorisação especial. 

o SR. COELHO CINTRA - Não insisto. Todos 
os Estados que estão em condições de tratar 
deste assumpto, teem legislado sobre elle, 
por.qu~ está.o convencidos de que lhes assiste 
o d1re1to, outorgado pela Constituição, de dis
porem de suas terras como bem lhes aprou
ver. 

Assim é que o Amazonas, Matto Grosso, 
Espirita Santo e ultimamente Minas Geraes 
deliberaram sobre o assumpto, procurando 
estabelecer a sua colonisação como bern lhes 
pareceu. 

o SR. PAULA. RAMOS - Com p rotestos elo 
governo. 

o SR. COELH~ CINTRA - o anno passado, 
quando este proJecto entrou em 2" discussão 
tiv~ occa.sião d~ lembrar á commissão que: 
cog.1tan~o elle sunplesmente do transporte 
de im.m~grantes de um para outro ponto, não 
se referia absolutamente ás questões de colo
nisação, porque entendia, e continuo a en
tender, que, desde que houve devolução de 
terras aos Estados , a elles unicamente com
pete tratar da sua colonisação 

Ainda mais,.ª Commissão de Orçamento do 
anuo passado, .Julganr'l o procedente as r azões 
aqui expendiel~ pelo humilde orador, que 
occupa a attençao dos seus illustres collegas 
ii:c~uiu no ?rçamento grande parte rlas dispo'. 
s1çoes contida::; neste projecto, e foi assim 
que tornou os Estados unicos directores da 
s~a colonisação, conterinclo-lhes ve,..bas espe
c1aes para curarem por SL desse serviço,esup
prirnindo torlas as commissões de medições 
de terras e inspectoria de colonisação. 

o SR. JosE' CARLOS - E a deputação de 
Pernambuco supprimiu essas repartições no 
seu Estado . 

o S1i . COELHO CINTRA- Nós mesmos demos 
o exemplo, como bem lembra o nobre depu
t?-clo, ~e p~opor a suppressão de uma repar
t1çao rnut!l da nossa terra, que tinha ape
nas . o titu~o de colonisação ; mas que na 
realidade nao passa;va de um ninho de em
pregados pensionistas do Thesouro . 

Em cliversos Estados os mesmos abusos se 
davam, mas que felizmente foram cortacl.os, e 
hoje o que resta é per istir nesta idéa, por
quanto, desde que o Estado conte com ume. 
verba certa e determinada, concedida pelo 
orçamento da União, elles se limitarão a 
coarctar as suas despezas, de maneira a não 
exceder esta verba, sob p1ma de entrar no 
seu orçamento estadual. 

Este é o unico meio, a meu ver, de rerru
larisar o Orçament? da Agricultura na pa~te 
que. trata de. negoCLos de immigração. 

Diz-se, e diz-se com muito bons fundamen
tos, que a respeito de imrnigração se tem 
descur.ado o Norte, não procurando para elle 
encaminhar uma corrente immigratoria. 

Não me assusto nem me preoccupa muito o 
facto .de se encaminhar uma numerosa cor
rente imm~gra toria para os prosperos Estados 
do Sul. Na? me atterra essa perspectiva, e, 
pelo contrar10, me alegro, quando vejo pros
perarem esses Estados, e para elles a ugmentar 
a correu.te immigratoria. E assim procedo 
convencido de que, desde que a immigração 
qu~ obedece a um phenomeno economico e 
soCial supperabuncle e se sinta mal nesses 
Estados, ella irá para outros onde possa colher 
o bem estar que almejam os imroigran
tes ; e desde que haja exodo de população 
no Sul, onde os immigrantes estão mais ou 
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menos acclimarlos, elles refluirão para as re
giões do ~orte,e assim teremos t~mbem a nossa 
colonisaçao expontanea, que alli encontrando 
nucleos coloniaes preparados com antece
dencia para recebel-os sem grande desper
dício de somlllas avultadissimas com injusti
ficaveis repatriações, que só servem para 
manter empregados, se desenvolverá feliz e 
prospera como a do sul. 

Creio que tenho tomado em. considera
ção todas as ob ervações que me fez o meu 
illustre amigo,deputado por Santa Catharina . 
Resta-me, entretanto, agradecer a S. Ex. 
a fineza das suas expressões, não direi tão 
rudes, mas tão pesadas atiradas sobre a 
Cmnmissão de Obras Publicas. cujo orgão sou 
neste momento. S. Ex., imitou o meu nobre 
collega pelo Districto Federal, que hontem se 
manifestou tão injustamente contra a Com
missão de Obras Publicas. 

As inju. tas considerações do illustre col
lega, que, quando falla nesta Casa, sempre 
se assemelha ao timoneiro experimentado no 
mar calmo, onde as paixões não fiuctuarn, ao 
sopro galerno das amistosas exp1essões com 
que sempre nos distingue, demasiado ::;or
prehencleu-nos. 

Eu e meus collegas le com missão, ficá mos 
m~ito J?enalisiJ:dO~ vendo o nobre deputado 
~ti~ar a comm1ssao expressões equivaleutes 
a pecha de urna ce~ta negligencia por apre
sentar~os um proJecto que S. Ex . acredi · 
ta va nao ter sido estudado convenientemente . 

O SR . JosÉ CARLos- Creio que hei equivoco 
de V. Ex. 

O SR. CoELno CINTRA- Estou convencido 
de que a intenção do nobre deputado foi 
trah1da. e que S. Ex . , cavalheiro como soe 
ser nas lides da tribuna, nã.o pretendeu me
lindrar- nos. 

Faço justiça a S. Ex. e só se justificam taes 
conceitos pelo ardor com que todos nos es
forçamos para a _consecução da verdade o:ça
mentana,pelos cortes nas despezas inaccoita
veis. 
. S~mente por_ esse louvavel ardor se póde 
J US~1ficar a lmguagem apaixonada que a 
muitos membros da commissão pareceu uma 
esp_ecie de mag_9a íl.e S . Ex . para com seus 
amigos por nao terem ido ao encontro de 
suas idéas. 

O SR . JosÉ . C~Los-Pois confesso-me em 
acto de contr1cçao . 

o SR. COELHO CINTRA.- Posso <>arantir a 
s. Ex. que a Commissão de Obra; Publicas 
tratando cl~s assumpt~s que lhe são r:om
mettidos, so tem em vista um norte : é bem 
cumprir o seu dever. 

Ella pouco se embaraça com apreciações 
mais ou menos apaixonadas que os preten-

dentes possam fazer, nem tão pouco toma em 
consideração qualquer expressão mais ou 
menos injusta de seus collegas e que a possa 
molestar, por quanto está convencida de que 
a nenhum delles a·siste o direito nem mesmo 
o desejo de melindrai- a commissão,esquecidos 
do cavalheirismo que deve caracterisar as dis
cussões neste augusto recinto . 

Cumpre-nos rleclarar, Sr . presidente, que 
o projecto da commissão não cogitou absolu
tamente da colonisação, porque insiste em 
aconselhar que se deixe esse serviço aos Es
tados . O nobre deputado viu uma creação de 
emprego na condição 2ª do projecfo; tal não 
exis t,e absolutameute . (Líi .) • 

o SR. PAULA. RAMOS dá um apaete . 
o ' R. COELHO CINTRA. - Não insistirei nesta 

questão de redacção; creio que não havera 
duas opiniões a respeito elo sentido desta ex
pressão. tanto mais quanto esta creação não 
consta da respectiva tabella, onde melhor se 
vê a prova do que venho de allegar. 

As demais allegações do nobre deputado por 
Santa Catharina, não procedem pelas consi
deraçõesque venho de fazer. 

Passarei a tomar em consideração uma das 
ultimas apreciações de S. Ex . e espero levar 
a esta Gamara a improcedencia da argu
mentação de S. Ex . 

Diz o nobre deputado qne a commissão, no 
seu parecer, haseou- se no orçamento para 
repellir o seu projecto. Não ; a Commissão de 
Obras Publicas baseou-se no orçamento para 
comprovar os seus argumentos, para dizer 
que a.«Sa é a opinião, a opinião vencedora, e 
que por isso ella fundada na opinião da Ga
mara dos Srs. Deputados,julga devei· manter 
o seu projecto com as emendas que o com
pletam, apresentadas pelo nobre deputado 
pelo Piau hy e por seu relator. 

Como V. Ex . vê, SI'. Presidente, tenho 
respondido a todas as ob ervações do nobre 
collega e devo accrescentar que o projecto 
está elaborado de pleno accordo com as idéas 
de economia , com as itléas de reducção de 
despezas, e principalmente com o desejo da 
admiuistração actual - de organisar todos 
os serviços que lhe estão commettidos . 

o SR. PAULA RAMOS - Apezar de ter sido 
apresentado antes dessa administração. 

o SR. COELHO CINTRA. - Sim, porque e~sas 
idéas constam dos documentos officiaes pre
sentes á Camara, por onde se vê a prova 
deste asserto . O oarecer que acompanha o 
projecto, ora em discussão, foi eJabo~·ado com 
demasiada concisão, para ministrar a Gamara 
as in formações que julgamos acertadas afim 
de bem se poder deliberar sobre o assumpto . 

Para esse tim, Sr . presidente, pl'ocuramos 
nos instruir não só nesses documentos offi.-
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ciaes como nos que acompanham a proposta Vae a imprimir o seguinte 
do o;çamento, onde as idéas. do ~overno ~ão 
bem clal'as e por ellas se ev1denc1a a perfeita PROJECTO N • 28 DE 1895 
harmonia de vistas entre o proj 1~cto <la com-
missão e o que julga a respeito a administra- DecZarn cm·gos v italícios os offecios de contador 
ção publica. elos juízos do Districto Fecleral 

A preoccupação dos poderes constitui<los 
é a maxima reducção de despezas, reorga- o projecto n . 301, de 1893 veio do Senado. 
ni~ação da administração, mantendo-se os Atravez das tres discussões naquella camara, 
serviços pertinentes a União e devolven?o-~e não soffreu a menor impugnação ao parecer 
aos E~tados aque lles que contendem mais d1- unanime que o recommendou. De facto, tra
rectamente com os interesses locaes. E' este ta-se apenas do reconhecimento de direitos 
o mais se.o-uro meio de diminuir os eu cargos incontestaveis. Os contadores foram sempre 
do Thesoi7ro da Un ião, o a commissão julgar- vitalícios. 
se-ha feliz si, porventura, ~stas idéas,. q~e A lei n. 1.030, de 14 de novembro de 1890, 
estão traduzidas em seu pro.iecto, contr1bm- no seu art. 216 não dispoz, porém, com suf
rem para. esse almejado fim, merecendo o flciente ela.reza sobre o assumpto. E' a re
assentimento da Gamara. (Muito bem, muito dacção rlefeituosa desse artigo. que se tra~a 
bem, muito bem.) de elucidai• com o presente proJecto que n~o 

Fica a discussão a,diada pela hora. crea direito novo; reconhece ap,enas o ex~s
tente, confirmando·o. Por isto, e ~ c~mm1s-

Vae a imprimir a seguinte redacção: são de constituição, legtslação e Justiça de 
parecer que seja approvado .. 

N. 21 A-1895 Sala das commissões, 3 de junho de 1895. 
- V. de Melto, presidente.-Medeiros e Albu
querqu~, rela,tor.-Mártins Cos.ia Junio?· .-C. 

Redacçtí,o (1,naZ do projecto qite fixa as forças do Monte.-Dino Biieno.-Lui:; Domingues. 
de ·terra para o exercício de 18 96 -Eduarclo R amos. - F. Tolentino. - Erico 

Coelho . 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 As forças de terra para o exercicio 
de 1896 constarão : 

§ l .O Dos offi.ciaes das differentes classes do 
quadro do exercito. 

§ 2. 0 Dos alumnos das escolas militares até 
l . 200 praças e 200 para a Escola de Sar
gentos . 

§ 3. 0 De 28.160 praças de pret, distribuídas 
de accorclo com os quadros em vigor, '.1-S 
quaes poderão ser elevadas ao dobro, ou mais, 
em circumstancias ext raortlinarias . 

Art. 2. 0 Estas praças serão completadas 
pela fórma expressa no art. 87 § 4° da Con· 
stituição e na lei n. 2.556, de 26 de setembro 
de 1874, com as modificações estabelecirlas nos 
arts. 3° e 4• da lei n. 39 A, de 30 de janeiro 
de 1892. 

Art. 3. 0 Os voluntarios e as praças que, 
findo o seu tempo de serviço, continuarem 
nas fileiras com ou sem engajamento, perce: 
berão as gratificações estipuladas na lei 
11. 247 de 15 ele dezembro de 1894, e qua.nd? 
forem escusos elo serviço se lhes concedera 
nas colonias da União um prazo de terras de 
1089 ares. 

Art. 4. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 6 deljunho de 1895 .
J. A. Neiva.-F. Lima Duarte. 

N. 301 - 1893 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.0 Os offi.cios de contador dos juízes 

do Districto Federal são cargos vitalicios. 
Art. 2.0 Não ficam extinctos taes officios 

pelo fallecimento elos actuaes serventuarios 
ou daquelles qu~ o ~ra~ na época da organi
sação daquella Justiça.. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario, 

Senado Federal, 1 de setembro de 1883. -
Gil Diní:: Goulart, presidente interino.
Antonio Nicoldo Monteiro Baena, 1° secretario 
interino.-Thoinaz Rod!rigues da Cruz, 2° 13e
cretario iuterino.-João Soares Neiva, ser
vindo de 3° secretario. -Joakim de Oliveira 
Catunda, servindo de 4° secretario. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
adeantada a hora, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

Trabalhos de commissões. 
Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minu

tos da tarde. 
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A<frA. DA. SESSÃO DE 8 DE JCJ1'li0 DE 1895 

Presidencia do Sr. Arthur R ios (tº vice-pi·e
sidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Sr . Artbur Rios, Thomaz Del-

. fino, Alencar Guimarães, Gabriel Salgado, 
Bricio Filho, Eduardo de Berredo, Artbur de 
Vasconcellos, Frederico Borges, Gonçalo de 
Lagos, Francisco Gurgel, Cui1ha Lima, Mar
cionillo Lins, Araujo Góes, Olyrnpio de Cam
pos, Menezes Pra~o, Santos Pereira~ Milton~ 
Flavio de AraUJO, Athayde Jumor, Jose 
Carlos, Lins de Vasconcellos, Fvnseca Por
tella, Nilo Peçanha, Agostinho Vi rlal, Vaz de 
Mello Monteiro de Barros, Chagas Lobato, 
João 'Penido, Fortes Junqueira, Francisco 
Veiga, Leonel Filh©, Lamounier Godofredo, 
Ribeiro de Almeida, Ferreira Pires, Valla
dares, Theotonio de Magalbã ~s. Pinto da 
Fonseca, Manoel Fulgencio, Lindolpho Ca· 
etano, Carlos das Chagas, Francisco Glicerio, 
Furtado, H ~rmenegildo de Moraes, Ovidio 
Abrantes, Urbano rle Gouvêa, Mari
anno Ramos, Caracciolo, Lamenba Lins , 
Brazilio da Luz, Lauro Müller, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Pereira da Costa, Appa
ricio Mariense. Aureliano Barbosa e Ve~pa
siano de Albuquerque (56) . 

Deixam de comparecer com causa partici· 
pada os .· rs. Rosa e Silva, Costa Azevedo, 
Joelho Lisboa, Tavares 11e Lyra, Sá Peixoto, 
Lima Ba.cury, Fileto Pit'es, Matta Bacellar, 
Enéae Martins, Augusto Montenegro, Bene
dicto Leite , Luiz Domingues, Costa Rodrigues, 
Thomaz Cava.lcanti, Ildefonso Lima, João 
Lopes, Pedro Borges, Augusto Severo, Jun
queira Ayres, Tolentino de ca,.valho, Coelho 
Cintra, Luiz de Andrade, Miguel PerníJ,qi.buco, 
.Augusto de Freitas, Neiva, Francisco Sodré, 
Manoel Caetano, Tosta, Eduardo Ramos, Paula 
Guimarães, Vergue de Abreu, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos, Marcelino Moura, 
Paranhos Montenegro, Torquato Moreira, Al
cindo Guanp,bara, Euzebio de Queiroz, Siln 
Cast1·0, Erico Coelho, Sebastião de Lacerda, 
Ponce de Leon, Urbano Marcondes , Mayrink, 
Almeida Gomes, Landulpho de Mag .. Hlães, 
Gonçalves Ramos, Luiz Dt!tsi, Alvaro Botelho, 
Rodolpho Abreu , Lamartine , Costa Ma
chado, Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, Do
mingues de Castro, nino Bueno, Adolpho 
Gordo, Moreira da Silva, Herculano de 
Freitas, Cincinato Braga, Luiz Adolpbo, 
Xavier do Valle e A.n !!elo P\nhe1ro. E ' em 
causa os Srs . Carlos de NoTaes, Hollanda 
de Lima, Viveiro , Gustavo Veras, Chrbtino 
Cruz, .-1nisio de Abreu, Nogueira Paranaguá, 
p res Ferreira, Torres Portugal, Francisco 
Benevolo, Helvecio Monte, José Bevilaqua, 

Cama.ra. V. II 

Silva Mariz. Trindade, Chateaubriand, José 
Mariano, Arthur Orlando, Martins Junior, 
Pereira de Lyra, Ga-,,par Drummond, Ar
minio Tavares, Cornelio da Fonseca, Lourenço 
de Sa, Medeiros e Albuquerque, Gonçalves 
Maia, Carlos Jorge, Fernandes Lima, Cle
mentioo rio Mome, Rocha Cavalcanti, Octa
via.no ' oureiro, Geminiano Brazil, Gouveia 
Lima, Zama, Aristides de Queiroz, LPove
gildo Filgueiras, José Ignacio, Sebastião Lan
dulpbo. Cleto Nunes, G<•ldinn Loreto, Antonio 
de Siqueira, Ser1edel10 Corrêa, França Car
valho. Lopes Trovão, Ost·ar Godoy, Americo 
r1e Mattos, Albert.o Torres.B··füario de Souza, 
Ernesto Brazilio, Barros Franco Junior, Pau
lino de Souza Junior, Campolina, Lima 
Duarte, João Luiz, Carvalho Mourão, Ferraz 
Junior, Octaviano de Brito, Cupertino de 
Siqueira, Arthur Torres, Olegario Maciel, 
Domingos de Moraes, Paulo Queiroz, Case
miro da Rocha, Costa Junior, Gustavo Godoy, 
Bueno de Andrade, Parlua Salles, Vieira de 
Moraes Alberto Salles, Paulino Carlos, 
Alves de Castro, Almeida Torres, Emilio 
Blu m Fonseca Guimarães, Martins Costa, 
Març~l Escobar, Rivadavia Corrêa, Vict1Jrino 
Monteiro, Pinto da Rocha, Francisco Alen
castro e Pedro Moacyr. 

O Sr. Presidente- Responderam á. 
chamada apenas 56 Srs. deputados, pelo que 
não póde haver se~são boje. Convid» os Srs . 
rleputados a se occupa.rem com traba~hos de 
commissões e designo para sPgunrla- fe1ra, 10 
do corrente a .eguinte ordem uo dia: 

Votação do parecer n. 22, de 11'95, reco
nhecendo deputado pelo 3° districto do Estado 
do Rio de Janeiro o Dr. Julio Veríssimo da 
Silva Santos; 

3" discussão do projecto n. 23, de 1895, au
torisando o governo a abrir um credito ex 
traordinario ao Ministerio da Justiça e Nego
éios Interiores, na importancia de 6:000$, .ª 
de pen·1er no corrente exercicio com o cust010 
do Instituto Benjamin Constant 

3" discussão do projecto n. 19, de 1895, a.u
torisando o governo a abrir o credito ~upple· 
mentar de 3.341 :816$713 ao Ministerio da _Ii;i
du, tria, Viação e Obras Publicas, no exe!·c1c10 
de 1894, applicado á rubrica- Garantia de 
juros ás estradas de ferro; 

3" discussão do projecto n. 14. de 18115, au
torisamdo o Poder Executivo a abrir UID: cre
dito supplementar ao Ministerio ela Marmha, 
na impvrtanc1a de 4.516:3-2.3$080, para P.a~ar 
rlespezas reconhecidas e excedente:; a varias 
consignações da lei n . 191 B, de 30 de setem
bro de t893; 

211 discussão do projecto n. 27, d~ .1895, 
fixando a rorça. naval para o exerc1c10 de 
1896 j 

19 
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Nova discu11 ão doprojecio n. 5 A. de 1895, 
dispensando do concurso litterario todos os 
funccionario! das repartições elo correio, no
meado! ate ~9 de novembro de 1894, cuja vo
iação ficou empatada na ultima sessão ; 

27ª SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1895 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (1° vice
presiclente}, Coelho Lisboa (2° secretario) e 
Arthur Rios (1° vice-presiclente,) Discussão do requerimento do Sr. Cunha 

Lima; 
Ao meio-dia procede-se a chamada á qual 

res pondem os Srs. : Arthur Rios,Thomaz Del
fina, Coelho Lisboa. Tavares de Lyra, Alen
car Guimarães , Sá Peixoto, Lima Bacury, 
Filet.o Pire,, Gabriel Salgado, Augusto Mon-

Continuação da 3ª discmsão do projecto 
n. 15, de 1895, aíl.optando, éom a emenda que 
o.fferece, o projecto n. 83, de 1894, que auto
risa o Poder Executivo a. reorganisar o ser
viço de immigraçii.o e colonisação da União, 
de conformidade com as bases que apresenta, 
e opina pela rejeição do substitutivo apresen
tado na 3" discussão do mesmo projecto; 

tenegro, Carlos de Novaes, Bricio Filho, Hol
lan 'a de Lima, Benedicto Leite, Luiz Do
mingues, Co~ta Rodrigues, Gustavo Veras, 
L-<:duardo de Berredo,Anisio de Abreu, Noguei
ra Paranaguá, Artbur de Vasconcellos, Fre
deric· Borges, Gonçalo rle Lagos, Torres 
Portugal, Thomaz Cavalcanti,lldefonso Lima, 
João Lopes , Pedro Borges, Heivecio Monte, 
.José Bevilaqua, Augusto Severo, Francisco 
Gurgel, Junqueira Ayres, Cunha Lima, Sil
va Mariz, Trindade, Chateaubriand, José 
Mariano, Artlrnr Orlando, Tolentino de 
Ca· valho, Martins Junior, Pereira de Ly
ra, Coelho Cintra, Luiz de Andrade, Armi
nio Tavares, Marcionillo Lms, Cornelio da 
Fonsecêl., Gaspar Drummond, Lourenço de 
Soí, Gonçalves Maia, Medeiros e Albuquerque, 
Miguel Pernambuco, Carlos Jorge, Fernandes 
Lima, Araujo Góes, Rocha Cavalcanti. Octa
viano Loureiro, Olympio rle Campos, Menezes 
Prado, Gerniniano Brazil,GouveiaLima, Zama, 
Santos Pereira, Augusto ele Freitas, Milton, 
Tosta, Manoel Caetano, Aristides de Queiroz, 
Paula Guimarães, Vergue de Abreu, Leovi
gildo Filgueiras, Eduardo Ramos, Jesé Igna
cio, Flavio de Araujo, Rodrigues Lima, To
lentino dos Santos, Sebastião Landulpho, Tor
quato Moreira, Galrlino Loreto, Antonio de Si
queira, José Carlos, Serzedello Correia,França 
Carvalho, Lopes Trovão, Oscar Godoy, Ame
rico de Mattos, Lins de Vasconcellos. Alberto 
Torres, Belisario de Souza, Erico Coelho, Fon
seca Portella, Euzebio de Queiroz, Nilo Pe
çanha, Agostinho Vidal, Urbano Marcondes, 
Ernesto Brazilio, Almeida Gomes, Campolina, 
Lima Duarte, Carvalho Mourão, Vaz de 
Mello, Chagas Lobato João Penido,Luiz Detsi, 
Francisco Veiga, Leonel Filho, Lamounier 
Godofredo, Ferreira Pires , Valladares, Cuper
tino de Siqueira, Theotonio de Magalhães, 
Pinto da Fonseca, Manoel Fulgencio,S1mão da 
Cunha, Olegario Maciel, Paraisa Cavalcanti, 
Lindolpho Caetano, Carlos das Chagas, Paulo 
Queiroz, Casemiro da Rocha, Dino Bueno,Gus
tavo Godoy,Herculano de Freitas, Alberto Sal
les,Paulino Carlos,Francisco Glicerio,Furtado, 
Hermenegildo de Moraes, Alves de Castro, 
Ovidi© Abrantes, Urbano de Gouveia, Xavier 
do Valle, Luiz Adolpho, Mariano Rawos, Ca
raciolo, Lamenha Lins, Brazilio da Luz,Lauro 

3• discussão elo projecto n. 26, de 1894, 
dispondo que os bens das ordens religiosas, 
declarados proprios na.cionaes ou como bens 
vagos, mas que continuarem ao serviço do 
culto ··atholico, sejam reconhecidos proprie
dade da. Igreja Catholica, no uso e goso rlos 
in:>titutos ou pessoas religiosas que delles se 
achavam de posse ao tempo da promulgação 
da Constituição da Republica; 

3• discus~ão do proj ecto n. 80, de 1893, 
permittindo ao empregado federal transferido 
t administração municipal ou á do Estado 
continuar a concorrer para o montepio da re
partição a que pertencia, sem prejuízo do 
novo montepio mm1icipal ou estadual; 

2ª discussão do projecto n . 218, de 1894, 
restabelecendo o logar de professor de pri
meiras lettras do Arsenal de Marinha da ca
pital, creado pelo regulamento de 2 de maio 
de 1874, e dá outras providencias; 

3• discussão do projecto n. 141, de 1894, 
mandando reverter ao serviço activo do 
exercito o capitão reformado Jeronymo Fer
reira França e interpreta o art. 9° n. 2, da 
lei n. 648, de 18 de agosto de 1852; 

I• discussão do projecto n . 214, de 1894, 
concedendo ao Banco Iniciador de Melhora
mentos, cessionario do contracto celebrado 
em 27 de agosto de 1890, para funrlação de 20 
nuc!eos agrícolas nos estados do norte, com o 
engenheiro José Americo dos Santos, o prazo 
de dous annos para a constituição definitiva 
do primeiro desses nucleos, denominado
Inici~dor-, fundado no municipio da Barra 
do Rw das Contas, no estado da Babü, fican
do sem e:ffeito a concessão dos 19 r estantes. 
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Muller, Paula RfJ,mos, Francisco T0lentino, 
Fonseca Gnima.rães , Martins Costa, Marçal 
Escobar, Pereira da Costa, Apparicio Ma
riense, Rivadavia Corrêa, Victorino Mon
teiro Aureliano Barbosa, Pinto da Rocha, 
Vesp~siano de Alkquerque e Francisco Alen
castro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs Rosa e Silva, · Co~ta Azevedo, 
Matta Bacellar, Enéas Martins, Neiva, Fran
cisco Soclrê. Marcolino Moura, Paranhos Mon
tenegro, Alciuclo Guauabara,Silva Castro, Se
bastião de Lacerda, Ponce de Léon, Mayriuk, 
Laudulpho de Magalhães,Monteiro de Barroti , 
Gonçalves Ramos, Fortes J.unqueira, Alvaro 
Botelho, Rodolpho Abreu, Lamartine, Costa 
Machado, Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, 
Domingues tle Castro, Adolpho Gordo, Moreira 
tla Silva, C:ipcinato Braga, Emilio Bium e 
Angelo t'inbeiro. E sem causa, os Srs. Vivei
l'OH, Christino Cruz, Pires Ferreira, Fran
cisco fü nevolo, Clementino do \1onte,Athayi.le 
Junior, Cleto Nunes, Barros Franco Junior, 
Paulino de Soaza. Junior, João Luiz, Ferraz 
Junior , Octaviano de Brito, Ribeiro de Al· 
meida, Arthur Torres, Domingos de Moraes, 
Costa Junior , Bt..eno de Andrade, Pactua Sal· 
les, Vieira de Mora.es, Almeida Torres e Pedro 
Moacyr. 

São liclas e sem debate approvadas as acta~ 
da sessão de ? e do dia 8 do correr.ite. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo numero pará se vótar a ma
teria indicada na urdem do dia, passa-se á 
ma teria em discussão. 

Entra em ·3• discussão o projecto n. 23, de 
1895, autorisando o governo a abrir um cre
dito extraordinario ao Miriisterio da Justiça 
e Negocios Interiores, na importancia ele 
6: 000$, a despender no corrente exercício 
com o custeio do Instituto Benjamin Con
stant. 

Nioguem pedindo a palav~a é encerrada a 
discussão e acliar1a a votação. 

Entra em. 3ª discussão o projecto n. 19, de 
1895, autorisando o governo a abrir o cre
dito supplementarde_3 . ª41:8 16$713 ao Minis· 
terio •fa Industria, V1açao e Obrar Publicas 
no exercicio de 1894. applicado á rubrica
G:arantia de jur0s á.s estradas de ferro ; 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

Entra .em 3° discussão .o projecto n. 14, de 
189~. autorisando o Poder executivo a abrir 
um credito supplementar ao Ministerio da 

Marinha na importancia de 4.5!6:323$080 
para pagar despezas reconhecidas e exceden
tes a varias consignações da lei n. 191 B.de 
30 de setembro de 1893. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votª'ção. 

São successivamente e sem debate encerra
dos os arts . 1°, 2c, 3° e 4° . do projecto n . .27· 
de 1895,fixando a força naval para o exerc1c10 
de 1896, ficando a votação adiada. 

Entra em nova discussão o projecto n. 5 A, 
de 1895, dispensando do concarso litterario 
todos os funccionarios das repartiçõei;i do Cor
reio, nomeados até 29 de novembro de 1894, 
cujá votação ficou empatada na ultima ses
são. 

O Sr . Erico C oelho - Sr. presi
dente não tem cabimento um discmso a favor 
do pr~jecto que de bom grado subscrevi; bas
tandome lembrar aos Srs. deputa.dos ·que em 
um paiz em que se dão de mão beijada cadeiras 
das Facu ldades de ensino offi.cial e superior da 
Republica, é de equidade que se.dispense de 
concurso os empregados do Corre10 entregD:-· 
do1·es de cartas, os pequeninos etc; Sr . presi
dente. 

0 SR. JOSÉ CARLOS E OUTROS SRS,DEPUTADOS 
- Muito bem. 

O SR. E1uco CoELno-Tenho concluido. 
O SR. JosÉ CARLOS- Tanto mais que abriu

se uma excepção odiosa em favor de Minas
Geraes. (Nao apoiados) . 

Os SRS. FRANCISCO VEIGA E V ALLADARES 
Pedem a palavra. 

O §r. Franciisco Veiga não pre
tendia tomar parte na discussão por pa:ece;· 
lhe que o projecto, desrespeitando a. lei, nao 
seria approvado pela Gamara; mas, as con
cisas e significativas palavras do nobre dep.u
tado pelo Rio de Janeiro em sentido contrar10, 
o trazem á tribuna. 

Censurando o govern~ por ter mandado 
submetter a concurso os cidadãos que, sem 
elle e sem certas provas de habilitação, foram 
nomeados para o Correio. os Srs . deputados 
são injustos e incoher@tes. Injusto.s~ po~que 
assi m procedendo o governo nada mais fez ~o 
que cumprir a lei, sendo singuhr que legis
ladores não o louvem por isso ; incohere.ntes, 
porque tanto os nobres deputados reconhe · 
cem que os nomeados deviam provar as suas 
habilitações e sujeitarem-se a concurso, que 
apresentam e sustentam o proJecto e~ dis
cussão cu~o intu ito é di~pensar na lei, pre
scindil~do do concurso exigido por ella. 

O digno Ministro da Viação não estabel~ceu 
e:x.cepção atlguma para o Estado de Mmas, 
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como dizem em aparte; mas, muito correcta
mente declar11u que os emprPgadns das s11b
admini:itrações ultimamente creadas naquelle 
Estado, não estarão sujeitas a concurso, por
que, tratando-se das primeiras nomeações 
para essas r epartições, a lei não exigia, antes 
dispensava aquella prova. 

Si os nomeados, como dizem os nobres 
deputados, prestaram relevante, serviços á 
Republica., o meio de galardoar esses serviços 
não póde see pelo rlesrespeito a lei; dando-se
lhes funcções que não podem exercer conve 
nientemente e com preterição, tal 'lez, de ou
tros que, confiados nas promessas da lei e 
certos de suas habilitações, deviam ser pro
movidos . 

E' natural que, sinão todos, a maioria dos 
nomeados tenham as habilitações exigidas ; e, 
nessa hypothese, só ha vantagem em terem 
elles opportunidade de provar que estão nas 
condições de bem servir e que não se arre
ceiam de, em concnrso regular, mostrar que 
servem para os cargos 

Em igualdade de circumstancias e por 
equidade, o governo preferirá os que, em
bora menos regularment", já estão nomeados 
e é quanto ellP.s podem pretender . 

Respondendo a diversos apartes, repelle o 
do Sr . José Carlos, em que S. Ex . diz que 
era natural que do Estado de Minas viesse 
opposição ao projecto que beneficia aos que 
prestaram serviços á Republica durante a 
revolta. 

O orador procura sempre ser muito cortez 
e attento com os seus collegas, mas isso não o 
impede de repellir aquelles que, por qual
quer modo, pretenrlam tornar odioso o seu 
Estado glorioso, que a nenhum outro cede em 
patrioti:>mo. 

Fica a discu:isão interrompida, até a con
clusão da votação das materias indicadas 
na ordem do dia . 

São successivamente postas a votos e ap
provadas as seguintes conclusões do parecer 
n. 22, de 1895 : 

1°, que sejam apprpvadas as eleições do 3° 
distrlcto do est ido do Rio de Janeiro, de 5 de 
maio deste anuo ; 

2°, que seja reconhecido deputado ao Con
gre ·so Nacional pelo mesmo districto o Dr. 
Julio Verissimo da Silva Santos. 

O Sr. Presidente - Proclamo 
deputado eleito e reconhecido pelo 3° districto 
do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Julio Ve
ríssimo da Silva Santos. 

O Sr. Fonseca Portella (pela 
ordem)-Achando-se na ante sala o Sr . Julio 
Veríssimo da Silva Santos, deputado eleito e 
reconhecido pelo 3° dist1•icto do Estado do Rio 

de Janeiro, requeiro a V. Ex. que o faça intro 
<luzir no recinto, para presta.r o compromisso 
regimental. 

O Sr. Presidente - Nomeio os 
Srs. 3° e 4° secretarias a irem receber o mesmo 
senhor, o qual, s1·ndo introduzido no recinto, 
presta, junto a Mesa, o compromisso regi
mental. 

São successivamente postos a votos e ap
i;rovados em 3" discussão e enviados á Com~ 
missão de Redacção os seguintes 

PROJEJCTOS 

N. 23-1895 

O Congresso Nacional Fesolve : 
Art. 1.0 E' o governo autorisado a abrir 

um credito extraordinario ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores na importaucia 
de 6:000$ para despender dentro rlo corrente 
Pxercicio com Instituto Benjamin Constant no 
custeio de tres officinas creadas nos termos 
do art. 21 do regulamento approvado pelo 
decreto n. 408, de 17 de maio rle. 1890. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

N. 19-1895 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o governo autorisado a abrir o 

credito ~upplementar de 3 .341 :816$713 ao 
Ministerio da Industr·ia, Viação e Obras Pu
blicas, no exercício de 1894, applicado á !'U
brica- Garantia de juros a estradas de ferro, 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario . . 

N. 14-1895 

o Congresso Nacional resolve : 
Art . 1.0 E' o governo autorisado a abrir 

um credito sup plementar ao Ministerio da 
Mar inha na importancia de 4.516:323$080, 
para pagar as despezas já reconhecidas e ex
cedentes ás consignações votadas na lei do 
orçamento n . 19 1 B, de 30 tle setembro de 
1893, para o exercicio de 1894, sendo appli
cado ás seguintes rubricas : 

Secretaria de Estado . .. ..... . 
Quartel-General. ......... . . . 
Contadoria ................. . 
Commissariado Geral. ...•... 
Auditoria ..........•..•...... 
Arcienaes .• . .... .. .. . . . •..•.. 
Capitanias de portos . ..•.. . .• 
Forca naval •• . •••• .•••...•• • 

5:000$000 
3:000$000 
6:000$000 
1:000$000 

60$000 
917:76!499 

5:000 000 
752:28 039 
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Reformados .. . . .. . ... ..... . . 
Munições de bocca . .. . . .. . .. . 
Munições navaes . .. . .. . ... . . 
Material de cono;;trucção naval. 
Combusti vel . . ...... .. ...... . 
Fretes, tratamento de praças 

e enterros .•.....•......... 
Eventuaes . ........ . ..... . . . 

22:289$505 
436:815$8 10 
514:741:!;684 
550:000$000 
108: 157 026 

2:663$812 
1.191: 547$705 

4.516:323$080 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Tabella explicati'Da do credito de quat~·o mil 
quinhentos e dezesseis contos trezentos e 1linte 
e tres mit e oitenta reis (4 .516:223$080) 
que se faz necessario para pn.gamento de 
despezas do Ministerio da Marinha no exer
cício de 1894 

§ 1.0 Secretaria de Estado: 
Material: 

Pagamento de contas pela ac
quisiçã.o de artigos de expe
diente, impressões e enca-
dernações . . . . . . ... . ..... . . 

§ 3.0 Quartel General : 
Material: 

Idem Idem . . .. .... . . . ..•.. .. 

§ 5. ° Contadoria da Ma
rinha: 

Material: 
Idem idem .. . .. .. . . .... . ... . 

§ 6. ° Commissariado Geral 
da Armada: 

Material: 
Idem idem .. . ..... .. .•..... . 

§ 7.0 Auditoria.: 
Material: 

Idem idem .. ..•..•... . . . .•.. 

§ 12. Arsenaes : 
Pessoal: 

Pagam e n to do 
· pessoal da ad-
ministra.; ã. o, 
serviço geral, 
opera r i o s do 
quadro, effecti~ 
vos, extranu-
merario e ex
traordinario... 887: 763$499 

5:000$000 

3:000$000 

6:000$000 

1:000$000 

60$000 

Material: 
Pagam e n t o de 

contas diversas 30 :000$000 

§ 13. Capitanias de portos: 
Material: 

Pagamento de contas pela ac
quisição de expediente, im
pressõ~s e encadernações, 
attenrl1do o augmento soli
citado pelas alfandegas dos 
estados para occorrer á c.liffe
rença de alugueis dos pre
dios em que funccionam al-
gumas capitanias ....... .. . 

§ 15. Força naval : 
Pessoal: 

PagMnento de gratificaçõõs de 
embarque aos ofilciaes da 
armada e classes annexas .. 
§ 19. Reformados: 

Pagamento de soldo dos offi.
ciaes e praças reformados 
durante o exercicio .. ..... . 
§ 23 . .Munições de bocca: 

Pagamento . de facturas pelo 
fornecimento de generos aos 
navios e estabelecimentos 
navaes ...... . . . . .. . . ... .. . 
§ 24 . Munições na vaes: 

Pagament11 de contas pelo for
necimento aos na vi os e es
tabelecimentos de marinha. 

§ 25 . Material de constru-
cção naval: 
Pagamento ele contas pelo for

necimento aos navios da 
armada e ostabelecimentos 
navaes ..... .. ... . .... .... . 
§ 26. Combustível: 

Pagamel'!to de contas pelo for
necimento feito .. ... .•.. ... 
§ 27. Fretes, tratamento de 

praças, etc. : 
Para pagamento de fretes de 

volumes e tratamento de of
ficiaes e praças fór.a do hos-
pital e enfermarias ..... .. . 
§ 28. Eventuaes: 

Pagamento de gratificações por 
serviços extrardinarios, pas· 
sagens autol'isadas por lei e 
despezas não previstas ... ·· 
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917 :'i63$499 

5:000$000 

752:284$039 

22 :289$505 

436:815$810 

514:741$684 

550:000$000 

108: 157$026 

2:663$812 

650~000$000 
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Idem de gratificações de cam
panha aos ofücia.es na ar
mada e classes annexas e 
outros, no periodo de 6 de 
setembro a 31 de dezembro 
de 1893, que deixou de ser 
paga por falta de verba . . . . 541 :547$705 

4. 516: 323$080 

São successi vamente postos a votos e ap
provados em 2" discussão os seguinte:s artigos 
do projecto n. 27, çle 1895, fixando a força 
naval, para 1896: 

O Congresso Nacional decreta : 
Ars. l. 0 A força naval para o exercicio 

de 1896 constará : 
§ 1. 0 Dos officiaes do Cor·po ela Armada e 

elas classes annexas que fôr preciso embarcar 
nos navios de guerra e transportes dai União, 
conforme suas lotações, e dos estados-maiores 
elas esquadras e divisões navaes . 

§ 2. 0 (Como na proposta). 
§ 3. 0 (Como na proposta). 
§ 4. 0 (Como na proposta). • 
§ 5 .0 (Como na propesta). 
§ 6. 0 (Como na proposta). 
Art. 2. º Fica o governo autorisado: 
§ 1. 0 (Como na proposta). 
§ 2. •(Como na pr11posta) . 
§ 3. 0 (Como na proposta). 
§ 4. 0 (Como na proposta). 
§ 5. 0 (Supprima-se). 
§ 6. 0 (Supprirna-se) . 
§ 1. 0 (Supprirna-se). 
§ 8. 0 (Supprima-se) . 
§ 9 .0 (Supprima-se). 
§ 10 . A considerar na reserva os navios 

que precisarem de concerto que st:í prolonga
rem por mais de 90 dias . Cada um desses 
navios terá a borrlo o seguinte pessoal mili
tar: commandante, immediato, cornmissario, 
mestre, fiel e um quin_to da )Qtaçãp, perce
bendo os vencimentos de navio armado. 

Art . 3. 0 (Como na proposta). 
Art. 4. 0 (Como 111a proposta,) 
Proposta do go:verno,. a que se refere o 

projecto n. 27, de 1895 . 

Art. l. º A força naval para o anuo de 
1896, constará: 

§ I . 0 Dos officiaes do Corp0 da Armada e 
das classes annexas, que fôr preciso embarcar 
nos navios de guerrfZ e transpoFtes da União, 
conforme suas lotaçoes, e elos estados-maiores 
da:; esquadras e divisões navaes ; 
• § 2. 0 De 4.000 praças do Corpo de Mari

nheiros Nacionaes, inclusive 300 praças para 
as tres companhias de foguistas e I 00 da 
companhia de Maitt© Grosso ; 

§ 3. 0 De l. 000 foguistas con tractados de 
conformidade com o respectivo regulamento 
promulg;id0 para os foguistas extranume
rarios, emquanto o Corpo rle Marinheiros Na
cionaes não puder attentl er á~ exigencias de 
todo o serviço ; 

§ 4. 0 De 3. 000 aprendizes marinheiros ; 
§ 5. º De 400 praças do baitailhão de infan

taria de marinha ; 
§ 6. 0 Em tempo de guerra, do pe~soal que 

fór necessario . 
.Art . 2 . ºFica o governo autorisaelo : 
§ 1. 0 A engajar, para o serviço dai Armada 

Nacional, durante a paz ou a guerra, o pes
soal preciso par11 preencher os cla.ros que 
houver na força naval; 

§ 2. 0 A abonar mensalmente, ao;s que se 
engajarem como marinheiros nacionaes ou 
soldados, mais metade do soldo que ora per
cebem essas classes; devendo o prazo do en
gajamento ser, pelo menos, ele tres annos; 

§ 3. 0 A conceder aos marinheiros nacionaes, 
procedentes das escolas ele aprendi zes, que 
complet,, rem cinco annos de serviço,sem nota 
que o; clesabone, uma gratificação mensal, 
correspondente á metade do soldf> ela classe a 
que pertencerem; 

§ 4 . 0 A conceder a mesma gratificaição, 
equivalente á metade do soldo, ás praças do 
Corpo de Marinheiros Nacionae3 que comple
tarem o tempo legal de serviço e continua
rem a servir sem engajamento ; 

§ 5. 0 A reorganisar o serviço administra
tivo da Marinha; de accordo com as bases 
apresentadas pela commissão de 1884 ; 

§ 6. 0 A reformar o regulamento da Escola 
Naval, dando ao e~tudo um cunho mais pra
tico e tendo em vista o pr11jecto apresentado 
pela congregação da mesma escola em 1893; 

§ 7 .0 A reduzir o numero rlas escolas de 
aprendizes, estabelecendo-as em nª'vios apro
priados e dotando· as de turlo quant0 for mis
ter para o desenvolvimento do ensino profis
sional e elementar ; 

§ 8 . 0 A_ co:n~truir dous paióes de polvora 
em subst1tmçao dos que fora m destruídos, 
durante a revolta nas ilhas do Governador e 
de Mocanguê ; 

§ 9. º A mandar fazer os reparos de que ca
recem as fortalezas das ill1as de Villegaignon 
e das Cobras ; 

§ 10 . A considerar na reserva os navios 
que precisarem ele concertos que ~e prolon
guem por mais de 90 dias. Cada um desses 
navios terá a bórdo o seguinte pessoal mili
tar; commandante, immediato, commissario, 
mestre, fiel e um quinto da lotação, perce
bendo os vencimentos fie navio armado . 

Art. 3. 0 O ministro da marinha, de ac· 
co~do com o da industria, viaçffe,o e obras pu
blicas, pmvidenciará para çtue as co,rnparüüas 
de ua ve~·ação sub~enci.óuadas · pelo Estado_ 
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sejam obrigada-s a construir seus návios com 
os requisitos mrl ispensaveis para, na even
tualidade de guerra, serem convertidos em 
cruzadores . 

Art. 4. ° Ficam revogadas as disp•Jsicões em 
contrario. 

Capital da Republica do· E-tados Unidos 
do Br'azil. 9 d~ maio de 1895 . - O Presi -
dente da Republica, P riiclente J. de J.1oraes 
Barros. 

E' sem debate approvada a redacc:-ão final 
do projecto n. 21 A, ele 1895,para ser enviado 
ao Senado. 

Continua a nova discussão do projecto 
n. 5A, de 1895, a qual havia ~ido interrom
pida . 

O Sr. Antonio de Siqueira
Sr. presidente, não pretendia tomar parte na 
di scussão do projecto que ora está submet
tido á consideração da Gamara, si não fóra 
um acto expenido pelo ·r. :.\Hnistro da Yia
ção, que veiu i entar ria prova. de concurso, 
que aliás o mesmo ministro julgou es encial 
e indispensavel para os funccionari1•S ''º Cor
reio da capital, os funccionarios da admini
stração de Minas, que foram nomeados dentro 
do mesmo periodo a que o projecto se ·re
fere. 

O R. F'RA.'lCl co VEIGA- Póde ser e estou 
certo de que é o ~es~o periorlo, porque 
V. Ex. o diz, mas nao sao as mesmas con
dições . 

A censura procerlerà si se provar que se 
trata das primeiras nomeações. 

O Sa. A:-;Tox10 DE SrQUEIRA.-Os funcciona
rios do Correio Fe-ieral, que estão endo ub
mettidos a ~ ta prova e~sencial. como reputa-a 
o Sr . Mm1stro da Viação, foram nomeados 
para prover as vagas que se deram em conse
q.uencia da ultima reforma da repartição, e 
1ora1'.!1 _nomeados durante o regimen do E-tado 
d~ s1t10, ~o qual me p~rece que as dispo i
çoes regula.mentares nao foram respeitadas 
em absoluto . 

Esta questão está, a meu ver, no numero 
~aquellas r1e que a Gamara ja tomou conhe
c1mento, !3 a que deu a sua approvação, e ba 
poucos dia el!a recebeu, como parte inte
grru:ite da medidas de excepção e extraordi
nar1as tomadas pelo ex-vice-presidente da 

. Republica. a sancção do Senado . 
Aparte isso, a. ultima parte do artiao em 

que se baseou o Sr. YJ:in istro. da Viaçã; para 
reputar C?mo prova. es enc1al da. lei para 
poder a91'.111a.tar de ua capacidade, porque al
guem dizia que grande numero de- es func
cionarios nomeados er·am anaJphabetos e 
como tal incapazes ele exhibirem as func~ões 
dos cargos pa.ra que tinham sido nomeados. 

E-tes funccionario~ teem até boje, depois de 
u m anno e tanto ele exercício na repartição, 
desempenhado os seus cargos sem que te
nha havirlo a menor nota de incapacidade . 
( Apr1iados .) 

Teem prestado a.s prova e-senciaes exigi
das pelo Sr. ~Iinistro de Yiação, apre ntando 
além disso, as provas de portuguez, francez, 
inglez e geographia. 

CauRa.ndo-me e pecie umas tantas anoma
lia~ que se observam nos actos do Sr. :Mi· 
nistro de Yiac:.ão, tendo diversas theorias para 
um mesmo umpto, tratando-se neste ca·o 
dos Correio Federaes, fui advertido de que. 
em relação á. materia que se discute, S. Ex. 
a l de junho rl o corrente anno, havia expe · 
dido um acto pelo qual dispensava dessas 
provas, que S. Ex. repu~ ess~nciaes nu Cor
reio Federal. ao funcc10nar10 desta cat.e
goria dos Correio il e :Minas . 

Eis o acto de S. Ex. (tê) : 

« Em solução á consulta do director-geral 
r1o Correio , sobre si estavam ou não su
je•to a conc11r o os. empregados ra sub
administraçõe de ~!mas Geraes .. declarou- e 
que ta.e funccionarios es~vam I entos rlessa 
formalirlade, por terem sido as _suas no_mea
çõe as primeiras feitas para a mstallaçao de 
serviços novos . » 

I to que é uma prova essencial no ~rviço 
federal é para Mina.s uma pura formalidade, 
com o que se abre uma excepção que elas i
fico odiosa. 

Quando, para ru nccionarios que foram n~
meado prov.,ndo cargos de categorias ~à 
existente nos correio federaes , o Sr. mi
ni tro julcra. indíspensavei estas prova de 
capacidade, sem se lembrar de que estes func
cioun.rios j[i là. encontram collegas de cat~o
ria cujas funcções vão exercer e q~e por_ isso 
me-mo lhe poderiam designar as 1unc~oes a 
que teem de dar cumpriment.o, como e que 
. Ex:. manda rlispensar dessa prova. a fui:ic

cionarios que vão prover. cargo de se~':Cº 
inteiramente novo, i tO e, em repart1çoes 
onde não existem funccionarios das cate
gorias que elles veem prover, onde, :p~rfanto, 
não enc0utrarão uma pessoa hab11Ita.da a 
inicial-os no cumprimento de seus devere~ ~ 

Ois-e o illu.tre repre entante do E tado e 
Minas que diseutiu a questão, que no co~
petia, como primeiros guardas da Coo t1-
tuição, velar com o maior empenho pela. seu 
exacto curnprimento. . . 

ervindo-me de te argumento para JUSti
ficar a minhas pondera.ções. combatendo o 
projecto, acceito-o e fa90 voto para que 
cada um de nós, na me~1~a de nos a ror~a , 
concorra para que attrnJamos a esse cleside· 
ratuni . (Apoiados .) 
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Mas, si é isto o que S. Ex. quer e o que 
todos nós queremo:;, é injustificavel o acto 
expedido pelo Sr. ministro no dia 1 de junho, 
quando S. Ex. nevia abundar nos mesmos 
intui tos e nas mesmas idéas. 

Si é uma fo.:posição de lei que o Sr . mi
nistro quer fazer cumprir para se prover 01: 
logares que se abriram por occa~ião de refor· 
mas dos Correios federaes, acho original 
que elle dispense dessa mesma formalidade, 
os funccionarios que vão prover os legares de 
serviços inteiramPnte novos crearlos no Estado 
de Minas. (Apoiados.) 

Sr. presidente, eu não tive outro intuito 
tomawlo a palavra sobre este pro,iecto sinão 
tornar patente a incuherencia do Sr. ministro 
quanrl o se trata de regular ass11mptos da 
mesma natureza, concorrendo com esse pro
cedimento para que lavre a descrença entre 
os runccionarios que, prnvidos nesses legares, 
até hoje teem dado de si as melhores provas 
de capacidade e de cumprimento de seus de
veres . 

Tenho concluído. 

O Sr. Vergne de Abreu - Sr. 
presidente, não tive occasião de assistir aos 
discursos que já foram proferidos a respeito 
deste projecto. 

Por isso V. Ex . e a casa me hão de re
levar que venha rl espretenciosamente tambem 
desenvolver as objecções que elle me 
suggeriu . 

Estou verifJcando, e commigo todos 
aquelles que são um pouco tímidos nesta 
faina de legislar, que esta Camara em pouco 
tempo vai tornar-se a Chanaan de tor1os 
os p1•ejurlicados ou despeitados com acto 
do Poder Executivo na legitima esphera de 
suas attribuições. 

O SR. V ALLADA1rns- Apoiado. Isto é uma 
anarchia. 

o SR.. VERGNE DE ABREU - Aproveito o 
aparte do nobre deputado, isto é uma ver
dadeira anarchia. 

O SR. BR1cro l?ILno - Só sinto que V. Ex . 
tenha acorda'lo tão tarde. 

o SR . VERGNE DE ABREU- A Camara está 
com _efreito, de~de muito tempo, um pouco 
desviada das verdadeiras normas, dos seus 
verdadeiros attributos . 

O papel dos corpos legislativos em toda a 
parte, e com ~aioria de razão nos paizes que 
adoptam o reg1roen presidencial, é fazer leis 
geraes, estab~le~e~ normas certas sem preo
ooupação de i~d1v_1duos ou de pessoas; e ao 
Poder Executivo mcumbe e:x:ecutar essas leis, 
sem se atastar dos limites estabelecidos pelo 
legislador, fazendo, entretanto, na sua appli
cação, as distíncções que os casos occurrentes 
requererem. 

Entretanto, nós, no proposito de satisfazer 
e contentar todos os paladares, não nos limi
tamos a fazer leis casuísticas; depois de pro
mulgadas estas leis, voltamos atraz emen
dal-as e remendal-as de modo inconveniente 
e descabiuo . 

R;u não venho fazer a apologia do systema 
dos concurso~ ; elles teem provado mal em 
diversos paizes, e muito mais no nosso onde, 
além do vicio congenital da vadiagem, ha o 
patronato e o compadresco . 

o SR. ERICO COELHO -Qual é o criterio que 
V.Ex. tem para julgar da competencia, em um 
paiz "nde não se escreve, não se estuda e 
não se lê ~ 

o SR. VERGNEl DE ABREU - Eu não estou 
fazendo a critica do systema. Não sou enthu
siasta dos concursos ; mas uma vez que a lei 
de I 1 de Outubro de 1893 exige concurso para 
o provimento de diversos (·argos do Correio, 
eu acho que, quando essa lei não abriu ex
cepção alguma, não temos o direito de abril
as agora e tarr1iamente. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA - Devemos en
tão responsabilisar o governo por ter nomeado 
lentes sem concurso. 

o SR. VERGNEl DE ABREU - Não quero 
fazer a critiCtt das nomeações feitas pelo go
verno provisorio para os cursos superiores 
a Republica . Si algumas dellas foram in

felizes; na maioria, força é confessar, o go
verno procurou aproveitar aptidões já co
nhecidas em concursos anteriores para cargos 
de egual natureza, ou aptidões reveladas em 
provas que não deixam ue ser um verda<leiro 
concurso, como é o tirocínio academico, onde, 
além rlo julgamento dos exame!'! finaes, os 
estudantes estão sujeitos a provas diarias , ao 
cadinho continuo elo julgamento de seus pro
pi•ios condiscipulos. (Apartes.) 

Si é verdade que o governo provisorio 
claudicou quando preencheu dUierentes car
gos do mAgisterio superior, independente de 
concurso, não obstante a exigencia dos re
spectivos regulamentos.elle tem a r1escu lpa de 
que era um governo revolurionario, que pre· 
cisava l"eorganizar immediatamente os cursos, 
preench..-r todas as vagas, e não podia,mesmo 
porque lhe seria difficil, fazer os concursos 
em massa. Mas agora o caso muda de figura, 
não se trata. de corpos docentes. 

o SR. ERICO COELHO- Nem o acto é do go
verno provísorio, é do governo definitivo. 
(Ha out1·os apartes.) 

o SR. VERGNE DE ABREU- O debate desde o 
principio que está com tendencia para se 
acalorar sem motivo, porque o assumpto é 
muit.o arido e pouco emocionante, não dá. en· 
sanchas a taman.Ua. vehemencía. 
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A lei qi.:.e reorganisou o snviço dos Cor
reios da Republica exigiu o que se tem deno
minado concurso;rnasque não érestrictame11-
te concurso litterario. porque se trata de um 
conjuncto de provas, algumas litterarias. ou
tra-s de caracter di>erw, como os titulus de 
antiguida1le. serviços publicas e mer. cimen
to pessoal, etc. 

Mas a lei exige, entre outros requisitos, o 
concurso litterario; e V . Ex. comprebende, 
Sr. presidente, que. achando-se o fuucciona
lismo publico entre nõ~ já tão pre.iudirado, 
como foi no antigo regímen e no principio do 
actual, pela facilidade das reformas, pelo ar
bítrio das re •. rganisações e pelo patronato · si 
o governo, si o parlamento não impuzerem 
u ma cer ta peia, uma certa reslricção ás no
meações, o no so funccionalismo ac bará por 
decahir completamente. por p rder-sedet •do. 
em detrimento dos interes•e.s gerae. do p •iz. 
dos interesses do servi.,:o publico e d 1 mora
l idade e ju~tiça da administrctção. 

Mas o regulamento que procurou acautelar 
e garantir algum acer to na nomeações. 
procurou tambem e principalmente protege'" 
os direitos adquiridos de funcc1onal'io :i.nti
gos, de um pessoal numeroso e cheio i'e ser
viços em repartiçõesjá orga 11 i ·adas. 

O pessoal dos Correios da Republica é nu
merosíssimo, e si todos e se funccionarios 
não e~cuntra~em ela parte •le eu- superi
ores h1e~·arch1cos. na administração i<uperior. 
no Prestrlente da Republica, protecção e abri
go contra o favol'itisrno insaciavel e contra a 
investida que nós vemos 1odos os dias, que 
nós presenciamos. de novos pretendentes de 
p~oa. · e Ll'anhas ~ r~partições que que~em 
ga.lg ... r lo~o nas primeira nomeaçõe o;; po . 
tos superiores; a que ficarão reduzidos neste 
pa.iz '. aliás já tão empobrecido pela. emprego
mama,os pobres empregai!os que sacrificaram 
longos annos de seviços ao funccionalismo 
publico~ 

O SR. ERico CoELBO- Si o acces o é de
pendente de concurso, o accesso não dá por si 
só a virtude de subir. 

o Sn. . VERGNE DE ABREU-D-\-se uma com
binação feliz do concurso com o accesso por 
merecimento. 

O SR. ERICO COELHO - i:nrão não ar"u
mente com aquelles que teem direito ao 
accesso. 
. o SR. VERGNE DE AB REU- Mas, Sr. presi
r1ente, tambem º· qu~ ~ lei, o que o regu la
mento teve em vista, foi premunir e asse"urar 
os direito ad•]Uiridos dos di.fferentes f:incci
onarios do Correio, e ao m.esmo tempo respei
ta.ndo tanio quanto possivel esses direiws 
escolller para a~ f~ncções supcriore;; aquelle~ 
empregados mais mtell•gentes, que tivessem 

Camn.ra V. II 

qualidades e aptidões mais elevadas. Por isso, 
a lei com binau a antiguidade com as provas 
do concurso li tterario. 

Mas, o que fez o ministro, ou o governo 
que teve occasião de realisar esta reforma 1 

Encheu a repartição de empregados novos, 
de pe oa estra.nhas ao quadro, preterindo 
direitos adquirido de empregados antigos. 

0 SR . MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Não 
apoiado, V. Ex . deve começar por definir o 
que sejam direitos adquiridos. 

o SR. VERGNE DE ABREU - Na hypothese, é 
o direito que tem todo emprega.do ao accesso 
na. repa.rtiç'ão em que serve ... 

0 SR . MEDEIROS E ALBUQUERQUE - De 
accordo com a lei. 

o R . VERGNE DE ABREU- . •• garantido 
pela lei. O nobre deputado quando entrou 
na vida política não foi de certo para ficar 
marejando no- po tos inferiores ; foi para 
ascender ás posições mais altas . 

o SR . MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Fico 
sabendo que V. Ex . considera a. posição de 
deputado uma posição inferior . 

o SR. ER!CO COELHO dá um aparte . 
o SR. VEJRGNE DE ABREU - A po1itica tem 

tam bem sua hiel'al"Chia. (Apai·tes .) . • . 
Sr . pre idente, V. Ex . vê que vim a t ri

buna apenas para fazer ob~ervações muito 
ligPiras, mas estou sendo obrigado a attenrler 
ao aparte com que me llonra.m os meus 
il lustres collegas. O governo, por_occasião d.e 
preencher as vag~s , em regra na.o a.ttendeu 
ás exigencias da lei, nem quanto ao concurso, 
nem quanto ao accesso. No me_uEstado- devo 
declarar a V. Ex. e aflirmar a camara que 
não vim f 11lar sobre este projecto com apre
occupação ele interesses do ~eu Esta~o - na 
Bahia o governo passado na.o aprove_itou, ao 
que me consta, os antigos funcc10uar10s .. • 

O SR . Jo É lGNA.cro - Não apoiado. 
o SR. VERGNE DE ABREU- . . . prejudi

cando inteiramente os funccionarios exi ten
te e fazendo até aposentadorias forçadas e 
iniquas para abrir ch.1.ros nos logares supe-
riores r1o Correio . (Apartes. ) . 

E' assim que nomeou quatro ou mais e~
pregados para a a<lmmistração dos C?rre1os 
da Bahia, que nem só não pertenciam aqu~a 
administração. como tambem não sa.t1s e
ram ás exigencias do conrurso. E o go~ern_o 
que as'im procede, attenta contra os mtm
tos do legislador, contra a convenienc1a. ~o 
erviço, contra a natural protecção e Vlgl-

lancia que a a1ministraçã.o deve exercer 
sobre os seu auxiliares . 

A Gamara bem sabe que já_ é muito p~e
caria a vida do ernpreg·ano pu~llco entre r,ios, 
e si a lei não procurar garantir as suas fun

~o 
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cções, não haverà homem valido, intelligen- 1 0 SR. VERGNID DE ABREU- No Estado da Ba
te e apto que queira rlerl icar a s~•a actividade hia, por exemplo. Não quero citar outros, 
ao fünccionalismo publico, porque te1·a sem- porriue não é essa a minha incumbencia,fazer 
pre deante de si a ela va dos abusos e no- citações; aprecio os factos em geral , em these, 
meações em acto de reforma. é esta a minha intenção. 

O proprio re~t~lamento dos correios não fa. Mas, Sr. presidente, o ministro que fez 
cilitava de maneira alguma semelhantes no- cassar di.fi'erentes no.neações injustas e ille
meaçõe,; : a primeira vista , porque ja era gaes; illega.es porque foram fei tas contra dis
unia repartição organi.'ada, com pessoal nu- posição expr~s~a dL• lei, injustas porque füri
merosissimo, com o seu serviço em progres- ram interesses legitimas e rl ireitos adq uiridos 
sivo andamento, e si havia ensejo para uma de empregados antigo,; naRepartiçãodos Cor
ou outra nomeação nova, o governo não ti- reios, violentamente e.;;bulhados dos lagares 
nha motivos para ir buscar candidatos fóra que lhes perte11ceriam por accesso; o ministro 
da repartição, ja servida por empregados ba- que cassou semelhantes nomeações , dizia eu, 
bi l is~i mos , antigos e merecedores cleese pre- entendeu conveniente, tempos depois , preen-
mio . chel-as. 

Mas, o principal argumento que me indis- E preenclleu- as como, Sr . presidente~ At-
põe contra e·te projecto, que fereª Consti- tendem.lo rigorosamente ás di. posições do re
tuição e contraria ás boas regras de direito, guiamento em vigor, i:>to é, dando accesso a 
attribuindo á lei e.fi'eitos retroactivos , é que todos os empregados que estavam no caso de 
elle de fórma alguma vem attender <ot conve- tel-o pelo sen rnerecime11L0 e antiguidade. 
niencia do serviço publico . o ministro, portanto, que cassou nomea-

0 digno Ministro da Industria e Viação, é ções illegaes e injustas, preenchendo logo as 
insuspeito a qualquer dos grupos desta Casa, vagas abertas, de accordo com a lei e com 
a qualquer dos partidos militantes no paiz, inteiro applauso de todos o chefes do serviço 
porque S. Ex . , póde->e dizer . entrou para tera de annullar novamente os seus actos, si 
sua ~as ta se~ pr~occupação de odios .e p~e- fàr adaptado o projecto em discu ssão. 
vençoes ~a~t~clar1~s , só11!-_enLe com 0 rn~~tlt? Eis o que irá produzir este projecto, esta 
de bell?- ser vir o s~u _paiz, de bem ser .1r ª lei de effeito retroacti vo porque é o que pr e-
R_epubhca, de contn~m~ para. ua: consolida- , t endem. ' 
çao, faz_end~ e d~tr~bumdo Justiça ª todos Preferiria que o Congresso mais franca-
sem dtstwcçao. ( poiados.) mente, votasse uma lei declarando que, de 

A nenhum de nós é possível recusar ap- ora em den,nte ou du r ante cer to numero de 
plau sos á maneira sincera pela qual o Sr . a110os, fi caria dispensado o concur so para 
Dr. A11ton io OlynLho, sem estreitas preoccupa- provimento dos cal'gos do Cor reio: isto bem, 
ções de partidarismo, continüa na sua pasta porque o Congresso póde legislar para o fu . 
a corresponderá expectativa de todos quan- turo . 
tos saudaram a sua escolha e nomeação. Mas, vir dizer- ficam dispensados de con-
(ripoiados.) curso os empregados nomeados até tal data, 

Ora, o nobre minist ro não porlia acceitar isto é dar á lei .u m caracter muito pessoal, 
nem confirmar, como irrevogavei~, quaes- inconstitucional. abaixo até da competencia e 
quer desacertos ou injustiças do seu ante- respeitabilidade elo Parlamento. (A.poiados e 
cessar, conforme deixa ubentender o parecer não npoindos ·) 
da commiss5.o; porquanto 0 aviso de s ~x., E' uma lei pessoal, que vae affectar só
ª que se alludiu como fundamento do .projecto, mente interesses de um pequeno numero de 
não reconheceu, não deu nem tirou direito aos am pregaclos, prej udicando ali ás o r espeito e o 
empregarlos nomeados com iu fracção 11a lei e acatamento que devem merecer os :tetos do 
a despeito do regu lamento ; ao contrario Congresso e exautoranclo o Poder ExPcutivo 
mandou logo cass<1r algumas nome;1ções e em assumpLos de sua attribuiçiio exclusiva . 
dispensar os funccionarios estranhos ao qua- · Portanto, Sr . presidente. basta apreciar a 
dro da repartição e que para ella tinham en- primeira e mais vi.sível consequeocia rle tão 
trado se1_u concurso, nem direitos adquiridos.. inCeliz projecto, para se apurar a sua incon-

Em v1rtu de ileste aviso, de 22 de abril elo veniencia · 
corrente anuo, foram legitimamente de~titu i- O governo, eu acredito, não terá occasião 
dos de seus cargos varias funccionarios que d.e sanccional-o ou não, porque me parece 
tinham sido illegalmente nomeados . q11e e, te p rojecto não chegará aos seus ut-

Abertas as respectivas vagas, 0 ministro da times termo:.; mas, admittin<lo que chegue, e 
viação as preencheu já, em di.trerentrs Esta- que o governo o sanccione, o que vira acon
dos, de accorclo com as disposições regulamen· tecer~ 
tares . O SR . Earco CaELHo- Parece que V . Ex . 

O SR . THOMAZ DELFINo-Em que Estado~ está na intimidade do governo . 
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o SR . VERGNEl DE ABREU-Absolutamente 
não, mas o bom senso e o criterio de que tem 
dado provas o governo, me autori-am a. acre
ditar que semelhante projecto não será san
ccionado . (Apartes . ) 

VV. EEx . devem compreben"ln que não 
faço nenhuma injustiça aos autore do pro
jecto; elle não convém ao serviço publico, a 
sua primeiraconsequencia é provocar a maior 
balburdia no serviço dos correios . 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
o SR. VERGNE DE :\BREU-O nobre depu

tado é injusto para com o Sr. Ministro rla 
Viação. 

No correio todas as nomeações que estavam 
no caso de ser anoulladas, o foram prompta
mente . 

V. Ex. conhece o aviso do ministro que 
mandou dispensar empregados que tinham 
si elo nomeados com preterição do regulamento 
e da lei. 

.Agora, o que s. Ex. não quiz fazer, por 
•1rtude de sua benevolencia, foi annullar no
meaçõe que deram-se dentro da propria re
partição. S. Ex. não q uerenclo i ocorrer na 
pécha de per~eguiclor ou de reactor, mandou 
que esses empregados satisfizes 'em os r equisi
t?s déJ: lei, isto é, que aquelle que ja perten
ciam a repartição do correios mtrassem n:> 
concurso para que sua.s nome •cõei; pud98~em 
prevalecer e ser Jegitimarlas. Nada mai.s jus
to e equitativo . 

o SR. ERICO COELHO-Justiça IJOli t ic:i . .. 
o SR. VERGNE DE ABREU- E V. Ex. quer 

desconhecer ao Poder Executivo o direito de 
exercei- a? Quer negar· lhe o direito de conlJe
ce~ os funccionarios, de apreciai-os. de apro 
veitai-os, de da.r-lhes as devidas promoções ? 
' Ü SR . MEDEJROS E ALBUQUERQUE- Foi O 
que fez o governo pa sado. 

o SR. . VERGNE DE ABREU- Infringindo a 
lei, menoscabando-a. 

o SR. ERICO COELHO- \ .Ex. es1.á entre dous 
fogos (Risadas .) 

. o SR. VERGN.E DE ABREU- Por isso, Sr. pre
sidente, o m1111stro annullou as nomeações 
que estavam no caso rle ::;er annullad~; os em
PEegado estr.an~os introduzidos nas reparti
çoes do correio, foram dalli excluirlos 

O que o ministro não quiz f zer f~i levar 
ao extremo e~se r igorismo; quant~ aos em

·pr~gados que Já pertenci.am ao CO['J'eio, s. Ex., 
al11ando sua benevolenc1a com as exigencias 
da lei, rnanrlou que esses se submette sem 
a concurso, onde a.']uelles que não e tivessem 
no caso de ser aproveitados, deixal-o- iam 
de ser. 

Ainda mais, o Congresso está invadindo at
tribuições do Il)iilistro, ou do PorJer Execu
tivo . 

O ministro, ainda em aviso datado de 8 do 
corrente. attendendo ás inl'ormações presta
das pela sua Secretaria, mandou dispensar 
do concurso aquelles empregados que con
tassem mais de quinze annos de serviço. 

o SR . MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Qual a 
lei que determina isso ? 

UM SR. DEPUTADO- Qual é Q criterio do mi· 
nistro ? 

o SR. VERGNE DE ABREU-O criterio do .mi
nistro, é o criterio da administração que sabe, 
que tem elementos para bem apreciar e conhe
cer todos os seus subordinados e auxiliares . 

Mas o que póde fazer o ministro , nãp póde 
fazer o Congresso; não está no esphera de 
suas attribuições. 

o SR .• fEDEIROS E ALBUQUERQUE- Violar a 
lei não e tá na esphera das attribuições do 
ministro . 

o SR . VERGNE DE ABREU- V . Ex . desco
nhece que a equidade póde valer tanto quanto 
a lei? 

(Trocam-se muitos apartes.) 
Sr . presidente, estou convicto de que 

e tou amparando a boa causa., de q~e estou 
prestando um serviço ao meu pa1z. e 3:º 
Congresso, impedindo que se v~te aq1:n mais 
uma lei absurda, mais um proJecto mfel1z . 
(.4poiados e não apoiados .) 

Essa consciencia me dá calma bastante para 
resistir á tempestade de apar~e~, que m~ estão 
tornando impos,ivel o exe1'c1c10 da tnbuna. 

o ConO'resso no intuito de attender ás pre
tenções particulares deste ou claquelle indivi
duo, de um pequeno ou d~ um grande numero 
delles, quer votar uma 1~1 de_caracter reti:oa
ctivo, declarando que c1dadao~., <JUe fora~1 
nomeados a despeito da prob1b1çao da lei, 
fiquem clispensados do concurso. 

O SR. Emco COELHO - E' uma mer1ir1a polí
tica de equidade, não é propriamente uma lei. 

o SR . TTIOMAZ DELFINO - E' uma lei de in
terpretação. 

o SR . VIDRGNITI DE ABREU - Não é tal, por
que então dir- se-ia melhor: ficam abolidos 
os concursos por inuteis e insuflicientes. (Ha 
apartes .) . _ 

Mas, Sr. presidente, apesar da oppos1çao e 
divergencia de alguns collegas que me ou
vem, repito : o Cong1•esso não póde fazer leis 
pessoaes e de excepção ; ao pas~o que o mi
nistro póde no melhor interesse e com o 
ponto de vista mais pi·atico que lhe . ass1st~, 
como administrn.dor e executor da _lei, acce1-
tar, como esLá fazendo s. ~x._ o 1Vlim~tro da 
VH:ão, não uma excepçãb a lei , ma.s simples 
modificações nos seus detalhes e effeitm:. 

O SR. Tuoi\IAZ DELFINO - V. Ex. está argu· 
111entando com os a.utores do projecto. 
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o SR. VERGNE DE ABREU -Lerei o projecto 
si V. Ex. o exige. 

Os nobres deputados, querendo attender a 
quinhentos e tantos cidadãos, que prestaram 
relevantes serviços á Republica, vão entre· 
tanto causar á repartição dos Correios, á 
administração publica., um grande embaraço, 
obrigando, por exemplo, o Sr. ministro da 
viação, nada mais nada menos, do que are· 
vogar, a annullar actos do seu ministerio, 
que cassaram diversas nomeações, e a retirar 
dos seus postos empregados que já obtiveram 
accesso justo e legitimo. 

o SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Como os 
outros. 

o SR. VERGNE DE ABRlfü - Especialmente 
neste caso, com legitimo direito. 

VV. EEx. presumem ter mais competencia 
do que o Sr. ministro, do que o governo do 
paiz, para aquilatar ou aferir o que sejam -
serviços relevantes á Republica. 

o SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Temos 
egual, e, legislanrlo. temos superior. 

Q SR. VERGNE DE ABREU - Sr. presidente, 
V. Ex. me ha de permittir que conteste o 
nobre deputado por Pernambuco, 

Nós não temos esse direito que S. Rx. pre
sume. O competente, Sr. presidente, p~ra 
aquilatar os serviços relevantes dos diffe
rentes funccionarios, são seus superiores 
hierarcbicos ; é a administração publica. su
perior, que conhece coroo elles exercem os 
seus empregos, quaes as fa ltas por elles com
mettidas, quaes as notas que teem nos ar
chi vos das repartições publicas ; mas, não 
póde sel-o uma assembléa política, que quasi 
sempre alarga, e alarga ás vezes de modo 
desa.~trado e infeliz, a sua justiça politica . 
(Ha apartes .) 

Não se deve confundir favoritismo com 
equidade. 

O SR. MEnEmos E ALBUQUERQUE - Entre os 
dous favoritismos, do miai tró e do Con
gresso, V. Ex. prefere o do ministro. 
. o SR. VERGNE DE ABREU - Confesso que 

sim, porque o ministro ou o Poller Executivo 
tem o direito de nomear ou demittir, o que 
não tem o Congresso. (I'rocam-se muitos 
apartes.) 

Sr. presidente, eu deveria substituir o pro
jecto, por uma emenda concebida nestes ter
mos: - «Ficam .b~m nomeados, queira ou 
não queira o mm1stro, todos os cidadãos, 
que, até 29 de novembro de 1894, o forampara 
os clifferentes cargos e funcções do Correio 
Federal. » 

o SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE dá um 
aparte. 

o SR. VERGNE DE ABREU- V. Ex. não sup
pon ha que escreve em liogua que nós não 
comprebendamos. 

O projecto póde muito bem ser substituído 
por esta emenda, que pretendo mandar. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - V. Ex. 
votou ou não para que se repuzessem os 
galões nas fardas dos aspirantes de ma
rinha? 

o SR. VERGNE DE .AllR.EU - Esta é outra 
questão e vem fóra de proposito a analogia 
invocada por V. Ex. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Nio ba 
cousa mah; personalissima do que isto. 

o SR. THOMAZ DELFINO - A paridade é 
absoluta . E' uma lei para doze pessoas ; é uma 
lei de opposição ao governo . 

O SR. VERGNE DE ARaEu - Mas, Sr. presi
dente, dizia eu que ao Poder Executivo as
siste o direito de aferir o merecimento dos 
differentes fünccionarios das suas repartições, 
o gráo de aptidão que possuem e os serviços 
relevantes que allegam. Demais V. Ex. sabe, 
e eu peço licença para neste ponto responder 
ao meu coll Pga e amigo, o nobre deputado 
pela Capital Federal. que está talhado para 
fazer todos os milagres, inclusive o de fazer 
passar este projecto iniq uo e abrnrdo, porque 
não ha quem resi$ta aos affagos do Sr. Thomaz 
Delfina . Confe~so que estou fazendo a mim 
mesmo grandeviolencia e constrangimento, 
contrariando a S. Ex . 

Mas, Sr. presidente, eu direi ao meu hon
rndo collega-esta grande capa, este grande 
manto dos serviços relevantes á Republica, 
tem abrigado muito genero deteriorado e con
trafeito. 

O SR. VALLADAR.ES - Muito contrabando. 
o SR. VERGNE DE ABREU - Muito contra

bando, como muito bem diz o nobre collega 
por Minas. 

V. Ex. sabe que foram distribuídos em 
remuneração a serviços relevantes, prestados 
em defe a da ordem legal, postos honorificas 
e patentes do exercito a cidadãos que ,jamais 
concorreram para a victoria da legalid ade . 

Muitos delles eram até suspeitos de um tal 
ou qual compadresco com a causa revolucio
naria. V. Ex. sabe ainda mais, e eu poderia 
citar muitos factos, que, por fatalidade ou 
má fé, foram remettidos ás prisões de esta
do, áf:l violencias de gemonias sem qualifica
ção, homens que tinham prestado á legali
dade e ao governo, até o dia 13 de março,ser
viços modestos. si não relevantes. 

En fujo de citar mesmo o nome de uma 
victima do seu dever, tão mal compreben
dirlo, que ingratamente succumbm nos hor
rores do carcere, á mingua de recursos me-
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dicas e de quaesquer soccorros . Entretanto, 
morreu victima innocente, sob o peso de 
atroz calumnia que o arrolou entre os suspei
tos . Todos conhecem o triste desfecho úe uma 
vida nobre, como foi a do joven bahiano Dr. 
João Pinto do Couto, medico da armad&. e 
que esteve a serviço do governo legal até o 
dia 13 de março de 1894 . 

Todos nós, Sr. presidente, temos já expe
riencia de como se malbara.tavam os «rele· 
vantes serviços» e como teem sido elles 
premiados. Para uns, favores excessivos, 
para outros, severidade extrema. 

Mas, Sr. presidente, si o Congresso quer 
ser prudente, deve rejeitar este projecto . 
Nós deve.lllos estar capacitados de que o il
lustre Mini5tro da Viação ha de attender, tão 
bem ou melhor que nós, ás exigencias do ser
viço publico e á equidarle. Demais, o Con -
grasso não póde invadir attribuições exclu
sivas do Poder Executivo; não póde, sob 
pretexto de fazer leis, mais ou menos sug
gestivas, impôr nomeações que o ministro 
entende não dever revalidar. (Apartes.) 

. Esperemos, porque estamos aqui para le
gislar para o paiz, e não para fazer la vores a 
uma <luzia ou a centenas de pretendentes, 
esperemos que o illustre ministro cumpra 
C~IJ?. o seu dever, attenrlendo não só aos prin· 
c1p1os de equidade, como á lettra da lei, dos 
regulamentos que elle tem obrigação de 
cumprir. 
. A menor impugnação .que faço ao projecto 
e que elle, como outros que se tem pretendido 
aqui ap1·esentar, tem o caracter insanavel de 
uma lei retroact1va . (Apoiados, não apoiados 
e apartes . ) 

A lei determinou que, para o preenchi
mento de taes ou taes cargos, se exijam taes 
ou quaes requisitos, estas ou aquellas provas 
de habilitação, e entre ellas, o concurso. 

O mrnistro, em momento de precipitação, 
para _premiar serviços á Republica, fez no
meaçoes a troche-moche sem se importar com 
os concursos. 

Acóde o Congresso e decreta : «Ficam habi
litados como si ~ivessem passado por concurso 
~odas os funccionarios que foram providos, 
i~d~pende?te. delle :1> . O que vem a ser isto, 
smao dai· a lei um caracte1· relroacti vo? 

O que é isto sioão retirar a uma lei que 
foi promulgada regularmente um dos' seus 
efi'eitos princi paes ? (Apartes.)' 

Eu, portanto, Sr. Presidente votarei contra 
o projecto e não me commo~erei deante de 
t~das as ra zões. que SS . EEx. allegaram, e 
hao de allegar ~nda._para encampar mais este 
absurdo e esta mvasao de attribuições. contra 
a lettra expressa da Constituição e contra um 
dos principias car~eaes do nosso r egímen, 
que assenta essencialmente na separaQão e 
harmonia dos poderes publicas. (Muito bem,) 

O Sr. Thomaz Delfino diz que 
o orarlor precedente, capaz de hu·gos vôos nas 
questões mais transcendentes, ainda neste 
aõsu:npto _singelo, pela, sua palavra facil, 
prempitaç~o encadeada de pretensas razões, 
]Jel? color:1rlo da phr~e, até certo ponto po
deria ter 1mpressiouado a Gamara . 

_Mas f!àO ~e1·a ditl'k1l mostrar que a S. Ex. 
nao assiste nenbuma n1.zão tle vePdadeiropei:;o 
e va lor. 
Ant_e~ de 1'.l fi:is nada não é o projecto de 

opposi~o. a mrn1stro ou a governo. 
üo mm1st ro é apreciador e amiao, ao go-

verno acompanha e auxilia . 0 

o. projeclo é assignado, além do orador, por 
vnr10s deputados gue não fazem opposição, e 
tem parecer unamme da Commissão de Con
stituição,. Leg islação e Justiça, que não pód~ 
ser suspeita ao Poder Executivo. 

A dispensa dos concursos litterarios iam 
por si a lei n. 194, de 11 ele outubro de 1893 · 
tem por si o regnlarnento desta lei~ que é~ 
decreto n. 1 . 692 A, de 10 de abril ae 1894 · 
t em por si a opin ião do Mioistro da lndustri~ 
e Viação, que precedeu o Sr. Antonio Olyatho; 
tem por i a opin ião <l o Sr. Antonio Olyntho, 
exar<i da na Pesposra que deu a pergunta do 
ex-director geral dos correios, Dr . Demos
tbenes Lobo . 

E. ta opinião do Sr. Antonio Olyntbo variou 
e esta ainda. variando e osci llando con.stante
mente . 

Vacillou ao aviso de 22 de abril de 1895 ; 
vaci llou por ainda diversos actos con tra.dicto
rios, taes são ;1 dispensa do intersticio pa.1·a 
que os prDtkaotes e am;1nuenses possam 
occupar os Jogares de 3°~ otfi~i~es, dispensa 
que não se encontra em d1spo~1ça.o da 101 e do 
regulamento; a validade de approvação sim
ple · em exames para supprir as provas do 
concurso, quando o r egulamento pede appro
vação plena ; a dispensa cio concurso parn as 
primeiras nomeações nas sub-administrações 
da Campanha e Diamantina, que contraria. 
francame1lte e de frente a ultima opinião do 
nobre ministeo ; a di pensa no concurso dos 
funccionarios que teem 15 annos de serviço, 
dispensa que a lei, se~undo a opinião do no
bre ministr·o, não autorisa . 

Trata-se de interpretar a lei, de dar-l~e o 
eu verdadeiro sentido e expressão, de tirar 

a administração cto mao passo em que se _acha. 
Não ha opposição, nem iutenção toogmqua 
de razel-a . 

O project? não é pessoal, dizei-o é affirmar 
que o proJecto do anuo passado sobre func
eionarius da estrada de ferro e arsenaes, que 
foi transformado em lei, era tambem pes-
oal. 

(!;' cnm a lei com o reauJarnento que se ar
gumenta, com' os actos

0 

do Po~ór Executivo, 
dos ministros CostaJlat e .Antonio Olyntho. 
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Não é favor que se pede, nem graça, não tico, e, portanto, obedecendo a exigencias 
se argumenta com os princípios de justiça partidarias, a que S. Ex. não póde fugir. 
absoluta, com a equidade , com os p1·ecedeute~. Não cornprehende nti reg imen da orrlem, 
Não se trata de uma pessoa, duas,dez, vinte, outra poli.t ica sinão a do respeito á lei, prin
cincoeuta, cem ; não, são quinhentos ou cipalmente na crise politica que atraves
seisceotos funccionarios, da cnpit il e de todos samos. 
os Estados do Brazil. E' todo o dep1rtamento o Si". Siqueira, no intuito de sustentar o 
adrninhtra.tivo federal dos correios, que é ob- projecto, e, portanto, as nomeações sem con
jecto de cogit tÇõe,; no projecto. curso, soccnr reu -se ao estado de sitio, dizendo 

Não ha retl'oactiv idade no project.o, não ha impl1r.itamente que ellas foram uma violação 
nenhum acto acaba•lo que vá ser desfeito, flagrante da lei. 
ha sim a manntenção de direitos, rlireito íJ.Ue E' preciso tirmar-se defir;litivamente que o 
a lei conferiu e: Iara e innega velmon te. estado de sitio não é a negação da ordem legal, 
· O nobre deput<1do falta na demissões de não é a dlctadura, não é crise peior que a lei 
fun rcion::wios que já foram snbstituidos . Essas marcial. 
demissões Rão ainda. prova do grande oscilla- A revolta exigia do governo legal mei.os de 
ção de espirito do nobre ministro . Porque repressão e não de desorganisação das repar
bouve essa,, demissões? Porque faltava aos 

1 
tições federaes. 

demittidos concurso? ão lbra.m r1emittidos 

1 

O orador não compreh,,nde esse systema 
funccionarios que não o tinham. Por serem de Legislar, dando provimento a reclamações 
estranhos ao serviço postal ? Não o foram contra actos do governo, em um i·egimen de 
funccionarios estranhos ao serviço postal. divisão de poderes . 

A verdadeira raz~o. é qu~ ell es occupava~ A lei estabelece o provimento dos cargos 
altos p_ostos ~a admm1straçao postal . Mas, s1 por concurso ; não houve o concurso consi
elles _nao podiam perma!'lecer nos logares de gnado na Lei ; logo as nomeações foram ille
terceiros offic1aes para cima, porque perma- gaes. 
neciam outros de segundos offi.c1aes para Da approvação dos actos do governo du-
baixo? rante o estado de sitio, apenas resulta a isen-

E' 0 que se não póde comprehender. ção ele responsabilidade criminal; e .nunca a 
Não acompanha o orarlor precedente nas subsisten ·ia ou su tentação de quantas ille· 

suas divagações ~obre os co.Rcursos . Mas lem- galidades houvesse commettido, em detri
bra que houve um dia em que a patria e as mento do serviço publico e de direitos garan
instituições :;offreram embates terri veis, em tidos por lei. 
q11e o p.-triotismo e o sentimento republi- A C. mara tanto maior necessi dade ter á ele 
cano foram postos á prova definitiva, neste r egeitar o projecto, quanto é certo qu e vem 
momento, neste concurso rle v ida, de sangue, elle annullar a instituição <l.emocratica e li
de futuro, de sacrificios, de garantias da .t'a- berrima do concurso. 
milia, uns poucos acudiram em auxilio do Ninguem ha que se possa oppor a essa in
governo tão fortemente atacado; esses ~ão hoje stituição in bana (ide, porquan r.o é ella que 
os funccionarios do correio a que se refere o determina o gráo de ca.paciJade dos que pre
projecto. Que maiores e melhores provas quer tenclem a investidura dos cargos . 
o nobre deputado ~ A Gamara não póde, em acto legislativo de 

Lembra, para concluir, o projecto de lei que caracter puramente pessoal, ir de encontro ao 
confirma nos postos de guardas- marinha que e~tá geralmente estabelecido, mórmente 
alguns aspfrantes. quando homens da eminencia de Glarlstone, 

Si ha projecto que pudesse ser increpado em seus estudos constitucionae; , reconhe
de opposicion ista, de retroactivo, de pessoal, cendo a vantagem dos concursos, diZPID delles 
era esse, e entretanto, quas i não foi contra- que, sob~e sere_m uma homenagem ao merito, 
riado , e passa por uma e:;pecie de acclama- é o u mco me1~ de ubt .. ahir ao provimento 
ção na Gamara. dos cargos publlcos as exigencias rto partida-

Goncurso de sangue por concurso de sanguA rismo. 
os que o teem e estão a serviço do correio va- Seja; como for, boa ou má, tal instituição, 
lem tanto como os que estão a llerviço da não p~rle.ser ~onvertido em lei um projecto 
marinha. que na.o e srnno o provimento a recurso que 

A Gamara não póde ter dons pe os e duas intPrpoem indivitluos que, com violação da 
merlidas. (.ilfuito bem, muito bem. O orndm· é lei, lbram nomeados, consultando apenas as 
coinprimentado .) con veniencias µes oaes. 

S~m fazer praça do apoio que presta 3.0 
o Sr. Vailadares oppõe-se ao pro- Mimstro da Viação, re"de as . Ex. as bome

jecto, protegido til.o calor.o~amente pelo Sr . nagens áquelle acto, rejeitando o projecto 
Thomaz Deltino na sua pos1çao ele chefe poli· pela manifestação franca elo seu voto. 

1 • 
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A Camara está elucidada sobre a materia e· Ex .. Nem um momento, entretanto, pensou 
a consideração de que essas nomeações foram na sua per ona.lidade quando elaborou o pa
o galal'dâo a serviços prestados na revolta não recer que hoje lhe cumpre defender, como 
póde prevalecer. relator . Pensou na lei e isso lhe pareceu bas-

Ha meios de dignamente compensa.r serviços tante. (Ap oiados.) 
sem offender á lei e aos alheios direitos. A lei ,- vamos a ella : é forçoso ana lysal-a 

O nobre ministro não é suspeito ao governo atravez dos multiplos e oscillantes criterios 
passado. do Ministerio da Viação . Já cleixanrlo de mar-

0 Congresso quer exorbitar d ') suas fun- gem o aviso ele 29 rle novembro, qmi se parta 
cções e invadir a esphera cio Poder Executivo, do de 22 de abril. Foi nes,,a data que o Dr . 
porque manda restituir ao quadro emprega- Antonio Olyntho resolveu-se considerar más 
dos que aquelle eliminou. as nomeações feitas. All egarHm-lhe que, se-

füsa invasã.o de poderes póde trazer graves gundo a praxe, ellas tinham sido feitas com 
consequencias. preterição de formalidades, por serem as pri. 

Receia-se da responsabilidade collectiva, meiras . S. Ex. replicou (lê) : 
impessoal e conclue declarando que vota con- « ... não póde, pois, prevalecer a allega-
t.ra o projecto, além das razões expostas, por ção de terem sido elfas feitas em virtude 
ser elle pessoal e de eff@ito retroactivo . de reforma, mesmo porque em taes casos 

O Sr • .Jo!!!é Oarl~!i! (para imici ex
plicação pessoal)- Sr. presidente, peço a pa
lavra simplesmente para render homenagem 
á illustrada e patril •tica bancada mineir-a, que 
se mostrou ha pouco um tanto agastada, 
quando dei um aparte ao discurso do illus
trado collega o Sr. Francisco Veiga. 

Ü SR. FRANCISCO VEIGA E OUTROS DA BAN
CADA MINEIRA-Não apoiado. 

O SR. JosÉ CARLOS-Dando o aparte a que 
me refiro, não tive em vista faltar ao dever 
r1e cortezia, que sou obrigado a prestar como 
deputado e homem de sociedadr, não só á 
bancarla mineira, como, e o que .não é muito 
natu_ral em mim, rlirigir expressões de des
consideração a um Estado, e principalmente, 
ao Ei>tarlo de Minas. 

Creio que com isto tenho cumprido o meu 
dever como bom companheiro, bom cidadão e 
bom respeitador de Minas . 

O §11•. Medeiros e Albuquer
que . queria fazer um discurso sem pala
vras_, s1 tal paradoxo fosse possível. Ha em 
musica composições que se chamam 1·omances 
sem palavras, composições tão expressivas 
que dispensão o ennunciadode qualquer tàto 
verbal para serem comprehend1das . Neste 
sentido, o ~e_11 d1s_curso podia satisfazer á
quella. condlça.o, hmitando-se á leitura dos 
actos diversos, violentamente contradictorios 
entre si,, do Ministerio da Viação . Antes disso 
porém, e forçado a r~sponder aos que procu
r~m collocar .ª ciuestao n? terreno de oµposi-

, çao ao Sr . 1;fm1stro da Viação e até, pensa o 
orador, a Mmas-Geraes . Para desfazer taes 
acerto~ abre as suas observações por uma de
claraçao d~ amor ao Dr .. Antonio Olyntho e 
outra a Minas Altiva (riso). A que faz ao seu 
ex-collega de Camara não lhe custa transa
ção alguma : ílifficilmente se encontrará com
panheiro tão distincto e tão ama vel como s. 

sempre e por um acto do Poder Execu
tivo se tem previnülo a hypothese, a
brindo excepções para as primeiras no
m~ações. » 

Não era. a verdade . O orador mostrou no 
parecer que elaborou como se dispensa. sem
pre sem clausula expressa, a exigencia ele 
con~urso para os primeiros nomeados . 

Nas escolas secundarias e superiores onde 
esse concurso é rle muito mais vigor, mesmo 
ahi a regra tem sido essa. Mas, em summa, o 
Sr. ministro estava disposto a querer a lei, a 
Lei com l rna.usculo, inteira e clara. Sem 
clausula expressa, dizia S Ex., não ha pri
meiras nomeações dispensadas de concurso. 

Ouvindo isto, o administrador de Minas-Ge
raes, perguntou-lhe u que devia fazer para 
Diamantina e Campa.nha. 

Sabem o que S . Ex. respondeu ? 
Que para lá nãn era ,preciso concurso por 

se1·em essas primeiras noineaçõe- ! 
E' espantoso, porém é ver~ade. Aqui está. 

(Zê o aviso) ; é aviso ele ·l ele Junho. Trata-se, 
e certo, de sub-adminbtrações novas, mas 
regidas pelo mesmo regulamento, pela mes
ma lei . Onde a clausula e~pressa ~ 

Differença, só uma : que Diamantina e 
Campanha. ficam em Minas-Geraes . . . (Riso. 
Apartes . Apoiados.) 

Mas não pára ahi o nesamor á lei, com o 
rig-or que S. Ex. parecia apregoar. 

No proprio aviso em que tão .fervoroso se 
mostra. pelo cumprimento exa.cto, Iettra ~or 
lettra, do regulamento, s. Ex . resolve (le): 

« dispensar o inter stício de dous annos de 
que trata o§ lº do art. 496, podenilo, 
por conseguinte, todos ~s a.manuenses e 
praticantes concorrer as vagas de 3°• 
officiaes . » 

Como se entende isso ~ Si o ministro actual 
se acha competente para riscar uma dispo
s}ção de lei, silpprimindo-n. quanto ao inter-
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sticio, porque não reconhece o mesmo ao seu 
antecessor para ri~car a outra quanto ao 
concurso~ (Apoiados.) Dir-se- ha que esta é 
menos importante_ - Não ha estalã:> algum 
para fazer estas ~edirlas, estas comparações . 
Lei é lei desd~ o t1tul? do primeiro capitulo 
ao fim do ultimo ar tigo . (Apoiados.) 

Nem, entretanto, si se concedessi> essa com
paração de importancia de leis ; nem as1>im o 
Sr . ministro se sal varia. 

Aqui está (mostra) o Diario Official rle 
hontem. Nelle se lê, a seguinte resnlução, re
lativamente a varias 3"• officiaes (tê): 

« ... que, por equirl ade, resolvi que fiquem 
dispensados daquella formalidade pHra o 
actual concur~o os empregados daquella 
repartição que contem mars de 15 annos 
de serviço postal. .. » 

Onde a clausula expressa ~ Onde a lei ~ 
Por equidade! Mas quem deu a S. El'.. o 

direito ele suppor que o seu criterio rle equi
dade é superior ao criterio de equidade r1o 
governo passaifo~ S. Ex. prefere 15 annos de 
calmo e tranquillo serviço postal; o governo 
passado preferia 15 dias, a viua exptista, o 
braço prompto em defesa da patria, em de
fesa da Republica . Seja, porém, o seu crite
rio o superior, que é leito do grande caso da 
lei Y 

Tudo prova as suas grandes oscillações. 
Não é muito, portanto, que o Congresso in
tervenha. 

Diz-se, porém, que elle não tem compe
tencia, primeiro porque a lei é pes~oal, de

' pois porque é rett'oacti va, dep iis porque im
porta em um recurso do Executivo para o 
Legislativo. 

O orador responde a i,so . Leis pessoaes, o 
Congresso pórle, o Congresso deve füzer e 
tem feito : não ha clausula alguma. que o 
prive de legislar nesse sentido. Pensões, re
f?r~. melhorias de jubilação-leis persona
liss1mas. 

Pessoal e retroactiva foi a lei que mandou 
readmittir nos postos os aspirantes de mari
nha . (Apoiados . ) 

Pessoal e retroacti va foi. a lei. que mandou 
entrar de novo para o quadro rla armada, 
contando annos passados de serviço, ao almi
r <Lnte Gonçalves . (Apoiados .) Sabem q uai 
foi um dos votos que a amparou? O rl o Sr. 
Sr. Antonio Olyntho, quando deputado. 
(Apoiados.) 

Appeliações do Executivo para o Legisla
tivo, a Gamara vota todos os dias e vota bem, 
porque é das suas attribuições «velar na 
guarda da Constituição e das leis». (Apoia
dos.) 

Não é uma appellação desse genero o pro
jecto sobre a estrada Chapim~ E a Camara 
não lhe tam dado votações enormes, quasi 

um•nimes ~ O orador, que tem approvadQ 
todos esses projectos, sem ou vir protestos, 
espanta-se de vel-os surgir agora. 

E' das attribuições privativas do Congresso 
crear e supprirnir empregos publicas federaes . 
E, no emtanto, o orador viu cqrn espanto 
protestar-se contra o legitimo uso do Con
gresso, servinrlo- e dessa facu ldade para mar
car as condições desses empr >gos dos Correios 
-que é o que vi a o projecto 

A um aparte em que lhe dizem que o Sr . 
Ministro da Viação apressará o concurso, 
censura esse pareo de velocidade em que 
S. Ex . quer empenhar-se . (ApoiarlosJ 

Depois de outras considernções, o orarlor 
diz que não se illude sobre o exito dos seus 
raciocinios . Sabe bem que os argumentos rl e 
tribuna não valem nada. ; são para uso do 
publico . Para pesar nas decisões da Gamara 
os unicos vá.lidos são os argumentos de corre
dor. E esses, eloquPncia persuasiva, são 
contra o projecto. Bancadas numerosas pre
cisaram por conveniencias políticas obter 
certas eliminações; rlahi, o apoio á medida. 
(.Apartes. ApoiadosJ 

E' a verdade; verdade indiscreta, mas ver
nade. O que se torna, porém, Jastimavel é que 
para satisfação de taes neces.,idades se tenha 
preferido tomar uma medida violenta contra 
centenas de funccionat"ios, em vez de se 
demi.ttir di.rectamente, francamente, leal e 
legalmente todos os que não conviessem. 
A1uda urna vez o orador lembra que o regu
lamento dos correios é draconiano no capitulo 
das r1emissões. Permitte-as com a. maxima 
facilidade em todos os casos. O que falta é 
coragem para a linha recta e a.hi é que está 
o mal. (Muito bem, muito bem.) 

O §r. SerzedeHo Corrêa (Este 
discurso deixa de ser publicado, tendo si n 
tregue em tempo ao orador .) do e -

O Sr . Francisco Glicerio 
não tem o intento de entrar na discussão 
para combater o projecto com empenho de 
queelle seji1 rejeitado. Vem apenas funda
mentar o seu voto; quer apenas significar 
que não se arregimenta no numero daquelles 
que querem à outrance a rejeição do projecto. 
Não entra na indagação de ser usual faze
rem-se estas nomeações por concurso . 

Trata-se neste momento, diz o orador, de 
annullar por um acto legislativo um acto do 
Poder Executivo. E' regular este 1cto da Ca· 
mara. pergunt·1 o orador. Em que posição 
ha de ficar o Po·ler Executivo, que superin
tende uma repartição como a rlos Correios, 
quanrlo para lá forem remettidos func :io
narios pela intervenção do Poder Legis
lativo~ 
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Chama ::i. attenção da Camara para esta sua 
indiscreta inter venção em um acto de pura 
adminbtração, de exclusiva competencia do 
Executivo . 

Acha que o governo devia ter . para esses 
funccionar ios que prestaram serviços na. de
fesa da lei preferencias por occasião dos con
cursos, occasião em que podia fazer equidade 
em ig ualdade de circumstancias . 

O orador nota o facto cu riosissimo que está 
se dando· o Ministro de Viação apressando a 
rectificação dos seus actos e o Puder Legis
lativo apressando o seu projecto . 

Este par eo, segundo a phrase espirituosa 
do nobre deputado por Pernambuco, é depri
mente para a conecção consti·tuciona l_ do 
Congresso, e não para o Poder Executrvo. 

Ninguem mais pedindo a palavr~, é en
cer rada a discussão e adiada a votaçao . 

Passa-se á hora destinada ao expediente. 
O SR. l 0 SECRlllTARIO procede ú. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr . 1° secr etario do Senarlo, de hoje, 

devolvendo a proposição desta Gamara., que 
autorisa o Poder Executivo a contractar o 
serviço de desobst m cção e naYegação do 
salto Itapicurú , etc ., ao qual o Senado não 
pôde dar o se~1 consentimento . - Inteirada . 

Do Ministerio da Viação , indust r ia e Obras 
Publicas, de 8 do corrente em addlta
mento ao seu anter ior ofilcio e'nviando novas 
informações da Inspectoria Geral ele Estradas 
de _Ferro, relativamente ao pedido da Compa
nhia Industr ia, Lavoura e Viaçã.o de Maca
hé. - A quem fez a requisição : á Commissão 
de Obras P ublicas . 

Do Ministerio dos NeO'ocios da Guer ra de 
5 do cor rente, satisfazendo a requisição d~sta 
Gamara no ofücio n . 41 .de l do presente 
mez. - A quem. fez a requisição . (O Sr. 
deputado Frederico Bor ges.) · 

Do goyernad?r do Estado rlo Piauhy; de 
10 de maio .Qr ox1_mo findo,communicanclo que 
Garoara Leg1slat1vn. claquelle Estado declarou 

· vago o logar de v ic~-gov~rnador , occupado 
pelo bacharel Joaquim Ribeiro Gonça.lves , 
visto se achai• elle _a.usente do mesmo Estado, 
por mai~ te mp_o c~o que marca a. lei, sem a 
necessar ia per m1ssao . - Iut eirada . 

Requerimentos : 
Do J 0 

· cirurgião reformado da armada 
Dr . Joaquim Monteiro Caminhoá, pedind~ 

-seja c0ntado para a sua jubi laç~o como lente 
de historia natural no Gymnas10 Nacional o 

Ciinrnt•a Y. II 

seu tempo de serviço militar .-A' C0minis
são de Marinha e Guerra. 

De Severino Caetano Moreira, avô de Nar-
ciso José Mon teiro, furr iel do 1° batalhão de 
infantaria e ex-a lumno do 1° anno do curso 
ger al da G;scola Militar do Rio Granrle do Sut, 
pedindo que o r efer ido furl'iel seja submet
tido a exames na referirla escola com as van
tagens a que tinha direito si os houvesse feito 
em 1893 ou que seja approvado pelas médias 
que obteve, etc., etc.-A' mesma commissão. 

De Carlos José de Almeida Gonzaga, des
pachant e da Intendencia da Guerra, <tposen
tado, pedindo melhoramento de aposentado
r ia . - Archive-se, visto a Gamara des SrS". 
Deputados, ter resolvido não tomar conhe
cimento de petições referentes á applicação 
da lei dos aposentados . 

De Florinda Menna Bar r eto Ferr eira, pe
dindo rever são em seu fü.vor da pensão que 
recebia sua finada mãe. - A Commissão de 
de Pensões e Contas . 

De Au()'usto Ernesto de Figueiredo e José 
Pereira ~le Faro (barão do Rio Bonito) , pe
dindo a const rucção de uma. estação mari
tüna na illla do Governador e um r amal de 
li O'ação em Sapopemba com a Estrada de 
F~rro Cent ral do Brazil.- A' Commissão de 
Obr as Publicas . 

De Antonio Manoel de Proença Gomes, 
30 escripturario do Thesouro Federal ,. pe
dindo para ser contado para todos os effeitos, 
o tempo em que serviu como a uxiliar de es
cripta da secretari~. da guarda urbana desta 
capita.l. - A' Commissão de Fazenda . 

De JoséCanrlidoNunesPires,guarda-mór da 
Alfa ndecra do estado da Bahi a, pedindo que lhe 
seja contado· como de ser viço o tempo em que 
esteve pr ivado de seu emprego por exone
ração que r epu ta injusta . - A' mesma com
mis~ão . 

De Leonor Carlota Rosauro da Cunha, 
viuva do tenente Perlro Augusto da Cunha, 
pedinrlo uma pensão- - A ' Commissão de 
Pensões e Contas. 

~ §r. Franeiseo Veiga - Sr. 
presidente, a Commissão Especiail nomeada 
por esta Gamara para estudar e propor a 
reforma elo emino jurídico, procurando cor
responder , não ó á confiança da Camarai, 
como aos patriotices intuitos que pela se
gunda vez nesta legislatura determmaram -ª 
nomeação do uma Commissão Especial parai 
tratar do as ·umpto, 9onfeccionou, o prOJecto 
que tenho a honra de enviar a. .rv,esa , co~ o 
qual acredita a commissão ter corresp?ndido 
á expectat iva da Gamara e aos deseJ os . de 
todos aquelles que se intere. :mm pelo ensmo 

~i 
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superior deste paiz, cujo nivel- infel izmente 
está na consciencia ele todos- tanto tem bai
xado. 

Os esforços da commissão para elevar esse 
nivel em relação aos estudos jurídicos que 
fazem a profissão e a especialidade de todos 
os seu membres, foram os mais dedicados, 
e ella acredita que a Gamara, acloptando o 
projecto que ora manrla á Mesa, correspon
derá á expectativa publica, corresponderá á 
aspiração que de anno a anno se vae au
gmentaudo para que volte o antigo brilho, o 
antigo lustre que cobria o diploma do ba
charel em direito, iníeli zmente na actualidade 
cahindo uo desprestígio, sinão no despreso 
publico. 

Nestas condições peço a V. Ex . que, atten -
dendo relevancia da ma.teria, se digne dar 
a maior brevidade possível ao andamento 
deste projecto, com o qual acreditamos pre
star um bom serviço á causa publica . (Muito 
bem, muito bem . ) 

Vem á Me a e vae a imprimir para entrar 
na ordem dos trabalhos o seguinte 

N . 38 DE 1895 

Reorganisa o ensino nas facuZclades de 
direíto 

A com1russao encarregada de elaborar o 
projecto de reforma do ensino nas Faculda
des de Direito, em desempenho eia tarefa que 
lhe foi commettida, vem sujeitar á elevada 
aprecia<;<1.o e ao voto do Congresso Nacional 
um projecto de lei, no qual são indicadas as 
medidas nece~sarias á elevação do nível do 
ensino do direito no paiz e aponta•las as re
formas de execução inadiavel, e que á com
missão parecem imprescindíveis para o en
grandecimento desses institutos de ensino su
perior e real consecução do fim a que são des
tinados. 

Composta, em sua maioria, dos membros, 
que, na ultima sessão legislativa, em desem
penho de encargo semelhante, apresentaram 
ao voto da Gamara um pro,jecto t endente ao 
mesmo fim, a commissão actual tem as suas 
idéas conhecidas do Congresso Nacional . 

E, ao envez de sentir modificadas as suas 
opiniões, após a rejeição do projecto em ter
ceira r1 i scu~são , por solicitação da propria 
commissão, quando repellida por uma maio
ria de tres votos a obrigatoriedade da prefe
rencia. ponto <;a.Pital na reforma proposta, a 
commissão mais se tem convencido, com o 
correr do tempo,de que as medidas,então como 
hoje, acceitas ?º projecto, traduzem uma 
necessidade palpitante, uma aspiração verda
deira de quantos ainda descobrem no conhe
cimento profundo do direito, na propagação 

effica11 das suas doctrinas, o mais poderoso de 
todos os elementos detransformação socüil. 

Cercada a investidura nos cargos do pro-
1.éssorado de garantia da competencia scienti
fica, unificado o curso do nire ito, estabelecida 
a obrigatoriedade da frequencia, perfeita
mente compatível com a existencia do ensino· 
li vre, proveitosa conquista das instituições 
democraticas, observado o regimen de ensino 
proposto no projecto elaborado, exercida uma 
criteriosa fiscalisação sobre os institutos de 
ensino livre, evitando-se dest arte o falsea
mento de seu fim, ampliado o estudo pelo 
conhecimento das novas disciplina, , que, 
mudando a face do direito, vão influindo na 
organisação social,- acredita a commissão 
que as Faculdades de Direito serão estabele
cimentos de instrucção superior e o ensino 
não mais será uma phantasia. 

E, firme em suas convicções, após a mais 
segura reflexão, propõe a commissão ao voto 
da Gamara o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. 0 A partir do primeiro anno lectivo 

depois da publicação desta. lei, o ensino nas 
Faculdades de Direito será feito em cinco 
annos, distribuídas as ma.terias do curso 
pelas seguintes cadeiras : 

1 n cadeira-Philosophia do direito. 
2" cadeira- Direito romano. 
3'.I cadeira- Direito pu blico e constitucio

nal. 

2°anno 

l" cadeira- Direito civil (1" cadeira). 
2ª carleira-Direi to criminal (l" cadeira). 
3" cadeira- Direito internacional publico 

e diplomacia . 
4ª cadeira- Economia política . 

3° anno 

l" cacleira- Direito civil (2ª cadeira). 
2ª cadeira- Direito criminal ( especial

mente direito militar e regímen penitencia.
rio (2º cadeira ) . 

3ª cadeira- 8ciencia das finanças e con
tabilidade do Estado (continuação da 4• ca
deira do 2° anno) . 

4" cadeira- Direito commercial ( l 11 ca
deira). 

40 anno 

l• cadeira- Direito civil (3• cadeira). 
2° cadeira- Direito commercial (especial

mente o direito mar ítimo, fallencia e liqui
dação judiciaria). 



SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1895 163 

3" cadeira- Theoria do processo civil, 
commercial e criminal . 

ticos, segundo a fórma que o lente deter
minar . 

4' cadeira- Medicina publica. 

5° anno 

I• cadeira- Praitica forense (continuação 
da 3• cirl1·ira do 4" anno) . 

2" cadeira- ' ciencia da administração e 
direito administrativo. 

3" cadeira- Hi toria do direito.e especial
mente do direito nacional. 

4;. cadeil'<t- Legblação comparada sobre o 
direito privado. 

§ 1 . 0 Para o ensino destas ma terias ha
verá 19 Jente catbedraticos e oito substi
tutos, que serão : 
. Um de diretto romano, clireito civil ele-

gislação comparada; 
Um de direito commercial ; 
Um de direito criminal ; 
Um de 11Jedicina publ•ca ; 
pous de philosophia do direito, direito pu

bhco e constitucional· direito interna.cional 
publi<'o e diplomacia,' e direito nacional ; 

Um de economia política, sciencia das 
finança e contabilidade do estado sciencia 
da administração e direito administi:atlvo · 
. Um d~ theoria do processo civil, comm~r

cial e crimmal e pratica forense 
~ 2· º O.,; . substitutos de direit~ romano, di

reito. publlco e. constitucional direito com
merci;.' l (2" cadell'a) e medicina publica farão 
sempre cursos complementares sobre a parte 
do programma, que lhes for determinada 
pela congr_egação, _de accordo com o professor 
da respect1va cadeira .. 

Estes. cursos começarão quando entender 
conv~mente a congregação ; nunca, porém, 
depois de . tres m~zes da abertura das aulas. 

Os demais sub titutos sómente farão cursos 
co:n;ipl~m~ntar~ d~s outras materias, quando 
assim Jlll.,,ar. ~rec~so a congrrgação e em vir
tude ~e soltcrtaç~o do professor da cadeira. 

~ 3 · As fuJ?-c_çoes de preparador das ca
de1~as de medtcrna-Iegal e hygiene serão ex
ercidas pelo substituto de medicina publica 
logo que vagare~ os lagares de preparador 
actualrnente provtdos . 

.A1:t. 2. º_No regimen das Faculdades de 
D1~eito serao observados os seguintes prf\
ceitos : 

§ 4. 0 Para a verificação da frequencia nas 
aulas h~verá um livro especial, no qual i,n
screverao os alumnos os seus nomes . Deste 
livro, que ficará sob a guarrla do professor 
da cadeira, serão extra bidas no fim de cada 
mez as l'• spectivas notas para o reconhe
cimr.into do numero de faltas dadas pelos 
alumnos; affixando-se e 'ital no edificio em 
que funccionar a faculdade, afim de que 
poss,1rn ser feitas as reclamações, que forem 
justas . 

§ 5. 0 Haverá duas épocas de exames: a 
primeira, logo rlepois de encerradas as aulas, 
e a segunda, 15 dias antes de começar o novo 
anno lectivo. 

§ 6. 0 Na primeira época sómente serão . 
admittidos a exame os estudantes matri
culados. 

Na segunda serão admittidos: 
a) o alumno, que em qualquer das aulas 

elo curso.que frequentar, comprehendidas as 
dos cursos complementares, der 40 faltas, o 
qual por tal motivo não poderá ser admittido 
a exame na primeira época ; 

b) os alurnnos e cursos particulares, com
prehendidos nPsta classe todos os que não 
forem matriculados ; 

e) os reprovados na primeira época, p~
gos por estes nova taxa integral da matri
cula; 

cl) os alumnos matriculados, .que por mo
tivo justificado não tiverem feito exame na 
época anterior . 

O exame versará sobre os pontos que a 
commissão examinadora formular no acto, 
excepto para os alumnos contemplados na ul
tima ela se. 

§ 7.0 Em nenhuma das época~ pod,,rá .º 
alumno ser examinado nas ma.terias de malS 
de um anno . 
. O alumno que tiver prestado exame das 
ma.terias de um nnno na primeira época ~ão 
poderá ser aclmittido a exame das mater1as 
do anno subsequente na segunda época. 

O alumno, porém, reprovado sómente e~ 
uma das materias elo anuo, poderá matri
cular-se no curso immediato e prestar exame 
das disciplinas deste anno em qualquer das 
épocas, sendo primeiramente approvarl.o na. 

·§ 1. º As aulas serão abertas no dia 15 de 
marga 

0
e encerradas no dia; 15 de novembro. 

§ ':"º Os lentes das. cadeiras, cujas materias 
contn~_uam a ser ~nsmadas no anuo seguinte, 
deverao proseg:mr nellas até que se termine 

materia do anno anterior. _ 
§ 8 . 0 As provas escri pta e oral de..,erao ser 

feitas na época., annullando-se a prova l'._S· 
cripta, si por qualquer motivo o alumno nao 

o curso respectivo. 
§ 3. 0 A prelecção durará uma hora po

dendo o lente ouvir qualquer dos alun:inos. 
Duas vezes por mez haverá exercícios pra-

completar o exame. . 
§ 9.0 O alumno só poderá ter gma de uma 

para outra faculdade depois de ter prestado. 
o exame do anuo. . 

§ 10. As penas disciplinares ~pphcadas 
por qualquer das faculdades offimaes ou a. 
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estas equiparadas, serão respeitadas pelas 
outras. 

§ 1. o Verificada a pi;atica de abuso quanto· 
á identidade do~ alumnos nos exame.; ou col-· 
lação dos gráos, immediatamente será cas
sa'lo á In-tituiç-ão o titulo de !'acuidade com 
as preroga.tivas a elle inherentes . ó por de
Cl'eto poderá ser su pensa a faculdade ou 
cassado o seu t itulo. 

Art . 3. ° Ficam abolidos os cursos espe
cia.es de sciencias jurídica::;, de sciencias s0-
ciaes e de notariado ; continuando, porém, o 
de sciencias jurídicas por mais tres annos, o 
de sciencias sociaes por dous e o de notariado 
por um, si nelles houver estudantes matri
culados e que queiram concluil-os ; obser
Tando-se em taes cursos o regímen adaptado 
por esta lei. 

Art. 4.0 Os lentes das cadeiras extinctas e 
os actuaes substitutos serão traosferidos para 
as novas cadeiras e para os logare.s de sub
stitutos creados por esta lei; precedendo 
proposta da congregação respectiva . Os ac
tuaes professores de philosopbia e hi toria 
de dh'eito e de direito nacional continuarão 
a exercer : o primeiro, a cadeira de philo
sophia ele direito e o segundo a de historia, 
especialmente do direito nacional. 

Paragrapbo unico. O lente cathedratico, 
que não for aproveitado, ficará, todavia, go
sando de to·la.s as suas regalias, até que, va
gando qualquer cadeira, seja encarregado do 
ensino da ma.teria nella comprehenclida. 

Art. 5. 0 As fac uldades livres, para serem 
reconhecidas e poderem gozar elas regalias e 
vantag2ns estabelecidas na legislC:ição vi
gente, deve1•ão ter um patrimonio de 50:000 . 
representado por a.polices da divida pu
blica geral ou pelo edificio em que as mesmas 
fünccionarem, e provar uma frequencia nunca 
inferior a 30 alumnos por espaço de dous 
annos, além da observancia do regímen de 
ensino pre cripta nesta lei . 

Paragrapbo uoico . A's actuaes faculdades 
Ji vres é concerlido o prazo de cinco annos 
para a constituição deste patrimonio. 

Art. 6. º As faculdades livres deverão or
ganisar os seus estatutos ele accorclo com o 
regimen artoptado na presente lei . 

§ 2 . 0 As irreguL-tridacles ou abusos ele ou
tra natureza, que acarretem o abatimento 
do ni vel moral elo en ' ino nestes institutos,. 
darão Jogará censura publica. 

Art . 9. 0 O.;; fi caes perceberão a gratifica
ção annual de 2:400 paga pela respect.iva 
Faculdade Livre, que a reco lhera em presta
ções semestraes á repartição federal pefo. 
governo designa lo . 

Art. 10. O governo expedirá os estatutos 
e regulamentos precisos para a execução 
desta lei, conso!irlanrto as dispo ições das. 
actuaes instituições de ensino jurídico, que
continuarem em vigor . 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commis3ões, 10 de junho de 1895. 
- Franci co Veiga, presidente. - Avgusto de 
FrP.itas, relator . - Ai1,qusto 1l!íonte11.egt·o. -
Pecl1·0 Veryne de AbreiL - AZberto Torre.s . 
Dino Bueno. - Paulino de Sou~a Jwn:oi-.-
11[. Costa Junior . - Ma;·t ins Jvnior, com 
restricções quanto aos §§ 4° e 6° a do a.r
tig() 2°. 

O Sr. I-Ierculauo de FJ•eitas 
- Sr. presidente. nomeado membro da com
missão que tem de dar pa.recer sobre o pro
jecto l'elativo á reforma do Codigo Criminal, 
comecei, pensando pocler chegar ao fim e com 
todo o cuidado o trab:i.lbo que me incumbia. 

Entretanto, este anno contingencias supe
riores me obrigam a não poder, tão atur11.da· 
mente como deseja.ria, acudir aos serviços 
desta Cn a ; ne tas condiçõe. , e ante a impos
silJilidadejá assi~nalada de empregar os meus 
e forças no sPntido da r eadopção. que pre
teudia do Cod1go Criminal cte 1830, decl,1ro
a V. Ex . que não posso continua,!' a fü,zer 
parte da com missão e poço a V . Ex. se digne 
nomear substituto que na commi. são faça<> 
trabalho que me e taYa cornmetticlo 

O Sn . PRESIDENTE- Em tempo opportuno 
submetterei á Casa o pedido do nobre depu
ta.elo . 

Art. 7 . 0 O governo nomeará para cada 
uma das faculdades livres um fiscal de reco
nhecida competencia scientifica cm as ·um
ptos ele ensino jurídico, o qual em relatorios 
semestra.es exporá quanto houver verificarlo 
sobre o programma e merecimento do ensino, 
marcha do processo dos exames, natureza 
das prov;1s exhibidas e, finalmente, sobre a 
observan~ia da legislação em vigor, quer 
quanto as condições de admissão a ma
tricula, quer quanto ao regímen do ensino 
adaptado nas referidas faculdades. · 

Art S. 0 A admis~ão á mat1 icula sem 
preenchimento d_a condições exigidas na lei, 
ou a inobsenranc1a das regras estatuidas p·1 ra 
o processo d<JS exames verificados, por de· 
nuncia. elo fücal, ou de qualquer cidafüío, em 

o SR. HERCUL.l.NO DB FREIT.\S- I'eço licença 
para observar a V. Ex . que não se trata de 
uma Commi são Permanente. mas ·im de uma 
com mi ão nomeada por ,- . Ex: ., o que pa
rece excluir a necessidade ele uma con ulta á 
C:.tmara. 

· inquel'ito p:i.ra tal fim 9rdenado. com audien
cia da faculdade. tiara togar â. suspensão da 
mesma faculdarle por um a dous annos. 

O SR. PRESIDENTE-A exoneração dos mem
bros das commissões é feita sempre pelo voto 
da Gamara. 
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o sr. :E-Ierroenegildo de l'Ho- 1 Si houve intervenção da força federal, foi 
T:ae8 - Sr. presidente, traz-me á tribuna a seguinte: o capitão Amador e mais alguns 
um artigo plilblicarlo por um dos orgãos mais officiaes do 20° batalhão, na hora do expe
i.Jllportantes desta capital-O Pa-iz, na sua diente e fardados, sahiram do quartel, sem 
-edicção de 8 do corrent·» no qual se accusa licença, e foram ao palacio garantir ao pre-
0 bravo militar coronel Braz Abrantes, com- sirlente do Estado o seu apoio, o de seus ca
man<lante da guarnição do Estado que tenho marada~ e até o das praças do batalhão. 
a honra de representar, de perseguir aos Este acto de indisciplina foi castigado pelo 
officiaes que não são sympathicos á sua poli- coronel Braz Abrantes com a prisão do capi
tica e ao partino a que pertenço, de não agir tão e o desligamento dos officiaes que não 
sinão apoiado directa ou indirectamente pelas pertenciam ao batalhão, mandando-os apre
forças federaes . sentar- se aos. seus corpos. E este acto de 

Comquanto, Sr. presidente, eu e meus verdadeira intervenção na politica do Estado, 
.companheiros de bancada tenhamos de prom- é elogiado pelo Semaria,,·io Official de 2 de 
.pto respondido a este artigo pelascolu~nas do maio, e classificado apenas como declaraçao 
'mesmo jornal, e a imprensa desta capital em honrosa . 
·sua quasi totalidade tenha corrido ei:n ~oss.a E' contra a prisão do capitão Amador, Sr. 
defesa; julguei-me na obrigação de vir a tr1- presirlente, que O Paiz clama, attribuindo-a 
'huna explicar os factos qUt• se deram, para a uma perseguição politica ! . 
·que não paire no espi~· ito dos Srs. deputados Diz este jornal: « Sabemos que foi apresen
duvidas e duvidas Justamente levantadas tar'a ao honrado Sr.Ministro da Guerra grave 
pelo artigo d'O Pai:; sobre o procedimento denuncia contra 0 commandante da guarnição 
·dú cor«nel Braz e solire os elementos de Sr . coronel Braz Abrantes, de quem se quei
·que dispõe o nosso partido e o seu modo de xa 0 capitão Amador Barbosa, qu~ allega 
:agir· . estar sendo violentamente persegUido por 

Quanto a arguição de que meu J>art.1do não ar'l herir aos planos e ás sympathias :poli
nada póde fazer sinão apoiado pelas forças ticas do referido commandante, que e em 
federaes, desejo, Sr . presidente, que o Goyaz um político militant~, inte~·essado e, 
proprio governo se encarre.gue de contes- portanto, naturalmente suspeito, seJam quaes 
'tal:a, para o que vou enviar a Mesa o se- forem, e nós não os cpntesta~os, os seus me-
g.umte requerimento . (tê): . recimentos pessoaes e profiss10naes . . 

Sr. presidente, o meu partido não necessita 0 capifüo Amador acha-se preso ha mais de 
de força federal para agir . Ainda e ·tá muito um mez, expiando naturalmente a _sua culpa 
recente a eleição para presidente do Estado, de não querer prestar-se aos maneJOS da po
eleição que disputámos sem auxilio de força litica local, etc. » 
federal e da qual sahiu victorioso ·o nosso 
candidato. o coronel Brn,z, Sr. presidente, eu o affi.~-

. Um cl~stacamento do 20º batalhã.o que ha- mo, é incapaz de perseguir o~ se~s subord1-
-via ~~mrlo para Rio Verde, á requisição do dinados, e o seu acto acna-se JUst1~ca~o_pela 
.adm1mstrarlor dos Correios, afim de garantir exposição do facto que deu lagar a prisao do 
o agente daqueµa localidade que havia sirlo capitão Amador e que acabo de fazer. 
·deposto pelo mtentlente, foi rlalli retirado Outra accusação que fazem ao coronel ?raz 
muito antes da eleição. pelo coronel Braz é a ile ter permittido que, parayma ma~nfes
Abrantes, sen~o preciso notar que este rlesta- tação promovida pelo nosso partido, fosse con
camep.to havta seguido por ordem de um tractada a ban<la de musica do_batalhã~. Nã_o 
-capita.o que commandava o contino-ente do me consta que exista, Sr. presidente, ~1~pos1- , 
20° batalhão que havia ficado e~ Goyaz ção alguma que prohiba as b'.1-ndas _m1lltares, 
quando ainda estava no Paraná o coronel SArem contractadas para mamfestaçoes, qual
Braz. guer que seja o s~u car~cter~ e mesmo nesta,. 

O SR. URBANO DE GOUVEIA - Entretanto capital, na mamfesta.çao reita ao marechal 
p~ss~ram telegrammas para aqui dizendo que Deodoro, em 10 de abril, fora~- contractada 
nos e que queriam os depor o juiz ele direito . bandas de corpos desta guarmçao · ta, 

o SR. Ovmro ABRANTES-E' porque 0 pre- O facto de ter sido contractada para es 
-sidente do Estado , torto no moral e torto no manifestação a banda do 20° deu logar ª que 
,physico, não podia deixar de ser torto nos de lá fossem enviados d\':'e~·sosq;:1e;r:O~bn~~
t~legrammas que passa e nas informações que para aqUl, nos quaes ser 1z1a 1 promoviiw 
da. Braz á frente da força federa, .d t d 

arru~ças e pretendia depor o presi en e 0 ., o SR .. BERi~IENEGn.Do DE. MORAEs- A força Estado'. . 
do nosso part1clo, Sr. presidente, consiste na 
lealdade e dedicação de seus chefes e na ele- o SR. URBANO DE GouvmIA.-0 que elles que-
'Vação das idéas que defende . rem é tiral-o de lá para dar o lagar ªoutro. 
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o SR. HERMENEGILDO DE MOR.AEs- São estas, 
Sr . p··esirlente, a accusações feitas ao coronel 
Bl·az, accusações que não tPem o menor fun
damento. O coronel Braz tem se portado com 
toda a correcção, merecendo mesmo referen
cias honro as pelo seu procedimento no jornal 
E star/o de Goyaz, que lhe é contrario' 

Vou terminar, Sr . presidente, enviando á 
Mesa o meu requerimento, re ervan !o-me o 
direito de voltar á tribuna quando vierem as 
informações que requisito do governo, si jul
gar nPcessario. 

Tenho dito. (Muito bem.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que por intermerlio da mesa se 
requisite do governo o seguinte : 

I•, pal'a que pontos do Estado de G?yaz 
seguiram forças federaes com o :fim de fazer 
a eleição de 20 de maio e si permaneceram 
nesses pontos até á realisação dessa eleição ; 

2°, em que pontos de Goyaz existem desta
camentos federaes, desde quando e por ordem 
de quem . 

Sala das sessões, 10 de junho de 1895 .
Hermenegildo de Moraes .-Alves de Castro .
Urbano ele Gouveia . -Ovirlio Abrantes. 

Ficam sobre a mesa, até ulterior delibera
ção, os seguintes 

PROJECTOS 

Art . I.0 Fica o governo autorizado: 
a) a reorgani ar a Repartição do Aiudante 

General transformando-a em Repartição do 
Che(e de Estado Maior do Exercito. e a do 
Quartel-Mestre General e lntendenr-ia da 
Guerra. fundindo-as em uma unica-Inten
dencia Geral de Guerra: 

b) a crear um districto militar com sé 1e 
na Capital Federal, comprehendendo esta os 
estados do Rio ele Janeiro, Espirito Santo e o 
actual 4º districto, cuja séde fica extin<•ta; 

e ) a reformar, segundo as bases do regula
mento de 1855, o systema rle fornecimento 
dos corpos, revendo para e se fim os regula
mentos vigentes. 

Art. 2. 0 As reformas autorisa•las pela pre
sente lei poderão ter logar desde já, ficanr1o 
o Poder Executivo autorisado a abrir o 
creditas nece sarios, 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R. Sala das sessões, lO de junho de 
1895. -Carlos Jorge. 

O Congresso Nacional rlecreta : 
Art . 1. 0 São vedadas absolutamente as 

accumulações remunemrlas . 
Art. 2. o Revogam-se as disposições em 

contrario . 
s. R.-Sala das ses ões, 10 de junho de 

1895. - Francisco Alencastro. 

o Congresso Nacional decreta : 
Art . 1. 0 Os officiaes superiores e capitães 

dos corpos arregimentarias _não poderão s~b 
pretexto algum ser distrah1dos dos respecti
vos corpos. 

Art. 2 ° Revogam-se as disposições em 
contraria. 

s. R. -Sala das sessões, 10 de junho de 
1895.-Francisco Alencastro. 

O Congre13so Nacional decreta : 
Art . 1. 0 Reverte ao quadro effectivo do 

pxercito o coronel reformado Antonio Adol
cho da Foutoura Menna Barreto, no posto de 
eoronel. 

Art . 2. 0 Ser-lbe- ha contado, para todos os 
effeitos, o tempo em que esteve rfbrmado. 

Art . 1. 0 Revoga.m-se as disposições em 
contrario. 

S . R. - Sala das sessões, 19 de junho de 
1895.-Francisco Alencastro .-Marçal Esco
bar .-Rivadavia Corrêa. - Pinto da Rocha.
Lauro Muller . - Victorino Monteiro . 

o Congresso Nacional resolve : 
Art . 1. ° Fica melhorada a jubilação rlo ex

lente da Faculdade de Direito do Recife Dr -
João José Pinto .Junior, para o fim de serem 
os respectivos vencimentos calculados e pagos 
pela tabella dos decretos de 2 de janeiro de 
1891 e de 3 de dezembro de 1892. 

Art. 2. 0 E' autorisado o governo a man
dar pao-ar ao referido doutor, pela compe
tente v~rba e a contar da.data da jubilação 
a differença rlos vencimentos entre a antiga 
e a nova tabellQi. 

Ar!;. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

s. R.-Sala das sessões, iO de junho de 
1895.-Martins Junwr .-Victorino Monteiro
- Artltur Orlando. -Nilo Peçanha . - Cha
teaub1"iand . 

O Sr. Galdino Loreto - Sr. pre
idente, desde mui.to cogita se ne li~::u· por 

viação ferrea quatro capitaes do Norte, e 
até hoje esse projecto só tem sido realisado 
em uma parte, a que se retare á ligação das 
capitaes ele Pernambuco e Alagôa 
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Ha em relação á ligação de Pernambuco e 
Alagôas, conveniencia em continuar o ramal 
de ligação sob a admi nistração do governo, 
por isso que esse ramal é um ramal de es
trada de ferr) pertencente á. União e por 
ella administrada . 

Quando, porém, se tem em vista o ramal 
da ligação ás estradas da Parahyba e do Re
cife a Timbaúba, a mesma conveniencia não 
se dá, porquanto a Estrada de Ferro da Pa
rahy ba rlenomin<1da Conde d-Eu, e a do Re
cife a Timbaúba, são estradas pertencentes á 
compaahias, são administradas por a~socia
ções subvencionadas, e porfanto terá o go
verno de manter uma arl ministração onerosa 
para um simples ra 1i al de 40 kilometros . 

Além disso, Sr. presidente, a construcção 
do ramal de Pilar a Timbauba vae sendo 
demorada, a realisação do melhora menta tão 
ambicionado de ligação rlas capitaes rle Per
nambuco e Parahyba, vae sendo adiado in
defimdamente . 

E' preciso apressar a realisação desse desi
dei-atum dos dous Estados irmãos do Norte· é 
preciso que quanto antes seja construido' o 
ramal de Pilar. 
. ~que sei ate hoje é que se acham em con

diçoes de receber os trilhos 10 kilometros mas 
que as obras vão sendo feitas muito mo'rosa
ment.e, visto que as condições actua.es do 
sa}ar10, ~ con'1ições economicas elo momento 
nao perm1ttem a accele1·ação de obl'as rel'e
r~ntes a Estradas de Ferro, e os empreiteiros, 
nao tendo lucros compensadores, vão aguar
dando melhores temp,•s para os terem ma10-
res e evitarem prejuizos que porventura. 
possam ter no momento actual. 

E' o motivo por que em relação ao prolon
gamento da: Es,trarla de Ferro Centrêil de Per
n:ambuco, s1 ve que _ha demora, que ha moro-
sidade na construcçao . . 

O SR. CoELHo CINTRA-Actualmente vão 
bem accelerados . 

o SR. GALDI:'\'O LORETo-Estimo ouvir isso 
do nobEe deputado, ma,s declaro que esta in
formaçao. C?iht elo proprio director da Es
trada, reierrndo-me que a con lições do con
tra?to feito COJ:? os empreiteiros não eram 
mmto fc"worave1s p ira elles. 

s~·. presidente, j~. o anuo passado em um 
proJecto que eu alia combati , a Commissão 
de Obt•as Publicas reconheceu a incon venien. 
eia. de contmua.r·em trafegados por conta da 
União ramaes de ligação das Estradas ele fer 
·ro do Norte da Republica . 

Aproveitan~o essa idéa, que estava consi
gnad t n<;pro1ecto, m~s que.elo modo por que 
estava nao tem receI;>1do a minha adbesão, 
eu a.pr:esent~ um proJ~cto que vem facilitar a 
adm1mstraçao, autor1sando o governo a pas
sar este ramal á The Great Westei·n of Bra-

.zil Railway Company, que explora a Estra~ · 
da de fel'ro de Recife a Timbaúba . 

Trata-se Sr . pre idente, de u ma medida dé 
grande alcance economico para a União, por
quanto o trafego desse ramal , tornado pro
longamento da Estrada de ferro de Recife a 
Timbaúba, póde ser feito com pequeno custo 
poup ·ndo·se a despeza com empregados, es
ceiptorios,armazens, offi.cinas etc.,em um tre
cho apenas de 40 kilomi:itros. 

O que proponho portanto importa em uma 
eco,nomia para os cofres publicas, ao mesmo 
tempo qne parece·meque a Companhia da Es
trada de ferro de Recife a Timbaúba offerece 
garantia e idoineidade suffi.cientes · para se 
acreditar que o melhoramento projectado e 
tão ambicionado realisar- se-ha em muito me· 
nos tempo do que si fôr a obra feita por ad· 
ministração . 

Isto quauto á realisação do melhoramento ; 
em relação á exploração, do trafego, depois 
de concluídas as obras, as vantagens da. pas
sagem rlesse i:ama~ par~ a Estrar'la de Ferro 
do Recife a T1mbauba, sao evidentes. 

Já alludi á desnece~sidarle de escriptorios, 
de armazens, emprega.dos, etc . 

Nestas condições resolvi apr0$entar um 
projecto autorisando o governo a fazer con:
tracto com a The Great Western of Brazil 
Railway Oompany,garantinclo-se devidamente 
quanto ás despezas que já tem e:ffe~tuado. 

Mando-o pois à Mesa, e desta tribun~ peço 
á illustrada Commissão de Obras Publicas a 
sua boa vontade afim de que no mais 
breve prazo possivel entre o projecto na or
dem do · trabalhos, sobretudo attenclendo que 
aproveito aqui uma ir'éa que já foi vencedora 
no seio da commissão o anno pa>'sado. 

Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação 
o seguinte 

PROJEOTO 

O Cong1'esso Nacional resolve: 
Art. I.0 E' o governo autorisado a con

t.ractar a conclusão rias obras e estabeleci
mento elo tra!'eµ·o do ramal de ligação de Pin
dabaúba ao Pilar com a TheGreat Western of 
!Jrazil Company .liinited, mediantega~antia de 
Juros no maxirno de 7 º/o sobre o capital e1fe
ctivamrnte empregado e privilegio de explo· 
ração por um periodo não excedente a~ ga· 
rantido pelo contracto em vigor para a llnha 
principal. . 

Art. z. 0 O direito da Unfüo ao valor da.!3 
obras actualmente existentes, será :eservado, 
quer para o caso de uma encapaçao fu~ra, 
quer em relação ao dividendo proporc10nal 
dos lucros realisados . . 

Art. 3.º Para 0 fim de que trata o artigo 
precedente, serão avaliadas as obras existen-
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tés por arbitros nomeados a aprazimento de 
ambas as partes. 

Art. 4.0 O prazo para conclusão das obras, 
deverá ser curto, estabelecendo-se no con
tracto garantia para a fiel execução rla clau
sula respt'ctiva. 

Art. 5.0 As tarifas do ramal de ligação, 
transformado em prolongamento da Great 
Wertern não deverão ser excedentes ás do 
Recife and S . Francisco para distancias equi
valentes. 

Art. 6. 0 O governo proverá. sobre a reducção 
das tarifas da Estrada de Ferro do Limoeiro 
e seus ramaes . 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em con
trario . 

Sala das sessões, 10 de junho de 1895.
Galdino Loreto. - Cornelio da Fonseca. -
Coelho Cintra . - Pe;·eira de Lyra.- L ui:; de 
Andraae. -Arminio Tavares. 

O Sr. Lins e Vasconcellos -
Sr . pre idente, pedi a palavra simplesmente 
para. enviará Mesa um memorial, que me foi 
entregue pelos empregados da lntendencia 
da Guerra. 

Dispenso-me de fazer sobre elle qualquer 
con~idera.ção, porque está perfeitamente elu
cidada a pretenção desses empregados, e, além 
disto, está reprorluzida no relatorio do Sr. 
:\linistro da guerra . 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - E é muito 
justa a pretenção desses empregados . (Apoia
dos.) 

E' lido e é enviado á Commissão Especial, 
de que é presidente o Sr. Manoel Caetano, 
uma representação dos empregados civi da 
Intendencia da Guerra, pedindo que lhes faça 
extensivo o augmento que nos vencimentos 
tiveram os empregados de todos os Arsenaes 
da Republica. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER:';. 23 DE 1895 

Jii1gci nlío hcrner que (leferir no reqiwrúnento 
em que 1'ltligueZ Jacintlio de Noronha Feital. 
3° officiat da Administração d .,s Corre:os do 
Disti·icto Federal e estado do Rio de Janeiro, 
pede o pagamento de seus i:enciriumtas rela
tivos ao período em que esteve apo entado 

Ao estudo da Commissão de Orçamento foi 
submettido o requerimento em que Miguel 
Jacintho de Noronha Feita!, 3° official da 
Administração dos Correios do Districto Fe 
deral e estado do Rio de Janeiro, aposentado 
por decreto de 29 de agosto elo anno findo e 
reintegrado no mesmo cargo por decreto de 

18 de ,janeiro do corrente anno, solicita do 
Congresso Nacional o pagamento de eus ven
cim~tos relativos ao per-iodo Pm que esteve 
aposentado, a despeito de haver protestado 
contra o acto que o aposentou, por C'Onside
ral-o contrario ao art. 75 da Constituição da 
Repuulica. 

O ministro da industria, via~.ão e obras 
publicas, em despacho rle 18 de fevere iro do 
corrente anno, publicado no Diario Officiat de 
19 do mesmo mez, reconheceu o direito do 
requerei.te ao ordenado correspondente ao 
tempo ern que esteve privado de suas func
ções, mas accre~centou: «Havendo, porém, 
sido occuparl o o cargo durante esse tempo 
por outro qu.e o substitu iu, falkt competencia 
a este ministerio para mandar effectuar o 
vagamento reclamado. » 

Pensa a commissâo que não ha. que deferir 
no presente requerimento, porque, ou veiu o 
requerente ao Poder Legislativo pnr não se 
conformar com o despacllo do Executivo que 
rec<>nheceu-lhe direito sómente ao ordenado, 
como parece. pois que requer oenic1nentos, e 
neste caso, tratando-se de applícação de lei 
que não carece interpretação legislativa, o 
recurso deve ser encaminhado ao Poder Ju
dicia.rio, ou pretende o requerente, á vista. dos 
termos citados do alludido despacho, que o 
congresso vote a verba necessaria ao seu pa
gamento, caso em que devediri 11'ir-se ao Poder 
Executivo, para que este, depois do compe
tente processo administrativo, solicite do Po
der Legislativo o credito preciso . 

Sala das commissões, em 10 ele junho de 
1895 .- Joao Lopes, presidente.- L aiiro Miil
ler, rel .• tor. - crz.edello Con·êa .-Augusto 
Severo. - Benedicto Leite . - A. M,,nteneg;·o. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 10 B-1896 

Reclacçiío pa1·a a 3° discussão elo projeoto n . 1.0 
A elo coiTente anno, que mante1n na cO?nmis
são ele guarda~-marinha, pam todos os etfei
to ate à conclusao 1ln i·espectioo curso, os 
as1Jirantes coni,itissionados nesse posto P que 
serviram na esquadra tegal e na' (lotithas 
ditrante a revolta, e da oiitrets providencias. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I .0 Os aspirantes commissionados no 

posto de guardas-marinha e qu" estiveram 
em serviço na esquadra legal e flotilhas du_ 
raute a revolta, conservarão a commissão 
para todos os effeitos, até á conclusão do re: 
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-spectivo curso, contando antiguidade da data 
da respectiva commissão . 

. § l. 0 E' autorisado o governo a readmittir 
a matricula na Escola Naval, com os favores 
desta lei, aquelles dos referidos aspirantes, 
que, havendo obtido baixa por qualquer mo
tivo, queiram voltar ao serviço da armada . 

§ 2. 0 A estes as1ii.rantes será applicado o 
dlsposto no art. 7 . 0 da lei n. 1. 523, de 28 de 
setembro de 1865 . 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, em 8 de junho de 
1895.-Gabriel Scilgado, presidente.-Thoma~ 
Cava/cante.- Ovidio Abrantes.- A.ntonio ele 
Siqi1eira. 

N. 10 C - 1895 

Redacção vara 3• diswssão dei emenda des
tacada do projecto n. 10 A, do wrrente anno, 
que confirma nos i·espectivos tJostos as com
missões, confer idas 1nlo commando s·upe
rior da Guarda Nacional , aos officiaes da 
mesma milicia, em serviço ele guer;·a contra 
a revolta ele 6 de setembro de 1893 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l. º Fieam confirmadas nos respectivos 

pgstos as coll'.missões conferid;;i.s pelo com
manrlo super10r da guarda nacional a.os ofil
,ciaes da mesma milícia, em §erviço de guerra 
contra a revolta d.e 6 de setembro de 1893, e 
agg:regados aos. re~pe?tivos corpos e estados· 
maiores, com direito a effectividade nas vaaas 
que se derem . 0 

A~t . 2.º Revogam-se asdisposiçõesem·con
trar10 . 

'Sal'.l' da~ commissões, 8 de junho de 1895.
Gabnel Salgado, presidente. - Thomaz Ca
val~ance .- Ovielio Abrantes .-Antonio ri.J Si
-queira . 

N. 35 -1895 

Recla~çiío para .'3• discussão dq projecto n . 
200 A., de 1894, q~ie autorisa o governo a 
reve,· o reguta?i~ento e vi·ogramma de estii
dos (lo Gyinnaszo Nacional. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art~2 0 unico . Fica a governo autorisado a 

expedir no:vo regulamento para o Gymnasio 
Nac1oaal,d1spensando desde já, até a reforma 
o exame de madureza. ' 

Sala das commissões,_7 dejunho de 1895.-
0scar Godoy .-Pedro Vergne .-B~· icio Pilho. 
-Helvecio ülonie. - Pereira de Lyi·a .-Ame
~·ico Mattos . - Ecluardo lle Berre do. 

Camu·a V, II 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N . 22A - 1895 

Considera para toclos os e/feitos, como se 
fo sse contra-almirante qradiiado , ci reforma 
concedida :por deci·eto de 3 de fevereiro d~ 
1894 ao vice-almirante gradimdv Jose Lufr 
Teixeira. 

(Substitutivo ao projecto n. 22, de 1895, 
do Senado) 

A commissão de marinha e guerra, accei
tando as razões que levaram o Senado a· 
approvar o projecto n . 22 deste anno, dis
corda, porém, quanto a sua redacção, yelo. 
que apresenta o seguinte substitutivo, que é 
de parecer que seja approvado : 

O Congresso Nacional resolve: 
Arti o-o unico. A Teforma concedida por de

creto de 3 de fevereiro de 1894 ao vice-almi
rante crraduado José Luiz Teixeira, que então 
era o "mais antigo dos cap(tães de m~r e 
cruerra será considerada, para todos os effe1tos, 
~orno se fosse contra- almirante graduado a 
que tinha direito desde de 23 de n~vembro de 
1893, applicando-se neste caso o disposto na 
resolução de 30 de outubro de 1819 e decreto 
n. 29, de 8 de janeiro de 1892 . 

Sala das commissões, 8 de junho de 1895.
Gabriel Salgado, presidente .- Ovidio Abra~
tes, relator. - Thoma:: Cavalcanti. - Antonio 
de Siqi1eira .-Cai-los Jorge . 

N. 22 - 1895 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico . A reforma concedida por de

creto de 3 de fevereiro ue 1894 ao vice-almi
rante grarJuado José Luiz Teixeira, que então 
era o mais antigo dos capitães de mar e 
guerra, será considerada para todos os e:lfe1tos, 
no posto de contra-almirante graduado, qdue 
lhe competia desde 23 ele novembro 0 

1893. 
Senatlo Federal 31 de maio <le 1895. 

Joiio Pecl1·0 B elto';·t Vieira, vice- president!, 
servindo de presidente. - João Bar~aZho Uchoi: 
(' avalcmiti, 1 o secretario. - Joafwn de O l~
veira Ca1unda, 2º secretario .. - Gus.tavo Rt
charcl , 3• secretn.rio. - Joaqutm Jose Paes da 
Sitva Sarmento , 40 secrectar10. 

22 
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N. 33 - 1895 

Autorisa o Poder E xecutivo a conceder ao 
bacharel Manoel Porphirio de Oliveira San
to~, .fuiz seccional do estado do Rio Grande 
do Norte, um anno de licença com ordenado 
prira tra:ar de sua saude onrle lhe convier . 

Foi presente á commissão de petições e 
poderes o requerimento e.m que o bacharel 
Manoel Porphirio de Oliveira Santos, juiz 
seccional do e tado do R;o Grande do Norte, 
allegando impossibilidade de trabalhar por 
continuarem os incommodos de saude que o 
obriga1•am a pedir 60 rlias de licença ao pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, na 
fórma da lei, pede um anno de licença com 
vencimentos para tratar de sua saude . 

Por attestados medicas juntos á petição, 
verifica-se que o peticionaria soffre de uma 
dy:-;pepsia de fórma nervosa, determinando 
graves desordens prinpalmente para os appa
relhos gastro-i!i testiual e visual, o que exige 
serio, cuirladoso e longo tratamento na Eu
ropa ou em algnm dos climas mais benignos 
dos estados de s. Paulo e Minas. 

Assim, devidamente comprovada oaUegado, 
é a commissão de parecer que seja adaptado 
o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art . I. ° Fica o Poder Executivo autori

sado a conceder ao bacbarel Manoel Porphirio 
Oliveira Santos, juiz secriooal do estado do 
Rio Grande do Norte, um anno de licença 
com o respectivo ordenado para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Art . 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das :iommi.sões, 10 de junho de 1895 . 
- Gonçalo do Lago, presidente. - Euzebio 
da Queiroz, reiator .-Geminiano Brazil. 

N . 34-1895 

Opfna no sentido de não ser approvado o prn
;ecto n . 38, de 1894., que a•lopta como co
di.g~ civil da Repul1lica o projerto do Godign 
Civil eln.borado pelo Sr. senarto··· Joaquin·i 
Felicio dos Santos. 

A commissão <te constituição Ieuislação e 
justiça, tendo em vista o parecPr

0 

emitti 10 
sobre o trabalho do Sr . senador Joaquim Fe
licio dos Santos, pela commissão nomeada em 
1881, pelo governo do paiz, é de opinião que 
não seja approvado o projecto n . 38 do anno 
passado . 

Sala das commissões, 7 de junho de 1895 .
v. de Metlo, presiílente . - Dino Buimo, rela
tor. - Liii:; Dominr1ues. - F. Tolentino. -
Erico Goetho.-E . R amos · -Merteiros e Albu
querque . -Martins Costa limio1·. 

• 

N. 36- 1895 

Autorisa o governo a abrir um credito sup· 
pfementrrr á verba-Exei'Cicio.~ findos-do 
v igente exercicio do Minist,,rio da Fazenda, 
na imporlancia de 250:000 , para paga
mento da indemnisaçao devida aos negociu,n
tes Pedro Denis & Comp., por prejuizos, 
pe1 ·das e damnos que soffreram na venda do 
xarque. 

A commi ão de orçamento, a quem foi pre
sente a mensagem do Ex . Sr . Presidente da 
Republica, solicitando a abertura de um cre
dita supplementar de duzentos e cincoenta 
contos (250 :000$), para pagamento da indem
nisação ao' neg-ociantes Pelro Dénis & Comp. 
por prejuizos que tiveram n1 venrla de um 
carr<'gamento de xarque, por terem ido for· 
çados vendei-o no proprio mercarlo productor, 
e confol'me foi accordado com a Legação 
Franceza,é de parecer que seja adaptado o se
guinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' o governo autori~ado a abrir 

um credito supplementar por conta da verba 
- Exercícios findos-do vigente exercia, pelo 
Ministerio da Fazenda, da importftnt.:ia de 
duzentos e cincoentas contos (25 1: 00 ). para 
pagamento da indemnisação devida ao ne
gocia11tes Pedro Déni & Comp . poe per
juizos, perdas e damnos que soffreram, ven
dendo no proprio mercado productor um 
carregamento de xarque que haviam daspa
charlos para o Brazil, depois de cumpridas 
todas as exigencias impostas para o recebi
rnentõ rlo genero, e que aqui não loi recebido 
por determinação elo governo. 

Art. 3. 0 Revog.im-se as disposições em 
contrario . 

Sala das commis5õe ·, 8 de junho ile 1895.
Joci/1 Lopes, presi·lente.- Augusto Sel)er11, re
Iator.-Lauro M1tller. - Alberto- Torre •.-Au
guslo 1llontenegro. 

N. 37-1895 

Emenda do Senado á proposiçiio ''ª Gamara 
dos Deputados n. 182 D de 1894, que con
sidera prorogados ate junho de 1 "95 e 
de;embro rle 1896 os prazos para crmctusáo 
das obras rta estradei de feri·o ele Ca.úas , a 
S. José de Gajazeiras e in•cic1.çao rJ,as ela 
estrnda de ferro Caxias ao Araguaya. 

A commi são de orçamento é de parecer 
que . eja acceitaa emenda do Sena lo ao pro
jecto n. 87 de 1894, desta camara, por·que 
ella consiste em supprimir uma p;1rte do pro· 
jecto que se tornou desnecessaria . 
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Sala das com.missões, 10 de junho de 1895. 
- João Lopes ,presidente- Lauro Muller, rela· 
tor .- 'liberto Torres. - Serze:dello Corrêa . -
Augusto Montenegro. - Augusto Severo. -
Benedicto Leite. 

Emenda do Senado ao projecto da <'amam dos 
Deputados r elativa a prorogaçéio de prazo 
para conclusão das obras da estrada de 
ferro de Caxias a S. José de Cajazeiras. 

Supprimam-se da primeira parte da pro
posição as seguintes palavras: - até 30 de 
junho - até Cajazeiras e 

Senado Federal, 27 de maio de 1895. -
Dr. Manoel Victorino P ereira, presidr.n te.
João B ai·balho Uchoa Cavalcanti. - Giistavo 
Richarr1., 3°secretario.-Joaquim Jose Paes da 
Silva Sarmento, 4° secretario. - Joakim ele 
O. Catimda, 2° secretario. 

Pro}ecto da Gamara dos Deputados n . 180 
IJ de 1884 a que se refere a emenda do 
Senado . 

- OZegario Maciel.-Leonel Fitho. - Octaviano 
de Brito. - Monteiro de Bari·os. - Costa Ma
chado. - Francisco P . Mayrink . - Lima 
Lv.arte. - Valladares . - Lamartine . - Lan
dulpho de 111rrgatliaes. - Paraisa Cavalcanti. 
Neiva. - Carvalho Mourão . - Gonçalves Ra
mos. - Ferreira Pires . - Carlo!i Chagas . -
Ferraz Junior . - Vaz de Mello. - Simão da 
Cunha. - Almeida Gomes .- Alvaro BoteUw. 
- Urbano de Gov.vêa. - Lamounier Godofre 1to. 
- Ftavio de Araujo. - Jose Ignacio. - Ovidio 
Abrantes.- Coelho Lisboa .- Alcindo Guana· 
bara .- Antonio de Siqueira. - B elisario A. 
Soares de Sr,uza.- Martins Junior. - A1·thur 
Orlando - Fonseca Portella .- Jose Bevilaqua. 
- Luiz Detsi . - Francisco Veiga. 

Parecer a que se refere a cammissão de con· 
stituição, legisZação e justiça. 

Rio de Janeiro, 27 rle setembro rle 1881. 
A commissão incumbi'1a pelo governo de 

sua maO'Pstade o imperador de dar parecer 
sobre o 

0

« Os apontamentos para o .Projecto 
do Codiao Civil Brazileiro » o:treree1dos pelo 

. Dr. Joaquim Felicio dos Santos, tem a honra 
O Congresso Nac10nal resolve: de enviar inclnso a V. Ex. o resultado das 
Artigo unico.Ficaconsiderado pro rogado até . suas conferencias sobre aquelle trabalho· 

30de .junho de 1895,o prazo para conclusão das Deus guarde a V. Ex. - mm : Exm. Sr. 
obras .da ~strada de ferro de Caxias a S. José senador e conselheiro de Estado Dr . ~anoel 
de CaJazeu as e até 31 de dezembro de 1896 o Pinto de Souza Dantas, M. D. mimstro e 
prazo PªEª serem iniciados os trabalhos .de secretario de Estado rlos negocios da justiçtL. 
construcçao da estrada . de ferro de Caxias _ Francisco Justino Gonçalves de Andrade. -
ao Ara:guaya ; revogadas as disposições em Dr Aritonio Ferreira Vianna . - . Antonio Joa
contrar10. qui~n Ribas. _ Lafayett~ Rodrigues P ereira, 

Gamara dos Deputados, 5 de dezembro de - Antonio Coelho Rodrigues · 
1894. - Francisco de A.<sis Rosa e Silva, pre · 
sid_ente. - Thom;1.z Delfina, I o secretario. -
Joao Coelho G. Lisboa, 2° secretario. 

N. 38 - 1894 

A commissão nomeada para dar parecer 
sobre as vantagens da admissão, como base de 
revisão ulterior, do trabalho apresent>1 ~0 
pelo Dr . Joaq nim Felicio dos Sant~s, denoim
nado « Apontamentos para. o proJecto do Co-

o Congresso Nacional decreta: digo Civil Bra.zileiro » , ªl?º~ o dev1do.exa~e 
vem communicar o seu JUI ZO com a isençao 

A:rt . ~· º.Fica, desrle j á, adoptarlo como que 0 assumpto requer. _ 
cod.1go c1Vll da Republica o projecto de codigo A missão scientifica na formaçao de um 
civil elaborado pelo senador Joaquim Felicio codigo civil cifra-se principalrne~te na repr.o
dos Santos. tlucção r eflexiva do orgamsmo vivo do direito 

Art. 2.° Fica o governo autorisado a no- pl'ivado. 
mear uma com missão de cinco membros uara Essa reproducção é 0 systema. . 
rever o m~smo coriigo e apresentar ao Con- E como á toda relaçãojurirlicadev~re~pon-
gresso Nac10nal, dentro da presente lPgisla- der uma r egra, 0 alvo ela actividada Jur1d1ca 
tura, a~ emendas e modificações que julgar elo direito é o conjuncto systematico de rela· 
cónvemente . · 

3 R di ções e reg-rns . . t · A~t. ·º evogam-se as sposições em con· No systerna o methodo predom1nau e~ o 
trarw. . doo·matico; em um codigo relevaqu~ 0 seJa. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1894. _ o codigo e o gráo mais elevado, a que se 
Theotonio de lliagalhries . - Antonto Oli; ntho .

1 

ergue o espírito juridico de um povo ~o e_!Il· 
-Arlhiir Torres.-Pinto Fonseca. -Rod'l lpho penho de reduzir á unirlade as suas re açoe~ 
Abreii.-Joao P eniclo,- Cupertino de Siqueira. e instituiçõe:; , de ordenar em uma grande lei 
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o seu direito po:::itivo, não raro multiplo. es- Si uma classificação diversa da apontada 
pe.rso e desconnexo, apezar dos tentamens pu- melhor satisfizer a esses predicados, de-verá 
blicns e particuh1res dirigidos a colligil-o em ser admit tida. 
ocdem cbronologica., ou por materias. Porquanto, como acertadamente pondera 

E' inconte.stavel a utilidade da. codificação, « Veler s .ir ·field, basta um artigo do codigo 
si, a par do aperfeiçoamento scientifico, o ~i para decidir de todo o systema, que s~ ba de 
1'eit.o houver attingülo amplo desenvolVL- observar em sua. composição, ou tornar im-
mento . possível uma ordem qualquer.» 

.A disp11sição das materias nos apontamenMallograda seria, por ~m, a do direito civil, tos, ainda que se ampare em moldes legaes, 
si este fos e contemplado no aspect? p~ra- nãn parece amai adequarla. 
mente philosophico, ou meramente h1storrco. o autor não pôde menos que render-se ao 

Versa11do o codigo civil no maximo. sobre exemplo do codigo publicado sob o infundado 
o direito privado, cump~e qu~ neste seja_ com· modo exegetico, firmado pela escola de Bolo
pleto e accommodado a_s _ c1rcu1!1stanc1as do nha . 
:pa.iz ; e que as sua pr~v 1soes, alem de bem Mas, si no tocante ao methodo não atten
acabadas e igualmente JUntas para todos, se deu cumpridamente aos reclamos de uma 
harmonisem entre si e com o complexo da elas ificação scientifica, rerlime-se em algu
legislação nacional. . mas disposiç-ões com a qualidade da conce-« Não que haja de turlo pre•er, e de !1JIUda- pção juridica. 
mente prover a to~'os os .~s?s, prevemr todas Acolhe com a necessaria modificação o prin-
as <Hfficuldades, 1mposs1b1l1tar as cont~over- · · ale· · l l d · · d 
SI.as n1as co11de11sar· o trabalbo analytico de cipio _que 1 namona e 0 e cu:Jus e que e

termrna. e fixa a ordem das successões os lisecdlos, sem abandonar as rlisposições geraes mites do- diJ.•e 1~os e a validade intri'a eca, 
-para descer a casos particularbS». Saredo Com. qualquer que seJa a natureza dos bens e lo-

Os apontamento }lara o projecto do_ Codi - gar em que se achem . 
. go Civll Brazileiro, comguanto rle mmta va- Rer.onhece e san~iona idea da natural 
lia e granr'le merito, não C<?adu~am no todo união dos povos policiados, já radicada no 
com esses requisitos. Nem Jamais houve pro- paiz, equiparando o estra.ngeiro ao nacional 
j ecto que os cont ivesse, ou codigo que os pre- na acquis1ção e exercício dos dil•eitos civis . 
enchesse perfeitamente . . Melhora a condição jurídica da mulher, 

o titulo com que o autor os rnculca assaz ex}lungindo incapacidades e desigualdades de 
Tevela a propria crença, e, aca o, o intuito t-Odo desamparada da equidarle e j 

0
,..tiça. 

de por-lhe mão mais acurada. Não ba ahi, ique1:, vestígios dos pretensos 
Sendo o fim da commis ão manifestar ape· effeitos civis do bammento, desnatura,Jisação 

nas o seu conceito quanto a irioneiilade do e diversidade de crenças religiosas. 
trabalho para fundam~~to de exan:iinação ces_am vari?s _romanis'.11os. Rege,em grande 
posterior, não lbe era ltcrto ousar di-pol -o. parte, com sabias_ provisões as relações da. 
na tolerancia de seus recur-os, egundo as familia. Algu~1as mnovações, porém, encon

--exigencias systematica.s. tram resistenc1a na actuaes relações juridi-
Semelhante alvitre, sobre intempestivo. pa- cas . O modo corno regula o casamento não 

decia o desar de tolher ao autor uma facul- se antolha o mais justu e conveniente ; toda
dade que legitimamente lhe per~en_ce. . via, ness_e !Il~lindro ~ a ·umpto mo tra- s_e 

Conviria, por ventura. supprlffiIT o titulo fiel ao prmc1p1~ da lrberdade religiosa, dei
preliminar e limitar a parte geral. quando xanrio-a plena a. con~ciencia individual. Em 
muito á~ maximas consagrada pela naçõe outro ponto não se manifesta tão penetrado 
cultas; ao princip os de verdadeira doutri- do espírito innovad01•. Mantem ai nda a re
na scientifictt, po to não geralmente pratica- scisoria, estribada na lesão enorme, e as sub
dos, obvian'

1
o-se com as precisas restiricções o stituições pupillares , exemplares, reciprocas; 

eventual collidir do direi to PFivado interno e e a fideicommissaria, dado que transformada 
externo; e mormente consignar as rPg-ras em simples usot'ructo. 
roncernentes a condição e capacicade jurídica· Are peito da posse importaria que no Go
das pessoas ~ cligo Civil transparecesse a noção do facto 

Depois da parte geral, caberia e tatu ir : 1 o co~·r~ponden te os exerci_ci~s da ple?a pro
sgbre o direito das cousas; 2° sobre o direi to p_rrer ade, e ao ele cert?s direitos reaes, ?n~e 
das obrigações; 3•' sobre o direito de familia; somente cabe, abstrabrndo de algu~s cod1go:::, 
4• sobre 0 ilirPito de herança ou uccessão. ;i? qua~s_ sobrelevam, na.. ma.teria, as defi.-

No systema de um codigo cada instituição c1ente_s l!çoes ~e no os classrcos. E quanto a 
tem rle assianalar uma dinsão conveniente, propI'ledade, fora de grande memento re
natural e ynthetica, facilitando- e dest'arte gulal-a_ em s_ua plenitude, desmembFamento~ 
a averiguação e a intelligencia de suas dis- e . mod1fic8:çoe~ ~e so:te que no~ e:tfe1_tos r~e-
.Jlosições. ct1sse a cl 1scnm10açao . Nos pn v1legios e Y 
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pothecas não bastaria cingir-se ao di1'eito 
vil!.en te, a rte.nta a de5ciencia do preceito e a 
.iniperfeição ria garantia. 

Mas á commissão revisora é que compete 
notar, emen 'ar, ,uppri rnir, eliminar e sub
stituir, e haver-se no desempenho do peno o 

_ encargo,consultando as provi ões apropriada 
ás peculiarPs necessidades economicas sociaes 
do paiz, sobretudo em uma época de tra11sfor
mação de propriedade e erviço. Ne,sa ardua 
tarefa incumbe-lhe meditar sé1'ia.mente,muito 
prever e providenciar e atteotar com crite
rio obre as normas organicas de associações 
agrícolas, no intuito de alliar o pbcler doca
pital ao do trabalho. No sentir commu m já 
1lemais tarda o Brazil na organisação do seu 
Codigo Civil ; ma~ convém que o tenha, sinão 
superior. igual aos dos povos mais cultos. Ao 
invero, é mui preferível não haver codigo . 

Concluindo, é a commissão de parecer : 
«que tendo os avontmnentos pnra o prnjecto 
do Codigo Civil Bra:;ileiro subido merito,comn 
trabalho preparatorio, póde o seu autor, re
tocando- o· com arte, apparelbar um projecto 
em condições de franca rensão: noponto em 
que param não ubroinistram ba e , uffi
ciente_ 

Sala das conferencias da c01nmissão, 2i de 
setembro de 1881- - Fmncisco Justino f;on
çalves de Andracle. - Dr. Antonio Fe- re:ra 
Vianno. - Antonio Joaquim R ibas. - Lafa.11ette 
Rodr:giies Pereira. - Antonio Coelho Rod,·i
gv.es. 

Está conforme. - Jorge Moller. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
ad~antada a hora, designo para amanhã a se
gumte ordem do dia 

Votação do projecto n. 5 A, de 1895, clis
pemad11 do concurso litterario todos os func
cionario das repartições do Correio, nomea
tlos até 29 do novembro de 1894. cuja votação 
fico"'?- emp~tada na ultima e . ão(2ª di cuesão); 

Discussao do requerimento no Sr. Cunha 
Lima; 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n . 15, de 1895! adaptando, com a emenda que 
o~erece, o proJecLo n .. 83, de 1894. que auto
r1sa o Poder Execut1 vo a reorqanisar o er
-vi.ço de immigração e colonisaçã.o da União 
de c?nform1da".e.c~m as bases que apre enta; 
e opma pela. r~Jeio__ao elo sulJstituti vo apresen
tado!!ª 3• d_!scussao l~O mesmo projecto; 

3ª di~cussao ilo pro.1ecto n. 26, de 1894, dis
pondo que o:. .bens da.s orden rel1gio~as, de
clarado· proprios nac~on::i.e " ou como bens 
vago-, m • _ q11e. con.trnuarem ao serviço do 
culto ~ath?lico, eJa~ reconhecidos proprieda
de da igreja Cathohca, no uso e gozo dos ins -

- titu1tos ou pessoas religiosas que delles se 

achava~ de _posse do tempo da promul<>ação 
da constltu1çao da Republica; "' 

3• ~is~ussão rlo pr1~ecto n . 80, de 1800. 
per_m1ttrnd? ao empregado federal transfe:r.i
flo a.adm1mstração municipal ou á do esta.d() 
contmuar a concorrer para o montepio da 
repartição a que per·tencia. ~em prejuízo d() 
novo montepio municipal ou e tarlual; 

2ª discussão do p!'ojecto n . 2 18, de 1894, 
res~abelecendo o lagar de profesi'or de pri
meira~ lPttras do A:rsenal de Marinha da Ca
pital, creado pelo regulamento de 2 de maia 
de 18i4, e dâ. ou tra providencias ; 

1 ;. discus8ão do projecto n. 4 A, de 1895, 
clr.clarando de com missão os cargos rle chefes 
das r epartições de fazenda da. U11 ião, torna 
dependente de processo administrativo a de
missão dos empregados dA concurso e revoga 
o art . 9• da lei n . 191 8, de 30 de setembro 
rle 1893, e mais disposições em contrario; 

3ª disr.ussão do projecw n . 141, de 1894, 
mandanrlo reverter ao serviço activo do exer
cito o capitão reformado Jeronymo Ferreira 
França e interpreta o art. 9", n. 2, da Je: 
n. 6-18. de 18 de ago to de 1852; 

l " discussão do projecto n . ~14, de 1894, 
conceJendo ~o Banco lniciad '•r de )lelhora
ment.os, cessionario do contracto celebrado· 
em 27 de agosto r e 1890, para fundação de 
20 nucleos agrícolas nos e tados do norte, com 
o engenbPiro José Americo do, Santos, o pra
zo de dous annos, para a con-tituição defini
tiva rlo pl"imeiro rle es nucleos, denomina
do-Iniciador- , fundado no município da 
barra. do Rio das Contas, no e~tado ela Bahia; 
ficando sem efl'eito a concessão dos dezenove
restantes· 

2° di c~-são do projecto n. 59, de 1894 
exting-uindo as lal{açi'ies do Mexico, Yene
znela, Boli via, Sui sa, Russia e Au tria-Hun-
gria, e dá ou tras providencias . 

Levanta-se a esuão ás 4 horas e 20 minu
tos. 

28ª SESSÃO Ei\1 11 DE JlJNIIO DE 189;) 

P,·esirlencia dos S;·s. Arthur Rios (1° vice-pre
si1lentP)_ Costa A.:;evcdo (2• v:ce-p,.esidente),. 
.fir1hiv Rios (1° vice- pi·esirfente). Tavares.de 
Lym (8° seci·etai·io) e A1·thiw Rios (1° v1ce
presidente) . 

Ao meio-dia procede-se á chamada á qual 
respondem os r;. : Artbu1• Rios, Tbomaz 
Delfino, Coelbo Lisboa, Tavares ele Lyra~ 
Alencar Guimarãe , Sá, Pei..--,:oto, Lima Ba
cury, Fileto Pires, G1Jibriel Salgado, Matta 
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Bacellar. Augusto. Montenegro, Bricio Filho, 
Hollawla de Lim:=i, Benedicto Lrite, Luiz Do
mingues, Costa Rodrigues. Gustavo Veras, 
Eduardo de Bf·rrédo, Anisio de Abreu, No
gueira Paranaguá, Arthur de Vasconcellos, 
Pir·es Ferreira., Fre''erico BorgP.s, Gonç.i.lo de 
Laaos, Torres Portugal, Thom:iz Cavalcanti, 
Ild%fonso Lima, João Lopes, Pedro Borges, 
Francisco Benevolo, Helvecio Monte, José Be
vilaqua, Augusto S~ vero, Francisco Gurgel, 
Junqueira Ayres, Cunha Lima, Silva Mariz, 
Trindade, Chateaubriand. Arthur Orlando, 
Tolentino de carvalho, Martin Junior, Pe· 
reira de Lyra, Coelho Cintra, Luiz de An
drade, Arminio Tavares, José Marianno, 
Marcionilo Lins, Cornelio da Fonseca, 
Lourenço de Sá. Medeiros e AlbufJuer
que, Miguel Pernambuco, Carlos Jorge, 
Fernandes Lima, Araujo Góes, Rocha 
Cavalcanti, Octaviano Loureirn, Geminiano 
Brazil, Olympio de Campos, Menezes Prado, 
Gouveia Lima, Zama, Santos Pereira, Mil':on, 
Tosta, Manoel Caetano, Aristides de Queiroz, 
Eduardo Ramo , Vergne dr Abreu. Leovi
gildo FHgueiras, J<_> é Ignacio_ Fla.vio de 
Araujo, Rodrigues Lima, Tolentmo dos ~an
tas. Sebastião Landulp~o, Athayde Jumo~, 
Torquato Moreira, Galdrno Loi·eto, Anto~10 
de ~iqueira, José Carlos, Serzedello Correa, 
Franca Cal'Valho, Lopes Trovão.Oscar Godoy, 
Ame;ico de 1Iattos, Lins de V sconcellos, 
Alberto Torres. Erico Coelho. Fon eca Por
tella, Euzebio de Queiroz, Costa Azevedo, 
Nilo Peçanha, Ernesto Brazilio, Julio Santos, 
Barros Franco Junior, Urb~no Marcondes, 
Paulino de Souza Junior. Almeirla Gomes, 
Campolinar, Lima Duarte, Car1 alho Mourão, 
Vaz de Mello, :.\Ionteiro de Barro , Chagas 
Lobato, João Penido. Gonçalves Ramos, Luiz 
Detsi, Francisco Veiga., Leonel Filho, Lamou
nier Gorlofredo, Ferreira Pires, Valladares, 
Cupertino el e Siqueira, Theotonio de Maga
lhães, Pinto da Fonseca, Manuel Fulgencio, 
Sill'.ão da Cunha, Olegario Maciel, Paraizo 
Cavalcanti, Linr1olpbo Caetano, Cario das 
Chagas, Paulo Queiroz, Ca emiro da Rocha, 
Dino Bueno. Gustavo Gorloy, Padua Salles, 
Herculano de Freitas, Alberto Salles, Pau
lino Carlos, Francisco Glicel'io, Furtado, Her· 
menegildo de Moraes, Alves de Castro, Ovidio 
Abrantes, Urbano de Gouveia, Xavier do 
Valia, Luiz Adolpho, il!ariano Ramos, Ca· 
racciolo, Lamenba Lins, Lauro Muller, Paula 
Ramos, Francisco Telentino, Emílio Blum, 
Fonseca Guimarães, Martins Costa, Marçal 
Escobar, Pereira da Costa, App·1 ricio Ma
riense, Rivadavia Corr_êa, Victorino Monteiro, 
Aureliano Barbosa, Pmto da Rocha, Vespa
siano de Albuquerque, Francisco Alencastro 
e Pedro Moacyr. 

Abre-se a sessão . 

Deixam de comparecer com causa partioi· 
pada os Srs. : Rosa e Silva, Enéas Martins, 
Gaspar Drumm?nd, Augusto de Freitas, Neiva, 
Francisco Sod1·e, Paula Guimarães, Marcolino 
Moura, Payanhos 2.Io11tenegro, Alciodo Gua
nalara, Silva Castro, Sebastião de Lacerda, 
PonCB de Leon, Mayrink, Landulpho de :M;a.
galhães, Fortes Junqueira, Alvaro Botelho, 
Rodol pho A:bre-µ, Lamai·tine, Cm.ta M chado, 
Alfredo Ellis. Almeida Nogueira, Domingues 
dll Ca tro. Adolpho Gordo, Mnreira da Silva, 
Cincinato Braga e Angelo Pinheil o. 

E em cau a 0 3 Sr$. : Carlos de Novaes, Vi· 
veiros, Christmo Cruz, Gonçalves Maia, Cle
mentina do Monte, Cleto Nunes Befüario de 
Souza, Agostinho Viria!, João Luiz, Ferraz 
Junior, Octaviano de Brito, Ribeiro de Al
meida, Arthur Torr s, Domingos de Moraes, 
Costa Junior, Bueno de Andrarle, Vieira de 
Moraes, Almeida Torrés e Brazilio da Luz. 

E' lida e sem debate itpprovada a acta da 
sessão antecedente. 

o Sa. 1° ECRETA.Rio procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento dos aspirantes de marinha, 
in ui tado · pelo decreto de l de janeiro, pe
dindo a sua reentrada na Escola Naval, e que 
lhe- sPjam dadas as certidões dos exames, se
gundo sua applicação com aproveitamento do 
anno de 1893, até o dia em que rebentou a 
revolta, como determina o decreto n. 206, de 
26 de setembro de 1894, em discriminação 
alguma.-A' Commissão de Constituição Le
gislação e .Ju tiça . 

O Sr. ~Ulton - Sr . presiilente, sem
pre entendi que o nosso dever principal e a 
nossa funcção mais importante é-fazer leis. 

E o meu procedimento nesta Casa deixando 
de me envolver em debates meramente po
líticos, ou simplesmente parfr'arios, demon
stra a sinceridarle dessa minha affit'mação. 

v . Ex., Sr. presidente, sabe que, votada a 
Oonstituicão da Repnblica. foram por ella 
prometti_das m~litas leis regula,mentares que, 
sem duv1~a 8:º necessarias para que os pre
ceitos alli consignados tenham realidade pra
tica, e produzam seus effeitos logicos e natu~ 
raes. 

Differentes tentativas teem sido feitas com 
esse nob.ilissimo intuito . E, entre outras, re
cordare1-eomo mais importantes- as que se 
effectuaram com relação á lei, que regulasse 
o estar10 de sitio, e bem assim a que deveria 
completar o dispositivo, constante do art. 6• 
da Constituição Federal. 

Tão louvaveis empenhos, entretanto, ma· 
lograram-se, falhando a-ssim as esperanças, 
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que haviamos depositado na. prompta solu
ção de toes assumptos_. ~ue amr1a. agora pre· 
occupam t11dos os espmtos reflect1dos, e po
dem er a cama. mai~ ou ~enos ref?Ota, •1e 
perturba<;ões da ordem pubJ!ca,_e ~0}1vo pa.ra 
se descrer da efficacia. das rnst1tmçoes repu
blicanas. 

A falta dessas leis regulamentares a que 
me refiro, sr . presidente, e que são desdo
bramentos preriosos dos principias con_stitu
cionaes acceitos por nos, ha contr1bu1do 
!n'ande:nente para as questões irritantes de 
que todos temo a triste noticia; e continuará 
de certo a constituir um perigo a..~ •mbroso e 
um mal enorme, em prejuízo da consolidação 
do systema federativo que aclo_ptámos. , 

Mas, eu não me abalançaria a propor de 
novo qualquer meio, tead~nte a resolver as 
duvida , e cortar os confüctos, que podem 
surgir daquellas infelizes_ lac.unas: 

A em preza seria super10r as mmhas forças, 
e no anno passado verifiquei, Sr. presidente, 
que para ella não tinha sido talhado. (Nao 
apoiados). . 

Assim. meus senhores, o trabalho que hoJe 
venho com r1ous collega mais, apre entar á 
considera<;ão desta Gamara, é omito mais 
modesto. si bem que se refira tambem á regu
lamentação de um artigo con titucional, que 
prometteu positivamente a lei, cujo projecto 
tenho- ne te momento -a honra de offerecer. 

Quero falar, Sr. preside_nte, do art. 71 § 3• 
da constituição da Republica ; e po to que a 
mataria nelle prevista não seja tão momen
tosa como as outras a que em principio me 
referi, nem por isso deixa ella ele ter grande 
utilidade. 

Até porque, senhores, não é conveniente, 
nem de bom avi o, legislar sómente ape~~do 
pelas circamstancias., quando a ~ecessi.lade 
bate-nos implacavel a porta. (Apotados.) 

Como sabe V. Ex., senhor presidente, . no 
principio a nação teve sua raiz na familia ; 
ella ~e r1esenvolveu pelo sangue ; e d.ab1 sup
punha sempre uma similhança de origem .• de 
costumes, de religião domestica, entre seus 
membros. 

A nacionalidade era uma questão de raça, 
tanto quanto de soberania. 

Depois, esta concepção racional se eclypsou 
para dar campo á doutrina da soberania ter
ritorial. A Nação comprehendeu todos os su
bditos de um mesmo senhor.Apatria e o rei se 
aonfundiram dtl certo modo nos espíritos . E 
c amor d>1 magestade occupou, relativamente 
oopatriotismo,tanto espaço pelo menos quanto 
0 amor do paiz. 

Este sentimento durou ate ás vesperas da 
aranderevolução franceza.Em 1789, tendo ca
bido a realeza, que era a antiga personificação 
viva do paiz, esta foi subs~1tuirla por uma 
-personificação moral : a naçao. A esta desde 

logo consagrou-se o amor e a fidelirlade, que 
outr'ora se havia consagrado ao principe. 

A idéa pr'i.mitiva da nação, desta arte, re
nascendo, se de~eovolveu e se propagou por 
torla parte. 

Entre os beneficios incontestaveis, que 
trouxe ao mundo civilizado aquelle provi
dencial mc;vimento, é justo que se colloque 
esse tam bem, Sr . presitlen te ; pois elle, aco-
1 hi do por todos os homens pensadores, foi 
conquistand11 influencia e terreno cada vez 
mais. 

A' luz deste principias, meus senhores, a 
nacionalidade brazileira é o laço, que une á 
Republica Brazileira cada um de seus mem
bros · é esse vinculo estreito, e ao mesmo 
tempo vinculo sagrndo, que constitue a nossa 
for\,a, e deve um dia fundar a nossa gloria. 

A nacionalidade, por tanto, é uma e pecie 
de contracto ; e deste decorrem varias con
seq uencias das quaes assignalarei as mais 
nota veis. 

Primeira. A nacionaJirlade não se impõe. 
Apenas, em Sparta, Lycur~o p~ohibia o cir1a
dão se despojar de sua nac10nalidade. 

O SR. NÍLo PE\'A.i'i""HA dá um a.parte . 

o SR. MILTON-Em Roma, e Athenas, a 
que allude o meu digno collega, a liberdade 
para isso era absoluta, como se pótle. ver da 
defeza de Cicero a Balbus, e do dialogo de 
Creton . 

Quanto ás nações modernas, lembrarei que 
na Inglaterra se praticava outr'ora o prin
cipi.o- nemo potest exuere patriam. Mas, 
actualmente o grande reino segue a legisla
ção commum. 

Os Estados-Unidos da America, até certo 
tempo, acceitaram a mesma doutrina, em
bora com estranheza de muita gente pensa
dora . 

E digo estranheza, Sr. presidente, porque 
foi pela immigração que aquelle paiz conse
guiu povoar seu immen o territorio. 

Felizmente, em 27 de julho de 1868 foi vo
tado um bilZ, aflirmando a liberdade de es
colher cada um a patria, que lhe convier. 

Na Russia, tão sómente aos estrangeiros 
naturalizados permitte-se a mudança de 
patria. t · 

Em Venezuela, e na Republica .Argen ma., 
tal mudança não se arlmitte. . . . 

A segunda conseqaencia dos prmctp1os as
sentados é esta, senhores : toda pessoa de!e 
ter uma nacionalidade, porque o_ homem nao 
se concebe sem patria, como nao se concebe 
sem familia. 

A Nação é simplesme?.te uma soc~edarle 
mais vasta do que a familla, embora tao na
tural quanto esta . 
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Cada individuo, desde e> principio, liga-se a 
um grupo determinado, a que presta servi
-ços, em troca da protec<;ão q ne r ecebe. 

Só os heimathlosen, por excepção, veem 
numa nacionalidarle simplesmente os onus 
que ella acarreta ; e IJara subtrahirem-se 
a estes renunciam de boa mente ás vantagens 
que ella offerece. Perpetuam- e no pa iz, que 
generosamente lhes ela prompta hospitali
dade, mas não partilllam dos encar gos oa
cionaes. 

Esta situaç.'lo é com moda. com certeza; 
ella, porem, não é decente nem j usta. 
(Apoiados . ) 

Por isto, naturalmente, a Suissa, onde os 
.heimathlosen abunrlavam, tomou contra elles 
medidas cautelosas. 

o governo daquella republica-typo mandou 
repartil-os pelos di trerentes cantões. e afinal 
'OS inrorporou nas communas, aonde por ven-
tura residiam . 1 

Deste modo, a Suissa condemnou . como 
devia, a vagabundagem nacional. para me 
servir ela phrase dos homens competentes e 
autorizados. 

E bem inspirada foi :i:quella grande ~a~ã~ . 
meus senboreti ; e oxala podessemos nos im1· 
tal-a sempre ! 

No e1 1tanto , si ninguem póde deixar de 
ter uma nacionalidade q ualf}uer. tambem 
n ão ha quem possa ter duas nacionalidaàes 
~o mesmo tempo : eis a terceira consequencia 
do principio que eu. antes de tudo, esta
bel<'ci. 

E' incompatível a um mesmo individuo 
exercer seus direitos, e cumprir os seus de
:veres rle cidadão, simultaneamente . em dous 
:paizes. 

Não raro, haveria mesmo verdadeiro con
flicto entr e os interesses encontrados d~sas 
..duas Nações. o que viria collocar aq uelle in
dividuo numa posição deli cada. em baraço"a, 
de que elle não poderia sahir jámais,a menos 
que sacrificasse a sua honra. e surdo "e tor
nasse á voz da con. ciencia, (llfrito bem) . 

Para exprimir eloquentemente a impo si
l>ilidade, que indico, formu lam os e cripto
res este axioma : não se póde ter duas patrias, 
assirn como nao se J_Jóde te?· duas müe. 

A tendencia actual é, pois, tão contraria 
-ao accumulo, como á ausencia, de nacionali· 
dade. 

O direito internacional moderno desconfia, 
tanto elos que se dizem sem patria, quanto 
dos qµe pretende1:n pertencer a duas patrias. 

Do que tenllo dito, 'r . presir1ente. se con
cluirá com facilidade para a importancia, 
que teem todas as que tões, resnlta.ntes do 
jus loc'., e do ,iiis sanguiais . 

E eUas podem levanta'.-se de um momento 
-:para outro, em nosso pa.1z, quando aliás nã.o 
estamos apparelhados ainda para resolvel-as 

e rlecidil-as; apezar de que são capazes de se
revestir de sél'ia gravidarle e, conseguinte
mente, concorrer para avolumar "s difilcul
dades, que sitiam a Republica nestes dias de 
provações . 

Refiect1_nclo sobre o assumpto, e ponderando 
que con vem, quanto antes e com tod.a calma, 
estudal·O, preparei, Sr. presidente, o projecto, 
que tenho a honra rle subm,etter á considera
ção da Gamara , e que dous illustres collegas 
assignaram commigo. 

Elle, pelo menos, p ro,arâ. toda minha boa 
vontade ; e acrerlito que, si for convertido 
em lei, attestarà juntamente o interesse que 
o Congresso Nacional costuma ligar a tudo 
quanto entenrle com a boa marcha dos nego
cios publicas, e á ordem e á paz do povo 
brazileiro. (A JJOiados.) 

Cum_pra- e, sem delongas, a promessa so
lemnemente feita no art . 71, § 3° da Con
stituição da Republica. Isto nos honrará, 
Sr. presidente. 

Não cuido entretanto ter feito obra perfeita 
ou completa. Longe, bem longe de mim, tanro 
quanto dos outros signatarios do projecto, 
semelllante presumpção . 

.Mas para corri.dr os erros do projecto, me
lboral-o, tornai-o viavel, si assim for preciso, 
ahi temos a sabedoria do Congresso Nacional. 

Elle supprirá, rle certo, a minha inc-impe
tencia, pondo em evidencia a sua illust ração; 
elle imprimirá o cunho de seu patriotism<> 
nesse traba lho despretencioso, que servirá, 
pelo menos, de ba~e á discussão, para dar en
sejo a que cada um dos nobres depu tados 
manifeste suas idéa.s, e exprima suas opiniões 
acerca da materia de cuja r elevancia nin
guem ha de em boa fé duvirlar. 

Pre temos mais este serviço á. patria. pois 
ella, de dia em dia, reclama, e mais confia 
em nossa solicitude , e nosso amor. 

E. o que tinha a dizer. (M1d o bem; m uito 
bem .) 

Vem á :\lesa, é lido, julgado objecto ife deli
b1m1ção e enviado á Commi ' ão rle ConsLitui
ção, Legislação e .Justiç~i o seguinte 

PROJECTO 

N . 30 DE 1 95 

Detenn i;ia as condições ele rear.q1~is '.çc"to dos 
d ireitos de cidaclao bra~ ile -ii-o 

O Congresso Nacional decreta , em cumpri
mento do art . 71 § 3° da Constituição da Re
pubica, 

Art . 1° - Perdem o direito de cidadão bra
zileiro : 

§ 1 º -Os que 0 e natu ralisarem em um pai~ 
estrangeiro (Gonst'ituiçcw , art. 71 § 2• let . a) .• 
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§2° - 0s que acce itarem qualquer empre
go, ou pensão, de governo estrangeiro. 
(Constituição, art . 71§2° llt. b). 

§ 3° - A mulher brazileira, que se casar 
com estrangeiro, si, conforme a lei do paiz a 
que este pertencer , adquirir 0 lh1 a nacionali
dade de seu marido. 

Art. 2" -Ao Poder Executivo compete co
nhecer dos casos previstos na preseme lei 
afim de os pronunciar por decre to ; garatin
do, no entanto, o recurso da parte inter
essada para o Supremo Tribunal Federal.
( Oons'tituiçao, art 60 lets. a e b). 

Art. 3° - Readquirem os direitos de cida
dão brazileiro : 

§ l 0 -O nacional desnaturalisado, que ob
tiver sua r eintegração por decreto, tttmbem 
do Poder Executivo, uma vez que esteja elo· 
miciliaclo no Brazil . 

·Para este fim, o pretendente dirigirá peti
ção documentada ao Presidente da Repub lica, 
por intermedio do ministro do interior, ou 
do governador ou do presidente rlo estado 
em que r esidir, e com a firma devidamente 
reconhecirla, podendo a r espeito daquella se1· 
ouvido o procurador geral da Republica. 

§ 2° -O brazileiro que assim readquirir a 
sua qua,Jidade, gozará desde logo de todos os 
direitos, que exclusivamente pertencem aos 
cidadão brazileiros. 

Art. 4° - Na. hypothese do art . l § 3°, si 0 
casamento se dissolver por morte do marido 
ou pot' rlivorcio , a mulher poderá readquiri; 
a sua qualidade brazileira sempre que, habi· 
tando já, ou vindo ha,bitar então no territo
rio da Republica, declarar perante o governo 
do muuicipio em que residir, que quer fixar 
seu domicilio no Brazil . 

§ 1° - Uma cópia authentica do acto desta 
declaração deverá ser immediatame nte en
via,da ao !:'residente da Republica, por inter 
medio do ministro do interior, afim de se fa
zer expedir o decreto , nos termos do art . 2°. 

§ 2° - Só depois da promulgação deste de
creto, considerar-se-ha completo o aclo para 
os e:lfeitos do art . 3° § 2°. 

Art. 5° - Quaesquer fi.lhos menores do na
cional, reintegrado em seus .direitos de cida
dão brazileiro, fica,m na,s mesmas coacl ições 
de seu pae, ou de sua, mãe solteira ou viuva, 
s~ a lei do p:1iz a que .estas ou aquelle perten
ciam permlttir o e:ffetto collectivo da desna,
turalização . 

Pa,ragrapho unico-Fica entendido- que os 
filhos menores da mulher divorciada, que na 
conform1dad~ d? ar t. 4° reaclguirir a qua,li
.dada de brazlletra, conservarao a nacionali
dade de seu pae . 

Art. 6° - Perdem todos os direitos políti
cos: 

§ 1° - Os brazileiros que alega,rem motivos 
de crença religiosa, com o fi m de se isentarem 
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de qua,lquer onus, que as leis da Republica 
imponb.am por ventura aos cida,dãos ( Consti
tuiçlio, art . 12 §29). 

§ 2° - O' brnzileiros que aceita,rem conde
corações ou titulosnobiliarchicosestrangeiros. 
(Constituiçiío , art. 72 § 29.) 

Art. 7° - O Poder Executivo é competente, 
do mesmo morlo, para impor esta pena por 
<lecrato, de que tambem se da,ri recur.,o, ele 
conformida,cle com o art . 2°. 

Art. 8° - Readquirem os direitos políticos ~ 

§ l" - Os b1·azileiro~ desnatnralisa,dos que 
affirmarem,por um termo assignado com duas 
testemunhas perante o ministro do interior, 
ou governador ou presidente do estado em 
que residirem, a,cha,r. se promptos pa,ra, sup
portarem o;; 01:ms impostos aos cidadãos J?~la.s 
leis da, Republica,, e de que se tmham Ja, li
bertado. 

§ 2º - Os brazileiros desnaturalisados que, 
por um termo identico, a~rmarem .que teem 
renunciado a condecoraçao ou o titulo que 
havia,m acceitado ; devendo ser. transmittido 
ao respeciivo governo. estrange1~0 a ~ommu
nicação da occurrenc1a, pelas vias d1ploma
ticas regu lares. 

§ 3° - Quer ern uma, quer em outra ·~ypo
these. o Poder Executivo, a quem ,sera re
mettida cópia, do termo que for ass1g
nado perante o governador ou presidente dos 
estados, expedirá decretos confirma,ndo as 
alludidas a:ffirmaçõl)s. 

Art . 9° - Revogam-se a.s disposições em 
contra1•io. 

S. R . Sala elas sessões da Gamara dos Depu
tados , 11 de junho ele 1895.-A. Milton . -
Augusto de Freitas. - Paranhos Montenegro. 

O Sr. Fileto Pires (peZa ordem)
Sr. presidente, o anuo passa,d? o Sr. 9vidio 
Abrantes apresentou' um proJecto, creio que 
sob n. 32, projecto extinguindo tenentes de 
estado-maior do exercito. 

Esse projecto foi á Oommissão de Marinha e 
Guerra, rrias esta commissão, occupada com 
muitos trabalbos que correm pela sua pasta~ 
não pôde dar parecer sobre a materia; mas sei 
que ella não se oppõe ao proj ecto. , 

Assim, pois, peço a V. Ex. que consu~te a 
casa si consente que seja dado o proJecto 
para ordem do dia independente de parecer· 

O Sr. Presideute - Em tempo 
opportuno consultarei á Gamara, ; entreta,nto, 
achando-se presentes os J1'embros da com
missão, poderão responder a V. Ex. sobre os 
motivos por que não deram parecer . 

O Sr. Gouveia Liro~-Venho á 
tribuna, Sr. presidente, pa,ra .i"ll:st1ficar um re
quei·imento acerca de um officLO-protesto que 

23 
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o coronel Valladão, governador do Sergipe, 
fez remetter para esta. Gamara e para 
o Senado : officio que causou sorpreza 
ao senador Coelho e Campos, em consequen
cia do qual teve hontem de entrar numa or
dem de apreciações a respeito de aconteci· 
mentas de Sergipe, 

O offi ·ia de que acabo de fo.Uar, remettido 
ao Senado, ali fo i lido, o qual fo i enviado pa
ra e~ta Gamara, não tenho noticia delle, nem 
o.;jornaes deram a razão por que deixou de 
ser lido. 

Acredito que não houvesse proposito algum 
da parte da Mesa desta Gamam, me mo por
que não vae nisto in leres e algum pulitico; e 
quando houvesse, a Mesa sabel'ia cumprir o 
seu devei-. Não attribuo p::irtanto senão a um 
ligeiro e~quet.:imento . 

Na. apreciação desse ofilcio-protesto. que 
causou sorpreza ao senador Coelho e Campo 
no Senado, sust.ent 1 airnla este senador · que 
em ergipe ha dm1lidade de poderes, isto é, 
de govemador e de assembléa . 

Mas o ofilcio do coronel Valladão foi contes
tando est•t asserç-ão, officio aliás muito proce· 
dente desde que não e pôde considerar dua
lidade de o-overno, quando a.quelle que com
petiu comº o coroúel Vailladão é o mesmo ~ue 
se acha no Senado sustentando essa duallda
de. Isto não é serio. 

Si o Sr. Coelho e Campos reconhecesse ale
gitinfr'ade de sua eleição, por i:erto não se 
acharia no Senado, onde se aclm, e sim em 
Sel'gipe pugnando pela sua cadeira de presi
dente . 

A Constituiç-.ão Federal, assim como a 
Con t ituição estadoal não arlmittem que o 
individuo eleito para um lagar continue a 
exercer outro, importando assim a renuncia 
do u ltimo para que foi eleito. Mas elle por 
saber que não foi eleito conserYa-se no Se
nado. 

Portanto, desde quando o Sr. Coelho 
e Campo e diz eleito presidente do Sergipe, 
elle é o menos competente para no . ·eoado 
vir sustentar a dualidade do governo ele 
Sergipe. 

o SR . MENEZES PRADO - Porque não o 
deixaram tomar posse . 

O SR. GOUVEIA. Lrnà. - A despeito dos 
abusos e violenclas, que, porventura fossem 
praticada pelo ~OTerno do corunel Valia.dão, 
o que lhe_cumpr~a era pugnar pela sua ca· 
deira, i nsistir ate que désse lagar a que o 
o governo federal pudesse intervir a esse 
r espeito. 

o SP .. OLDfPiO DE CA~IPos-lnsistir como~ 
Contra a força~ 

O Sa . GouvEIA LIMA- Insist ir, declarando· 
se gover oo de_ Sergipe e pugnando com os 

seus amigos pelos seus dir itos. como exigiram 
os seus amigos, mas níio fazer como está 
fazendo d::ii cadeira do Senado , de onde tem 
fallado, sustentando que em Sergipe existe 
dualidade ele governo ! ! 

o SR. MEi\'EZES PRADO - E V. Ex . não 
contesta. 

O Sa . ÜLYMPIO DE CAMPOS - Loo-o existe 
em Sergipe o governo angelico do coronel 
Valladão. 

V. Ex. fica satisfeito com isto ~ 
O SR. GOUVEIA LrMA - Fico satisfeito com 

a affirmação de V. Ex . porque e não é an
gelico tem revelado dotes ele bom cidadão e 
bom governo. 

Realmente não vejo esses extraordinarios 
praticados pelo governo de Sergipe, e é 
muito natural que os parLidos r!ecahidos 
tenllam sempre raziio ou motivos para re
clamar e censurar os governos addidos . 

o SR. ÜLYM PIO DE CAMPOS-Contra o go
verno usurpador, não ha duvirla. 

O SR.GouvErA. LIMA- Ainda diz o Sr.r;oelho 
e Campos, que ell~ e seus amigo appellaram 
para uma denuncia, dada contra os coroneis 
Valladão e Ferraz, pela intervenção indebita 
nas eleições de 30 de julho. 

O SR. ÜLY:UPIO DE CA3rPos- Tanto que estão 
sendo processados. 

O SR. GOUVEIA Lnrn.-Ess proce !>O. l'. 
presidente, a começar pela petição inicial da 
denuncia pócle-se chamar u m monstro jur i
r idico, porque não obedece ás formalidades elo 
direito . 

o R . ÜLYlli'IO DE CA.:llPOS- 03 tribunaes de
cidirão. 

o SR. GOUVEIA LDu.-E a razão por que 
VV. Exs. tanto teem esperauo 11 até hoje não 
conseguiram cousa alguma é porque os tri
bunaes reconheceram a incompetent;ia do juiz 
proce sant e, o_juiz ~ec_cional.. 

Os autos estão no .1u1zo secc10nal desde abril 
e o que se sabe é que este, em consequencia 
da su. prüção arguida mostrando a sua. incom
petencia, não teve a inda a habi lidade ou des
prendimento mesmo de recon liecer essa sus
peição. 

O SR. ÜLY:UPIODE CA..m>os- Não, senhor.não 
acceitou a incompetencia posta pelo L'. co
ronel Ferraz no juízo seccional da Capital 
Ferleral. 

O SR . GouvELI.. Lri\I.A.- A denuncia, Sr. pre
sirlente. como já di se, é uma monsiruosidade 
jurídica contra todas as limna fülades proces
soae . a começar pela petição inicial , que não 
determina o tempo, dia e os lagares onde 
for am commettidos os crime,5 pelos tlenun
ciados. 
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o SR . OLYMPIO DE CA.i\IPO> - V. Ex. pócll 
-comparecer perante o juiz seccional e á 
.apresentar- se como advogado do Sr . coronel 
Valladão. 

o SR . GouvEIA Lnr,~-Já tive occasiao de 
·estudar esta que,tão na impren~a . 

Pela petição se vê que, ainda mesmo que o 
juiz seccio11al fosse competente para rl1zer 
sobre a questão (o que se nega} , não p ·dia 
com essa petição fazer obra e!Il 1.Jireito, não 
podia, Sr. presidente, porque a petição . não 
diz o dia e o logar onde se deram taes crimes 
e, assim rnndo, impo~si vel será fazer a inqui
rição ele testemunha · a respeito rles~as occur
rencias , que alias devem ser todas provadas. 

o SR. ÜLYilIPIO DE CAMPOS - Porque não se 
.allegou isto no processo ~ 

O Sn. . GoUYlilL\. Lti\IA.- Haainda uma outra 
-circumstancia que serve para, rlemonst~a~· a 
inepcia coro que foi fvrmu lada essa pet1çao . 

A lei eleitoral fedem! n. 35, de 26 de janeiro 
de 1892, determina que, quando se tratar.· de 
-crimes l'esul ta.ntes de eleições, os unicos com
Jleten tes para denuucial'em são, OLl o pro~ 
motor .publico, ou cinco eleitores em uma so 
peti ção. 

Esta disposição consignr.cla na lei eleitoral 
federal, passou a fig urar do mesmo modo 
na lei eleitoral do Estcido de Sergipe. No 
emtantoa p ·ti<,:ão, que tenho em mão e que 
ba de st r publicada no Diar:v Olficial, como 
requeiro a V. Ex., está. com a assigoa tura 
do bach 'rel Leandro Siqueira Ribeiro Maciel 
Junior, sem, nem ao menos provar que é 
eleitor. 

O SR . ÜLYMPIO DE CA.-:>IPOS dá um aparte. 

O Srt . GouvEIA LIM!I. - A petição. portanto, 
-é inepta. e como tal, de modo algum poderia 
fazer- obra em direito. 

O SR . OLYMHO DE CA.MPos ·- Cabe aos 
juize , cleciuir. 

O SR . GouvEu LrnA - O Sr . bacharel 
Leandrn Siqueira Ribeiro :\Iaciel Junior é 
filho do senador Leanrlro Maciel, a cujo pre
stigio se socc ~rrera.m,fazendo a~si6nar o filho 
:uma tal pet lç.ão . 

o SB. ÜLYMPlo DE CA.llIPOs- 0 que nlo vem 
ao caso . 

O Sa. GouvmA LmA - Vem muito ao caso, 
e é por vil" ao caso que VV . Exs. pro
curaram comprometter esse moço. Absolu ta
:men te isso não póde ser obra delle. é obra de 
outro. · 

A incompetencia do juiz seccional é man1. 
festa, Sr. presidente. 

O SR . ME:\'EzEs PRADO - E' questão que 
precisa ser dicidida . 

O SR.. GOUVEIA. LL\IA . . . não só em conse
queucia da lei n. 221, de 20 de novembro do 
anuo passado, que 110 seu art . 20 é termi
nante e cla ra. m:;,;rra.ndc> f<, tucompetencia do 
j uiz seccional, porque, perarr te elle, apenas se 
process.\ aquelle que commette crimes em 
eleições federaes e 11~0 em eleições estadoaes, 
como a de que se trata; ainda mais, dá-se no 
caso vertente a incompetencia do .i uiz seccio
nal po rqu e, mesmo que o coronel Fer raz ti· 
ves,,;e comm ,~ttido taes ceimes naquella occa
sião, estes seriam crimes de funcção militar, 
e como tal tinha eile o seu fóro especial, pe
rante o qual devia rasponder, mas, nunca 
pelo juizo eccional. 

O SR . ÜLYMPIO DE CA.llIPOS dá um aparte. 

O SR . GOUVEIA Lll\1A- I3to e3tá expresso na 
lei n. 848 . ele 11 de outubro rle 1890, a1't. 95, 
n. 2, e art . 77, § l º da Constituição Fe
deral. 

Portanto ainda por este la•lo fica bem de
monstr:.vlo a inepcia da denuncia e a iucompe
tencia do j uiz seccional de Sergipe para pr~ 
cessat', conllecer e julgar dos suppostus cri· 
me de que fa.lla. essa inepta denunt:1"'.'. a que 
os inimigos polí tico do coronel Valladao eco
ronel Ferraz tantas espera11ço1.s depositavam 
como meio seg uro de af.1stal-o do governo de 
Sergipe, como ainda espera o sen tdor Coel~o 
e Campos, sel{undo se deprehende de seu d1s-
.cur-o a que me acbo i·espondendo. . . 

Es tão perdendo seu tempo , n:i.d'.1ic?11segu1-
rão, mórmente com um pi»Jcesso rnctad por 
tal l'órma e seguido po1· juiz expre,s~imente 
incompetente . 

Portanto, Sr. presidente . peço a V. Ex.: que 
mande publicar no Diario Of(i.coal a pet1çao_de 
denuncia contra o Srs. Fel'l'az e Valladao, 
ap rP . .;eutada ao juiz seccional de Sergipe. Deix? 
d1~ lêl-a, porque seria roubm· muiw tempo a 
Casa e os meus collegas não poderiam pt"estu.r 
a dev ida atte11ção , o que poderão fazer q uan~o 
publ icada no Diario Of'ficiat, tendo enta? 
occas1ão ele apreciar esta monstruos Hla'. I ~ , a 
qual nã.o accompanha nenhnm dos requisitos 
determinados, quer pel t:oJigo do µroee::;so, 
quer pelo art. 53 da lei fecleral n. 848, de 11 
de oumbro de 1890 . 

o SR . ÜL YM:PIO DE CAMPOS - V. _!!:X". - não é 
capaz ele dizer que 0 sr. Valladao nao c01~
metteu este crime só fa lia na rncompetenc1a, 
do juiz. ' o ~R . ÜLY)IPIO DE CAMPOS- V. Ex. irrju ria 

a sabecloria deste moço . Assim não detende 
absolut,1IDente o seu criminoso constituinte . 

o SR. GOUVEIA LDIA- Perante o tribunal 
competente trataria de e:1..l_)or a delesa por 

O Sa. Gou".'"E rA. LrM.~-:-Nem o accuso por outro modo, mas apenas P.Xponho o facto, 
ahi. V. Ex:. e que esta 111 ver tendo os papeis. sendo portanto excusado tocar nos pontos de 
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d~fesa, desejo portanto que esta peça seja pu
blicada, para se ver a. inepcia da petição e 
que o ,juiz seccional não podia recebel -a, já 
pela falta de formulas, ja pela sua incompe
tencia; pela falta de formulas, porque ella 
não está assigoada por_ cinco eleitores, e pela 
incompetencia, por nao ser o juiz seccional 
competente para conhecer dos crimes nella 
ca;pi tulados. 

Por consequencia vou apresentar o seguin
te requerimento. (Lê:) 

Tenho concluído. 

Documento a que se refere o Sr. Gouvêa 
Lima 

Cópias- Ex:m.Sr. Dr . .juiz seccional. - 0.ba
charel Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel Ju
nior ,cidadão brazileiro, residente neste estado. 
usando do direito que lhe confere a lei, julga 
praticar um acto de civismo denuucialldo pe
rante V. Ex., para serem devidamente pro
cessados, o coronel Manoel Presciliano de 
Oliveira. Valladão, ex-chefe rle policia da 
Capital Federal, e o coronel Carlos Olympio 
Ferraz, ex-commandante de força federal neste 
estadu repre:;entado pelo 33° batalhão de in 
fantaria, moradores, o primeiro nesta capital 
e o segundo na Capital Federal, pelos crimes 
que passa a deduzir, todos elles demonstra
tivos do que ha de mais afrontoso á lei, á 
moral social e á opinião publica, e cujos 
effeitos se traduzem nessa violem.eia e anar
cllia que pertnrbam as relações politicas e 
sociaes do estado, subvertendo a fórma repu
blicana de suas instituições, como é claro da· 
exposição que segue : E' facto notoriamen~e 
conhecido que o primeiro denunciado, derro
tado na eleição de 1° de março do anno findo, 
em que com o prestigio de chefe de policia 
ela Capital da Republica e no goso pleno dos 
pri vilegios de intimo valido do Itamaraty , foi 
operoso candidato á cadeira senatorial então 
a preencher-se, não fez mystarios dos seus 
despeitos e odios contra o eleitorado trium
phante, que não cedeu a imposições officiaes 
em ben~ficio ela sua candidatura, pela qual 
tudo foi posto em contribuição, com excepção 
sómente do emprego rla força armada. 

Era tal a obsecação do primeiro denunciado, 
espírito não apparelhado para as posições 
civis e politicas, que. não pôde elle conter os 
limites do seu despeito quando accusado da 
compressão oficia~ exercidà na eleição de 1° 
de março, explodiu em plena commissão de 
poderes da Cama~a dos De)Jutarlos, dizendo-se 
arrependido de nao ter feito tudo quanto po
dera e devera fazer 1 Por isso ainda, certo 
do apoio do seu poderoso patrono, chefe de 
policia em estado de sitio, ~m 9,U~ a sua von
tarle prepotente não conhec1a limites, profun-

damente melindrado rla derrota so:ffrida de
parou- se-lhe occasião azada na eleiç~o a 
fazer-se a 30 de julho ultimo para apresen
tar-se candidato á presidencia do estado e 
mostrar a pujança dos recursos o.fficiaes de 
que dispunha contra o eleitorado que o derro
tara, a cuja grande maioria lançara agora 
o cartel affrontoso, der:;afi.ando-o tanto mais 
acintosamente quanto sua nova candidatura 
era impertinente e adio a por contraria ao 
preceito constitucional expresso. Que tinha 
contra si a grande maioria do eleitorado 
sabia bem o primeiro denunciado pelo re: 
sultado inequívoco da eleição do 1° de 
março, em que, apesar de pressão offi.cial, 
contou elle apenas cerca de 2400 votos contra 
5200, mais ou menos, que r-btevera o can
didato victorioso. Sua inelegibilidade para 
o cargo de presidente do e tado era tão bem 
perfeitamente conhecida elo primeiro denun
ciado pelo texto claro elo art. 79 n. 3 da 
Constituição do estado que prescreve entre 
outros os requisitos para este elevado cargo, 
ser residente no estado •ms do1M annos pre
cedentes à eleiçúo , ou represental-o no Con
gresso Nacional ou na assemblda do estado 
requisitos nenhum dos quaes reunia o de~ 
nunciado e como tal não podia concorrer á 
dita eleição, como foi declarado pela imprensa, 
na Camara rlos Deputados e na Camara dos 
Senadores e a juizo dos eminentes juriscon
sultos . 

A par rlisto conhecia mais o -primeiro de
nunciado a attitude correcta do presidente 
do estado, Dr . José Calasans, r igorosamente 
neutro, garantia preciosa da liberdade elei
toral nesta como em todas a eleições verifi
cadas sob seu governo, facto notorio de que 
dão testemunho todos os homens de bem, ou 
que pretendam sel-o, e que seria um entrave 
uma difficuldade mais às vistas ambiciosas de 
qualquer caudilho desabusado. 

Estava tudo isto na. consc1encia do pri
meiro denunciado, como estava na consci
encia de todos, c0nhecia elle assás o a.ilu
didos factos prodromos seguro de sua derrota 
inevitavel. 

Nada disto, poeém, o rleteve no seu pro
posito, resolveu pelo contrario aifrontar 
taes e quantas outras dif:liculdades leaaes e 
políticas e impor-se como presidente do es
tado, fosse como fosse, sem escolha de meios 
nem illicitos e condemnaveis como ostento
samente escrevia o Correio da Tarcle, orgão 
de sua candir1atura na imprensa do Rio e 
foi depois a phrase consagrada de sua cab~la 
no estado qne os successos no período elei
toral vieram afinal confirmar. 

C?m taes vistas partiu o chefe de policia da 
Capital Faderal em 2 de julho para este es
tad? em uso de licença, por motivo de mo
lestia, para vir em pleno rigor fazer a sua 
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caprichosa conqui ta eleitoral, acompa
nhando-o alguns batedores que por toda a 
parte faz~am r~cla,m~ .dos seus poderes clis
criciona.rws e rncond1c1onaes . 

Foi seu primeiro cuidado upplantar e ~a 
grande maioria do eleitorado, ainda com
pacta e firme como em 1 º de março . 

Era seu principal agente o egundo denun
ciado e com elle o in ·pector da Alfandega Pau· 
lilio Fernannes de Barros e depois o cidadão 
Apulcbro Motta e mais chefes das repartiçõe
federaes, além rle individuas outros alicia.dos 
por empregos dano ou prometr.ido . 

O segundo denunciado, identificado com .os 
planos e intuitns do p1'imeiro, havia feito 
trabalhos preliminares e lançado os prodo
mos d 1 reacção apregoada como elemento de 
triumpho, não confiando na sufficiencia dos 
elementos, a corrupção já em gmnrle e.cala, 
empregados pelo primeiro <!enunciado de que 
era prova a solicitação constante dos seus 
adeptos para a intervenção da l'orqa f~deral. 

Eis que, chegando ao estado o p1·ime11'0 de
nunciado, poz em acção os eu ele~entos de 
conquhta· foí então por elle resolvido o em
preg.1 e:ff,·ctivo ·'a força federal já a~!!.men
tado de muitas pra.ça do corpo de policia e
duzidas 1·<\t•a. terem praça :no hatalhão 33° e 
secundado por um contingente por elle soli
citado rio 26" batalhão estacionar1o no estaJo 
de Alagôa . 

Toda e sa força foi mobilisado para quinze 
munic1piu elo estado, just.amente aquelle:i em 
que o candidato adverso contaria boa parte 
de seus melhores elementos. 

E' simple$mente liorroro o o que essa força 
fez em Ita .ainhambi, Simão Dias, .l\faroim, 
Itap •ranga. -occorro, Riacbuelo, L:\ga.r·to. Di
vina Pastora, Suruhy. Santo Amar.i, Ca.pella. 
Nossa Senhom das Dores. Villa ,rova. llhfl do 
Bois e Pacatuba. Houve ferimentos, mortes, 
espancamentos,p!'i ões de eleitores e mesarios, 
saquf's. i ujuria._, affrontru de todo genero; 
foram cerca1lo~ edificio eleitoraes. in talla
das meza illegaes, repellidas me~as legaes. 
fizeram-se duplicatas frau'lulenta . acta a si
gnadasti úicodepennado dia, e ante dorliad'.1 
eleição; fol'am coagidos mesa1•ios presos a asst· 
gnal-a ,a dispersão dos eleitores para q~e não 
houve e eleição e um em nutni'l'O de nolen
cias e att;.•ntai1os que longo róra referir nos 
limites de ta denuncia. 

O documentos sob numeres 1. 2, 3 e 4, fls. 
2, 5 e 6, refletem bem, que p11.lirlamente, a 
realidade dos factos . 

Si não e permittida a intervenção nos es
tado~ fóra rlos casos do art. 6" da Con füui
ção, si se tratava de um as umpto peculiar do 
estado, si tudo nelle era ordem e tranquili
dade, nem requi ição podia haver, nem hou
ve de seu governa.dor a.o governo da União, a 
mobilisação da força federal em taes circum-

stancia . terminantemente -..-edada pelo decre
to n. 481, de 2 de julho de 1891, constitue u m 
excesso , um abuso de autoridade, delicto pre
vh.to no art . 226 do Codigo Penal. e de que é 
autor o egundo denunciado, a mandado ou 
a pedirlo do primeiro. que, entretanto esca
pa á -an ·ção legal pelo facto de não ser au
torida1l e. 

Por igual, as perturbações do pleito por 
essa fnrça mobilisada, dispel'são rlo eleitorado 
em Itaporanga. a repul a de mesas legaes 
para installarem-se mesa illegaes nos edifi
cio· cerca lo., como em Riacbuelo, occorro, 
Siri1y. Divina Pa tora e Capella., afim de 
violentamente fazerem duplicatas, as scenas 
de sangue de Simão Dias, espancamentos e 
prisõe · de 1Iaroim, Rosa.rio e mais Jogares, 
as pris0es em mas~a em lfa.baianinha de me
arios. do tahellião e alguns eleitores, as 

acta eleitor.1es escriptas antes do dia e assi
goadas pelos mesarios. coagidos a .~onta de 
bayoneta entre o alarido das fa~1l tas e da 
população estupefacta, a ameaça v10lenta por 
toda 1 arte. de prisões,l'ecr~tamento em ~ra.nde 
e cala realiado, a form1davel pr~ssao na 
capital e muita outro pontos, s~o outras 
tantas infracções penaes commett1das_ .µor 
ambo · os denunciado:; que os fazem SUJeltos 
ás prnas .dos arts. 165 e 169 e outros d_o 
mesm:i codigo em q.ue. pelo processo, ·e veri
ficar estarem elles rncursos. 

,\.pezar 1le as scenas barb;iras.,de..<>Se ,elv'.1-
gismo sem precedente- para d_ mm ~ o elei
torado e impedir a sua mamfestaçao., e por 
dup licatas rraudulentas P actas f~lsas sun1:11ar 
certa maioria de votos, nem_ por isso s~rvm a 
victorh ao primeiro d -nunciado. O eleitorado 
em aeral ,e houve com certo desassombro que 
honra o seu civismo. . . . 

Os candi !atos adver~os a chapa do pr1me1r_o 
denunciado, apoiados com rlenodo, foram elei
tos em e1Piç1íes feitas por mesa~ Jegaes e com
parencia dos eleitores, authent1cada por suas 
a -ianatura no ltvro de presença, salvo, 
nt1~tanto. irregularidades passivei . fi:Ihas 

das circumstancia · excepcionaes do J?le1to e 
que, com razão, não I>e arão no ammo do 
porler verificador. . . 

Esta é a verdade real, porque, si o pr1fl'!~1ro 
denunciado pelas "'raças que soube rnspuar, 
chamou a ·Í quant;:-influencia· Iocae quelhe 
foram adver as nooleitode 1 de março, o_can
diilato ndverso tevê a "anca.gero do apo10 de 
tres influencias que haviam sido adversas ao 
seu pal'tido naquelle pleito · 

E dado que aquellas. quatro influencias 
pesem mai~ que e tas tres ~m cerca de 3QO 
ou mesmo de 400 votos, deduzida esta votaça.o 
da votação senatorial vencedora ~m 1 de 
março , eis qual deve~a ser e effec~1vameJite 
foi a eleição de 30 de JUlho, postas a margem 



182 ANNAES DA CA:\iARA 

as votações das actas falsas dos denun- gl'upos politicos re~esentados por seus :fi&.--
ciados. caes, sem reclamaça.o, sem protesto algum . 

Era claro que com uma eleiçilo por taes Por igual foi a sua apuração pela junta 
processns violentos, cri:mino os e mais que apura'1 ora da capital, sem que contra a ver
tudo por sua inPgibilidade, não porlia o pri- tade dd1a houvesse já.mais reclamação ou 
meiro denunciado ser reconhecido e rlecla- protesto. Conferiu o resultado da apuração 
rado presid nte cio estado . com o resu ltado da eleição, salvo difi'Prença 

Não haver'ia. a sem biéa ou poder algum de votos pela falta de algumas actas que não 
verifirador, conscio de . na. re~pon::abilidn.rl e, alterava o resu ltado real. Foi esse resultado 
que commettesse essa torpeza. Não faria ta l a o que consta nos elncumentos sob n . 8, 9 e 
a sE>mblea eleit:J. do es'.ado, a quem 1 ela Cnn- 10. Aos 24 cidadãos mais votados l'oran1 ex
tituição competia a 11pprovaç'lo da eleição pedidos os diplomas na rórma da lei, e a elles 
pre idE>ncial. Di . to in ham ~ciencia e conscien- competiam pelo regimento interno da a,55em
cia os denunciados e seus adeptos . bléa. ele accorclo com a lei eleitoral e a Con-

Estn, clifficultlade, já de tempos IJrev ista, titu ição, verificar os poderes elos deputados 
entenderélm os denunciados re~olver, inven- eleitos. 
tanrl o um poder verificador que não a assem- Pois bem, quando a 3 de setembro do anne> 
bléR. eleita. arvorando uma assemlJléa de phos· findo, primeiro dia das essões preparatorias 
pho1·os , tão frnudulrn Ui. e criminosa quem to da a~sembléa do estado, pa1•a instai lar -se a 
apropria eleiÇ'ão presi encial , para. ser ante- 7 do mesmo mez, compareceram no paço della 
posta áquelll1, a qual seria impedida de re- na capita l os deputados diplomados para ex:
unir-se, collocando em seu lagar, como depu- ercerem suas fun cções constitucionaP , foram 
tados. individuas não eleitos, que se pr ·sta- ob taclt'S a reunil'em-se por se achar já inva
vam á verificação clesPjacla. elido e tomado o recinto elo erlifirio por di-

0 facto mais estupendo ele que ha noticia versos indi viduos não eleitos, não diplomados, 
na política do e.,tai..Lo ! I\üo se conhece infa- os quaes assistidos do comm ndante do 33° 
mia igual, ou aff ontn semelhante á sobe- bata lhão e sua olficialiclade á paizana e al
rania e clignidf1.rle de um povo! Corria de gumas praças, se apossaram dos loga1·es da 
plano a invenção des. a nova assembléa quan- mesa e mui tas cadeiras das bancadas, e entre 
do se retirou o primeiro denunci11do p<n'a a gridos e alaridos recu$ando os lagares aos 
Capital l'edera! , em rl i:i.s de ago to . cü•putados diplo:nados, que foram as.lm re-

·Para isto já a Ga::,eta de Se1·,qipe enrarre- pellidos e se retiraram na impossibilidade de 
gada ele extrahir u11s avubos do regulamento funccionar , e para evitar couflictos com a 
eleitora l para ~r.item officialmente distribui- fbrça federal, cuja presença disforçacln. alli 
dos, hav ia falsificar10 n regulamento na. parte era. de torlo ponto significativa. (DoéUJnento 
relativaácomposiçi'íodnjunta<ipuradorapara J, fl s . 13 e 14.) 
pôr-se em d Ln-ida. a le:alidade do" diplomas Levado o occorrido ao conhecimento do 
exprclirlo aos deputados, e que não vingou. presidente do estado, foi por elle rle:i~nada 
porque em tE>mpo o presif!entP do estado . (doe. n. 11) na fôrrna da Con titui ·ão no 
por um acto seu corrigiu a tiilsi:ficação prati- art 6°, a viüa, boje cidade do Rosario . para 
cara (rloc . n. í, fls . 2:2. e 29) . a reuniã.o dos cleputaclo e nella f'unccionar a 

P}tra isto se,c.rnit 11m::i. J'orça federal para assemblea, como fonccionou, reconhecendo 
prender em Itabvianinha dous deputados e·. os poderes elos seus membros, installando-se 
taduaes. afim de . pelo terror, não compare- a 7 de setembro. comparecendo o p; esidente 
cem á6 ;es,ões esses e outros :eputados. Para do estado e lendo peraute elJa a ua mensa
isso a mesma f'in:::etri que '.ln, via publicudo gem, ap ro.-ando o acto de transferencia do 
sempre_ o resu ltado rla eleição estadual e su:1 logar das sessõe~ . apurando e verific 1nr1o os 
apmaça.o corno Cactos incon te~tados sem ob-· poderes ela 1eição presidencial, procla.mand:o 
j ecç:io, sem reparos, cscrevi:i. já' en tão em presidente do_estn.do _o Dr . José Luiz Coell~o 
serviç~ do .Pri1rn~_iro rlenunciaclo, que a as- e Campos e v1ce-pres1i..lente o coronel Antoruo 
semblea eleita nao era a sembléa, não era de Siqueira Horta (doe. n . 12 e 13). 
na·'a. Os intrusos invasores do paço da as-

Quem diz I'.' Ga:::eta, diz o orgão enthusi - sembléa, na capital, não ele1los, não di
asta da candidatura do primeiro denun- plomados (excepto um, o capitão Manoel 
ciaclo. · 1 Xavier de Olheira. que preleriu subser-

Entretanto, e,sa. . a~semblea, pela regu-

1 

vir U: cau~a Valladão a defender a sobe
laridarle de sua ele1çan, e:a e é um poder bera ma e dig-nidade do Estado que o elegeo) 
tão legitimo como o que mais o seja em toda sem competencia, sem authenticas ou outro 
a Republica . . rlocume_nto equivalente, a bico de penna e 

Foi eleita em 28 1'e fürnreiro de i894, épo-1 por indicação dos seus patronos, pois que não 
cba dr>signada por Jei em eleição livremente ha hypo these a lguma que dê o resllltado de 
feita por mesas legaes, concorr endo todos os votação imaginaria que se attribuiram, se 
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declararam eleitos e como.tar e installaram. dante do 33° batalhão no sentido do apoio 
:fizen1m por sua vez a apuração da eleic;ão requisitado, embora simuladameote, pois que 
presidencial re~on heceudo_ o primeiro denul"! - se tratava de um acto de ai;toria de ~eu va
ciado e .-eu adJu nto presidente e v1ce-pres1- l ido e chefe de policia , a quem a todo transe 
dente do· Eotado, como estava previsto . sustentava . 
Doe. n. 4. fls. 3 e ns. 14, 15 e 16 . E' digna de nota a r~posta do ~egundo 

iio estes intruso- os cidadão : Dr. João dPnunciado . (Doe. n. l, pag. 14) ao pre i
Vieira Leite, Bricio Cardoso, pa ·e Antonio dente deposto quando, na conformidade ,ias 
Leonardo ela Silveira Dan ta, Dt . Heraclito orrJen do go>erno ~dera! , o.fficiou-lhe pe
Diniz Gon(alves , Dr. Evangelino José de dindo o apoio necessario. 
Faro, Dr. João Alves de Gouvêa Lima. co- A deposic;ão do presir1ente do Estado não 
ronel ..,eba~tião da Fonseca Andrade. ("apitão era acto 1'e perturbação da ordem: reinava 
Antonio de Oli>eira Bezerra, major R. :zenro a paz e trarquillidade publicas. Re posta do 
Garcia Rosa, Emiliano Barbo~a Leal, e nonel rêo confe-so do seu proprio delicto ! 
Antoni" de Carvalho Souza Leal. Dr. Benilde Baldada' foram as nossa;; recl amações do 
Roméro. Dr. Horn éro de Ol1veirá, padre i\f·1- pre$i<lente deposto ao chefe do governo da 
noel L11iz ela Fonseca, major João de Aguiar União, junto a.o quaJ se acham o primeiro 
Botto de i\Jello, capitão .i\Iessias Lud1rero <le denunciado para impedir qualquer providen
Oliveira Vallarfão e major Josê Antonio r1e eia legal. 
Lemos, os quaes pelos actos eleitoraes. pela Esa. deposição. entretanto. não urprehen..: 
apuração feita e reconhecimento de pod1-re den era.facto assentarlo para. quando fosse ne
pela ARsernbléa Legbtativu,, não foram rle cessaria, segundo diziu,m por toda parte os 
modo algum eleitos . A illegitimiclade a fil l- adeptos elo denunci~do . . ~ 
sidade ela. .Assembléa de Aracajú, a legitimi- Niio fo i neccss:mo ao tempo da ele1çao 
dade e legalidade da A, embléa do Ro ario, porque a força federal _red:uziu o pre~idente, 
não ha ninguPm do Estado que tenha ver- como qu:ilifi.c.u;ao o primeiro denunc:ado em 
gonha e preze a verdade que não o affirme : ê a.rtigo -eu publicado n'O Po. ·:e na Gazeta de 
facto notorio, prova provada, no dominio ja Ser.qipe ,eu orgão nesta. cidade . . . 
ele todo paiz. Ao oro·,wisa.r-se a falsa assem ble:J. foi pre-

Os outros poderes do Estado, ao passo que ciso elin~ina.r-se o presidente que reconhece~ 
por actos repeti 'os. reconheceram a As,,ern - a as,fmbléa. veruadeira, e dahi a opportum-
l.Jléa ver'aileira do Ro.ario, votaram a do da.de da rlepo·ição. . 
Aracaju o merecido desprezo. Impo sibi!itada por e te facto de funi!clO-

Entretanto, os denunciados por si e seus n<lr a. assem biéa legislativa, a.me:.çada con
agentes obstaram a reunião da as,embléa le- stantemrnte, ao ponto de ::;erem depoi~ presos 
gitima .. nã.o só pela repulsa cios ~eus mcrn- cinco 11os seus membros é um empregado 
bros diplomados a 3 de . etembro. como pela seu que sotrreu as torturas de urna. solitaria, 
anteposição r1e outra upposta 11,·emi,Jéa, (duc. n. 3 tis. 4 \.) adiou ella su:i sessões 
ajuntamento illicito e crirnino~o. E como o pa1·a 20 de novembro. e qu:.indo n~~ta da~ 
presidente recou hecesse a .A,semblea do Ro- tratou de ,e reanir noYamente, .ia o pr1-
sario, lesse perante esta a na piensagPm e 11 eiro denunci ... do no governo. ma.r. ou este 
com ella e e rresponde.·se, foi deposto, para dispersal-a como r1 i~pers11c!,t foi por _35 pl'a~ 
que não pu•'esse es a assembl6<t leg islar a ças sob o com'manclo cio tenente Belmiro Jose 
falta de poder exrcutivo, que lhe dlDCcio- Teixeira que a.~sim o fez . declarJ.ndo positi
na. e o decreto legUath·o· , installando-~e v;unente que po1· ordem do primr·iro denun
no govemo o Dr. João Yieira Leite. prPsi- ciado (doe. n. 12 tls. 6 '-) ns 18 e Hl . E' 
dente da falsa aS!;emblea. á qual e queria manife,to que, por t:J.es facto incorreram os 
dest'arte dar vizos 1

1e legi timidade, inven- denunciados nos arts . 1C9, 2ª parte§ 1°e111 
tando--lhe um presirlente do E~tado, tão <lo cod igo Penal. No art. 100, por que obsta
espurio como ella, que lhe sanccionas e os r<tm d1recta.111ente e por f<..ctos a reunião da 
actn . a ~embléa legi1im:i. do estad i. . 

E·t:i deposição do pre:fr'en!e do E·t'ldo, Ko art . 111, pw que depondo o presidente 
Dr· Josp e.~ lazan . teve Jogar a l l de ::;eiRm- do E·ta 'o. oppmeram se directamente e ~or 
bro. ;wtor·i,.ad;i. pelos denuncia"º e exe- factos ao liv1·e exercício do poder executivo 
cuç; da pelos seus agentes. (Does . ns. 1 a. 17. ) do E~tar\o que aquelle repl'e~entava . 
E~ . :t ele posição so1Ireu vivo p1 oteslo por Si a ve1·i fit a i;ão dH poderes e ~onsequente 

parte dos po ere- federars e P, tadu·w: deste reconhecimento rio eleito é. olemmdacli· es en
e outro" e_ ta• os, e deu Jog.Lr á r·equi ic;ão d:L dai <la in.-e.ti:lura das funcções electivas, se 
inten-p nçao do governo d.i ·uião pelo pre~i- 1 ú1m·ute vale 0 reconheciJl!en'o do poder 
dente <'<>po-~o p.Lr<t se_ lhe ~arantir a autori- compl'tente. si tiio Jegiti~a e a. :i-~cm~l~a do 
d;J.de leg,~l. rntervenpao p1·ometticb. pe lo go- Rosa rio, quüo illegitima e a do Araca.JU, se
YErno 1euer<.tl, que 1relegr:.i.phou ao comman- guo-.e : 
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a) que é como se não hou...-era, não vale postos governados ! Ao Tribunal. de Relação 
o reconhecimento do primeiro denunciado fez preces ·o · (a tres de se11s memb1·os) pela 
como presidente e do Dr. Gonçalo de Faro assem biéa fa lsa. por terem reconhecido. como
Rolemberg. como vice-presidente. pelaassem- era o eu rirroroso dever. a as-embléa. do 
biéa de Aracaju ; Ro ario. e defürido o compromí~so ao vice-

b) que a ínv-estidura presidencial _6 porlia. pre identf> por ellareconhecido.mec . n . 22 
competir ao Dr. Jo é Luiz Coelho de campos e 23).Aoi- juize de direito.juízes municipaes e 
e ao coronel Antonio de Siqueira Horta como m;~is funccinnarios não ílemi ssiveis impoz o 
presidente e vice- president do E. tar'o. re- reconl1ecimento pela fome, prohibindo opa
conhecidos e proclamados taes pela as em biéa uamento de seu. vencii ento · emquaoto não 
do Ro ai·io, a qualdeclarouinval;d~" e.nullo tec.·nbPCe-sem o:eu gon·rno usurpado. 
os votos em m noria dado. ao pr1me1ro de- Ao ju·z de direito de Gararu Dr. Jesuíno 
nunciado por ua inelif!ibili<lade em fuce da Jo.é Gomes. que não reconhe ·eu fez depor 
Constituição do Estado. peln. força policia.! do estad o para, pelo ter-

Nesta cünformidade, já a•1iada para o dia ror, obrigar o seu rec01:_hecimento ao mais . 
20 de novembro a a ·sembléa do IWSn.l'iO, o E recla 11ando a Relaça o do Est; do contra 
Tribunal da Relação a. qurm competia pela estefactn, a respo·ta do primeir d.enun ·iado 
Con tituição. art . ~9. deferiu a 2.3 de 011tu- (clecreton._2-0 ê a. C?Dfirmação de. u. auro
bro o cumpron.i. so 1 iral no coronel Horta. ria.São crimesprensto no~ arts.111 e 113 do 
passando a 6:'te o pre..,icJente lr•gal o "overno Cndi!!o . ,\o ,juiz municipal efl'e ti...-o da capi
no dia SPguinte. quando termininou o seu tal Dr . João de Araujo Li ma, que tinha di
mandato (dors . ns 20 e 21) . reito a ex1>rcer o cargo rlur:inte o quatriennio, 

Assim devid:1mente empossado, competia rlemitte .a bem do erviço publico. 
ao coroo l Horta. ex<>r"er o poder execntivo o~ intPndente .~ Cf'I.!< lhos munfoipaes de 
como ...-ice-presidente dn Esta 10. emquanto · muit.,- municipi1r são obs1ado de rennil'·se 
não assumi e v exercicio o pretiidente eff,..- e rlP exe1•cer sua funcç.~e pela força policial, 
cttrn. que colloca nas intend• ncias individuaes não 

Entretanto o que SP viu~ eleitos e incompetentes outros sendo recruta.-
O primeiro den1:1nciado ineleg\vel. ~ão d aa gnarfla municipal paraas-entarprac:a no 

eleito. não reconhec1do. chegando a Capital ba nlhiio de 1inba e no corpo dP p 1licia. factos 
Fer1eral ~ 24 de outubro. faz ; affi:- ~ação na t.arl _ que. por ~na generali 1ade.m.o,otr: 1?1 ~m 
fal"a a . e nbléa. sobreª" escarfa:· do pa•af'iO e aexi tencia de um plano de qu.> e o pnmell'o 
se ap a d · aoverno, arrogando- e e etrecti- 110111111ciado 0 primeiro responsavel. E' o 
vamente exercei rlo em direito, a funcção crime previ-to no al't . 109 - 2" p~rte § 2° da 
pre idencial, façto que sPrin o crime previsto Codi!!o l'eDê'll. Recrutam-se eleit re" para 
art . 224 do Cndigo Pe11aL :e na hypoth ~e verificaTem praça no 33~ bat:·lbão. e•' odio e 
e a u:-m·plição não im 1orta .:e. como impnrra T\er<:eiruição 3 ell (•ll á_qu··lle:; c,im qne elles 
um~ o po·.-ç·"o d1· • •· a e po:· f ct ao liYre ,. tr Co ~ .. ' "' ~ . - un vr•em. _ omeam .1u1zes cc•n a a p.-
exerc1c~o dor odPr executivo do E tado. gue tituição e a - Jt-i ·, e <=jUe o porn com razao 
competm e co111pete ao C'Oronel Ho~ta vi;·e·. não reconhecP. Não ha mais cli1•eito nem lei ; 
presi·'ente emp?' ado, con.10 .ficou· d1t . m - não ha sPg"uranr:a.; a persegukão por toda 
corrc-mdo por isto o pr1me1ro denunc18:do parte _ Reinado pleno de caudilha!!em. 
mai propria.mente no ait. 11 l d Cod1go Tal a des.:raç.a da. siti.m ·ão do es .ar lo de
Penal. - . 1 oi da u:<u 'pa :ão r e seu go>erno. em conse-

. uppunba. ~e o irrimeiro d mmc1ado o p~e· uencia d. anarehia de dou governo . duas 
_ 1dent~ do ~t~do, emb ra µor fats meio i .. sernblêas,a. municipalidadesrluplicada ,du-
1gnohei. e cr1mino,;os •. e tant~ ba. tara para plicados alguns ,iuizes, em muitos logares 
quem ómente ~0!1bec1a e pratteava o governo duns.in tiça.s e dou· fôros ! ! 
em estado r1e s1t10. _ E"ta visto que onde ha dualirlade de go-

Entl etanto es:·a ··surpaçao le\antou () ~- >eruo nã, la aoverno al!!llm nem por anto 
ca.n_~alo e o alarma no E:t.a<fo e !.ora clPlle · ao>erno de fórma republicana que. por t.a.1, 

!\ao II u~e q_uem reconheci,-~e o ªt1"_erno ,e acba viciada, adulterada e subvertida . 
usurp<1do s1 nao o .. poncos de seu e 1rrilbo . 
Não reconheceram os poderes fcderaes , não O go:verno que ha ~um governo de f~cto, 
reconheceram em ge1·al os governadores dos uma d1_ctar1ura mantida pela for~a pnbh?3 e 
estados· a sua magi.,tratura em geral. os em !J1·1~em ~opular e c~·ntra. a 1e1. 9ra. isto 
intenifr·ntes. os co~. elbos munic'pcie-. os não e~ nao póde ~era forma republicana. fe
juizes de paz. a manma parte da população deratlva, 
do estado. Todos os clamores de que cc;>n ta est3:.. pa-

Dabi nova serie rle attentadr • .:; , novos cri- tuscada é para provocar a mt.~ven2ao da 
mes por parte do prim:iro denunciado para força ferleral pelo governo da Uruao. Nao tem 
i;mpor o seu reconhecimento ao seus sup- outro fim. 
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Taes perturbações occasionam, determinam 
com ce1'teza a intervenção do governo federal, 
nos termos do art . 6° da Constituição. 
Estuda o Congre.so a questão quanto ao 
modo, porque quanto ao facto e ao direito 
ha opi nião assentada. E' claro que o movei 
de todos os r1elictos articulado 1oi galgar o 
primeiro denunciado criminosament e o go
verno cio estado . Como protestou fazel-o e 
con erva-se nelle. 

Outros co-autores e cumplices certamente 
ha ainda: a justiça publica liquida essas re
sponsabilidade , limitanclo o denunciante a 
salientar a criminalidade rlrs dous rlenuncia
dos, porque sãoelles, principalmente o pri
meiro.a r·:iu,a originaria e impulsiva de todas 
essa, de. gl'aças legaes, sociae e políticas do 
estado- dessa anarchia desse el vagi mo que 
envergonha a civili ação brazileira. Uma ob
serva\ão de ordP.m jurídica: 
. Si á justiça federal compete processar e 
JUlgal' os cr·ime. · politicos, si este caracter 
não tem um ou outro delicto articularlo, 
todavia se acba subordinado á mesma juris
dição, pela connexidade que tem entre i, 
como é de lri. 

Portar · fundamentos, affirmanrlo quanto 
apega,_ e c• 1n vencido de que os denunciados 
sao cr1minosoR, offerece a presente denun
cia afi~ de que ~ejam processado e punido ·. 

Na formn do a1·t . 66 do Coàigo Penal, con
forme a hypotbese, que pela natureza dos 
factos se verificar , como incursos: o primeiro 
denunciado, além de em outros que se verifi
car pelo proceRso, nos arts. 109, 2• parte do 
§ 2", ll I e 113; o segundo denunciado no 
art. 226. ambos ainda nos arts. 109, 2" parte 
§ l•, lll, ô!'l e IG9. gráo maximo. pelo con
curso de ggravantes <1 0 art. 39 §§ 2", 4", 6", 
13°, 14° e 16", de o.ccordo com o art . 38 § 1°, 
lettra A. 

da formação de culpa, intimadas as teste
munhas, os rlenunciados e sciente o Dr . pro
curador seccional . Expeça-se precataria ao 
juiz seccional da Capital Federal afim de ser 
intimado o coronel Carlos Olympio Ferraz 
para. SP "Ver processar no referido dia, e bem 
assim ao juízes municipaes dos termos em 
que re"idem algumt1.s d<1 · te~temunhas para 
que lhes sejam tomados os depoimentos sobre 
os factos constantes da denuncia . 

Aracajú, 14 de fevereiro de 1895. - Jies
qiiita . 

Vem á :Mesa, é lido, apoiado, posto em dis
cussão, que é adiada p01· ter pedido a palavra 
o Sr . Olympio de Campos, o seguint~ 

R eqHerimento 

Requeiro: 
l ", que seja lido o officio-protest? do coro

nel Valladão, governador de Sergipe; 
2º. que, depois disso, seja enviado á ~01~mis

'ão mixta para delle conhecer e em1ttir pa
recer . 

S. R . Sala das sessões, 11 de junho ele 1895. 
- Gouvêa Lima. 

O Sr. Herculano de Freitas 
- Sr . presidente. bontem, renunciando o lo
gar de uma commissão de que fazia parte, 
declacPi que por motivo poderosos não po tia 
continuar a servir na mesma, e não disse 
entretanto, o que seria uma inverdade, que 
era relator da referida. commissiio, como ap· 
parece publicado no resumo to Diflrio rio Con· 
grusn de hC>j e . Não querendo que pareça t~r 
arrogado a mim uma qual idade que me nao 
pertencia, venho pedir á Mesa para rectíficar 
e ta irregularidade . . _ 

Declarei que, como membro da comIIDssao, 
retirava-me, mas não que era seu relator • 

Ne tes termos, p~ra 11esa.ffronta do estado, 
da Repu hl ica, rl l instituiçõe e da lei : 'ede 
.a V. Fx . que. auto lda e jurada a pre,ente 
denuncia, ce digne proceder no termos da 
form,tçãn da c11lpa; citados pela fórma legal O Sr. 1\lart.ins Junior- Sr. pre
os denunciados, sob pena de revelia, e as sidente, occuparei por pouco tempo a atten
testemunlHt á margem faça deporem 110 dia ção ela Gamara. Venho á trihuna guiarlo 
e hora 'l_ue lhes forem designados, proseguin- apenns pelo desejo de fazer com que dous pro· 
do-~e ate final. Aracaju, 14 de fevneiro de jectos, que na ultima se~são da Gamara foram 
1890. - L,a,.dro Ribeiro de Siq•ieir« Maciel julgar1os objectos de deliberação. tenham da 
Junior._ - Testemunhas : Alfredo Frailco . - re pectiva commissão parecer, afim de que os 
Terenc•o Samvaio , re identes na c;tpital.- trabalhos de que cogitam pos~am ter.anda
Mq,noel Gorn.es da Own.lUJ, , residente 110 Ro- · mento nesta casa. 
sar!o.-Fra1icisco Quirino Rodrigues da Silva, Em 20 de ago~to do anno passarlo foi r~met
res1dente em Itaperanga.. - Dr. Lib~rio de tido á Commissão de In trucção Publica o 
Souza Monteiro , re idente no Lagarto. - Des- projecto por mim e outra apre~e~tado, con
pacbo- Autoarlo , como requer . cedendo ao Lyceo de Artes e O.ffic10s de Per-

nambuco a facu ldade de dar-se aos seus 
Designo o dia 26 de março do correnta exames a mesma import~ncía dos exaro~ 

anno, ás 11 boras da man11ã na CélSct de prestados nes institutos s1m1lares, de servi
minha residencia, para ter lagar o processo rem elles para a matricula no.s faculdades 

Camo.ro. V. II 24 
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.supei·iores ela Republica,. Este projecto ainda 
não teve parecer . 

Em 29 de novembro do anuo passado apre
sentei á Gamara um p1·ojecto a re peito do 
porw de Pernambuco, o qual ainda depende 
de parecer da Commbsão de Orçamento, a 
cuja contiitleração foi submettido naq u<::lla 
.data . 

V. Ex . comprehende, Sr. presidenle, a 
relevancia da mater ia rlestes dous prcjecto:; ' 
especialmente a do segun,10 . 

As obl'US <ln porto de Peru mbuco i:ão. para 
nós outros pernambucano, e para os brazi
Jeiros em geral, uma necessidade a.bsolnta e, 
mais ainda, uma cansa impresci ndível , por
que rlahi grandes fontes de riqueza publica 
_provi r·ão rle modo n ais completo e proficuo. 

Tenho ouvido r1izer que por parte do 
governo e por parte rla outra asa do 
Congresso alguma cousa se tem tentado 
neste sentido. A verdade, por~m. é que 
nada ele positivo se tem feito, apezar de já 
ter visto, em um telegramma para jornal da 
minha terra, que alguma cousa ele po~itivo 
se tentara. no sentido rle er em as obras cio I 
porto de Pernambuco realisar'as de accordo 
com o pl'Oj cto Fournier, moclificaclo pelo 
engenheiro Lisbé\a. 

Couvém, portanto, a mim, que fui quem 
apresentou o projecto, ao paiz em geral, e a 
Pernambuco em especial, que a Commissão 
de Orçamento interponha quanto antes o 
parecer a re~peito, dizendo o que se póde 
faze t' acerca daq ue l!n.s obras . 

Peço , portanto, á Il'1esa, e pessoalmente a 
V . Ex., Sre presidente, que muito pórle de 
certo junto das commis~õe , para que se i nte
r~se . afim de que as Commis~ões de Obras 
Publicas e Orç<1mPnto deem })arecer so1 re 
estes dons projectos a que me refiro , os de 
ns . 54 e 208 , do anuo passado , par;~ q ne 
elles entrem em discussão, visto tratarem 
de ramos importantes do seniço publico 
reoeste paiz . 

O Sr. Presidente- As commissões 
.a que foram pre,entes os pl'ojectos de que 
itrat~u o nobre deputado ou vil'am a. recla
maçao de S. Ex. e em tempo opportuno darão 
os seu pareceres . 

Na sessão d~ hontem , o Sr . deputado Her
culano de Frelta ped iu exoneração de mem
bro da Commissão E pecial encarrt'gada de 
ver o Codigo Penal. ' 

E' posto a votos e approvado o seguinte 

Requei·i11um1 o 

R<'queremos, que por interir.enio da Mesa~ 
se r equLile do governo o seguinte : 

1 º, pnra que pontos do esta do de Goyaz 
seguiram forças federaes com o fim de fazer 
a eleição de 20 de muio e si permaneL:eram 
nesses pontos até á re.1lisa;;ão dessa elei
ção; 

2°, em que ponttis de Goyaz existem desta
camentos retleraes, desde quando~ por ordem 
de quem . 

Sala das sessões, 10 de junho ele 1895.
Hennenegilrlo de illorae.ç __ A/1Jes de Ct1stro.
Crbano de Gouveia . - Ovídio Abrante-. 

São lidos , julgados objectos de deliberação, 
os seguintes 

PROJECTOS 

N . 40 - 1895 

Autorisa o gove1·no a mat1·icular no clwso pi·e
paratoi·io ele uma elas escolas miUtm·es o alfe
res do 3° batalhtio de infantaria Joaquim 
Xavier do Valle, independente das penas 
re9ulamentares e·,;i que inco1-reu por haver 
sido rep1·ovado por mcds de um ve:;; . 

O Congresso Nacional r esolve : 
Artigo unico. O governo é autorisado a 

matricuhr no <Urso preparatorio r1e uma das 
escolas militares o alferes do 3 .. batalhão de 
infantaria ,Joaquim Xavier do Yalle,i.1depen
dente das penas reguld.mentares em que 
incorreu po1· haver sido reprov11 tlo por mais 
d<' uma vez ; revogadas ·as disposições em 
contrario . 

Sal:ts rlas ses ões. 11 de junho ile 1895. 
"Fictorino ilfonteiro .- Fran.cisco Guima1·ães. -
11Jar1 ins Costa Junio1· . - Paula Ramos. - F . 
Tolentino.-E . Btwn . - Vespasinnn de Jllbu·· 
qw:i-q1.1e. - Alencastro.-Nilo P eçanha . - A' 
Commiss:lo de Marinha e Guerra. 

N. 41 -1895 

Melhora a .iubilaçtio do ex ·lente da Faciildade 
de Direito do Recife, D·r . Joao Josd P inio 
Junior. Consultada, a Camara concede a dispensa 

pedida pelo ~r . I~ercu la110 de Freitas, da Com-
mis,ão EspPcial, rncumbitla de tever o pro- O Congresso Nacional re. olve : 
jecto do Codigo Penal. 

_ Art. l. ° Fica mPlbora·la. a jubilação do ex:-
0 §r. P:res1den t e - Nomeio para lente da Facu l·'ade de Direito do Recite Dr • 

.su llstituir o Sr . Herculano ele Freitas o sr . . João José Pinto Junior, para (l fim ele seL·em 

.Galdino Loreto . ~ os respectivo vencimentos calculado;:; e pagos 
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pela t abE\ll n. <l rs rl ecretos de 2 de janeiro de 
189 1 e de 3 rle dezembr o de 1892. 

Art. 2. 0 E' autori ado o governo a mandar 
pa.ga,r ao relerirlo rloutor, pela cornp•·teute 
verba,e a contar da data da ,jubilaçfio a di.ITe-· 
rença dos vencimentos entre a a.ntiga e a 
nova tabella. 

Ar t . 3. 0 Revogam-se as disposiç-ões em 
contrar io . 

Sala das se sõe-, IO de junho de 1895 . -
iliarc :,,s Junio1". - íicto;·:no Jlonteiro . -
Anlzu;· Orla11do. - Silo Peçanhn . - C!wteau
b1·i11nd. - A' Com.missão de Fazendo. e Ind.us

·tria . 

N. 42- 1895 

Autorisa o governo a reorganism· a Repo.rtif1io 
do Ajuclante-Genei·al . a crear U•n districto 
'm i 1it11r CO?n sede na Capitat Federal e a rP

fornwr o systema do fornecimento elos coipos 

Art. 1°. Fica o governo autorisado : 
1 º: a Ol'ganisar a Repartição do Ajudante. 

General transformando-a em repartição do 
chefe elo estarto-mai r do exercito : e a r1o 
Quartel Mostre General e Intend'encia da 
Guerra. fuudinrlo.as em uma unica- Inten
dencia Geral da Guerra ; 

2°. crear um di tricto militar com sé' e 
no Districto Ferleral comprehenr1enrio este. 
os es tado do Rio de Janeiro, Espirita Santo 
e o ;ictual 411 distr icto cuja séde fica ext incta; 

3°, a reformar segundo as bases do regula
mento de 1855 o systema de fornecimento 
dos corpos. revendo para es:;e fim os regula
mentos vigentes . 

Art . 2 ." As reformas autorLada pela pre
sente lei porlerão ter Jogar des<le Já, ficando 
o Poder Executivo autorisado a abrir os cre
ditos neces ario». 

Art . 3 . º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões , 10 de junho de 1895. 
\ a;-tos Jorge .-A' Commissão de :)Iarinha e 
Guerra . 

N . 43- 1895 

Veda absolutamente as accwnulações remune
raclas 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . l. 0 ão ver1adas absolutamente as 

accumulações remuneradas ; 
Art . 2.ºRevogam-se as disposições em con

trario. 
s. R. Sn l::t dassessões, IO dejunbo de 1895. 

- F. Akncostr o.- A' Commissão de Consti
t uição , Legislação e .Justiça. 

N. 44-1895 

Pi-oliibe que os officiaes suverio1·es e capitães 
dos coi·pos arregimentados, .<ob pretexto al
gi1,,1, sejam distrahõdos dos ;·espectivos corpos 

O Congresso Nacional decrera : 
Art . 1. 0 os·otnciaes super iores e capitães 

do corpos arregimentar os niio poderão sob 
pl'etexto algum ~er distrabidos dos respect.i
vos corpo . 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposições em 
contrar io . 

S.R.- Sala das sessões,10 c1e _ju nho de 1895. 
- F. Alencastro . - A' Commis,ão de ~fari'nha 
e guerra. 

N . 45-1895 

Jlutorisa o govr1 ·110 a con11·actar a concl1!slío das 
obras e estabelecimento do trafc.qo do ra
mnL de lir1aç17o de Tin1bauba ao Pila;· com a 
«The Gi·eat 1\e.<tern of Bra:;il Company,limi
terl», 11as condições que estabelece,e da outras 
providenc:as 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o E' o governo autorisado a c.ontra-

ctar a conclusão das obras e estabelecimento 
do trafego do ramal de ligação de Timlaúba 
ao Pi lar com a 1'/ie Great TVes 1eni o( Bra::.il 
Company , limited , mediante garanti.a de ju· 
rosno maximo de 7 °/0 sobre o capital effe
cti rnmente empregado e p12vilegio e e explo
ração por um periorlo nao ~x· euente ao 
g-arantido pr lo contracto em T1gor para a 
linha pl'incipal. 

Art . 2. 0 O d il'eito da União ao valor das 
obras a.d ualmrnte exis1,entes será 1 esal vado 
qul' r para oca ·o de uma encampação futura, 
quer em relação ao dividendo proporc,onaJ. 
dos lucro reali-ad s. 

Art . 3. 0 Para o fim r1e que tarta o artigo 
precedente, eriio avaliadas as ob1•:is existen
res por arbitras nomeados a aprazimento 
ele am bn .. as par tes. 

Art. 4. 0 O prazo para conclu, ão das obras 
deverá ser curto, estabelecendo-se no con
tracto garantia para a fie l c:x.ecuç-ão rla ela.n
ula re 'pecLiva. 

Art. 5.0 As tar ifas do ramal de ligação. 
transt'ormado em prolongomento dn. ÇJreat 
Western não reverão ser excedentes as d!i
Recife and S . Francisco l ara distancias eqw
valentes. 

Art. 6. • O governo proverá sobre a r_e?uc
ção das tarifa da Estrada de FerI"O do umo
eiro e ,,eus ramaes. 

Ar t . 7 . 0 Revogam-se as disposições em con
trario . 
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Sala das sessões, 10 ele junho de 1895. - · 
Galdino Loreto.-CorneUo dt;t Fonseca .-Coe
lho Cint1·a. - Miguel Pet·nambttco .- Pe1·eira de 
Lyrn . - A rminio Tavares. - Lui'i; de Anrin·acie . 
- A's Commissões ele Obras Publicas e Coloni
sação e ele Orçamento. 

N. 46- 1895 

Manda 1·ei:erter ao quadro effectivo do exer
cito o coronel refiJr?11etdo Antonio 4dolpho 
ela Fontoura illenna B c•ri·eto 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Reverte ao q11adro e.lfecti vo do 

exercito o coronel reformado Antonio Adol
pho da Fontoura Menna Barreto no posto de 
coronel. 

.'lrt. 2 . 0 Ser-lhe- ha contado, para todos os 
e:ffeitos, o tempo em que esteve r eformado ; 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Coelho Lisboa -Sr . presi
dente, é com profundo pezar que, fazendo 
violencia ao meu estaclo de saude nesses ulti
mas dias aggravarlo, venho a e~ta Casa e á 
tribuna para entrar no presente debate. 

Collocarlo entre dous amigos, rlous conter
raneos Ulustres, até hontem solirl.arios e que 
ora, rompida a harmonia apreciabillissima da 
politica parahy bana,se distanciam estrema•la
mente, conservando-se um no seu posto de hon
ra e destacando-se o outl'o para os arraiaes ini
migos; entre o Sr. D1'.Alvar0Machado e o Sr. 
Cunha Lima, eu viria em defesa rlo amigo 
ausente, si não tivesse mesmo o dever polí
tico de correr em defesa da admini~tração 
ori entada e lecuuda do benemerito cidadão 
que se acha collocado como primeiro magis
trado do meu K·tado ; em defesa da política 
que francamente apoio ne ta Casa e que até 
bem pouco tempo foi apoiada pelo meu rlis
tincto companheiro de bancada,hoje seu anta· 
gonista. 

o SR. TRINDADE- Apoiado. 

Sala das sessões , lO ele junho de 1895. - O S!1· COELJIO LISBOA - Dous motivos, Sr. 
F . Alencasiro.-Marçal de E scobar. - lliva- pres1'.-.ient:e, i:ne collocam presentemente em 
davia Go1·1 ·êa. _ Pinto da Rocha . - L flur o pos1çao d1ffi.c1l nes~a tribuna: um é ~er obri-
11íuller. - Victorino 111'onteiro. -A' Commissão gado a abafar. os rn~pul os do coraçao para 
de Marinha e Guerra . 1 entrar nesta d1scuss,10 ora travada entre dous 

, areien,:es, amigos até hontem, si é que o não 
são arnrla, a defender os acto;; de um contra 
a ;1 ccusação ilo outro, que tão injusto e ma
nifestou no debate, que entendeu levantar, o 
outro é a impropriedade do mesmo debate, 
que se devera ferir no Congre.so estadual e 
não no federal. 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 5 A, de 1895, rlis
pensan'1o do concurso litterario todos os furic
cionarios das repartições do Correio, nomea
dos até 29 de novembro ele 1894, cu.ia votar;ão 
ficou empatada na ultima sessão ( 2" dis
cussão). 

São successivamente postos a votos e a;ppro
varlos os seguintes artigos do projecto n. 5 A, 
de , 895: 

Filhos ambos ela mesma. terra de que tenho 
a honra de ser tambem :filho, pequena e ma
ravilhosa ci 'ade que forma, por as im dizer, 
um povo á parte distincto pelo acrisolado 
amo!' al1 torrão natal, e cuja i·econhecida união 
é por muitos taxada ue bairrismo, senrlo po
rém a mais bella garantia de -eu progresso 
moral e material, não pudera eu esperar que 

o Cono-resso Nacional resolve: 1 os separasse hoje ~ão lastima-yel rancor .da 
º 

0 
. . parte de S Ex., cu.ia personalidade polit1ca 

. Art . . 1 1'.'1cai:n d1spens~dos do concurso sinto devé1·as ver rlestacada da cadeia har-
~~tter~~10 (pr1me,ira e~tranc1a) to~os o~ func- monica da nossa politica 110 Estado. 

onanos das repart1çoe~ do Corre10 ate 29 de Mas, Sr. pre idente, surprehendido pela 
novembro 

0 
rlo anno proxuno. pass~ c~o. accusação acerba que o nobr·e tlepu tado fez ao 

A~t . 2 . Revogam-se as d1spos1çoes em con- presiden te daParahyba, apresentando-o a esta ~ 
trarw . Gamara e ao mun,10 politico como um des-

pota, um regulo, •'U venho levantar um pro-
0 Sr. Thomaz Del:fino (pela testo solemne contra a fórma do discurso de 

ordem) requer dispensa ele intersticio para o S. Ex . e dizer á Gamara e á sociedade o 
projecto entrar amanhã em 3• di. cussão. mesmo que já tive a honra de dizer em 

Con ultada, a Camara - d dis- aparte a um .do~ distinctos i:_epresentantes 
.d nao conce e ª d·1 bancada mrneira : «eu nao represento 

pensa pedi a . t t d · · d d . , .. _ . / nes a Casa um Es a o v1ct1ma o por um es-
Contmua ª· d1scussao. do requer1mento .d.o pota » ! l~ a espontaneidade deste aparte que 

Sr. Cunha Lima, relativo aos negocios pollti- me irrompeu do coração naquelle momento, 
cos do estado da Parahyba . 1 é a mesma que me traz á tribuna para varrer 
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~a Parabyba a accusa.çã.o ele despotismo, i~
Justamente lançada contra ella, e que mais 
maculara o povo para.bybano que o suppor
tasse do que o pre-idente que o exerces~e. 

O SR. Cu:rnA LDIA. -Tanto é rle pota que 
V. Ex . não representa aqui o povo parahy
bano. Nem eu me mo! 

o SR . COELHO LISBOA- Se. presi!lente, o 
aparte o nobre deputado de via-me violenta
mente do caminho que espera;>a traçar no 
Illeu discurso. S. Ex. acaba de dizer que o 

-2rador que occupa a attenção da Gamara, bem 
como S. Ex. mesmo, não repre~enta o po vo 
pa.rahybano ! entretanto appello para a sua 
propria digoirlade. Quando S Ex. chegou a 
esta capital eu me dirigi á sua pes oa. no dia 
em que o vi::sitei, como o fizera ao demais 
COliega , agradecendo os esforços que dispen
sara á minha eleição o s. E!.'.. re pondea-me. 
«Não! sua eleição não deu t1·abalho algum ; 
seu nome foi geralmente acceito pelo povo.» 

O a. Cu~uA LDL\. - Na minha local'
dade. 

o R. COELHO Ll BOA - V. Ex. conte ta 
que o lbsse nas demais? não re ponde ! 

Sr. presidente o aparte do nobr deputado 
cahe pol' si me ·mo. 

S. Ex. é infeliz nesteaparte. poi faz uma 
Violencia ao SPU caracter · e eu que o co
nheci sempre altaneiro. que vi de ·enrolar-se 
a sua vida política entre m•l contratempos. 
levantando elle empt·ea fronte para enmmn· 
as tempe ta•les que o rocleavam, o desconiH'ço 
neste momento ! Poi si S. Ex. tem a con
sciencia de não representar o povo parahy
bano, não deve estar ne;:ta Ca a (. ensação;) 
apoiado· ela bancada parahybu.;w . . ) 

O Sa. CoNl!A. L1;i1A - Declarei-o no meu 
discurso. 

O R . CoEwo LISBOA. - Mas V. Ex . não 
tinha o di1•eito rle fazer di euros neste re
cinto! E' que . Ex . é muitas vezes preci
pitado, eu salvo a sua dignidade, Lland·l 
testemunb.o de que S. Ex . deixa· e levar as 
vezes por impetos q ne não traduzem o seu 
caracter, trahem apenas o eu temper;1meuto1 
Impeto de que S. Ex. se arrepenrle mai 
tarde e que vem aproposito para justificar a 
sua ci&1~ d'.1 política pa.raliybana.. 

A sua mfel1z phrase neste momento e ta 
sendo a ma.is cabal defesa do pl'esidente da 
Parabyba.. 

sr. presidente, a administração do Dr. Al. 
varo i\Iacha.do na Pard.hyba do Norte, enca
rada debaixo do ponto de vista. da. morali
dade administrativa, foi uma providencia· 
encarada debaixo do ponto rle vista economico' 
foi a sal vagllitrda da virl.aautunoma daqueue; 
Estado e encarada debaixo do ponlo de vist, 
da ori~ntação pofüica, tem sido o exemplo 

mais nobre de uma politica larga, genero a, 
conciliadora e republicana. 

o SR. TRINDADE- Apoiado. 
O SR. VALLADAREs-0 Sr. Epitacio que o 

diga. 
o Sa. COELHO LISBOA - Aproveito o 

aparte çle V. Ex. para mais reforçar a re
spo.sta que dei ao Sr . Cunha Lima sobre a 
minha posição nesta Casa, lembrando que o 
portador de e nome que V. Ex. a.caba de 
prvnunciar, quando discutiu as eleições ge
raes da Parahyba, no Jornal rio Com,-tierc;o 
de 13 de maio do anno passado, depurando 
sete mil e tantos votos que nos separavam, 
apenas consegniu collocar o seu nome abaixo 
do meu na lista dos repre>entantes do Estado, 
Iistii da qual excluiu os nomes de S. Ex. 
e do nobre collega, eu digno companheiro de 
~ci ão o St'. Chateaubrian?, 

Mas o que é facto, e que nesse dia, ao 
eutrn.1: nesta Ca:a eu dis;;e a quem fallou-me 
dessa di cu ão: nunca estive mais firme na 
carteira de representante da ·ação, pois o 
meu maior inimigo inimigo figadal o meu 
unico inimiao acaba rle pela columnas do 
Jornai do Oomoiercio reconhecer-me depu
'.;arlo pela Parahyba. 

O candirlato derl'Otado fizera uma depu
ração de mais de sete mil votos, elle que 
fu:calisára por si e pelo seus. agentes t~d~ o 
pleito elitoral e sufocado o od10 pela ar_nb1çao, 
con:segaiu collocn.r-sP, em 4° logar,.de!:x:ando
me acima! E por i to e pela cunv1cçao que 
tenho der pL'eseotar o povo do meu Estado 
na ta.l,que o meu collega. me vê nestacad~ir~. 

Mas é tempo já de pàr de pute este lllc1-
dente e YOl ta.r ao ponto principal da discussão. 

O Dr. Al varo ~racha.do, Sr . pre·ideate, na 
administração suprema dos negocios ela P~
I»•hyba. foi sempre apoiado pelo meu dts
tincto amigo o Sl'. Cunha Lima. O anuo pas
sado, S. Ex: . ao no o lado.deu toda força 
a a<lmini ·traçáo do pre<identedaquelleEstado 
e ó ma.i · tarde, ainda no mesmo anno, houve 
en•1·e S. Ex . e o governador maguas que 
s. Ex. medi se prorundas. Eu, que procurei 
sAm pl'e ser o laço entre S. Ex. e aquelle
meu di ·tin to amigo. entendendo-me ora 
com um ora com out1·0. vi que eram tae.s os 
laços de sympatb.ia, que prendiam os dous 
que nenhum delles ai:cu~ava directamente o 
ontl'o, e levavam ambos a responsabilidade a 
conta de terceiro . 

::lt'. p1·e idenle, no governo do Dr. Al varo 
i\facbado, o meu nobra amigo foi uma d~s 
fo1·ças polilica · mais consirlerada.s e aqm
nhoada no Está.do. s. Ex: . teve sempre tudo 
quanto r~cla.111ou do governo est~dual; S.Ex:. 
pode por isto montar o ~eu partido no nosso 
torrão nala l, ornle todos nós tinl1amos laços 
de angue e de amizade, fazendo-o com toda \ 
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:a índependencia, ve_nclo satisfei t~s tod~s 'as aliás com vantagem os nossos amigos no pri
suas exiaencias ! E s1 alguma manifestaçao de meiro pleito . 
despotis~o se pudera attribuir ao presidente o SR. CuxrrA LIMA - Affirmações sem 
<lo Estado, fômsem cluvidana ab:.m 'ancia de provas . 
conces.~ões que fez ao nobre deputado, qne 
·exerceu sempre em Arêa o absoluto mando, O sa. CoELrro LISBOA - Affirmo com os 
que bem se póde qualific 1r de despotismo. jornaes do Estado, e o testemunho dos meus 

. 1 1 amigos . 
S. Ex . conseguiurlaassembleaestac ua •ora E sabe mais V. Ex. por que o affirmo~ como 

iJ;Jju tam_ente accusa~~, .que. se. s~crificas e á tive conhecimento de te facto? Eu Ih-o digo: no 
saa pol1t1ca um mumctpio riqutssimo como 0 dia 24 de fevereiro, anniversario da Coo t i
municipio de Pilões. tuição da Republica , tendo eu ido visi:ar o Sr. 

Pilões, que houvera sido no tempo do Im- Dr. Prudente de Moraes, fül lou-me S. Ex. de 
perio município independen~e e termo uni~o um t elegramma do nobre depu tado em qne o 
il. Arêa; Pilões que era consulerado 0 coraçao meu Ulustre collega dizia que a typogl'aphia 
da comarca; Pilões , que tem 0 centro c8:feeiro do «Democrata» estava ameaçada de em pas
mais rico do Estado, que tem em 81 uma tellamento. que a vida de s. Ex. e de ou t.ros 
como que selecção de fazendeiros rico •não nossos amigos corriam -perigo em inente . 
pôde ma.ntel' a sua inr1ependencia munici pal Disse-me então S. Ex. o Sr. presidente que 
na Republica , simplesmente porque S. Ex . , Llouvera telgraphado ao Dr . Alvaro Machado 
·como chefe. po litico, exigia que elle vo ltas~.e ª e este lbe r espondera, que nada lhe constava a 
ser ligado â Arêa,meu torrão natal, que di~to tal respeito, mas darla as providencias para. 
·.aliás não preci:;a para a sua manutençao. que tão lamentavel facto não se désse; con-

E o nobre deputado, que tinha em Arêa versámos largamente sobre a polí tica da 1 a.
força política real, S. Ex. que, colloc~do em rahyba, e tive occasião de explicar á S . Ex . 
terreno firme e nobre houvera atraindo so- a po~ição do nobre deputat.lo ness<t poli tica, a 
bre si as vistas do go vernc:i centra_I.,q nando ponto ele be1n esclarecer o e pirito elo be1ie
depuzera a intendencia da JUnta ali ªfrente merito repu blicano que se aclla á frente elo 
de oi tocento. homens; S. Ex. que concorrera. governo da União. 
ás urnas por occasião '

1
as eleições ger.ies Dias depoi recebi uma ca.rtin ha do Sr . 

com mais de 900 voto , viu depois dos ultimo jfinh;tro do Interior, em que S . Ex . , a pós 
acontecimentos diminuída consideravelmente os cum pT·imentos do estylo, pedia-me deli
.a sua influencia na localidade. c:idamente 0 obsequio de chegará secretaeia 

Perdoe-me S. Ex., si chamo á discussão este para uma conte rencia política. . . 
ponroqueé,querleve-l heseedoloro o!Entre- Ahichegando, mostt"Ou-me o Sr. m1m ·tro 
-tanto eu lhe pergunto : em todo este proces o um telegramma do nobre rleputarlo em que 
eleitoral. em que S. Ex. poz-s~ de repen.te em s. Ex. fa li ava outra vez de ter1·0Te . de 
opposiç;ão ao governo, qual foi o proced1men- ameaças, e de tudo o mais que se póssa irria-
to do chamado de. pota rta Pa1·abyba 1 ginar. 

o meu nobre collega tinha a intendencia !Jrocurei o meu disifocto amigo D1'. Abdon 
de Arêa · S. Ex . conservou as auctoriclades Milanez, digno senador pela !Jarnhyba e con
noliciae 

1

;S.Ex. conseevou a gu, rnição da ci- versei com S. Ex . a respeito aso<everanJo-me 
dade e portanto todo o prestigio official da elle que as autoridades de A i·ea eram de 
politica. local. a migos do Dr . Cunha Lima· escrevemo para 

Ora sabe perfeitamente a Gamara. dos Srs. a Parahyba, e a r esposta que tivemos 1bi que 
Deputados, sabe o bem o publico . que quando a autoridades ele Arêa eram todas pe.;soas da 
qualquer che[e polilico de loca]1rlade l'Ompe plena confiança do nobre rl eputado . 
com a politica rlo presidente de um Estado, a Ora, o meu ill ustre collega, que tinha as 
primeira cousa que este faz é retirar-lhe os autoridade;; policiaes; que tiuha a guarnição 
delegados de policia, retiranio-lhe a força da cidaJe á sua disposição, rine contava com 
policial. f.rr~a propria para qualquer emergPncia., p:i.s-

Não foi o que fez o Sr . Dr. Alvaro Ma- savaentretantonm telrgrammaao Pre -icl ente 
cbado, apezar de por isto ser até accusado de cfa Republica, rl izendo que estava a.mea ça1lo 
fraco por muitos dos seus amigos, s. Ex. , no org,i.o do seu pal' tido,e até em suapropria 
com aquella tactica política que todos vida ! . . . _ 
lhe reconhecem; S . Ex. que houvera deixa- Quem conhece!' porem a dtspostçao do 
do de prender os inimigos ela Republiea por nob_re deputado, m capaz tle recllar dea ~.te do 
occasião do estado de sitio e em vesperas d.e per!g.o, quem conhecer o seu e!1th?~~asmo 
eleições geraes para vencel-os no call"lpO ele1- poltt1co a ponto rle entrar· em .Area. a frente 
toràl; s. Ex . deixou ao meu nobre compa-

1
d~800 h~mens par a depor a 1~t:endenr· 1~, e, 

nheiro de bancada to·la a força policial, todo ~orle-se dize~, de ter pôsr o em sttto a f'o_rça de 
0 prestigio official contra o qual bateram-se lmha, super10r de 50 praças, que estac10nava 
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naquella cidade.sabe perfeitamente que S. Ex. 
com toda a facilidade, e sem se mover ela 'l!Su 
fazenda.traria. á cidade força sufficiente, inrle-

. :pendente da propri~ força policial, .para 
garautir a typograph1a do Democrata, s1 por
ventura fosse ella ameaçada . 

E o que é facto é que não veiu,a est~ capital 
noticia alguma de que na Parahyba íosse em
pastelada urna só typograpbia . 

Co1Teu depois no Estado a eleição de um 
depu taclo á assernbléa estadual legislativa. 
Era c1indidato do partido republicano o Dr. 
José Elias de A vila Lins. 

Esse distincto medico, que se achava ausen
te de Areia e mesmo do Estado, regressara 
pouco tempo ante do pleito, ao saber que a 
no a terra na tal houvera sido a solada por 
urna febre remittente, que já tinha victimado 
muitos dos nossos melhores amigos, e estabe
leceu sua clinica nessa cidade. Isento de oclios 
e representando um nome illustre na politica 
da localidarl e pô le aquelle amigo facilmente 
rodear-se elo pessoal mais independente do 
município, de sorte que dentro em pouco o 
aclamaram chefe e candidato á deputação 
€stadual ! 

O que se deu nessa eleição? 
Os autonomistas. isto é, a gente conhecida 

lá por povo de Vcnancio, não concorreu ás 
urnas, e não concorreu porque não têm par
tido, pois em política quem tem partido vae 
ás urnas. S. Ex. que tinha ainrla veleidades 
ele força politica na localidarle, concorreu 
a eleição, sendo o unico em todo Estado 
que o fez, e concorreu tendo á sua di posição 
as autoridades policiaes, a guarnição da ci
dade e a intendencia como já o disso. Qual foi 
o resultado do pleito? 

O SR. CuNUA. Ln-L1..- Qual foi~ 
o SR.. COELI10 LISBOA. - s . Ex. que tinha 

levado ás urnas nas ultimas eleições geraes 
novecentos e tanto,, votos, dessa vez viu-se 
com quatrocentos apenas, sen lo que os fa. 
ctos de que accmriu aqui o presidente da 
Para byba recah lram todos sobre S. Ex. na
quelle piei to eleitoral. 

Dizia-seque a policia de Areia fàra á casa 
de elPitor por eleitor para intimidal-os a não 
concorrerá eleição e que os nossos amigos, 
aquelles que haviam scindido da politica 
de S. Ex. viram-se os mais fracos coagidos a 
não concorrer ás urnas, lavrando-se á vista 
<li so um protesto á eleição assiO'nado por 
tresentos e tantos eleitores . º 

O SR . CUNHA LIMA - Esse protesto foi as
signado por mais de quinhentos eleitores . 

o SR. COELHO LISBOA - Isso foi na outr a 
eleição, eu chegarei lá . (Ti·ocam-se d foei ·sos 
apartes .) 

Ü S1;: . CUNIIA. LIMA- Já que a minha pala
vra nao tem valor para V. Ex . ! . .. 

o SR. CoELlIO LISBOA- Ora, Sr. pr~sidente 
eu não estou longe de acreditar no que di~ 

. Ex . a respeito da pressão eleitora l mas 
lucto com dilficuldades para optar entre a 
palavra elos meus amigo de bancada e a do 
meu distincto amigo parti cular. 

Os meus amigo de bancada, o jornaes do 
Estado, as cartas que de lá recebo accusam. 
S. Ex. e a sua política desses meio~ vi• ·lentos 
para affa tar das urnas o nossos amiO'os. 
S. Ex . aC)Ui vindo accu a o pre ·idente

0 
do 

Estado de ter usado dos mesmo processos 
para affastar ~eus amigos do exercício do 
voto. 

Eu tenho obrigação rle neste momento ana
lysai· os acontecimentos e dizer qual dos dois 
me parece estar enganado, sem ferir de fór
ma alguma o caracter nem de um, nem de 
outro. 

Entro pois na apreciação e analyse dos 
factos. 

Como eu dizia à illustre Camarn dos Srs. 
Deputados, no momento em que o partido re
publicano elo Estado ia provar mais uma 
vez que estava p r demais consolidado; no 
momento em que se feria a primeira eleição 
estadual depois do pleito geral r1 a eleição pre
sidencial, eleição estadual na qual o partido 
arregimentou as suas forças de forma a apre
sentar para mais de 12.0UO votos nas urnas 
em suffrugio ao candid:;i.to governbta, o -par
tido contrario, o parLido que tem por ban
rleira Almeida Barreto, não concorreu ás 
urnas e nem achou- e ao menos com o direito 
de fi calisar a eleição, que não teve um só 
protesto desse partido, e que correu calma 
em torlo o Estado . 

O meu nobre collega fez a eleição ern 
Areia, apresentando o seu candidato e pàde 
ver então quanto terreno houvera perdido . 

Seguiu- e depois. em conseguencia do voto 
da ass ·mbléa eistadual. a divisão do munir-ipio 
de Filões, tão reclamada semp:e por aquella 
população. 

Deste então as reclamações dos nossos 
amigos em vista das tropelias dos amigos de 
S Ex. fizeram com que o Dr. Al varo :i\Ia
cha do mudasse em A1•eia as autoridades po
liciaes. Ia-se ferir a eleição daintendencia. E 
o que se deu nesse segundo pleit1· ? Nem 
mesmo S. Ex . concorreu as urnas ! Mas 
sem razão ele ser alguma procurou a~cusar 
o presidente do Estado de mil cousas dizendo 
entre outras que a sua pessoa estava amea
çado de assassinato . 

Quem conhece o caracter do !Jr. Alvaro 
Machado, quem conhece a calma do primeiro 
magistrarlo da política parahybana, sabe que 
S. Ex . nunca poderia admittir que na sua. 
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a_dministrii:ção se désse um assas-;inato poli-, vido, foi a demiss~o _de ~m emp1·egado de 
t1co . (Apotados da banc('da pal"ahy/Jana.) fazenda . E ta demtssao na? lhe foi concedida 

O SR. CUNEIA LIMA.- f'to é bonito de rli - por tratar-se d!'. l!m _d1strncto empregado; 
zer-se. de um amigo de rnfancia do digno presidente. 

O Sa. CoELRO LISBOA-Os amigos deS Ex . 
acharam conveniente am•eolar-lhe a rlerrota 
com a accu ação inju ta de Ullla tentaf,i va de 
assassinato. E' que quanclo V. Ex. que já 
uma vez movera-se com oitocentos homens 
.Alarmando a cidade, o declarava ou declara
-eam os seu- amigos que a eleição el'ia feita 
a cacete; quan lo con- tava que ar·mavam-oe 
capangas para ob tar a. marcha de pleito 
aleitoral, o presidente do Estado que devia 
responder pela paz publica, pam manter a 
ornem mandou para Al'eia trinta praças de 
policia que com a·· vinte que lá. estaciona
vam formaram uma força de cincoenta pra
ças. 

Dá-se a eleição, antes da qual S. Ex. tele
gra phara para a Capital Federal dizendo -se 
ameaçado de assassinato, e no mesmo rl ia o 
J:!Obre deputado faz um mcetiag n :i praça 
publica,mc··ti-w que a força poicial nem iq nrr 
procurou disso! ver! 

Ora, r . presidente, não haveria momento 
mais p1•opricio a se realisar um plano de tal 
natul'eza do que a occasião em que· o nobre 
collega com a sua lin .~uagem f'rauc1t e aggres
siva fazia m•·etin!J na · ruas da cidade. 

O Sr . CUNII.\ LT11IA-E' lal,;o; não fiz mceting 
nas ruas da cidade.Reuni os meus amigo em 
minlm propri<t casa. , 

o SR . COELHO LI BOA- Dentro de casa mes
mo! quem pó·le o mai.s lJóde o meno . 

A força de policia si tives e um tal designo, 
(a que alrá ·repugnaria a dignidade dos nos o 
soldados) e não o de mantPr a ordem, aggre
dil-o-hia, em sua pcopr·ia casa ob qualquer 
pretexto, quanto mais temlo um tal pr·etesto. 

Mas não ! V. Ex. esteve na cidade no dia 
da eleição. fez mee1i,1g a m<tis de quinhentos 
homen" redigiu e fez a ~ignar um protesto, e 
ª . ordem não correu perigo, a paz foi garan
tida. E' que a força de policia, conseguiu o 
seu nobre fim. Já se vê, portanto, que mais 
essa accusação de S. Ex. não tem razão de 
ser, e isto é o que desejo provar e o que se 
con egue facilmente. 

O SR. CUNIIA LIMA-Si V. Ex. fosse a victi
ma, diria o contral"io. 

O SR . Com,Ho LISBOA- Agora, pergunta-se , 
Sr. presidente, q uaes foram as causa· dos 
desgotos de S. Ex. ? In~elizmente foram causa.s 
que não abonam muito a tactica política do 
partido do meu nobre collega, infelizmente 
essas causas denun?iam o espírito imperioso 
do meu illustre amigo . 

A primeira cousa que S . Ex. pediu ao pre
sidente do Estado, não sendo por S. Ex . ser-

o 'R . CUNUA Ll:U:A-Quem di e á \ . Ex. 
que foi a pt·imeira. 
~, a. CoE~rro ~ISBO"';-Estou prompto are

cu~c:t l o. srnao fm a pr1!Ile1r<t, foi uma das pri
meu·as. E a 1 to respondia muito sensatamente 
o Dr. A l >aro :\1acltado, rl izendo que es-e eill
pregarlo era um amigo pat·ticular seu era 
um filllo de um amigo dr seu pae. em um 
em i;>regad? l~onesto e ci:iterioso, elle não o po
demi. demittir para satisfazer a um capricho. 

Começou dahi a serie de clesgostos de 
S. Ex. 

O ~R. CUNHA. LTh1A.- Protesto peço a pa
lavra. 

o SR . CoELl[O LISBOA- Pois eu ouvi i. to di
versa. vezes de V. Ex. mesmo ! Entre as 
queixas que lar.ia do presidente do Estado, a 
principal era esta, diz ia-me o nobre collega: 
o Remigio, nosso inimigo politico é con
servado c_?mo collec~or ~e Areia, apezar das 
reclamaçoes dos amigos, iste por motivos sen
timentaes de colleguismo e amizade de infan
cia do presidente elo Estado. 

O Sr<.. CuNITA L1111A dá um aparte. 
o R. CoELHO LISBOA.- A outra questão foi 

a celebre questão da pharmacia do capitão 
Simão Patricio, questão em que S. Ex. ha de 
reconhecer tambem que, si o presidente não 
cedeu ás suas exigencias fui leva.elo pelos 
impulso da sua boa alma e generoso co
ração. 

Tratava-se ·de um velilo amigo. a quem 
todos os habit •Dtes de Areia são gl'atos pelos 
serviços presf,ado no exercício de ua cari
dosa e dedicada profissão ; a quem todo o 
areieuse deve mai ou menos relevantes ser
viço ; um correligionario <lo nobre collega 
homem que havia ga to vida e fort.una. pel~ 
partido que s. Ex. representava no E'tado, 
e do qual rne lel!lbro ainda de uma phrase, 
que bem caracter1sava a sua alm1t e posição 
no antigo parLitlo conservarlor . 

Em uma occasiãe, em que se accusava o 
partido conser_v~dor de uma ubscripção para 
sustentar postçao política de um cidadão 
nesta. Ca a. elle, com o seu caracter calmo e 
prasenteiro, disse: Não! não é verdade! esta 
aubscripção não se fez, porque no "mais, não, 
na distl'ibuição do pão-de-lot, não 1 mas em 
ma~er1a de dinheiro, em a sumptos de ub
s~r1pçõe~ eu sou muito con iderado no par
tido e nao o fui desta vez. (Riso .) 

Isto provava quanto elle tinha a ua bolsa 
prompta de forma a achar neste argumento 
defesa contra a accusação que se levantava 
ao parlido. 
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o SR. CUNHA LIMA- Onde foi v. Ex. achar 
isto~ 

o SR. COELHO-LISBOA- Nas tradições po
líticas da cidade, de que nesta parte sou ele
mento. 

Assim, pois, como vê a Gamara, as cousas 
unica.s _em que o presidente da Parahyba 
contrariou S. Ex. foram estas pretenções que 
repugnavam aos seus sentimentos e coração. 
Em tu~o o mais quanto foi exigencia que S. I!;x. 
fez, fu1 S.Ex. sati feito e não devia, portanto, 
levantar accusações de tal ordem contra um 
nosso amigo de todos os tempos, cuja politica 
ainda hontem apoiava 

Cr~sc~, _Sr. presidente, de modo,como disse 
a prmcip10, o meu pezar quanrlo vejo que se 
estabelece essa scisâo no seio da familia arei
ense, quando vejo que é justamente o ponto 
do Estado onde ba mais união e até bairrismo, 
onde se forem as lutas mai renhidas neste 
momento, lutas que desorientam de algum 
modo a marcha calma e progressiva elo nosso 
torrão natal! 

Passo agora a analysar a indicação de 
S. Ex., uma vez feita a defeza do illustre 
magistrado que felicita com sua adminis
tração o Estado da Parahyba r o Norte . 

S. Ex. mandou á Mesa a seguinte, pro
posta (lê): 

. « ~roponbo que sejam objecto de séria me
ditaçao _por parte rla Commissão Mixta, que 
tem de mterpretar o art. 6° da Constituição 
Federal, os eguintes ponto : 

l. 0 Apresentar mer\idas legislativas no 
sentido de considerar-se irritas e niillas as 
leis votadas nos estados e que forem attenta
torias e violadoras da Constituição Federal 
bem como as que foram ultimamente votadas 
pelo Congresso e ta dual da Parabyba do Norte, 
suspendendo por tempo certo e determinado 
os e:tfeitos da Con.stituição daquelleEstado em 
relação ao poder judiciaria inteiramente nul
li:ficado .» 

Esta primeira parte, Sr. presidente, como 
toda a proposta, é plenamente inconstitu
cional. 

S. Ex. pede, nada mais , nada menos, elo 
que a :fiscalisação da administração dos Es
tados pelo Congresso Federal ; ferindo na sua 
base o systema federal repulilicano ; esque
c~n~o q~e a Constituição da Republica Bra
zile1ra da plena autonomia aos Estados que 
se devem reger por_ suas leis, 8. Ex. pede ao 
C?ngr~sso que realise uma fiscalisação na le
g1slaçao de um Estado, para annullar leis em 
vigor, quando a Constituição da União deixou 
isto a cargo do Supremo Tribunal Federal 
a. requerimento de partes . 

Não bav~1 ·á, Sr. ~residente , neste ponto 
:fico tranqu1llo, Ulll so dos r epresentantes da 
Nação que tenh~ coragem de votar por esta 

Camara. V. II 

indicação, ferindo a autonomia do Estado que 
rep1·esenta. 

A segunda parte da proposta de s E .... , 
diz (Zê): • ... . 

« ~erlida _em ordem a manter em toda sna. 
P!emtude a ~n_dependencia do poder judicia
r10, na admu~1st~ação da ju tiça, como ele
mento essencial a causa da democracia visto 
como a ~visãe clit magistratura em estadual e 
federal IIDporta no a:nniquilamento completo 
de todas as garantias da liberdade in·1 ivi
dual. » 

Sr. pr~sideate, temos nesta segunda parte, 
nada mais, nacla menos, do que uma reforma 
constitucional, projecto de reforma que o 
nobre deputado não apresentou como a Con-
t ituição o exige, por uma quarta parte da. 

Gamara . 
S. Ex. apresenta uma inclicação, chamando 

a attenção de uma commissão, que estuda as 
relações da União com os Estados, para uma 
reforma conctitucional, sem razão de ser jus
tificada. Comprehende-se perfeitamente que 
a medidas de orden a manter a inclependen
cia judiciaria oaadministração da justiça esta 
dual, reclamada pelo meu distincto compa
nheiro de bancada fere a justiça dos Estados, 
a independencia judiciaria estadual mantida 
pela Constituição ; bem como que não podere
mos boje, por uma Iei ordinaria determinar 
que os Estados sesubmettam de novoájustiça 
da União, quando a organieação política que 
adaptamos protesta contra uma tal medida e 
as zonas di1lerentes em que se estende a pe
quena população deste vasto paiz protestam 
pela pratica contra a applicação de uma só 
legislação civil, commercial e criminal em 
todo o territorio da Republica. 

Terceira parte (lê) : 
« Obstar a intenenção do governo elos Es

tados na.~ eleiçõe , que deverão ser feitas por 
districtos eleitorae<;, afinl de respeitar-se a 
garantia e o direito das . minorias, consa,,<TTa
das na Constituição Federal ». 

Si bem interpreto o que o nobre depu
t~d9 esc~eveu, creio que S. Ex . pede a di
v1 ao eleitoral por distr1ctos. Eu entendo, 
porém, e de certo a Gamara entenderá tam
bem cornmigo, que isto deve ser objecto de 
um projecto aparte, para o qual teria s. Ex, 
o nosso apoio . 

O SR. SILVA. MARIZ - Isso é com relação á 
assembléa estadual. 

o SR. COELHO LISBOA. - Bem, si é com re
lação á r~presentação geral, S. Ex. te~ de 
mandar a Mes<L um projecto neste sentido ; 
mas si é como diz o meu nobre collega o Sr. 
Silva Mariz com relação a representação esta
cl ual S. Ex . que faz par te da assembléu 
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parahybana não tem mais do que apresentar 
o projecto perante àquella assembJéa. . 

O SR . CuNITA Lnra - Eu apresentei u ma 
indiração, a :.resa tome na consideração que 
.entender. 

O SR. Conrro LISBOA. - Quem tem de ap· 
provar ou r eprovai' a indicação apresentada 
;pelo nobre deputar1 0 e o. Gamara, e ebta deve 
ser esclarecida a tal respeito, para isto se es
tabelecem as discussões . 

Uma vez satis(eito o meu programma. na 
resposta que me com1Jetia dar ao discurso 
do meu illustrado collega, vou terminar. 

Assim, portanto, Sr. presi·'ente, deixando 
ao meu 11obre co ll ega o Sr. Trin·'ade a parte 
da discus 1.io legblativa estadu:il em que S. Ex. 

' já pela sua illustração juridü·a, já pela 11a 
proficiencia nos a. um pto-: politicos do fütado, 
é mais competeme do que eu ; deixando a 
S . Ex. a elucidação elo ponto principal ela 
parte legi Jativa que o digno <tnt.or do req11e-
1·imento devera adduzir perante a assem
bléa esta•lual ele que faz parte, v1 u sen· 
tarme, att.estando mais uma vez á Gamara 
.que a administração do Dr . Aharo Macl!ado 
na Parahyba do Norte tem resolvi do o pro
blema màis difficil da novel politica r epu ' Li· 
cana, que e estabelecer, a familia republi
dana elo E,tado como o con~cgu1 u elle. 

-.de fórma que se note como se nota hoje alia: 
. de um lado um partido arregimentado e fo1te 
o dos defensores da Republica. e do outro. 

.destacadas fracções rle partidos perdidos 
pelas ambições de seus chefes . 

O SR. TRIND~DE-0 nosso partido é um 
parti.do pujante. 

o SR . COELITO LTSBO.A-0 partido republi
cano na Parab)·ba do Nm te e, na phrase 1eliz 
do meu di stincto amigo o Sr. Trindade, um 
pa.rtido pujante, que nas urnas dó. manif'es
tações da sua existencia e ele seu poder; ao 
Jlasso que do outro lado ha as me,mas frac
ções que se notam ~m todos os E larlos; que 
não repi:esentam idéa alguma, que só miram 
a popula1 irl.ade elo momento pelo brilho da 
oppo. içã"; que po·lem muito bem representar 
a anarchia, nunca porém a R"publica . 
·(Apoiados. ) 

r ó::i vemos ele um lat.l.o o partido republi 
'cauo federal partido que nasceu de u ma 
Teunião legalisada pPla representação nacio
nal e que se estabeleceu e arregiinentou na 
~leiGâo presidencial, apresentando-se consoli
dado e forte para as lutas, como um vasto 
.e bem organisado panido ; estendendo· ·e 
por todos os lados. contando em cada Estado 
·toda a pa.!'te sã .da politica local. Do outro 
Jado vemos o part1~0 auto_nomista, o part!do 
.federalista., o partido unton1sta, o partido 
parlamentar, fiunalmentc, varia5 facções com 

denominações ditl'erentes aqui e alli clissimi
dadas pelos Estados ela União, frarçõPs que no 
momento rlas urnas não apparecem . e que 
em uma ou outra localidade dos Estados con
correm ó. eleição, para fabricar protestos . 
lazer barulho pela palavra. Ao que póde 
applicar a pbrase do O'rande poeta : l'ala
vras, pal,,vras, palav1·as . .. e nadp. ! 

Na Parahyba rl<i -se a mesma cousa O par- · 
ti'1o t•epublicano federal forte r . pre!'entando 
a união do Estado, tendo á sua frente uma 
direcção bem orientada. livre e consiliador, a 
ponto de chamar a i todos os d.esgosto~o · do 
pa ado, que pouco a pouco foram sP aggre
miando á sombra r1::i. nossa bandeira; e do 
ontro larlo, dispersos , diversos grupos, entre 
os quaes eu esperava ver os meus distinctos 
collegas representando tambem um grupo 
distincto pela energia do protesto que pre
tende sem lançar . 

Digo isto porque o maior pezar que me 
traz cí, esta tribuna é ver os meus digno· ami
gos e compan lieiros de bancada, unidos hoje á 
poli1ica que hontfm combateram. (Apoiados 
da ba net· da parahybana . ) 

O SR.. CUNHA. LnIA.- Em Areia o partido cio 
governo é o da opposição . 

o SR. COELHO LISBOA - Entre os nosso~ ami
g0s do Estado, ha muitos que vieram da 
oppo ·ição 1 ara o nosso partido e q11 e fo
ram bem recebidos pois o mereciam ser . 
O nobre deputado, porPm, uâo tem razão, 
quan •O, tratando da politica de Areia, diz 
que o parti'lo republica.no daqu ella cidade é 
o partido da passada opposição . 

O pat'tido republicano areiense representa 
a maioria elo partido que antigamente foi á 
urnas com o nobre depu1ado ; S Ex. tmba 
então nas eleições geraes novecentos e· 
tantos votos e hoje não póde levar ás urna 
,100, isto porque quinbentos e tant:os per
maneceram ao lado elo govet'no e turU1am 
0 partirlo republicano local. 

Eutre estes ha alguns votos que foram 
oppo-icionistas, mas opposicionistas pe soal
mente á V. Ex., e não ao governo do Es
tado ; que mantiveram.se em opposição inci
dentemente por questões pessoaes . 

o gr·o~so do partirlo, porém, é compcsto de 
amigo · do nobre deputado, que vieram a im
prenso. declarar que não continuariam na 
polit1l'a, sob a direcção de V. Ex . , porque 
v. Ex, fizera uma união hybrida com os 
Neivas. 

O SR .. TRINDADE - Os Neivas, não os qui
zeram . 

O SR . CoNHA LIMA - E' inexacto. 
O SR. CoELIIO LISBOA - Seria m11is nobre 

llcar destacado e S. Ex . teve um exemplo n<i> 
[JrOprio Estado. 
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O Dr. Eugenio To3cano, chefe polirjco de in
fluencia scindiudo da politica governa mental 
não se 'confundiu de fórma alguma com os 
Neivas, deixou-se antes su:ffocar por alg um 
tempo ; mas, de accordo com as exig~ncias 
nob1 es do seu caracter, não füi offe1·ecrr os 
seus serviços aos Venancios . cuja politiea, 
como V . Ex. , houvera hostit:sado por motivos 
de moralitlade. 

O SR. CUNITA LIMA - V. Ex. é suspe ito. 
o SR. COELIJO LISBOA- Porque~ ! Queira 

V . Ex . 1 izer porque ! (Com energia.) Não 
tem o direito de calar-se! V. Ex. sabe per
feitamente, porque foi o chefe de policia que 
me substituiu no Estado, quaes os motivos 
por que fui demittido . V . Ex. sabe que pro
curei servir de obice ás df:lpredaçôes dos 
dinheiros publicas pelo governador Venancio! 
E' que eu que. como chefe de policia r epre
sentava a tradição d:1 propaganda republi
cana, não podia vêr se espesinhar a digni
dade ela Republica nascente. com tanta falta 
de . .. moralidade! E em um dia chamei o go
vernador ao seu gabinete para lbe dizer que 
seu cunhado esta-va abusando da sua con
fiança J esta\a mercadejando com a aclmini· 
str ação publica ! que seu cunhado entrava 
no col'reio e vi1lendo-se do prestigio que da 
peS$Oa do presidente lhe vinha exercia uma 
força perniciosa sobre a marcba c1aq uella re
partição! 

Qual foi o resultado~ Foi que, dentro em 
pouco, o governador se queixava aos seus 
amigos do procedimento correcto do seu col
laboradoT', dizen r'o: «um homem que me cha
mou em particular para fallar mal de meu 
cunhado!» Era nesses termos que elle fe re
feriu a prova da maior lealdade que lhe eu 
dera, pondo em risco a minha propria po içâo 
junto a elle ! 

V . Ex. me obriga a voltar a assum 1° to, a 
que eu não desejava mais me r eferir ! Dias 
depois, Sr . pre.sidente, indo a palacio encon
trei o governador invectiYando o administra
dor dos correios pelo desapparecimento de 
duas cartas com valor declarado . (Trocam-se 
diversos apa1rtes entre os Srs . Cunha Lima e 
Trinclacle.) 

o SR. CUNITA LIMA - Peço a attenção do 
Sr. :presidente, não posso so.!Irer ataque cli
recto. 

O SR._ PRESIDENTE- Peço ao nobre deputado 
que retire a expres ão . 

. Ü SR. TRINDADE - A expressão e parla
mentar, e l egal. 

O SR. PKESIDENTE- A expres5ão e ofl:ensiva 
da dignidade do seu collega. 

O Sa. !R.Ii"'IDADE-:_ Offensiva da dignidade 
da Casa e a expressao ele que se ser viu o no
bre deputado. 

O Sa . PREsiDEXTE- Eu peço a V. Ex . que 
retire a expressão . 

O SR. TRINDADE - A' vista da admoestação 
de V . Ex., retiro a expressão para sub.>ti
tuil-a por outra que venha a ter o mesmo 
sentido . (Riso.) 

o SR. COELHO LISBOA-Mas, continuando o 
fio da narrativa, encontrei o governador d0> 
Estado invectivando o LJ dministrador do cor
reio pelo desapparecimento de duas cartas 
com valor declarado. 

O administrador do Correio, autoridar!e se
cundaria.repeli ia quanto podia o que lhe dfaia, 
o governador, quando eu revoltado tomei e> 
partido do mais rmco, segundo o meu costume, 
resultando disto uma discussão energica en
tre mim e S. Ex . de forma ã. dizer-me S. Ex: 
o Sr. Dr . ,como chefe de policia, queira abrir
inq uerito. 

Eu já tinha mandado abrir inquerito no
Catolé, onde dera- se º· facto, isto é, no pont<> 
para onde foram destmados as ca~'tas e -~md~ 
se discobrira o facto ; ab_n 10quer1t_o entao, ~ 
inquerito rigoroso na Cap1tal,mquer1toem que 
ficou patente a innocencia de todos os empre
gados do Correio, ~ provado que a cartas 
haviam de apparec1do de casa elo c~nhado _do 
governador que era o procurador tn nomine 
de sue pae.'contratante in nomine do trans
porte de malas cio Correio pelos centros e 
que, como_ cunhado do governador, abu ando 
do prestio-10 que disto lhe v1nba, fazia levar 
todos a: noutes os malotes do Correi9 
para sua casa , onde os alma a seu bel-prazer 
para tirar ou mett~r c~rtns, ~egun,do o seu 
iuteresse ou convemenc1a pal't,cular. . 

Em consequencia do resulta~1 0 desse mque
rito tive eu a minha derrussao de chefe de 
pol~ia, demissão que füi exigida por carta 
assirrnacla conjuntamente pelo ma~·ecbal Al
meida Barreto, bl'i gacleiro Tn~e Neiva e pelC> 
então coronel de bombeiros JoCLo Neiv11 . . . 

Esta carta ao chefe do governo prov1sono 
foi apresentada. ao Sr. Campos Salles, :'.lfini_·
tro da Justiça e S. Ex. mandou lavrar a mi
nha demis,ão, sem me mo ouvir-me, cha
mando-me depois por telegramrna, e dizendo· 
me afina l, quando aqui chegu ei_, que confun
'ira o meu nome, porque lhe disseram gue o 

chefe de policia da 1-'arahyba era um Go~
cal ves Li boa, e elle me conhecia por Cboel , 0 

Lisboa, e não me sabia filho da Paraby ª a<> 
Norte . o que é facto. portanto, e que, tendo por mo
tivos demoralir1aderompido como_governador, 
fui a ponta de P..spadademittidq e_t1ve de passar 
a chena de policia ao meu d1st1?cto collega., 
que teve em suas mãos os me10s_ de fazer 
juizo .ª tal respeito, e _que ~epois tev~ de 
scimlir da politica do venanc10 por motivos 
itlenticos. Foi, portanto, com pasmo geral e 
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com magua da nossa parte que vimos ultima
mente S. Ex. offerecer os seus serviços a 
política desse mesmo Venancio, a quem tanta 
opposição fizera, e ... 

rlo .requerimento em discussão quanr1o as
sumiu aquella carleira em uma das ses
sões passadas, sob o pretexto de justificar 
esse requerimento, dirigindo as insinuações 
mais offensivas, as injurias e calumnias mais 
revoltantes ao partirlo republicano da Para
hy ba em a sua mais elevada representação. 

O SR. CUNIIA LIMA- Não offereci cousa al · 
guma . 

o SR. COELHO LISBOA.- ... que não sabendo 
aquilatar o grande prestigio que S .Ex. tra.zia 
á sua facção politica, formou uma sessão nesta 
capital, do que fez alarde, para discuLir s~ era 
ou não conveniente acceitar V. Ex. e seu digno 
c0mpanbeiro no seio do seu partido. 

Respondido mais este aparte de S. Ex. 
aqui concluo, dizendo ainda uma vez que 
líl.eixo ao meu distincto companheiro ele ban
cada, o Sr. Trindarle, a discussão j uridica do 
ponto importantíssimo que trata da legisla
ção do Estarl0, sobre a qual foram accusados 
o illustrado e benemerito presidente da Pa
rahyba do Norte e a dignissima Assembléa 
estadual, da qual são SS. EExs. ornamentos, 
Assemblé<J. que o autor do requerimento 
devia frequentn.r, desde o principio d~ ~ltimo 
sessão sempre firme, fazendo oppo içao aos 
actos que não fossem de accorclo com a .. Con
stituiçã.o, como S. Ex. o declara, ele forma 
a :ficar lá o seu protesto bem accentuado. 
(Apoiado.<.) 

E, antes de sentar-me, Sr. presidente , 
repetirei á Camara e ao paiz : nós teremos 
a Republica consolidada no Brazil, nós a tere
mos revigorada e forte do Amazonas ao Prata, 
quando tivermos em todos os Estados governos 
como o ela Parahyba elo Norte, conservanclo
se á frente do governo geral da União o espi
rita republicanamente correcto e orientado 
que faz presentemente a administração su
prema da Republica. (Apoiados da bancada 
parahybana. Muito bem, muito bern.) 

O SR. CUNHA LIMA. dá um aparte. 
o SR. PRESIDENTE- Attenção. 
O SR. TRI.NDADE-0 partido republicano 

que enviou o nobre deputado a esta Camara 
como um dos depo.itarios do seu pen amento 
politico, o defens•Jr de suas ideias e dos seus 
p1'incipios e que longe de ser por S. Ex. cor
respondido ... 

O SR. GUNrrA. LIMA-Serei sempre o defen
sor dos opprimidos. 

O SR. TRINDADE .... fora, pelo contrario, 
por S. Ex. injuriado e calurnniado nos seus 
supremos reprPsentantes estaduaes, o emi
nente presidente do Estado e o respectivo 
Corpo Legislativo, salientando S. Ex. deste 
ao ob~curo orado~· a queJ?, no auge de seu 
despeito part1dar10, qualificou de monarchista 
desleal a politica republicana do seu Estado, 
collocado ao larlo do governo para desvial-o 
das normas constitucionaes e violentar os di
reitos dos cidadãos . 

o SR. COELHO LISBOA-Quando V. Ex. foi 
um dos fundadores do partido republicano da 
Parahyba. 

o SR. SILVA MA.Riz- Apoiado. 
o SR. VICTORINO MONTEIRO - E tem 

tido uma conducta republicana ioatacavel. 
(Apoiados.) 

O SR. TRINDADE - Ante accusações tão 
graves, Sr. presidente, eu, sem em
bargo do brilh nte discurso que a Gamara 
acaba de ouvir do meu illnstre amigo 
e companheiro ele bancada produzindo a 
defeza do illustrado presidente do Es tado da 
Parahyba. não podia nem devia conservar-me 
silencioso, sem elevar tambern o meu protesto 
contra essas perfidas accusações, contra as in
jurias e calumnias atiradas pelo nobre depu
tado áface daquelles leaes servidores, que são 
a representação viva do -patriotismo parahy
bano. (Apoiados .) 

O Sr. TrJndade- Sr . presidente, 
tomo parte nesta discussão com bastante 
constrangimento, porque vou, infelizmente, 
occu_par- me de assumpto que se prende ex
clusivamente ao regimen domestico do meu 
nobilissimo Estado, de negocios que afi'ectam 
só a vida intima do governo da Parahyba, 
que tenho a honra de representar nesta 
Casa, negocios estranhos ao conhecimento e 
exame d~ representação nacional (apoiados) e 
que por 1sto, quizera, não fossem trazidos a 
esta Gamara distrahlnrl o-a dos seus deveres 
constitucionaes sobre os varias assnmptos 
de magna va_ntagem publica, sobre as ques
tões dos mais elevados intereses da Nação 
Brazileira, e não dos que entendem com o go
verno e a administração dos estados.( Apoiados.) 

Mas, V. Ex. e a Cal!lara, Sr. presidente, 
presenciaram o procedimento descortez, alta
mente aggressivo e desleal , permitta-se-me 
a expressão, do nobre deputado autor 

Não impõe-me só o dever, assiste-me tam
bem o direi.to como humilde soldado daquelle 
partido de vir á tribuna acompanhar ao illus
tre de:tiutado que me precedeu, na deíeza da 
adm1mstração publica do estado,que tenho a 
honra de representar e collocar os represen
tantes do poder publico do mesmo á salvo de 
qualquer suspeita, por que não são elles 
meras individualidades, mas constituem re
presentações, cuja honra e probidade formam 
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o patrimonio do partido a que pertencem, 
do Estado a que servem. (Apoiarlos .) 

Sr. pr·esidente, quando na hora do expe
diente daquella sessão passada ouvi V. Ex. 
conceder a palavra ao honr-edo deputado 
autor do requerimento em di cussão, duas 
conjec uras acudiram ao meu espirita. A 
I.ª que o nobre deputndo viria, nessa 
occasião, apresentar pessoalmente a V. Ex. a 
renuncia do mandato quf' lhe conferira o 
partido republicano do meu Esta lo para re
pre ental-o aqui, porque havendo S. Ex . 
desertado desse partiilo para procurar 
abrigo no ila opposição, que é alli o dos defen· 
sores dos federalistas do Rio Grande do 
Sul, da revolta de 6 de setembro, dos de
votos da Cruz Vermelha, sentia remorsos 
de consciencia occupando uma cadeira ne ta 
Gamara como representante daquelle partido 
de ideias e princípios oppostos as ideia e 
princípios daquelle para o qual S. Ex . 
desertou . 

A 2ª, que, quando o nobre deputado, por 
amor a essa cadeira, não quize se praticar 
tal acção de lealdade politica honrosa ao 
nome parahybano, viria, ne, a occasião, pro
curar attenuar os graves effeito produzidos 
pela sua deserção aggrava.d.a, offerecendo á 
consideração de ta Gamara alguma medida de 
vantagem publica para o seu Estado. 

Enganei-me completamente. 
As primeiras expressões proferidas pelo no

bre deputado rlissiparam essas minhas con
j ecturas S. Ex . começou o seu discurso di
sendo-se impellido pelos dictames de sua 
consciencia que o advertia dos so:lfrimentos 
do povo parahybano victimado, no seu 
pensar, pela anarchia e pelo despotismo e 
reclamava o seu patrocínio contra e es sof
frimentos, que o nobre deputado imputou 
aos poderes supremos de seu Estado, o pre
sidente a quem qualificou de despota, des
leal ás idéias republicanas e assassino, e a re
spectiva as em biéa legislativa, qualificando-a 
de corrompida por aquelle para a adopção 
de leis reaccionarias e retroactivas. 

O nobre deputado affirmou : 

tirar a vida de S . Ex. e de seus amigos todo 
o corpo de policia do Estada, no intere;se de 
vencer a eleiçcio municipal que ia se proce-
der alli. · 

A Msemblda L egislativa tJarahyba'Yla e uma 
corporação corrompida, porque deixou-se per
verter pelo p1·esidente do Estado para votar às 
pressas aqueUas leis, ella que, por falta de pa
triotismo, deix oii de fimccionar no periodo or
dinario de suas sessões, apressoii-se a obedecer 
essa convecaçt!o extraordinaria . 

Accressentou S. E x. que essas leis são ma· 
nifestamente violadoras dos preceitos ria Con
stituiçao do Estado e da Federal, e retro
activo.s . 

Finalmente, S. Ex . occupou·se tambem do 
obscuro orador, a cujo concurso attribue o 
despotismo <i anarchia do Estado, como amigo 
do respectivo presi ente e membro daquella 
as embléa, que obedece a direcção do mesmo 
orador . 

Concluiu o nobre deputado o:lferecendo a 
indicação em discussão . 

Vou responrler por partes a essas argui
ções, que seliam graves se partissem de 
outra fonte, obedecendo a mesma ordem do 
discurso do seu autor. 

Sr. presidente, o nobre deputado affirmou : 
«O presidente da Parahyba é um despota, 

porque convocou extraordinariamente a As
sembléa Legislativa para vot.a.r leis de reacção, 
inconstitucionaes e retroactivas .» 

A Camal'a comprehende que semelhante 
qualificat ivo desfaz-se ante a rasão com que 
o nobre deputado o justifica. 

Si o presidente da Parahyba convocou a 
assembléa para votar essas leis é que elle 
não é um despota, porque este não precisa 
de lei para govern~r a substitua peh sua 
vontade abitraria . 

Si S. Ex. nos dissesse qne o presidente da 
Parahyba impediu a reunião do corpo legis
lativo, ou não sanccionou os seus projectos 
de leis, e está governando á sua vontade, con
tra os preceit'.'S da Con.;tituição,e nos provasse 
esta asserção sem . er pela sua palavra de 
honra. seria acceüavel o seu qualificativo; 

, 1 .• Que o presidente do Estado da Parahyqa mas vir nos dizer que o pre idente da Pa.-
e um despota Pº'"flue convocou ea;traordinaria- rabyba é um despota porque convoco'll; O 
me~te ª- assemblea legislativa e por meio da I corpo Jegi !ativo para lhe dar meios de agir, 
c~n upçao obteve della leis de reacçao as garan- não é séria semelhante arauição, porque 
:ias _do Poder Judiciario e de seri>entuarios de assim procedendo·, o presidenre do Estado res
JUSt?.ça, sendo essas leis votadas em dous dias. peitou a Constituicão do mesmo Estad~ . 
e u~a deUas _de excepção para a comarca de Entretanto não é exacto que o pr~sidente 
Areia, em od10 a S . Ex . da Parahyba convoca se extraordinariamente 

2. º Qz4e e desleal as. idéas republicanas por- a respectiva a sembléa para lhe dar aquellas 
que presta-se a se;· instn.miento de monar- leis a que allud.iu o nobre deputado. 
chista.ç Pª'!'ª destruir a opinião pubZica e minar A convocação da assemb~ea. do E~tad? fora 
a Repu~lica · . . determinada por uma_ razao ~onstitucronal, 

3 .° Fmalment~, e um assassino, porque qual a votação das leis rle mews, orçamento 
mandou p_ara a cidade de Areia, no intuito dt e fixação de foi•ça, que não foram votadas na 
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~es i::ão ordinaria. encerrada em clezem bro, e 
lt~ que carecia elle para governar constitu
c10nalmente. 

A assembléa , inspira•' a no seu nu nca de . .. 
mentido patriotismo , reuniu-se e votou 
não só es~e<> pro,jectos corno outros qlie acba
vam-, e em andamento nas sessões antel'iores 
sendo uma deli as de 1893 . ' 

o . SR- CHATEAUBRIAND - Para aposenfar 
mn,g1stra.dos, r;alfa.ndo pela Constituição . 

O.SR. TRINDADE- V. Ex. vi u esse projecto 
de aposentadoria rle magistrados 1 

V. Ex. não comparecia ái assernbléa , apenas 
<J)Jparecia <tlli a. passein, rra um deputado 
diletante, nu nca soube o que nella se pas
sava, V. Ex. não sabe mesmo por onde co
meça e como acaba a Constitui çãb elo Estado, 
como agora dtz que o presidente rnlta por 
cima delta ~ 

~i V. Ex . nem sabe o que se fez na assem
blea da Parahyba na l", 2" e 3" ses~ões, como 
ha rle saber dos projectos que Já existiam de
pendentes ele deliberaçi.í.o ? 

Pois fique sabendo que es$e projecto de apo
sentação ele magistrados está de accordo com 
a Const ituição do listado . 

o SR . PRESIDENTE- V. Ex . é o brigado pelo 
Reg imento a dir'igir-se á Mesa, ou á Gamara· 
não póde dir igir-se pes8oalmente a um collega: 
nem fazer dialogas . 
_ O SR. TR1NDADE- Sei, mas V. Ex. viu que fui 
rnterr omp1clo pelo nobre tleputado na minha 
~pos~ção , fazendo-me ellc~ uma observaçü.o 
rn vencl tea , e tenho o direito ele contestaJ-a 
em defesa elo pre~id1 nte do meu E.-.;tado e elo 
meu partido, com os quaes rnu soJ idario . 

Sr. presir1ente. o no l!r e deputado auctor elo 
requerimento affit·mou que o pres idente da 
Pa.rahybasó convocou a. r espect iva assernbléa 
para confecci onar e vota,r leis vexatol'ias, de 
excepção e rP.troactivas , como a que autorisou 
a apo~enfadoria dos magistrados . 
. Não é exacta ~emelhante affirmação. o pro
Jecto ~ que alludfl o illustre- deputado de 
al(eraçao da lei dn. orga.nisação judiciaria 
com l~ ;·ehe i:iclendo em suais rlisposições aquella 
prov1d8ncw. da apo'entadoria do~ rnô gii:trados 
fora ~presentado na sessão ordinarhL ele 1893, 
que tive a honra de pr·esiclir . 

Nessa sessão fôra elle votado em l • e \>o 

dis~u~sões e, submettirlo a ~', foram -l he offe
rec1das diver sas emendas, que com o projecto 
vol tara m ao e:xame da respectiva commi~são. 
. Uma dessas emendas continha a providen

cia da aposentaclor1a clo3 magistrados. e tanto 
(') nobl'e deputado autor da indicação 'em l!is
cussão, como o · que me interrompeu com o 
~eu aparte am!;Jos _9eputtl;d~s do Estn.do e pre
sentc•s na ?essao nao proferiram uma palavra 
-contrai pro.iecto e emendas. Para que não os 
combateram então 'I 

Reunida a assembléa na sessão extraordi
nario.. deu andamento a. esse e aos dem•~i s 
projectos e o a.cloptou em 3" discussão, com o 
parecer seguinte : 
. «A Commissão de Constituição e L"gislaçãe 
a ~~al fora m presentes o projecto n . 18, de 
189.:i , as~1gna?o por oito Srs. depu tados os 
a.l't1gos at1d1t1 vos ao me~mo o:!Ierecidos clis
tmcta.m~nte pelos Srs. deputados, Antonio 
Bernardino e _T~om~z ~1indello e pelo mem
bro ela con m1ssao Drnoa e a emenda de$te ao 
art . 6° r1o reterido projecto, tendo examinado 
n.ttentamente as suas disposi<;ões e estui1aclo 0 
seu.assumpto vem emittir o seu parecer. » 

Ja vê, pois, a Cam~ra que o projecto éde 1893 
o qual for a c11nvertt•1o em lei em 2 de março 
do corrente anno ; por tanto não fôra uma, 
providencia. cogitafüt agora pelo presidente elo 
estado, como arma, de perseguiçã.o ao nobre 
deputado, mas por 10 legis!aclor es elo mesmo 
Estado, ha dous annos, como medicht indi$pen
savel a boa a ·1min istração ela just iça. 

Quando me occupar do topico do discurso 
do nobre autor da indicaÇ'ão sobre as leis 
votadas nessa Eessão extraorclinar ia tr atarei 
1la conveniencia p-ublica dessas leis 'e ele sua 
const.it u t:ionalidade , uma vez que S. Ex. as 
a.rgum de reaccionarias, inconstit uciona.es e 
retroacti vas. 

O SR. Cüi'aIA LIMA - E ainda insisto em 
qualificar. 

O·SR . TRI!\DADE- V. Ex. não demonstrou 
essas inconsti tucion alidar1e e retroacti v i clade, 

O provoquei a dar r azão da inconstitucio
naJida11e e V. l~x . encarando o Sr . presi
dente disrn : dou a minha palavJ'a rle hon
ra que e inconsfüucional. (Risadas.) Con
videi- o em a.par te para demonst.r::tr a ret roa
ctiv icl ade e V. Ex. respondeu -me: dou-Jbe 
minha pa.lavra de hom a que é. (R isadas.) 

Port:mto, V. Ex ., Sr. presidente, e a Ca
rnara ve~m que a assembleaieg i.sla.tiva para
hybana fora convo.'acla e reuniu-se extraor
dinariamen te em janeiro do corrente anno 
iior uma _razão constitucional, que era mu
ntr o presidente do Esta.do elas leis r'e meios ele 
que ell e cn,recia lJara governar com a lei e 
não para votar leis r eaccioP.arias e retr~a
ctivas, e que os _respectivos projectos datam 
de sessões anter10res , e não foram apresen
tados e votáclos ás pressas. 

A segumla. imputação feita. pelo nobre de
puta.do. ao illustre parahybano querom tanto 
patr1ot1smo dirige feUzmente os destinos do 
meu Estaria consiste : na sv.a desleoldade ds 
idias rez;i!blícanas , por que pi· esta-se a se~· in
str'!"mento elos mon"rchistas para destrui1· a 
opinião JJ" blíw e m inar a Republica, faze ndo 
um .QO'Ceruo monarchico e niio um governo 
republicano. 

o SR . CUNHA. LIMA- E' exacto . 
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O SR. TRINDL\DE~E' exacto. ::i.filrrna S. Ex., 
·e affirmo. que o unico monarchista, o uni e:o 
individuo ou antes o uuico cüladão (retiro a 
.expres~ão individuo) ... 

O SR. CUNHA LrnA.- E' proprio de V. Ex. 
O SR. Ta1:-."DADE- ... que desde a procla

mação • ::i. Republica tem-se ingerido na acl
min istração elo Estado da Parahyba dizen
do-se 1 0 1· palavras republicano, mas pela 
manhas revela.oda-se monarchis1a é o nobre 
deputado. (Risadas . ) 
. E vou pro v'.1-1 -o ~om documnntos que peço 

h cença para rnser1r no meu eliscU!'SO. 
S. Ex . desde a inauguraç-ão do actual re

glmen 1.1 0 Estado da Parahyba occupa posi
çors sa lientes. 

O l·' gornrnador provisorio fel-o logo juiz 
de direito de uma co marca do centre do Es
tado, de onde o tirou para collocal-o no cargo 
~le chefe ele policia, em substituição ao nosso 
illust re companheiro de representação o 
r. Coelho Lisboa. 
E a primeira occasião em que aquelle go

vernador teve de pôr em prova a lealdade elo 
nobre r' eput ado fóra a eleição para depu
tados ao Cong l'esso Constituinte: 

Pois bem,nes~a occasião em que o seu pro
tector esperava uma conducta leal de S. Ex. 
seu auxiliar na administraç-ão elo E. t:vlo. 
o nobr e deputado o t rahiu rasgando-lhe a 
chn:pa no Collegio de Areia, para onde S .Ex. 
retirou-se conduzindo o cargo de confianç-a, 
que lhe prescrevia conclucta, sincera e leal. 

O SR. CuNuA LnrA - Isto é pro prio de 
V. Ex. r'eclamo a ordem, não po3so admitti r 
ataques clirecto .. á minha pessoa. 

O SR. TRINDADE - Não estou attacando a 
V . Ex: .. e ou incapaz disto; estou re~ pon
dendo a injuria que V. Ex. me clirigiu em 
seu di scurso. 

Desde que o nobre deputado disse que acha
va-me envolvi do no go verno do meu E-tado 
trahin '1o como monarch ista o pensa mento 
politico do mesma governo, tenho o direito 
de descobrir-lhe as manhas . (Risadas). 

9uero mo ·tl'ar á Ca.mara dos Srs . Depu
t,auos quem é o monarchista de coração dis
farç-aclo em republicano que ha especulado 
com os govem os da Parahyba. 

Sr· pre idente, deposto o governador da 
Par<>b ,vba, em razão do contra-golpe de 23 ele 
noven:bro, o nobre deputado entrou na nova 

. s1tua1;ao, acoml(anhou o Sr. Dr . AlvaroLopes 
Ma~hado, cidada.o que então eu não conhecia 
slllao de nome. 

Ull SR . DEPUTADO- Distinctissimo . 
. O SR. . TRI~DADE - Di~tinctissimo sem du

Vlda alg?m~, ~ o . pro~rio nobre' tleputado 
autor e.la rnd1caçao disse isto mesmo nesse do
cumento que aqui tenho (lê) : 

O SR . SrLvA MAR1z- E' uma gloria ca Pa
rallyba. 

O_ SR . TRINDADE- Lerei depois as manifes
~<.:?Ps do nobre deputado em louvor. aliá 
mmto merecido . ao illustre parahybano o Sr. 
pr . .tU.varo M ' chado, e por ellas a Camara 
JUllfara o merecimento e valor das impu
taçoes que S. Ex. lhe fez daquella tribuna . 
Com~ d1s~e, o nobre rleputado entrou na 

nova s1tuaçao. Fazenrto-se amiao do ""Overno 
do Sr . Dr . Al varo Machado, e:rte ce;cou-lhe 
de .todo o pres tigio, deu-lhe a importancia 
mais elevada no Estado o inYestindo no lagar 
de representante cl'este no respectivo Con
gresso. 

Pois bem, a primeira vez que o nobre depu
tado teve de pôr em prova a su a lealda
de poJitica. f"õr-a a eleição para pre;:idente e 
vice-presidentes do Estado, ahi S . Ex . ainda 
trahiu. rasgando a chapa, alterando a collo
cação dos nomes . 

O SR. CONTIA LIMA - Alterando e V. Ex . 
falsificando. 

O SR . Tnnm.~DE-V . Ex. é quem é capaz 
de falsificações . rão será capaz de provaJ-as 
praticad as por mim em tempo algum . Eu 
pl'ovarei estes factos que acabo de imputar a 
V . Ex. com documentos que aqui tenho, e 
não com p.i.lavras de honra. como faz o nobre 
deputaclo . 

Hei de ler á Cam~ ra. sobre cada arguição 
que fizer um documento, pois tenho na mais 
elevada consideração a posição de represen-
1ante da Nação, aprrcio no mais alto gráo a 
gravidade e seriedade deste recinto . .. 

O SR. SILn. MARIZ - E muito a tem hon
rado. 

O SR . TJ.UNDADE ..• e por este motivo, não 
occuparei e. ta tribuna püra fazer arguições 
a quem quel' que se,ja sem ter a, mão os do
cumentos comproba.torios de minhas asser
ções; tanto mais dirigindo essas arguições a 
um collega, que já foi meu correligionario· 
político. 

O SR . JosÉ CARLOS - Como ~epublicano otr 
monarchista ~ 

O SR. TRlNDADE- Como monarchlsta, nessei 
regimen em que milit~.mos ambos no partid_o 
conservador. Corno j á uma vt>z aqui declarei,_ 
fui monarchista até 17 de novembro de 1889, 
q nando tive noticia da proclamação da Repu
ulica . Era facto consummado que me cu!11-
pria respeítar e fazer respeitar como magis
trado que era e brazileiro que so~. Respe1~ 
tei-o e acoruell1ei aos 111.eus amigos para 
respflital-o, porque penso que não se deve
s,,criticar .a Patria ao aferro de systema de.. 
governo qualquer que ell~ seja:· (4._Poiaclos .) 

Esta conducta hei mantido ate hoJe. 
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, O SR. SIL v A. MARIZ - Com a maior dedica
ção e lealdade . 

o SR. COELHO LISBOA.-Apoiado. 
O SR. TRINDADE-Os que me conhecem n 

meu E tado e fóra delle sabem a lealdade e 
dedicação politic<t com que sempre procedi 
quer como ID?narchista, e quer como repu
blicano depois de substituído aquelle regí
men e appello para o testemunho do meu il
luslre collega o Sr. Gerniniano Brazi.I que 
administrou a Parahyba. . 

O SR. JusÉ CA.RLos - Tem daclo sobejas 
provas. 

o SR. 'ILVA. MARIZ- E' homem de posição 
definida, não ha duvida nenhuma. 

o SR. JOSÉ CARLOS- E a familia de V. Ex. 
tem tradições honrosas nesta Casa. (Apoia
dos.) 

tJ SR . TRINDADE-Como político fui sempre 
e con tinúo a ser dedicado e leal aos meus cor
religionarios, que sempre souberam e sabem 
corresponder-me.Dahi a estima e consideração 
com que elles me consideram e honram, esti
ma que conquistei pelo trabalho, pela lucta. 
leal para o triumpbo das minhas ideias, e não 
pelo terror e pelo cacete como faz o nobre 
deputado a quem respondo. (Risadas .) 

Portanto, Sr. presidente, não podia ser eu 
o m.onarchista a quem o nobre deputado allu
dio que cercava o presidente do meu Estado 
para desvial-o das normas republicanas. 

O nobre deputado sim, era e é capaz de 
proceder assim; porque neste regimen tem 
andado aos saltos. 

Um facto bem significativo que citarei para. 
corroborar o que venho rle refer·ir e o seguin
te: declarada a revolta de 6 ele setembro, na 
assemblea do Estado da Parahyba que então 
funccionava. um de seus membros rle accordo 
com o partido republicano apresentou na ses
são de 12 daquelle mez a seguinte moção ao 
.benemerito vice-presirlente rla Republica: 

. <A Assemblea Legislativa do Estado da Para
hyba. interprete fiel dos sentimentos da maioria 
do povo parahybano e inteiramente solidaria 
com o governo do Estado no apoio f?·anvo e 
decicliclo que este presta ao governo patriotico 
r1o vice-pres~dente da Republica. 

Em vot~ça~ nominal desta moção que era 
a expre sao SIJ?.cera. e fiel dos sentimentos do 
partido republicano da Parahyba, o nobre 
deputado reSJ2.0ndeu: Não 1 

E S. Ex. n~ era monarchista que cercava 
o illustre pres1den~e d~ Estado, e se aninhava 
na Assembléa Legislativa do me mo! 

Passsarei agora, Sr. presidente á 3" im
putação feita pelo nobre autor da indicação 
ao illuetre presidente da Parahyba. 

s. Ex. affl.rmou que esse patriota parahy
bano e um assassino, porque mandou para a 

cidade de A1·eia no intuito de ti1·ar a existen 
cia de S. Ex. e dos seus amigos, todo o corpo 
de policia no interesse de vencer a eleiçc7o mu
nicipal que ia proceder-se aUi. 

Tão grave imputação rlirigida ao primeiro 
magistrado do Estado só poderia ser levantada 
neste recinto em face de provasirrefragaveis, 
(apoiado') aliás não póde receber outro quali· 
ti.cativo sinão de uma grande calumnia. 

Quem conhece o Dr .Alvaro Lopes Machado, 
está certo do seu caracter int~gro ,da bondade 
da seu coração illuminado por uma intelli
gencia culta, e extremamente modesto ha de 
repellir in Uniine esta ... 

o SR. VICTORl.J.'10 MONTEIRO- Apoiado; é um 
homem excessivamente moderado . 

O SR. TuINDA.DE . . . esta. . . não sei como 
dar-lhe a deviua qualificação, ia dal-a mas 
receio o Sr. presidente. 

o SR. CUNiiA. LIMA-Póde qualificar. 
O Sa. TRINDADE-l!jsta perfidia. 
O SR. CUNHA. LIMA.-Dito por V. Ex. 
O SR . TRINDADE- V. Ex. nunca poderá fa

zer ao Dr. Alvaro Machado tão dura quanto 
injusta accusação . (Apoiados.) 

Sr. presidente, vou responder ao nobre 
deputado com o nobre deputarlo mesmo,sobre 
a personalidade daquelle illustre parahy
bano. 

Um periodico que se publica em Areia que 
escreve como o nobre deputado pensa e quer, 
O Democrata, não é do grupo de V . Ex.? não 
é o seu orgão genuíno ? 

o SR. CUNilA. LIMA-E'. 
O SR. TRINDADE-Pois bem, ouça a Gamara 

dos Srs. Deputados a leitura que vou fazer de 
um artigo de redacção desse periodico sobre 
aquella personalidade, e diga si um cidadão 
dos dotes pessoaes do illu~tre parab.ybano que 
presentemente dirige os destinos do meu Es
tado, será capaz de tramar contra a ex
istencia de alguem, si póde ser um despota, 
si póde ser capaz de deslialdade ao regimem 
político que serve. 

o exemplar a que alludo oé deagostode 
1892, quando se approximava a eleição de 
presidente ~o Estado para cujo carg o par
tido republicann em sua unanimidade apre
sentou aquelle patriota, eil-o : 

«Acha-se indicado para presidente do Es
tado, o Exrn. Sr. Dr. Alvaro Lopes Machado. 

« Natural desta cidade, em breve Al varo 
Machado distingiu-se nas aulas, que aqui fne
quentou, por sua intelligencia, applicação e 
pela conducta irreprehensi vel. Apezar de 
muito criança, seus collegas o olhavam com 
um certo respeito e acatamento, a que irres
istivelmente os arrastava a prematura supe
ríoridade moral do joven condiscípulo. 
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« A todos ne ta cidade só desperta.Ta o 
j oven Alvaro funda sympa.thia . 

«E' que, j á. naquella idade tenra, se achava 
delineado o caracter do homem fu turo. 

< Po teriormen te retirou e para o Recife o 
jo-ven areíen e afim de pro·eguir em seus es
tudos em que fez rapido progres-o. 

«E quando voltou mais tarde a esta cidade, 
como estudante de preparatorios, exhibiu-se 
sempre o mesmo que na infancia : o caracter 
do homem estava formado. 

&,!uiu para o Rio de Janeiro.e alli iniciou 
e completou o cursJ de engenharia no qual 
o di tincto moço muito elernu o nome para
hybano . 

«Em recompen a a seus e forços, a sua 
illu tração ao SP.U talento, ao eu merito. foi 
nomead J Lente 1a E cola Superior de Guerra, 
onde brilha como estrella. de primeira gran
deza. 

«0 Dr . AI varo Machado é um des es raros 
homens, que se tem feito por si : occupa hoje 
na sociedade uma posição elevada, que lhe 
foi designada pelos alto dote · q e o distin
guem. 

«Acerca. da individualidade do Dr. Alvaro 
Machado basta dizer : ficou orphão em crean
ça e baldo de recursos . 

«Par •ce que esta mesma desventur.t. que 
lhe roubou eu idolatrado pae o revestiu da 
mascul'.1- enerofa, que lhe preparou o futuro, 
que ho.1e lhe sorri . 

«Quando deu- e a revolução de 2..3 leNovem
bro, que repercutiu neste Estado a 31 r e De
zembro, o Vice Presidente da Republica fez 
efflcaz apello ao patriotismo do Dr . Al varo, 
que entendeu não recusar seus serviço.s á. 
Pati·ia na ph· e mais an"'ustio a. po- i>el. 

<E veio á Para.hyba. e assumio, a. adminis
tração lo Esta o onde tem affirmado os seu 
dotes, como homem çle governo . 

«E seu primeiro cuidado, ao pisar o solo 
parahybano. foi vi itar a sua adorada Areia, 
de que nunca se esqueceu um só momento. 

«E no ilias em que se demorou n ta ci
dade, todo notavam no Dr. Alva.ro Machado 
o me mo homem. 

«D.meio o~ial em que fez e completou a 
su~ lnstr' ucçao superior ; o louros q•,ie con
quistou na e.ir reira a que se derlicou: aposiçrw 
eleva,la em q11e o ac?nteci.ne,ito do pai:; o 
ccllocaram, ne.ilwmrt destas evoluç1Je.< de ·tr·uio 
o 9aract~1·. do ll~u. ·tre Areien>e, que não se 
deixa fascma,· ~inão pelo que J e/e~ado e su-
blime . . 

«Orgulho, vaidade o tentação t udo isto 
r epu!l'na .ao caracter do di tincto' moço. 

<E' assim. que temos vi·to e t temunha
mos o modo por que e houve nesta cidade 0 
Dr. Alvaro. 

«Elle não distinguia os cidadãos qualifica.
dos dos mais modestos 1ilhos do povo; a todos 
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abraça~a., a todo· visitava,. a todos ouvia. 
com delicadeza ~ attenção exclamando . empre · 
o mesmo coraçao, va. to genero o nobre dos 
tempos pasdados . ' 
'«0 governo do excellentissinw D,·. Abvaro 

tem se distinguido pela moralidade aduiinis
tratiua, pela m.ais seda economia de que e 
capa:; u1n governo. 

«As sua elevada faculdades e tão concen
tradas na administração publica. 

«0 Exmo. Dr. AI varo tem ainda uma quali
dade: que muito o recommenda, como gover
no: e a s~a força m~ral, é ua inquebranta
vel enerma a par de 1mmen a acti \'ida e 
. «~i. , em ligeiro" traço , o homem que ~tá. 
rndii.ntatlo para presidente do Estado. 

«O .«Democrata», como orgão do povo, faz 
um mcero appello. ao p~triotismo do povo 
p~1·ahybano, em prol de tão sympathica can
didatura. que traduz actualmente as aspira
ções da nossa democracia. 

«E com relação a can·lidatura do Exmo. Dr. 
Alvaro Machado, o que póde esperar da 
comarca de Areia o «Democrata>> ? 

« orno francos Entendemo· ,que ao 
areien~e não é licito recusar o eu concurso. 
quando se trata da cindidatura de um patri
c10, que muito tPm eleva.tio o nome parahy· 
bano, por eu talento, illu tração e principal
mente pelo seu coração qu e encerra dotes 
tão elevado . 

«Nós areien es devemos e quecer por um 
momento certas prevenções partidaria.s, 
quando se trata 1la candidatura ao gov.erno 
E ta.do, de um filho de Areia que nem de 
leve cnncorreu para as dis·enções partidarias, 
que hoje tlividem em campos oppostos os ci
dadiios da me·ma. comarca. 

c:S m. areien·e. o «Democrata» espera que 
no graniie dia 7 de etembro, cada cidadão 
conconerá as urna para suffragar o nome 
do nos0 0 patricio, Exmo. Dr. Alvaro Machado. 

«Areia recommenda, pois, a candidatura de 
sen filho dilecto. 

«A' urua-. ar~ienses ! As urnas!» 

Ei com alguem, pelo nobre deputado, 
esboçou o Dr. Alvaro Machado. 

O Sa . CUNHA. LIMA- Entretanto perdeu 
m·ü tarde to las es as qualidades . 

O R. CoELHo LrBoA- E' um esboço feliZ 
do caracter e d"1. 11.lta. per·ona.li lade do presi
dente '10 Esta.do da Par hyba . 

O SR . TRINDADE-A esse tempo em que o 
democrata asslm se expressou eu era deputa
do a A-sembléa. do B>ta<l.o e achava-me, como 
hoje. ao lado lo pr~sidente. entã 1 governador 
provi orio. o Dr. Al varo ~rachado e . pos;io 
as eªut·ar á Camara que este illustre c1•ladao 
aind~ não perdeu nenhum . daquelles ' d~t~s . 
E um cidadão que conquistou as pos1çoes 

26 
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ele-vai las que ha. occupa.do e occu pa, póde ser 
11m despota 1 

·Uma ir:tell igencia Hio cu lf;a póde rlcixar-se 
domi na.r por um obs.:uro deputa.elo corno q 
orarlor ? (Sr7o apoiados.) 

Um cor,tç·ão 1io puro póde aninhar o n
timrnto do crime, e que crime ! do a _ru:;si 
:rra.to ~ 

O Sa . CUNITA LDIA-0 ad io poii tico faz 
tudo. 

O Sn.. COELllO LL'BOA-0 Dr .. \.lvaro ::>.Ia 
eh.ado. além c!e · te cvração generoso. tem uina 
energia a,dmira v\31, é incapa z ele uma sug
_ge:t.ão. 

O SR . TR1Ko1.DF.-V. Ex . foi , pois, de u ma. 
injustiça. i nq ua li li cn. vel. peça. perdão ao seu 
est.·uh. a e~ta Ca.mara.. (Riso .) Pt>dindo-o. tal
- .z po- a. V . Ex., anepen 1ido, voltar cú. 
{Yiso·i, pnrque nenhum partido o quei· . 

O p~trtido autono111 i st~t em que V. Ex . pro
eul'ou amin h:ir-se. repellin-o, e fez bem por
que quem de V .Ex - escapou u ma. vez não o 
a.cceita.rá. mais . 

O SR . Ccxn,\ LI.IA dá um aparte . 

eravcl clissi11cncia , a que deu l0gar a politica 
rle desasL!'es e pel'fltli as do Sr. pl'esid ente do 
Esta rl o . 

«A marcha natu ra l dos acontecimento pro
duziu e."se re ultado que <t salva~fLO do E·
tado explicu.ejusLifica nas dura emergencias 
em QU!:' se acha o povo pa!'ahybano . 

«Assim. u nificados pelo mesmo pensamento 
poli tic.o, identificados pelo impulso 1·errenera
dor do patriotidno, cooperam hoje ~u obra 
ingente <1a ,alva1;ão da Parahyba.. o Dr. Ve
n_,._nC:o ,·eirn .. Dr. Joã.o Tavare~, 2" vice-pre-
1 ·eme do E·rado, o, deputado e senadores 

!edel'aes, Cunha. Li ma, Uhateaubrianrl , Al
meida Bar reto e João Nei\·a. 

«Em tarno d.estes vu ltos acha- e coll nc:1da a 
grande rnaio1·ia. do povo para.byba.no que tem 
consc1en•·ia de ,eus deveres ci vico ... 

« Pa.rahybanos ! Congre..,uemo-nos. unnmo
nos para a su tentaçcfo de nossos brios e de 
noss L d ignidade, para rei vindicação de 11osca 
soberam a, de no:::sos mais caros direitos de 
um povo l iYre ! 

« Fortaleç-amos o grande partirlo que se le
\·anta pai-a c<imbater o governo ele Estado no 
terre110 calmo da lei e do direito . » 

O R . Tr..i ·oADE - Ha ires m1>zes que estou 
.a. espera do manifosto quo s. Ex:. prometteu « Opportwiamente pubt:caremos o manifesto 
:publicar. promessa q ue se contem no seguinte 210l:t ico dos illwtres chefes coUigaclos . .>) 
artigo da redacção do seu Dcm• crata . edi - O SR. CuNTIA LlMA- Peço a V. Ex. que nií:o 
eçã.o ·'e 20 de abril do corrente anno que é o de,ça a. e-tes detalhes, porqu não quero 

-seguinte : faltar ao re_qeito que d~vo â. Camara. 
·<AC' povo Paral1yb:i.no- Os mais alto~ inte- O, R. TRIXDAnE- Pois sim, mas resta-me 

Tl.'Sses do Es ta.do 1la, Parahyba, a. sal vação r1a conte tar a. ci rcumstancia que V. :Ex . in-
atria, que se debate na anar chi a , e o~ credi- vocou como prova de o pres idente do Estado 

tm d:t l'epublica. f· ·deratil'a. , sopl.iismada em tentar contr·a a sua existencia e dos seus 
-eus dogmas fun·la.aient:-1.e, pela dictaclura, ami!:o., . 
que ncs avilta. a liberdade supprimii.la, a Sr. presidente. o nobre deputado allil·mou 
-virla ameaçada. a falta de gara.ntias a to.los que o 11lu · t1·e pre~idente do E'Stado mn.nclou 
os dirt>itos do cidadã.o , reclamaram a congre- para A re;i iodo o cor po de pol:cio, no intuito de 
gação de todos os elementos patr ioticos em t im r- lhe a exi~tenc ia e do. seus " migas , e 
1rn1 só centro . e determ inaram a reu nião de vencer a elciç5o mu nicipal alli · em vi ta do 
todas as energias cívica em um ó 1•en a- que : Ex e os seus amigos ahandona.ram a 
mento p:i.r:t o comba.te JrrraJ do governo do eleição. 
Sr. Dr. Alvaro Lope :\fachada, que é a e-a.usa' fü a bi5toria fóra sempre pretexto, hojejá 
efüciente ele no,so males actu ae.; . dos desas- 1 muito f'diç.., , para as influencia a nonyma; 
tres qu. presenciamos e das desºTar;a t re- justifi ca.rem a ru gas . E ntretanto , não éexacto 
meni.las que nos aponta um futur~ tal vez não que para At•eia fosse todo o corpo de policia, 
m.ui remoto. O nobre deputado ai nda n isto está em d iver -

<ÜS golpes d !cchadn na Con tiluição e na gencia. com igo mesmo, pois em um escripto 
'e.is do E:stndo. a violacõ"s aurlacio.:;a.s ela por : . Ex. as 'ignado em data cie 20 de abril e 
Constituição. Federa.! , cujo:s principios car- public·ado na. me m~ edição do Democrata a 
de e. tPem .:_H10 a~acados pelo governo do Es- que a.cima me referi. affirma : obseno com 
tado, que na.o se leml.Jra de que ·~w elle o: calma o aspecto >Harcial des ta cidacte, onde o 
e los . os laços communs da for'eração . o Poder governo colfocou 50 pr(Jças do corpo de segu
.íudiciario am~ayctdo de desorgani.açã.o. a au- ra1tça, ague tem de 1·eun!r- se mais 25 que se 
tono1nia municipal aonu llada , a livre mani- ~cham (l }J01'ca dista11ci11>> . Ainda e>-te numero 
!estação do voto ·uffocada, a imprensa amea- e exagerado. O corpo de segurança da Para
çada.a soberania por todo· os meio .. aviltaria. hyba COllSta. de quinhentas praçus , e o digno 
tudo i s~o ('}espertan clo os brios , a dignidade e president~ do E~ta'1 o mandou para A~eia 
a -<:onsctencüi do povo, uma em uma. grande pouco mais de t rmta, que com as que a lll ~e 
fOl'.'ça. social o partido au tonomi la e a consi- achavam destacadas para a guarda da cad~1a 
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e serviço da policia . perfaz o numero de cin
coenta, e majs ta.rde uara a villa de Pilc'íes da 
comarca de Areia vinle praças e não v inte e 
cinco. Assim procedeu em virtude d e con
stantes reclamações chs respecti \as autori 
dar1es poli ciaes e rnunicipaes no in teresse de 
manter a o~"em publica que se achava amea
çada de ser perturbada pela capanga.da, e, 
acreditem V. Ex. e a Ci:lmara, a mais l i
geira ameaç;• fia força ~ublica, o mais leve in 
tlicio de intervenção desta no plel to eleitoral 
em .um e outromunicipio não fclradenuncia.do 
ao governo do Es1,ado. As eleições correram 
placir'amente. sem que houvesse o minimo 
de acato ou pt·ovocação, ameaça 011 outro 
meio de intimirlação :\ alguem, quer pe las 
auto .. idar1es locaes e quer I ela fbrça publica. 
que co; 1~ervou-~e em seus quaneis no dia 
des'>a eleição. 

Passarei agora, Sr. p1·esidente, a occupar
i:ne das imputações feitas pelo nobre deputado 
a. GSSPmbló<L legisla.tiva elo meu Estado, dn 
qual alii~ S. Ex. é membro . 
.. Aflli'm u S. Ex. que a assembléa legisla
tiva parabybana é uma corpnração corro • ..
p ida porq 1• e deio-;ou- se corromper p elo p1·esi
dente do Estaclo para vota?· le'is reacc:onarias, 
inconstitircioriaes e rei?·oactioas . 

Raciocinernos: Senhores, a assemb'ea legis· 
la.tiva do Estado da Parahyba é comp,,sta CP 
cir1aclãos distinctos pelo ~eu patriotismo e 
saber, excep~ão do obscuro orador (ncio apoia
dos) . cida 'ão~ que teem a dolorosa exp31• ien
cia de quanto ~acrificio custa conquistar as 
liberdades publicas, do q1ianto vale a. incle
pendencia real do Poder Judiciario . d<> quautc> 
é feliz o povo que conta com magist adus que 
fazem de ua elevada missão um sacerdncio. 
de sua inclcpendencia uma garantia do bem 
publico; e, ao contrario, quanto é infeliz e 
desgraçado o povo cujos juízes faz.em de sna 
missão anrn1sta um meio de. vida, e da sua 
independen~<'ia uma arma de perseguiçào e 
vexame~. Esses legisladores in,pirados ness0s 
sentinentos te temunbas da onda que ur;.ria 
Hes~a époc·a anormal em deman'1a de colloca
ç5.o nos cargos da magistratura, e em face d· 
proxirna terminação elo periodo constitncio
na.l pn.ra organis1ção elo Estado não pc1cliarn 
de1x;ir de ser muito cautelo os na in tituiçiio 
da ~ei fundamental <Í. C1Jja sombra. deveriam 
abr1gal'·Se todos os cidadãos a fbnte donde 
deveria emC1nar o desenvol~ imento e pro
.gresso elo E ,ta.do,_ e é possivel , senhores, que 
dous n.nnos depois es. es patriotas vie sem 
demol ir a sua propria obra. destrnir o fr ucto 
de seu J)atriotism?, de sua experiencia, fa
zendo leis vexator1as e retroactivas em suas 
disposições? r ão é crível, e effectivamente 
não as fizeram . 

Sr . presidente, nenhum dos p rojectos de 
lei votados pela assembléa da Parahyba, na 

sessão ex traordinaria do corrente anno . con
tem a mínima offensa à Constitu ição do 
E;tado, e menos cornprebende disposição de 
effeitos-retroactivos no sentido j uridico desta 
expressão. 

O SR. CoELrro LISBOA- Nem da Constituição 
do Estado, nem da Con tituição Federal . 

O SR TRINDADE- Vej amos si c:intem offensa: 
á Constituição do Estado a disposição a que O"· 
nobre leputado alludiu referente á aposen
tadoria rlos magistrados. 

Senhores. A Con,tituição parabybana, na
fot·mação do Poder Judiciaria, estabelece uma. 
regra e u ma excepÇ'ã.O . A regra. se contém no· 
an. <l6 . sen·undo o qual, os membros do Su
prr ior Tri~unal tle Justiça e os juizes de di
reito serão vitalicios, e sõ por sentenÇ'.a irre
vogavel perderão os seus Jogares ; a excepção 
é expressa no art. í4 que estabelece a apo
sentadoria r1e todo os funcc1onar1os do Es
tado e comme.tte a lei ordinaria a determi
nação da causa e do modo da mesma aposen 
tadnria. 

E' de Yer que nos termos da Constituiç.ão, a; 
vitaliciedade do maf{i-trado não é a~~olutar 
mas está subordinada a aposentaclon 1 pela 
causa que a, lei 0rtl inaria determinar e pele: 
modo en·u lado na mesma let ordtnar1a, o que 
importa.

0

dizerq ue 11 vitaiiciedadedosrnagisLra: 
dos no Estado da Parallyba e ta, pela. sua leL 
íu ndamen taL dependente da lei ardina.ria. 

E ta providencia . e ta IJrecauÇ'ão do legisla
dor constit11inte para l1yliano fOra inspirada. 
em razões poderos11.s de ordem publica, pela· 
anormalidade d >1 situação politica no momento 
em que se !'nndav;i m as bases ~e todo º· edi: 
ficio politic•> do meu Estado ; deixando a_ lei 
ordinaria, lei move!, segundo as convenien
cit1 elo bem pulJ!i;o. detHminar na causa e nO' 
mncln da, "Pº ·ent.adoria, a garant!a do bom 
de ·empenho el os cargos. 

Hegulando esta ·1 i · po~ição constitucional ; a 
lei da nrcranisação jndiciaria especificou no 
art. 56, como causei da apo~entarloria . a in
val idez phy:-;i.ca ou moral do magistrarlo a
camo modo, para. a conc ·s~5.o da mesma apo
senta·-1oria, a prova da invaMez. em inspecção 
de saude. 

Om. senhores . a invn.lidez que se deve 
prvvaÍ· em inspecção de <mde não coustitue, 
certamrr.te, a uuica incapacida"e moraJaq~e 
pretendeu referi r-se o legisla_dor. ordm~r1~ 
no art. . 56 da lei ela organisaçao Jnd1c1ar·~ ~ 
a venali d•1cle e outros defeitos rnoraes nao 
~erAo outras tantas causas ele invalidez moral 
e mais graves~ . . 

Ne::.ta circum.:tancias, a assembJea legisla
tiva parahybana. composta do mesmo .pessoal 
dti constituinte.e que vo~ou ~quella lei da or
ganisaçãojudicia.r1a, no mtmto de correspon
der melho1' ao pensamento do legislador con 
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stitucional, procurou regular a expressão 1 O SR. VICTORINO MONTE:Ro- v. Ex. está 
causa da . aposen~a.doria, de accordo. c?m o de fendendo com brilhantismo. 
bem p~bl1co, conc11Janclo-o c~m os prmc1:p1_?S 1 0 SR. TRINDADE- E' b dad d V E 
de eq mdatle, e votou o proJecto de rev1sao . Dizi Sr r . cJ on e e · x · 
daquella lei apresentado na sessão ordinaria b ª bl: P esi ente" que por motivos do 
de 1893 no' qual se comprelleoclia a provi- .em. pu ico, da moi:ahda1e do poder judi
dencia da aposentadoria, ciarw~ a~g~ns de CUJOS membros n~o inspir~-

Este projecto se acha convertido em lei de v~m, 1~t~liz~ent~, ªdevida garantia á arlm1-
2 de março do corrente anno, adaptado pela ndistraçao da J"?stiça ª asse~~léa legislativa 
assembléa legislativa na sua sessão extra- aP~rahy.ba fora levada a utilisar:_se daquella 
ordinaria a que me referi , e dispõe no providencia, que. certan;ie°:t~ nao en "olve 
art 17, que as condições de aposentadoria nenhuma offen a a Constitmçao do Estado, e 
dos magistrados, estabelecic..las no art. 56 da men_os ª ~ederal '. . . _ 
lei de organisação judicia.ria, ficam sem exe- Nao en olve off~nsa a Co~st1tu'.çao d.o Estado 
cução no actual período legislativo, sendo porque .8 ta .no art. 19, § 5 , '!'ttribue a assei:n
livre o presidente do Estado,dentro do mesmo ~léa legislativa a competencia de fazer leis, 
período, apo entar, a pedirlo, ou niio, os ma- rntep:etal-a ' suspenclel-as, derrogai-as e 
gistrados, confo1•me o interesse da boa admi- revoºal-as. e no art: 79 q_ue a cavsa e o 
nistração da justiça. m~·lo ~e aposentadona serao reguladas em 

Esta medida fôra plenamente justificada no lei ordrnarl~ · . 
seio da assembléa, onde maniCeston-se os seus <?ra a:utor1sar a apos~n~ador:_a confo~·me. a 
fins moralisadores do Poder Judiciaria, cuja ~xigencia da boa adininistraçcio da .1ust1_ça 
elevada missão não permittia que se manti- 1mp~rta.dec~arar que a falta da boa adm1m.s
ves·em em seu seio, membros que infeliz- traçao Justiça é ª cavsa da aposentadoria. 
mente se tornaram victimas de alguma da- O SR. GEMINIANO BRA ' IL dá um aparte. 
quellas especies de invali dez, 

UM SR. DEPUTADO- A lei não estabelece cor
recti vo para essa especie ele invalidez ~ 

O SR. TRINDADE- Sim, mas V. Ex. com
prehende quanto é ditficil, odioso mesmo um 
processo por faltas taes. 

Só teIJ ho ·on hecimento ile um instaurado 
e concluido co111.ra um magistrado no Pará e 
decretado pelo governo de outro magistrado. 

Fóra deste não sei de outro. O governo teve 
necessidade de usar por duas vezes do su
premo arbitrio inspirado no bem publico 
aposentando magistrados, e o parlamento lhe 
concedeu o bilt de indemnida.Je, por llaver re
conhecido que aquella suprema violencia fôra 
reclamar1a pel 1 moralidade de um dos po
deres da Nação.o Poder Judiciaria q11e so:lfria 
n~ prestigio 1ndíspeasavel a sua elevada 
IDlssão social pela permanencia em seu sei o 
desses membros, a:lfectados dessa invalidez 
moral. -

O SR. Sll:RZEDELLO CoRRÊA- O facto deu-se 
no Pará, mas o magistrado não era do Pará. 

o SR. TRINDADE- Não não era. 
U111 SR. DEPUTADO- Era maranhense, 
OuTRO DePUTAno- A venalidade não 

patria. 
tem 

O SR. TacNDA.DE-Sinto estar fatigando os 
illustres collega mas tenho necessidade de 
defender os cloi poderes constitucioaaes do 
meu nobilissimo estado das accusações graves 
de que foram ·victimas nesta Camara. 

Quero mostrar que taes accusações não teem 
o mínimo valor e procedencia. 

O SR. TRINDADE-A assembléa confia muito 
no illustre parahybano, que se acha collocado 
no elevado cargo de Chefe do Poder Executivo 
do Estado. 

o SR . SERZEDELLO CORRÊA.- E que é um 
espirita muito con ervador . 

O SR. TRINDA.Dm-Apoiadissimo, é urn espí
rito muito conservador , caracter nobilissimo, 
incapaz de abusar da elevad,1 confiança que 
lhe depositou o legislador, commettendo-lhe 
essa importantissima attribuição durante o 
período da actual legislatura. 

o SR. COELHO LISBOA - o presidente do 
estado ainda nã0 aposentou nenhum magis
trado. 

O SR. TRINDA.DE - Ainrla não, tal é o seu 
espírito prudeute e cauteloso em agir, qµe 
não o faz sem exame criterioso e sensato, 
principalmente em assumpto da n 1tureza 
desse que lhe fóra confiado pelo corpo legis
lativo no intere-ise de purificar o Poder Judi -
ciario, moralisar uma classe respeitabilís
sima expurgando de seu seio os maos juízes, 
juízes que com ostentação favorecem ab~olvi
ção de criminosos neutralisando com escan
daloso desembaraço a acção do governo para 
ga:rantir a execução da lei na punição do 
cr1me . 

Senhores, sou forçado a manifestar-me 
deste modo em defesa do corpo legislativo 
par.ahy~ano, accu ado pelo nobre autor da 
rndicaçao, aliás um ele seus membros, de 
hav:er se deixa'lo corrompei· 11ara votar aq uelle 
proJ~cto de lei, quando iaspirou-se elle n<?s 
sent.unentos nobres e patrioticos de garantir 
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a verrlade da promessa constitucional em re
lação a um dos poderes do Estado . 

o SR. ARAuJo GóEs - Então esses magis
trados continuam em exercicio? 

o SR. TRINDADE - Continuam, e não re
cuaram ante a ameaça contida na autorisa
ção dada para a aposentadoria dos magis
trados. 

UM SR . DEPUTA.Do - Amanhã, pelo mesmo 
motivo serão demittidos os que entrarem 
agora. assim não ha garantia para a ma
gistratura . 

o SR. VERGNE DE ABREU- Escolham bons 
magistrados. 

O SR. TR.INDADs-Não se trata de demis
são e sim de aposentadoria em garantia do 
bem publico que não póde ficar sacrificado ao 
individual. 

Os cargos publicas não são criados para 
commodidades e vantagens individuaes . 

U111 SR. DEPUTADO-Si são prevaricadores 
devem ser mettidos em processo e conde
mnados por quem de direito. 

O SR. TRINDADE- Ora, meu collega, V. Ex. 
sabe de que valem os proces-os sobre factos, 
que como os de que se trata, quasi sempre 
escapam da prova capaz de autorisar uma 
condemnação juridica. 

Fôra esta a difficuldade que no regimen 
passado levara o governo a lançar mão, por 
duas vezes elo arb itrio de aposentadorias 
forçada no interesse do bem publico. 

No Estado da Parabyba e durante o actual 
período legislativo, que no pensamento da 
Constituição é de experiencia, o governo não 
precisa lançar mão do arbítrio, os magis
trados dignos desse nome, os juízes que são a 
v~rdadeira representação ela lei, que são a 
lei viva, estes nunca foram victtmas desse ar
bitrio nem o temeram ; assim os magistrados 
do Esta·1o da Parahyha, que sabem honrar a 
toga. que comprehendem a elevação de sua 
nobre missão, como alli os ha e nobilíssimos, 
não receiam essa autorisação . Si o governo 
abusar ab i estará o corpo legislativo para a 
devida reparação, elles a receberão completa, 

Em taes condições, Sr. presidente, vê 
V. Ex. que as leis votadás pela assembléa 
do meu Estado na sessão extraordinaria do 
c~r:ente an_no, alterando algumas elas dispo

·S1çoes da lei de org!l-nisação judiciaria e sus
pendendo outras,nao ferem a Constituição do 
Estado, porque esta. commette á as ·embléa 
legislativa essa mesma attribuição de abroaar 
e suspender as leis, e justa.mente semelhante 
attribuição fora a que ella exercera votando 
esses projectos de lei. 

A assembléa legislativa da Parahyba não 
clerogou, nem suspendeu alguma disposição 

da Constituição, o que derogou e·suspendeu 
foram disposições de lei ordinarla, o que era 
de sua competencia fazer. Não autori ou o 
Chefe do Poder Executivo a demittir magis
trados, porque a demi são destes só pó·' e re
sultar de entenç;t irrevogavel do Poder Judi
ciaria, como prescreve a Constituição. o que 
autorisou fora a aposentadoria delles, pela 
causa e modo que prescreveu ; e para assim 
legi lar tinha e tem. competencia constitucio
nal declarada de modo expre sono art. 79 
da Constituição . 

O SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte . 
O SR. TRINDADE-De aceorclo,as leis retroa

ctivas são inconstitucionaes, mas as de que 
se trata não o são, certamente, e vejam.os, 
aqui cabe-me provar que taes leis não terem 
a Con tituição Federal. 

r. presidente, effecti vamente a Constitui
ção Federal no art. 11, § 3°, preceitua : que 
é vedado aos Estados como â Uniüo prescreve
rein leis r etroactivas . 

E' esta uma these absoluta que, aliás, não 
está assim consagrada na Con tituição ame
ricana que só a estabelece sobre materia 
penal . 

o SR. GEMINIANO BRAZIL - Isso é um dogma 
em direiro. 

O ~R. TRINDADE - Em direito, de accordo, 
mas não absolutamente. Em materia politica 
a irretroactividacle não tem applicação, 
mesmo na p nal não a tem em absoluto, por
que a lei nova, endo mais branda, tem effüito 
retroativo. 

Sem duvida alrruma a razão universal 
acceita a these da irretrcactividade da lei ; a 
rctroactividade seria illoglca em seu prin
cipio, porque a lei iria alcal_!ça~ .facto~ e~
istentes antes de sua publicaçao. iria attmg1r 
factos que se consummaram quando ella não 
era conhecida · seria desastrosa em seus re
sultados, porq~e intere~ses os mais pre~iosos, 
os mais sagrados da sociedade não teriam a 
menor garantia ele estabilirlacte, a sociedade 
estaria sempre exposta ao arbitrio o mais 
terrível. 

Entretanto, si descermos da tbese á applica
ção, o principio não será tão absoluto como se 
pretende, não será susceptivel de ser subme~
tido a uma regra fixa e invariavel de apJ>l;
cação, porque em toda a hypothese suqprao 
o interesse publico e o privado, em JOgo, 
visto corria a passagem do regim~m de uma 
lei para o de outra offende mais ou menos 
interesses e vantagens individuaes · _ 

Comprehende-se que, si na prOipulgaçao da 
lei nova a anterior havia prodUZJdo to~os os 
e1feitos, ainda os mais remotos, a le: nova 
não terá applicação alguma a es~es effe1~0.s,. o 
facto ou factos a que a lei anterior se dir1g1a 



2013 ANX AES DA CA.:\JAlL\ 

estão con~umma os; si a lei anterior não 
11avia ainda produzido effeito algum, quando 
a nova é publicada., regulan 'o esses e.ffoitos, 
é claro que a lei anterior nã.o podera mais 
t er applicação . 

O SR . ~L\..'\OEL CAETAi'\O - O que eu >ejo é 
que não se póde ser magi trado no Estado da 
J>arabyba. 

O SR . TRINDA.DE - Por que nã.o 1 
o R . MANOEL GAE1'AXO - Porqne não ha 

-as gamntia.s que a Constituição fi'r-dera l esta
belece. A Parabyba está exigindo a inter
venção. 

o SR . TRINDADE - A Par1tbyba não está 
,exigiutlo, não exige e nem quer intervenções 
de ning-uem. O Estado da Parahyba nada tem 
que Ye1· no seu governo com a. Constituição 
F ... deral de de que re peite em uas lei o 
regímen republicano tedera.tirn, como tem 
respeitado e continua a respeitar . Organ isou 
a sua magistratura corno ente!".rleu, e a tal 
re· peito providenciar<í. em lei romo achar 
mais conveniPnte ao bem publii o; podia ter 
1n tituido o Poder .Judiciar10 em vitalic1eda 1e 
dos juizes. provei-o por elei~ão, consi'leral-o 
demissivei s ad nutum, em ter que ver com 
a Con ti tuiç:ão Feder;tl, cnjas d isposic·ões , obre 
a. formação dos poderes são applicave .s só aos 
federae~, e não aos elos Estados. 

O Sn. . A'.'\TOi\"IO DE SrQuEIRA - Era apenas 
obrigaria a apro·rnitar o;; magistrados d an
tigo regímen para as primeiras nomeações . 

O SR. TR.lNDADE - Est.e foi e é o penso.mea to 
da Consti tnição, mas não entenderam ass im, o 
que ali<i. · daria mai: respeitabilidade e pres
iigio á a 1 rninist1•ação da ju:otiça . 

Dizia. eu, r . presidente, ~i a lei anterior 
não havia ainda prod.uzido effeito algum , 
guanrlo füra promulgada a lei nova rnta re
gulará lodos os e:ITeit.03 daque lla , i. to é, o 
assumpto obre o qual fôm instituida a lei 
anterior passará a ser regulado pela p •:,terior. 
si no dominio daquella nã11 fôra. regulado 
esse assurnpto. Na.da. mab füc1 l de resolver. 

Entretanto, uma situação juridica. é crea•1a 
por lei, an tes , 11orêm, de , e desenvolverem e 
se r alisn.rem todos os seus eJfoi tos vem nova 
lei, r egul •ndo estes e:tr,itos de modo dille
rente . Qual a lei que nesta by•1otbe ·e deverá 
yre:v~lecer ~ A ante?ior, porque a situação 
JUr1d1ca n~ceu rlesta, ou a posterior , porque 
o seus eifeltos se desen vol veram no e u do
minio ? 

Ad.mittindo-se que a lei nova é que rleverá 
regular esses efi'e1tos, teremos estabelecido a 
a retroacti vidade ; admittlndo-se que a Je1 
anterior, teremos atado o legi larlor. o Po·1 er 
Le;.d;: la.ti>o não poderá livremente abrorrar, 
derogar, e revogar as leis, ficarão d espr~te
gidos os interesses geracs da socieclo.de , que 

exige que as leis pos·am ser modificarlas, me
lhoradas e revogadas pela lei no va, que tem 
em seu favor a presu mpção rle melhor . Cum
pre, pois , t er em consideraç>ão o di po ·iti vo 
tia lei, o fim a que ella e dirige. os inter
esses a que ella tem em vista acautelar prin
cipalmente ; cumpre, em summa, considerar 
o inter• sse publ ico ob,jecti vo de toda a lei, em 
coJfüão com o individual. 

Si a. lei é tlA caracter poli tico , i se dirige 
no governo de ociedade, si e uma lei ele or
dem p 1blica. o priacipio da não retroadivi
dude não lhe é applicavel. O ddadii.(}, por 
Pxem,.lo, que hoje está rle posse do direito de
voto poclerá perdel-o amanllã, em virtude de 
condições de seu exe1·c·cio esta.beleci<las por 
outrJ. lei , como o de ·ei· votado, em virtude 
ele incompatibilidade novamente cread:i. O 
perio lo <'e exerci cio de certo· cargos publico· 
poderâser rueluzido porlei posterior, sem que 
os er ventuarios 'possam invocar a seu favor 
,1 irei to. adquiridos. 

Si a lei do io teres e publico creia para a 
garantia de seus e:ffeito vanta!!Pns ioclivi -
1 uaes que se po.;sa.m converter em dil'eüu a 
frretroactividade lhe é a.pplicada; p ir quanto 
a garantia dos direitos individuaes é tambem 
do intere ·sp publico, uma vez que esses d i
rei tos e tejarn no. pos ·e daquelles em ravor 
rlos quar , elles se converteram. Si -e dirõ~e 
a protecçl.lo indhidual est bPlecendo o mod(} 
e a condiçõe da effec ivirlade de 'ª prote
cção. a irretroacti vidade ,ó lhe será app\icavel 
depois de realbadas aquellas conrl 1çõe . Antes 

isto, da-se mera esperança de dil'e il;Os, di
re itos em espectati va; e não •'irei tos a•1quiri
dos. unicosa que a irretroactividarle d i. lei e 
dirige a.s·eaurar; ante di--to. aquellas condi 
~· -es. e o mo 10 da. posse do favor ou protei:ç.'io 
creada pel•t lei poderão ser mod ificadas. a.Ite
rada:> , e a propria lei supri mil-as. se o legisla
cloe entender, que ão prej udici aes ao inte
resse do Estado; e elle faltaria até a sua mis
são de prover sobre o bem publico, se não o 
flze; e. 

A lei . por exemplo institue a aposvntado
ria dos runcci.onarios publicos e esrab ' lf ce as 
condições de suei real ização; lei post.erío1'. 
porém est<1belece novas cond ições, os funccio
nar ios já. aposentar\os na. promulga~·ão da lei 
nova.. não poderão ser atti.ngido por esta, si 
na sua a.po entadoria foram observadas to·1as 
as condiçCesrlaanterior; porque todu 05 eff~i
tos dPst::i. es tilo consummados a seu respeito; 
entretanto , os qne não estiverem a pose11tados 
fical'ão sob o regímen d<t nova lei porq 11e o 
direito que a anterior lbe.s creou ~e achava 
3'.inda em mera esperança, em mera. e·pect•~
tiva. 

A lei instituiu o montepio obrigatorio para 
todos os funccionarios publicas, creandu 1'iroi
tos ás familias destes, e obrigações aos mes-
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mos funccionar ios. Lei posterior poderá esta
beiecer no vas condições para a po•se des ·es 
clireit.os, e at é supp1·imil-os, sem offender o 
princi pio constituciunal da irretrou,ct i vidarle, 
salvo p:i.ra. aq uellas familias que j á se &cham 
na pos e ela v.mtagemas egurada na lei ante
r ior, porque nes te caso ha o direito adquiri
do , porqu e em relação a essas famil ia - a lei 
produzio todos os seus effeitos, é facto consu
rnaclo. 

O SR. GEiUil.'\IANO BRA.ZIL- E' outra ques
tão. 

o SR. TRINDADE- E' a mesmi.~sima . 

O SR. GEi\HNIANO BRAZIL-As cone.lições po
dem ser a. lteradas p0r lei nova, mtts não po
dem <cbranger o que esta feito . 

o SR. ANISIO DE ABREU- Ha o direito em 
espectati.va . 

O SR. TRlNDAUE-Na hypothese t.rata se de 
saber se ha offensa de uireit s ;icl qui ·iclos . 
Nã.o ha, por cer to. Em pri meir.i lnga.1· o '1 i
r ei t o á pensão só se considPra arlqu 1r ido pela 
fümi 1 ia do funccionario que fal leceu , o que 
importa. a posse na mesma pt>n. ão . 

A lei nova promulgada depois dessa mortes 
me.- mo antes da percepção da pentii10, não 
r etrGap:e em r elação a esta; por qu e a 
espectat1va d.o dir eito à pensão re~o l ve-se em 
r ea li•lade, em direito adquirido pela morte 
do cont1·ibuinte . Em segundo logn.r o direito 
ao montepio não é concedido ao funccio 11ario 
que o funrla, mas a familia, a quem toca a 
pensli.o. áquelle recahe só o onus da contri
lmição . 

t1:1 ciona~ da irretro'.'1-ct_ividade da lei, po;•i}ue 
amda nao t mham ~1reLto a.dqu i.rido ao tempo 
da lei n?va, rn >i s Rlffi uma. merti esperança. 
que os J ur1scon:u ltos q u •li fi cam diTeito em 
especta.tiYa. Tinham <t capacid,.1le legal, a 
faculdade .i uridica para., reali zadas determi
nadas cond1ç5es, obterem aposent<•do1·ia, ma 
e,,<a capac•dade, essa só faculuade não géra 
direitos e obrigações, a posse da aposenta:- 
doria é que os realisa . 

O SR . GE:.IINtAi\"O Bni1.2n.- Ha exce~es 
acceitaveis. mesmo no Jireito criminal. 

O SR. TH.\"IHDI0:- 1-0 direito cri mina! a lei 
não tem effeito retroactirn , senão qnando 
con Lém cli ~pos i ção mais bt'a nda . Ha aqui ef
recr.i vamente u ma r etroactivida,1e, mas uma 
retroactividade reclamada pelos sent.iment~s 
de humanidade. que deve ser. e é fa.Yorave_ 
a todo:-: . ba o bem geral . 

A sociedade não deve interessar-se pela 
app li caçãn de uma pena que el!a mesma re
conllf'ce postei·iormen tc ser severa . 

A mesma !"azão dominou a assPmb1êa na 
votnc~o de outros projectos contendo medi
das que o seu patriotismo aconselhou tleverem. 
ser adoptadas no intere. se do bem publico. 
Nen b ul1la de lia envolve oifen:a á. Constimi
çii.o, nem fere direitos adqu iridos , nenhuma 
contém medida de excepC,liio . A assernbléa 
parahybana fünccionou c0m a pre euçn, de 
mai de dous terços de seus' membro , tend:'o 
uma grande maioria; naqu(C J!es induta-se a 
clissi''encia nascida no partido repu blicano 
por oc asião ti a reorganisaçilo do Escudo, ~ 
essa cfüisiclencia pequena. no numero, mas 
grande no talento , e i rnmensa no patriotisruet 

O SR . GEMINIAT\O BRAZIL da uru aparte . não se prestaria a auxiliar a sua reunifio se 
O SR. MANOEL CAETANO - :\'a questão do esri vp~se con' encida que o seu fim seria ferir a 

montepio estou de accordo com S. Ex . Con tituiçél.o, de truir direitos de seus conci
dadãos. 

O SR. TRINDADE - Estes p rincipias sobre Sr . presidente, d:ivo concluir as mínll~ 
retroact iY l<1ad e foram os que aprendi e consi clf'raçõe~,pm ·que a hora acha-se j<1, 111ui.fu 
adopto, e Deus nos livre que predomine dou-
t rina di1Ier ente, por que ne nhuma lei p:ider~ adrantn.cla e noto que V. Ex. e a Gamai-a estã:<> 
mab ,er a lterada, modificada e até revogada fatigados de ouvir-me. ( -Yão apoiados.) 
por que to' a ella affecta mai ' ou menos direi- O SR GEMJNL\ i'íO B.R.\ZIL- l'i"ão sacrifique()' 
tos ind i viduae , e o legislarlor fici1ra atado a seu d iscur~o . V. Ex. póde continual-o amanhã_ 
estes em prejui so do inter esse geral, elo bem O SR. TRINDADE-Não, não lJrecisoconti-
publico. nuar amanhã a minha r eflitação ás argui~ 

Oni a leis parahybanas respeitam esses ções do nobre deputado, au~or da in 'kação,. 
P~incipios. A lei antei·ior gar antindo aos ma- d11u- a por feitn. com as consideraçõeS que 
g1stratlos a aposentador ia estabeleceu a causa ll Pi ex pendido, tanto mais porque o nobre 
e o m~do p~rque o gover no deve tornal-a ,1epu 1ado documentou e sas arguições com a 
effect t a . Po::; terwr1~en~e o legislador conhe- sim ples sua palavr a de honra. 
ceu que essa ciiiisa nao e a melhor e no mter- 0 R e L p t t Aro·uroentei 
esse do bem pu blico estabeleceu t. ~R . UNHA IMA-:- r o es o. º 

E' de ver que para os ma"ist r 0
1u 1 ª : com factos e com a lei. 

sentad~s no regimem da Jei°an te~ig~ ~~~aªgk~ ~SR . TRIND-\.DE- Só ouvi V. Ex . º!1°er~ 
produziu os seus e:ffei tos, que con-istem na mais de uma vez sua palavra de llon1a. 
aposentadol'ia pelo modo e condições da mes-j o SR. CuNJu . LI.i\a- Em relação a. outros 
roa lei , e portanto e~s.es magistrados nii.o pó - factos , cujas informações não podia e:rhiibi:r
dem mvocar em seu favor o principio consti- por caurn da prepotencia ele V. Ex. 
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O SR. TRINDADE- Prepotencia mjnha ~ 
Sr. presidente, dou por finda, repito, a mi 

nha contestação ao disrurso do nobre depu
tado, autor do requerimento em relação aos 
poderes supremos do Estado da Parabyba . 
Abstenho-me de entrar em minha defe,a pes
soal, porque e com summo constrangimento 
que me occupo de mim mesmo. Só o faç_o 
quando victima de prorncação que í'e1·e a mi
nha honra e probidade que zélo como the
souro sagfado,quer como homem publico,quer 
como simples cidadão. 

Como já disse, appello para os actos de 
minha vida publica que não e curta, e pt'O
voco ao nobre deputado que me insultou ou 
a quem quer que me conheça a articular ao 
menos um fa.cto provado que macule essa 
vida e a privaria. 

O S 11. CuNnA LIMA. - Não me referi á. vida 
privada de V. Ex. 

O SR . TRINDADID- Sr. presidente, passarei 
agora a occupar-me ela indicação em dis
cussão. 

Propõe o nobre deputado: <~qu_e sej~ objecto 
de seria meditaçr7o da Comm1ssao M1xta que 
tem de interpretar o art. 6° da Constituição, 
os seguintes pontos: 

«Apresentar medidas legislativas no sentido 
de considerar-se irritas e nulla~ as leis vota
das nos E1Stados que forem attentatorias e 
violadoras da Constituição ~'ederal, lJem como 
as que foram ultimamente votadas pelo con
gresso estadual daParahyba do Norte suspen
dendo por tempo certo e determinado os 
e:tfeitos da Constituição daquelle Estado com 
relação ao Poder Judiciaria inteiramente nul
lificado. » 

Não entendo o pensamento do nobre depu
tado neste ponto de sua indicação. 

Creio que S. Ex. refore-se á Commissão 
Mixta encanegada de regular o art. 6•1 da 
Con -títuição,porque não a existe nem a podia 
existir no,Congresso ordinario pa.ra interpre
talo, e daque lla. S. Ex. sollicita que ella, me
ditando sericiinente, apresente medidas legis
lativas no sentido de tornar nullas as leis 
dos Estados que se parecerem com as ulti
mamente votadas pelo Congresso da Para
hy ba. 

Parece-me que a Commissão l\<Iixta medi
tando seriamente, como lhe :cecommenda o 
nobre deputado, não cahirá nesta.porque este 
assumpto é da competencia do Supremo Tri
bunal Federal que delle conhece por meio de 
recurso, nos expressos termos do art. 69,n.3, 
§ 1 •, lettra b, e segundo as regras de julgar, 
que consistem no estudo dos factos e a sua 
applicação á lei por um processo de racio
cimio. 

Assim qualquer medida que o Congresso 
adoptar neste particular o Poder Judiciario 
não acceitari, porque a regra ou fórma esta
belecida em lei rlo Congresso para ser decla
rada valirla ou nulla uma lei esta<l ual poderá 
não ter valor perante o juiz dessa validade 
ou nullidade declarando optim,l a lei que 
segundo a regra ou fórma do Congre8so é pes
sima, julgando pelo contrar io muito con,,,titu
cional a disposição da lei estadual, qlie deve 
ser inconstitucional segundo a t"órma ou 
norma crea.úa pelo mesmo Congresso. 

o 2 ponto e o seguinte: «Yledidas em 
ordem a manter em toda sua plenitude e 
independencia o Poder Judiciaria, na adminis
tração ila justiçii. com elemento e~sencial a 
causa da democracia, visto como na divisão 
da mngistratura em estadual e federal im
porta o anniquilamento completo de todas as 
garantias da liberdade individual.» 

Se não me Pngaoo, S. Ex . se refere ao Po
der Judicia.rio dos estados; mas estes se gover
nam pelas suas leis onde deverão e estabe
lecer as medida em ordem a manter a inde
pendencia. do Po-ier Judiciaria; se S. Ex. 
preten<1e qui' o Congres o Federal se envolva 
ate nisto, a Commissão Mixta não lhe poderá 
ser agradavel por mais que medite seriamente, 
porque lhe obsta o art. 6° da Constituição Fe
deral, que pr·ecisa claramente as causas de 
interv.mção da União no governo dos Esta
dos 

Finalmente o 3° ponto da indicação con
tem o seguint,e : «Obstar a intervenção do 
governo dos Estados nas eleições que deverão 
ser feitas por districtos eleitorae , afim de 
respeitar-se e garantir o rlireito das minoria.8 
consag:ra 1o na Constituição Federal» . 

O simples enunciado deste ponto exclue in 
limine a sua acceitação, que importará a re
vogação do art . 66 da Constituição e ades
truição da autonomia dos E;,tados. 

O SR. CUNIIA LIMA.- Se o Congresso não to
mar uma medida a este re peito, nós a toma· 
remos. 

O SR . TRINDADE - Tomarão com©? Pela 
força ? Ora meu collega deixe- se de valentias, 
que não dão rPsultado. O meio de evitar as 
luctas nos Estar1 os é o juízo, a prudencia, é o 
patriotismo. Tenhamos patriotismo e tudo 
marchará bem ; deixemos o amor ás posi
ções . 

O SR .CUNJrA LIMA- Estas palavras de S.Ex, 
hão de repercurtir no Estado . 

O SR . TRINDADE - Não quero dizer . qua 
V. Ex. proceda como tem procedido por mte
resse as posições ; mas por uma especie de 
molestia que se chama mania das grandezas, 
muito prej udicial em politica principalmente. 
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O SR. CuNHA LIMA - Acceito a receita de 
V. Ex. para isto. 

O Sa. TRINDADE- Dou-a: Tenha patriotis
mo, prudencia e muito juízo e as cousas 
politicas no nosso Estado hão de lhe correr 
sempre bem . · 

São estas, Sr. presidente, as considerações 
que tinha a fazer em contestação ao discurso 
do nobre deputauo, e peço á Gamara desculpa 
por lhe ter roubado tanto tempo, que poderia 
ser aproveitado em assumpto mais impor
tante. (Muito bem, muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 14 A - 1895 

Redacçíio final do projecto n.14., ele 1.895, que 
autorisa a abertura ele um credito supple
mentar na importan cia de 4 .516:323 '·080, 
para pagar despe:a.< do 111inisterio da li1ar i
nha do exercicio de 1.894 excedentes a va
rias consignações da Ze i n. 1.91 B, ele 30 de 
setembro de 1.893 

O Congresso Naciomil r esolve: 
Art. l . 0 E' o governo autorisado a abrir 

um credito supplementar ao Ministerio <la 
Marinha. na import3-nci<t de 4.516:323 080, 
para pagar as despezas .já reconhecidas e ex
cedentes ás consignações votadas na lei do 
orçamento n. 191 B, de 30 de setembro de 
I893, p~wa o exercicio de I894, sendo appli
cado ás seguintes rubricas: 
Secretaria de Estado ... . . . . 
Quartel-General. . . ..... .. . 
Contadoria .. . · . ... . ... . ... . 
Commissariado Geral ... .. . 
Auditoria .. ... ........ .. . . 
Arsenae:. ... . .... . ....... . . 
Capitanias de Portos .. . ... . 
Força Naval. . . . . . . . . ..... . 
Reformados . . . . . . ....... . . 
Munições de bocca . . .. . ... . 
Munições na vaes .• . ..... . .. 
Material de construcção na-

val. ...•. . .... .... .... . . 
Combustível. . . . . ....... . . 

550:000 000 
I08:157$026 

Fretes, tratamento de praças 
e entel'ros...... . . . . . . . . 2 :663~812 

Eventuaes .. . . . . . . . . . . . . . . 1. 191: 547 ··705 

4. 516 : 323$080 

Art. 2.º Revogam-seasdisposições emcon· 
trario. 

Sala das Commissões, I I de junho de 1895 . 
-F.Lima Duarte.-]. A. Neiva. 

Camara V. II 

Tabella explicativa do credito de quatro mil 
quinhentos e dezeseis contos trezentos e vinte 
e ti-es m il e oitenta réis (4 .51.6:323$080) 
que se fa z necessario pãra pagamento de 
despe,.as do Min isterio da Marinha no ex er
cício de 1894. 

§ l . 0 Secretaria de Estado : 
Material: 

Pagamento de conntas pela 
acquisição de a1•tigos de ex
pediente, impressões e enca-
dernações ... . ... . . . ...... . 

§ 3. 0 Quartel General : 
Material : 

Idem idem ... . . . ...... . •... . 
§ 5.° Contadoria da Mari

nha: 
Material: 

Idem idem . ...... . ......•... 
§ 6 .0 commissariado Geral 

da Armada: 
Material: 

dem idem ................ . . . 
§ 7 . 0 Auditoria : 

Material : 
Idem idem .. ... . . . •..... . ..• 

§ 12. Arsenaes: 
Pessoal : 

Paga.me n t o d o 
pessoal da ad · 
ministração, 
serviço geral, 
operar i os elo 
quadro, effecti-
vos, extran u-
merario e ex -
traordinario ... 887: 763$499 

Material : 
Pagarnen to de 

contas diversas 30: 000$000 

§ 13. Capitania de Portos: 
Material : 

Pagamento de contas pela ac
quisiçã.o de expediente, im· 
pressões e encadernações, 
attendido o augmento soli· 
citado pelas alfandegas dos 
estados paraoccorrer á diffe
rença ele alugueis dos pre· 
dios em que funcci01iam al· 
gumas capitanias . . ..... . · · 

5:000$000 

3:000$000 

6 :000$000 

1:000$000 

60$000 

917:763 ''499 

5:000$000 
27 
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'§ 15 . Força Naval: 

Pessoal: 
.Pagamento de gratificaçõ0 s rle 

·embarque ao officiaes da. 
armada. e classes annexas .. 

§ 19. Reformados : 
.Pagam0 nto de soldo dos offi

ches e pr:i.ç i' reformadas 
durante o exercício ....... . 

§ ;?3 . Munições de bocca : 
Pag.1 ffiPnto de fücturas pelo 

forneci mcnte tle gcncros aos 
navios e estabelecimentos 
na.vaes ....... .. .... . .... . 

§ 2-L :\Iunições nanes : 
Pagamentu de contas pelo for

necimento ao navios e esta
l>elecimento de marinha . . . 

~ '25 . _ Ia.teria! de cJn •ruc
·;âo mwa.L : 
Pagamento de contas. pelo for

necimento aos navios da ar
nia.rla e estabelecimentos na-
vaes .................... ·. 

§ 26 . Combu-tivel: 
agamento de conta palo for-
necimento fçito . . ... .. . . . . . 

s '27 . Fretes, tratamento de 
pr-aça. , etc. : 
Para pagamento de fretes de 

volumes e trat 1mento de of
ficiaes e praças fóra do hos-
:pilal e enfermar ias ...... . . 

§ 28 . Eventu1es: 
?a!!amento de gratificaç-Oes 

por serviços e.·traordina
rrios, passagens autorisadas 
1por lei e clesoezas não pre-
vistas ...... ~ .. . ....... . . . . 

-dem de gratific:1ção rle cam
pa.nila ao- o!liciae- rla ar
mada. e ela -es annexa e 
<>utros, no pe1·iodo de 6 de 
~eternbro a 31 de dezembro 
-de 1893, que deixou de ser 
paga por fülta. de >erba . . .. 

AC\NAES DA CA:\llRA 

752:284$139 

1 

N. 19 A - 1895 

Rcdacção fi11al do projecto n . 19, de 1895 que 
atltori:;a a abei-t111·a do c;·edito sllpplcm.en-
tar de 3 . . 'J.Ji:816.'·7f3, no e:;i:;erc:cio de 1894 
para ~er apl:carfo d ,·ubr:ca- Ga;-ant:a de 
jiwos ei s estrada· de fe1To . 

O Congrl'SSO Xacional resolve: 
22:289$-5 5 Art. 1." e:· o "''lYern, auto~i.,ad·1 a abrir o 

credito suplement:i.r de3.341:81G.'713 ª" ~Ii
nislerio da Indu tl'ia . Viação e ubas Publi
cas, no ex l'ci-io d l 89,1, applicado á ru bri
ca-Garan ti:is de juros ás e t radas r1e forro . 

Art. 2 . • Rerngam-~e à di po~i\;õe em 
436 :, l5 lO contr,irio . 

514: i4 l.~68·1 

550: ooo:·oo 

108 : 157 '026 

2:663$812 

Salad-1 commi ões. li dejunh de 1895 . 
- F. Lima Dua;·te .- J . 1L Nei1Ja . 

N. 23 A-1895 

Redacçiío fi.1al do projecto n . 2.'/ de 1895, 
que auto.·: ·a n abtfft!lra rfe um c,·erlito extra
orrf i11ario clt; 6 :000" a despender no co1Te.11e 
exc rc:cio com o ciisteio do I nstituto Benjci
min Conslant 

O Congresso Xacional resolve : 
Art. 1.0 E' o go,,.erno autorisa"o a. abrir um 

credito extraordinal'io ao Misterio da J 11stiça 
e Negocios lnter io l'es na imp01·ta,ncia de 
6:000.'· para de pender den tro do corrente 
exercido com o In tituto Benjamin Constant 
no cu teio rl" tre· officin · creada. no· 1e;m is 
do art. 21 do regulamento appro• ado pelo 
decreto n . 40 ', de 17 de maio de 1890. 

Ar t. 2 . 0 Revogam-se a · disposições em 
contrn.rio . 

Salada cornmissõe:;. II dejnnho de !8'J5 . 
- F. Li1.1a D 1a;·te .-J . A. S eºra . 

N . 48-1895 

650:000. 000 R edacçtTo para .'3a d:.~c ussrío do 7wajecto mi
mero 113 A. de t 94. que co11certe var:Os 
far;arcs ci~ estradas de ferro coa.~tr11irirls pelos 
E,t,1 do.<, ou por companlt ias part:culares , 
que (on:oi p1·otongamento ou ramaes das da 
Unia.o ou que a estes se ligarem 

541 : 547 ··705 O Congresso Kacional decreta : 
Art. l. 0 As estrad de ferro construidas 

4 516: 323,;·oso 

Sala das com missões, 1 l de junho tle 1805. 
- "F. Lima Duade.-J. A. 1\ eiua . 

pelo E~ta.dos, ou por companllia • particula
res, que forem prolongam~n to ou ramaes das 
da União ou que a e:> tes se Ugarem, terão 
tran port~ gratuito nas estradas da U_nião 
para as locomotivas, carros, w-agon~, trilhos 
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e mais material metallico destinado á sua 
<::onstrucção. 

Par·agrapho unico. Só terão direito a este 
favor as estradas que ainda não tiverem ren
da Iiq ui da. ou a ti verem inferior a 5 % sobre 
o capital nellas e:ffectivamente empregado, 
cessando o mesmo logo que a referida renda 
attinjH. áqnella porcentagem . 

Art. 2.0 No regulamento que expedir para 
a .execnção rlesta lei, o Presidente da Repu
b?ca fica autorisado a impor multa de um a 
cinco contos de réis as estradaE que, por 
qualq.uer: modo. abusarem da conce,,são que 

~ lhe e f('1ta, po·lendo su pender o favor men
-cio~ado aq uella estradas, que para obtel-o, 
ver1ficar-,e h verem dado informações falsas 
ou fraudulentas. 

Art. 3." Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

S~la. das com.missões em 6 de junho de 
1890.-Jor'io Lopes, presidente.- Albei·to To1"-
1'es:-Lauro Muller. - Augusto Severn .- B. 
Le: te.-A. M~ontenegro . 

N. 49- 1895 

:Reclacçii.o final elo projecto n . i59, ele 1894, 
que crea na c'.clade de Cayenna um consulaclo 
ele 9 cla.~se e autorisa a abei·tura do credito 
nece.ssario 

N. 51 - 1895 

Redacçiío final do projecto n . 225, de i893 
qiie concede ao cabo de esquadra reformad~ 
A~na7·0 da Costa. ~oai·es uma pensão de t 
dzm·:os sem pre;ui.::o do i·espectivo soldo. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . l . ºO Poder Executivo fico. autorisado 

a conceder ao cabo de esquadra reformado 
f\maro da Co~ · ~ Soare uma pensão de 1$ dia
rios sem preJmzo do re pectivo oldo . 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposições emcon
t1'.trio. 

Sala das Com missões, 7 de junho de 1895. 
- F. Lilna Duarte - J. A . }leiva . 

Vae a imprimir o seguinte 

N. 47 - 1895 

Emenda da commissão de con.;t:tuiçüo, legis
loção e justiça subst:tutiva a aprese.ttada 
pelo Sr. F. Glicerio a outros na .'3' disru;;. ão 
do projPcto n. 197 B, ele 1894., off~reci.do 
com. o substiti,tivo ao de n . 1.97 B, de 1893, 
relativos aos vencimentos e vant,,gens conce
didos aos operarias que trabalharem em of
fi.ci11as custeadas pelos cofres da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica. creado na cidade Cayenna 1 ~ commissão de orçaTJ?ent~ entencle que _o 

um consulado ele 2' classe . ObJ~cto da emenda ~íleremda pelo Sr. Gll-
A~t. 2. 0 O governo e autorisado a o.brir 0 cerio e outros~ ao.proJecto n. 197 _B, de 1893, 

credito nece ario em 3ª d1scussao, e da compet: nc10. . da. com; 
A~t. 3. o Revo ~~m-se as disposições em con- mi são de constituição, leg_i laçao e Jfüt1ça, a 

trar10. " qual deve ella ser transferida . 

Sala rlas commissões, 7 de ,junho de l895 __ Sala das commis~ões, 6 de outubro de 1894. 
F . Lrnia Duai·te .-J. A . Neiva. - Jocio Lopes, prestdente. - Augusto Severo, 

relator . 

N. 50- 1895 

Redacçiio final do projecto n. 200, de 1894., 
);'e rele~a _de pi:·escripçü.o a D. Jl!Iaria da 

enha O~i oeit·a, viiiva do alferes refor >nado 
elo exe1·c•to Lu::; Antonio de Oliveira 

Emenda 

Art. 1- 0 Torlo operaria jornaleiro perten
cente as officinas publ 1cas, propl'iamente 
dilas, das r epartições foderaes da Republica,. 
que ti Vl'r ··omparecirlo ao trabalho uo dia an.-

{) Congresso Nacional decreta: terior e subsequente ao feriado nacional, tera 
Artig~ unico. E' relavada da prescripção dir.,ito a seu vencimento iqtegral tliario nesse 

•eJ? que mcorreu D. Maria rla Penha Olivl:l ira, feriado intercalado . 
viuva elo alferes reformado do exer 't L . Art . 2 . 0 O operaria que ti ver traball:iado 
A t · d 01· · ci o mz :fii t· t d t nte1ra e u 0010 e ive1ra, para que possa receber e ec ivamen e uran e urna semana 1 
o meio soldo a que tem direito d _ a u11seq uente, sem ter tido durante esse 
agosto de 1875 a 22 de junho de 1894. e 2;:, d~ per~od? ~ota d~ máo procedimento prov340, 
vogada qualquer disposição em contr~1,.e re t~ra d1r.-it~ ao .J.ornal de seu vencimento ilia-

l d · - . 10 
• rio no domrngo rn 1 ercalado. 

_~a a . as com.m1ssoes, 7 deJ.unbo dE;i 1S95. I § l. º A justificação de fa~tas <le qualquer 
F. Lima Dum te .-J. A. Nerna. natureza, para devidos effeitos, salvo as ele 
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fallecimento de mulher, pae, filho e mãe ou 
de casamento do operaria, não prevalecerá 
para garantia de direito ao vencimento do 
domingo. 

§ 2.0 Quando o domingo,a quetiver direito 
o operaria, cabir em dia feriado, regular-se· 
ha por este o seu abono, isto é, o dia 
inteiro. 

Art. 3. 0 O operaria que, em serviços extra
ordinarios, tiver tralJalhado durante todo o 
dia de qualquer feriado ou domingo, tera ~i
l'eito ao abono de um dia e mais uma gratifi. 
cação do proprio -.encimento. 

Art. 4.º Todo operario nogoso dos direitos 
politicos de cid~dão,. tendo ~eu venc2mento 
garantido no dia feriado eleitoral, nao terá 
o dever de comparecer ao ponto da repar· 
tição, no acto do exercicio do voto, si residir 
e votar fóra do centro da cidade ou residir 
fóra do local da eleição . 

Art. 5 . 0 Todos esses direi tos serão extensi. 
vos aos serventes das ofilcinas publicas, in
clusive os das officinas do· Telegraphos ; 
como se refere a todos os operarias jorna
leiros, e aprenrlizes quer sejam effectivos 
quer extranumerarios, á. excepção elos opera
rias dos Telegraphos. 

Art. 6. 0 O vencimento diario de todos os 
operarias será fixado em duas partes, na 
ofilcinas em que não esteja adaptada estas 
divisão, sem alteração dos sala.rios a que 
cada um tiver direito, sendo: dous terços 
jornal, um terço gratificação. 

Paragrapho unico. O vencimento do apren
diz e servente não terá esta divisão, porém 
para o caso de serviço far-se- ha o calculo na 
mesma proporção. 

Art. 7. 0 A base ou commissão do orça
mento, nos futuros trabalhos, para a decre
tação de despezas de oficinas publicas, será 
opportunamente determinada na razão de 
365 dias de serviço no anno. 

Art. 8. 0 Todos os obreiros das ofilcinas pu· 
blicas terão classi ô cação em as diversas elas· 
ses de salarios, conforme as aptirlões profis
sionaes de cada u m, independente de traba
lharem por empreitadas; e ao mesmos, por 
excepção das disposições do art. 3°, porque 
não lhes dizem respeito, sePão extensivas as 
garantias dos feriados e domingos, regulando· 
se pela norma seguinte : o obreiro que tiver 
trabalhado effectivamente durante o mez e 
:produzir uma féria menor que a do jornaleiro 
na respectiva classe, tera direito aos abonos 
dos mencionados dias, nos quaes, por serem 
feriados ou domingos, não tiver comparecido 
ao trabalho. 

Art. 9.º Fica o governo autorisado a insti
tuir nas officinas publicas a carteira eco
nomica dos aprendizes sob as bases da carteira 
economica projectada para os aprendizes da 
Casa da Moeda. 

Art. 10. A presente lei terá immediata 
execução. 

Art . 11. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessõe , l 9 rle setembro de l 893. 
-Glicerio. - Matta Machado. -Garcia Pires. 

A Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça, tendo em consideração a emenda 
apresenta.da pelo Sr. deputado Francisco G-li· 
cerio e outros aos projecto n. 197 B, de 1893, 
e 197 B, de 1894, observa que nella se en
contram disposições, as quaes, correspon
dendo á inspiração dos projectos supra.cita· 
dos, como a ele melhorar a situação dos ope
rarias no ponto de 1i ta dos recursos neces
sarios á subsistencia, podem e devem t-razer 
proveito ao serviço publico. determinando 
nos operarias, como condições para merece
rem o beneficio , a assiduidade e a dedicação 
ao trll balho. 

Assim a emenda manda. pagar o j ornal dos 
dias de festa nacional aos operarias que no 
dia anterior e no subsequente não faltem ao 
serviç-o das respectivas officinas, e o jornal 
de domingo aquelles que nas mesmas ofil
cinas, sem nota de máo procedimento tenham 
e:ffectivamente trabalhado em toda a semana 
anterior, e trabalhem ainda em toda a se
mana seguinte. 

Dividido, porém, o jornal ou vencimento 
diario em duas partes, sendo uma pa.ra. sa
la.rio e outra para gratificação, e sendo a gra
tificação sempre adjurlicada, ou attribuida só 
ao trabalho- pro labore-parece que não deve 
o beneficio ir além da parte do vencimento 
diario destinado ao salario. 

Os aprendizes e os serventes parece que 
não estão nas mesmas condições dos operarias 
e por isso não lhes devem ser equiparados. 

O art. 7°, pela sua materia, póde ser sup
primido, e o art. 8° deve sel-o, pois, a medida 
não deve ter applicação aos que trabalham 
por empreitada ou por serviço. 

A commissão, pois, apresentando a idéa da 
emenda, e tazendo as modificações que deixou 
supra notadas, é ele parecer que seja a emenda 
approvada na fórma seguinte : 

Art. 1 . 0 O vencimento diario dos operarias 
contractados para o trabalho das ofilcinas 
custeadas pelos cofres da União, fica de ora 
em.deante dividido em dous terços parasa
lar10 e um terço para gratificação . 

Art. 2 . 0 O operaria que comparecer ao 
trabalho no dia antecedente no subsequente 
ao rle feriano nacional, terá direito ao salario 
do dia feriado. 

Paragrapllo unico. Para es!ie effeito o fe
riado eleitoral é equiparado ao feriado nacio
nal. 
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N. 197 B- 1894 Art . 3.o Terá direito ao salario <le domin
go o operaria que, sem nota de mao procedi
mento, tenha e:IIe?ti.vamente trabalhado, sem Aut?risa o governo a augmenta1· de 30 ºTo nâo 
falta, na semana 1mmediatamente anterior e so os vencimentos dos mestres, inclusive o 
na immediatamente seguinte. j de alfaiates, contra- mesti·es e ope1·arios dos 

_Art . 4. 0 ~ara 0 e:ffeito do artigo anterior Arsenaes de Marinha e Guerra da Repu-
nao se adm1tte a ,justificação de faltas, e não blica, comprehendidos os empregados civis, 
se computarão como taes as que forem dadas como os dos empregados ela Estrada de Ferro 
pelo ~perario em dia de seu casamento, ou Central do Bra::;it, da Estrada de Ferro do 
nos r1ias de fallecimento e enterro ele marido Rio elo Ouro e das dema:s estradas ele ferro, 
ou mulher, pai, mãi, filho ou filha. com iim substitutivo da commissão de or• 

çamento de 1894. 
Art. 5. 0 O aprendiz e o servente não estão 

comprehenrlielos nas disposições elos artigos 
ant~cedentes; est~s e aquelles, porem, rece
berao todo o vencunento quando por serviços 
e:x;traordinarios tenham de trabalhar em elo
m1ngo ou dia feriado . 

Art. 6.° Fica o governo autorisado a insti
tutr . nas officinas publicas a carteira eco
nom1ca dos aprendizes sob as bases da cartei
ra economica prnjectada para os aprendizes 
da Casa da Moeda. 

Art. 7. º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 10 de junho de 1895. 
- V. de Mello, presi.dente.-Dino Bueno. re
~~tor.-Medeiros e Albuquerque.-Erico Coe
R,º• que o:fferece emenda additiva.-Eclicardo 

amos, com restricções. 

Emenda 

Accrescente-se onde convier: 

Não excederá de seis horas o dia de tra
b!1lho elos jorID.aleiros com emprego nas offi
cmas custeadas pela União. 

Em circumstancias anormaes, porém, con
forme a urgencia -de serviço publico o tra
balho poderá prolongar-se por mais tres 
horas q~e serão remuneradas na proporção 
do salarro ordinario. 

~la das ~ommissões de~Constituição, Legis
laçao e Justiça, 11 de junho de 1895. - Erico 
Coelho. 

A commissão de orçamento estudando o 
projecto n. 197 B, de 1893, não póde dar-lhe 
a sua approvação tal como elle esta, pois além 
de consignar um augmento extraordinario 
ele despeza, pela latitude que lhe dão as 
emendas apresentadas, contém materías com
pletamente di:fferentes, como a consignação 
de vencimentos e a regulamentação do tra
balho operaria. 

Accresce que o augmento de 30 º/o, pro
po to sobre os diversos vencimentos, além de 
não ser medida de justiça, por não attender 
melhor aos que menos ganham, como é ma
nifestamente o intuito da Gamara, representa 
maior despeza para os cofres publicas do que 
a proveniente de uma justa revisão nas ta
bellas dos vencimentos dos arsenaes. 

A commissão é, pois, de parecer que seja 
approvado o seguinte substitutivo ao projecto 
n. 197 B, de 1893: 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Os vencimentos dos mestres, con

tra-mestres, operarias e empregados civis 
dos Arsenaes de Marinha e Guerra rla Repu
bllca, serão os constantes das tabellas an
nexas sob ns. 1 a 7. 

Art. 3. 0 A presente lei começará a vigorar: 
a l de janeiro ele 1895. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões da Gamara dos Depu
tados, ele setembro de 1894.-.Tocro Lopes, 
presidente.-Augusto Severo, relator.-F. P
Mayrink . - Alcinclo Giianabara. - Augusto 
Montenegro .- A. Rios.-GonÇalves Ferreira. 
- Albei·to Torres .-Alm.eida. Nogueira. 
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Tabella dos vencimentos da mest rança dos arsenaes de guerra e de marinha da 
Capital Federal e dos Estados 

PARA A CAPITAL FEDERAL 

Ol'FICI ' AS DE lª ORDEM OFFICL--.:A DE 2• ORDE"l{ 

~ 
::1 

~-;; ::1 d 
CLAS::.'"IFICAÇÁO 

CJ 
~ 

o 
t:: o So ~ 00 éi5 o :=o 
~"d ...i..> J~ o ~ -::;-e d'B. 15 <-:1 0 =--s t... o i:.. i:.. o .... 

E-< o o o 

1ie tre . .. . . .... . ...... l33S334 4~000 23.1~34 166._ '6 350~00 
Contra-mestre ......... l OOSQctíl 3t o. JO<J IM: G6 83~ 2.:;D._ . .) 

~fandador ...... ....... 83~·~34 250$000 133$334 66 "66 200$000 
1 

CLASSIFICAÇÃO 

?.festre . . . . ... ... ..... . 
Contra-mestre .. ..... . . 
Mandador .. . ..... . ... . 

PAR,\. OS ESTADO 

ORDENADO 

1 60.~ 
133 . . 34 
100$000 

GRATIFICAÇÃO 

8.3.~ 
66. 66 
50$000 

VENCIMENTO 
MENSAL 

250${)00 
200;-;ooo 
l5 '.l$000 

VENOIM!!;NTO 
ANNUAL 

3:0()(1$000 
2:400::;000 
1:800$000 

Sala das commissões 24 de setembro de 189L - A.119u t o evero , relator . 

Tabella dos vencimentos dos patrões, machinistas, foguistas e remadores do .t.r::er.al da
Guerra da Capital Federal 

l 1 º patrão a. .•....•........ • • · • • · · • · · • • · · • · • • - • 
6 2°~ patrões a " 00 ...... . ........•. . ••... • ..•.. 
3 3" patrões a 5. 00 . .. . . . .... .. · · · · · · · · · · . - .. .. . 
6 machinistas a 8$000 ................. . ........ . . 
Fogui tas . ... ... . ... . . . ............ . ...... ...... . 
Remadores . .. ....... ... ......... .. ...... ........ . 

Nota- Só os remadores terão etapa de praça de pret . 

1 0~ 
48$000 
15. ouo 
48"000 
5$000 
3$000 

Sala das commissões, 24 de setembro de 1894. - Augusto Severo, relator. 
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T abella dos vencimentos que devem perceber os operarias dos arsenae:; de guerra e 
de marinha da Capital Federal e dos Estados da Republica 

PARA A CAPITAL FEDERAL 

OFJ!'ICINAS DE 1 ª ORDEM OFFICINA.S DE 2ª ORDfiltr. 

o o 
tc;l lc;l o o d "' <J <:) 

d c:C - Cd ...., 
3 

d ~ !::: e ~ '-< cd '-< o o ::-. o o '-< E-< ....., l'.l E-< ....., C) 

CLASSES 

-- -- -- --

Operarias de 1 n classe . . ... . .. ... ... ... . . 2$666 8$000 4. 667 2.'!;333 7$000· 
> » 2ª » ..... .. . . . .... . .. . . 2$333 7. ·11110 4. oou 2! 000 6. 00() 
» » 3• » . ..... .. .. .. .... . . : 2$0"0 6.~oou 3$334 Js666 5,>()()(}.• 

1 666 s ·ouo 2.'667 1$333 4 00() 
1$33.> 4. 000 2.·000 1$000 3$00{)1 
3:tOOO 3. ·ooo . . . . .. . 2"'500 2. '500'-
2$200 2$200 . .. .. . 2$000 2$00().-
1$600 1 600 . .... . 1$500 1rug0> 
1 000 1 000 . ... .. ]. 000 l 'U()() 

» » 4a 
» » 5n 

Aprendizes de 1 ª 

» 
» ....... .. . .. .. . . . . . 
» . .. . . . .. . . .. . . .... . 

» » 2ª » . . ... . . . ... .... . . . . 
» »3ª » ...... . ... .. . .. . .. . 
» » 4ª » . ...... . . ... .. . .. . . 

$500 $500 . ..... $500 $500. 
2$667 1$3331 4. ouo 

3, 000 3.·ouo 
2$500 2$500 

» »5ª » .... . .. . . . ....... . . 
Encarregado de serventes~ . . . . .. . .. . .. . . . . . 
Serventes de l" classe ... ..... . . .. .. . .. .. . 

» » 2ª » . ... ... ... .. . ... . . . 

PARA OS ESTADOS 

CLASSES Jornal Gratificação Total 

4$400 2$200 6."600 
3. 734 1$866 5$600 
3 '! 167 1$533 4$600' 
2$400 l ·200 3$600 

.......... .. 2.Ç;OOO 2: 00()' 

Operarias de l" classe, ., ....... . ..... . . . .. . . . 
» )) 2ª » .... .. .. . . . ....•. . . . .... 
" » 3• » .. ......... . .... .. . ... . . 
~ » 4ª » ... • .. . . . ........ .. ... . . 

Aprendizes de la » . ... . .. . ... . .. •. .. . .... . 
» » 2" » .. .. ..• .. . •..... . . . . ... • . .... ... . . .. 1$500 1$50(} 

. . . . . . ... . .. 1$000 l '00(! 

. . ... ... . . .. .'500 $-500 

. .. . . ····· .. 2$500 2$50!'.l 

» » 30. » . ........ .... . . .... ... . 
» » 4ª » . ... . .... ... .. .. .. . . . .. . 

Serventes . .... . .. . .. . ......... . ...... . .. .. .. . · . 

OBSERVAÇÕES 

. l.~ Estas tabellas servirão para os arsenaes, tanto de guerra como de marinha. 
~ · •1 A 6'1 cla~se ~e operarias no arsenal de guerra fica supprimida, passando os re-· 

spect1vos operarias a 5ª classe. . _ 
3:ª Os operarias que tiverem mais de 20 annos de serviço, contados estes na razao de 

345 dias de trabalho, terão direito a uma gratificação addicional de 20 º/• sobre Eeus 
vencimentos. 

4."' Os t 1perarios extra.ordinarios perceberão por estas tabellas. 
Sala. das commissões , 24 de setembro de 1894. - .rlugi,sto Sevei·o , relator . 
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Tabella de vencimentos para os emprega· 
dos civis dos arsenaes de guerra da ca
pital Federal e estados da Republica 

CAPITAL FEDERAL 

l secretario ........... .. . .. ... . 
l 0 officiaI. .... · ... · · . · ......... . 
2° dito ................ .. . . . ... . 
Amanuense ....... ..... ....... . 
Escrivão ......... . .......... . . . 
Escrevente de l" çlasse . ..... . .. . 
Escrevente de 2" classe . ....... . . 
Continuo~ .... .. ..... . ..... . ... . 
Agente de compras .......... . . . 
Porteiro da ecretaria ... , ...... . 
Dito do arsenal. .. .. .... .. ... .. . 
Apontador .. ... .. ............ . . 
Ajudante do apontador ......... . 
Encarregado do erviço (feitor) .. 
Pedagogo .. ... ... .• ............ 
.Ajudante do pedagogo . ........ . 
Guardas . ...................... . 
Coa1ljuvadores ......... : ....•. . . 
Enfermeiro ............. . ... . . . . 
Ajudante do enfermeiro ... ..... . 
Profe,sor de primeiras lettras .. . 
Dito de mu ica ......... .... ... . 
Dito rle geometria ....... . ..... . 
Dito de de enho ........ .. . ... .. . 
Adjuntos . . ............ . ... . ... . 
:Mestre de gymnastica ... .. ....• . 
Guarda de artilharia .•.. ........ 

Sala das commi sõ~, 24 de 
1894. - Augusto Severo, relator . 

ESTADOS 

4 :800 000 
3 :600$000 
3: 0011:"000 
2 :400 000 
3:600 .000 
1:800. 000 
1:5 .'000 
l :500$000 
3:600$000 
1 :800· 000 
2: ,100.nooo 
2 : ~60:!:000 
1 :oso.•ooo 
1: 1 o.ººº 
3:600~iJOO 
2:400.~000 
1 :200. 000 

900. ·ooo 
l : O O. 000 

900.'000 
2:40. 000 
2:4<10:'0 o 
I: soo.:·ooo 
l :200$000 
l :800.·ooo 
1 :80((000 
] : 00.'000 

set.embro de 

Pará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do ul 

Secretario.................. . . . 3:6rO:"OOO 
Official . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :40G ·OOO 
Amanuense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I :800, 000 
Escrevente de l" clesse . •. ,...... l :20íl. ·0110 
Dito de 2ª classe. .. . . . . . . . . . . . . . 900, 000 
Escrivão.... .... .... . . . ........ 2 :000.'000 
Almoxarife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 : 600 .. 000 
Escrh·ão do almoxarife.......... 2:400 ... 000 
Fiel do almoxarife . .. . . ......... I :200$000 
Guardas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900$000 
Guarrla flel da polvora.......... I :200$000 
Servente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 000 

Sala das commissões, 24 de setembro de 
1894. - Augusto .Sei;ei·o, relator . 

Tabella dos vencimentos do'pessoal civil dos 
arsenaes de marinha da Capital Federal e 
dos Estados da Republica 

CAPITAL FEDERAL 

l Secretario . .......... .. . .... 4:800. 000 
2 O.fficiaes ..•. , .. a 3:600$000 7:200. ooo 

- 1 

,_ :j ·- .... 

2 Amanuen es... a 2 :400 000 
1 Continuo ............... . . . . 
1 Porteiro ria secretaria (ex- l " 

continuo) .•.. . ... . ......... 
1 Almoxarife ............. .. . . 
3 E cripturarios. a. 3 :000:'000 
7 Fieis . . . . . . . . . . a I : 800$000 
1 .Agente comprador ... .... ... . 
1 Continuo .................. . 
3 Fieis do trem bel· 

lico. . . . . . . . . . . a I : 800. 000 

5 DffiECTORIA.S 

5 Amanuenses da 

4:800 000 
1:500 000 

1:800. 000 
4:800. ººº 
9:000$000 
12:000~0 
2:400 000 
1:500 000 

5:400 ººº 

directoria... . a 2 :400$000 12:000$000 
12 Escreventes .. .. a l :800$000 21:600. 000 
5 Desenhista· de l" 
. eh ~e ..... .. . . a 3:600. ººº 18:000.~ooo 
5 Desenhista~ de 

2" classe ... . ... a 2 :4001 .. 000 
5 Continuas.... .. a 1 :500 000 
6 Apontadores. . . . a 3 : 600. 000 
1 E crevente do 

12:000. 000 
7:500~000 

21 :6ooi ooo 

prtrão-mór . ...... . .... .. .. ! :800$000 
2 Enfermeiro .... a l:u8. ·ooo 2:160$000 
2. Porteiro, do .Ar-

senal......... a 2 :400. 000 4:800$000 
Guardas de policia a 2. ·100 

diarios. 
Guarda do nique a 

diarios. 
2. IOO 

Rs. 157:260. 000 

ala das commissões, 24 de setembro de 
1894.-AHgusto Severo, relator . 

E TADOS 

Bahia, Pernambuco, Pará e Matto Grosso 

4 Secretarias ..... a 3 :600. ooo 14:400. ·ooo 
(um para cada Estado) 

4 Officiaes . .. ... .. a. 2: 400MOO 
4 Ama.nuenEes .... a J : 800~00 
4 1 • contínuos . . . a 1 : 200 ooo 
4 2 • » a 900$000 
4 AlmPxarifes. . . a 3: 600$000 
4 Escripturarios. a 2:000MOO 
4 Fieis .. ........ a 1 :200, 000 
8 Amanuenses de 

9:61)0$000 
7:200 . ..;000 
4:800. 000 
3:600$000 

14:400$000 
8:000$000 
4:800$000 

directoria 
sendo dous para 
catla arsenal. . a l :800 000 14:400 000 

8 E s c r e ven t e s 
idem . . . . . . . . . . a l : 200. 000 9:600$000 

8 Desenhistas de 
2" classe idem a 2:400 000 19:200$000 

4 Apontadores sen -
do l para cada 
arsenal.. . . . . . . a ~: 000$000 8:000$000 
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4 Porteiros idem. a 1 : 200$000 
Guardas de policia a l _ 500 

diarios . 

Rs. 

4:800$000" Art. 1.0 Todo operario jornaleiro perten
cente ás officinas publicas , propriamente 
rlitas, das repartições federaes da Republica, 

------ que tiver comparecido ao trabalho, no dia 
122:800$000 anterior e subsequente ao feriado nacional, 

terá direito a seu vencimento integral diario 
Sala das comm1Esoes 24 cle setembro de nesse feriado intercalado . 

189 1. - A.ugusto . evero, relator. 

PROJECTO N . 197 B, DE 1893 

Redacção para a 3j discussão do p;·ojecto 
n. 197 A. deste armo 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l ." Fica o governo autorisado a au

gmentar de mais 30 0 / 0 não só os vencimen
mento·· dos mestres, inclusive os do alfaiates, 
cont_ramestres o opera.rios dos Arsenaes de 
M_armha e Guerra da Republica, comprehen
tlidos os empregados civis, como os venci
mentos dos empregados da Estrada de Ferro 
C~ntral do Brazil, da Estrada de Ferro do 
Rio do Ouro e das demais estradas de ferro . 

Art . 2. º Para occorrer ás despezas resul
tante _ do augmento do art . l " fica o governo 
autorrnado a fazer operações de credito. 

Art . 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Sala das commissões, 18 de setembro de 
1893.-A Cormni.<são . 

EMENDAS APRESENTADAS .A.O PRO.TECTO N . 197 B, 
DE 1893 (EM 3• DISCUSSÃO) 

Accrescente-se onde convier: 
Seja crear1a nas officinas da Estrada de 

Ferro Central do Rrazil, no Engenho de 
Dentro, a officina de marcenaria na categoria 
de 2° ordem. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1893. -
Sampaio Fi3rra::;. 

Accre~cente-se 0nde convier: 
Empregados da Junta Commercial e em 

geral de todos os empregados publicos, cujos 
vencimentos não foram m~Ihorados, depois 
da proclamação da Republica. 

Sala. das sessões, 19 de setembro de 1893.
Mot·eira da Silva . 

Ao. art . l• depois das palavras-Central do 
.Brazil-accrescente-se: inclusive a do prolon
gamento. 

Sala das sessões, liJ el e setembro de 1893.
Rodolpho Abreu. - João de Avellar _ La
mounier Godofredo.-Palleta.- U1·ba~o Mar
condes. - Antonio Olyntho . 

Gamara V. II 

Art. 2.0 O operaria que tiver trabalhado 
effectivamente durante uma sema.na inteira 
e a subsequente, sem ter tido durante essse 
período nota, de máo proce 1imento provado, 
terá direito ao jornal de seu vencimento 
dia.rio no domingo intercalado. 

§ 1.0 A justificação de faltas de qualquer 
natureza, para devidos effeito . salvo as de 
fallecimento de mulher, pae, fübo .e mãe ou 
de casamento do operaria, não prevalecerá 
para garantia de direito ao vencimento de 
domingo. 

§ 2. o Quando o domingo a que ti ver direito 
0 opera.rio, cahir em dia feriado. regular-se
ba por este o seu abono isto é, o dia inteiro. 

Art. 3.º O operaria que, cm serviço extra
ordinario, tiver trabalhado du_rante to~o .º 
dia de qualquer feriado. ou dom.mgo, tera ~
reito ao abono rl e um dia e mais uma grati
ficação do proprio vencimento. 

Art. 4. 0 Todo o operaria no goso dos ~
reitos politicos de cidadão, ten~o seu yenc1-
mento garantido no dia do feriado eleitoral, 
não terá o dever de comparecer ao ponto d~ 
repartição, no acto do exercício d~ voto, s1 
residir e votar fóra do centro da cidade ou 
residir fóra do local da eleição . 

Art . 5. 0 Totl os esses direi to serão exten
sivos 2os sel'ventes elas offi.cinas publicas, in
clu i ve os das officioas dos telegraphos ; _como 
e referem a todos os operarios JOrnaleu·os e 

aprendize , que1· sejam ef:lectivos, que~ extra
º umerario , à excepcção dos operar10s dos 
telegraphos . 

Art. 6 . 0 O veDcimeoto diario de todos os 
opera.rios será Lixado em duas partes, nas 
officioas em que não estej <t ''.do p tacla esta 
di vi ão, sem alteração dos u.larws a q u.e cada 
um tiver direito, eodo : dous terço Jornal, 
um terço o-ratificação . 

Parag-rapho unico . Ç> venci~e~t.? elo aµr~n
cliz e servente não ter-a esta d1v1sao, porem, 
para o caso de serviço far- se- ba o calculo na 
mesma proporção . 

A rt . 7. 0 A ba e ou commissão do orça
mento, nos futuros trabalhos, par;:i a decre:
tação de clespezas de o:fficinas publicas,_ sera 
opportunamente determinada na razao de 
365 ditas de serviço n0 anuo. 

Art . 8 . o Todos os obreiros das. officinas pu
blicas terão classificaç.'\o em as .d:_versas cl~s
ses de salarios, conforme as apt1does profiss10-
naes de cada um, independente de trabalha-
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rem por empreitarlas; e aos mesmos, por e:x -
cepçã~ da rlispo··içõe do arL 3•, porque não 
lhes .rhzem respeito, .:eráo ex len i vas a:; 7a
rant1as dos feriados e dom111g-o-, reg-uli\urlo-se 
pefa norma se9uinle: o obrei:·o ~qu e tive1· 
trnbn l lwdo o!foctiv:1 mente durante o mez e 
produzir uma fé1·ia menor qne a <lo jornaleii·o 
na re. p0 cth·a classe tera •lireito aos ah ino· 
dos mencioo t1l<'S <lias , nu· qu:ws, por • erem 
feriado::. 011 domingo ·, não tiver comparecido 
ao t~·aba lho. 

Art. 9 . 0 I• ica o governo nutol'isnrlo n insti
tuir na olflcinas public:i a e;1rteim eco
nomica dos aprendizes sob :i ba e d;~ car-

leira er.onomic:i. pr ojectada para os aprendizes 
da Casa da ~loeda. 

Art. IO. A preseote lei terá immediata 
cxecm;iio. 

Arl. 11 . Ficam revogadas as disposições em 
cont1·aro. 

Sah das e<:"õe::i . J!) de setembro rle 1 9:1 .
Glicerio. - JlaUa Jlac/iarfo .- Ga;·cia Pire·. 

Accre cente ·se - Ficam elevaclo3 os venci
mento · rio pe ··oal technico<laCa"it da~Iocda, 
:,e;.rundo a :::eo-uiote t<tbellu. de numero cate
goria e Yeucimentos do mesmo pessoal ! 

Categorias Ordenado Gratificação Vencimento Total 

1 chefe do laboratorio chi mico ... .. . 
4 eo a1adores ... . .... . .. .. ........ . 
l chefe rla. cfficina ele gravura . . . . . . 

2 f!rava.lo1·e . .. . .............. · · ·· . . · 
l chefe dél- o1licimi. de fu11diçã.o .... . · 
2 <ijudaotes .. . .. . ..... . · .. · · · · · · · · · 
1 c

0

hel'1~ da oJTlcina de Jamio ução ... . 
2 ajudantes .... . . . . .. . .... .. ...... . 
l chefe da oHicina de machioa .... . 
2 ajudantes . . ..... ... .... . ... .. ... . 
l cbefe da dncioa de xylo-cbinii -o-ra-, 

vnra ...... . ... . .. . .. .. .. . ..... . 
2 ajud;Lntes . . .. .. . .. .... . . .. .. .. . . . 
l c~ ·fe da olficina ue e~tampariu .. . 
2 llJ udan tes . . ......... . .......... . 
l .fiel de b.tlnnça . ................ . 
1 auxiliar da secção de re:;i<leucia .. 
l de enbbta- artistico .. . ...... . .... . 

3:2008000 
2:400 000 
3:?0 .:ooo 
2:-100.· o 
:-:i : :,ino. ·ooo 
2 : 100$000 
;3: :200, "000 
2:.Joo: 1100 
3:~oo.·Joo 
2:-100.-000 

:1:200. ·ooo 
2 :400. 000 
3 : 200 . . 00 
2·400'000 
2 :400:-iOOO 
2.400.' "º 
2:000 .. 000 

1 :600:·000 
1 : 200:';000 
1:60~00 
I ·200.·noo 
1 :60t•. ·ooo 
1: 200SOOO 
1 :GOO. 000 
1:200:-;ooo 
1:60flSOOO 
l ::lO . · Ov 

1:0oosooo 
1 : 200$000 
1: tiOO .. 00 
i : 200.-·ooo 
1 : 200:::000 
l :200. 00 
l:tOO~OO 

4:800~000 
3: fj()Q .. 00 
4:800:-;000 
3: 6üü. ºQ,)[} 

4 : 800,.:000 
3:600. ·ooo 
4 :800:-'.;000 
:3 : l'.0·1~000 
4 : E00."'-000 
3:6'.)()/.00 

4:soo:·ooo 
3 :600$000 
4 :· 011~000 
:3 : COO.~O JO 
3:600.::ouo 
3:60 ~ no 
3:000,00U 

4:800SOOO 
1-1:410: ·o 
4: 011.' .oo 
7:200SOOO 
4 :suo. ·ooo 
1:200. ·ooo 
4: 800~000 
7:20:SOOO 
~ :siJ:. noo 
7 :200.·ooo 

16 ele setembro de 1893. - Epitacio P essoa. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
adeantacla ,a hora, designo para a manbã a se
guinte ordem do dia: 

3" discas_ão do projecto n. 2í. de 1895. fi
xando a força naval para. o exere1cio de 
1896 ; 
Contimw ç~o da 3° di cussão do projecto 

n . 15 , ele I 80o, adoptanno, com a emenda que 
offerece. o proj ecto n. 83 de 189.J, que auto
risa. o Poder Executivo a reor11anLar o ser
viço de immigração e colonLacfro da 'Lnião, de 
coufürmi<1ade com as ba~es que apresenta ; e 

opina pela r~jeição do aubstituti vo apr esen
t <1 do 1rn 311 discussão c1o mesmo projecto ; 

3 • rliscu~~ão do projecto n. :l6, de 189-L 
dispondo que os bens das ordens religiosas, 
declarado- proprios nacionaes ou como len~ 
vaaos, ma que continuarem ao ·erviço do 
culto catbolico, ejam reconhecidos pro
priedade da. igreja catholica, no uso e goso 
dos instit.utos ou pesoas religio>a que delles se. 
achavam de po~ e ao tempo da promulga~ão 
na. Con t1tuição da Republica; 

3• tliscu~ão do projecto n . 80, de 1893, 
permittinào ao emprega.do fedem.! transferido 
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á. administração municipal ou á r1o Estado 
continuar a concorrer para o montepio da 
r epartição a que pertencia, sem prejuizo do 
novo montevio municipal ou e tadual; 

l " dbcussão do projecto n. 4 A, de 1895, 
decla.rando rfe commis ão os cargos de cheres 
das repartições de fazenda da União, torna 
depenrtente de processo administra tivo fl 

demissão dos empregados de concurso e re 
voga. o art . go d;i lei n. l 91 B de 30 de se
tem~ro de 1893 e mais dlsposições em con
trario; 

2'. discussão do projecto n . 59. de 1894, 
ext~n?-"urndo as legações do Mexico. Venezuela, 
Bollv1a, Sui -sa, Russia e Aust1·ia-Hunrrria e 
dá outra' providencias; º ' 

2" discussão do projecto n. 218, de 1894, 
re ta belecendo o lc ga.r de profosrnr de primei
ras let tras do Arsenal de ~farinha da capital, 
creado pPlo regulamento de 2 de maio de 
1874, e dá outras providencias; 

3ª discusPão rlo projecto n. 141 , de 1894, 
n:and<indo reverter ao erviço activo do exer
ctto o capitão reformado Jeronymo Ferreira 
França. e interpret:t. o arL 9°. n . 2, da lei 
n. 648, ''e 18 de agosto de 1852; 

l" diSCUS'3âO do projecto n. 2 14, r1e 1894, 
concedendo <'.to Banco Iniciador de Melhor;i 

-mentos, cessionario do contracto celeb ra•'o 
em 27 de agosto de 1890, para fundação de 20 
nucleo. agricolas nos estados do norte, mm o 
engenheiro José Americo dos Santos, o prazo 
de dous annos para a. C(lnstituição definitiva 
do primeiro desses nucleos, deuominado- lni
ciador-, funr1ado no municipiu da Barra do 
Rio das Contas1 no estado da Bahia; ficanrlo 
i;;em e1feito a conce3são dos dP.zenove restan
tes; 

Continuação da discussão do requerimento 
do Sr . Cunha Lima. 

Levanta-se a sessão ás ' ,1 horas e 10 minutos. 

29ª SE SÃ.O Eill 12 DE JUi\llO DE 1895 

Presidencia elos Srs . i l r thiir Rios (1° vice-pr e
s:clente), Costa A.::eveclo (2° vice-pi·esidente) e 
Anhm· Rios (1° vice-1Jresidente). 

çalo de Lagos, Torres PortugaL Thomaz Ca
valcant i, Ildefonso Lima, João Lopes, Pedro 
Borges, Helvecio :Monte, AU"USto se~·ero~ . 
Francisco Gurgel, Junqueira Ayres, Cunha 
Li ma. Silva Mariz, Trindar'e, Cbateaubl"iand~ 
José Mariano. Ar·thur Orlando, Martin Ju
nior . Gaspar Drummond, Coelho Cintra! Lujz 
de Andiade. Marcionilo Lins. Coine!Jo da, 
Fonseca, Lourenc;o de Sâ.. Mer1eiros e Albu
q 11erque, Gonça.lves Ma.ia, Miguel Pernam-
buco, Carlos Jorge, Fernandes Lima. Ro
cha. Cavalcanti, Octaviano Loureiro_ Olym- · 
pio de Campo~, Meneze!' Prado. Gemini~no 
Br·aziL Gouveia Lima, Zama, Santo p , re1rtt .. -
Augn .. to de Freitas. Neiva, Milton, To. ta,. 
Manoe l Caetano, Aristides de Queiroz, Edu
ardo Ramos Pauta Guimarãe ·. Vergue de· 
Abreu, Jo~é 

0

lgnacio , Flavi.o de Araujo, Rc-d1'i
gues Lima. Sel!a tião Landulpho- Paranhos 
:.\Jonteuecrro, Athayde Junior, Torquato Mo
reira. G;idino Loreto, Anronio de Siquei!a .. 
José Carlos, França C«rvalho. Lopes T1·ovao, 
Americo rfe M;. t1os, Lins de VasciJn?ellos, Al
berto Torres Beli-ario de Souza, Er1co Coellrn, .. 
Julio Santos'. Fon eca Portella, Euzebio de 
Qu iroz, Silva ca tro, Nilo Peçanba. Ernesto
Brazilio, Sebastfüo de Lacerda, Paulmo de 
Souza Jun ior, Almeida Gomes. Campolina,. 
Lima Duarte. Carvalho Mourão , Vaz d.e
Mello . Monteiro de Barros, bagas Lobato, 
João Penido, Gon~alve Ramos. Luiz Detsi ,. 
fortes Junqueira, Fra ne:Lco Veiga. Leoni~l 
Filho, La11Joun1er Godofredo, F rreira Pir~, 
Valia.dares, Cupertino de Siqneira, Theotorno
de Magalhães, Pinto da Fonseca .. A.rthur Tor
res, Manoel Fu lgencio, Simi.io da Cunl1 a, Olca
gario Maciel, Paraisa Cava.kanti, Lrndol}lhO· 
Ui.etano. Carlos das Chagas, Alfredo El!is, 
Paulo Queiroz, casemiro da Rocha, Drno
Bu1-no, Gu -tavo Godoy, Padua Salles, Pau
lino Carlos , Francisco Glicerio, Furta.do, 
Herculano de Freitas . Hermenegilílo c1e 
Moraes, Alves de Castro, Ovídio Abra.n
te , Urbano de Gouveiil, Luiz Ar1olpho, 
Lamenha Lins. Brazilio da Luz, Lauro 
Mi.iller, Paula Ramo::., Francisco Tolentino,. 
Emilio Bium, Fonseca. Guimarães, Martiil~ 
Co ta, Pereira da Costa, Marçal Escobar. Ap
par icio Marieme, Rí vadavia Corrêa, Vict.o
l'ino Monteiro, Aureliano Barbósa, Pinto da 
Rocha, Vespasiano de Albuquerque, Fran
ciscq Alencastro e Pedro i\Ioacyr. 

Ao meio-dia procede-€e á chamada a quai 
respondem os Srs . : Artbur Rios, Costa Aze- Abie- eª sessão. 
vedo, Tboma, Deltlno, Coelho Lisboa Tava- Deixam ele comparecer, com causa partici-

' res de Lyra, Alencar Guimarães Sá Peixoto pada os Srs- : Rosa 8 Si lva., Lima Bacury,. . 
Filete Pires, Gabriel Salgado, Mdtta Ba.cellar'. Enéas Martins, Costa Rodri 12 ues, Gustavo 
~ug:u to :Montenegro, Carlos c1e Novaes. Bri- Veras, José Bevilaqua, Tolentino de_ Carva-
c10 Filho, H_olla.nda de Lima, Luiz Domin-

1 

Jbo. Pneira de Lyr:t, FranciECO Sodi·e. Tolen
gues, Benedlr.to Leite, Eduardo de Berrêdo til .o dos Santo, Marcolino Moura, Serze11ello · 
Anisio de Abreu, Kogueira Paranao-uá Ar: Conéa Alcind~ Guanabara, P nce de Lecn,.... 
tlrnr de Yasconcellos, Frederico Borges,' Gon- Urban~ Marcondes, Mnyr-ink, Landnlriho de-
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Magalhães, João Luiz, Alvaro Botelho, Ribei
ro de Almeida, Rodolpho Abreu, Lamartine, 
Costa Machado, Almeirla Nogueira, Domin
gues de Castro, Adolpho Gordo, Moreira da 
Silva, Cincinato Braga, Xavier do Valle, 
Mariano Ramos e Angelo Pjnheiro. E sem 
cau,a os Srs. Viveiros, Chri~tino Cruz. Pires 
Ferreira, Francisco Benevolo, Arminio Tava
r es, Ara.ujo Góes, Clementino do Monte Leo
vigild_o Filgu~iras, Cleto Nunes.Oscar Godoy, 
Agostmho V1dal, Barros Franco Junior 
Ferraz Junior, Octaviano de Brito Domingo~ 
ele Moraes, Costa Junior, Buenu de Andrade. 
Vieira de Moraes. Alberto Salles. Carracciolo 
e Almeida Torres . 

E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. ~iilo Pe~anha. vem re pon
der ás arguições menos cortezes da illui;otrada 
redacção da Ga::;eta de Noticias, a proposito 
rlesse projecto julgado hontem objecto de de
liberação pela Gamara dos Deputados . 

9 popular orgão :fluminense flxerce um cli
reito incontestado, fazenr'o a crit ica dos de
bates parlamenta1 es ; cabe-lhe como aos de
mais representantes da opinião publica, a 
faculdade de fi calisar os trabalhos do Par
lamento, zelando a liberdade e defendendo 
a lei. 

Mas a Gazeta podia chegar a taes resulta
dos, sem perder a linha de delicadeza e de 
respeito,ennobrecedora de todas a tentativas 
e de todos os di-sentimentos. (Muito bem). 

Na, 11.ypotbes_e a a~ignatura. do deputado 
ao PI OJecto nao o pode arrastar á mais es
treita solidariedade com o seu espirita e com 
o seu contexto. 

<? con?urso ~le nomes ás propostas legis
latryas e estr1c:tamente uma condição de 
ap01amento regimental, base preliminar de 
melhor e de ~ais amplo j uizo. (1lpoiados .) 

A Camara Julga objecto de deliberação um 
projecto de lei. 

_E porque a Gamara as im pro•·ede, quer 
dizer que ella seja obrigada á approval-o? 

A ~d~i~tir uma tal doutrina, prejulgadora 
e pr~udicial, para que a existencia de Com
ID!ssoes Permanentes estudando os projectos, 
e JUlgande sua opportunidacle ? 

Póde co!'.lvir em que o espirita da critica ria 
Ga~eta SeJa razoavel fóra das praxes e rlos 
habitas do Parlam~nto, mas -porque e:rnrcer 
a censura com tanta descortezia, e com tanto 
azedume? (Muito bem; muito bem.) 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 2" discussão o projecto n . 27, de 
1895, :fixando a força naval para o exercício 
de 1896. 

O Sr. Coelho Oint.ra-Permittirá. 
a Gamara que venha perturbar o silencio com 
que tem r ecebido e votado as leís de força, e 
a illust re Commissão de Marinha e Guerra 
consentirá que o orador en tre no debate, mas 
não para elucidal-o nem para desenvolver 
theses, o que de modo brilhante farão os il
lustres membros da commissão . 

Entrando no debate, chama a attenção da 
Gamara para a conveniencia inadiavel de rlar 
melhor direcção aos negocios da marinha, 
qual a de autorisar o governo a tomar as 
providencias que jul!!ar acertadas concernen
tes a tão importante ramo da administração 
publica . Basta simples vi ta retrospectiva 
para provar que em periodo lJão muito curto, 
tem sido constante empenho do governo con
cei:ttrar no Rio de Janeiro todos os elementos 
da administração da marinha, a despeito do 
conselho e da experiencia de provectos admi
nistradores, manifestados, não ~Ó em a.ctos 
administrativos, como em luminosos relato
rios . Dessa temlencia constante de concentrar 
no Rio ~oda a força armada, sem um principio 
que m11;or~ os e:ffeitos perniciosos desse sys
t ema, so pode r e ultar pasmo, admiração. 

A· dependencias do Ministerio da Marinha 
nos Estados estão em verdadeiro abandono. 
Arsenaes em que se teem gastos rios de di
nheiro não teem siquer a utilidade de servir 
como mera admini tração local para reparo 
dos nossos navio . Os do Pará, Pernambuco 
e Bahia estão em completa ruína, sem quo se 
tome qualquer medida tendente a melhorar 
suas officinas e habilitar essas repartições da 
marinha a bem cumprir o seu dever. 

Nunca se curou de remediar esses males: ao 
contrario como que ha firme proposito em 
fazer as pessimas condições da marinha. 

O orador observa que os nossos jovens of
ficiaes, sem a instrucção que só as evoluções 
navaes podem ministrar, sem mesmo oco
nhecimento da tactica naval, levam mezes e 
annos em passear pela rua do Ouvidor, não 
raro se deixando arrastar pelo turbilhão da 
politica. 

Pensando assim, é que vem submetter á 
consideração da Gamara uma emenrl a ao pro
jecto em discussão que, a seu ver, terá como 
e:ffeito minorar os males que tanto affiigem a 
classe da armada. As reformas e e repartições 
e suas dependencias só teem contribuido para 
peiorar o serviço, e a consequencia desses 
desacertos administrativos tem sirlo o esban
jamento de enormes quantias, ficando a ar· 
macla sem os elementos de defesa necessarios 
á ll'Uarda da nossa costa. 

Deante do nosso material tluctuante, sobre 
o que se está praticando, não podemos deixar 
de sentir apprebensões, vendo que, longe de 
minorar os estragos produzidos pela revolta 
em navios que no paiz podiam ser facilmente 
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- concertados, mandamos ao estrangeiro, com 
prejuizo, não só dos cofres pu blicas, como das 
condições de estabilidade a conveniencia dos 
proprios navios. 

Pretendendo-se manrlar para os e talleiro 
da Europa navios que constituem modelos de 
architectura naval verdadeiramente brazi
leiros , como a Trajano, hoje Tonelero, a Giia
nabara e a Parnahyba, o orador reclama a 
attenção do honrado Chefe da Nação. pela 
simples razão da época excepcional em que 
serão inumera as de-pezas sem ha,er con
veniente vantagem nos reparos e concertos 
que se pretendem fazer . 
Occupa-se p irticularmente da Tonelero,navio 
que dá nome a um systema de construcção 
naval, inteiramente brazileiro, no qual se pro
cura substituir a<> caldeiras por outro y-
tema, diminuill'lo o seu numero, e portanto. 
a ua ma,rcha. 

Hoje que se pretende augmentar a veloci
dade dos navios, que està provado que o 
poder Da-rnl é tanto maior quanto maior a 
facilidade das evoluções e a ua correspon
dente velocidarle, é um grarn erro reformar 
as caldeira deste navio reduzindo a ua 
marcha a sete ou oi to milhas. 

Eis porque o orador apresenta emendas ao 
projecto, vasa'las nos moldes da Legislação 
ingleza, creando o almirantado da nossa ma
rinha, supprimindo outras repartições e es
tabelecendo uma organisação homocrenea. 

Foi este sempre um sonho dos nobre ma
rinheiros que illustraram a pasta da ma
rinha. 

Outra cu·cumstancia imperio·a que demo
vem o orador a encetar o debate . é. pedindo 
a ilustre Commissão de ~Iarinha e Guerra 
que elucir1e a que tão, ver que com a actual 
organisação, jamais conseguiremos u ma ma
rinha educada nos princípios da disciplina e 
conhecimentos militares. 

Temo , é verdade o conselho naval, macS 
por ua acção meramente consulti,a, não 
póde produzir resultados praticas . 

O Sr. :Mini ·tro da J\Iarinha em seu ultimo 
relator io reconhece a conveniencia de atten
der- se a estas reformas . 

As opiniões que acaba de ler, não só do hon
rado Mini·tro da J\Iarinba, em quem reco
nhece competencia, como do trabalho de um 
distincto official da armada, são a melhor jus
tificação que póde apresentar á Gamara das 
emendas que t em a honra de r emetter . 

Além destas me idas autor isa o governo a 
r ever diversos regulamentos em que se ub
dividirá a repartição de marinha e, pondo-as 
de accordo com as bases trocadas nas ernen -
das, organisar um systema que possa á se
melhança do systema inglez, t razer g~andes 
beneficias a administração da marinha. 

Tendo provocado o debate,desce da tribuna 
na esperança de que a ilustrada Commissão 
de Marinha e Guerra, tomando em considera
ção as idéas que apresenta, ha de desenvol
vei-as com o criterio e patriotismo que fazem 
o apanacrio de seus distinctos membros .(Jluito 
bem, 11rnito bem.) 

O Sr. Thomaz Ca.valcant.ii -
Sr. p1·esidente, não estava presente quando 
principiou o seu discurso o illustrado depu
tado por Pernambuco, motivo por que não 
ou vi a razões que S. Ex . apresentou para 
justificar a ua emeo<la apresentadas ao 
projecto em discussão . 

Estas emenrlas, Sr . presidente, conteem 
idéas que não podem ser comportadas pela lei 
de fixação de força. A mataria contida nestas 
emPnda, deve fazer parte de um projecto em 
separatlo, como a commissão ponderou em 
seu parecer. As idéas desta emenrla são novas; 
precisam ser sufficientemente estudaclas . 

Pela primeira vez aventou-se uma reforma 
ne te sentido, e comprehende a Gamara que 
não podemos acceitar, em 3' discussão. uma 
emenda, que vem alterar o erviço estabele
cido, dand lhe uma organisação inteira· 
mente nova. 

Em conversa ja t ive occasião de dizer ao 
illustre deputado por Pernambuco que suas 
idéas seriam tomada em con ideração pela 
Commissão de Mariuba e Guerra e ella se 
comprometteria r1e apresentar projecto regu
lando a ma.teria de que S. Ex . cogitou na 
emenda. 

Por este motivo, Sr. presidente, peço ao 
illustre deputado que, em logar de apresen
tar esta emenda para fazer parte do projecto 
de fixação de torças . apresente-a em projecto, 
oqual,iudo a Commissão de Marinha. e Guerra, 
esta, . depoi de estudal -a con rnnientemi:nte, 
apresente a consideração ela Gamara proJecto 
sobre o a sumpto. 

Jâ. que estou com a palavra, r. presidente. 
de\o fazer uma declaraç<lo a ramara dos mo
ti Yo por que a commi~são julgou conve
niente reparar os diversos paragraphos do 
art . 2° . 

A commissão, seguindo as normas estabele
cidas pela Camara, não só na pra.tica, como 
no seu regulamento, separou na proposta de 
fixação de forças todas as materias, que ~l'a_!Il 
estranhas ao assumpto . De umas a cornm1ssao 
pretende apresentar projecto em separad\>, 
regulari!>anrlo o ser viço pedido _pelo ::>r . mi
nistro da ma.rinba no seu relator10. 

A outras a commissão não pó~e de modo 
algum dar seu assentimento . 
A~sim é que o pedido feito _pelo Sr . :Olinis

tro da Marinha para reduzll' as escolas lle 
aprendizes marinheiros não t eem o voto da 
commissão, porque importaria em acabar 
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:ateiramente com os elementos de que se dis
J>Õe para o preencbimenfo da marinha nacio
·nal. 

sr. pl'esi lente. todo os officia.es de marinha 
sã.o:l.ecorde· em d1:1.er que, no diaem que forem 
reduzidas e" as cornpanhia< a tãu limitado nu
mero. a no:.'· arma.rla. -ficará.inteiramente des· 
oro-anisada, vü;to como não t~rá elementos 
j)a.~a. a substituição 1le seu pessoal. 

Relativamente ao § 8° a commis~ão reser
va-se pa.ra. a.presentar uma emenda na oc
easião em que e discutir o Orç--0.mento da 
"'-farinha, a. rubrica- Obras do • Iinisterio da 
J.Iarmha. 

São estas :is raz-es , Sr . presidente, que ti-
1d1a. de a.prcs~ntar não ó relati varnente ás 
emendas ap1·e·enrada pelo illu ·tre deputado 
por Pernambuco. cumo a respeito da ::mp
pres·'ío que a commb,,ão faz de algun · pat-:t
<J;raphos do art. 2''. 

Te11ho concluído . 

OS;:- _ JoCSié Carlos - Bem razão 
-!ive, Sr . presidente, em olicita_r de Y - Ex. 
expli t!a.ções obre o rnoJ.o de con.lllerar-~c as 
emeru:la.5 oíforec;das pelo no re ~eputad? por 
Per-m1mbuco ao pro.iecto de fixaçao da força 
naval par a. o exercício de 1806 . . 
A~ palavras de V. Ex: , rep~oduz1nclo. o 

-texto uo art. 13 1 rfo no so Reg11nento, dt -
J>l!ns:i.m-me r1e requerer que essa emendas 
sejam ret•radas da dLcu ·são, para con t tui
rem projecto se parado . 

Ne ·tas condiçõP , into me na obrigação 
a.penas de ützer uma fr; eil'a crit ica. da admi
nistra.c;rio acrual da marinha, tão sómente 
para corresponderá ,gentileza do convite que 
me fo• dírig1rlo rla tribuna. pelo Jllu_trado 
· migo r. Coelllo Cintra, deputado por Per
nambuco. 

Sr. presi lente, a. leitura do relatorio ap1·e
·sentado ao Sr . Presidente da. Republ ica pelo 
=espeitavel _\.lmira.nte Elisiario Barbo a. ecre
ia.rio d11 .. •e rocio da _llrinha rela.toriJ que 
eu cbamare º a.nte o Lri te in \·entario da. ma
rinha de guerra nacional. encheu- me o espí
rito de apprehensojes serias e dolorosas. 

Considero, St'. presidente, a 11ossa ma
r-inha de guerra no período agudo de uma 
liqui lação forçada · tal é a gravidade da 
.sua, situação. tanto:; e tão diffic:e·s -ão o 
e.m.ba.raço· e as incertezas que e avo
lumam em torno de ua administração . 
(Apaiarlos.) 

Sr. presidente, si q~a.ndo se tem boa f~r
ra.menta, ma. e ta esta, entregue a operarias 
mão·. conta-se logo que a obra. sabira má ; 
a.lcule agora. Y. Ex· quando a ferramenta. 
.de boa., Que era., ficou es_traga.da e os ope
l'arios continuam a ser ruius ; qual o resul· 
tado a esperar ~ 

A Gamara dii-á . 

------- - ---
O Sa . ERtoo CoEr,no - Quanto ao pessoal , 

parece-me que isto e uma queslão ele trans
fusão desano-ue . 

O SR . JosE CARLOS - r . presidente, ne te 
in.-entario feito pelo Sr . • \lmirante El · ia.rio 
Barbora. ba lacuna graves_ S . E:cas· umindo 
a di!'ecção do negocios da marin lia. logo 
depois, póde-se dizer, dos acontecimentos que 
tomaram o titulo de «revolta. da e,quadra> é 
de uma. resen·a exquisita. com rela•-ão aos 
ofi'icia.es que e rebellaram contra o governo 
co istituidQ e que Jlerturbaram tão profun
damente o funccionamento da >ida. nacional. 
( 4poiados .) 

Entretanto , V. Ec e a. Cam •ra, as im 
como a 'ação inteira, sabem que o- acto do 
ex-presidente da Republica o r. mai·echal 
Floriano Peixoto füram to os a.pprovados 
aqui , e agora contir111ados pelo Sena•lo , 
!la.vendo entre elles alguns 1·efet'an tes aos 
generae da arma.da, chefes ela. i·evolta . 
(Muito bem.) 

Em contraposição, porem, a este silencio 
do nobre ecretario dos -·egocio' da :\Iarmha, 
no relatorio que apresentou ao S1·. Presi
<lente da Republica, S. Ex . . em acto da 
CC'.onomia interna da sua repartic;·ão, segue 
uma pratica que não póda merecer os nossos 
applauso· . 

A Camara dirá a sua. opinião a respeito da 
-:ea-uinte ordem dada à Contado 'ia de .fari
nha . com rdação a officiae· reY lto.su· vindos 
elo Ri.o da Prata presos para responderem a 
proces o mil itar . 

Lê- e no Diario Official de 7 de junho de 
1805 : 

« Expediente do :.\Iinderio da • farinha de 
31 de waio de 1 95 : 

A' !'onfa.doria., autorisa.ndo a accei ta.r a let
tra saca.da pela legação em Montevidéo, a 15 
cl ste mez,no valor rle 2 :038. 020. e4uivalentes 
a 361 pe·os.ouro urugua.yo.com 46 ceutesimo_, 
devendo se:· 1·an-egadas a~r primeiro· te11en
tes Adol1>h 1 Yictor Paulino e Fra.nci rn C
·da. Co ta. Lima, para erem des,·ontadas em 
seus futuros vencimentos , as quan tias com os 
mesmo-: dispendidas, conlbrme indicam os 
docum<>nto que se r emettem, justificati>os 
da. citada. lettra. » 

o Sa. BRLIO FILITD - E' gra>e . 
O R. Jo·É C.-1.aLos- E' gravíssimo, Sr. pre

sidente. (Apniados.) Não sou suspeito quando 
l'a.llo da. marinha. Sempre a tenbo r1etendido, 
sempre tenllo procurado tirar àe cima de seu 
homb 1 os o enorme peso de aceu~es em 
grande parte injustas e apaixonadas . (Apoia
dos.) E tes dous offi ciaes servinm nos navios 
da esquadra rebelde , retiram-se para o Rio 
da Pl'ata e por lá andaram até o dia em que, 
tocados pela reflexão e pelo amor da terra. 
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natal, apresentaram-se e responderam a con
selh_o ele guerra, 
_ Sa.o transportados presos para est.a capital, 

sao. subrnettidos a julgamento, que ainda. não 
esta cone! uido. e o Sr . ~Iinistro da .j!arinha. 
por anticipa· ão desse mesmo julgamento, 
manda canegar a esses officiaes aq uella. im
portancia, pi1,ra ser descontada em seus futu 
ros vencimentos! 

o Sr. VE PASIANO DE ALBUQUERQUE - Fica 
para as kalenda gregas. 

.o SR . . JosJi: CARLos - Como é que o Sr . Mi 
n1stro. da Mar inha podia lançar mão desse 
expe_9.1ente ~ Poi o que se gasta com a co11-
duc9ao de preso milita.res cal'rega-se como 
dt vida ao. d~liyuente, para sei·-I he descontado 
em seus !ururos vencimentos~ . 

Quando mesmo o Sr. i\!Iinistro da Marinha 
contai:; ·e com a absolvição infnlli vel desses 
~tl'lci aes, podia proceder do modo por que 
>.0Z ~ 

O R. Barcro Frrno- E ê isso que provavel
mente vne acontecer : já temos tirlo tantas 
amostra neste sentido . . . 

O SR. A1woN10 DE SIQUEIRA- Só em um dia 
foram ab,olvirlos unanimemente mais de 15. 

_O Su. . Jo-É CARLOS- Eu tinha razões para 
nao >ir à tribuna occupar- me com as umptos 
tla ma.rinha; mas são tanto e tão repetido~ 
os actos que me pa1•ecem pouco acertados da 
actua,l administração. que receio que esta 
marinha, que devia ser remon tada com cui
d.ado e' peciaes e sem paixões (apoiados), fos~e 
re ervarla para o r . Almirante Elisiario 
Barbos a tri te incumbencia de enterral-a 
cada vez mais . (Apo iados.) 

UM SR . DEPUTADO- Mas os ministros não 
teem responsabilidade alguma . 

o SR. J OSÊ CARLOS- Bem sei que o uoico 
:re-ponsavel perante a Nação é o Sr Presi
<lente. da Republica, e já nti. sessão passada. 
deixe~ bem claro que é por llrna imples 
<J.~1e-tao de ha bito que nos r eferimos aos mi
nistros, quando o reo·imen actual só creou 
um unico responsavel~ que é o Presidente da 
Republica . 

o SR . ARTf!UR TORRES dá um aparte . 
O SR . . Jo ri: CAR.Los - Mas V. Ex. não fal

lava com grande fü.cilidade o anno passado~ 
O SR i\R'l'FIUR ToRREs- Fallei sempre com 

toda a franqueza . 

O SR. JosÊ r.-IBLos-Creio que não ha aqui 
na Camar3'. quem tenha difficuldade em fal
lar do P res!llente da Republica, mesmo quan
do em e.-tado de sitio. Basta lembrar a V.Ex. 
com que <lesem baraço e sem o menor con
stra11gimento fallou- se sempre nesta Casa da 
pessoa do ex-vice Presidente da Republica, 

(apoiados , ) e fez-se a critica de seus actos. 
( Ap?iados . ) 

O que não é razoavel nem pôde merece.r 
boa qualiftcaçc1o é, para incen,,ar- e a pessoa. 
do Sr . Prudente de Moraes e sustentar-se o 
seu governo, ser preciso inventar-se a todo o 
momento boatos e perversidades que não
podem ser recebidos com agrado pelo illustre 
ex-vice Presidente ria. Republica. (Apoiado.~ . ) 
Cada um no seu logar; cada um a seu tempo. 
( Apo:ados. ) 

Sr . presidente, o nobre deputado por Mi
nas Geraes veiu o:l:Iere.-:er-me occasião para 
eu fazer algumas ponderações a respeito rla 
maneira injusta e condemnavel com que 
mui tu t eem julgado o Sr. marechal Floria
no Peixoto, depois que deixou o poder_ 
( Apoiados . ) 

O nome do illustre ID'lrechal tem sido e 
continüa a ser explorado indignamente. 
(Ap oiados. ) 

O SR .. JoÃ.o PENrno - E calumniado. 
O SR. Jo~É CARLO - Ja não se contentam 

com o que inventam e fazem coner mundo a 
re~peito do modo ele Yer e elas tenções do 
nobre marechal. com relação ao Sr· Presi
dente da Republica, e da marcha dos nego
cios publ i ·os . At.tr1buem á.quelle grande pa
trio a tanta- cou,as que seria fatigante enu
me!'al-a.· todas, para bem se avaliar até onie 
tem chegado o espírito inventivo do::. b1Ja
tei 1·os . 

Entr"tanto, Sr. presidente, o honrado m:i.
r echal la no seu recolhimento, só pede a 
Deus que tenhamos juizo (riso) e que o dei
xem socegado cuidar d·~ suasaude . 

O SR . NILO PEÇA"-11.\ - Até inventaram 
um Cuba.ngo pa.1·a glol'ia da policia . 

O StL Jo Ê CAR.t.os - A mim mesmo disze
me o marecl1al qLrn procurasse por todos os 
meios ::,er· bJm para a Republica e sustentar· o 
governo do Sr . Prndente de Morae , como 
havia ido bom par·a elle e su tentado o seu 
governo durante os tl'i t ~s dias da revolta. 
(llfaito bem . ) 

A sua missão estava acabada; a elle havia 
cabido a parte mais inl!'rata; ao Sr . Prudente 
de Moraes caberia complutar es~a obra, ?º~
solidando por uma vez a Republica Braz1le1-
r a. . Si S . Ex. t1vr:sse de receiar de alguell!-, 
seria de outros, ma nunca de Floriano Pei-
xoto. (Miiito b,,m .) _ 

Vê V. Ex., Sr . pr ' sidente, que tenho razao 
d' dar parabens á mmha fortuna por ter o 
illu tre deputado por Minas dado occasião de 
tazer estas declarações . 

o SR . ARTHUR TORRES - São muito hon
ro~as . (Apoiados.) 

o SR . J osJi: CARLOS - O Sr. marechal Flo
riano pede a seus amigos, aconselha a todos <> 
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maior apoio, a maior dedicação á consolidaçã,o 
da Republica, ustentaodo-se o governo civil 
inauaurado a 15 de novembro . (<\i'uito bem.) 

Tudo quanto é fóra disto é engrossar. 
(Apoiados, riso . ) E:;tão especulan lo e per
suadem-se de que servem bem ao Sr. Pru
dente de Moraes incommodando o marechal 
Floriano . 

o SR . BRICIO FILHO- V. Ex. está prestando 
grandes erviço· a este paiz com a decla
rações que faz. (Apoiados.) 

O Sa. JosE: CARLOS- E hei de faz~r mais 
outras, porque os senhores não sabem o que 
tenho guardado. (Riso . ) 

o SR. GEMINIANO BRAZIL d::í. u m aparte. 
O SR. Jo É CARLOS-O Sr. marechal Flo

riano só não me tem dado conselho e não 
tem procurado informar-me sobre o que se 
passa em Sel'gipe, na Barahyba , em Alagôas 
eoutros Estados . 

O SR. . GouvEIA. LIMA. dá um aparte. 
O SR. JosÉ CARLOs- Sobre isso não disse 

cou a alguma. Elle conhece bem o- senhore 
todos . (Riso . ) 

o SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS- E ainda conhece 
mais o sr . Valladão . 

o SR. Josril CARLO -E si S. Ex. o Sr. Pru
dente de Moraes não seguir o exemplo do 
marechal, está no matto. (Riso.) 

Sr . presidente. sobre este parentbe is, que 
fui levado a intercalar no meu discurso, nada 
mais direi por hoje . 

Continuem.os, pois. Sr. presidente, na critica 
do que expõe o Sr. Almirante Elisiario Bar
bo a no inventario que fez da marinha de 
guerra nacional . Di~ S. Ex.: «0 Tonelero 
(ex-Trajano) e o Vinte e Quatro de Maio (an
tigo Aquidaban.) teem de ir á Europa afim de 
fazer reparos radicaes» . 

E' ioacreditavel Sr . presidente, que, jus
tamente quan' o se apregoa por toda a parte 
que o governo está resolvido a fazer eco
nomias, naja quem e lembre de mandar o cru
zador Trajano concertar na Europa, navio de 
madeira que conta mais ele 20 annos de idade, 
que nada significa hoje na composição de uma 
força naval moderna e cuja" reparações radi
ca.es, como informa o Sr. Almirante Elisiario 
Barbosa. certamente custarão tanto quanto 
custariam dous bons torpedeiros do typo G-us
tavo. Sam pafo . (Apoiados.) 

Ainda mais, Sr . presidente, accrescenta o 
Sr . .Almirante Elisiario: «a viagem do Trajano 
será feita á vella», o que quer dizer que, si 
:por um lado economi a pes oal de marinha, 
por outro tera. de augmentar o de convés, por
que só assim este navio poderá fazer a tra
vessia para a Europa . 

Mas quanto custarão a conservação de sua 
guarnição em paiz estrangeiro, ao cambio 

actual, e o custo da reparação radical de que 
carece o T1·ajano 1 

Sr. presidente, não me quer parecer que 
S. Ex . o Sr. Presidente da Republica já te
nha lit.lo este topico do relatorio do sen Secre
tario dos Negocio; da Marinha. Não, Sr. pre· 
sidente, S. Ex ., si ja tivesse t ido informações 
a respeito acredito que teria procedido como 
fez com a celebre peopo~ta da commi ão dos 
almirantes para iv ã. Europa. :fiscalisar a nos
sas construcções, contractadas com as casas 
Armstrong. Mit !hel & Comp . e Forges et 
Chantie1's rle la Mediterranée. 

S. Ex. não sabe que no Arsenal de Mari
nha desta Capital faz-se serão e trabalha-se 
até ás escura3 µara prompti:ficar-se com toda 
a urgencia o Trajano para seguir' viagem 
para a Ern.·opa. tal vez levan o a seu bordo 
um punhado de afilhados, que precisa ir re
temperar rorças perdidas durante a tempo- . 
rada longa da neutralidade. 

s.- Ex: não sabe que o Trajano esteve por 
muito tempo mettido a pique nos lodaçaes 
da Gamboa e que só depois de muito trabalho 
conseguiu-se fazel-o !luctuar e levai-o para o 
dique, onde passou por grandes repara
ções. 

o SR. VERGNE DE ABREU- E' um. calham
beque. 

O SR. CoELHo C.u\TRa- Ha muita cousa a 
contar do que se passa na marinha. 

o SR. FILETOPIBES-V . Ex . talvez saiba 
a razão por que mandaram voltar o Vinte e 
Quati·o de Maio e mandam agora saltir o Tra
jano, quando é sabido que os concertos da
q uelle encouraçado eram tão necessario . 

O SR. Jos:E CARLOS- ei mui.ta cousa. 
(Riso . ) 

o Sa. FILETO PIRES-Então vá. contando. 
O SR. JosÉ CARLO -"\.Ex:. quer que eu 

diga tudo em um só dia ~ Não será prudente 
ter algumas re:;ervas ~ Acha que é de bom 
conselho descarregar de uma vez toda a arti
lharia~ (Riso .) 

o SR . FILETO PIRES- Póde descarregar 
alguma cousa hoje, que ainda lhe sobra 
muito. 

O SR.. Jo É CARLO - Vamos devagar. Estou 
navegando de accordo com :i.s condições nau
ticas da esquadra que temos: pouca marcha, 
máo governo e pouca segurança . (Riso .) E' 
o que estou fazendo: não disponho de grande 
marcha ; e quanto a governo, preciso conser
var-me com uma tal o qual orientação para 
dizer só aquillo que devo dizer :i.gora, porque 
o resto direi mais tarde. 

Parece-me, Sr . presidente, que o Trajano 
nãq póde ir á Europa, porque vae provocar 
um rombo maior no Orçamento da Marinha 
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do que o que elle soifreu e o fez ir a pique 
na Gambôa . 

Quanto ao modo por que o Sr . Mini tro da 
Marinha quer reorganisar o material flu
ctuante, e esse um assumpto que poderia 
desenvolver nesta occa ião, si o meu illus
t~ado collega, deputado por Pernambuco, não 
tivesse apresentado um substitutivo que ha 
de forçosamente chamar-me á tribun~, si não 
for em seu apoio, ao menos para dizer al
gu~a cousa que possa esclarecer os compa
nhel.l'os que depositam uma certa confiança 
em mim, pelo facto de ter pertencido á 
marinha. 

O Sa. COELHO CINTRA. - Conta.mos com a 
sua especialidade para que tenhamos uma 
boa lei. 

o SR. Jos:E CARLOS - Não ha duvida algu
ma que a marinha deve ser reorganisada, 
mas essa reorganisação deve ser feita com 
estudo, com criterio e por pessoal deapai
xonado. (iipoiadosJ 

Condemno, Sr . president e, a construcção 
de grandes encouraçados. Bastam o Rf.achv.eto 
e o Aquidciban, que são dous excellentes typos 
no seu genero . 

O caso do ataque ao Aqiiídaban em Santa 
Catharina e o do Victor ia ela armada ingleza, 
mettido a pique ha um armo e pouco por um 
abalroamento, convenceram as potenc1as ma
rítimas de que os melhores elementos de com
bates não são os grandes navios, cujas. massas 
nota veis e relativa morosidade ele mov1mentos 
e falta de estabilidade os tornam incapazes 
de resistir com vantagem aos torpedos e 
aríetes . 

A porfia militar entre o canhão e a cou
raça illustrou-se tambem muito com as evo· 
lações do Aq_uiclabcin, passanclo impunemente 
as fortalezas que guarnecem a entrada do 
nosso porto. 

Essas lições, Sr . presidente, influiram para. 
firmar no almirv,ntado americano a convicção 
de que pequenos cruzarlores bem armados e 
de grande velocirlade são os melhores meios 
de defesa, manobrando contra ou de combi
nação com torperhüras; &, de accordo comes
ta ideas, o Secretario dos Negocios da :Mari
nha americana mandou construir uma verda
deira e ~ormidavel esquadra de t orpedeiras 
de 25 m1l!J.as ele marcha no mínimo . 

. Ainda nos vem á lembrança, Sr . presi
dente, o que se passou durante a lucta civil 
chilena, no porto de Caldera com o encoura
çado Blanco Encalado. 

Este navio foi surprehendido quando menos 
esperava pelas. torpedeiras Aln!'irante Condell 
e AZmirant·e L;nch, que lhe atiraram succes
sivamente cinco torpedos, dos quaes um de
terminou a perda do encouraçado. 

Gamara V. Il 

A marinha italiana dispunha de grande 
porção ele material fluctuante, velho e sem 
valor como arma de guerra. E' sabido, porém, 
que o almirante Saint Bon, quando min~stro, 
teve a enero-ia bastante para dar baixa a 
quasi quare~ta ~ayios, }ogo nos primeiros 
dias rla sua adimmstraçao, e mais tarde a 
cento e muitos . 

As condições actuaes da marinha italiana, 
considerada uma das mais poderosas, provem 
da energia de acção administrativa de um al
mirante que tinha a comprehensão exacta uo 
modo rle se formar uma eíjquarlra moderna e 
compatível com as exigencias da arte naval 
aperfeiçoada. 

Infelizmente, Sr . presidente, o Sr . 1\lmi
rante ELisiario Barbosa entende que ainda 
póde servir para alguma cousa seria a frota 
elos imprestave.is que figuram como padrão de 
,.,.loria da sua arlministração no ancoradouro 
de S. Bento . (.Múito bem.; apoiciàos.) 

Quer mandar para os es~aleiros iuglezes 
fazer reparações radicaes o Trajano, autorisa 
gastos enormes para reconstruirem os navios 
da ordem da Parnahyba, Pt·imei?"o de Ma-. ·ço, 
Poysandú, Orion, Lamego, Braconnot e tantos 
outros de igual importancia. . . 

Não, Sr. presidente, v Sr. Almirante Ell
siario Barbosa carece muda;r de rumo; S. Ex. 
navega muito ter ra á terra, precisa fazer -se 
ao largo e ver com os seus proprios olhos o 
que se faz em outros paizes 9.Ue nos podem 
ensinar a montar uma marinha moderna . 
(.Apoiados . ) 

E' possi vel que S. Ex .. ' assim procede1~do, 
seja levado pela necessidade de orgamsar 
uma marinha ao desejo dos neutros. que que
rem ter marinha que só faça evoluções dentro 
elo pôrto do Rio de Janeiro (riso), compo3ta 
de navios que não se possam afastar muito 
das ofilcinas elo arsenal e que permaneçam 
annos seguidos amarrados a quatro ferros, 
(muito bem) atrás de S. Bento. 

V. Ex., Sr . pre idente, que é deputado 
pela Bahia , deve recordal'·Se de uma celeber
rima canhoneira. alli construida, que tomou 
o nome ele T1·ciripe, que, em vez de caminhar 
para a .frente, andava para trás, quando não 
empacava (í-iso) . Ahiesta, Sr. presidente, um 
bello typo de construcQão para arvorar o 
pavilhão rlo navio-chefa da esquadra dos 
neutros. (Riso, apoiados.) . 

E' pena que o Sr . Almirante ElisiarLO Bar
bosa não se tenha lembrado tambem de ~an
dar para a Europa fazer reparacões .racl1caes 
outros navios do genero ela Tranpe, g.ue 
ainda faz figura no quaclro da força etrectiva 
da esquadra nacional. 

Sr. presidente, carecemos ele fazer uma 
limpeza geral no material flu?tuante. qu~ nos 
consome muito dinheiro. muita pacienc1a e, 
mais do que tudo isso, só serve para darmos 
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triste cópia da no ·sa incompetencia adminis
trativa para assumptos ele tal ordem. (Miiito 
bem.) 

O Sr. Presidente da Republica vae errado, 
carece ficar de sobreavi::.o, a respeito da di
recção que se quer imprimir aos negocios tia 
marinba . (Apoiados.) 

Pessoalmente r econheço e rendo a.o Sr. 
Aü tlirante Elisiario Béirbosa as mais justas 
homenagens pelo seu merecimento como ho
mem particular e offi ia,l tlistincto <la mari
nha antiga . Nisto não Yae a. obriga.çiio de, 
no posto de l'epresentanto da Nação e amigo 
do actual governe; desconhecer que S . Ex. 
não tem disposição ba~t,mte para. ser um 
administrador conveniente para a quadra 
actual da no.sa ma.rinh<L de guerra . 

Os factos ahi est.c"io se reprorluziudo com 
frequencia e o relatorio que S. Ex. :walJa_de 
apresentar •tO Si·. Presidente rla Repubhca. 
da prova sufiicientes ela fa lt'~· de pl'ep_aro 
paro. um administrador como. ex1Je que seJa o 
da marinha de guerra nac10nal, nas con
dições trjstissimas a que deixaram-na che-
gar . (Apoiados .) . _ . , 

Sr. presidente, esta m1~Ii:a oraçao Jª. vae 
longa e tenho r ece10 de lat1gar a Gamara . 
(Nao apoiados .) 

o SR . CoELRO CINTRA - V . Ex . está. pre
stando um relevante serviço_ (Apoiados . ) 

O SR. Joslil CARLOS- Não devo abusar da 
bonrlade com que sou ouvido pelos meus ge
nerosos collegas, comquanto tenha a certeza 
ele que o modo por que dou o meu recaQo 
não é dos que mais castigam a attença.o 
dos que ouvem. (Apoiados .) 

VozEs- Ao contrario, sempre é ouvitlo 
com agr:i.do. V. Ex . vae muito bem- · 

O S.a Josili CA:i,:tLOS- Mas como sou muito 
obediente ás disposições regimentacs e o 
Sr . presidente foz-me o favor ele avisa~ 
de que já lia. numero para se proceder a 
votação de mate.rias urgentes marcadas na 
ordem elo dia, vou me retirar da tribuna, 
convencido de que o Tr~jcino não irá. (azer 
reparações raclicaes na Europa, como pre
tende o Sr. Almir,mte Ministro da Mari
nha. 

S . Ex . _ha de pe1·doar do que aqui disse 
com relaçfLO aos nerrocios da marmha, e como 
pertenço àquelles que não gostam de d::i.r 
doses fortes de uma só vez, e preferem o sys
tema dosimetrico ( risadas ), en irei aos pou
cos ministrnmlo· lhe pequeninas doses, como 
a qu e acabo de fazer (riso), até que S. Ex . 
se convença de que 1.he faltam conilições para 
tomar a respoosabilicladc de reorganisar a 
marinha de guerra nacional. 

o SR. OcTAVIANO LOURIEmo- Não apoia· 
do. 

O SR. JosÉ CARLOS- E' o que tinha a 
dizer por hoje . ( il!fait-o bem, mitito bem. O 
01·aclo1 · d conipri mentado . ) 

O Sr. Presidente - A Commissão 
de Marinha e Guerra, a.ntes de apresentar o 
projecto que se discute, consultou si nelle 
podia incluir disposições ele caracter perma
nente. A Mesa, em füce elo art . 131 elo Regi
mento, respondeu que não podiam figurar 
em lei annna taes disposições, que deveriam 
con tituir projecto em separado, e a com
missão, depois da consulta á Mesa e em obe
diencia ao Regi mento, apresentou o projecto. 
Hoje, o illustre àepuLado por Perna,mbnco 
apresenta emenda que encerra disposição de 
ca:.·acter permanente, emenda que não póde 
ser acceita, em •irtudc do a1·t . 131. Elia 
deve constituir projecto csprcial , que será 
encaminhado á commissão respectiva pa,ra 
sobre elle dar parecer (iliú~to~ cq10iaclos.) 

Ar.ho que outro alvitre não póde ser se
guido. porque a disposição citada pelo nobre 
dept1tado, do art. 128, não tem apJJlicação ao 
caso. Diz este artigo. (Lê . ) 

Tanto na 2" como na. 3ª discussão de 
qualquer projecto, a. emendas ou artigos 
additivos creando ou augmentando despeza, 
ou recluzinrlo a receita publica, não poderão 
ser admittidos ao debate e á votaçáo sem 
prévio parecer da respectiva commissão. 

Ora a emenda não trata de a ugmentar 
clespezas, nem de diminuiJ: a receita publicfl , 
logo não teem applicação ao caso os arts. 
128 e 129, e o unico que se lbe adapta é o 
art. 131 em sua ultima parte. 

Diz o art . 131. (LJ.) 
A' vista disto, me parece que o i llustre 

deputado obedecerá à. prescripc;ão regimental , 
retirando a emenda que o:lfereceu para apre
sentai-a posteriormente como projecto . 

O SR . CoELIIO ClNl'RA.- Estou de pleno 
accordo. 

O SR. PRESIDEf';"'!'E- Continüa, portanto, em 
discussã.o o projecto n. 27, sem emendas. 

Ninguem mais pedindo a palavra, e ~mcer
racla a discussão . 

Em seguida é posto a Yotos e approvado 
em 31 discussão e enviado á Commissão de 
Reclacr;ão o seguinte 

PB.QJECTO i'i . 27 fül 1895 

O Coogi·esso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 A força naval para o exercicio de 

1896 constal'á. : 
§ 1." Dos of:Ticiaes elo corpo ela armada e 

rla.s clar;ses annexas que ~61• preciso embar:~ar 
nos navios ele gu,erra e transportes da Uu1"'º• 
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conforme suas lotações , e dos estados-maiores 
das esquadras e divisões na vacs . 

§ 2 . º (Como na proposta.) . 
§ 3 . 0 (Como na propo~ta) . 
§ 4. 0 (Como na proposta). 
§ 5. 0 (Como na proposta) . 
§ 6 . º (Cúmo na proposta) . 
Art.2.° Fica o governo autorisado : . 
§ 1. 0 (Como na proposta). 
§ 2. º (Como na prouosta). 
§ 3.o (Como na propo ta ). 
§ 4 .0 (Como na propo.ta) . 
§ 5 . 0 (Supp1'ima-se). 
:::i 6.0 (Suppr ima-se) . 
~ 7 . 0 (Supprima-se). 
§ 8 . º (Supprima-se) . 
§ 9 . 0 (Suppri.ma- ·e). 
§ 10. A comsiclerar na re"erva os navios 

que precisarem de concertos que ~o prolong:.t
rem por mais de 90 dias. Cada, um desses 
navios terá a bordo o segui nte pessoal mili
tar : commandante, immedi.ato. commissario, 
mb estre, fiel e um quinto da lotação, perce-

endo os vencimentos de navio armado . 
Art. 3. 0 (Como na proposta.) . 
Art · 'L 0 (Como na proposta). 

Proposta do Go'fiel'no a que se refere o projeclo 
?i. 27 de 1895 

Art . l. 0 A força uaval para. o anno de 1896 
constara : 

§ 1. 0 Dos oflicia.s <lo corpo da armada e 
elas classes annexas,.que for preciso emba1:'!.ll.r 
nos navios de guerra e tra.n portei da Un1ao, 
conforme suas lotações, e dos estados-maiores 
das esqua,1ras e divisões navaes ; 

§ 2 . '' De 4 .000 praças elo corpo de mari
nheiros naciouaes, inclusive 300 praças par:l. 
as tres companhias ele foguista e 100 do, 
companhi•i. de l\Iu.tto-Grosso · 

s 3 ." De l . 000 foguistas contractados de 
conformidade com o respectivo regulament 
promulg•tdo pttra os foguistas e.xtra.uurne
rarios, e01qua nf,o o corpo de marin lleirns na
cionu.es não puder attender ás exigencias de 
todo o serviço; 

§ 4° . De 3 . 000 aprendizes marinheiros ; 
§_ 5• . De 400 praças do batalhão tle infan

taria de marinln ; 
§ 6 .0 Em tempo de gu erra do pessoal que 

for necessario . ' 
11..rt . 2 .º Fica o governo autorisado : 
§ l . " A engaj i.r, pat'<t o i>er vi~o da, armadét 

nacion~l, ~ur;:i nte a paz ou u. gncrra., o 1ies
so::tl preciso pawi preencher os chtros que 
houver na forç<i. na·ntl ; 

§ ~ - •A abon;:i,r men.sal~ea te, aos que se 
engaJarem como marmlleieos nacionaes ou 
soldados; mais metade do soldo que ora per-

cebem essas classes ; devendo o prazo do en
ga,iamento ser, pelo menos, de tres annos; 

§ 3. 0 A conceder aos marinheiros nacionaes 
procedentes das escolas de aprendizes, q_ue 
completarem cinco annos de serviço, sem 
nota que os clesal.Jone, uma gratificação men
S1.l, correspondente á inetarle do soldo da 
classe a q_ue pertencerem . 

§ 4. º A conceder a niesma gratificação, 
equivalente á metade do soldo, as praças do 
corpo ele marinheiros nacionaes que comple
tarem o tempo legal de serviço e continua
i.·em a, servir sem engajamento ; 

§ 5 . 0 A roorganisar o serviço admin istra
tivo da marinha, ele accordo com as bases 
apresentadas peht commis ão ele 1884 ; 

§ 6. 0 A reformar o regulamen to da Escola 
Nava.l, d•tndo ao estudo um cunho mais pra
tico o tendo em vista o projecto a.presentado 
peli1 congregaç-ã.o da mesma escola em 1893 ; 

§ 7 ." A re1luzi1· o numero das esc0las de 
aprendizes, estabelecendo-as en1 navios apro
priados e dotando-a de tudo quanto for mis
ter pa1•a o desenvolvimento do ensino profis
sional e elementar ; 

§ 8. 0 A construir dou" paióes de pol vora em 
substituição dos que foram de truidos du
rante a revolta, nas ilhas do Governador e 
de Mucanguê; 

§ 9. 0 A mandar fazer os reparos de que ca
recem as fortalezas das ilhas de Villegaignon 
e das Cobras ; 

§ JO . A considerar na reserva os navios 
que precisn,rem de concertos que se prol0n
guem por mais de 90 dias. Cada um desses 
navios terá a bordo o seguinte pes oal mili
tar : commandante, immediato, commissario, 
mestre, fiel e um quinto da lotação, perce
bendo os vencimentos de navio armado. 

Art. 3.0 O ministro da marinha, de accordo 
com o da industria, viaçã0 e obras plillJlic::i.s , 
proviclencia.rá para que as companhias de na
rngação • ubvencionadas pelo Estado sejam 
obrigada a construir seus navios com os re
qubitos inc1is1Jensaveis para, ua. eventuali
d•tde tlc guerra, serem converLitlos em crllZO.· 
dores . 

Art. 4. ° Ficam revogadas as disposições em 
l'.ontrario . 

Capit:J.L da Republica dos Estados Unül~s 
do Brazil, 9 de maio ele 1895. - O Presi
dente da RepLtblica, Prudente J . r1e Moraes 
Barros. 

Coutinüa a 311 tliscussi1o elo pro.jecb n . 1_5, 
de 18051 adaptando, com a emrnda que ofte
recc, o projecto .n. 83. de 189-1, que ;i.uto
risa o Poder Executivo a. r<:?01·gani&n· o ser
viço de immig-raçü.o e colonisaçii.o da União d 
cou!brmidade com as bases qu a:presenta, 
e optna pela rejeição do substitutivo apre, 
sent.1do na 3" discussão elo me mo projecto . 
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São lidas, apoiadas e postas conjuncta
mente em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 83, de 189.!: 
A tabella annexa, em vez de 4 escriptura

rios a 6:000 , 211:000$, diga- e: 3 escriptu
rarios a 6:000 , 18:000.:-, e l archivista 
6:000$000. 

S. R. - Sa.la das sessões, 12 de junho de 
1895. - CveUw Cintra . 

Ao projecto n. 83, de 1894: 
Ao para.grapho 2° do art . 2°, accresconte

se depois de obras publicas ou outra qual
quer repartição do Ministerio da Viaç.ão . 

S. R.-Sala das sessões, 12 de junho de 
1895. - CoeUw Cintra. 

Ao projecto n . 83, de 1894: 
A tabella annexa, diga-se um porteiro 

3:000$, em vez de 2:400 000. 
s. R. - Sala das sessões, 12 de junho de 

1895.-Galdino Loreto. 

O Sr. José Carlos - E' para r e· 
parar, Sr . presidente, que estejamos a dis
cutir e· a votar projectos autorisando o go
verno a reorganisar certos serviços publicos . 
quando é sabido que· o mesmo governo, obe
decendo á necessidade de fazerem-se eco
nomias, assentou em um plano de admi
nistração que deve merecer os nossos 
applausos . 

E, si ha algum serviço que careça ser re
formado desde a bttSe, é fó:-a de toda a 
duvida o que está a cargo da Repartição 
de Terras e Colonisação. (Apoiados . ) 

Não é de agora, Sr . presidente, que tenho 
esta opinião, e deploro as sommas quasi fabu
losas que se teem gasto com o serviço de im
migração, com a di criminação e divisão das 
terras do Estado, em que os proveitos tenham 
compensado devidamente o.s sacrificios feitos . 
(Apoiados.) 

O SR . V ALLA.DARES - A União não tem 
mais terras . 

o SR. JOSÉ CARLOS - A Constituição de 
24 de fevereiro entregou aos Estados as 
terras que lhes pertenciam, excepção feita da 
porção necessaria para a defesa das fronteiras 
e creação da futura Capital Federal. 

Sendo assim, já vê V. Ex . , Sr. presidente, 
a desnecessidade de manter-se uma repar
tição para tratar deste particular. (Apoiados .) 

Ao projecto n. 15,de 1895: o SR.. COELHO CINTRA .. - Apoiado j não 
ha nada que o justifique. 

Art . 1.0 O serviço ela colonisação fica pri-
vativamente pertencendo aos estados, no que O SR . PA.ULA RAMos.-E eu digo não 
diz respeito ao regimen ele demarcação, dis- apoiaclo · . 
tribuição e venda ele terras, localisação de O SR- Jo É CAru.os.-Nestas condições, 
emigrantes avul os ou em familias, funda- Sr. presidente. só fica para a União a 
ção e natureza de nucleos coloniaes, responsabilidade do serviço de imrnigra-

Art. 2.0 A União prestará á colonisação dos ção, propaganda no estrangeiro, recepção 
estados auxilios e suhsidios :pecuniarios que e distribuição . 
serão postos a disposição dos governos esta- Sr . presidente, a historia deste serviço 
duaes para dar-lhes a dtivida applicação. entre nós é farta de episoclios tristes e 

Art . 3.0 Incumbe ao governo da União, comprobatorios da falta de preparo que 
mas não privativamente,encamiohar para os temos para resolver problema de tamanha 
e tados correntes de immigrantes de accordo magnitude . Re~o!ra-se aos relatarias ge
com as solicitações dos re pectivos governos. raes da I epart1çao de Terras e Col0nisa-

Art . 4.0 O governo da União só encaminha- ção desde o tempo do imperio até hoje; 
rá immigrantes para os estados quando esti- consulte-se os relatorios parciaes dos che
verem ultimados nestes os trabalhos prepa- Ies dos clifferentes d.istrictos, e enconkar-se
ratorios de exploração, segurança, commu- ha a prova mais completa das minhas as e
nicaçã.o das zonas queteemde ser entregues á verações . (Apoiados; o·ocam-se apartes.) 
colonisação, mediante prévia communicação O SR. PAULA RAMOS dá um aparte . 
âu~~~i.tação elos respectivos governos esta- 0 SR.. JoslÍl CA.TuLos- No :final V. Ex . 

Art . 5.º Os agentes de propaganda, ajus· ba de concordar commigo . 
tes e contractos de immigação dos estados O SR. PAULA. Raro::;- E' possível. 
procederiam no e~trangeiro de accordo ~~m O SR. JosÉ CA.RLos-Si no tempo do impe-
os agentes especiaes do governo da Uruao, rio as cousas não andavam bem · depois da 
onde os houver · 1 Republica não teem havido melhol'a alguma, 

s. R .-Sala das sessões, 12 de junho de no '-'llt1•etanto teem-se feito alguns. ensa:ios 
1895 .-Jlnisio ele Abreu . para que o serviço caminhe com mais or1en 
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tação e proveito pa r·a o paiz . Grande porção 
dessa responsabilidade cabe, Sr . presidente, 
ao !ll~stre deputado por s. Paulo , chefe da 
~a10ria desta Casa, que no governo proviso
rio entendeu que devia e podia povoar o 
~oss~ territorio por um eífeito de magica, 
isto e firmando contractos com 255 indiví
duos di!ersos para a fundaçi'io de nucleos e 
collocaçao de familias em terras devolutas e 
d~ propriedade particular e contractando a 
vmtada de um milhão e meio de immigrantes, 
a nto por cabeça, além de um milhão já 
contractado pelo Sr . Antonio Prado. 

O resultado de tudo isto Sr . presidente, o 
tempo e!1carregou-se de nos mostrar,e houve 
quei;n disses~e que o governo de então faria 
cammh~r a immigração ainda mesmo para o 
descredito e para a ruina, levando adeante 
de si_ a. fortuna publica. (Apoiados. i 

O illustre deputado por . s. Paulo pa.ssou 
P~lo desgosto de ver que todas essas conces
soes tornaram-se objecto de especulações de 
bolsa e que sobre os seus contractos batia-se 
1?l<?eda sem o menor escrupulo. No entretanto 
e JU~to reconhecer os intuitos patrioticos que 
dommavam na occasião o illustre deputado 
por S. Pauto , hoje leacler da maioria desta 
Gamara. (Apoiados. ) 

Eu proprio, Sr. presidente, dirigindo-me a 
S. Ex . em março de 1890, dir.ia pelas colum
nas da .Democ1·acia : 

_ <1: Ha tudo a esperar de tão conspícuo cida
dao : mas tambem é certo que, si as cousas 
aqui não mudarem e si o nobre Sr. Ministro 
da Ag1·icultura não puzer em jogo toda a sua 
energia e civismo para não se deixar levar 
pelas cantigas e choradeiras dos ciganos que 
ª.Republica herdou do regimen decahido. e 
a~nda os conserva nos altos cargos da admi
rustração com todos os seus antigos vicios, o 
s~rviço de immigração no Brazil ficará redu
zido forçosamente a condições deploraveis. 

Desconhecer a gravidade do assumpto é 
sulfocar o desenvolvimento das forças vivas 
da ~faç~o, que precisa mais do que nunca da 
dedicaçao e dos serviços de todos. 

Si o governo provisorio póde e deve re
mover todas essas dif:ficuldades sem mais de
l?ngas, por amor e felicidade desta Patria que 
libert~u e que é digna de uma boa. sorte, por 
que nao se move ~ 

Quem lhe atravanca o caminho ~ 
Quem ousa conter-lhe o vôo Sr minis-

·tro ~ » (Muüo bem .) ' • 

~ . Ex. Sr . presidente, viu com seus pro
pr10s olbos desapparecer, logo rlepois de dei
xar o governo, todo esse scenario de eífeito 
de~lu!!ibrante _e appa~atos~; viu com dôr de 
coraçao ~ sery1ço de imm1gração prejudicado 
extraordmariamente e tudo reduzido a resi· 
duos imprestaveis da chimica de uma praça 

allucinada por uma jogatina sem limites. 
(Muito bem.) 

Dessa época para ' cá, Sr . presidente, o des
calabro no serviço de immigração accelerou
sede um modo assustador, porque tudo ficon 
desorganisado, tudo começou a ser feito de -
cuido ·amente, pouco se importavam que a 
collectividade so:ffresse, comtanto que alguns 
mais afortunados tirassem proveito. (Apoia
dos . ) 

Si o serviço de immigração para os Estados 
do ul, Sr. presidente, tem sido prejudicado 
por diminuição constante da corrente immi
gratoria, já. estabelecida á custa de tantos sa
crificios , para os Estados do norte este serviço 
está de todo esc1uecido. 

O SR. ANISIO DE ABREU- Para os E tados 
do norte, não apoiado . 

o SR. JOSÉ CARLOS- Eu sei o que estou di
zendo . 

O SR . PAULA RA.ll'ros- V. Ex . tem toda a 
razão. 

O SR . J osÉ CARLOS- Querer-se encaminhar 
de um modo uniforme e invariavel a corren
te immigratoria, quer ella vá para os Estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catharina, 
s. Paulo, Paraná e Espírito Santo , quer vá 
para Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso; 
quer, finalmente, se pretenda dirigir para os 
E tados do norte da União; isso só basta para 
provar a falta absoluta de conhecimento 
exacto do serviço de immigração em um paiz 
como o Brazil e como deve ser elle feito. 
(Apoiados.) 

Dahl tem resultarlo o norte ainda não ter 
recebido o influxo benefico do elemento immi
gratorio e trangeiro. 

o SR. COELHO CINTRA.- E os erros commet
t idos em muitos desses Estados. 

O SR. Josin CA.RLos- Quanto aos erros com
mettidos nos Estados do norte, não foram as 
administrações locae· , as mais culpadas ; foi 
a administração central. 

O SR . CoELno CJNTRA.- Apoiado . 
O SR . JosÉ CARLos- Sr. presidente, V. Ex. 

deve lembrar-se do que se deu na Bahia com 
relação aos nucleos coloniaes que se preten
deu crear no município de Villa Nova da 
Rainha., e o resultado do· trabalhos de uma 
commissão que por lá andou muito tempo a 
discriminar terras e dividindo em lotes para 
immigrantes estrangeiros . 

Os naturaes do interior do paiz, todos sa
bem affeitos a toda sorte de contrariedade 
e privações, não podendo mn.i so1frer o . hor
rore de seccas repetida , de fo~e e isola
mento, fogem espavoridos do sertao, em busca 
de regiões mais proximas da costa do mar e 
dos centros populosos ; no emtanto, é justa· 
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mente em alguns desses lagares que se tem 
tido a idé:i exquisita elo estabelecer nucleos 
coloniaes ! ! 

o SR. A~"ISIO DE ABREU- Des 1e que a com
mi ·ão tive;;se feito os seus estudos. iso não 
era obstaculo . 

o R . KOGUEIRA. PARA1 'AGUA'- Não apoiatlb, 
devia escoll1er lagar mais salu bre e de facil 
accesso. 

o SR. ANISIO DE ABREU- Peço a palavra . 
O R . Jo É C.iRLos - E quer deste modo o 

nobre deputado r . Anisio de Abreu immi
gração para o norte? 

o SR . COELHO CINTRA- NO norte montou-se 
apenas o funccionalismo. 

O SR. JosÉ CAnLO-- E o da Bahia foi logo 
escolher o sertão de Villa i\'ova da. Rainha. 
para iniciar o serviço de immigração estran 
geira. 

o SR- NOGUEIRA PARANAGUÁ-Não foi para 
lá um só immigrante . 

O SR. Joi'E CARLOS - E' exacto, e não irá 
11ara qualquer outro E tado do norte, e~
quanto não nos ti>ermos preparado convem
entemente . 

o gover.no, qual9uer Q1;l0 elle seja , não 
consegu.ir::i. ~ene~C1ar _o pa1z com um regular 
serviço de im!lllgraçao, sem que abandon 
primeiro os ta.es contractos de fornecimento 
de gente a tanto por cabeça e com o mono
polio da pa sagem só em vapores de certas e 
determinadas companhias . 

A Inglaterra, Sr . presidente, que póde ser 
considerada mestra e modelo de todos s po
vos da terra. na arte de colonisa..r e que deve 
a sua prosperidade e progres~o a virtude de 
abandonar o erro, logo que o reconhece, nunca 
seguiu systema exclusivo em ma.teria de colo· 
nisação . 

Foi ella, Sr . presidente, quem primeiro 
pregou e reali ou o systema livre. depoi de 
ter passado pelas doloro.a prov.1s do regímen 
do monopolio. da prohibiç{io, dos µ ricilcg:os e 
da protecção . 

O SR. NOGUEIRA PARANA GUA.' - Sem esta 
immigração n, tanto por cabeça para fol'mar 
os nucleo~ coloniaes, não ha:verá immigra
ção esponta.nea. (T;·ocam-se apartes.) 

O R . JO'E CA.RLOs - O modo é outro a 
seguir-se. Todo o erro havido no serviço de 
immigração nestes ultimos tempos. tem 
provindo de querer-se mcuir pela mesma 
birola os recuras da. h1rnura de~. Paulo com 
o de qualquer o 1tro E. tado 11a Cnião. 
(A .o!nd .q 

, . P;iulo ac:i bou com a corrente c:::pon
tauea de irnmig1·:.uitcs italianos par<t os 
Estados elo Rio Grande do Sul, Santa <)a· 
thal.'infl, , Jl;epll•ito ~11nto 1 11 1Hfliculto11 A.. 

collocação desse pessoal nos Estados do Rio 
ele Janeiro e Minas Geraes, assim como ainda 
creou o tra.fico ele gente branca a t:lnto por 
caoeça, animando a especulação de contracto 
ruinosos para o Rrazil inteiro, porque só 
s~viram para desacredital·o no estrangeiro e 
perturbar todas as funcções economicas dos 
centros agl'icolas e coloniaes do paiz. 

Sr . presidente, o serviço de i mmigração 
não consiste em receber o maior numero 
possivel e immigrante:::, remettel- os atro
pelladamen te para o interior do paiz, e quem 
lá e ti"rnr que e aperte como quizer, 
arranje-se como puder (apoiados) ; todos que 
sofl"ram, menos os felizes introíl.uctores de 
gente a tanto por cabeça. (Apoiados . ) 

Para cada Estado ha necessidade de enca
minhar a immigração de modo <U ver o; os 
favores que em uns ~ão dispensados.em outros 
são exigidos; as in trucções que em uns Esta
dos podem dtLr resultados completos, em ou
tros tudo baralham e provocam desastres, na 
propria escolha rlo immigrante com esta ou 
com aquelfa aptidão, com estes ou aquelles 
habito e costumes e até desta ou daquella 
religião, em tudo i to se requer um certo 
preparo da parte do chefe enca.ri·egado desse 
serviço. (Múito bem .) 

O SR. PAl;LA Rlll:os dá um aparte . 
O SR . JoSÉ CL\.RLos- Com e:ffeito, Sr . presi

dente, o maior attractivo para o immigrante 
é a pos e de um pedaço de terra. e de uma 
casa . O amor á propriedade, inato no homem, 
o Hgara mais estreitamente a uma nova Pa
tria. (Apoiados .) 

No Brazil este problema é difficil de resol
ver-se promptamentc e de um modo absoluto, 
porque cm cada um de seus E tados a perspe
ctiva economica do immigra.nte apresenta 
condições completamente differentes . 

o immigrantc, Sr. presidente, que chega 
ao Brazil, encontra tres maneir·as de se esta
belecer. 

Em nucloos coloniac- creado::: pelo go•erno 
ou por emprezas; em propriedades particula
r es e por ~ua propria conta.. 

Nos Estados do Rio Grande d.o Sul , Santa 
Catharina. Parana e E-pirito Santo, o immi
grante só pede ter collocação em nucleos 
creados pelo governo ou por emprezas. 
(.-l11oiado~ .) 

No Estado d Minas GcraC's, o immigrante 
sô pôde se estabelecer, confü:mdo no seu l'u
turo, em nucleos que forem creados unica
mente ao longo das e tradas de ferro e nas 
suas proximidades. ou então na. região ela 
matta em alg-umas propriedades particulares. 
(.11ioiados . 1.'roc(J)n-sc rcptli"tcs .) 

O SR . Josb: c,uu,os-Vamos devagar, mesmo 
porque ni'ío nr i ~ i ;pod.ergi lliv.er tuclo de H i.. 
~Q V ,, 
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O SR. COELHO CINTRA - Está fallando com 
muito conhe0i.mento pratico . (Apoiados.) 

o SR. JOÃO PENIDO - ·Como sempre. 
o SR . ,Jos:E CARLOS - Sr. pt•esidente, DO 

E~tado do Ri.o de Janeiro, o immigrantes 
am~a por muito tempo, só encontrará collo
caçao em propriedades particulares situada 
na zona cafeeira e talvez mais tarde, em 
algum nucleo creado por emprezas . 

Em alguns Estados do norte. sómente em 
nucleos formados pelo governo o immigrante 
poderá ser installado, e isto mesmo com muito 
trabalho, geito e despeza . (Apoiados. T?·ocam
sc apartes ,) 

fui derrotado. (Risadas .) Ganhei experiencia 
e esperei ate que pudesse vir para esta Ca
mara como deputado pelo Capital Federal, 
onde nasci e me baptisei na freguezia de Santa 
Rita, advogada dos impos iveis . (Risadas .) 

Sr . presidente, como deputado pela Capital 
Federal, antigo município neutro, não sou 
bairrista, qnanclo se trata do interesse geral 
da União; nílo tenho preferencia por Estado 
algum, e considero todo· como partes inte
grantes do meu berço natal. (Muito beni .) 

O Estado de S. Paulo deve o felicidade que 
de fructa actualmente a iniciati-rn de seus 
proprios filhos. Antonio Pro.do ém tempo 
cornprebendeu a necessidade de retirar-se do 
governo, para ir cuidar de amparar o golpe 
quo ameaçava a lavoura de seu Estado . 
( .4.poiad-0s .) Rodrigo SilYa, meu saudoso 
amigo ... 

No Estado de S. Pa.ulo, po1•ém, o immi
grante á vontade póde escolher a coilocação 
que mai lhe approuve1·. (apo iados da ban
cada paiili:;ta) ou em nucleo do governo e 
propriedades particulares, ou até me mo por 
sua propria conta . 

Esta posição especial , Sr . presidente, do Eir- O SR. Jolo PENIDO - Distinctissimo cava-
t~do de S. Paulo, deve-se á for tuna de ter lheiro · 
sido elle tocado pelo E pirita Santo no mo- o SR. Jo J!: CARLOS- . .. que o substituiu no 
mento p ycbologico da crise da libertação do ministerio Cotegipe, manteve-se vigilante e, 
escravo no Brazil. (Apoiados .) na direcção dos negocio. da agricultura, muito 

O SR . HELVECro MONTE- Foi ou é~ concorreu para auxiliar seus pa.~ri~io_:; no 
movimento abolicionista e na subst1tu1çao do o SR. JOSÉ CARDOS-Foi. o que s. Paulo é t (A d ) 

hoje, é con equencia do que fez para libertar- braço escravo na lavoura paulis a . · poia os, 
se do braço escravo. (11Iuito bem). Outro rlistincto paulista, ll1artinho Prado, 

Não e tou fazendo barretada a s, Paulo ; tomou a si o serviço da propaganda em fa
estou recordando um facto, que não póde vor da immigração italiana para São Paulo, 
soffrer contestação, e delle tirando o argu- e dahi resulta o que todos hoje admiramos 
mento cardeal para explicar a sua prospe- naquelle Estado. 
ridade invejavel. Si do Estado de S . Paulo passarmos em re-

O SK . liELVECIO r.!OKTE-E' que ·tão de vi ta o que ha feito nos outros Estados do 
sul. encontraremos no Rio Grande os effeitos 

indole mesmo do povo na lucta pela vida. · l 1 fi - d 
O mesmo se daria no Ceará, si não fosse a da immigração produzir os pe a ormaçao e 

nucleos coloniaes creados pelo governo . O 
secca · mesmo acontece no Paraná e em Santa Ca-

0 SR . ,JosÉl CARLOS- Real mente V . Ex. tem tharina, que receberam em principio o im
razão . E' filho de um Estado digno de uma migrante allemão e só mais tarde o italiano e 
epopéa. Hei de fallar no Cea.rá, a sim como 1 raros de outra nacionalidades. 
de outros Estados mais ; estou certo que Sr . presidente, o immigrante portuguez no 
quando sabirem de ta Casa hão de levar geral n5.o se dedica ao trabalho do campo: 
saudades minhas . o belga e o suisso que nos procuram, na 

O SR . PAULA RAMos dá um aparte. maior parte artistas, não podem ainda en
contrar com facilidade entre nós onde em-

o SR. JosÉ CARLOS- E o nobre deputado ]'.;>regar a sua actividade de profissional habil, 
q~e me dá um aparte lla de ter saudades ambicioso e exigente; 0 hespanhol é bom 
mmbas por um duplo motivo : porque é filho trabalhador, mas infelizmente dos que te~m 
de J:'ernambuco e deputado por Santa Ca- vindo para 0 Brazil nem todos teem sahido 
tho.rmn:. dous Estados que muito admiro e dos centros agrícolas da Hespanbo. i o alie-

. a respeito dos quaes ter ei ele me occupar em mão é um 1·1nm1·,,.ranto sério e labor10so, mas 
outras discussües . '"' político e conservador. (kfüito bem. Trocam-

o SR . PA~A RA.:uos -:-; Y . . Ex . é suspeito se apartes . ) 
nesta questã~, porque Jª foi candirlato por Basta ver 0 que tem elle feito ba mais7,de 
Santa Catharma. um quarto de seculo e continúa a. fazer ainda 

O SR. Jostll CARL~s-No tempodo imperio e nas antigas colonias, hoje cidades de_S. _Leo
pelo partido l'0];1Ubll ano, que tinho. então a, poluo, l~O :Rio Grande do Sul; ~m Jtnnv1Ue e 
d nomina.99.0 P.e ~Olassili!ta~, e por leso me mo ;elume.ue.u; em. s~nt11. Ca.tho.X'UlQ.j ').'.l:J.ere$o .. 
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J>Olis e p tropoli · no Rio de Janeiro ; e nn 
i-colonio.s es ·Lbelec1 'as no· arredores de 

Curityba. no f" ado d Paran: . 
Forzmente . • r. pre.--ident . cberrou- . a 

época. em que foi reconheci1~ a ~ec ~ "d'.1de 
de enca.minbar- e tambern o 1mm1crmnte nu
liano para. o· Es . do •tu sul: e da.b~ PC' . ult:id~ 
q 111 ~ -Od· • atlm1ramo· n · <'olonias ;\::ria:. 
'ilv il-a • farún ·, • lfr o l11•e:· e outra.!· 

em quP ~ ""Oza de uma p o perid:i. e real . 
(,1paiado.• tfa bo. · "ª rio !F .1lcn$C.} 

• ·o Est:: do de Santn Catharina. Sr. pr i
dente. am1iem foi ·t.a.belecida n colonisação 
italiana. 

"R . P.\UL. f'.\.10 ·-.·ão. 
a primeira . 

o SR. JosE: CARLOS-Sim, a primeira foi, 
com effeito, «Azambuja> teve e ·te nome _em 
homenagem ª? direc~r d~ terra e colomsa.
ção. que seja. d1 com u~ iça., pr&-.ou em ~.e 
tempo bons serviços (apoiado·), m que 1 • 
felizmen e não teve imitadores . 

C.r SR . DEPUl'ADO- Tambem · verdade. 

O SR . J ~i; CAnLOs - · oolonins .\.zam
buj, e Tren teriam bnje no lferecido o 
m ·mo re.~ltado de Joim;u e Blumenau, i 
out ~.i. tiY ·~e --ido aadmini.,trar;.io. (.lp : ultJS .J 

o ·n. PAULA p \.1 ·.-E' Tet-dale. 

O R. .rosf: CARLO:-Sr . pi• 'i en . não 
~ be ·. E . quan r:· u ..:a i·f ito re:( -
tranclo O:) ap:ir • ti m u mu.rt.rado colleg • . 
tllho cl P rn m •UCO <" 1leputado por • an ·1 
Latlrn.rin;: po1-.1ue • . Ex . é profL "i nal di -
1in1: , e já. foi cbele de to<lo esse erviç no 
Estado que repre n . 

O R. P ·1_\ R.uio - ndo antes no de 
lina Gemes. 

O 'r. . Josf: C. RLO - E de • lin ' Geraes. e 
est~ prompto para :)er tle todo outl·o· que 
queiram. (Biia rida.de.) ?lfas . E..~. veja que 
eu estou fazem o o historico do seniç de 
immigração e nã' a -na. biographia. (Riso .) 

O a . BIL.\ZlLIO D. L ·z - E do Paraná. 
\" . Ex. não trata? 

o ft. Jo:E .\P.LO~-Eu TOU lá . 

Yé , . . J~x . , .~r . pr i<lente, que JX>r mai 
cuidado que p ·ur ter p ra n:- al11ngar o 
meu di UI'Sõ, sou obriõado a satis!az.er o con-

vite do meu nobre camarada representante 
pelo estado do Paraná. 

O Sn. . B. AZlLlO D.!. L ·z- fui o obri::rado a 
Y. Ex. 

o 1 aranâ. 
A • loni elo .\ unguy, creada. em 1860 

dent o d· um buraco, por a im dizer sem 
meios 1:1.Cd de communieação par.i o r ntro 
Jn.-umi ore . e.; • • • u lm nto em dec.:vien

ci dcplo ,-cl . (..tpoiatlo .) 

~ :t-c loni •• ·or I li . no municipi de 
• 1rrc:· . fui ab:i.ud n. h pelo' immigrante· 
que tiv ram do suuir para o planalto de Curi
tyba., em procura. de melhor colloca.ção, e 
assim toda · ou 

r . presidente sin me fatigado e a hora 
já. >'le bastan adianta.da . creio ter di o 
nece uio p:mi. ju_ ·fica.r a núnha. opinião 
a.cerca. da. con>enicncia de "ª reorganisar 
todo o serviço que corre pela Repa.rtiç-Jo das 
Terras e Colonisação. (JI11ito be11 .) 

A immigra.ção no Br...zil não ~le nem deve 
·er diri"i a. como tem ido atê h ~e . (. poiados) 
ln ·t-tir,jã não é .:implesmente comme r nm 
erro, é 11ntic:~r um cr.irue . (Jl 1<:0 be11&) . 

._·i por um lado eniendo que a reforma 
deve ser feita já, tam em entendo que deve
m , arrua dar o l ri • o • linisterio da 
A.mcuLtum, que nf •le · rdar muito. para 
harmonicamente g •erno e D!!l'eiiSO cuida
rem de remediar o mal que todos deploramo . 
(.lft ito bem . ) 

·este proposit-0 apresentarei um requari
men de adiamemo da discussão deste pro
jec . 

P. . DEP iTADO - J' ha. um requeri
mento n ce senti o sobre a Mesa . 

O . R. JosE: .\RLO - Então, r . p resi
dente, ~,·, me resta declarar que darei o meu 
voto a e5 e requerimentiJ, reser•ando-me 
para voltar ao a umpto quando iverm de 
cuidai- da reforma des,;e .erviço . 

Do m wo motlo, .-r. presidente. que de
ploramo a tolerancio. e o. xplora.ção dew.s-
ombracla da boa f" e <la inexperiencia do 

primeiro !!OYerno dn. epubliea. em umpto 
de,;·a ordem, tambem não du ·uaremo· tecer 
virente.s palmas para offerecer publicamente 
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ao g?verno que conseguir organisar um bom 
serviço de immigração para o Brazil. 

Tenho concluido por hoje. (1l1uito bern; 
muito bem . O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Pau.la Ramos (Este discuno 
deixa úe ser pubticaclo, tendo siclo entregue em 
tempo ao orador.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expecliente. 

O Sr . l 0 secretario procede a leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. 1° secretario do Senado, de hoje, 

communicando, que enviou ao Sr. Presi. 
dente da Republica, para formalidade da pu
blicação, o decreto do Congresso Naci.onal, 
que approva os actos praticados pelo Poder 
Executivo e seus agentes por motivo da re
volta de 6 de setembro de 1893.- Inteirada. 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, de 11 do corrente, enYiando a se
guinte 

MENSAGEM 

. ?eohores Membros do Congresso Nacional - Não obstante ser programma elo Governo 
cingir-se, na gestão dos varias ramos administrativos, á mais estricta economia dos dinheiro, 
publicas, sou levado, por força de circumstancias, anormaes a solicitar vossa esclarecida 
attenção para o facto, aliás reproduzido em todos os exercicios :financeiros, de achar-se 
nesta época esgotado o credito da verba - Soccorros Publicas - , que fôra :fixado apenas 
em cem contos de reis (100:000 ')pela lei orçamentaria n . 266, de 24 de dezembro ultimo, 
art. 2°, n. 38 

Como sabeis, essa dotação destina-se a despezas de natureza imprevista e de ?3-ra~ter 
extraordinario, como são torlas as provenientes, directa ou indirectamente de ep1d~llllas, 
fome, secca, inundações e nutras calamidades e, poL"tanto, facil é imaginar qu~ falhariam os 
calc!llos que porventura se tentasse fazer, ainda mesmo deante da opportumdade de ter a 
devida applicação a mencionada verba . 

Dahi a parcimonia do credito, que costuma figurar nas leis de orçamento para occorrer 
de prompto a emergencias oriundas de qualquer das calamidades alludidas . 

. E' por isso que o Poder Legislativo facultou ao Executivo a providencia de abrir cre
d1,to supplementar áquella verba (art. 9•, n. 1 da citada lei) ; mas, como essa faculdade só 
pode ser adaptada depois do nono mez do exercício, segundo o preceito do § 1° do 
art . 20 da lei n . 3140 de 30 de outubro de 1882, e o credito da verba ele que se trata já 
e. tá excedido, conforme as demonstrações juntas, devido na maior parte ás providencias 
tomadas relativamente á epidemia que se rnanifestou em varias pontos dos ~stados do Rio 
e S. Paulo, no valle do Parahyba e ultimamente nesta Capital, assim como as de natureza 
prophylactica contra a invasão do cholera-morlms, as quaes não podiam ser supprimidas 
e'.!1 um momento dado, venho solicitar-vos a concessão de um credito supplementar á allu· 
dtcla verba de seiscentos contos de reis (600:000$) para as respectiva despezas até ao nono 
IJ?.ez do exercício, convencido de que attendereis, com o vosso illustraclo criterio e patrio
tismo, a esta necessidade urgente da administração publica. 

Aquella quantia, reunida ao credito votado pelo Congresso, perfaz o total de setecentos 
co;1tos rle reis (700:000."), que, ainda assim, -ficará muito áquem da média ele mais de dous 
rnll e quinhentos contos àe rêis, resultante da comparação da despeza realizada nos cinco 
ultimos exercícios, conforme o quadro junto . 

Capital Federal, 11 de junho de 1895.- Prudente J. de Moraes Barros, Presidente da 
Republica.-A' Commissão de Orçamento. 

DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DO CREDITO DA VERBA- SOCCORROS PUBLICOS- DO EXERCICIO DE 1895, 
N.A PRESENTE DATA 

Hospital de Santa ]::;abet 

Fol1m do pessoal extraordinario : 
Em janeiro .......... . .. .. .. .. .. .• 
Em fevereiro ..................... : : ·-: '..'. : '. ·. '. ~ ·: .': : : : : : : : : : '. · .. 

Camara. V. II 

5:069$283 
3: 139$027 

30 
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Folhas do pessoal da ti'ipolação do vapor Pereira Rego, 
empregado no serviço extraorrlinario de conducção de doentes 
suspeitos de cholera-morbus, para. este hospital : 

Serviço de dia. em janeiro .... .... .... . .... _ . ..... .... . . . . .• 
Idem de noite em .janeiro . . ... .. ... .. .. .. .. . .. ... . .. ... .. . . 
Idem de dia em fevereiro . . ... ... . . .. ...... . .. . . .. . . .. .. . . . 
iclem de noite em fevereiro .. ... .... . ....... . . .. . . .. • . . .. . . . 
Idem de 1nti.rço .. .. . . . . . .. .. .. . . .. ..... . .... . .. . . . . ..... .. . 

Fornecimento de-gallinhas : 
Em janeiro . •. · .....•.................... . .... . 

nospital de S . Sebastiiío 

Folha do pes~oal extraordinario : 
Em janeiro . ... . ............ .. .......... ... .... , . . ....... . 
Em fevereiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... .... .... . ....... . 
Diverso. fornecimentos feitos em janeiro e fevereiro ..... . . 
Acq uisição e ;i.ssentamento de um novo injeetor que foi 

collocado na estufa do rlesinfectorio do hospital. . .... . . 

Hospital de anta Bai·bm·a 

Folha do medico auxiliar, 10 dias ele março ..... .. ... .. .. . 

La::arelo da Ilha Grand 

Fornecimentos extraorrlinario de carne verde : 
De 1 •1 15 de janeiro ... . . . ..... . .... ... ... .. . ..... . . ....... . 
De 17 de janeiro a 4 de fevel'eiro . . . . . . . . . . .. . .. · . . .. . . . 
De l a 15 de março . .. .. . .. . . . ..... . ........... . ... . ... - .. . 

Fornecimento de gallinhas: 

Em janeiro e fevereiro ..... . ........ . ...... . .. ..... . . . . . . 

Commissão Sanita.ria Federal- incumbida de debellar 
a epidemia reinante em algumas loca.tidades á margem do 
Rio Parahyba : 

Folhas dopes oal superior e subalterno, em janei1•0 . . . : ... . . 
Despezas feitas pela commi . fio incumbida do serviço do 

desinfacção na hospedaria de im migrantos em Pinheiro. 

Inspeclol'ia Geral ele Saude dos Po;·tos 

Folhas das gratificaeões do interprete e de seu auxiliar em 
serviço extraordinario do cliolera-morbus, na fortaleza 
de Santa Cruz, em janeiro e feveL·eiro . .. .. . .. . . .... . . . 

Foll.J.as das gratificações do fiscae ' encarregados do dagem-
ba.rque do gado fóm 1la barra: 

Em janeiro . . ..... . · ......... .. ... . .... .. .. ... .. .. ..... .. , 
Em fevereiro .. . . • . · · .. . ....... . ........ .. · ... . .. . ... • ..... 
E1n in~rço . . , ... , . , .. · . ...... . , .. - . . . , . .. . ' . . , .. , . .. . . . .. . . 
r.oMerto feitos no r lJOal\c1or P 1· lrA J~cgo, em ja.neil'O, , •• , 

1 :054.$000 
l :054. 000 

020.'·ooo 
920:[;000 

l: 178. ·ooo 

152.')700 

l :039.~4 
1 :075$710 
6 :340, '370 

198$000 

1:796$850 
2: O1 8. '550 
3:934 ·ooo 

470.'0000 

25: 139."'>69 

5:988$000 

800, '000 

300. ·ooo 
300t:fi000 
300. 000 

1:543 00 

13:487"'010 

8:653 -134 

129$032 

8:219. 400 

31: 127$296 

l1243$000 
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Alugueis : 
Do r_ebocador Bra~:l, empregado no serviço quarentenario 

Junto ao co tão da l'ortaleza de Santa Cruz, em janeiro .. 
Da lancha T.:raden.tes . empregada no ·erviço quarcuLenario 

do lazareto da Uba Grande, em janeiro .. . . ... .... •.. . . . 

Quant ia mandada entregar 110 chefe de policia desta capital , 
]Jara: occorrer ás despezas com as medido.s p revent ivas 
da lllvasão da epidemia que está grassando em alguns 

Id es~ados da Republica . . . . . . . . .. ..... . . . .. .. .. . ....... . . 
em idem ao director do Hospital de :::anta Barbat'a, Dr . 

Eduardo Augusto de Souza Santos, para occorrer ás 
clespezas com os concertos da lancha lbiturnna, perten-

Id ce.i;ite ao d ito 11ospital. .. . . . .. . . . . . .. . _ .. . .. . · .... . . ... . . 
em idem ~btmar ao agente de compras do Hospital de 

S · Sebastião, Manoel Leandro de Souza, neste exercício, 
para occorrer às despezas com o seu tran.porte no 
desempenho do serv1ço da cob1'a.nça das pensões clo:s 
enfermos de l ª classe tratados no referido hospital. .. . . . 

Credito 

Na Alfandega do estado do Rio Grande do Sul. ... . .. . .. . . 

Total das despezas fedas . ... • .. . • . . . .•.. . . . ..• 

9 :300. '000 

6 : 500. 000 
....------

Despe;as por pagar e cujos clocumeatos se acham na sec1·etaria 

Folhas: 
Do pe~soal extraordinario do hospital de s. Sebastião, dos 

mezes de março e abri l. . . .. . . . .. .... . ........ .. - . . . . · · 
Do pessoal extra.ordinal'io elo hospital de Santa Isabel, de 

março e abril .. .. . ... .. ... . . .. . . . . . . . .... .. .. - . · · · · · · · 
Do pessoal ülem do lazareto da ilba Grande ele janeiro a 

abril. ... . . . .... . .. _ .... .. . .. . • . . . ... _. _ . .... ... . . . . . . . 
Do medico auxiliar do hospital de Santa Barbara, em 

abril . . . . _ ... . . . . .. ... .. .. ... . .. . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Da tr ipolação do vapor P ereira Rego, empregado no ser viço 

de condu cção de doentes para o bosiptal ele San ta Izabel, 
tres dias dos mezes de ID<Lrço e abl'iL . . ... . . . . . .. · ... . 

Da gratilicaçõe a.o interprete e do auxiliar da fortaleza de 
anta Cruz, de abril. . .. . . ... , .. . ...... .. ...... - . · · . · · 

Das gratificações dos fiscae" encar regados elo desembarque de 
gnclo, fóra da bar ra, de abril. ... ... . .... . .. . ........ . . 

Alugueis: 
De catraia!!. sa,-eiros, lanchas, rcbocanores e da barca de 

ag;ua em serviço quarentena.rio no lazareto da ilha Grande 
e JUnto ao cost.1o da í'Ortaleza da Santa Cruz ele janeiro 
a abr il ' ...... . . . . .. . . . . ... . . . .. . . .... . .. .... ... .. . . . . . . 
Fornecimentos : 

Ao vapor Pereim Rego em serViço na conducç-iio de doentes 
pa.r<l. ~ ho"pital marítimo de Santa Isabel, em janeiro e 
Jevernro . ... ... . . ... ... . .. _ .... . ... .. . .. . . ... _ . . ... . . . 

oc car:ão para. o vapor ~ereira. Rerio, em jn,neiro e fevereiro 
De gallmhas para o l10sp1tal de Santa Iza.bel. •. . , . .... .. . . . . 
oe ct1·oga.$, medicamentoa, etc . }?al'a deb~llar a. epiclemia que 

manifü tou no »ospici0 , aclr.:i 'ªl dll Ali~11n(lo11, • t 1 , • , , 1 

3:011 ·851 

11:348$804 

33 :713.''792 

400.~000 

2 :204.''000 

322$580 

300. ·ooo 

I: 44osooo 
2 :520 ·ooo 

730. ººº 
{H:27 J $50() 

235 

15 :800 000 

13:000$000 

4:000$000 

300'000 

2:000,000 

99 :959:'145 

51 :300$827 

87:503 '8i0 
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Diversos fornecimentos feitos ao hospital de S. Sebastião em 
março e abril . ..... . ... . ....... .......... ... .... .... . . 

Drogas fornecidas á Commissão Sa.nitaria. Federo.! em feve-
reiro e março .......... . ............................. . 

Concertos executa.dos no vapor Pereira Rego ... . . ...... .... . 
dem,idem na lancha Raio, em se1•viço no hospital de Santa. 

Barbara ... .. ..... ..... .. . ...... .. .... .... .... ...... . . 

Acqui ição de duas peças mandadas vir da Europa para 
serem collocadas nas duas e;:tufas dos desinfect.orios sitos 
na rua da Relação e na de S. Christovão ..... . ......... . 

Despeza feita pela Santa Casa da M1sericordia com os forneci
mentos para o hospital de Santa Barbara, de ja neiro 
a março •... .. . .... .. .......•......•.................. 

Despe:::as autorisadas 

Com os diversos fornecimentos para. o lazareto da ilha Grande, 
de janeiro a maio .. ..... ... ... . ....... ·· ..... .... . ... . 

Com os diversos para o ho3pital marítimo de Santa Izabel, 
idem ......... ...... . . . . . .... .. .. . ······· ··· · · ·······. 

Despezas com o pes-oal extraordinario qu~ for ~ecessario 11:º 
serviço do hospital de Santa Barbara, mclus1ve o fornec1-
ment.o de lubrificantes, carvão, etc., etc.,. calculada . .. 

Quantia. necessa.ria para occorrer ás despezas com os con· 
cert.os da lancha lóiturv.na, pertencente ao dito hospital. 

Quantia. necessaria para occorrer ás despezas com o paga.
menta da folha do pe...qgoal extraordina.rio do lazareto 
da ilha Grande, em maio, calcul&.da ............ . ... . 

Quantia necessaria. para occorrer iis despezas com o paga
ment.o da. folha. do pe- oal extraordinario do hospital 
marítimo de Santa Izabel, em maio, calculada ....... . 

Quantia necessa.ria para occorrer ao pagamento das des
pezas feitas pela Santa. Casa da Misericordia com os forne
cimentos feitos ao hospital de Santa Barbara, de abril 
até o fim do exercício, calculada. ....................... . 

Quantia calculada approximadn.mente para os mesmos ser 
viços acima declarados (excepção feita elo pessoal extraor
dinario do lazareto da ilha Grande e do ho pital ma
rítimo de Santa Izabel) e para a insta.Ilação, runcciona.
ment.o e custeio de hospitaes de isolamento naquella. ilha 
e no E8tado do Rio Grande do Sul e outras despezas indi · 
pensa.veis, como sejam as que concernem a fornecimentos 
ao hospital de S. Sebastião e ao material fluctuante da 
Inspectoria Geral de Saude dos Portos e da dos Estados, 
inclusive a quantia. de 22:000. para acquisição de uma 
lancha a vapor destinada ao serviço sanita.rio do porto 
do Rio Grande do Sul, e a de i :600 para. o aJaguel, de 
maio a dezembro, do predio em que funcciona a. Inspe-
ctoria de Saude do de Santos ...... .. . ... .. ·. · · · · · . · . . . . 

Credito da lei do orçamento n. 38 .......................... . 

Credito preciso ...................... . . .. ..... .. . . ........ . 

14:404$380 

2:449$000 

4:13í$365 

1 :016$190 

67: 100$000 

32:368$010 

12:000 000 

6:000$000 

8:430$000 

6:403 '320 

2í:8I4$880 

5: 153$555 

1:490$689 

6:777$978 

20: 330$000 152: 631 $330 

267:367$726 

700:000$000 
100:000"000 

600:000$000 

Directol'ia Geral de Contabilidade da Secretaria da Justiça. e Negocios Interiores, l l de 
junho de 1895.-Josê CarLos de Souira Bordini. 
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Quadro da despeza feita com soccotTOS pubUcos, durante os cinco ultimos exercícios 

1890 . ..•••• . •... . •• ••••..... .. .•. . .•• . . , .• •• • . •.• 
1891 .. ....• . . . . . . . . . .•....•• . •.•.•.• •.•.. . . . . ••.. 
1892 ....•.. . ••. .. .•••.• •• • •.•....••.. . .•..•. . . . .. 
1893 • ..... . ..•.. . ..•... .• .. ... •..•.••. . ..•.• . ... 
1894 .............. . . .. .. •. . .. ..... .. .. .... . .. . ... 

6.900:000$000 
l. 911 :216S926 
2.583:207$707 
1. 013 :229$3'77 
1.128 :648$763 

~·Iédia ........... . ............ . .. . .. · · · · · · · · · 

13 .536 :302$773 

2.707 :260$554 

Capital Federal, 11 dejunho de 1895. - Jose Carlos de Sou:;a Bordini, director geral de 
contabilidade. 

8 
Do Ministerio do Negocios ela Fazenda, de li Fica. sobre á Mesa até ulterior deliberação 
do corrente, enviando o requerimento dos o segumte 

em.p~egados da Alfandega de Porto Alegre. 
solicitando augmento de vencimento .. . - A' 
~1ommissão Especial, de[que é presidente o Sr. 

anoel Caetano. 
~º· Ministerio do Interior, Viação e Obras 

PU licas, de hoje, satisfazendo a requisição 
desta Gamara, relativamente á revalidação 
Ê~ fa:vor da novacompanbiaEstrada de Ferro 

s r01to e S . Francisco ao Chopim.- A' quem 
iez. ~ requisição (A' Commissão de Consti
u1çao, Legislação e Justiça. 
Requerimento : 
De.Firmino da Silva Santos e Julio Corrêa 

Martms, pedindo concessão para por si ou 
companhia que organisarem, explorar a zona 
~arestal situ.ada entr!'l os rios Pepery-guassú, 
ti:to Antomo-guassu, Cbapecó e Jangada ul-

.1 '.1-~ente ~ncorporado ao territorio bra
~' erro, em VI.rtude de laudo arbitral, etc.

Commissão de Fazenda, 
pos conti!1~os da directoria geral dos Cor

~e1os: adm1i:1stração do Cor reio do Districto 
ede1al, pedindo augmento de vencimentos. 

- A' Commissão Especial, de que é presidente 
o Sr. Manoel Caetano. 

De Paulino Francisco Paes Barreto m._estre 
d~ gymnastica do Arsenal de Guerra' da Ca
pital Federal, pedindo que seus vencimentos 
Çasam equ~parados ao dos porteiros do mesmo 
ar~en~l, a.iudante de pedagogo, profossor de 
Pr1Ill01ras lettras e mestl'e de musica.-A' 
Commissão Especial, de de que e presidente o 
Sr. Manoel Caetano. 

. Da compa.nhia Colonisadora Industrial, pe
dindo restabelecimento do contracto de 20 de 
setembro de 1890, o qual foi declarado caduco 
pelo governo.-A' Commiesão de Orçamento. 

De Jesuina. !3-~ Oliveira Gôes, por seu pro
cui·:i-dor o capitão de ?Jªr e guerra Olympio 
Jose Chavant~s, pedindo .ªreversão em seu 
f~vor da pensao qu~ recebia seu finado ma
rido o alferes honar10 do exercito João Bar
bosa de Góe .- A Commissão de Fa7.encla. 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . l" Fica o Poder Executivo au tor isada 

a reorganisar a administração da marinho. 
sem augmento de despesa, sob as seguintes 
bases : 

l. 0 r.onstituir um conselho de seis mem
bros, officiaes generaes da .armada e classe 
annexa, com adenominação- almirantado -
sob a presidenciado Ministro da Maridha . 

2 . 0 Distribuir em 6 secções os diversos 
serviços da administração da marinha confe· 
rindo ao primeiro almirante, que será o chefe 
do serviço militar, competencia : 

a) para a transmissão das ordcnsemana
das do Poder Executivo ; 

b) para supperintendencia dos navios ar
mados, diciplina do pessoal, sua distribuição 
geral pelos navios e commissões militares, 
ensino superior e instrucção de marinha ; 

c) as attribuições que por lei foram con· 
feridas ao cargo de ajudante general da ar
mada passarão a pertencer ao l 0 almil'ante, 
ficando extincto aquelle cargo . 

3.0 Ao 2° almirante competirá a direcção 
geral das construcções navaes, officina~ dos 
arsenaes e mais serviços que contendam com 
o material naval. 

4.0 Ao 3° competira a administração do 
commissaria.do geral da marinba que será 
reorganisado . 

5. 0 Ao 4° a supperintendencia dos traba
lhos ela carta marítima, pbaróes e mais ser
viços correlatos a este ramo da adminis· 
tração da marinha. 

. ~·º Ao 5° competirá a inspecção ~a conta
bilidade geral da marinha confecçao e exe
cução dos orçamentos annu~e5. 

7.0 O 6° terá a seu cargo a inspecção e 
direcão superior do corpo de sande da ar· 
mada -

. § 1. ~ O Conselho administrativo sob a pre
s1denma do ministro da marinha se reunirá 
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as vezes que forem determinadas em re.,"11-
lamento ou quando qualquer <le seus mem hros 
o olicita.r, oba vicia-preslrleucia. do 1. 0 :il
mirante, como tribunal consultivo. 

a) as attribuições do Conselho Naval, q 11e 
fic:.t exLincto, farão parte das do Con_elho 
Almirantado. 

b) n:i. reorga.ni~.ão dos scrvieos rl.;i Adrni· 
nistração da farinha pelas sei secções do 
almirant.ado, ser'"o :mbstituidas torlus as rli
r ect orias e inspoctori:i.s geraes, po1· s ub admi
nistraçõc subordinadas dos respecLives a.l
mirantei . 

§ z.u o· membros do almirantarlo, serão 
nomeados rlentre os oliiciae: ~enemes cr~it·· 
mada livremente, lJC'lo Podei' Executivo. 

§ 3. 0 Estatuirnos reg ulamentos que ho1wor 
de expedir para a execução c1 si;;~ lei; C'ir
cumscripções navaes no Parú. Rerili . Bal1ia 
e anta Cath:1rina. . que constituirão outro.· 
tantos centros de ernluções navaes. 

a) ás divisões na>aes, ou cir·cumscrip;ões, 
do Pará. e Santa Catharirrn. serfí.o ton nexarlas 
á fiotilba.s do Rio Gmnrle e 1\Jnazona::i. 

Art. 2. • Revogam so as disposi~ôc cm 
contrar;o. 

. R. Gamam lios Deputa.elos de junho de 
18ü5.- Coelho Cintrr1 . 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N . 52 - 18!)5 

Aulorisr1 o Poil tJI' E ú;ecutivo a 111rtnrlcw con tm·. 
/lffftt os e/Jeitos rlajuúilaçrlo no lof/Cliº de len~ 
do Gym1wsio Nacional, o tempo r111 9ue so·-
1·iu na _tonaria :>la1·iom:ú oi" cir11ryfr;n rc 
/;1r111ad.o Dr . Joaq11im J[ontt:im Crm1i11ltoà . 

A' Couunissão tlo Marinha e Guerl'a foi 
pr~cn te o rcqucrimen to do 1° cirurgião re
form:ido dá Armada . Tacioual Dr. .loa!J. uim 
Ionteiro Cominhoà. que :oliritn do Congre. 

Nacional a graça de mandai· contar-lhe para 
e.lfeito de ua jubilação no logar de lento do 
Gymnu13io acional o t empo em que sc t•vit' 
na Armada Nacional. 

A Commissão, attemlcnclo aos prceclentes 
que ju~tificam tal petição como ~Í1. a lei n . 
2.'J, • de rn qe dezembro de 1894, •,em a hon
ra de a.pre;;entar á. com;itleraç-.ã.o da Cam'lra 
o seguinte 

0 Con"rcssll 1 r.icion:il de"ref:l 
,\rt . 1. 0 O Pod r ExrcuLivo fica auf.orisa.

do a m:in•lar contar, pam os c.IIeitvs da ,j ubi · 
laç~iio no lugar uc lente rlo Gyumaslo Na ·io-

nal, o tempo que serviu na Armada 1 acional 
o f" cirurgião reformado Dl'. Jna.quim :\Ion
teiro Ca1oinhoá .. 

Paragr:tplw unico. Concedida j ubilaçii.o , 
p l'1le o dito lente o direito ao soldo da ua 
reforma, visto romo tei·.í. de perceber os ven
cimentos de leuteapo enta.do. 

Art. ~ - · I?icrun revogadas as disposições 
em contrario. 

S!l.la d :1N Commissõcs, l 2 tlo ,junho de 180ii. 
- GalJriet 'alga -o , pre:;íden~e . - Oi;irlio 
,lbrantc.~. relator. - Tho,,w;; Ccioa[ ·an•i.
_lnlonio dt: • 'ir1• 1••ira. - <"w·los Jorge. 

N. 53-1895 

Pr1v1•c1•r .·oúre n intern•11ç•io tf11 pqr/,·1·e.o Fi;
t!n·w• ,1u.~ E ·tarlos. n111d11i111!11 11qr 1wnjc•cto 
fir111fld1J 1' •/te e 1111n1: . .;:· io e out1··1 ent sCJ"'-'r(ldo 
do.~ Sr.<. Erl11111·r/11 Rr11110s t: LHi;; Do111i11giws. 

Foi ob,j ecto de accurado exame d· C?m· 
mis~ão de' Con tituiç-ão, Legi laçc1o e Justiça 
o prujecto de lei sob n. l 1 , de 18'.14. conforme 
o impre::so da. 'am:i.ra ; a...."S'im como a propo
siçáo legislro,tiYa que, d" prnferencia 1\quelle, 
offereceu ao juizo collcctivo de seu s compa
nheiros o relator eles te parecer. 

Considel'anclo, que o primeiro restl'inge a 
lei interpretativa. ao art . 6, ao passo que o 
e!!Undo desenvoh·e a doutrina intei vencio

nista rlo Poderes Federaes nos E ta.do. , e:;tu
danrlo não só e~ e f,opico, com tn.mbem muitos 
oukos da C nsti tuiçü.o. cln. H,epublica,, no qno 
e.·plicit;t ou impliritamcnte enlendcm eom o 
a. ·umpto, concorrla a Commi~~'io em íit·ma.i· 
o iwo;rcto tln '1• . Erico Cocll10 e u bmet tel-o 
a dccis:.tO tla. Gamara nos termo.- do a.r. 1·!5 
do r<gimento; :::a.Ivo o füreito ele ca<fa si~na
ta.l'io expôr por escript.o ou ve.ebalmeutc em 
f!Ue clcLalhcs tli~c rrfal' tb proposiçiío do lei 
que vt•m a. ser a seguinte: 

O Coa~re•so 1 ~acional r . •1l rn : 
,\rL . 1. 0 Pm· p1•incipio,; constiLncioua s da 

Republica l<'e•l0mtivfl,, so b o 1·og irnen da úe· 
mocracia e da, lib0t·cladc, o.os quaes os Esta· 
elos, em sua phase originaria e durante a 
evolu1:ão. de\·em re peito ab oluto com pro
mulgar eus e.5tatutos fundameutaes e lei 
organ ica~ , entenda-se: 

A.-A união percnne elos K LadoR, ali m do 
perpet.uarem a. Nnção (e., art. l"); ~ n1Je 11· 
f cnclonrlo-so q uo :i supremacia nos negocio: elo 
mf.,.r101• e• lfn e. -trrior é prerogaLi va exd11.:-:iva 
tla H.P.pu!1lica uu .·eu t.1.1l 1c .. a1 • . 15!. e rint. 
a aurunomia. é faculdade inhei·ente a.u · E..ta.
do. rada qual n<~ ~ua,C'.phcrn(c ., a.rt. ü::JJ 
confüe1no o:; esLatul,o::; que mlopL1.1it•em livre
mente , sem prejuizo dos Municípios seus su b-
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ordinados (e., art. 68), posto que au tonomos 
tambem em t udo quanto für de seu inter
e.~se peculiar. 

B.-os Poderes assim fer1eraes como esta
tlu~e~ e municipaes sãrJ delegações do povo 
Polltlco (c ., prefacio); sub('nternlendo- se, que 
os cidadãos com direito do voto e alistarlos 
legalmlute-na orbita ela União são os mesmos 
P<tra todos os e:ffei tos da. democracia nas or
bi tas do Estado e do Município, assim como é 
o mesmo processo eleitoral (c., art . 70). 

q.-A liberdade na sua comprehensão a 
1na1s lata, assegurada pela Constituição Fecl~
r1.1:1 ( c ., prefü.cio, arts . 7i e 78) não sci aos braz1-
le1~0 ~ como aos estrnngeiros, em virtude da. 
l~g t sl ação civil, commercial e criminal, inva
rrn.vel por torlaaRepublica (c . , art.3,!n. 23); 
suben tendendo-se, que os Estarlos elevem otre
r cccr com suas leis processuaes todas as ga
rantias. de par com ;1, União. 

Art. 2. 0 lncumt1e aos Orgãos da Soberania, 
Nacional (c. arts. 15 e 35) com observar e fazer 
cumprir a Constituição el a Republica a>;segu
rar, aos Estados todo o poder ou direito que 
lhes não foi n gado expressa ou implicit:i.
meute (c ., art. 65) e providenciar a beri;iJ. 

I Da paz interna sinã.o a policia, em c1r
cumstancias de força maior ; 

II Da ordem das i ns Gituições privadas do 
Esb?-~lo e Municipio com os cl ireltos Llo povo 
polttico · 

1Il Da' autonomia dos Estados, sna. har
monia reciproca e com a União ; 

. IV Dajustiça nas causas o conílictos, liti
glos e rec].amações que tiíiectarem a Uniií.o, o 
Estado e Municipio eJ1 t l'e si ou com ns nações 
º1>h1·angeiras . 

Art. 3 . 0 Na conformidade Jos artigos :w
tecedentes dar-se-ba a intervenção dos Pode
r~s _fecleraes nos Estados observada a seguinte 
d1st1ncç:ã.o de compotencitts : 

§ 1." Do Congt•esso Naciomtl : 
a) Caso os esta.tutos do Estado em origem ou 

~111 evolução nii.o se ciJ1jam aos pl'incipios con
st1tuc10naes da Uniii.o impor-lhe, quando 
m<~l _?on ·tituido ou mal organisado as iusti
tu1çoe · de ~mtl'o Estado que melhor rn ll1e 
atlnptar:,ate que as em ondas , indicadas como 10r 
~e rl1re1to constitucional ela Republica, seja.m 
acce1tas pela, assemblóu. legisla.tiva .. com po
~~res especi_aes .do Est;:i.do suj eito à esse rc
btmen prov1sorJo (arts . 63 e 68 combinados 
ao 2° das clispo~ições transitoria's) . 

.b) Quando für posta em duvida a lcgiti
lllt dade. do,; Potl.eres rlo E::1taclo, de sorte a 
ga1:anL1r ao povo o r egimen repi·ese.u
tativo com a fidelt_d~de cio pt'Ocesso eleitoral. 

e) Havendo coll 1sao e11tre os Porlere do 
Es~do, a bem da ~relem <1e sua.s institu ições 
privadas e da paz mterna,. 
. cl) Sempre q uefm• uece ·r;ario auíorisar oPre· 

s1d~nte da H.epublica a nomear U\n detentor 

no Estado onde não houver governo legi
timamente eleito ou legalmente empossado. 

e) Occorrendo os casos explicitas sobre as 
lettras ·- u-cl- deste par<lgrapho, ordenar 
incontinente a convocação do eleitorado que 
estiver no Esta.elo alistaçl.o tt esse tempo atiro 
de, i;eja manrlar seus repre, entantes á, assem
bl~a con t ituinic ou legislativa ordinaria 
seJa eleger governador ou presidente. 

t) Concecler a approva,ção nos casos de in
corporação, subdivisão ou desmembrament o 
elos estados a fixar o pr(l.ZO dentro elo qual o 
novo Est~clo _e~ hypothese deverá promulgar 
sua const~t.1:11çao por delegados especiaes do 
povo poltt1co que estiver nessa inteuç:ão 
(art. 4"), 

g) Re--olver em definit;iva .·obre aijustes e 
con vençõos, embora sem caracter político, que 
os Esfa\dos celebr:trem en tre si assim como 
r eferendar ou não os que .uessé particular o 
Pre~ idente da Republica houver approvaelo 
(arts. 65 e 48 n.16) . 

li) Fixar, ele facto , os limites dos Estados 
entre si e com o Districto Fedem! (c., art. 34 
n. 10). 

iJ Compete oi,trosim ao Congresso Nacional 
a declaraç:ão do estado de sitio por tempo 
determinado, suspendendo-se para os habitan
tes do logar as garantias coustitucionaes 
que & lei restringir, e ~na.is a acção elo governo 
estadual, si tanto fôr preciso, na extrema 
necessidade de reprimir a conflagrn,ção no 
E::.tado ou dahi repellir aggressões de forças 
estrangeiras ( arts. 80 e 34 u. 21 .) 

j) Nos termo da lettra prececlente, o Con
g1·esso Nacional tem a primazia de mobifüar 
elos Estado5 a gual'da nacio;1al ou milicia c~
vica assim tambem chamada; sej n, no caso 
de guerra, seja no caso de gl'ave commoção 
inte tina (e . , art. 34, ns. 11 e 20) . · 

§ 2 .0 Do Presidente ela, Republica.. 
A. -Obsernir os preceitos constitucionaes 

dt1. União com executar as leis e medidas po
lí ticas ou scnt.enc:.as fecleraes, ele conformidade 
com os§§ l '' e 3' de: Le artigo (c ., art. 6' n. 4 
e art. 60). 

B. - Na auscncia do Congresso, nomear 
o detentor do governo esta,clual, occorrenr1o 
o caso expresso sob lcttrn ct, § 1 º; observando, 
porém, a segunda parte da lettra A do a.rt. 4º. 

C. - Manter co111 l1randura ou medidas de ri
cror os estado ba.rmonicos entre si, sob a 
~upl'emacia J;1 Unfüoe assecrurar-lhes a auto
nomia , cada qual pelo seu lado; obrigando a 
acceit;;i,rem uns dos outros ou do Disiricto Fe
uoml os documentos publicos de mttur~za le
""ÍSlativa, administr<itiva ou judic1arrn. que 
~ão infringirem os preceitos constitu~ionaes 
da R~publica (c ., art. 6" n._2, e art.s . ?n e 6Q) . 
D.-C~ncedel' apppovaçao ~?S aJ ustes e 

convençoes sem caro.cter poli tico que os es 
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tados celebrarem ent re si, acl re ferend'iim do 
Congresso Nacional ( arts. 65 e 48 n. 16 ) . 

E.-Declarar por si ou por seus agentes 
responsaveis o estado de sitio por tempo de
terminado, durante as férias do Congresso 
Nacional; observando a disposição constante 
da lettra i do § l 0 deste artigo ( c. arts . 80 
e 48 n . 15). 

F .-Utilisar a guarda nacional ou milícia 
civica no Estado onde houver commoção 
interna ou mobUisal-a dahi, embora não es· 
teja reunido o Congresso Nacional para re
solver incontinent i sobre o caso de guerra 
(e. art . 6° n. l e ar ts 48 ns. 3 e 8) , assumin
do o commando dessas forças ou designando 
quem deva exercel-o. 

G.-Independente da declaração de estado 
de sitio e de audiencia do Congresso Nacional , 
em caso de menor perigo publico, restabelecer 
a tranquillidade e prevenir desordens nos Es
tado3, empregando, si preciso fôr, as forças fe
de:raes de mar e terra (e . , art. 6 n. 3 e art.14). 

H. -Fazer a policia terrestre, fluvial e 
marítima entre os estados e o DistrictoFe
deral e destes com paizes estrangeiros, a bem 
da saude publica e na medida das necessi
dades. 

J. -Administ rar os soccorros de assistencia 
publica, que o C~n~resso Nacional votar aos 
Estados que os solicitarem. no caso de calami
dade qualquer (e . , art. 5°) . 

§ 3.0 Da Justiça Fede-ral. 
N. I. O Supremo Tribunal Federal jul o-a 

originaria e privativamente (c., art. 59) : "' 
a) as causas ~- conflictos sem caracter polí

tico entre a Umao e o Estado com o !Ylunicipio 
ou entre Estados uns com os outros ; 

b) os litígios e reclamações jurirlicas enti·e 
o Estado ou o Municipio e nação estrangeira : 

e) os conflictos dos .juizes ou tribunaes fe
deraes com os dos Estados, assim como de juí
zes ou tribunaes de um Estado com os de 
outro; 

d) incumbe tambem ao Supremo Tribunal 
Federal conceder or ig inariamente ou me
diante recurso, ordem de habeas corpus a na
cionaes e estrangeiros, salvo aos detidos ou 
desterrados, sobre quem recahirem as medi
das de excepção tomadas durante o estado de 
sitio pelo Poder Executivo ou seus agentes de 
confiança ( c, arts . 61 e 80 ); 

e ) julgar em ult ima instancia e em gráo 
de recurso ( c, arts. 59 e 61 ) ; 

N. 1. Quando se questionar sobre valida
de ou applicaçã~ de tratados e leis federaes e 
a decisão do tribunal do Estado fàr em con
trario. 

N. 2. Quando se contestar a validacle de 
leis ou actos dos governos dos Est ados, em 
face da Constituição e leis federaes e a de
cisão do tribunal do Estado considerar vali
dos os actos ou leis impugnadas . 

N. 3. As questões que versarem sobr e e~· 
polio · de e tru,ngeiro, quando a especie não 
estiver prevista em convenção ou tratado. 

N. 4. Sobre as decisões dos juízes federaes 
nos casos expressos sob o n . II deste para
grapho. 

d) Rever a todo tempo os processos findos 
em materia criminal ( c., art. 8 1). 

lI. Os juízes fecleraes processar e julgar 
(e . art. 60) : 

. a~ ~m geral quaesquer causas, em que o 
m~v1duo fun~ar a acção ou defesa em pre
ceit o da Constttuição Federal, contra a União, 
o Estado. o.u _o Munici pio ; 

b) os lit1g10s entre um Estado e habitantes 
de outro ou entre habitantes de Estados dit~ 
ferentes ,_ V:ª~'iando as leis respecti vas; 

e) os llt1g10s entre Municípios de Estados 
diversos; 

d) conceder ordem de habeas-coiJ_Ju s nos 
casos em que igual attribuição e cont'erida ao 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 4. 0 O procedimento dos Poderes Fe
deraee nos Estados terá lagar: 

A) por iniciativa do Sena.do ou da Camara 
ou mediante representação dirigida ao Con
gresso N~ciona~ :por um Poder qualquer, es
tadual ou rnumc1pal, do Estado em questão: 
nos casos constantes do § 1° art. 3. 0 

B) mediante requisição do governo do Es
tado: nos termos do art . 3• §2° lettra G. 

C) nos casos referidos sob o § 3°, do ar t. 3º ; 
segundo as disposições do decreto n. 848 de 
11 ele outubro de 1890 e lei n. 221 de 20 de 
novembro de 1895. ' 

Art. 5.0 Revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das commissão de const ituição, legis
lação e justiça, 11 de junho de 1895 . - Erico 
Coelho, r e_Ia-t:.?r.- il!ledefros e 11lbuquerque, 
com restricçoes. - F. To "terot"ino com res
tricções, - 1\!I artins Costa Juii~o 1'. com res
tricções .- Dino B ueno, com r e;kicções. 
E clucirclo_ Ramos, L iti;; D omingnes, vencidos 
com proJecto em separado. - Ca1·los Vct.:; ele 
Metto, presidente, com r estricções . 

Siibstitul ivo ao projecto ela commissão 

Ar t . 1° Aattribuição, conferida ao Governo 
da União pelo art. 6° da Constituição, sera 
exercida pelo Congresso Nacional, pelo Su· 
premo Tribunal Fecleral e Presidente ela Re
publica, na parte que a cada um des tes po
deres pertencer, pela fórma estabelecida na 
presente lei . 

Art . 2° Ao Congresso Nacional compete 
annullar, no todo ou em parte, as constitui
ções, leis e resoluções, promulgadas por au
toridades estaduaes, que contrariem ou emba-
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racem o funccionamento regular do regimen 
republicano federativo . 

Art. 3. 0 Ao Supremo Tribunal Fede~·al com
pete decidir, em especie, os litigios e confli
ctos que occorrão na organisação, recom posi
ção, investidura e exer icio dos podem · le
gislativo, executivo e judiciario dos. Estados, 
sempre que os intere ·sados fun·la1•em suas 
pretenções em direitos garantidos por leis 
preexisten te8. 

Art. 4. 0 Ao Presidente da Republicacompcte: 
- A ·segurar a execu~ão das leis e senten

ças federaes . 
- Repellir invasão estrangeira ou de um 

estaflo e.m outro, mediante o emprego das 
forças fe Teraes e elos contingente da força 
armada dos l!:stados mais iro mediatamente in
te1'essafl os. 

Em qualquer destes casos as forças estadua~s 
:ficarão sob a exclusiva direcção da auton
dade militar do P1·esidente da Republica, em
quanto dura.rem as operações de guerr,i,. 

- Restabele.cer a ordem e tra.nquillidaue 
nos l~stados á requisição do respectivo presi
dente ou<rovern::i.dor, quer do poder legisla.t1vo 
ou qualquer de suas Gamaras, quer do poder 
judiciaria, representado pelo mais elevado tri
bunaL 

No exercício desta attribuição o Presiclente 
da Republica não poderá recusar as sufficien
tes garantias da. força .federal á autoridade 
estabelecida, a meflos que sua illegi timidade 
seja declarada nos t ermos da art. 3°. 

Não será em caso algum, mantida a posse 
de autoridade publica resultante de deposi
ção, acclama.ção ou quaesquel' outros actos 
revolucionarios. · 

Mantendo o titular da autoridade ou da
quelle que fór della rlesapossado p3la violen
cia, o Presidente da Republica providenciará 
sobre o processo e prisão dus autores e cumpli
ces dos delictos políticos commettidos. 

Aquelle que exet·cer autoridade política 
obtida por meio de deposição ou pronuncia
mento tumultua.rio, além das penas em que 
jnco1Trer como co- responsavel pela acção 
criminosa, fit:ará privado por 10 annos de ex
ercer car!{os publicos de qualquer natureza, 
e perderá as vantagens claquelles que já ti
ver exer cido. 

Art. 5. 0 A fórma republicana federativa, 
de que trata o art . 6° n . 2 da Constituição 
Federal, comprehende não sómente os princi
}lios inherentes ao governo r epublicano sob 
o regímen federal representativo, traduzin
do-se nos Estados por constituições e leis 
adeq uadas, .com~ ?-S garantias e direitos ex
pre sos ou impllcitt;is qi:e a mes~3: constitui
ção asseuura aos c1dadaos braztleu·os e aos 
habitanUis do territorio da Republica. 

Ar t. 6.º Quando, em virtude da annulla
ção de constituições, leis ou resoluções dos 

C!Lmnra. V . II 

estados por infringentes do sy-tema consti
tucional füderati\·o. faltarem nestes os oro-ãos 
de um governo regular, o Presidente d;;. 

0

Re
pablica proverá á nomeação de um inter
ventor ou ministro, que as ' umirá a superi.n
tendencia da adminhtração do Estado, pelo 
tempo estrictamente nece ar10 á. eleição 
e posse do representante ou r epresentantes 
do poder acephalo. 

Ncts instrucções, que o Presidente da Re
publica expedir para esse 'fim , se absterá de 
'.J-Ut?risar act?s de governo que não forem 
111'

1
1 pensave1s para acudir aos encargos pu

blicas urgentes do E·tado . 
A nomeação do interventor ou ministra 

recahirit. em cidadão reconhecidamente ido
neo, e alheio aos interesses e perturbações d<> 
E., tado desorganisado . 

Paro.grapho unico. O Presidente da Repu
blica submettera á approvação flO Congresso 
as proviclencias que houver da'1o para a 
reorganisação do Estado. 

Podel'á., todavia, solicitar do corpo legisla
t ivo, si estiver reunido, ou convocando-o ex
traordinariamente si o não estiver. as medi
das de reorganisação, sempre que lhe pare
cer de ex.trema gravidade a situação do Es
tado desorganisado . 

Art. 7. 0 O processo e julgamento dos liti.
gios e confüctos a que se refere o arL 3° sera 
estabelecido em regulamento expedido pelo 
Poder Executivo. tendo em vista a celerida
de compatível co'm a instrucção judicial e ga
rantias das partes interes adas . 

Art. 8. 0 Os governadores ou presiclen tes 
dos Estados remetterão ao Presidente da Re
publica e á Mesa de cada uma das camar~s 
do Concrresso Nacional, as constituições . leis, 
de retoº , e em geral toda as publicações ·e 
jornaes otflciaes. 

Taes publicações serão recolhidas em sec
çifo especial das l'especti vas secreta.rias. 

Art . 9. 0 Revogam-·se as disposições em 
contrario . 

Eduardo Ramos . -Lui;;; Domingues. 

N. 11 - 1894 

Estabelece os casos de intervenção do Governo 
Fede1·al em negocios peculiares aos E_sta_d~s 
nos te nnos do ai·t . 6° n . 2 da Consutu•Çtl.O 
da Republica, e dà outras pmvidencias · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 São casos de intervenção do Go

verno Federal em negocios peculiares aos 
Estados, nos termos do art . 6" n . 2 da Con
stituição da Republica, os seguintes : 

1 °, a proclamação pelo povo ou a decre~
ção por alguns dos poderes estaduaes da for-

31 
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ma de governo monarchica em qm.lquer de 
suas modalidarles ; 

2°, a coparticipaçllo , por actos positivos e 
claros, dos governadores o_u pre;:;identes _de 
Estados em qualquer movimento revolumo
nario, geral ou l~cal. que v~se modificar, _no 
sentido monarchico, o reg1men e-tabelec1do 
pela Constituü;-ão de 24 de fevereiro ; 

3°, a opposição ou resisten0ia dos governa
dores ou presiilentes aos clecretos e sentenças 
dos poderes leg islativo e judiciaria estaduaes 
em materia de responsa.bilidade dos mesmos 
governadores ou presidentes uma vez que 
o respectivo processo tenha seguido os trami· 
tes legaes; 

4°, a recusa, sob qualquer pretexto, por 
parte dos governadores ou presiden~es, de 
deixarem o poder no fim do respectivo pe
ríodo governativo ; 

5°, a dissolução pelos governadores ou pre
sidentes. por acto escripto ou por mero em
prego de força material, dos congressos oi;i 
assembléas legislativas estaduaes, quando a 
dissolução se opponha texto expresso das re
spectivas constituições . 

Art. 2 . 0 Entende-se por fó'.ma <le governo 
monarchico. qualquer que seJa sua denomi
nação apparente, aquella e!TI que ao. chefe do 
Poder Executivo são conced_1das, conJuncta ou 
separar.la mente, as p~e~·ogat1 vas da . vitalicie
dade da irresponsabilidade por crimes polí
ticos '. da tran missão ~o pode~ aos respe
ctivos herdeiros necessar1os ou simplesmente 
legitimas. _ 

Art. 3.0 A intervençao do Poder Executivo 
Federal em qualquer dos casos do art. 1° será 
obrigatoria, imme~iata. e _energica, cingindo. 
se es e poder o ma1s poss1vel aos prec itos da 
constituição do Estado ele que se tratar e 
obedecendo ás seguintes regras : 

a) nas hypotheses dos ns .. 1 e:!-• agirá o go
verno em vista da commumcaçao da autori
dade federal superior, militar ou judicial 
existente do Estado, e na falta de tal commu
nicação pela simples notoriedade dos factos · 

b) no caso do n . 3, a intervenção federai 
terá por base requisiçã? ou reclamação, de
vidamente escripta e ass1gnada, de dous ter
ços dos membros do poder legislativo do Es
tado ou da maioria dos membros do tribunal 
judiciario encarr~gado do julgamento do go
vernador ou presidente ; 

e) na llypothese do n. 4, a acção do gover
no será provocada por qualquer das corpora
ções incumbidas pela c9nstituição do Estado 
de dar posse aos respectivos governadores ou 
presidentes ; . 

d) no caso do n . 5,_a intervenção dar-se-ha 
em vista de reclamaçao documentada do po
der legislativo estadual, representado pela 
mesa ou mesas da Assembléa ou Congresso 
respectivo. 

Art . 4. 0 A acção interventora do Poder 
Executivo Federal para manter nos Estados a 
fórma republicana fer'lerativa será exercitada 
pel?s meio~ que ao mesmo poder parecerem 
mais expeilitos e praticas e visará, c·onforme 
as hypotheses, a repressão do movimento po
pular ou do procedimento inconstitucional do 
chefe do execu tivo estadual. 

§ .1. 0 Relati vamente aos governadores ou 
presidentes, as medidas a tomar serão, nas 
hyp~theses do · ns . 3 e 5 do art. 1 º, a inti
maçao para restabelecerem a ordem legal 
perturbada e, no caso de recusa, a substitui
ção clelle~ no governo por quem de direito, 
com au:lClllo e sob a protecção da au toridade 
mi1it~i:_ federal ; na hypothese do n. 4 a sub
sti tu1çao i mmediata, com intimação prévia 
para a ce sação das funcções governativas . 

§ 2. º Nos casos dos ns . 1 e 2 os expedientes 
a empregar serão aconselhados pela gravi
dade das circumstancias . 

Art . 5.0 Dos seus actos de intervenção nos 
termos desta lei o Poder Executivo da União 
dará con heci.mento, em mensagem especial, 
ao Congre~so Nacional. 

Art . 6.0 Praticado· os actos necessarios 
para o restabelecimento da paz ou da norma
lidade consti tncional nos Estados, o governo 
fedbral nenhuma outra providencia poderá 
tomar que offenda a autonomia politica e 
administrativa dos mesmos Estados, não lhe 
seu.to licito estender a intervenção a outros 
casos não declarados nesta lei. 

Art . 7. 0 Os governadores ou presidentes 
que por e:ffeito da intervenção federal tiverem 
deixado o exercício de seus cargos , ficarão 
destes privados até· que sejam absolvidos 
pelos tribunaes competentes, federae ou esta
duaes, dos crimes em que tiverem incorrido. 

Art . 8.0 Revogam-se as disposições em con
trario . 

S. R.-Camara dos Deputados, 25 de jimb© 
de 1894.- Martins Junior. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
adeantada a hora, designo para amanhã a se
guinte ordem do dia : 

Cont inuação da 311 discussão do projecto 
n . 15, de 1895, adoptando, com a e111enda 
que o:fferece, o projecto n. 83, de 1894, que 
autol'isa o Poder Executivo a reorganisar o 
serviço de immigração e colonisação da União 
de conformidade com as bases que apl'esen ta
e opinai pela rejeição do substit ufü•o apl;'e· 
sentado m. 3• discussão do mesmo proJe
cto; 

3• discussão do projecto n . 26, de 1894, 
dispondo que os bens da ordens religiosas, 
declo.rado proprios nacionaes ou como bens 
va~os, mas que continuarem ao sarviço !1º 
culto cath©lico, sejam reconhecidos proprte-
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~ad~ da igreja catholica, no uso e go-o dos· ficando sem e:ffeito a concessão dos dezenove 
mstitulos ou pessoas religio~as que delles se restoJntes; 
achavam ele posse ao tempo ela, promulgação Continuação da, discussão do requerimento 
da Con tituição da Republica; do Sr. Cunha Lima. 

3" discussão cio pr .. jecto n. 80, de 1893, per- Levanta-se a seseão às 4 horas e 21) mi-
mittindo ao empr·egtldo federal transferido á nutos 
admin istr"ção munic'pal ou à do estado con- · 
tinuar a concorrer para o montepio da repar-
tição a que pertencia, sem prejuízo elo novo 
monte pio muuicipal ou estadual; 

1 ª d i scus~ão do pr oj ecto n . 4 'I., de 1895, 
declarando ele commissã.o os cargos de chefes 
das repartições de Faz ~nda da União, torna 
dependente de processo administrativo a de· 
missão dus em pregado~ de concurso e revoga 
o art. 9° da lei n. 191 B, de 30 ele setembro 
de 1893 e mais disposições em contrario ; 

l ª discussão do projecto n . 3fl, de 1895, re
organisando o ensino nas faculdades de di· 
rei to; 

. 211 discussão do projecto n. 59, ele 1894, ex
tmguindo as legações do Mexico, Venezuela, 
B?livia, Suissa, Russia e Austria-Hungria, e 
da outras providencias; 

2ª discus~ão do projecto n. 28. de 1895, de· 
clarando cargo$ vitalicios os officios de con
tador dos juízes elo Districto Fe leral ; 

2ª di cus,.,ão do projecto n, 218, de 1894, 
restabelecendo o logar de professor do pri
meirns lettras do Arsenal de Marinha da 
Capital, cre.1do pelo regulamento de 2 de 
Maio de 1874, e d t outras providencias; 

3ª di~cnssão do projecto n . 24, de l 895, 
proroganclo por dous annos o prazo concedido 
á Estrada de Fei·ro Leopoldina, como ces
sionaria da Estrada de Ferro de Santo Edu
ardo ao Cachoeiro de Itapemerim, para con
clusão d·'s obras da linh·i entre estes dous 
pontos e di. pensa da coostrucção do prolon
gamento ela sua estra•la desde a estação C:.o 
Imbé, no valle do Rio Grande, até a elo Ma
cuco; . 

2" discussão do projecto n. 201, J.e 1894, 
declarando extincta a divida em que ficou 
para com a FHzenfla Nacional o fa1lecido 
coronel do exercito Wencesláo Freire de Car
valho; 

3ª cliscus~ão do projecto n. 141, de 1894, 
mandando reverter ao serviço activo elo exer· 
cito o capitão rerormado Jeronymo Ferreira 
França, e interpreta o art. 9°, n. 2, da lei 
n. 641l, de 18 d ~ agosto de 1852 · 

l • discussão do projecto n. 214, de 1894, 
concedendo ao Banco Iniciador de Melhora
mentos, cessionario do contracto celebrado 
em 27 de Agosto de 1890, para fundação de 
20 nucleos agrícolas nos est idos do norte, 
com o engenheiro José .~merico dos Santos, o 
prazo de dous annos para a constituição de
finitiva do primeiro desses nucleos, denomi· 
naclo-Inicütdor- , fundado no municipio da 
Barra do Rio das Contas,no estado da Ba.hia; 

AC'l'A DE 13 DE . JUNHO DE 1895 

Presiclencia do Sr. A;·th.ur Rios (iº vice
presiclente) 

Ao meio- rlia procede··se á chamada, á 
qual re"pondem os Srs. Arthur Rios, Tho· 
maz Delfioo, Coelho Lisboa, Tavares de Lyra, 
Alencar Guimarães, Gabriel Salgado, Bricio 
Filho, Beuedicto Leite, Eduardo de Berredo, 
Nogueira Paranaguá, Arthur de Vasconcel
los, Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, 
Torres Portugal, Thomaz Cavalcanti, João 
Lopes, Perlro Borges, José Bevilaqua, Augus
to Severo, Francisco Gurgel, Junqueira 
Ayres, Luiz de Andrade, Cornelio da Fonseca, 
Medeiros e Albuquerque, Gouvêa Lima, 
Milton, Tosta, Flavio de Araujo, Torriuato 
Moreira.. Serzedello Corrêa, Americo de 
Matto , Carvalho Mourão, Vaz de Mello, 
Chagas Lobato, João Penido, Luiz Detsi, 
Fortes Junqueira, Leonel Filho, Lamounier 
G?1l~fredo, Valladares, Manoel Fulgencio, 
Slrnao da Cunha, Olegario Maciel, Paraíso 
Cavalcanti, Lindolpho Caetano, Alfredo Ellis, 
Paclua Salles, Herculano de Freitas, Paulino 
Carlos, Francisco Glicerio, Alves de Castro, 
Ovidio Abrantes, Urbano de Gouvêa, Luiz 
Adolpho, Mariano Ramos, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Emílio Blum, Apparicio 
Mariense e Vesp1siano de Al buciuerque (60). 

Dei.xam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Rosa e Silva, Costa Azevedo, 
Fileto Pires, Sá Peixoto, Matta Bacellar, 
Enéas Martins, Augusto Montenegro, Carlos 
de Novaes, Hollanda de Lima, Luiz Domin
gues, Gustavo Ver~s, Ildefonso Lima, José 
Mariano, Tolentino de Carvalho, Pereira de 
Lyra, Gaspar Drumond, Coelho Cintra, Car
los J?rge, Olympio de Campos, Zama, San~os 
Pereira, Augusto de Freitas Neiva Francis
co Sodré, Manoel Caetano Eduardb Ramos, 
P!Joula G:tiirna_rães, Vergue' de Abreu, L_eo"Vi
gildo Filgueiras, José JO'nacio, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santo~ Marcolino Mou
ra, Pa.ranbos Montenegro '.A.tllayde Junior, 
José Carlos, Lopes Trovão: Oscar Godoy, Al
cindo Guanabara, Lins rle Vasconcellos, Fon
seca Portella. Euzebio de Queiroz, Silva Cas· 
tro, Nilo Peçanha, Ernesto Brazilio, Sebas
tião de Lacerda, Ponce de Leon, Urbano Mar-
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conde" , ).fayrink, Almeirla Gomrs, Lanr1ul pho 
de Magalhães, .João Luir.. Montefro de Bar
ros, Gonçalves Ramos . Ferraz .Junior, Fran
cisco Veiaa. Alvaro Botelho. Ribeiro de Al
meida. Ro lolpbo Abreu Theotonio de Iaga
lhãe . . Pinto da Fonseca. Carlos da haza~ . 
Lamartine, Costa !l[achado. ,\ lm eida Noguei
ra, Domingues de Cast ro, Dino Bueno, ,\dol
pho Gordo , More i1·a da itva, Cincina to Bra
ga, Furtado Hermenegi ldo de ~Ioraes . . Xa
vier rio Yal le, Almeida. Torr&:, L auro .luller, 
An uelo Pinheiro. Pe1·elra ,fa ··o·ta, lüva
davia Correa e ·nctorino ~Ionteiro . 

E sem causa os rs. Lima Bacury, Vivei
ro , Co ta Hodrigues, Cllristino Cruz, A11isio 
de Abreu, Pires Farreira.. Francisco Benevo
lo, Helvecio Monte, Cunha Lima. S!lva :\Ia
riz, Trin !ade. Chateaubriand. Ar<:bur Or
lando. ).fartins Junior. ,\rminio Tavares. 
l\Iarcionilo Liir, Lourenço de ã . !\ligue! 
Pernambuco. Grinçalves Maia, Fernaude 
Lima, Araujo Gues. Clementina do. Monte, 
Rocha Ca.valcanti. Octavinno Loureiro . Me
nezes Prado, Geminiano Brazil. \ri.sti _'e· 1le 
Queiroz. ebru:tião L:l.ndulpho. Ckto ); unes. 
Galdino Loreto , Antonio 1ie Siquei'~J.- ~ran 
ça Carva lho, Alberto Tor~es, H~ll a1•10 de 
Souza Erico íoelbo , Agos tmho V1dn.l. JL1l10 
Santo'. Barro Franci co Junior, Paulino r

1e 
Souza .Junior . Campolina, Lima Duarte. Octa.
viano ele Brito. Ferreira. Pire~ . Cuper. lno de 
Siqueira , Arthur Tr.rre.;. Domingo~ Je . Io
raes, Paulo Queiroz. C· emiro da Rocha. 
Costa Junior, Gu. ta,vo G0doy, Bueno ele An
drade. Vieira de iVIoraes, Alberto Salles . Ca
racciolo . Lamenha Lin ·, Brazilio da Luz. 
Fonseca. Guimarães, :.rar tin· C -ta . :\Iarç:i.I 
E cobar. Aur lia.no Barbo··a. Pinto da. Rocha., 
FranciEco .Alenca.stro e Pedl'O ).Ioacyr. 

o Sr. Presidente - Responderam 
á cha mada n.penas GO Srs . ~epu tado ._ Hoje 
não ha sessã. . A ordem elo rha para amanhã 
e a mesma desi,,.nada. pa.r•L hoje, isto é: 

Continuação da 33 di cu são do projecto n .15 
de 189:5. adoptanrlo.com a emenda que n1fere
ce, o projecto n . 83, ele 189-1, que a uto risa 0 
P oder Executivo a reorganisar o serviço de 
immigração e colonisação da União. de con
formidade com as bases que apresenta; e 
opina pela re_jeiÇc'io do ub<titutiYo apresen
tado na 3• di scussão do mesmo projecto; 

3a discu são do projecto n . 26, de 1894, 
di pondo que os. bens d_a · or dens r eligiosas , 
decln.ra.dos propr10s n?-c10naes ou com~ bens 
vago , mas que ~ntmnarem 3:º sernço . o 
culto catholko, ~eJaID r econhecidos proprie
dade da Igrej'.l. natbolica, . n.o uso e goso dos 
institutos ou pessoas rel1g10sas que delles se 
achavam de posse ao ternP? ri a promulgaç5.o 
d a. Constitu ição da H.epubllca; 

3J disem:são do projecto n. 80 de 1893 
permitti ndo ao empre,.ado feder:'.1 ti•::i.nsfe: 
r ido ;.i. a.d~ inistração municipal ou ã. elo E-
a.do cont1_n~:1r a concrrrer pa1a o montepio 

da repart1~:~0 ª. que per encia. :em pr~iuizo 
doºº':º moi:tep10 municipal ou esta 'ual: 

l • d1scu•,ao do pr11jecto n . 4 A, de 1895, 
declat•ando de con1m issão o caro-os de chefes. 
da i•epartições de Fazenda. da União, torna. 
nependente de proce , O admini. tratiYO a de
mi,SãO do r>mpregados de concurso e revoga 
o art. 9 · da lei n. l rll B tie 30 de ~etem
bro. de .1803 ~ mais di posi~·ões em contra.rio~ 

l d1 ~usi>ao do projecto n. 38. <!e 1895, 
r~or:gamsando o ensino nas facu ldades de 
d1rello ; 

2~ r1i. cu. •ão do p:·ojecto n. 59. de 1894~ 
"rt!n~umrJ? n legaçüe· do )Iexico. Yenr>zuela, 
B?liv1a. w a. Rn, "ia e .\.ustria-Hungria. e 
da outras provirlenda -
~ 2"d'. cussão do pr~j~c_t~ n. 28, de 1895, 
r eclarando cargos vi talw1os os oITiciaes de 
conta· 1 or dos j uizes do Districto Fl'fleral · 

2 di~cu são do projec o n . 21~'. de '1 94 
re:;~abekcendo o logar de pro1e~sor de pri: 
me1.rc lettras do Arsena l de ]!farinha da 
eap_tta l, creu.do velo regulamento de 2 de 
maw rle 1874, e da outra pr·ovidencias · 

311 d iscu são do projccto n. 24, do 1s95'. pro
rogando por r1ou · anno o prazo concedido ã. 
Esti:·atla 1e F~rro Lei)poldi .a . como c. io· 
n::r1a da Estrada de Ferro de S:1n o l~duardo 
ao Cachoeiro_ de Itapemirim . para conclusão 
d~s obras da lmha enLre e tes dous po ntos, ~ 
cl1 spens 1 ela con t1·ncr;ão elo prolong11 mento 
da sua e trarla., desd a estaç·ão ,10 lmbé, no 
,-al!e do Rio Gran,1e. até à do. Iacuco · 

23 r Íc;cussão do projecto D . 20 l. de 1894_ 
1 eclarantlo ex tiucta a divida em que ficou 
para com a Faze:ida Kacional o faller.i''o co
ronel do exercito Wencesláo Freire de Car ... 
valho; 

3 di "Ussão do projecto n. 141 . 11e 1894. 
mandando reverter as sernr·o a.cth·o rio exer
cito o capitão reibrmado Jeronymo Ferreira. 
França e interpreta o art. 9', n. 2 , da lei 
n 648, de 18 de agosto de 1852; 

111 di ·cussão do projecto n. 2 1'1, rle 1894, 
concedendo ao Banco Iniciador de Melhora
mentos, cessionario do contracto e lebr •do 
em 27 de ago to de 189 , para funda. ~o de 
20 nucleo agricolas no estadus '10 ·.;orte, 
com o engenheiro Jo é Americo dos antos, 
o prazo de dous annos para a con::it rncçüo 
de.finitiva do primeiro de 'ª' nucleo , deno
mimvlo - Iniciador- . fundado no município 
rla Barra do Rio das C •ntas, no ·tado da 
da Bahia ; ficandn sem effeito a conce~ -o dos 
dezenove re ta.nteS ; 

Continuo.ção da discussão do r equerimento 
do Sr. Cunha Lima . 
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3i)> :OES, ÃO EJI 14 DE Jtii\'110 DE 1895 

.Presirlencia do. rs. Astl111r R ios (1° v:ce-
p;·csirle;it •), Cos:(l A:;ecedo (.:1° ricc-pres:
dente) e _1,-&ltur Rios ( L" i·ice--p,.cside-1/e) 

< Adol pho, ·Mariano Ramos. Cnraciolo, Lame
nha. Lin. , Lauro '11Iuller Paula. Ra mos, Fran
cisco Tolent ino, Emilio Blum, Fon eca. Gui
mnrães , Ma rçal Escobar, Martins Costa, 
Pereira da Co ta . A pparicio t.1arien:e. Ri va.
·' a via Co:·rea, Victormo >Ionteiro, Aureliano 
Barbosa. Pinto da Rocha, Ye~pasiano de Al-

Ao meio-dia procede-se á chamo.ela, á qual buquerque, Franci -co Alenca tt·o e Pedro 
rnspondern os Srs . Artlrnr Rios. Custa t ze- i'.\Ioacyl' . 
vedo. Thonrnz Delfin0, Ta.vares de Lyra., Abre-se a sess'i o, 
.Alencar Guimarães. á Peixoto. Lima. Dacu-
ry . Fileto P ires. Gahriel . !gado, :Ylatta Bl.- Deixam de c mparecer com causa partici
cella.r., _.-'\.u~usto ~Iontenegro . Carlo . de parla o. ! . Ro,a e ;-. itrn., Coelho Li bõa, 
Kovae . 8; icio Filho. Hollanda <le Lima. Be- Enéas :\Ianins, Gu ra.vo Veras. Clementino 
nerlicto Leite, Luiz Domi n; ues , Ct• ta Rotlri- cio ~fonte, N'eiva. Gemeniano Brazil. Franci::co 
.g ues, Eduardo de flerredo. An isio ele Abreu, 'odré, Vergne de Abreu, Ro lrigues Lima, 
Noguei ra Paranaauú .Artlrnr de \'asconcello:; . Ma rcolino Mo llra,Alcindo Guana ba.1·a ,Ponce de 
Pires Fel·reit'll.. Fi·e· erico Borges, Gon.;alo de Leon . Urbano ~ larcondes . Manink, Al meida 
Lazo . Torres Portuira.l. Tilomàz C:t>a lcanti , Gome . Landnloho de ~Iaa-ílll1ães, .João Luiz, 

- - f.erraz Jun ior.· Frar1cisco Veiga. Ribeiro de 
lldefon. o Li m 1 • João Lopes_ l'etlro Borges . Almeid11 . Ro lolpho Abreu , ~Theotonio de 
Francisco Benevolo, Helvecio Monte, Jo-é 
Be-vilaqua , Auau. sto SC'.vero. Fn1.11cisco Gu:i'- Magalhãe, La.m<wtine, Costa Machado. 4..1-

- meida Noo-ueira, Furtado, Doming ues de Cas-
gel, .Junqurira Ayrf's. CunliaLima. Silvn Ma- t r·o. Dino Bueno. Adu lpho Gordo. Moreira da 
l'iz, Trindarle . . Jo•é :\íaria no . rthu · Orlanrl.o. 
Tolentino de Carvalho. l.1a1·!in Junior . Pe- il>a . Cincinato Bn1ga, Almeida Torres e An-

gelo Pinheiro. E em causa os rs . Vi>eiro , 
reira de Lyra. G.i -pa.r Drumond · Coelho Cin- Chri tino C1·uz. Cha.teaubriand. Clelo Xunes, 
tra, Luiz ele Andra.'1e, Arminio Tavare:-. Ago Linho Vida! Barro Franco Junior, Pauli
Marcionilo Lins, Lourenc;o de Sá., Cornelio "º ele So uza .Junior. Octa>iano de Brito, 
da Fonseca, Medeiro e Albuquerqu e' , Mi- Cuper ti no de Siqueira, D min gas <1e Mora.as, 
g uel Pernambuco. Gonçal ves :\18 ia. C<Ldos Costa Jun ior, B1.1eno de Andrade, Vieira de 
Jorge, Fernandes Lima. _\raujo Góes. Rocha .\1orae' e Brazilio da Luz. 
Ca.-valcanti. Octa\iano Loureiro Olympio C:e 
Campos . Menezes Prado. Gou n~a Lima.. Z;lffia, São lJdas e em debate appro,a rla as act.as 

antos Pereira, Augusto de Freit:ts,~Iilton . da. sessao de 12 e do dia 13 do corren te . 
Tos ta. Manoel Caetano, Ar i t ides de Quei roz. O Sl . 1 º SECRETARIO procede à leitura do 
Rduard >Ramo,,. Paula. Guimal'ães, Leovigil- seguinte 
do Filgueirns, Jmé Ignacio, Flavio de Arau-

EX.PEDifüITE j o, Tolentino d ·antos. La.ndulpho r e Ma-

1 
galhãc· Paraaho~ t.Iontene!!1'o, Atbayr1e Ju-
nior, Torquato >foreira. Galdino Loreto, An- Officios : 
·tonio de Siciueira, Jose Carlo -, Serzedello Cor
r êa, França. Ca1•valho, Lopes Trovü.o. Oscar 
Godoy, Americo rle i\Iattos, Lin de Va con 
cellos, Alberto Torres, Befh1rio de ouz01 , 

Erico Coelho. Fon eca Portella. Eusebio r e 
~ueiroz, il\-a Ca tro, Nilo Pecanha, Erne,.to 
Braziliu, Julio Santos, Sebastião de Lacerda, 
Camp·ilina. Lima Du<1rte. Carvalho Mour5.o, 
Vaz de Mello. Monteiro de Baeros. Chaga Lo
bato, João Peni'10. Gonçah·es Ram o. _ Luiz 
De i . Fortes Junqueira , Al varo Botelho. Leo
nel Filho. Lamounier Godofredo . Ferre•ra Pi
re , Va.lladares, Pinto da Fonseca, Artllur 
Torres, Manoel Fulgencio, Simi'io da Cunha, 

.-Dlegario Maciel, Pa.raiso Ca.val canl i, Lindo l
pho Caetano, Carlos das 91rn.gas, Al fredo Ellis , 

.Paulo Queiroz. casem1ro da Rocba, Gus
tavo Godoy. Padua Salle", Hercuhrno de 
Freitas, Alberto · a lle , Pau lino Carlos . 
Franci co Glicerio, Hermenegildo de 1110: 
raes, Alve:s de Ca ·tro . Ovidio Abrantes, 
Urbano de GouYea, Xaviet' do Valle, Luiz 

Do Ministerio da Cndustria, Viaç.'io e Obras 
Publicas, de 13 do corrente, devolvendo sanc
ciouado um do au tographos da re olução do 
Congre so Nacional, autorizando o governo a 
rever o regufamento da Repar til;ão Geral dos 
Correios.-Inteirada, officiando-se ao Senado. 

Do Ministerio dos Negocios da Marinha, ele 
12 cio corrente, enviando o requei,imento do 
c:1pitão-tencnte Affon o Henrique Nina, pe
tlinrlo reparação da preterição que allega ter 
offrido etc. - A' Commissão de >Iarinha e 

Guerra. 
Do mesmo min isterio de 13 do corrente, 

enviando o req uer-i ment~ da vi uva do a_Imi
rante Joaquim Raymundo ele Lamare,pe~rndo 
uma pen~ão.- A' Commissão de Pensoes e 
Contas. 

Requer imento : 
De Carolina. Adelaide do Oliveira Malheiro, 

viuva do capitã.o honorario do exerito, Gare-
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los Sabino de Malheiros, pedindo melhora
mento de pensão.-A' Commissão de Pensões 
e Contas. 

De Fructuoso Jo. é Gomes Galaça, estudante 
do 40 anno de direito pedindo prorogação de 
prazo para concluir os seus estudos, fi
cando i ento do regi.men creado pelo decreto 
n . 1232 F, de 2 de janeiro de 1891, pelos mo
tivos que allega .- A' Commissão de Instruc
ção Publica. 

Acredito mesmo que S. Ex . não viu, por
que do contrario não consentiria na publica
ção por esta fórma. Assim, pe<-o para que 
V. Ex. tenha a bondade de mandar eliminar 
dos annaes o docum nto a que me refiro . 

Do major reformado José Sa.bino }.fa.ciel 
Monteiro, pedindo melhoramento de reforma. 
-A' Commi.s ão de ~farinha e Guerra. 

De Miguel José Garcez e Antonio de Az~
vedo Martins, pedindo permissão para fabri.: 
ca.rem e venderem, durante o prazo de l::i 
ann05, nesta capital e nos e tado borrach.a 
preparada com a devida resi tencia e appli· 
cavei ás rodas dos vehiculos de transporte 
de cargas ou passageiros, em, su bstit~i~ão ás 
antigas chapas de f'erro.-A Comm1~sflo de 
Fazenda. 

De Augusto Marques ~e Souza, es_criptu
ra.rio rla colonias de alienado na _Ilha. do 
GQvernador, pedmdo que eus vencim~nto 
sejam equiparados aos em~r.~ados d~ ~gual 
cateaoria cJ e todas as repa r t1çoes pu b_hc,1s. -
A' c~mmissão Especial, de que é presidente o 
Sr. 1\lanoel Caetano. 

Dos empregados das lanchas Quintella e 
Lucilla e rebocador Glicerio em sen-iço da 
In pectoria Geral de Terra;o e Colonisação pe
dindo ser classificados e~ 1gua~da~e de con
dições quanto ás regabas e d1re1tos de que 
gosa o pessoal da lancha do telegrap~os. -
A' commissão Especial, de que é presidente 
o Sr. Manoel Caetano . 

o Sr. Olympio de Calll_pos -
sr. pre idente, no documento publicarlo no 
Diario do Congresso de ante-J_ioi:tem fID se
guida ao discurso do_ meu di tmcto. con;ipa
nheiro de representaçao o Sr. Gouvea Lima, 
ha um trecho que foi enxertado de mâ. fé, 
para deprimir certamente, a peça original, 
que é a denuncia que o Dr. Leandro Maciel 
deu perante o juiz seccional de Sergipe contra 
o Sr. coronel Valia dão. 

O trecho é o seguinte. que não e tá no ori· 
ainal mesmo do documento que o Sr. Gouvêa 
Lima mandou para a. typographia (lê) : 

« Todos os clamores de que consta e ta pa
tuscada é para provocar a intervenção da 
força tederal pelo governo da União. Não tem 
outro fim. ~ 

O SR . PRE lDElNTE-\ . Ex. será attendido. 

O Sr. Luiz Oet;si-Sr. presidente, 
foi publica e noticia de que a bancada. mi
neira. e ~va. ~esolvi la a pautar o· seus actos 
pela mais estr1cta economia. Por minha parte, 
o mai ob curo dos rleputados de 11inas (hão 
apoiados) , principio pela economia de tempo ; 
e, si neste momento peço a palavra, é para 
fundamentar ligeiramente um projecto de lei 
concedendo á Estrada de Ferro de Porto 
''ovo do Cunha ao Rio Pardo 'isenção de di
rei tos para a importação do eu material. 

A' p1imeira vista, parecerá estar isto em 
de,accordo com o principio, porque isenção 
de direitos não é economia; entretanto, não 
e trata. de uma. e:otrada de ferro poderosa, 

de uma grande comp mhia, mas de uma. es
trada de ferro que no relatorio do r . • ecre
tario da agricultura do E. tado de Minas 
Geraes ó elas ificada-E~trada rle Ferro Vici
nal, de iniciativa. parLicular e em favores de 
garantia de juros e onus para. o E·tado. O 
eu desenvolvimento é de 61 k ilometros o 
eu capital apenas rle l.000 :000. · a sua dire

ctoria composta de fazenrleiro daquella zona 
e os seus accioni tas em sua maioria são 
tambem fazendeiros dalli. E:; ta estrada, por
tanto, não vem sinão prestar erviços ao pu
blico, principalmente nesta que::;tão enorme 
da cri e de transporte. augmentando a renda 
da E trada de Ferro Centml, trazendo as 
mercado1·ia de toda aquella zona, mercado
rias que são na sua parte maxima-o café. 
Nesta cri e chegamos a uma perfeição : Si, 
por exemplo no· Estados Unidos da America, 
a iniciativa particular é tal que o governo só 
intervem para evitar o monopolio prol!ibindo 
que uma companhia se assenhoreie, com
prando uma estrada de ferro pa.rallela ; si em 
toda a parte a crise se dá por excesso ~e 
transporte , chegamos á per1eição repedir 
aos particulare que não despachem as suas 
ca.rga para. nã.o abarrotar a e tra a. 

A estrada de ferro de que se trata, por
tanto, po so assegural-o, merece este favor ; 
e o projecto que apresento, as.;;ignaclo por 
mim e por alguns companheiros rlo districto, 
merece a. attenção da amara. 

No original que foi para_ o Dfu;rio do Con· 
gresso estâ. este trecho escr1pto a m~rgell?- e 
com lettra differente. Certamente nao r01 o 
illustre deputa.do quem o escreveu, nem lhe 
faço esta injustiça. 

Daqui pediria á illu tre commi sã.o, que 
tem de dar parecer are peito, que o llzesse 
no menor tempo possivel, porque a estrad~ 
está muito adiantada, o terço da linha esta. 
e tudado, já em principio de construcção, e o 
material está a chegar . 
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Feito este pedido ti, illustrada commissão, 
nada mais tenho a dizer, esperando a sua 
boa vontade e acolhimento ao meu pedirlo. 

Vem á :-.resa, é lido, julgado objecto de de
liberação e enviado ás Commi sões de Fa
zenda e de Orçamento o seguinte 

PROJECTO N. 56 DE 1895 

Concede á estrada de fe1To Porto Novo do 
Cunha ao Rio P a1·do, no Estado de M 111as 
Geraes , i·enção de di,·e itoJ de impo1·t ;çrêo 
e expediente para o inateriol firoo e i-odante 
que lhe for destinarlo e transpoi·te grnluito 
pai·a o mesmo na Estrada ele Ferro Central 
do Bra ;il. 

O Congre--o Nacional decreta : 
Art. I. 0 E · concedida à, estratla de ferro 

Porto Novo do Cunha ao Rio Pardo, 
no Estado de Minas Geraes, isenção de 
direitos de importação e expediente para o 
material fil.o e rodante que lhe for destinado, 
bem como tran porte gratuito para o me mo 
na Estra•la tle Ferro Centraldo Brazil. 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R.. - Sala das ses ões, de junho 
de 1895 . - Jo<Io P enido . - Gonçalves Ramos . 
- Luí:; Detsi. 

O Sr. Torquato Moreira -
Sr. presidente, no desempenho d~ mandato 
que me foi confiado e cleante das diffi.culdades 
que a oberbam a Republica, ani~am-me os 
mesmos ~entimentos que determmaram a 
deputação mineira a não concorrer para o 
augmento das despezas publicas" . . 

Penso que devemos me~mo m1c1a! uma 
série de economias razoavem, o que oao quer 
dizer que nos furtemo a autorisar o pag'.1-
mento de despeza feita - e creada _ por le1. 

Faço esta cleclaração, para que n!Lo pareça 
que o projecto que vou apresentar a Camar'.1 
quebra a li.nha de conducta que estabelem, 
pondo-a em desaccordo com a c1a honrada 
bancada mineira. 

abe V. Ex. que o decreto n. 1. 147 de 
16 de dezembro de 1890 e a lei n . 36 de 30 de 
dezembro de 1891 equiparavam o vencimen
tos dos escripturarios da Repartição Geral 
dos Telegraphos e dos telegrnphistas d~ l", 
2• e 3a classes aos vencimentos _dos offic1a~s 
da Directoria Geral dos Corre10s que sao 
em:pregado~ da mesma categoria . . 

A equiparação não se deu porque se ~~1-
zesse fazer aos empregados da Repartiçao 
Geral dos Telegraphos um favor, .augmer.1 -
tando temporariamente seus venc1me~tos ; 
não porque aquelle decreto, como a citada 

lei , declara terminantemente que equiparam 
os vencimentos, porque sendo pel'feitamente 
icruaes as categorias e identicos os serviços, 
n'ã.o era. de equidade que empregarlo .de uma 
reparLição percebe sem melhores vel!crmentos 
que os de outra . 

No anuo passado a Gamara augm~ntou os 
vencimentos dos empregados elo Correio Ger}ll 
esquecendo-se de fazer o ~~·mo em r('laçao 
aos empregados da l epar~1ç~o Geral dos Te
legraphos, que tinhan;i dire1t.o a esse au· 
amento·visto como a lei os eqmparou; e, pelas 
~azõe que ha pouco expl?z..! o vencür entos 
dos empregados da Repart1çao GeraJ do Te
learaphos não tinham sido amda eqmparados. 

ºv. Ex ., Sr. presidente, deve lembrar-se 
perfeitamente, porque era o illustra~~ r~lator 
da Commis~ão do Orçamen lo de '\ iaçao, no 
anno ~do, de que nós fomos procurados 
pelos empregados dos telegraphos, que re
clamavam a garantia de um direito, que no 
decreto do governo provisorio e na lei votada 
pelo congresso Nacional lhe· havia sido asse· 
gurarlo. 

Não houve, porém, _tempo para toipar-i>e 
em consideração essa JUStas reclamaçoes ; e 
elles aaora Yoltam, por intermedio r o humilde 
orado1·

0 

que se acha na tribuna, para pedir de 
novo garantia do seu direito. 

E' nesse sentido que tomo a liberdade de 
a.presentar á. consideração da Gamara o pro
jecto que t enho em mãos e que não crêa des
peza nova. 

U:i\I SR . DEPUTADO-Mas augmenta. 
o SR. TORQUATO MOREIRA- Não augmenta, 

é uma rlespeza feita em virtude de leis que 
igualaram aquelle · vencimentos. 

0 SR. AUGUSTO MONTEi\'EGRO-De p~ feita 
ou a fazer~ 

O SR . ToRQUATO MoREmA-E' despeza a 
realisar praticamente: é um cumprimento da 
lei. 

Deante das diffi.culdade financeiras com 
que luctamos, não peço augmento de venci
mentos para nenhuma classe de funccionarios 
publicas, mas não duvido um só instante em 
apresentai· este projecto porque o augmento 
está feito ; e não é justo que uma parte do 
funccionali mo publico, pelo facto de luctar a 
Republica com difficuldades financeira , fique 
privada de receber o vencimentos integraes. 
Ora, é i soque tem acontecido com os empre-
gados dos telegrapbos. . 

Feitas estas considera.ções, o:IIereço á deli
beração da 1 -amara este projec~. agu:irdan~o 
que sobre elle e trave di cus ao para entao 
trazer maiore esclar ecimento · 

Vem á Mesa e lido julgado objecto 1e de· 
liberação e envlarlo á o~mmissão de Orçamento 
o seguinte 
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I'ROJECTO :-\ . 5- DE 1895 

Àulori·a o goi:rr110 a rtbrir o 1iecessario cl'cdito 
para r•ccm·•er eis clc...-;p~;as com o l', !/ti 1ie.1t" 
da diffe1·cnra de tJ,•,1i::.,1· 11tos q •e ,, !. 111en<.~ 

tee11i recebido os J• e 2 · esc1-:p!t.1rar o.~ e te
leg;·aphistao: rle f ·, 2• e :Js clas:c.~ da Repar
tircio Geral rios Teler;rophos . desde o clia em 
q~e os empregados do Co1"l'eio . clr' ÍfJl'O I cate
gorici, co111cçaram a ,·eceber pela tabella 
actual de t' "1c;m , tos 

A Gamara dos Srs. Deputado· consi'1erando 
que o decreto n . l 147. de 6 àe dezem hro de 
1890 e lei n . 26 d 30 de dr•zem bro de 1 8~ l , 
equipara.ramo ve11c!ment'ls do !•e 2° e. rip· 
turario e iRle2'r;l.ph i < e l •. 2 e 3 1 cla.-se 
da Repartição •'"eral dos Tda.,"'Tap!Jo· ac:i.· dos 
officiaes da Directoria Geral d Correios de 
igual c:ate"oria. pelo fun • amento de sere~ 
equivalent~ o· serviços ~ue prestam e nao 
ser de eqmdade ha,·er <l1fferença nos eus 
vencimen o." ; e . 

Con ideranr o m:i.i que tendo . td'l melho
rada a r.a ell;~ de 'encimen os J queL~es e~
pre<Yid da. D;rectoria. Geral do::: Corre10.,nao 
0 foi 0 dos empregados dos ~el~grapho$ , de 
igual categ0ria., como era tle di reito ; 

Resolve : 
Art. 1.º Fie.• o governa autori·ado a abrir 

o credi o neJ ""ar!o para occ;:irrer :.: d-1~peu " 
com o pa_'.lmento da difforern;a de venci
mento q11e de menos teem ~·ecebirlo O' 1° e 
9., escr·ip ur•1rios e telegr .J.plnst..1.s de l", 2 1 e 
3a clas·e da 1 epartição Geral do' Tele11;ropho
desde 0 dia em que o empregados do Correio. 
de i•rual c.&te"o ia, começa.1-am a perceber 
pela tabella. actual de \encimento . 
Saladas~e"sões , 14 de junho de 1895.

Torqua.to 1liorcira. 

Vem á :.Ie.>a. é lido. jul~ado objecto de tle
liberação e en-viado ã. Commissão de :_\farinha 
e Guerra, o eguinte 

PROJECTO N . 54 DE 1895 

Autorisa o Poder Exccutit;o c1 reorgan:sm· a 
arl1nini·tra ;;;o ela mar:alta sem a.•<g'1lcnto r'e 
de.<pe:;a sob as bas•s q11c estoàclece 

o Congresso acion'tl de"reta : 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorisa

do a reorganisar a admini tra~ão da . Ia.ri· 
nha . • em augmento de despeza, sob a se-
guintes ba es : _ 

I •, con tituir um Conselho de seis mem
bro , offkiae generaes ~a arma~a e classe :i n
nexa. com ;1 denomi naçao «Alm1ra.n tado» sob 
a presidencia do ministro da marinha ; 

2' , di trilmi r em .eis .ecGões os diverso 
·ei·viços da ad mi ni tração ria '.Iarinha.. confe
r :ndu anprirneiro almirante, que erá. o chefe 
do er,·i<;o m latar. compe ncia: 

n) ':l"ra a tra.ü-mi-.=-) lh5 orJen emana
d' d' Poder Executivo ; 

b) para ,uperin tende ncia. elos nav io. ar
m;i.do ·, d iscip lina cio pes~ool. ua dist1•ibui
ção !!!'ral pelt· navio~ e commi. õe milita
res. en ino superior e ir "trucçã.o rle marinha; 

e) a, attr1buic:- • IJUE: p 11· lei foram confe
riJa ao car~o de ajudante n-eneral tla a ·ma
da pa ·arão a pertencei· ao "1° a lmirante, fi
cando extincf.o aquelle carg ; 

3 • a 2° almirante competirá. a direcção 
j!eral 11:\s con .. t.-ucç"ie" navars. o'licina dos 
arsena<'>< e m:ti" .er,·iços q 1 contendam com 
o material na n1l · 

4'. ao 3' c•ampetirá a ndmini traç·ão do 
Commissariado Geral da Mari nha , que será 
reorgan i ·ado ; 

5". ao 4° . a :uperintendencia do trabalhos 
da cart.a marítima. pharúe3 e mai · erviços 
correia s a e.s1e ramo da administração da 
.farini:a; 

6', ao 5" compc.tirã. n. in pecção ela contabi
l idade geral da i\Iat• inhn, confecção e ex
e uçiio rlos orçamento annuo ; 

7", o 6' tera a seu ca.f';.l"n a in.pecç=-o e di· 
re."·~ ·up0 r'or <lo corpo de ,;a.11de da ;11·ma.da. 

l. · O< onselho do \lmimm.ado sob apre
sitlencia do mini ·tro da mariuha e reunira 
:i.s vezes que fornm tl.eterm inn.clas em regula· 
menta , ou qua ndo q ua lquel' de seu membros 
o solicitar, ob a v1ce- pre idencia do l• al
mirante como ~ribunal consultivo. 

a) . " at ribui<;.ües do \onselbo ·a-al , que 
fica. e\tincto. far.:io parte das do conselho do 
almirantado ; 

b) Na reorganisação dos serviços da. admi
ni tração da. ~la rinlm pelas sei ee<.:õe do 
almiranta.do. seráa subs'ltuid tod· as di· 
rect ri e in ;:;pecwrias gera.es, por sub
admini trações .~ubortlinada aos re-pectivos 
almirantes . 

§ 2.0 Os membros do Almira n tado serão no
meados dentre os officiaes generae da. ar
mada, linemente pelo Poder Exeeulivo . 

§ 3.~ Esta.ruir no· regulamento.: que hou
•.er de ex e Jir para a execu~ão destJ. lei. 
c1rcum cripções navaes, no Pará, Recife , 
Bahia e , anta Catharina , que consti tuirão 
outro tanto centros de evoluções navaes. 

a) A'· divi ões na.vaes ou circum-crip~ões, 
do Paro e Santa Catharina serão annexadas 
as flo&ilbas do Rio Grande e Amazonas. 
A~t. 2.0 Revogam-se as disposiçõe em con-

tral'l.o . . 

S. R. Gamara dos Depu tados, em de ju· 
nbo de l895.-Coel710 Cintra . 
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O Sr. Leonel FiiJ.l!:io dLse que. restricções . to·.os o:; actos rlo governo . e 
tendo sido, ues ta e na outra Casa elo Cun- muito ·. inflammados pelo patriotismo, lem
gre .. o Nacional. approvarlo · os actos que o bntndo <1 opposic;ão qne nesta Ca. mara haVia. 
governo praticou uo doloroso perior1u. que uma maioria tão di O'na e tão nobre como a. 
teve começo a G de setembro do anno de minoria. que nã.o co11sen t iri a nunca que o 
1893, quando alguns concidadãos n os, Pre~idente da Republica, Republica que foi a 
membros da marinha nacional esquecido realisaçi.io do nosso onho querido tomas,,e o 
d~s glorin,s do seu passado e do mui to que bJ. tão de desp t'l. u urpador ]Jara derr car o 
a1nr1a poderiam fazer pelo engrandecimento destino da Patria, que vale muito, vale mais. 
da sua Patria. rebellando-se contra a lei. que a consideração qualquer que merecesse 
a.ttentaram contra a autoridad constituída. um homem, ainda que tives~e elle d pas ar 

.Procurando a tiros de canhão rlepor o JJri- para a hi torta como satvadol' da instituição 
meiro magi trado da l'\ação e mai~ tarde an i- republicana, ainda que se chama, e Floriano 
quilar mesmo a in tituição repul>licana , que Peixoto . Foram m·üs longe rio que permittia. 
felizmente sa.Jüu victoriostt do temeroso em- o liberalíssimo da Constituição, cheg,wdo 
bate, <l mparada pelo braço foL·te elo gr(lnde mesmo a lguns a preconisar o poder excepcio
braz ileiro. que se achava :i. Ii'c'nle do go- na!. o direito de necessidade, que é exercido 
Yerno e que (de pas-agem . e diga), si faltas pelos go•erno~ . quaud, pam a salvação e con
e erros commetteu, conseguiu fazer trium- er·rnção elo E·ta 10, pessoa moral a mai:; ele
pha1· a cau a da lei. .endo o usrentaculo do vada. ão obrigado a irem até a violação do 
principio de autoridade, base sol.ire a qun l se direito iiriva.uo e da ordem e'tabaledda. 
assen ta o r espeito devido ao direitos, que a compr.:ihencle que o Poder Executivo, j uiz 
todo nós pertencem salvando emtim a Re- ci os actos que precisa pr·aticn,r uo caso de 
publica, julgava que era tempo. era nece - violencia. licando na terrivel a lternativa do 
sario, era patriotice mesmo tratar agora o indi•iduo que se vê atacado no seu direito o 
Congresso de elaborar a lei , que regule as ma.i~ sa.«raúo- o direito de viver e que muitas 
~onsequencias poli licas , aclministra.ti va e vezes tem necessidade de matar para manter 
Judiciarias do estado ele sitio. (11!lu :to bem, o grande principio da inviolabilidade da 
muito bem.) pes. oa lrnma1m, ficanclo emí:im o governo na 

E'ta nece~::idade ningur-m poderá pôr em 1 posição ele legitimo defen. or da autoridade, 
duvida OH julgar que não seja op1•ortuno que lhe é outorgaria pela Con tituição, nem 
attendel-a. empre póde medir a consequencias dos seus 

Não quer o orador entrar em grandP. ex- actos, que ficam tambem ujeitos à sua opi
plann ções sobre o que poderá fazer o governo nfüo razo:i.vel, mas pata que taes acto sejam 
durante o est<tdo tle sitio~ maxime por 1ue a justific<vlos precis::tm qne estPj::tm tanto 
sua presença na. tribuna significa o desejo de quanto possivel dentro dos limites traçados 
ver regulada a ma teria. _ por uma lei . 
. Todos •i~·am que, quando no . Congre,. 0 :\a- A Constituiçc"ío no art. 34 § 21. e~tabelecendo 

ClOna.l Se dl-cut1a OS actOS praticado- pelo go· que e attribniçiio do Congresso 'acional, de
ve~no para debe!Jar a revolta de .10 de clarar em estado de sitio um ou mais pontos 
bril e de G de setembro, os oradores , que do t erritorio naciona.l, na, emergencia de 
tomara.m parte no .cleb::tte, sust~ntaram ou aggres.~ão de forças estrangeiras ou commo
combatiam os refer~dos actos, pa1r~do todos ção interna , dan~l o no art. 48 § 15 es a attri
no mundo da tbeoria, sem uma, lei sobreª buição ao Poder Executivo na. ausencia do 
qual .P 1 1de~·em assentar o seu P<~recer · . Congresso. no art . 80 declara que, durante 
_ F01 por ld;o que, ~e~~ lum111osas discus- e-se esta·io, ficam suspensas as garantias 

soes, a Ca.mara se d1v1dm cm dou ~ campos constitucionaes, de morio que a these geral, 
d_e ~ombate; de u m lado , oradore::i eloq_u~n - contida. no ul timo artigo, quando se refere á 
tissm10~. fallando em nome da oppos1çao, su pen~ão das gar .intias constitucionaes, fica 
combatiam !1- .todo transe todo. o acto. do go- apena sujeita á interpretação arbitraria. do 
vt'.rno, e. d1z~::tm que o Pres_1dente. ª·ª Repu- poder qi;e exerce tal attl'ibuição por ~sso 
bllca, ap1 º''e1tando· e do estaao ele sit10. ?º1~0 que a alludida these ainda não foi , cowo e de 
que arn1arlo de um ~uante de ferro: opprimm mister cl esen volvida em lei especial. 
constantemente as l1 beeclades publicas, arvo- fii ·t , . · t do de 
rava-•e em unice supremo inbitro dos des- . ~se .01 os ou consequenc1as do e~ lei or~
ti nos deste paiz, a que governava ob?decenno si.tio _so podem ser r eguladas por 
·sómente ás inspiraçõe · da sua vontade ty- dinaria . _ 
l'annica edespotica, e ra~gara a Constituição. Qu:i.l o criterio. lle que de•em. Iançar m_ao 
cujos pedaços, muitas vezes en -opados em para julgar que o Poder Exec~tivo .exorbita. 
sangue, eram espn,lhados pelos Estados da ou não na applicação das medid~ impo·tas 
União; de outro lado, oradores de a lt.o mere- durante uma aggressão estrangeira ou forte, 
cimento sustentavam com toda força, sem commoçü.o i.nterna ~ 

Camnra V. IT 32 
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O orador, em resposta. a um aparte do Sr . 
Valladares, diz que torlos os povos politicos 
teem leis , que reg ulam sitio e ;:iue fazem 
pai-te iutegrante das suas Constituições. E sa 
leis formam a base <la dictadura romana· dos 
direito excepcionae:> de certo· coa elho de 
Veneza.: da uspensã.o do habeas-corpus na 
Inglaterra; do e tado de sitio na França e 
e ou tros paizes do e ntinente com a j ur isclic· 
ção dos conselhos de guerra. 

Analy a o decreto franceze· de 1791, 1811 
e 1849. 

Di se fin·dmente que as re-ç-oluções, i pr_o
duzem male . muita vezes irreparaveis dao 
aos povos terríveis lições, en inando-lhes a 
serem precavidos, pendentes a não de·cura
rem do· direitos, que devem ser rPgulados 
para em oc.casiões rle graçadas, coroo a· que 
em que nos temo acharlo, erem apl!l1cada. 
com as garantias da lei. Torna- e. pois. :pr:e
ciso que sejam regulados o etfeitos do_ s1t10, 
não só para que eja limitada a acçao dos 
governos, como para que o povo tenha a com
prehemão exacta das garantias, que ll~es se
rão tiradas. n · emern-encia. da aggressao e -
trangeira ou colDlllO ·ão intestina . 

E· a lei erá a arma do governo · e ª·º 
mesmo tempo a garantia dos direitos dos ci
dadãos. (.11uito bem.) 

Vem á ~lesa, é lido, apoiado e sem debate 
approvado o seguinte 

Requeremos que seja nomeada uma Com
missão E pecia.L encarregada de elaborar ~m 
projecto de lei que regule~- ~o.ns~uenc1as 
políticas. administrati-ç-a~ eJud1c1aria do es
tado de itio. 

s. R. - Sala. das sessões, 14 de junho de 
1895. - Leonet Filho .- Pinto da Fonseca.
Chagas Lobato. - Lirvlolpho C-1eta110. - "'iui•io 
àa àunlia. - .1lv111·0 Botelho.- Gont;al-ce· Rrc
mos.- Costa A;;eoedo.-. eva tü'iO de L ace.·1/a. 

O Sr . Presiclent.e-De accordo com 
a votação, que acaba de se proceder, nomeio 
para a commis ão especial encarrega1la de 
elaborar o projecto de lei que regule as con e
quencias politica , admini.strati'"a e juJicia.· 
rias do estado de sitio, o Sr-. ~lilton, eba -
tião de Lacerda, Leonel Filho, Herculano de 
Freitas e Ani io de Abreu . 

o Sr. Lauro ~luiler occupa.rá 
por pouco momentos a. at~ução da Camara. 
fundamentando um requerimento que quer 
diriair ao Poder Executivo, afim de obter e -
clarecimentos ·obre uma disposição orçamen 
taria votada no anno passado. 

Na di cussão do orçamento de Viação, a 
representação do Estado de Santa Catharina 
propoz o anno passado, e esta Casa ;ipprovou, 
uma indicação que a.utori-ava o Podel' Ex
ecutivo a pro>idenc1a.r para que a na>ega. ·ão 
costeira do Estado que o orador r .. presenta, 
se fizesse. determinando o numero de t.res 
viagen - para os portos, quer do sul quer e.lo 
norte . 

Em execução des a dispo ição. o illustre 
r. ~Iini tro da Viação publicou o decreto 

n . 2 .005 de 15 de abril, autor~ando a cele
bração do contracio com a ompanl1ia Lloyd 
Brazilei ro. 

Po~to que publica.do em abril csLc decr to, 
ainda até hoje nadaconhece que lhe autori e 
a esperar que se celebre esse contr. cto, cuja 
execução pareceu ju tificada ao P dere::i Le
gblativo e Executi\"'o . 

Parece, poi , evidente que a r i ·tencia á 
execução dessa disposição provém apenas do 
Lloyd Brazileiro. 

O orador não quer anticipa;r juiz s e con
iderações a respeito dessa re!u tancia e 

re...<:erva- e para di.cutir mai amplamente o 
a sumpto depois de prestadas as info1·mações 
60licitada do Poder Executivo . 

Não pede augmento de despeza, nern se1•viço 
novo, porque, segundo o texto do proprio 
decreto e o espirita da disposição orçamen
taria.,não se trata de augmento de subvenção, 
nem ella seria nece saria. 

'ao ,e trata de serviço novo, por i so que 
Jucta apenas para !{ ue se realisem serviços 
que já ba muito tempo eram all i realisa.do 
pela me ma companhia e nas IDP ma con· 
dições. 

E' por isso que diz que a execução desse 
contracto depende da boa vontade e do cum
p1·imento de deveres por parte do Lloyd. 

O orador re fere.-se ao que se passa em rela· 
ção ao porto de Itajahy e é exa.ctamente ~este 
ponto que tocará mai~ detidamente depolS de 
obtidas ~ informa.ções pedida . 

A nbvençã.o, longe de er um protecção, 
é motiv por vezes de a.traza e de prejuizo 
para o commercio daquelle importante porto, 
por i o que parallelamente ao Lloy<l Brazi
leiro outra emprez:: procuram angariar a 
freguezia. commercial daquelles poi·tos, sem 
gozarem de ubvenção. 

Disse ao começar que nã.o queria antecipar 
considerações e deve dizer agora tn.mbem qu e 
não lhe move má vontade ao Lloyd Brazi
leiro, que é uma companllia nacional. 

L~mit.a-se, por con eguinte, a esta conside
raçoes, esperando que a Ca.mara approve o 
seu requerimento e si depoi de obtidas as in
formações, verificar que a reluctancia á a si
gnatura do contracto provétn do Lloyd, f'un
da.mentará. melhor e com ma.is razão a - me-
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didas que lhe parecem necessaria para a cor
recção desta irregularidade . 

E' lido, a.poiado e sem debate approvado o 
seguinte 

Requerimento 

Requeremos que, por intermedio da mesa 
da qamara, sejam solicitadas do Potl.er Ex
ecut1vo as seguintes informações : 

§ 5.0 ( upprima-se). 
§ 6.0 (Supprima-se). 
§ 7.0 (Supprima-se) . 
s 8.0 (Supprima-sc) . 
§ 9.• (Supprima-se). 
§ 10. A con iderar na reserva os navios 

que precisarem de concertos que e prolonga
rem por mai de 90 <lias. Carla um desses na
vios tera a bol'rlo o eguinte pessoal militar: 
commandante, immediato, conunissario, mes
tre, fiei e um quinto da lotação, percebendo 
os •encimentos de navio armado . 

Art . 3.0 (Como na proposta) . 
Art . 4.• (Como na propo ta) . 
Sala das commissões, 12 de junho de 1895. 

- Paranhos jjtfontenegro.-F. LimaDuarte. 

l 0 , si foi celebrado contracto com a Compa
nhia Lloyd Brazileiro, afim de que os >apores 
da linha costeira de Santa Catharina façam 
mensalmente tres viagens aos portos do norte 
e sul daquelle Estarlo, sem augmento de sub
venção na conformidade do decreto n . 2.005, 
de 15 rle abril do corrente anno; 

2° no cas? ~egati>o, si _houve re~usa do 1 Proposta do Goüerno,a que se ;·efere a redacção 
Lloyd Braz1le1ro, para as 1gnar o dito con- acima 
tracto e quaes os funrlamentos da recusa. 

S. R. Sala das sessões, 14 de j unho de 1895. 
- Lauro lJil'ller. - Paula Ramos . - F. Tolen
tino . - E. Bium. 

O Sr. Gabriel Salgado (pela 
ordem)- Peço a V. Ex. que con ulte á Gamara 
sobre si permitte a dispensa de impressão 
para ser immediatamente discutida e votada 
a redacção final do projecto n. 27, força 
naval. 

Consultada, a Gamara concede a di pensa 
pedida . 

Em seguida , é sem àebate approvada a se
guinte 

REDA.CÇ'ÃO N . 27 A DE 1895 

Redacçtio final do projecto n. 27, do corrente 
anno. (Ernenda. dei Camara dos Deputados á 
proposta do Poder Execufrvo que (1,::i;a a força 
naval para o exercício rle 1896 .) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . 1. 0 A força naval para o exercicio de 

1896 constará : 
§ I. 0 Dos officiaes do Corpo da Armada e das 

elas es annexas que for preciso embarcar· nos 
navios de guerra e transportes da União. con
forme uas lotações, e dos estados-maiores das 
esquadra e rlivisões navaes . 

§ 2.0 (Como na proposta) . 
§ 3.0 (Como na proposta) . 
§ 4. 0 (Como na proposta) . 
§ 5.0 (Como na proposta) . 
§ 6. 0 (1:omo na proposta). 
Art. 2.0 Fica o Governo autorisado: 
§ l. 0 (Como na proposta) . 
§ 2 .• (Como na proposta). 
§ 3. 0 (Como na proposta) . 
§ 4.0 (Como na proposta) . 

Art . I .0 A força naval para o anno de 
1896 constara : 

§ I . o Dos oíliciaes do Corpo da Armada e 
das classes annexa , que for preciso embarcar 
nos navios de guerra e tran,,portes da União, 
conforme sua lotações, e dos estados-maiores, 
esquadra e divisões na vaes; 

§ 2. 0 De 4 .000 praças elo Corpo de Mari
nheiros Nacionae , inclusive 300 praças para 
as tres companhias de foguistas e 100 da 
Companhia de ~Iatto Gro83o ; 

§ ;; . 0 De l 000 foguistas contractados de 
conformidade com o respectivo regulamento 
promulgado para os foguistas extranume
rarios, emquanto o Corpo de Marinheiros Na
cionaes não puder attender ás exigencias de 
todo o erviço : 

§ 4. º De 3. 000 aprendizes marinheiros ; 
§ 5. 0 De 400 praças do batalhão de infan

taria de marinha ; 
§ 6 .0 Em tempo de guerra elo pessoal que 

for necessario . 
Art. 2.° Fica o Governo autori~ado: 
§ 1. 0 A engajar, para o serviço da Armada 

Nacional, .durante a paz ou a guerra, o pes
soal preciso para preencher 0s claros que 
houver na força naval ; 

§ 2. º A abonar mensalmente, aos que se 
engajarem como marinl.~os nacionaes ou 
soldado·, mai metade r· J Y. e ora per
ce~em essas classes ; 9sões, ) 0 prazo do en-
gaJainento ser, pelo It. J tres anJ?.O' ; 

§ 3. 0 A concederam, ·eiros nac10naes, 
procedentes das escola!. anr' .. pl'endizes, que 
completarem cinco anuo ',r....,,.,"~rviç9 sem nota 
que os desabone uma fsr-"titlcaçao mensal. 
corre pondente ;). metade:do soldo da elas e 
a que pertencerem · 

§ 4 . 0 A concedei: a mesma gratificação, 
equivalente á, metade do soldo, ás praças do 
Corpo de Marinheiros Nacionaes que comple-
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:arem o tempo legal de er,ii;o e continua
rem a .e1·vir sem engajamento; 

§ 5. 0 A reorgani ·Hr o SC'r viço admin i~tra
tivo da. marinha, ·de accordo com a b~se 
apre-enradas pela commi ~ão de 1 84 ; 

§ 6.'' A raform; r o re:.rulamento 1
1 a Esc1la. 

-aval. dando ao e.turlo um cunho mai: pra
tico e t· ndo em vista o projecto apresentado 
pela congregnção da mesma escola ern 1893 ; 

§ 7 . 0 A reduzir o nu mero rlas escoln · de 
aprenilize . estabelecendo-a em navio. apro
priados e dotando-ru de tudo quanto for mi -
ter p·1 ra o de -en vol vimen to 1 o en mo profi -
ional e elementar ; 
.§ ~." A con trui r rlous paióes de pol vora 

Em sub titu ic;ão do que !'oram destru iclos, 
-Ourante a revolta, nas ilhas do Govera.:tdor e 
de :\locangaê : 

§ 9 " A mandar fazer os reparo:: ne q~e ca
recem As fortaleza. - das ilha de Yillrgu.1;;non 
e da Cobra ; . 

§ IO. A consirlerar na r eser va o. mw1os 
que precisarem rle concertos que se prolon
guem P'•r mai de !);J r1 i:is. Cada um ilr• _.-~ 
•• a. vio< terá. a bo•·<lo o eguinte p ?ssoal m1h
iar : commantlante. immédiaio. commi.:~rh. 
m"' tre, fiel e um quinto da._ lotac:ã.o . p r•ce
liendo os vencimentos r1e navm armado. 

At't. 3. 0 O mi11 i tro da l\lari n lta . de ac
r.orclo com o da l ndu tria Viação e fibras Pu
blicas. pi·ovidencianí para. que as compa.nhias 
de n·J.n·~ão subvencionada pc-lo Estado 
sejam obr.~adas a coo truir , eu· navios com 
ns requisitos indispen·avei para. na even
tualidade de g uen a, ,erem conver t idos em 
cruzadores. 

Art. -! . ºFicam revogadas as di, posiçõei: 
am contra•·io. 

Capital da. Republica do E-ta.do unidos 
do Bi·azil. 9 de maio de 1 95 .- O Presi
dente da Rep ubl ica, Prudente J . de 1l:lo1·aes 
!Barros . 

o Sr. J? e!õõident.e- 0 p ojecto >ae 
er en,iado ao -enado. 

O Sr. " ·no Peçan.ha (pela ordem) 
- sr. presidente. a Gamara vae cumprindo a 
u:L mi, ão -~c~J~~·,vs~f'<i -~~ com_celel'ida~e . 
Entretanto.~ .·",,,,, 5 .,,~, ~ ~ raça collect1va 

. _ .... ,~ .... ~--"] lt 
llroJecto- ~ ue º"e sitiof"' e§-"", 'ªID uma a a. 
iro porr.anc1a. ~o, Leonef. ~ 4Il delles refe
reo Le ans a~ptl'~ de A'h-. •· .• 1_lta, e o ou tro 
;referente a c0 1 t t te_ro.r10 pfLra preen -
chimeuto da va" ..... q,S<l'VLÇO do Correios ela 
Republica . Eu de~~ 0 1 a.J;ier de _Y. Ex .. com 
n rPspeito que tod. 11" dellberaçoe da :.\Ie a 
me merecem e com o acatamento que ellas 
tem no seio da. Gamara, si temo SeJS5ão ama
nhã. ou si o dia de n manbã . é _destinado só
mente a trabalhos ele comm1ssoes . 

Espeeo que Y . Ex . deci·l<L . 
O Si< . P ttESTDENTm - A :. re a nada deliberou 

a es~e i·espei to .. A Ol'dem do dia, ~egundo o 
Regimento. :,era annunciad.~ na ultima parte 
Ja se-•ão. 

ORDEM DO DU. 

E' a nnunciauaa contiuuação da 31 discu~são 
do pro.,ccto n. ,5, de 1895. a.d•1ptan11 0 . com a 
emenrla Q1:1e offerece. o 1·rujccto n. 3, de 1804, 
que autor1_a o Poder Executivo a reoro-anisar 
0

1 
-:~r,ic;.'O de_ 1mmigração e colon sa'Ção da 

U111ao de con101·mídad · comas bases quei1pre
:;enta; o opi na pela rejei ~·ão do sub·titutivo 
~presentado na 3ª cli ·cu.sào do me mo pro
Jecto. 

_O S •• . u!si de ~bi:·eu (Este 
d:scurs" 1L1.n~:a de ser publiccirlu , tendo sido en
tn•gue em t<J·r11po ao orcir~or. ) 

. O s~· . Coelho ~in.t.ra- r . pre
i ente. como rehtor •1a commi..--são que ela

borou este projecr.o, venho dizer a Gamara 
que a. comrni sã.o pensa em relação as 

omenrlas apresent:i das . 
Com b:istantepezar insi to nas conclusões 

elo pare er quando declara que não póde ac
ceitar o ubsLit11th·o do meu honrado collega 
deputado p:):' . ·anta Catbarina., porque elle 
viria perturba!'. e inutifüar o ystema que 
a co•nmissão julga nrn.1s arleq uaclÔ ao desen
vol ' imen to deste magno problema ; accei to, 
entretanto a emenda do honrado deputado 
peln Pia11l.ly . porque ella Yem desen•olver a 
ii'êa. capital contida na pc·opria. emenda apre
senta 'a pela commis~ão e melhor completar o 
sy tema 1le medidas concreti~adas nas çlispo
sições do pro,jecLo. 

Dito isto. occuparei p r algun momen tos 
a attençãoda ca.~a, para responder aos di -
tinc·tos deputado- que me prece 'eram na tri
buna. sobre doi ponto , para mim capitaes e 
ao· qu:i.es . Ex.. insi tem em empres
tar um pen·amento que não tem e c,u e 
seri a me~mo a bsurdô aclmitlir , em vista das 
di~po ições terminantes do projecto ora em 
discu são, e por nó · elaborado. 

Diz o honrado deputado por Santa Catha
rina. que nó~. deputaÇ'ão pernambucana, 
abundando na idéas do hoo r a.do e em r ito go
vernador do.quelle E~ tado, não qneremos a 
immigração para o nosso grande e prospero 
Pernambuco . 

. ·ão; nos o que não queremo~ é que com.ª 
ban~e1ra da colonisação ~e esbanjem o d1-
nhe1ro publicas em repartições es]Jectaculo
a . qu e nenhum resu ltado pratico p roduzem 

em beneflcio desse magno problema; nós o 
que não queremos é que se diga. que a ban-
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cada pernambucana, á mbra r!e uma pre
tendida idéa de colonisação, mantém no 
seu Es tado ninhos de afilhados . 

Não. nós lbmos os primeii·os a cl a, t' o exem
plo acabando com as repa rtições que nã.o 
teem razão de ~er e propoo,'o no orçamento 
a extincçã de to-ias aq uelJas que . no no·~o 
entender, não devem subsistir . porque <lescle 
que a Constituição, como muito l> m demons
t r ou o meu hooraLlo collega pelo Pia ul1y, 
P~ssou a terras devolutas para os Esta 'os. 
nao compete mesmoú, União immi:>cuir- e em 
neaocios e col· ·nisação sinão como mero 
au'.\'.iliar dos Estados . 

O Sa. PAULA RAuos- Por es a theoria, a 
Uniii.o nunca dev ia ter inter vindo em Per
nambuco porq ue h\, n ão ha terras de volutas 

Desejo que a im'Tli!!rav"io e desen>olva ns 
norte quando houver naquelle" E tado 0 elemento· necessaríos para mantel-a · mas
-em ter nada prepara•lo, sem se ter 'lim nu:· 
cleo onde s~ po sa l'eceber o i'l11nigraU"te es-
rr1rn,.e1r? . e. um erro, e um erro til.tal. que 
Llesaereiltt:l.ra o no.::. o paiz. e ainch mri.i 0 
norte, pelo •lesast1·e ela tentatiV'as e conse
quente· queixas do;; immiar•antes . 

Era esta a itléa que predominava em meu 
esp iri to q_u.audo 5lisse o que acabei de repei;ir r 
~com elieito nao_ me as·us to, J>elo cont1·a1"io 
e para m _m . motiv de veràadeiro orgulho,.. 
como brazile1ro, •er que a immio-ração es
pootanea. e d envolve rapidamente no E;;
tar1os do sul, compensando sobejamente os. 
sacri A cios que _temos feito, certos de que, 
quando ella alh supel'abunclar, ha. ele fo.tal-

0 SR. CoELno C1xTR.\. - A Uuiii.o !ntcr\'eiu mente es_tender- e para o norte, pelas immu-
nos neg-ocios de Pernambuco, attinrntes <i. ta>ei leis economii:a ·ociae . 
colonisação. porque ella. t ioha nos termo O norte. tendo o elementos necessarios. e 
ela legi lação que então v igorava , toma ln au xiliarlo pela união, pó<le fazer seus nu
posse das ten·as de extinctos aldeiarneutos, '!leos. que ·erão outros ta.ntos cen tro de at
que parnara.m a er proprios uacionaes. pa.m tn1cção para immig r·antes, e só assim teremoS> 
o fin e ta,tuidos na iei, e CLmo tal con idera- uma immiaração proveitosa que vá colonisar 
das devoluta.-· além rle outras terras a. lqui- as nossas terras . 
rida a ti tulv's oneroso e fundaram nu- em e.-tes elemento é um erro, é um de-
cleos de coloui-ação, e d~de que hav ia ta a tre promov•r immi!rração para o norte . 
nucLeo cu. teados e mantidos peln. U1dã11 era Tenho coocluido. (Jfoito bem, muito bcin . } 
mui to natural e licito que <> lla continu:i ee a Ninguem mais peuindo a pa.lavr a, é en-
mantel-o, com simples auxilias pecumanos. cerrada a discussão e adiaJa a votação. 

E-te facto >em. pois. em auxilio d>ts üléas 
que mantém actualment<" acommissão . Ent ra. ~m 3 di cussã.o o projecto n. 26. de 

Sr. presidenw. nesta idé is continuamos a 9-!. di,pondo que o- bens eia orden_ reli-
permanecer, e applaudimos a toclo:s aquel es gio·a, declaradosproprio" nacionae,, ou como
que, abundando nellas,vêrn nos trazE>r o sub- ben:; ,·agos, mas que continuarem ao serviço 
siclio neces ario para que diminuamos o enor- do culto catholico, sejam reconhecidos pro
me acrificio que faz~mos com tal . ystema priedade da ig reja catholica, no uso e gosCY 
neste ramo de ernço, inão inutolmente do· in tituto ott pessoa retigiosa.s que delles 
pelo meno facilitando m nito do abuso que 1 · ~ achasam r~: l? _se ao tempo .'1ª promulga-
sob es~a. bandeira e praticam . çao da Const1 ~wçao da Republica. 

A. ·si!J!. a c~rnmissão mantem· e no s:u pro- V má ~fosa , e lida, apoiada e posta con-
pos1to, i. to e, de fazer com que ccint,rnue o junctamente em discussão a seauinte 
serviço ele colonisação por conta dos Esta:los, 0 

pertencendo á União unicamente os sernço 
perteucen tes á immigração . 

Vem a propo ito. Sr. presidente, explicar o 
meu pen amento qua.ndo di se que mio me 
assustav.L abso lutamente com o desenvolvi 
mento da immigração para O$ E::otados do su l, 
especialmente Rio Grande, 8anta. Catharina. 
São Paulo e Paraná, porque i to era um facto 
au picio o rlo qual todo brazileiro devia· 'e 
orgulhar. porquanto. quando esta immigração 
superabundasse nos Estados dos u l, e lla fa
t almente havia de se estender para os Estados 
do norte. 

Disto para ,e me attribuir o pensamento 
de que o norte se deva manter na. expectati 
va, de sómente obter immigrante qu,rndo e -
tes superabu nfüirem no su l, ha muita dille
rença . 

Emenda 

Ao prQjecto n. 26, de 189J : 
Accrescc>nte- e : paragrapho unico- Na dis

po~ição do presente art igo uão se comp1·eben
rle111 o edificios que ja eram utili aclos pe!<>· 
Estado ao tempo ola promulgação da Consti
tuição ria. Republica. 

. R. - Sala da ses~ões, 14 de junho de 
1895. - Coellw Cintra . 

O Sr. Paula Ramo s - Sr. _presi
dente, tendo de offerecer um substitu tiv? aO'· 
pr1•jecto em discus ão, peço licença para. íun
da.men tal -o . 

O pi·ojrcto como está con~ebido, pare~e q1:1e 
crea u111<i situação especial para a 1gre;a 



254 AN~AES DA CAMARA 

catbolica. o que é contrario não só ao de
creto de 7 de janeiro de 1890, que estabelece 
a liberdade de cultos, como á. Constituição da 
Republica que prohibe absolutamente que a 
União e os E tado concedam favores em be
neficio de uma igreja e em detrimento de ou-
tr~. . 

Entra em 3' .di cussão do projecto u . 80, 
de 1893, permittindo ao empreo-ado federal 
transferido á administração m~nicipal ou á 
elo estado continuar a concorrer para o mon 
tep~o . da. repartição a que pertencia, sem 
preJUIZO do nffrn montepio municipal ou 
estadoal. 

Fundado nestas disposições r'o decreto ci
tado e da Constituição da Rel'ublica, o meu O Sr:- · Serzedello O orrêa 
substitutivo consigna que estes favores que Sr . pre identc, não ha dia no qual não en
se quer concederá igreja catholica. se tornem .

1 

tre'.11 ne ta Ca,a assumptos que merecem o 
extensivos ás confi ões religio a:. ~a1 apurado estudo <lo parlamento; não ha 

A Gamara não ignora rrue, em al!...'11DS E·ta- dia no qual não tenhamos aqui projecto tra
dos para onde affluiu a immi;rração,_como tando rle as :un ptos que entendem de um lado 
E pirito Santo, Paraná, Santa Catbar1oa e co~ a aclmmistração, no que ella tem de 
Rio Grande do Sul, existem igl'ejas protes· mais del1cado, e de ou tro lado que entendem 
tantes mandadas construir pelo E ·tado, ex1s- com? 1ecur os economicos da nião. 
tem communidades organi adw. que pos- ' . YeJo presentemente em discu-~ão o pro
.uiam l·en- na data da promulgação da nos·a Jecto n. O. pc·rmittindo aos empregados fe
Constituição. deraes tran feridos a administração municipal 

~Ieu substitutivo garante a po.se de todas ou do E. tado continuarem a concorrer para o 
essas communidades, desde que nellas se montep10 da repartição a que pertenciam, 
achavam a data da proclamação <la Repu- sem pr~juizo rio novo montepio municipal 
blica . . . ou estadual. 

E facto que a União exercia dominio e posse Sr . pre idente, este projecto importa por 
sobre alauns de-te ben antes da promulga- pal"te do au ora confusão da nenhuma con
ção da n°ossa Constituição. _ fiança que deposita no montepio municipal, 

Ha muitos E tados que e J:ão de poss~ de como tambem no montepio dos Estados . Não 
convento servindo de quarteis, secretaria~, ~e comprebendc por esta fórma o actua l pro
etc . e não' convém absolutamente desorgam· Jecto. porque, como Ministro da Fazenda, em 
~ar o erviço publico entregando estes pro- a>Lo cuja_data não me recor'o procurei :fir
prios á communidades. mar doutrma affirmando que os empregados 

São es as a ra.zõe que me Iernram .ª apr~- federaes que pasSa>am para u Districto Fe
entar o , ubstitutivo qne submetto a cons1- deral deviam continuar a concorrer para o 

ração da Gamara. monte.Pio federal , sujeitos, porém, á canse· 
vem n. Mesa, é lida, apoia.ela e. posta con- quencta_ do art . 2° ~o d~creto n: 942 A. 

junci;amente em discussão a segumte A questao geral e-ta, pois, resolvina_. par~

Eme1ida 

Ao projecto n. 26, de 1894 
Substitua-se o art. 1° pelo seguinte 
Art. 1 . 0 Os bens das igrejas e confissões 

rel iirio-a declarados proprios nacionaes em 
virtude das leis de mão morta ou como bens 
vaaos mas que por concessão explicita, ou 
implicit"I. do governo ~on~inuaram ao ~erviço 
do culto das mesmas igreJaS ou confissoes são 
reconhec idos propriedades da.s respectivas 
igreja que delle e_ achavam de. pos e por 
occa.siã.o da proclamaçao da Republica . 

Para!!l'apbo unico. r -ão eslâo comprehen
didas n'i dispo ição ~~·te artigo aquelles que 
já tenham sido utilizados pPlo goyerno do 
tempo da promulgação da Constitu ição . 

c~1do-me que e pretende com o proJecto,_ 1-
nao demon tra1· a desconfiança ao~ montepios 
estaduaes.com certeza abrir alguma excepção 
P'.1-r~ funccionarios que tenham perdido o 
direito ao montepi o fecle1·al por deixarem de 
pagar a· suas quotas durante mai de dous 
m.eze~. Em as umpto referente a montepio, 
nos >amo navegando erradamente e de mo
do a acarretar enormes resp ... nsabilidades á 
União (apoiados) . e, o que é mais. tal vez ac· 
celcradamente para faltar ao compromisso 
solemne, tomado com aquelles que concorrem 
para tão benefica in tituição . (Apoiados.) 
~ imperio, r. presidente, foi a este res

peito infinitamente mai cauteloso, infini
tamente mai" prudente na série de conces
sões que entendeu dever fazer em relação a 
assumpto · desta ordem. 

Não rue filio, Sr . presidente á escola 
daquelles que entenrlem que e deve con
demnar em ab oluto a interven<:ã do Es
tado em relação a factos de ta 01·dem . Não 
me filio à escola daquelles qne ent1•n•1em que 

encer· se. dey~ cercear completamente todas as at
tn!Ju1çoes do Estado para conferir-lhe apenas 

s R ala das sessões, 14 de junho de 1895. 
- Thon;a:;; Cavalcanti . - Jose Bevila.qv.a . -
Paula Ramos . - Pedro lioacy;- · 

Ninguem mas J>edi~r1o a palavr_a, é 
rada a discussão e adiada a votaçao . 
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attribuiç·õe 1 olicia . Em paizes novo , corno 
o nos-o. o E t·1do b ,1 de t er, independente de 
suas granr1os funcções organica , funcções 
de natu l'eza. sup1 letiva e ue pr·otecção e de 
verdadPil'a a i tencia publica . 

o SR. LOPE TROYÃo- E' o que não existe 
entre nós 

o 'R. SERZEDELLO CoRRÊA.- Mas no tempo 
do imperio se estabeleceu, Sr. presidente, o 
n;iontepio apenas para os officiaes de ma
rmha. 

Era o unico que exi-tia e que tinha sido 
e-talielecido com o intuito 1 e collocar o offi· 
cial de marinha em igualrfade de circum· 
stancias com os oillciaes do exerci to . A estes 
tinha n. lei reconhecido o direito ao meio 
sol~o; aos primeiro , que não possuíam o 
llle10 ol·lo, tinha a lei estabeleci 10 a insti
tuição do montepio para. o qual elles con
corria.m, naturalmente com pequena quota. , 
"Porque aq u illo que se concedia sem onu 
para os oITic.:iaes do exercito, se concedia aos 
officiaes de marinha com onus de contri· 
bui 'ão que parcialmente iam fazenr1o para 
a gar,1ntia futura das suas familias . 

Poi:::. bem, r. pre idente, me mo assim se 
verifica que e ·a instituição já em 1889 
t!11lla mna receite. rle •13:000 , ao pa soque 
tmha u ma despeza de 299:000 ·ooo . 

Em 1890, a receita foi para a marinha de 
65:000. e para o exercito, quanilo se estabe
leceu o montepio, de 239:000. 000 . 

Em J. 91, foi a receita para a marinha de 
66:000$ e para o exercito de 348:000 .. De 
modo que, Sr . presidente, o total foi nesses 
tre annos do 719:000 ·ooo. Si ded uzirmo 
deste t tal a importancia de 661 :000. das 
pen ue . que deviam ter ido pagas, re tarão 
apenas 5 :000 , que representam meno da 
sexta parte da despeza que se ia fazendo dahi 
em deante. 
. Or::i., Sr . presidente, isto dá por si uma 
1déa. dos encargos que a União vae tomando 
com semelhante montepio . re--es tres ex
ercicio~, com relaç;.1o á marinha e exercito, ~e 
verifica que o receita entrada para a manu
tenção desta instituição não attingiu á sexta 
parte da despeza. Dahi para cá, Sr. presi
dente, não tenho darlos exactos, mas acredito 

/que a ituação se aggravou enormemente ... 
O SR . Jo ·É CARLOS - Extraordinariamente. 
o R. SERZEDELLO CORRÊA - . . . si se 

a.ttendet· que taes conces ões foram estabele
cidas para todos os funccionarios publicos . 

V. Ex. e a Gamara sabem que o governo 
provisorio tratou de estender o montepio, 
primeiramente a.os empregados de fazenda, 
mais tarde a todo os empregados das di:ife
rentes repartições publicas e logo depois aos 
emprega.dos elas estradas de ferro, dos ar
senaes de guerra e marinha . De modo que, 

r. pre idente, p1:esen~emente não ha cl~se 
algum'l de funcc10nanos publico que não 
concorra para o montepio, o que acho justo 
mas sem que tenha presidido absolutarnent~ 
a semelhante organi ação o menor vest io'io 
ameno~· preoccupação. o mai· ligeiro est~d~ 
are pe1t~ da condiçõ~s neces~arias para o 
estabelecimento de in trucçõe deste genero. 
Admir~-me, r: p~esidente, que se tiv~se 

~s~abelec1~0 uma mst1 tuição desta ordem, que 
e.mq~est10navelmente de um apoio extraor
dmar10 e de uma grande esperança e tranquil
li~ade para a vida tutura do empregado pu
blico, sem a prec1'a bases, sem o conheci
men to exact~ do a umpto, e, o que é mai~. 
com um n leviandade manife ·ta, que salta aos 
olbos daquelles que sabem fazer os o-randes 
en~r~~s c1o União neste er viço e q~aes os 
prmc1p1os que regulam essa. materia. . 

V. Ex. e a Ca.m·1ra. sabem perfeit1mente 
1 em que ne tes a~snmptos, referentes a mon
tepios ou a instituições de seguros de vida, 
ha inquest1onavelm.e11te dous factores, que 
precis:1m ser attend1do' : de um lado, as quo
tas de contribuição, que devem servir para o 
estabelecimento do fundo de reserva necessa
rio para a manutenção de~tas instituições ; e 
de outro lado a.s tabell •s de mortalidade . 

V. Ex. sabe que modernamente teem ido 
essas tabella.s r1e mortalidade objecto de estudo 
dos homens que mais. ~e t~em preoecupado 
com esse genero de ass1-tenc1a . E' as im. r . 
presidente, que ba as tabellas de Duviclard, 
no c 1so::. de morte ; ha a. tabella. de Depar
sieure, nos casos ele vida ; assim como ha as 
tabellas americanas ele Carslile . 

E obre e·ta ba-es que foram feito os 
seguro nas companhias fra.ncezas e inglezas 
c m a maior segurança para. os associados e 
o maior escrupulo no cumprimento dos com
promis os 

Não quero, Sr. pre;;irlente, de modo al
gum, que para a instituição do monte1lio, 
feita por conta do E tarlo, que olJedece á. pre
occupação do auxilio e apoio, e tenha a 
av3.reza de e ta.belecer tabellas como a que 
.ão e tabelecida para as as~ociações parti
culares deste genero. E' mi ão do E tado 
illque tiorravelmente amparar a familia, os 
orphãos daquelles que con umiram a sua 
vida no erviço publico, e por isso devem 
ser muito mais suaves a entrada e as quCltaS 
muito menores, rle maneira que o funcciona
rio fique garantido, embora o Estado fiqne 
um pouco onerado . 

Ma disto que acabo de affirmar para o 9ue 
est.'i. realisado vae um a.by mo, porque pode. 
se dizer mesmo que a União não sabe já a 
que somma enorme vae a respJnsa~ilidade 
que tem contra.bido com os montepios dos 
ditferentes funccionarios pubJicos. 
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Não houve o menor calculo nestas instit ui
ções, não se attende~ , nei:n ao numero dos 
contribuintes, nem a sua. Flade, nem aos an
nos de se!'viço, nem ú evolução. que vae so!~ 
freado em Uíl. carreira nem as tabellas de 
mortali·lade, de modo que em relação a este 
assumpto só ha u!Ila. e nso,: e o ernpyrismo 
mais absoluto, mais completo . 

o SR. Jo Êl BEVH.AQUA-Apezar Jisto V. Ex. 
na de confes 'ar <Jl le o montepio elo Ministe
rio rla Guerra. foi o meno· de:::curado . 

o SR. . SERZEDELLO CORRÊA- E ex:act . 
Não pretendo oppor-me ao projecto que 

está em di cu:;~ão , quero, porém, que o P!~rla
mento reconheça o caminho erra'\O que vae 
trilhando em relação a e te as ·umpto o po
der publico e procure por interme_dio . e uma 
commissã.o fazer um estudo con 'Ctenc10so da 
situação do montepio, commi;,sií.o que venha 
propor ao Pa.rlamento as providencias neces
saria capazes de garantirem , ele um lado, os 
compromissos que a União tomou com o~ em
pregados que concorrem para o montepw, e 
de outro a diminuição dos encargos que a 
mesma União Yae tornando co!D- ~ _r~s
ponsabi lida·les provenientes eles a mst1tmçao. 

Tocloti Oti Mi ni~tros cht Fazend.a, que se teem 
succedido na pn. t 1, ela faze r1 ~a. ao M1mstro 
do Governo Provisorio. que m'.:!.ugurou esta 
instituição. torlos elles teem chamad~ a atten
çã.o do Parlamento para es. e s~rv1ço . ~i::em 
Jlroposto uma sér le de prondencms mod1fica
cloras da lei elo montep1Q potra os empregados 
quer civis quer mil.itaiees; mas, ou po_t'q u~ o 
Parlamento tenha ti<lo eucar~o d.e maior im
portancia, ou porque, o que. e ma1s e:x~cto , ?~ 
relatorios ministeria.es q~as1 nun~a sejam li
dos e as medidas ahi ind1ca~as seJal?1 empre 
deixadas á margem, o que e certo e que esta 
ques tão tem sido aba'.1~onada pelo Par-.la
mento, e as r esponsabtl1dades gue a Ulllão 
vae tomando vão crescendo. vao se avolu
mando de modo que já se teem encontrado 
opiniões que ententleo:i q~e é prec~~o acabar 
com este ser'l"iço, rest1turndo a Uma.o aos ilif

O Sr~ ~'.II deiros e AI bu'l_uer
que (pela orclem)-Devo dar umH explicação 
ao. n9bre d~putado . Ha já nomeada uma com
m1s-ao de crnco membros e essa commissão 
não e hOf!-Oraria..Durant~ ~·ferias parlamenta
r.es reuma- e diversas vezes '>Ob a presiden
lw. do Sr. deputado Frederico Borges. 

Apparecentlo rl ivergencias, ali ó.~ sobre pon
tos secundarias, resoL veram os seu· membros 
formu~u~ os seu pareceres e entl'egal-o ao 
s~ .. .:i.11~IBtro da Fazenda para o examinar, 
visto dispor de maior somma de elementos . 

E.·ses pareceres e tí:io entregues a s . Ex. 
desde n.ntes da abPrtura da actual sessão 
desde os pl'imeiros dias r!e maio. ' 

Naturalmente S. Ex., pelos muitos a faze
r~- e ~ambern pelo eu estado de sande, ainda 
uao pode estu.dar o assumpto . 

C_om o dis~urso do nobre deputado con
cl~1~ pelo peclido de nomeação de uma com
~IS~<~O , cu111p1•ia- me dizer que esta commis
sao Jll. existe e tem cumpr·ido os seus de
veres. 

O Sr. Serzedel!o Corrêa. (pela 
ordemJ-A' vista da explicação que acaba de 
dar um dos membros da commissão, peço li
c~nça a V. Ex .. para modificar o meu reque
r1mento . 
~~ vez de pedir a nomeação de uma com

~1s.sao, . requeiro o adiamento deste pro
.iecto ate que venha o parecer para objecto do 
nosso e tudo. (...lpoiados .) 

. Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con
JUnctamente em tliscussã.o o seguinte 

Requerimento 

. Requeiro o adiamento da discussão do pro
Jecta n. 80, de 1893, até que a commi.~são no
meada dê pa.recer sobre o assumpto referente 
ao monte pio . 

• . R . - Sala das sessões 14 de junho de 
1895. - Ser;;edello Corrêa . 

ferentes runccionarios e a suas familias as O Sr . .. José C arJ[os -Sr. presidente, 
quotas com qne contribuiram para o monte- o projecto que se discute prende-se intima.
pio . mente á familia do funccionario publico, <JUer 

E' por não pensar desta fórma que entendo ~ederal quer municipal. Não é, portanto, 
que a occ •Sião e opportuna para a nomeação Justo nem prudente que se deixa. passar sem 
de uma commissão de tres membros de<sta o devido estudo e as necessarias cautela-s 
Gamara que se ente?da dil'ectamente com os qualquer resolução que tenhamos de tomar 
di.II rentes minister10 ' da Guerra, Marinha e para salvaguardar interesses tão bem justifi
Ji'azenda, e que, estudando de um modo coo- cados. (.rlpoiaclos . ) 
sciencioso este ass:u mpt_9, ven~a trazer ao Já. tivemos o exemplo do montepio geral, 
p arlamento as mod1ficaço_es CJ.UeJulgar neces- q_ue deixou em affi.ictiva.s condições um cres
sarias de mod a garantir o pagamento do c1do numero ele pensionistas e acarretou 
montepio aos tunccion~rws; mas ao mesll?? enormes prejuizos pa1•a os seus institwdores, 
iempo oxonerar a Un1ao dos encargos q~te J'.1 1 porque se operava com elementos errados . 
vão compromettendo os fins da mesma mst1- No entretanto, essa iostituição recebia fa-
t u ição. (Muito bem.) vores do Estado para fortalecer a 1>ua caixa, 
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a.lém do prestigio moral de que gozavam os 
seus administradores . 

Si não me falha a memoria, Sr. presidente, 
o desastre deu-se devido a erro na confecção 
das tabellas de contribuição, idades e outros 
detalhe , como foi demonstrado pelo respei
tav~l mathematico Benjamin Constant, e 
creio ainda pelos trabalhos rfe critica do emi
nente p rofessor Alvaro de Oliveira . 
. Sr. presidente, a idéa de obrigar-se o func

c19nario publico a fazer um montepio, não é 
ma ; o que, porém, não é acceitavel, é que 
este montepio, em vez de ser uma garantia. 
permanente para a familia, se torne uma 
illusão, ue consequencias desastradas para o 
seu bem estar futuro. (Muito bem.) 

Sr . presidente, de que serve dizer- se que 
os empregados federaes da~ Estradas de fer
ro da União teem montepio garantido pelo 
Estaria; que o mes!I'o acontece com os em
pregados do Ministerio da Fazenda, com os 
do MinisteI'io do Interior, com todos, emfim, 
quantos são considerados empregados fede
raes, i se póde as egurar desde já que não 
ha base alguma certa nem probabilidades 
acceitaveis para que essa garantia se torne 
UmH. realidade daqui ha alguns annos mais! 

As tabellas das contr ilmições fbram devida
~ente apeeciadas? Fez-se algum estudo se
rio sobre a mortalidade ? Mediu-se devida
mente o alcance da responsabilidade que 
vae a sumir o Theosouro Nacional? Regulou
se de um modo equitativo a pen ão que c.i.da 
um pensionista terá de receber? 

Ou teve-se em vista sómente fazer-se cli
entela e tirar- se proveito de occasião do hon
rado funccionalismo publico a troco de com
promis os i rrealiza veis dentro de pouco tempo, 
com o prejmzo dos prm ionista e creando-se 
uma situação fuLura. de difficuldades para a 
familia do empl'e~ado federal. e peior ai.nda 
que o municipal '! (llfüito bem.) 

E' muito melhor ::sr. presiden te, estudar
mo~ e ta que tão emquanto é'tempo, do que 
estarmos a alimentar esperanças e autorisam 
compromisso::; que não p:>cler ser realiza
dos . (Apo iados.) 

i pa sarmos em revista os relatarias do 
Ministerio da Fazenda <le 1890 para cá encon
traremos argum .. ntos mais que sufflciente 
paraju ti ficar as nossas aprehen ões pela sorte 
de taes montepios. 

Si desses documentos officiaes pa sarmos a 
c?nsiderar o que tem feito o Congresso Na
cional, sobre tão momentoso assumpto, che
ga-se, Sr. presidente á tristissima conclusão 
de que não tem sido, por emquanto, objecto 
de suas cogitações. 
. S~. presidente, si assim me pronuncio para 
Justificar o meu voto a favor do requeri
mento do meu collega de bancada, o Sr. Ser 
zedello, não é de certo para contrariar os 

Camara v. II 

justo~ interesses dos empregados publicas, 
mas .i ustamente para melhor servir ás suas 
nobres aspirações. (Apoiados . ) 
En~endo _gue o montepio tal qual está esta

bele'.!1do nao offerece garantias para o fu
turo; póde fracassar de um dia para outro . 
(Apoiado' .) 

Sr . presidente, é preciso não vivermos de 
illusões, mórmente sob o ponto de vista 
peatico da vi ta, e l]Uando se tem de preparar 
o bem estar futuro da famili.a. (Apoiados .) 
Nem o nosso papel é estarmos illudindo uns 
aos outros . 

Carecemo;;; ser fran~os, contr,uiar mesmo 
as opiniões dos amigos quando nos parecerem 
inacceitaveis, para bem servir aos propr ios 
amigos . (Apoiados .) 

Evito sempte não confundir o merito com 
o demerito, nem fazer clientela contra os 
1lictames da minha consciencia . 

Sou deste feitio, e quem me quizer ha de 
ser ass im. 

Entendo que o honrado funccionalismo fe
deral está coo.fiando de mais nos encantos do 
montepio, e que cumpro um dever de leal
dade para com elle.pondo-o de sobreaviso, ao 
mesmo tempo que lhes hypotheco os meus es
forços para conseguir que s~ fa:ça .tl!do quanto 
possi <re l for para que essa mt1tmçao se torne 
uma garantia completa e pe~manente para 
-uas familias . (Muito bem, apo iados .) 

Nincrtrem mais pedindo a palavra, é encer
rada ; discussão e adiarl.a a votação. 

Entra em 111 discussão o prqjecto n. 4 A, 
de 1893, declarando de commissão os cargos 
de cllefes das repartiçÕPS de Fazen<la da 
União; torna dependente de processo admi
nistrativo a demissão elos emprt:gados de 
concurso e revoga o art . 9° da lei n. 191 B, 
de 30 de setembro de 1893 e mais disposições 
em contrario . 

O Sr. Leovigildo Filgueiras 
(Este discurso cleia;a de ser publicado, tendo 
sido entreyue em tempo ao oradol'.) 

O Sr. Ser zedello Cor.rêa :... 
Sr. presidente venho secundar as observações 
que o illu tre d putado pela Bahia a~ba de 
fazer a respeito rlo projecto em discussao. . 

Elle encerra dous artigos e um paragrapho 
u nico. ' 

Em relação ao art . l • diz o projecto : 
« Que serão considerados em commissão os 

cargos de inspectores das repal'tições d~ ar
recadação e fi::;calisa<;ão, devendo er providos 
de entre os funccionarios de fazenda. » 

O SR. LEoVIGILDo FIJ,GUEIRAS- Quanto a 
este primeiro ar tigo estou de accordo . 

33 
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O SR. SERZEDELLO CoaRillA- Este artigo é · Não ha assumpto de administração que 
desnecessario ou perigoso. deva merecer m::iior cuidado do Poder Ex-

0 SR. L EOVIGILDO FILGUEIRAS-E' pura- ecuti;'? ~o que aquelle q~e se refere ás nossas 
mente declarativo . repai tiçoes de arrecadaçao . 

O SR . SERZEDELLO CoRRÊA.-Tem sido praxe Quasi _que se póde a segurar queas cobran-
das administrações. quer no temp:> elo im- ~s dos impostos são feitas de um mofo defi
perio, quer no tempo da Republica, consi- mente, e muitas vezes frauclulento. 
derar o cargo de inspector das Alf .• ndegas de O Sa. JosÉ CARLOS- Ora, graças a Deus, 
l" ordem como cargo rle confiança do go· que f stamos de accordo . 
verno; de modo que. constantemente, o go- o ' 
verno,conforme a conveniencia do ~erv:ço,f •z · R. SEHZEDELLO CoRRÊA.- Quasi que se 
remoção dos empregatl.os de uma para outra. pode as-~ur~r qne uma terça. parte rla~. ren
Affü.ndega, e mesmo de uma para outra de- das publlc:is e desviada , ora f.)Or incomper.en
legacia e tem l·1avido periLYlos em que, con- C!ª. dos encarregados ela cobrança, ora por de-

s i:ha de outros, ora, como o actual Sr . Mi
forme as exigencias rlo serviço, os Mini tro5 01stro da Faznnda tem mesrrio i·econheci·do 
de Fazenda ronser\'am interinamente como d • 
inspectores de alfantl.eg.:1. empregados de por ver a.deiras defraudações do fi · ro . 
<>utras Alfanclega.s, O SR. JosÉ CAR.Los- 0 anno passa.do cha-

mararn me exag;;erado quando eu disse is o . .Assim, Sr . pr('sidente, ainda. ha bem pouro 
tempo, com relação a Santos, deante do:; 
graves ab u,;os que se haviam praticado ne ta 
repartição, dea.nte dos escandalos que tinham 
chegado ao conhecimento elo governo, este 
tratou, para cobibir e.tes abusos, _de n.omear 
emprea-ado de repartição a•lu11.n01ra impor
tante, ~omo é a da Ca.pi tal Federal, com ple
nos poderes , levando sob suas ordens ou1 ros 
empregados de sua confianc'.1- para estabeli·~er 
a regularidade e a normal1d::vle no serviço 
dessa importante repartiçiio aduaneira. 

De modo que vê V . Ex .. Sr . pre,idente, e 
'Vê a Gamara, que o ar~. 1 º do projecto para 
tessas al fandeg..i s é dasnecessario, po· ·que o 
.go·rnrno tem constantemente agido livre
mente para e, -as Alfondegas e o mesmo r.ern 
íeite para as 1le ordem secundaria, onde por 
lei o togar é de accesso . 

Elle vem pois l~gi.lar sobre asmmpto que 
n?.io precisa. de legislação , a não ~er que abso
luta.mente se e·1tenda que os cargos de in~ pe
ctores de Alfandegas de ela ses infei·i wes á I • 
não serão mclis C<.J,rgos de promoção, não se
rão ·arg-os que devam ser- providos p:>r a.e · 
cesso no funccionalismo, passando a ser ca1'
gos de confiança p0Lir.ic;1 e pess')al e por isso 
podendo ser o~cupaclo p ::i r qualquer· empl'e
gado de fazenda. qu::i.lquer que :;~j 1

, a sua ca
te<Toria com rietrimento da hierarchia.. 

Então. cont"»rme os rles~j ')"t.ia. p.)litica lo ·al 
serão collocados nã.o os cltefes •!e repartição, 
que entendem do serviço, n{ío os clietes tle 
repartição, que. ~ uaedern as tra~fü;ões . d.e;;;. ·;1 
mesma rep 11·t1çao, mas os clieles po ltll:O', 
que devem na.tur. l m"TIL'} atteuder a.o; inLer
es·es Jocaes no · d1C:erenLe::1 Estados . 

V. Ex:. sabe, St·. presidente, qu.i.es ser:I.o 
os araves inc.1n venieotes que semelhante me 
did~ póde tn1zer para <.t a lmini::;~raç?Lo, e 

is pecia lmon ro pa.ril. a a.dmtmstraça.o da fa
zenda. . 

O_ ~R.. MARTINS CosrA- Justamente essa. dis
po,1çao do projecto tem em vista. evitar 
uma d'•S causa: ma.is efficaze · do cc.ntra.ban
do e do p1·ejuizo füi:aL. Desde que um in
spector 'le fazend&. SeJa empregado de caracter 
pe~:n 1ne.nte, os abu;;~s ditfic~ment.e se po
rleiao ev1,tar. V. Ex. ~ contrad1ctorio comsi
gu _'PropE10, _POI'Q ue, Sl o projecto é desneces
sar10, nao pode ser prejudicial. 
. O Sa .. SERZEDELLO .co1rnÊ..1..- Eu disse que 

~1 o proJecto quer somente dar ao ministro 
la?u~dade de nomear in pectores em com
m1ssao e de JI?Udêl.l-os de uma pa,ra ou
tr~ Al fancle~a, e desnecessario; si quer per
mt.tt,H' porem que este nomeie inspectores 
q u_ae 9uer _empregado sem a.ttender á h ierar
cma, e pe1~1goso. O meio de cortar abuso~ 
nunca. sera a nomeação <le entidades políticas 
para os ca1·gos das repartições aduaneiras. 

o SR. MARTINS COSTA-Esse aro-umento pro-
va de mais. º 

~ SR. S1mzEDELLO CoRREA.- O meio nunca 
sera o do mini tt\J uomear arbitraria.mente 
f~nccionar_ios cujllS nomeações lhe sejam pe
rl1da:s por inte resses locaes e políticos, que 
aíftrmam sempre, qnaurlo fazem esses pedi
dos. que elles 1·eca.hem sobrP os mai - compe
tent3s, os ma.is capazes e os ma.is babeis. 
º· R.. FRA CI co GLICER!O - Haja vista. o 

prJJecto dos correios. 
O SH. . SEr.zEo:'LLO Coau.ÊA.- Em uma r e

i>at tição C'Jrfü1 são as Alfün 1egas, onde como 
V · Ex . sabe, Sr. preslJente, ha a necessida
de de ~specialidade, si o in , pector da mesma 
1"e 1•a1·t1~io não tiver pleno conhecimento 
della, !1ªº enten !er ti.o ser·viço desde o tle 
arlin~nt.strador da:; capalazias até o impor
ta.nttss1rno ~erviço de conferenr.ia, esse in
spector sera incapaz (le ev itar que dezena" e 
centenas ti.e abuso~ se p1·a.tiq uem por nã.o poder 
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tomar conhecimento delles. Para um serviço 
·destes não ·e improvisa da noute pa l'a o dia 
um inspector de Alfandega. 

Posso mesmo affirmar a V. Ex: . Sl' . presi· 
-O.ente que um do; mo ti vos especiaes do des
vio da. noss<t arrecadação provem do defeito 
das conferencias; e si V. Ex. attende1· a 
que nós temos necessidade de modificar as 
t a.riras actuaes, e fcLzer nesse sent ido urn a 
r efor ma capital, V. Ex . verá o perigo que 
ha em eutrclgar essas reparti<:ões a um pes
iioal cornpletâ.rnen te estranho ás tradições e 
ás neces.;i·lades rlo serviço . 

V. Ex: . e a Gamara sabem perfeitamente 
.que a cobrança do> impostos se t'a.z meuiante 
urna t:1rifü. que e' tabelece o que se chama 
nessa mesma tarifa a r ,ozão. 

Ora, pos o assegurar a V. Ex . que essa 
r azão, calcuhda ao cambio de 22 ... 

O SR. LEOV!GIWO Fr LGUElRA.S- Elles in
>terpretam a. tabella. como aqui se iuterpreta 
:a Con tiluiçã.o. 

O R . SERZEDELLO CORREA .. . facilita a 
fiscal is 1ção e a cobrança das rendas, porque 
jã. exi tem t .Lbellas calcuhtdas ; mas empre
,gados ha que serão absolutamente incapazes 
de fazer o calculo, si elle sahe da tabella 
·-estipulada. 

Veja, pois , V. Ex . Sr . pre idente , o pe
.rigo que haverá. em tran formar os logares 
-de inspe.:tor de .\lfa~<!ega, rompendo as tra
·dições dessas repart1çoes, em nomeados po
liticos que possam nelles ser vir os interesses 
1ocaes'. mas que com cor teza hão de deixar 
m albaratar as renrlas publicas. 

O SR. JosÉ CARLOS - Quando se discutir o 
Orçamento da Receita havemos de conversar 
.sobre tu do isco . 

O SR. SmRZEDELLO CoKREA. - O para.grap~o 
·u nico do art. l." o badeceu a uma preoccnpaçao 
de momento, mas foi a.lém daq uillo de que 
.<J.evia ir. 

Na lei de orcamento n. 191 B de 30 de se
tembro de 1893, estabeleceu· e u m artigo 
·com ca.rac ter permanente , veclando.ao Pud~r 
Execu tivo a dem issiio de funccionar10s publt
·cos, a não ser no ca.so especial em que es e. 
mesmos runccionarios fossem conrl.emnados 
pela Justiça, isto é, sómente em caso de .,;en
tença . 

Ora , é essa disposição que se pretende 
an nullar , mas que se pretende annullar c1·e
a.ndo uma. outi-a disposição , qu e é perigosa e 
inj usti:-si ma .. 

o SR . LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Instau
l'anr1o processo. 

O SR. . SillB.ZEDELLO CoaafuA. - E' mais pe
rigosa, porque vem estabelecer uma nova es
J)ecie de processo, que não sei q uai será . 

o Sa . LEOVIGILDO FILGUEl.R.AS - Juizes ;es-
peciaes . · 

O SR. . FRA.Ncrsco GLICER.10 - Processo ac1-
min istrati vo. 

o SR . SERZEDELLO CoRREA - Tenho muito 
medo dos processos administrativos. 

o SR . LEOVCGILDO FILGUEIRAS - Proce SOS 
administra.ti ves não autorisam penas dessa 
ordem; autorisarn apenas multas, suspen
sões, etc . 

O SR. SERZEDELLO CoRREA. - Sei bem como 
mu itas vezes se procede a respeito dos f'unc
cionarios publicos . Ha um grande numero 
de chefes nas nossas repar tições que enten· 
dem que o seu primeiro dever não é zelar 
pela repu tação dos emprngados que lbes estão 
subordinados, e que, qu ndo teem, por qual
quer circum·tancia , divergencia com esses 
mesmos emp1·egados , em tudo encontram mo
tivo pa.ra dar informações as mais acrimo
niosas e, ás vezes, as mais flagrantement e 
inj1das. 

Dizia eu. Sr. presidente, que este par a
grapho unico e perigoso e inju to . 

o SR. LEOV!GILOO FILGUEIRAS- AchO·O até 
inc:mstitu cional. 

O SB.. Sl!:RZEDELLO CoR.REJA - E' perigoso 
porque estabelece o processo administrativo, 
que, quasi sempre, não póde ser convenien
temente estudc:.clo pelo :\linistro da Fazenda . 

O SR . FRA:o;crsco GLICER10- Por que~ 
O SR. SER.ZEDELLO CoRREA- Por que? Por

que não ha pasta ma is sobrecarregada ele 
trabalho do que a da f~nda; porque não 
ha pasta que a.b orva maior tempo de tra
balho e ele attenção do respectivo ministro 
do que a pasta dos negocios da fazenda . Si se 
quer que o ministro da fazenda vá. tomar 
essa cl1usma enorme de processos adminis
trativos, que existem e possam existir , para 
estuda.l-os afim de reconhecer si ão exactas 
as informações fornecidas pelo respectivos 
in pectores da a 1fandeg.1s, então pos o asse
gurar qu o ministro da fazenda não fará 
ou tra cou ·a sinão estudar e.:;ses processos . 

O SR. F1tANc1soo GLICERIO - Mas não póde 
fazer outra cousa sinã.o a ppli car -se á arreca
dação elos dinheiros publico ? 

o SR . SERZEDELLO CORRÊ.\. - E' ainda, 
s.r:.. presidente. i nj usta, p.:i rqne a dispo· 
s1ça.o attende a.pe ias para os emprega
dos de concurso, deix a ndo de lado os empre
gados qu e não teem concurso. Ora, V. ~x . e 
a Cami.Lra sabem, que a oórma regular. neste 
a.~sumpto, tem · ido, j u,;tamente, a da no
meação sem concu rso, em virtw1e de que 
ha um grande numero de emprdgados em 
cargos s uperiores, l"' officiaes, conferentes e 
chele.s de secção que não teem concurso. 
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Pergunto, aos autores do projecto, si estes 
empregados podem ou não ser demittidos, 
ou si para esses se abrirá uma excepção que 
que não vejo consignada no projecto. 

Deante dessas considerações, apresento um 
substitutivo que obedece á preoccupação do 
Ministro da Fazenda, para cohibir abuso;;, 
C$LStigar empregados, mesmo com a demüisão, 
quando estes empregados tenham defraudado 
o fisco, sem esporar que a Justiça Federal 
venha determinar por sentPnça que o em
pregado delinquente não póde continuar a 
funccionar. 

O substitutivo preenche esta preoccupa
ção, satisfazendo a necessi dade de momento 
e deixando a legislação existente tal como 
està . Não vem estabelecer o incouveniente 
de dar os cargos das repartições aduaneiras 
á política que todos nós havemos de fazer , 
conforme os interesses dos Estado.:;. 

Na 2' discus ·ão voltarei ao assumpto, si o 
autor do projecto não modificar-_ suas id~as 
no sentido das mesmas consideraçoes, e muito 
especialmente com o fim de.manter a pri
meira parte do art. 9° da lei n . 191 B, de 30 
de setembro de 1893, pois q.ue ella zela pelos 
hrios e dignidade do funcc10nahsmo. Ten ho 
concluído. (Muito bem,.) 

o Sr. Coelho Cintra-Sr. P!esi
dente as observações que acabo de ouVJr do 
bonra'.do deputado pela Bahia e do meu il
lustre colle(J'a pela Capital Federal obrígam
me a dar uma explicação _á Gamara em 
justificação do projecto que tive a honra de 
submetter á consideração da Gamara. 

O primeiro desses disti~ct<?s collega~ di se 
que trata-se de po~tergar <!-treltos adqmr1dos, 
garantidos por leis anteriores no art . 9° da 
lei de orçamento do anno passado . 

Si assim é desnecessaria e ociosa se torna 
a manutençã.o dessa disposição, em nossa le
gislação. 

Mas o que sei é que essa disposição foi 
considerada tão perigosa, tão anarchica, tão 
perturbadora do serviço da administração de 
fazenda, que o Senado, por unanimidade dos 
senador es presentes á s-;ssão em que foi ap
provada, protestou contra a adopção de seme
lhante disposição, e declarou, como con ta 
dos Annaes, que só deixava d rejeital-a 
pela carencia. absoluta de tempo, e não haver 
mais numero nesta Gamara para deliberar, 
devido esse facto ás circumstancias ao inicio 
da revolta. 

E' esta a prova mais eloquente da anar-
cbia que semelhante di po ição podia trazer á 
administração da fazenda . 

Actualmente, Sr. presidente?. a situaçã_o do 
Ministro da Fazenda, em reiaçao a seus 1me
rlialos funccionarios é demasiadamente pre
caria. Pela vigencia 'da disposição, cuja dero-

gação proponho , a generalidade dos funccio
narios de faz~ncla se julgam. bem abroquelados 
para: creai: diffl.~ul~arle . ainda que pela resis
tenCLa da m~r~la, as deliberações do governo, 
o ~obre ~mstro da Fazenda não póde ter 
acçao pr~c1sa, prompta, na administração 
para pum~ os empregados que delinquirem. 

E; te artigo, que o projecto que t eve a honra 
de apr~sentar cleroga, é o principio basico da 
anarcl11a e rla pretensa independencia que o 
empregados superiores rle fazenda pretendem 
ter par:i- c:om .º Sr. ministro dessa pa ta. 

Nao e d1ffl.cll_. Sr. presidente, provar os abu
sos e a anarch1a que lavram na rep_wtição ele 
f'azenda, 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA.-Não e devido 
em ~ra~1de parte á independencia de .funccio
nar10s Junto do ministro. Prouvera a Deus 
que essa inrlependencia fosse ainda maior. 

o _SR. COELHO CINTRA-Bl' proveniente ex
clus1 vamen te desta pretensa inrlependencia 
que, pela q uebr,t das regras de suborrlinação 
que o~ empreg~do devem ter para com seus 
super10res, alh se mautem. 

Foi a ~azão que me compelliu a apresentar 
este p~OJ ecto . completando-o com dispasições 
do urtigo 1°, que estabelece o exerci cio de car
gos de commissões não só de in pectores de 
thesourarias, como pretende o nobre deputado 
pe!a Capital Federal. como tambem os pro
pr1os cargos do The.souro, porque eu não 
comprehenno que o Ministro dn, Fazenda, ou 
de qua lquer pasta, responsavel pela adminis
tração, .não. se possa acercar de empregados 
de Sl;la. mteira confiança, e esteja na depeu
denc1a de empregados 'lUe porventura se 
tornem verdadeiramente desidio~o- para im
plantar a anarchia nas repartições de fa
zenda. 

Não entro em maiores detalhes ne ·ta di -
cussão, aguardando-me para em 2' ou 3• 
completar e te projecto com dispo!;ições que 
mel_hor completem o systema que indico no 
proJ_ecto, e tomar em consideração as obser
vaçoe~ que o~ honrados deputado fizeram, e 
q~e sao mais pertencentes a essas rliscus
so~~· <i o que a l ", em que só se trata da 
ut1hdade e constitucionalidade das medidas 
propostas. 

Ni!1guem mais pedindo a palavra., é encerra
da d1scussão e adiada a votação 

E,' sem debate encerrada a l ª füscussão do 
p_roJecto n. 38, do 1895, reorganisando o en
smo nus Facultlade:; de direito. 

E~ annnnciada. a 2" discussão do projecto 
n . o~, de 1894. extinguindo as legações do 
MexLCo, Venezuela, Bolívia, Suissa, Rus'sia 
e A~1str1a-Hungria, e da outras provi
dencias. 

Entra em discussão o art. I.0 
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. O Sr. Alberto Torres- Sr. pre-1 O Sr. Mariano Ralllos-Sr. pre
sidente, ap1:es~ntado na sessão do anno pas~ado si~e~te, pedire_i licença á illustrada Commis
pela Comm1ssao de Orçamento. esse proJecto m1ssao de Marmha e Guerra para enviar á 
obed. ciaao plano dessa commis_ão de obter nos 1 Mesa uma emenda relativa a este projecto, 
varios ministerios a maior reducção possível não que me opponha á passagem do mesmo 
nas despezru publica. projecto, precedido de um bem elabo1·ado 

Pensava entretanto a propria Commis;;ão parecer, ma , simplesmente porque o pro· 
~e Orçamento, no correr da discuss~o do pro- IJect_o acobe_rta uma materia, que é inconsti
Jecto, depois de ouvir a opinião dos membros tuc10nal, isto é, que exorbita das attri
d'.1 Commi são de Diplomacia, apresentar mo- buiçõei definidas elo Poder Legislativo no 
dificaçõel! que pudessem occorrer no entido art. 34 .. n. ~'>,da Constituição Federal, pois 
d~ melhor adaptar á organisação do serviço que ailt diz : compete privativamente ao 
diplomatico •l necessiuade que inspirava a C~ngresso crear ou supprimir empregos pu
apresentação do projecto, que era reduzir bhcos federaes, fixar-lhes as attribuições e 
despezas. estipular-lhes os vencimentos. A honrada 

Como o projecto t'o se apresentado no fim Commissão de Marinha e Guerra foi além, 
da sessão, dentro mesmo de prorogação, a dizendo o seguinte no projecto (lê) : 
~o!11missã? não reque~e~ naque~la épo~a que < E' provido no referido logar o serven-
o~se ouvida a Comm1s~o n.e D1ploma?1a, por tua.rio actualmente em exercicio nelle, a-0 

lhe parecer, o que foi ate estabel_ec:ilo, de qual fica arbitrada a gratificação de 200$ 
accôrdo com os membros da comm1ssao, que mensaes. l> 

as modificações podiam ser tratadas no correr . 
da discussão. Ora, o pro:v1m.ento dos empregos. federaes 

Tendo entretanto nesta essão a Camara compet~ pr1vattvamente ao Presidente da 
deante de si grande parte de eu período, pa- Repu?ll~:.. conforme se vê no art. 48, n . 5,da 
rece não haver inconveniente que o projecto Co~st1truçao ~l'._deral . , 
volte á Commissão de orçamento, para que Nes~as. cond1çoes, mando a Me a. a emenda, 
de accoi•do com a commissão de Diplomacia, sup~riffilnrlo 1:º art . 1° :stas p~lavras
coucerte nas medidas inclispensaveis para pro·l) ido no referido fogar o se1 ventuario actual-
conciliar o dous interesses, ou do nosso ser- mente nelle. . 
viço diplomatico e o Ja reducção que a com- Vem á resa, é lida, apoiada e posta con-
Dlissão propõe. junctamen te em discussão a seguinte 

E' por isso que mando á Mesa o reque
rimento que vou ler. (Lê.) 

Vem á Mesa, e lido, apoiado e posto con
juuctamente em discussão o seguinte 

Requeriment 

Reque iro que o projecto n . 59, de 1894, vá 
á Comm issão de Diplomacia e Tratados e 
volte a do Orçamento. 

S. R.-Sala das sessões, 14 de junho de 
1895. - Alberto Torres . 

Ninguem mais pedindo a 1 alavra, é encer
rada a discuSEão do arL. l 0 e success ivamente 
a dos rlemais artig. do projecto, cuja vota
ção fica adiada . 

São successivamente sem debate encecca
dos em 2" discmsão do artigos do projecto, 
n. 28, de 1895, declarando cargo vitalícios 
os officios de contador dos j uizos do Districto 
Federal. 

E' annunciadt1. a 3• discus ão do projecto 
n . 218, de 1894, restabelecendo o logar de 
profa sor de primeiras lettras do Arsenal de 
Marinha da Capital, creado pelo regulamento 
de 2 de maio de 1874, e dá outras provi
dencias . 

Emenda 

Substitutiva ao projecto n. 218, de 1894: 

Redija- se assim o art. 1° - !'i~ restabele" 
cido o logar de professor de prnll:eiras lettras 
<lo Arsenal de Marinha da Capital Federal, 
creado pelo regulamento de 2 de maio de 
1874, com os vencimentos annuaes de 2:400$. 

S. R. Sala das sessões, 14 de junho de 1895, 
Mariano Ramos. - Caracciolo . - Lui:: Adolplw. 
- Simão da Cunlui..-L11i:: Domingues . 

Ninguem mais pedindo a palavra, e encer
rada a discussão do art. l 0 e sem debate a 
do art . 2°. 

Entra em 3ª discu ~ão do projecto n . 24, 
de 1895, prorogando por dous annos o p~azo 
concedido á E trada de Ferro Leopoldina, 
como ces ionaria da Estrada de Ferro . de 
Santo Eduardo ao Cachoeiro de Itapemerim, . 
para conclusão das obras da linha entr!J es
tes dous pontos e dispen a da construcçao do 
prolongamento da sua estr~da, desde a esta.
ção do lmbé, no valle do Rio Grande, até a 
do Macuco. 

Vem á Mesa é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 
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Em.enda 

Additiva ao projecto n. 24, de 1895: 
Art. 3.0 A Companhia Leopoldina, levará 

logo que as suas circumstancias o permittam 
a estrada de S . Eduardo a Bom Jesus ~o _It~~-:
bapoana; out.ro,;i m a empreza transferira Jª 
para ponto f.ronteiro à. povoação da Lage , a 
estação rio mesmo nome. 

s. R. Sala das sessões. 14 de junho de 1895. 
- CoeUio Cintra.- Nilo Peçonha. - Costo. A:;e
vedo. - Silvo. Ca.~tro.- Eu-::ebi.o de Queiro-::. 

Vem á Mesa e é lida, a seguinte 

Emendo. 

Ao projecto n. 24, de 1895: 
E' dispensada a Com pan bi.a Est_ra.~a de Fe_rro 

Leopolrlina do pagamento dos direito~ de im
portaç.ão de todo o material que re~1rar da 
Alfandega do R.io de Ja.neiro,com ass1gna.t1:1ra 
do termo de responsabilida.~e,_ e bem as~1m, 
durante tres annos de direitos respectiv~
mente ao material rodante~ de c?nstrucçao 
que importar p:1ra as suas llnhas terreas . 

s. R. Sala das sessões. 14 de j un bo de 18?.5. 
- Belisario de Sou~o. .- Costa Azevedo. - lv~lo 
Peçanha. - Eu.:;ebio de Que iro.:; . - Gonçalves 
Ramos. 

o Sr. Presidente - A emenda que 
acaba de ser lida e que está assignada pelo 
sr. deputado Belisario cJe Souza e outros, 
não póde entrar em debate, ne_m _ ~er votada, 
sem prévio parecer da C~mm1ssao de Orça
mento, pois assi~ determina o art. 128, do 
Regimento que e expresso . _ . _ . 

A emenda alludida propoe. isençao de di
reitos. incide portanto. no c1~ado art._ 1~8, 
pelo que vou envial- o a referida comm1ss~o. 

O Sr. Nilo Peçanba conhece as 
condições anormaes e difficilimas em que se 
desenvolve a importante via-forrea da Leo· 
poldina. . o projecto el'l'l debate oberlece a uma ne-
ces idade indeclinave_l, e corresponde a legi
timos inter~ses publlcos. 
y0t,~ por elle . 
A emenda referente á isern;ão de impostos 

aduaneiros, para o _material 1m~ortado e des
tinado á construcçao de novas lrnbas, merece 
o melhor applauso da. Ca_mara. . . 

Tal medida protecc10ms~. ~e:r1a ser m'.'-1s 
ampla abrangendo mesmo 1mc_iat1 vas de maior 
alcance, e que dizem respeito aos melho:a
mentos materiaes de que carece a Naçao. 
(Mu·ito bem.) 

Uma outra emendn que apresenta com di
versos co llegas de cleputação e de t.l1strictos, e · 
que se refere a um ramal de Santo Eduardo 
a Bom Jesus do ltabapoana, zona. das mais
ricas e elas mai , futurosos cio Estado do Rio. 

Atravessou ja a região allndid.a. e que, es.
pera, será. em breve dotada. com o relevante 
serviço, iniciad0r de rapidos progressos e de· 
indiscutivel prosperidade. 

o SR. COELHO CINTRA- Apoiarlo. 
O S1c rILo PEÇANlIA refere-se finalmente 

á mudança prompta da Estação da Lage, para 
ponto fronteiro á crescente povo11ção flu,.. 
minense. 

A providencia é tanto ma.is precisa, quanto 
foi injusta e acintosa a collocação da Esfo.ção 
na localidade em que esta. 

Sabe-o apropria directoria. r1a estrada, con
fiarla a homens eminentes, hc>je e que estão 
empenhados seriamente na reorganisação de 
todos os serviços da empreza, serviços que 
aífectam o desenvolvimento material do Es
tado fluminense . 

O orador senta-se contando com o apoio da 
Camara á.s considerações emittidas, inspi
radas no objectivo sincero de cooperar para 
a granr1eza e para o futuro da importante 
r egião braúleira. (Muito bem, mi1ito bem .) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada. a discussão e adiada a votação do pro
jecto até que a Commissão rle Orçamento, dê 
parecer sobre a emenda do Sr. Belisario de 
Souza . 

São successivamente e sem debate encer
rados . em 2ª discu~são. os artigos ro projecto 
n. 201 , de 1894, declarando extincta a divida 
em que ficou para com. a Fazenda acional 
o fo.llecirlo cornnel do exercito \Vencesl-lu 
Freire de Carvalho, ficando adiada a vo
tação. 

Entra em 3• discussão do prQjecto n . 14f·. 
de 1894, mandandu reverter ao servi('O activo 
do exercito o capitão reforma.do Jeronymo 
Ferreira França e interpreta o a.rt. 9°, n . 2, 
da lei n. 648, de 18 de agosto de 1892 . 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discus:::ão e a.diada. a votação . 

Entra em ia discussão do projecto n. 214, 
de 1894, concedendo ao Banco Iniciador de 
Melhoramentos, cessionario do contracto ce- ... 
lebrada em 27 de agosto de 1890, para fun
rlação r!e 20 nucleos agricolas nos estados do 
norte, com o engenheiro José Americo dos 
Santos, o prazo de dous annos para a con
stituição definitiva do primeiro desses nu
cleos, denominado-Iniciador-, fundado no 
município da Barra do Rio das Contas, n0 
esta do da Bahia .. ficando sem effeito a conr 
cesEão dos dezenove restantes . 
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. Nin.::ruem p 0 dindo a pala.vra., é encerrada a 1 imposto addicional de 40 º/., obre certos ar-
d18cu ~ão e adiada a votação . tigos que foram enumerados no projecto ori-

Continúa. a. discus~ão <lo r equel'ime nto do gina~, en.tre os q~aes se achava o vinho. 
Sr . Cunha. Lima sobre ne••oc1os poli ticos da F01 , porem , obJeclado por pessoas. compe-
Parauyba ' " tentes que o n . 1 do art . 1° do proJecto da. 

· receita estava. mal renigido. dirndo loga.r a. 
o S r. Silva i\'.lariz _ Devia tomar erias duvidiis nas repartições flscaeE, duvi-

das que já vin ha.m rios orçamento .. nterio
parte nesta. discussão para responderªº ill u:;- res , pelo qu e resolveu a commis8âo apresentar 
tr~ co lleg<1~ ~r. Cunha. Li i,na, que se r ef;riu ú. um substitutivo, modificando essa r edacção . 
Illlnhn. pes:soa. quando foi ~emente atacava. 0 Ne-t.e substitu tivo . pórem teve e v·sta 
~do . .Uvaro ~rachado, pres1deute tl.o meu E~- somente pôr o projecto em t~rmo m:::s ~or-

T · d . . 1. rectos, rle modo algum m ·idificado o pensa-
en o, porc~, · Ex. ped'.d? ª ~::i a:r~ 1 ment1J original contido no primitivo texto. 

para respon~le1 ~os meus 1Uu,,t1es coll~.,~:s A commissão de orçamento quando teve de 
due clefe~cle.1 ~rn c;ib_alm ~n te ~ rnesmo P1 e~i - r edigir a pa_rte do substitu tivo referente aos 

ente, e 1et11 aram_-se da_ Casa quando devia J vinhos e bebtrios alcooticas e fermen tadas sup
dar e ta resposta, Julgo nao sei: generoso re- primiu a palavra vinhos por pensar qu~ ella. 
spo~d~r a S · ~x na. ::ua. aus_encia · estava incluida ~o se$undo membro ua phrase-

Lim1to-me "esta. declaraçao. e n~ta u ppr~s..--ao n~o se guiou por si, mas· 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encer- por mforrnaçao 01fic1al do alto funcciona:rio· 

rada a discussão e adiada a votação. do Thesouro que em conferencia com o rela
tor do orçamnnto lhe afil r mou que o vinho. 

Vae a imprimir o seguinte es tava incluido na expressão-bebidas alco

PARECER 

Jul,r;a narla ha.•:er a deferlr nas reclamaçõrs 
de .loaqiilrn José Gonçalves & Comp. ,e oit11 ·os, 
e da Associaçao Commerciat d" S . P a11/o, 
ácerco, do ait_qmento de 40 °/. oddicionC1eS a 
que e.~tüo s~;eitos os 'Vinhos. no.< termos do 
art. 1° da. lei. n . 265, de 24 de de;embro 
de 1894 . 

Foram envia.das á Camo.ra dos Dep•1ta.ilos 
pelo Sr . ministro da fazenda. duas recla
mações contra a interpretação dada pelo 
mesmo ministerio, por circular n. 9. <le 19 de 
março corrente,ao disposifü·o da lei tl.a r eceita 
que eleva a 40 "/o os direitos pagos pelos li
quiclos e bebidas alcool ic•\S e fer men tauas. 
interpretação pela qual os vinhos foram con
siderados bebidas alcoolicas e fermen tadas e 
portanto sujeito. á mesma. taxa.. A primeira 
dessas reclamações é assignada pelo nego
ciantes destapraça Joaquim José Gonçalves& 
Comp. e ou tros, e a segunda é da Associaçã.u 
Commercial de S. Paulo. 

A commis ão de orçamento. composta em 
sua maioria de membro da. com mi ~ão trans
acta, examin:i n'lo attenta.menteto da~ as r:i.
zõe em que se basefa.:n os recla.ma.ntes, aota. 
o profundo equivoco em que elles Jabora.m. 

Sol! o ponto de vista bistori co es tá longe da 
verdade o que se acha narrado nas ditas re· 
clamações. 

A commissão de orçamento tran::acta. <le
ante das urgentes neces;;idades do Thesouro, 
te•·e <le procurar na elevaç.'io das tax<1S ele 
consumo meios ele ~ol •rer o •leficit, que se en
controu no orçamento da tlespeza, e creo u o 

olicas o fermentadas . 
Não foi. por tanto, a Gamara que rejeit~m 

o imposto obre os vinho , mas a propria. 
Commi são que modificou a redacção do 
seu projecto or iginal, sem siquer cogitar em 
mod ifi car-lhe o fundo. 

A commissáo não cogitou dos termos da ta
rifa. para reproduzil-os litteralmente no prc
jec~. T~!'-8 as vezes _que ella quer se repor
tar a tarifa, ha. na lei uma declar~ão ex
pressa quer do numer o, quer da classe da 
mesma ; portan to, e::;te argumento invocado 
pelos reclamantes não colhe . 

A taxa.de 40°/ o é uma taxa meramente 
fiscal; nenhum pemamento proteccionista. 
servin- lhe de base; si o vinho não póde sup
portal-a, não é levantando duvidas sobre a 
in terpretai;ião de um texto legal, que se póde 
dicidir a. questão . 

Quanto a pretenderem os reclamantes con-
iderar o vinho artigo de primeira necessi

da.de, convem notar que. não só em nosso 
paiz o vinho não póde ser cons'derado o-enero 
nece:>sario á subsistencia, como tambe~ ern 
um paiz em que os impostos de consum~ for
nec.em a maiot• parte dos recurrns orçaruen
tar1os os artigo de primeira necessidade são 
fatalmente ujei1os ao fisco . 

Haja. v!sta a ?3--rne que, e fog-e ao imposto 
federal, e de mtl modos victima do fisco mu
nicipal. 

E' esta a. <lura contin o-encia rlos paizes que 
não possuem um compl~to sy tem_a . fiscal em 
que as taxa directas venham alltv1ar o pe o 
d..t contribuiçõe~ indirecta . 

A commissão transacta, forçada a elevar 
trnpostos, não odiu se esquecer clos vinhos. 
Na lei de rece n. 126 A, de 21 de novem-
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bro de 1892, o Congresso tinba taxad o os vi~ 
nbos finos espuman tes em mais 30 "/u : na lei 
n . Hll A, de 30 de setembr o de_ 1893, alar 
gou-se a esphera do imposto apphcando-o aos 
vinho engarrafados. . _ 

Não era curial que em _1894 a comm1ssao, 
em situação critica, p1 ec1sando elevar amda 
mais as taxas, se esquecesse dos vinhos sup
primindo completameJ?.te essa t axa, porquaJ?.tO 
tal seria. a consequencrn, a adaptar-se a m
terpretação do~ reclamante . 

o Poder Executivo não podia, portanto, 
interpretar a lei n. 365, de 24 de dezembro 
de 1894, de modo differente ao que se encon-
tra na circular n . 9, de 1.9 de mar90. . 

Com as reclamações acima r eferidas, o M1-
nisterio da Fazenda remetteu á. Gamar~ dos 
Deputados duas pro-memorias das legaçoes de 
França e Hespanha, sobre o mesmo assll!ll
pto, endereça.das ao Ministerio das Relaçoes 
Exteriores. . . 

Não existindo convenção ad uan!l1ra que 11-
gu e o Brazil a nação ~lguma_ e nao sendo_ a 
intervenção diplomatica cab1vel em 9uestões 
relativas ao estabelecimento de . imposto, 
como bem notou o Thes~ur_o Namonal em 
suas informações, a comm1ssao - de orçal'I!-en
to deixa de occupar-se das ~azoes adduz1das 
das mencionadas pro-memorias . 

E', portanto, a commissão d:e or çamento 
de parecer que nada. h~ a. deferir nas recla
maçõe de Joaquim Jose Gonçalve & _Comp. 
e outros e da A.sociação Com~erc1al de 
s. Paulo, :por ser bem f undada a rnterpreta
ção dada pela circular n . ÇJ , de 19 de março 
ultimo, á lei n. 265, de 2~ de dezembro de 
1894, na parte controvertida. 

ala das commissões, 12 de junho de 1895. 
- João Lopes, presidente . - Au~usto Mon~e-

rela tor . - Augusto Seveill .- llbe1lo negro, B dº L 't Torres.- L auro J.1uller.- ene 1cto e1 e . 

vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO N . 57 DE 1895 

Emendas do Senado ao projecto n . 66 , de 
1893, clesta Gamara. qu~ mantem em sua 
plenitude os direitos conferidos aos Estados 
pelo art. 64 da Constituição, sobre ~ te>Tas 
de)joltctas situadas nos seus respect icos ter
ritorios e dâ outras providencias . 

o projecto de q_ue se trata no presen te pa
recer teve sua origem nesta Camarfl . A des
peito da extrema clar~za do art . 64 da Con
stituição, que pareceria talvez.º menos capaz 
de suscitar duvidas e carecer rnterpr~tações, 
actos con tr adictorios do P?der Executivo tor 
naram necessaria uma lei, •que de todo aca
basse com taes dubiedades we pr oceder . 

O :irt. 64 da Constituição diz: 

« Pertencem aos Estados as m inas e 
terra · devolutas situadas no< seus re
~pectivos territorios, cabtmd? á_ União 
somente a porção do terrztorio que 

{Õr iridispensavel para a defesa elas 
f1·onte i1·as, for tificações , construcçàes 
·militares e estrndas de fei·i·o f eclei•aes . 

Parngrapho unico. Os proprios na· 
ciono.es que não forem necessarios 
para o se1·viço da Un ião, pa.~sarão . ao 
domínio dos Estados, em cu;o terrzto
rio estiverem situados. » 

Em ·vista de t:.• l cli spos içü.o , varias Est~tl os 
te•'n1 legi:::;lado ace1·c;i do a~s!lm pto, cous1cle
rando-se indLculivelmente si!nhores de todas 
as te1wa~ devoluta . Outros teem besitado . 
E ha em algum, processo pendente ·, mal de
fl oidos ainda por falta de uma certeza qua l
quer. 

Ao p rojecto, quer na Gamara. quer no Ss
nado, fizeram-se tre objecções : a primeira 
sobre a aa ntilidaue; a segunda otire a cou
veniencia de demarcar- e uma zona. aa 
fronteira; a terceira sobre tudo quanto se 
prende aos terrenos ele m;iri ohas. :::.ão estas 
obj ecções que cum pre expô!' pur a que a Ga
mara possa fazer idéa. completa do assumpto, 
vendo em todas a uas phases o modo porque 
foi encaminhado . 

;\. que t~o da utí lidade d>L lei parece ã. 
pr1me1ra v1Sta que nem se podeda fo rmu
lnr . Destle que houve confii ctos entre a Ooião 
e os Estados ; desde que, embo1·a sem con
flictos, tivesse apenas havido duvida , i o 
b>1staria para dever sn. citar a intervenção 
legUati va. l\la os que pleiteavam a oão
factura de uma lei, ob o especioso pretexto 
de ser nma redunda ncia , visn vam apenas 
adiiw a regu lamentação <.lo texto con titu
cional < sperando que mais tarde a corrente 
de opiuíão no Congreeso fosse menos do qua 
é agora fa>oravel ao predominio dos E ta

dos em detrimento da União . E', entrntanto, 
pelo menos discutível , nffirmar a proficuida

de de s.~me l han te expediente, sejam quaes 
forem as tenrlencias, quer dos que buscam 
a largar a autooomfa e riqueza dos Estados, 
quer rios que trabalham ante por \"_ar a 
União mais forte e mai pro per;1, reag-mdo 
cout_r-a o espirita, talvez exces~iyo, que pre_
domrn ou na Constituinte . A ut ilidade da lei, 
j á , porém , não nos cabe examinar. Temos 
de approvar ou reprova:- simplesmente as 
emendas do e nado. 

Remnvitla a sim essa preliminar, vem a da 
zona fronteiriça . o art . 2° do projecto da 
Camara dizia : 

« Ficam desde já resBr vadas para a 
União, de conformidade com o mesmo 
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artigo, todas as terras tlernlutas i
tuarfas nas linhas de fronteira do paiz, 
em uma facha de 66 kilometros, de
vendo o governo mandar oppot'tuna
mente medir e discriminar as respe
ctiva areas, onde serão e tabelecidas 
co looias militares. 

Parag-rapho uoico . As producçõe.; 
r.aturaes da zona clet!nida neste artigo 
con t inuam a. ser taxadas pelos respe
ctivos I<~stado , aos quaes e garantido, 
em toda a sua plenitude, o direito di3 
explorai-a . » 

O Senado suppl'imiu artigo e paragrapho. 
Que fez bem, é facil de demonstrar. Foi 

a lei n. 601, de 18 de setemliro de 1850 que 
cogitou da demarcação de uma zona fron
teiriça, zona de 10 leguas, correspondente 
aos ti6 kilometros marcados no projecto da 
Cama1·11 . Mais tarde , no n.rt . 63 do projecto 
da Coostituição que o Governo Provisorio 
submetteu á Constituinte, fez- se mais do que 
i·so: o arti"'o seguindo a doutrina que pre
dominon nos Estados Unidos, guardou para 
a Un ião a posse não só daouella zona, como 
de todos os demais terrenos devolutos, deven
do apenas ella conceder aos Estarlos siilJ condi
tione certa parte delles . Mas a doutrina foi 
rejeitada. Fez-se entre nós o que fizera. a 
Constituição do Canadá : exemplo raro do 
Poder Federal despojar- se do seu patrimonio 
em fa,·or rios Estados . Mas não so es e pro
cedimento estava mais de accordo com a t en
denciti el a citada lei de 1850 e subsequentes, 
como ainda, no momento, traduzia uma re
acção contra o plano de coocessões do Pro
visor·io - plano aJias, mais accusado do que 
comprehendido . Certo é, porém, de um modo 
ou r.le 011 tro, que de restricção em r estricçã-0 
a Constituinte chegou a redacção actual,onrle 
se reserva, á União (< sóinente a porção de 
terri torio que for indispensavel para. a. defesa 
da fronteira s, fortificaçõ3s, construcções mi
litares e estradas de ferro fedemes. > 

Pergunta-se, portanto: a facha de 66 kilo
melros é indispeasavel 1 Nada o demonstra . 

Para a. defesa de fronteiras, nem sempre 
e preciso col locar nas proprias fronteiras e 
dentro dos limites assignalados no projecto 
as fortiâcações e mais construcções . Depende 
da situaç.'io estrategica, depende mesmo da 
natureza dos terrenos-e, ao que parece, em 
Malta Grosso e outros pontos elles são pan
tanosm;, de ma qualidade, pouco suscepti 1 eis 
d9 serem aproveitados para o fim requerido. 

Outra consideração: o prejuízo que ao pri
meiro aspecto póde parecer que acarreta pàra 
a 1=Jnião o 1lesapparecimento de tal artigo não 
ex1ste . 

Elia póde em qualquer tempo apropriar-se 
das porções de territorio nacional que forem 

Cámnrn v. II 

necessnt·ias para seus serviços, ou por simples 
d~claraçâ? ue posse, si os terrenos em questão 
arnda. estiverem devolutos e, sendo« indis
pensa veis » â. defesa nacional couberem no 
que di põe o art. 64, ou, nos outros casos, 
por desapropriação regular - de apropria
ção! que é mataria. regida por leis feder~es. 
Assim, a. emenda suppressiva. do Seoado JUS
tifica- se plena mente. 

A questão dos t errenos de marinhas foi o 
tercei t•o escolho do projecto. Foi o Sr. E rico 
Coelho quem fez sentir a necessidade de tra
tar do assum pto . 

Discutiu-se i elles eram terrenos devo
lutos ou si coastituitim uma categoria a parte 
do patrimonio nacional. E7identemeute esta 
derradeira affirmação importava em jo o-ar 
com as palav ras para desse modo, procurar 
ainda uma. vez restringir o pen~amento da. 
Con tituinte - intenção talvez louvavel, mas 
descabida em face da lei fundamental. No 
correr da discu são demonstrou-se ampla
mente que os terrenos ele ma.rio has entravam 
na designação gerai de terras devolutas, 
endo que mesmo essa desiO'nação de mari

tihas ó receutemente veio a ter a accepção 
actual, poi que na legislação antiga ella, 
segundo diz Teixeira de Frei la '· <( desigi:iava 
os logares da praia onde se faziam salmas, 
de que a corôa tirava. remias», cousa bem 
diversa do actual significado . Demais a Con
stituição, correndo todo o antigo patrimonio 
nacional e tratando das uas tres categorias: 
cousas de uso publico (arts . 13 e 34, n . 6) ; 
cousas do dominio do Estado (art. 64, pri
meira parte) e, finalmente, pr·oprios nacio
naes, deixou bem claro o seu pen amento de 
incluil-as na segunda. Tal pensamento aiuda 
se infore do n. 29 do art . 34, em que se 
cogita da attribuição do Congresso para 
legislar sobre ierrns e minas de proprietlade 
da União, mas não se falla, como seria na
tural si essa fosse outrfl. excepção, dos terre
nos de marinha~. 

Em boa regra , por consequencia, licito 
seria não mencionar, como categoria á. parte 
os terrenos de que se trata . Como, porém, 
prevalecendo-se das lei de 183 l e 1867 e 
in.strucçõe~ de 183~, onde essa distincção e 
feita, podmm surgir duviths e embaraços 
futuros, pareceu conveniente cortar desde já 
quaesquer questões. A Gamara e o enado, 
accordes aesse ponto, variamm apenas em 
questão, mais de detalhe que de fundo. 

Dizia o projecto da Camara: 

« Art . I. 0 E' mantido em ua pleni
tude o direito conferido aos Estados 
pelo art . 64 da. con tituição, sobre as 
terras devolutas situadas nos seus 
respectivos territorios ; e quanto aos 
terrenGs de marinha e accrescidos de 

34 
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marinlrn, ficarâ odominio directo rlelles 
pertencendo nos Estados e o ntil as 
municipa liilndr.s, que nau;\ [lflga.J'[lO por 
elle~. » · 

de fronteira. do paiz; em uma fücha de 66 ki
lometro.;. deven~o o governo mandar oppor
tunamente medir e dbc1·iminar as respecti
vas areas, onde serão estabelecidas colonias 
militares . 

Diz agoraª ·~men la do Senado: Pa.ragrapho unico. As produccões naturaes 
« Art . 1. 0 E' nrnnti•lo em sua ple11i- da zona. definida neste artigo continuam a ser 

tnde o direito co11re1·ido ;1os E~tados taxad~ pelos respectivos estados, aos que é 
pelo art. 64 dn. Con:;tituiçiio, soure ;is µara nt1do, em toda a sua plenitude, o dil•eito 
te1°1'G\S devolnbs situada~ no:; sem; de expl orai-as . 
respectivos territo1'ios, compi·elienriidos A_:t. 3. 0 A ~odo tempo poderá o governo da 
nellas ns terrenos rle marinhas, os r i- Un1ao apropnar-se de qualqner porção d.e 
lniri.1hos e ac;crescfrl"s, saLDo os que terras devolutas, de marinha e accrescidos de 
forem ncces.~rwios ,;,; e no futuro para m~'.inha , para forLificações e construcções 
obras ou serviços fedei·aes . » m11Jtare~. precedendo aviso ao aoverno do 

Trata-se, portanto, de .salvaguardar _ape- r espectivo estado, salvo occasião de o-uerra 
'Das 01:; int eresses eh~ Uniiio, que pôde vir a ou outro mot ivo que torne uraeote a 

0

neces
carecer desses t errenos p:1 ra obras de p~r!os. sid~de immediata da. construcç'ão ou fortifi.
alfa11degas, co11strucções de defesa mant•ma caçao . 
e outr:is. Os Estados onde taes obras se Art. __ 4 .º Passarão igualmente ao domínio 
tiverem de f:izer e que com el las sô terão_ a da Umaoas terras devolutas situadas em uma 
Iuciar lou~e rle disputarem essa concessn.o fo.cha de 11 kilometros para cada lado das 
.serão 'por ~erto 0~ primeil·os a favorec~l-a . "\St~adas de íet·ro. federaes de caracter estra
E'. pois, uma modificaçi.i.o Justa. que satisfaz 1 ;egi~o, que esteJam ou venham a ser con-
tanto aos extJ'emados pela União, como aos ~tr111da.s . _ . 
que de preft:reuciu defendem direitos dos!' Art. 5 . º Serao dev?lvido:s ao conhecimento 
Est~.lo:s. ' dos est~dos os . papeis pendentes relati vos a 

Q11an to á terceira emenda, mandando accres- conces-oes. subs1~tente~. ~as_e~das em contra
ceutar no nrt. 30 as paliLvras - e coZonias ctos D:-nter10res .ª _Consti~UJçao, devendo ser 
_ ella se defende por si ó . m:tntuios os direitos ormndos dos referidos 

Assim, a commissã0 é rle parecer que sajam contractos . 
adoptadas todas as em eu d~ do S :nado . A.rt · . 6 · 0 Revogam-se as disposições em 

Sala das commis ões. 29 de maio de 1895 . contrar10. 
- V . de Mello, presidente .- Mede iros e A.l- Gamara rlos Deputados 19 de agosto de 
b1~querque, relator'. - Erico Coelho. - Dino 1893 . ~ Joc"Co L npes , presirlente. - Antonit> 
Bueno.- Martins Costa Jim ior.- F. Tolen- A~ereclo, 1° secretario. - Jintonio Borges de 
tino. - Liti ;; Domin_ques. - Ed'l.tavdo Ramas, Athayde Junior, 2° secretario. 
vencido quanto á rererencia do projecto aos 
terrenos de marinha . por consideial-os de Emendas do Senarlo tt proposição ela Gamara 
dominio nacional, e não comprehendidos na dos Deputados n . 66C, de 1893 

- designação de « tereas devolutas». 

Projecto da Gamara àos Deputados n . 66 C, 
de 189.'3, qw1 mantem em gua plenitude os 
direitos co11feridos aos Estados pelo art. 64 
da Constituiçüo, sobre as terras devolutas 
situadas nos respectivo$ territoi-ws e ela 
outras proviclencias 

o Congresso Nacional decreta: 
Art . I .0 E' mantido em sua plínitude o 

direi to conferido aos estados pelo art . 64 da 
Constitu içlio, sobre as terras devolutas situa
das nos seus respectivos territorios; e quanto 
a.osterrPnos de marinha e accre~cidos de ma
:rinha ficará o dominio dil'ecto delleo;; perten
cendo aos estados e o util as municipalidades. 
que na.da. pagarão por ell.i::s . 

Art . 2. º Ficam desde P. reser1-a'las para a 
Dnifi.o de conformidade com o mesmo artigo, 
todas 'as terras devolutas situa~las uas linhas 

Ao art. 1°: 
. Em vez de - e quanto aos terrenos de ma

rrnha . . . até o fim do artigo, diga-se : 
« Comprehendidos nellas os terrenos de ma

rinha, os ribeirinhos e accrescidos, salvo os 
que forem necessurio_ ,já e no futuro para 
obras ou serviços ferleraes .» 

Ao art. 2° e ~eu paragrapho unico - Sup
primam-se . 

Ao art. 3° : 
Depois tla palavra - construcçã.o - accres

cente-se - e colonias . 

O Sr. President.c - Esgotadas as
materias da ordem do dia, designo para a. 
amanhã a seguinte ordem do dia: 

Votação dos seguintes projectos : 
N . 15, de 1895, adoptando, com a emenda 

que o:fferece, o projecto n. 83. de 1804, que 
autor1sa o l'oder Execu tivo a l'eorganisar o 
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serviço de immigrnção e coloni~açfü:i da Uniii.o 
de conformidade com as bases quP. apresenta; 
e opina pela r ejeição do su' st.itutivo apre.sen
t~do na 3" discussão do rn e, mo projecto (3ª 
discussão) ; 

N. 26. rle 1804, di>:pondo que os br.ns das 
o~dens religio~as. rleclara nrlos propl'ius na
c10nae ou como bens V•• gos, mas que couti 
nuarem ao ser viço do culto cathnlico, sP,ja m 
reconhecidos propriedade d:t igrrj a cntholica 
ll? u so e goso dos institutos ou pe,son s reli
giosas que delles se achavam de po!:se ao 
tempo da promulgação da Constituição da 
Republica (3 · discus:;ão); 

N . 80. rle 1893, permittinrlo ao empregndo 
f~d~ral transferirlo a admini-tração muni
n1mpal ou ã. do Estarlo continuar a conco1Ter 
~ara o montepio d.i reparti ção a que pe1-tenco 
c!ª· sem prejuízo do novo montepio muni
cipal ou estadual (3~ discui;~ão ); 

N. 4A, de 189:S, declarando de com missão 
os cargos de chefes das repar tiçõe,, ile fazenda 
da: União, torna dependente de processo a ·L 
ID.inistrativo a demissão nos empregados de 
concur~o e revoga o art . 9° da lei n. 19 1 B.de 
30 de setembro de 1893 e mais dispo3ições em 
contrario (l ª discus ão); 

N. 38. de 1895. r eorgan isa ndo o ensino nas 
facultlades de dil'eito (!" discussão); 

N. 59, ele 1894, extinguindo as legações du 
Mexico, Venezuela, Bolivia.. Suisa, R.11ss ia e 
Austl'ia. -Hungria, e da outras pr·ovidencia.s 
(2• discu-são): 

N . 218. de 1895, declarando cargos vitalí
cio os officios de conta dor dos juízes do Dis
tricto Federal (2" discussão ); 

N . 2 18, <le 1894. r estabelecendo o loga.r de 
profe -or de primeiras lettras do Ar,;enal de 
Marinha da Capital. creado p?lo regnla~ento 
de 2 de maio de 1874, e da outras providen
cias (2ª discussão) ; 

N. 20 1, de 1894. declarando ex t incta adi
vida em que ficou para com a F11zenrla N'll
cional o fallecido coronel do exercito vVen
cesláo Freire rle Carvalho (2• di8cu ->ão); 

N. 141, de 1894, manda.ndo reverterao 
ser viço activo do exercito o capitão refor
mado Jeronymo Ferl'eira França e interpreta 
o art 9°, n . 2, da le in. 648, de 18 de rgosto 
de. 1852 (3" discussão) · 

N. 214, de 1894 , concedendo ao Banco Ini
ciador de Melhoramento_, cessionario docon
tracto celebrado em 27 1le ago to de 1890 para 
fundação de 20 nucleós agrícola nos e tados 
do norte, com o engenheiro José Americo 
dos Santos, o prazo de dous anno!l para a 
constituição definitiva do primeiro dessas nu
cleos, denominado- Iniciador- fundado no 
município da Barra do Ilio das Conta no 
estado da Bahia ; ficando sem e:ffeito a con
cessão dos dezenove restante~ ( 1" ciiscussão 

Do requel'imen to do Sr. Cunba Limu. ; 

2• discussão do projecto n. 36, de 1895~ 
autol'hindo o govPl'no a abrir um crecfib> 
:,u pplementar á. verba.-Exercicios findos- do 
vigente exerci cio,do Ministerio da F~zenda na 
importancia <le 250 :000$. pa!'a po gamcnto da; , 
indemnisação rlevida aos negociante!> PerJr~ · 
Dénis & C. por pr~ju i zo-, perdas e damnos.
que s~ffrer~m na venr'a de xa rque ; 

3" rlJ ·cu sao elo proj •;cto n . 48. de 1805. con-
cetlendo vario;: favores ás e tra•l<1 s de forr<>
constru idas pelos estados ou por companhias-
par ticulues que fo rem pro lon n·arnento ºª 
ramaE'.S das d~ União ou que a e~tes se liga:
rem; (Redacç010 para 3 · dbcussão do project.o 
n. 115 A, de 1894); 

Discussão unic·t da emen·1a do Senado a~ 
pro,j ecto n. 37. de 1895, considerando proro
gail os a té junllo 11e 1895 e rleze:nbro de 189~
os prazos para conclusão das obras da estrada. 
~e. f~rr,9 de Caxias a S . Jo: é de Cajazeiras e
rn1c1açao das da estrada de ferro de Caxias ao . 
Araguaya; 

Discussão unica. do projecto n. 3'>, de 1893_ 
r elevando a D. Francisca de Serra Cn.rneire
Dutr.1. a prescripção em que incorreu parai, 
perceber a di ll'erenç.a de meio-soldo a que tem-. 
direilo de 1871 a 1887 . 

Levanta-se a :ses;;ão ás 3 horas e 40 minutos_ 

31ª SESSÃ.O Eill 15 DE JUi'\FIO DE 1895 

Pi·esideiiciti do Sr . Art ~ur R ios (1° vice-
pres .dente) 

Ao meio- dia procede-se . á ch <1mada. á quaE$ 
r t>spondem os rs.: Arthur Hio, , Thomaz Del-· 
fino, Tavares de Lyra.. Alencar G11i marã.es,_ 
Sá Peixoto, Lima Bacury. Fi leto P ires, Ga
briel Salgado. Matta Bacellar, AugustUc · 
Montenegro, Carlos de Novaes, Bricio Fill)o .. 
Holl anda de Limn, Benedicto Leite, Luiz~ 
Demingues. Gustavo Vera$, Eduanl.o de
Berrêdo, Anisio rle Abreu , ' ogueira Par.ma
guá, Arthur de Vasconcell o. , FredericG 
Rorges. Gonçalo de Lagos. Torres Portugal~ 
Thomaz Cavalcan ti, Ildefonso Lima, J~o 
Lopes, Pedro Borges, Francisco Bene..-oJo_ 
IíP.lvecio Monte, Jose Bevilaqua, Augusto
' evero. 1'.'raucis~o Gurgel, .Junqueira A)TeR, 
Cunha Lima, Sllva Mariz Trind;nk Cba
teaubriand. Arthur Orlando. Gaspa r nrum
monrl , Toleutl no de Carvalho, Pereira de · 
Lyra, Coelho Cintra., Luiz r1e Andrade, Ar
minio Tavares, Cornelio da Fon-eca. Lou
renço de Sá, Medeiros e Albuquerque, Miguer. 
Pern<~mb~co, Gonçalves Maia. Carlos J?rge .. 
AraUJO Goe , Rocha cavalcanti. Olymp10 d.e -
Campo;;, Meneze.c:: Prado, Geminiano Brazil,.. 
Gouvl:ia Lima, Zuma, San tos Pereira, Au 
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gu to de Freita.r, Neiva., ~Iilton, Tosta, Ma.
noel Caetano, Eduardo Ramos, Paula Gui
marães, Leovegíldo Filgueira11, José lgnacio, 
Flavio de Ara.ujo Rodrigues Lima, Tolentino 
dos Santos, Sebastião Landulpho, Pa.ra.nbos 
Montenegro. Galdino Loreto, Antonio de Si
queira, José Carlos, Serzedello Corrêa, Lopes 
Trovão, Americo de Mattos. Befüario de 
souza, Erico Coelho, Fonseca Portella, Euze
bio de Queiroz, Costa Azevedo, Silva Castro, 
Nilo Peca.nba, Agostinho Vidal. Ernesto Bra
zilio, Sebastião rie Lacerda, Campolina, Lima 
Duarte, Garva.lbo t.Iourão, Chao-as Lobato, 
João Penido. Luiz Detsi, Fortes Junqueira, 
Alvaro Botelho, Leonel Filho, Ferreira Pires, 
Vallaclares, Manoel Fulgencio, Simão da 
Cunha, Olegario Maciel, Paraisa Cavalcanti, 
Lindolpho Caetano, Cario das Chagas, Al
fredo Ellis, Paulo Queiroz, Casemiro ela Ro
cha, Gusta>o Godoy, Padua Salles. Herculano 
de Freitas, Alberto Salles, Francisco Glicerio, 
Hermenegiltlo de Moraes, Alves de Castro, 
Ovidio Abrantes, Urbano de Gouvêa, Xavier 
do Valle Luiz Adolpho, i\Iariano Ramos, Ca
racciolo Lamenha Lins, Lauro Müller, Paula 
Ramo ' Francisco Tolentino, Emílio Blum. 
Fon~e~ Guimarães. >IaTçal Escobar, .Martin 
Costa. Pereira da Costa, Apparicio Mariense, 
Victorino Monteiro. Aureliano Barbo a, Pinto 
da Rocha, Vespasiano de Albuquerque e 
Francisco Alencastro. 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pada. os Sr . Rosa e Silva, Coelho Lisboa, 
Enéas Martins, Costa Rodrigues, Clementina 
do Monte, Francisco Sodré, Vergne de Abreu, 
Marcolino Moura, Athayde Junior, Torquato 
Moreira.Alcindo Guanabara, Julio Santo Lins 
de Vasconcellos,Ponce de Leon, Urbano Mar
condes,Ma.yrink,AlmeidaGomes,La.ndulpho rle 
Magalhães, .João Luiz, Vaz de Mello,Monteiro 
de Barros.Gonçalves Ram9s, _l!'rancisco Veiga, 
Lamounier Godofre 'o, R1be1ro de Almeida, 
Rodolpho Abreu, Theotonio de Magalhães, 
0 into da Fonseca, La.martine, Costa .\!achado, 
Almeida Nogueira, Domingues de Castro, 
Dino Bueno, Adolpbo Gordo, Moreira da 
Silva, Paulino Carlos, Cincinato Braga, Fur
tado Almeida Torres e Angelo Pinheiro , 

E sem causa os Srs. Viveiro;; , Chri"tino 
Cruz, Pires F~~ira, J?sé Mariano, .\Ia~tin 
Junior, Marc1omlo Lm,, Fernandes Lima, 
Octaviano Loureiro, Aristides de Queiroz, 
Cleto Nunes, França Carvalho, Oscar God9y, 
Alberto Torres, Barros Fr,1nco Junior, Pauli
no de ouza Junior, Ferraz Junior, Octavia
no de Brito Gupertino de Siqueira., Arthur 
Torres Domingos de 1'1oraes Costa Junior, 
Bueno 'de Andrade, Vieira de Mora.es, Bra
zilio da Luz, Rivadavia Corrêa e Peclro 
Moacyr, 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

o SR. 1 o SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Otf!cio fio Mini teriE> da Fazenda, tle hoje, 
env1anclo a. seguinte rvren~a.gem: 

rs. :Membros do Con!ITessO Nacional-Sub
mett9 á vossa apreci~ção a proposta. da 
~ece1ta e De peza da Republica. para o exerci
c10 de 1896, organisada. conforme determina 
o n. 2 do art . 3° ela lei n . 23 de 30 de outu
bro de 1891. 

Capital Federal, 14 de junho de 1895. 
Pnidente J. de Moraes Barros Presidente da 
Republica. ' 

Propost·a a qiie se 1·efere a Mensagem acima 

Sr. P~esidente da Republica. - Venho sub
metter <\ vossa apreciação a propo ta do or
~mento da receita e despeza. para o exer
c1cio de 1896. 

A lei n. 265, de 24 de dezembro de 1894, 
fixou a desp~z~ geral da Republica. pa.ra o 
corrente exerc1c10 em 275. 69 l : 670$588. 

Não ob _tante o vos o pensamento, tantas 
vez~ mamfe tado, de reduzir quanto seja 
poss1vel a massa. de oo~sos encaraos compre
heodi desde logo que eram de tal 'orrlem os 
compromissos oriundos das leis especiaes ou 
de actos pratica.rl os de conformidade com as 
suas dispo içõe que não seria possível ao 
governo conter-se dentro dos limites daquella 
somma. 

. O meu esforço consbtiu, portanto, em orga
msar a proposta de modo que a despeza, em
bora accrescirla das verbas novas decrelada.s 
pe lo Congresso ou derivadas de actos já ap
provados, não fosse além das forças da re
ceita. calculada para. o mesmo exerci cio. 

A propo ta fixa a. despeza para 1896 em 
296. 028: 078 ~639 ou ma.is 20 . 336: 408$051 do 
que a. que foi votada para o actual exercício. 

po exame das propostas parciaes verifica
reis que esta di:fferença provém quasi exclu
ivamente dos augmentos indicados para os 

Ministerios da Guerra, da Marinha e da Fa
zenda. 

Em verdade, a despeza proposta para o 
Ministerio da Guerra é superior ó. vota.da 
para esse exercicio em 11.386:717.''148, a da 
Ma.rioba em 7.350:798$846 e a da Fazenda em 
7.346:289 532. 

Sabeis, porém, que a lei n. 247, de 15 de 
dezembro de 1894, melhorou o soldo e etapa 
dos ofilciaes e:trectivos e praças do exercito e 
armada, sendo certo que o pessoal foi au
gmentado com 1.510 alferes excedentes do 
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quadro, além elos que foram nomeados em 
commissão . Os Ministerios da Guerra e da 
Marinha, que já tinha.m necessidades de ou
~ra ordem a attender, não podiam deixar de 
lllcluir os augmentos precisos nas verbas re
spectivas do pessoal. 

Ao Ministerio da Fazenda não poderia. tam
bem deixar de ser consignada a importancia 
~ecessaria para pagamento dos juros das a po
lices do emprestimo interno deste anno e a 
IIlaior numero de pensionistas e aposentados, 
cujas verbas infelizmente teem crescido annu
almente. 

Para chegar a este resultado é licito pon
derar que houve necessidade de alter1tr algu
~as verbas .importantes do orçamento do Mi
n1ste1·io da. lndustria, Viação e Obras Publicas, 
~es como as que se referem ao serviço da 
immi gração e obras di•ersas nos Estados. 

O orçamento actual con igna para a rubrica 
«Agencia Central de Immigração» a som ma 
importante de 8. 790:456 · 628, da qual a maior 
parte se destina ás despezas com o transporte 
de immigrantes. A propo ta primitiva, que 
me. foi apresentada pelo Ministerio da In
dustria, elevava essa verba para 1896 a 
10 .52.l :000 000. 

Não obstante a importancia do serviço, tal
vez o que mais interessa ·ao desenvolvimento 
do paiz, parece que aos Estados, a quem dire
ctamente aproveita, deve incumbir a satis
fação dos o nus respectivos. 

Não é justo que os Estados. que estão no 
goso dos impostos de exportação, que tanto 
teem elevado a sua renda, estejam ai receber 
os immig1•antes contractados pela União. sem 
auxUial-a com um ceitil da despeza corres
pondente. 

E', portanto, de bom conselho ou que a 
União mantenha o serviço, entrando prévia
mente em accordo com os Estados que teem de 
de receber os immigra.ntes p::tra pagarem as 
despezas r espectivas e constantes dos con
tractos existentes ou que sejam este re
scindidos, si não for possivel aquelle accordo, 
cessando de uma vez as responsabilidades da 
União, pagando-se embora as indernnisa.ções 
que forem devida.s. 

Aos Estados convirá por certo receber os 
immigrantes em taes condições, porque 
outras vantagens podem ainda ser feitas pela 
União e as~im não terão elles necessidade 
alguma c1e renovar contractos que estão fa
zendo constantemente para attender aos re
clamos de sua lavoura. 

Como, porém, ha urna parte geral no ser
viço da immigração, que não póde deixar de 
estar a cargo da União, não só para sua com
pleta regularidade como para evitar-se co .1 -

plicações internacionaes, a proposta consigna 
para esse fim a verba não pequena de 
I .500:000 000. 

Si o Congresso annuir que se faça aquelle 
accordo ou que se rescindam os contractos a 
r educção na despeza tornar-se-ha effectivà e 
constituirá uma economia razoavel e de alta 
importancia na elaboração do orçamento. 

A verba - Obras diversas nos Estados -
tambem foi dotada no actual orçamento da 
industria com a sornma de 7.035:854 300. 

Não póde continuar este systerna de ser
viço. Tem-se notado que a votação annual 
de pequenas verbas para obra:;: numerosas, a 
maior parte de caracter local, tem sido em 
pura perda. 

Difficilmente as obra.s se concluem, e uma 
vez accli.mada no orçamento certa. ordem de 
·erviços, nunca mais delle se afastam, exi
gindo sempre novas ou maiores consigna
ções . 

Emquanto o Congresso não estabelecer por 
lei especial quaes a. obras que pelo seu ca
racter geral devem ser feitas á custa da 
União, p:i.rece m:i.is efilcaz que se consigne, 
como está na proposta, uma verba gera.l, 
ficando o ministro respectivo autorisado a 
dar-lhe a a.pplicação conveniente, de accordo 
com a exigencia.s do serviÇ'o e o interesses 
da administração. 

Convém assignalar que ha repartições fe
deraes que estão carecendo de tl'abalhos de 
reparação mais ou menos importantes, como 
as alfandegas. 

No relato l'io que vos apresentei ha a este 
respeito indicações minuciosas. 

Não me animei, porém, a incluir na pro
pos ta os augmentos reclamados, pela neces
sidade de cingir-me aos recurso· da receita 
e ás .-ossas con tante< determinações quanto 
á reducção da despeza . 

O Congresso, que tem mais liberdade de 
acção, pira crear e supprimir encargos, 
apreciará em sua sabedoria as reclamações 
que teem sido feitas pelos chefes daquellas 
repar tições. 

A propo·tn., que tenho a honra de n.pre
senta.r-vos, indica um saldo de 4.855:921 ·361, 
incluiuo na. receita o liquido dos depo
si tos. 

Este result·i do foi devido ao esforço que 
todos fizemo ' parn recluzir as 1·esponsabi
Jidades do praximo exercicio. 

A receita f<Ji calculada com os melhores 
elementos obtidos pelo Thesouro, de modo a 
não pod1H' ser c0nsiderada exce::siva, mas ve-
1·ifical'tlis que man 1i1·e na despeza para a 
verba - Dlffdrenças de cambio - a mesma 
dot1ção consignar! 1 para.oexercicio_em vig?r, 
calculando com um,t melhor situaçao cambial 
dentro de poueo t · rn po. . . 

Estou certo de que os recm'sos ordmar1os 
bastarão para os encargos propriamente do 
orçamento. 
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Cumpr e, porém, r efl ectir que é preciso 
. .::a:ttender ás despez;1s ·q u" o Congresso tem 
.a11toris:1:l.o por lei· es~eciaes e as que constam 
<Úll creditos votados e que deverão ter 
-a_pµlicação nesteexercicio e no immediato .. 

Para acu lii: a tae~ encargo.; são neces ar10s 
.()Utros recm•3os além dos que são con::.igu::idos 
mo orçam ento . 

Entre a:s despeZ<'l.S 01•dinarias , umn. parte 
muito importante tem tle ser paga em ~u:o. 

O erviço e amort!s 1<;<'ío da nossa d11 iria. 
.ext ·rna assim como o da. di vid'L interna 
fnoda.da', que teem de ~er feitos n ~l:'sa esµeci e , 
reclamam mu ito pnrticu l:ll'mente a vossa 
.attenção e n. r1o Co ngre>so . 

Hi, rL meu ver, urgen te necessidade de se 
...constituir um rundo especial em ouro_ para 
-ser applica.•lo principalmeut.e ao ser\'rço e 
amortil'ação da nos ·1 cliviúa . 

Dlsse-vo no meu rcLttorio que temos 
~ous,,gnido tt té agora sel' os m;üs exa.ctos 
pos;;iveis no cu mprimento de no:;so~ de
-veres, solvendo com rigorosa pontu~l1da.de 
üS no. o compromis o · dentro e !ora do 
J>a.iz_ E;:pero que ha.>em?-_ de contmuar a 
manter es-a honrosa. trad1çao . 

A situn.ção dos nosso~ mercarlos. ~ falta 
.a.bsol tt t<t de metêtl no pa.1z, n. explora.ç<LO c1ue 
-a.inda niio ce~sou contra o nosso credtto, 
a on elha.m-no<, en tret.'.l.nto, como me lida 
O.e prudencia. a cre'.l.Çâo de r ecur.;;o- espe
-eia.es que per mit tam o no•so afastamen to 

ompteto do merc:i.do de :i.mbio e ao mesmo 
tempo deem aos nos~os croclores n. seguranç1 
i>erfüitn. e inilludivel de que temos o maior 
empenho em man ter o c~·edito do paiz, a.fa.s
t:J.[Jtlo tol a.s as de:::confüi.nç:i.s que po ,sam 
surgir no meio das difiiculda.des que o go
verno está. empenha.•lo em comb;Üe!' . 

Cl1errJ.r-se-11n. a este i·e,ulttdo com a de
t;l'o~ ;ição de um terço dos cli 1·eitos de impor
ta.ç.'i.o om ouro. 

Ko reb.torio deste mini terio de 1892 
fpa.g. 221 escrevi o_ e~u i nr.e : . 

cSemp1·e ent0 r1rl1 , ainda _qu31-ndo tive a hon-
1·a de fazer parte da Comm1s ao lle Orçamento 
~a Camara dos Deputados, que, pelo menos. 
uma par te rlos di reitos de importação deve 
s r cobraria em ouro . E agora mai - ainda 
tenho f.;rta lecida. e.ssa. opinião. pois está o g'O· 
verno obrigado ao paga.mente trimestml rio. 
juros rle suas a.po!icesde 4 "/u em ouro, quan

. do o decreto n. 823 A, de 6 de ou tu bro de 
1890, q ue antorisou_ a con versão pa r·a: esse 
t.ypo das a.polices ele o ~/. , d~clarou t.ermmau . 
temente que e&'<!. prov1denc1a era 1mpo:ta e 
derivava necessariamente do a.cto legist,itivo 
do go•erno provisori? que e:ta_tuiu a cobrança 
total dos dit·eitos de 11npo1·taçao em OU1'0. 

Su bsisLi1· o enc<Lrgo des~e po.gamen to sem 
a providencia correlativa não se compre
J.aende .» 

A icléa não é nova . A lei de 27 ele setembro 
de 1867 e os decretos de !O de maio de .!890 e 
4 de outubro do mesmo anno consagraram
n'a expressamente. 

Si o Cong1·esso quizer de novo in"eril-a em 
nossa. legislaç;i.o podera tornar a sua execu
ção menos diffic il, a u torisando a cobrança 
daquell.a parte dos direitos em ouro ou em 
cambiaes . 

Com esta u ltima providencia, diminuem 
consil\ei:avelmente os embar3.\'0S arguido" por 
algun · a cobrança em ouro á vi ta, a qual 
obriga os importadores a entra rem no mer
cado rnonetar·io , produzindo a elevação elo 
agia do metal. 

Reputo e ·ta mediria de grande alcance e a 
ella teem recorrido com vantagem os paizes 
qu hu cam zelar convenientemente o seu 
credito. 

O fu 11·10, assim constituido, poderá ser re
forçado pelo pt·oducto de novas i.mposi.ções, 
cobraveis na mesma especie, taes como: 

O ~e 5 "/,, obre as prestações que as com
piLn b1as de seguros de vida. estrangeiras re
ceberem pelo:: eguros contractado no pa.iz
i rn po ·to já. indicado o anno proximo findo pela 
honrada, Co mmissão de O!'çamento dn. carnarai 
dos Deputados ; 

O de l 0 
/ .. sobre as lettras saccada.s para. o 

exterior . 'i for accei ta a idéa de e cobrar 
una parte rios direitos de importação em 
lettras ele cambio, convira talvez não a.ggra
vaJ -as com uma nova. imposição . 

Neste caso o sello ele 1 °/0 em ouro deverá. 
gravar simplesmente as operações a prazo -
que tanto e teem presta.do ás especulações da. 
praça. p~1·turba.ndo o mercado desta Capital ; 

O imposto :sobre a renda, ·egun1lo as idéas 
con ignadas no relatorio que v-os apresentei. 
As a.polices que teem cir culação nu pa.i z, com 
.1uros prigos em ouro. não devem e capar a 
e sa impo ·ição, attenta as grandes va.n
tagen que teem auferido os seus possuidores 
com a grande clepre .ão cambial destes ul
ti mos tempos. 

As <tpolices da divida publica não estão 
isen tas de i mpo~ições . 

Elia· estão sujeita. ao sello propor~iona.l 
nas tran reren<'ia inter-uivo ·. como e ·tão u
jei tas ao impJsiode tr-.i.n ·mLsão causa mort i " 
que pertence ;i União, nos termos do decreto 
n . 411:3, de 4 rle m11rço <le 1868, combinado 
com o art. 10 da c onst itu ição Feder a l. 

O legi'laclor poderá ainda. a largar a área da 
~ontdbu ição do imposto do fumo e crear o 
unpo to ·obre o alcool, que em paize arlean
tados tem fo!'llecido aos governos abundantes 
recu~·sos para sua despezas. 

Sei p r fo it:i.mente que á Ca.mara dos Depu· 
taclos com pete a iniciativa das leis d.e impos· 
tos e as indicações que tomo a liberdade de 
submetter ao vosso ex·.l.me e approvação não 
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constituem sinão ligeiros elementos de estu
-do, que o Congresso apreciará como entender 
em seu patriotismo e elevado criterio. 

A lei de 21 de outubro de 1843 estabeleceu 
-que o orçamento da receita deveria te1• por 
bas_e a comparação da arrecadação dos tres 
Ult t1mos exercícios com a orçada para o fu-
uro. 
Na proposta do orçamento da receita para 

-O exercicio de 1896 ci ngi-me ao preceito legal 
em differentes impostos; em outros, poL"ém. 
abandonei este p1•ocesso para seguir o diffe
rencial, que consiste em acceitar os algaris
inos do ultimo exercicio e altera.1-os confor
me as p1·obabilidades de accrescimo ou dimi
nuição das rendas. 

_De accordo com este systema calculei a re
ceita pela fórma seguinte : 

Iinportaçiío 

_O exercicio de 1894 ,já accusa a arrecada· 
\lao de 1:35.900 :000.~ ; o trimestre cteja.neiro a 
março ele 1895 registra a importancia de 
39.500:000 , que, calculada na mesma. 
Proporção até o fim do exercicio, dará. 
158.500:000 ·, conforme a demonstração n. 3. 
Sendo provavel que o exercício de 1896 pro
duza o mesmo que o anterior, orçando-a em 
151.400:000 ', ou menos 7.100:000 do que 
aque!le, creio ter procedido com toda a pru
dencia , não obstante ho.ver a lei n. 265, de 24 
de dezembro de 1894, aggravado as taxas de 
alguns artigos . 

Addicionaes 

Seguindo o mesmo processo, de accordo 
-com a mesma demonstra.ção, calculfli a renda 
para 1895 em 77. 600: 000;'", computando-a 
para 1896 em 73 . 700:0U0$000, ou menos 
-3 .900 :U00$000. 

R encla da f a::enda de Santa Cni:: e outras 
de propriedade da Unia.o 

Appareceu no exercicio de 1894 com o 
titulo proprio em virtude ela lei n. 191 A, de 
30 de setemb1·0 <!e 1893. 

Até enfüo era. escripturacla sob a denomi
nação rie nrnda de proprios nacio11ae .. A arre
cadaçiio e.fiectuatla é de 34:464.~012, mas, 
.attende11do·s ·~ a não ·er conhecida a arrecada
ção em diversos Esta.dos emque lla fazendas, 
.acho conveniente conservar-se a quantia de 
120.ouO:OOO '- votada para 1805 . 

Estrad<t de Fcn·o Ceiit1·al do Bra:; il 

A arreca.dação de 1894 demonstra um ac
.crescimo de 7. 000: 000.'º com par· ada com a de 
1893 . A lei n . 265, de 24 de cl 1:zembt•o de 
1894, votou pa.ra 18\J5- 30.000:000.fi; ora, já 
tendo a arrecadação de 1894 atcingido á aquelle 

alga.r.ismo e sendo certo que a rew1a conti
nuara a crescet·. vencidas as difficulda.<1.es que 
actualmente perturbam a regu l?1ridade de 
transporte. penso ser· ra.zoavel calculal-a para. 
1896 em ::l5 . 000: ooo,;·. de ac::ordo com todas· 
as informações que me foram apresentadas. 

Renda elos Telegraphos Electrico:> 

Tendo a lei do orçamento calculado para. 
1895 em 3.600 000$, pela razão do augmento 
ela taxa dos telegrammas em p rcurso nos 
cabos da Bra:;i/icm Sitbmarine Compa·ny, t"oi, 
por este motivo, computnda em igual somma. 
para 1896 . 

J,nposlo de 2 º/o. sobre o capital rlas loterias 
fecle1·aes e 3 "/o so&re as dos Estados 

A arrecadaç5.o eff ·ctuada de accordo corn o 
art. 9 ' da lei n. 265, de 24 de dezembro de 
1894, que começou a ter execu ção a 7 de 
março ultimo, j •l produzi u 600:0:10$, mais 
200 :000S do que a lei do orçamento con
signou para 1895, e,_sendo presnmivel q.u~ 
continue a arrecadaçao a c1·escer, produzira. 
a.té o fim do anno 1.503:000$, parecendo- me 
de bom conselho cn.lculal-a em 1. 000 :000$000. 

T,-ansmissão rle apolices e embarcações 

Este imposto era cobrado sob o titulo de -
transmis;;ão rle propriedade. Tendo pa sado 
o imposto de transmi>são para a munici
palülacle, foi no orçamento passado excluido 
da'receita geral. 

As circulares, porém, ns . 2'.?. e 41. de 24 de 
abril e 7 de outubro de 1892, declararam que 
taes impo;tos percencia.m ú. União. que con
tinuou a. arreca.dêLl-os e escriptut·a.1-os. 

P;i.rece-rne que esses impostos devem ser 
incluiclo.3 sob esta novt1 denominação . 

A quantia orçada. é a que se suppõe arre
cadavel. 

Consumo (imposto elo fi,mo) 

Foi computana a arrecadação pa.ra 1896 em 
igual somm·1, da orçada para 1895, por ter
siclo taxado o charuto nacional pela lei n. 265. 
de 2-t ue clezembrn de 1894, elevando por 
consequenci<L a renda rutura. . 

R eceita ei;entiial 

E' calcnlada. a renda desta proceclencia em.. 
3 OO 'l:OO:J$ pür se ter a batido o augm~~to 
produzido pela venda do ouro nos exerc1c1os 
auteriol'cs. 

Gom estas base~ e com as informações que 
me foram minist.i·adas pelo Tbes.ouro e pelos 
differentes Ministerios, organrse1 as pro
postas que seguem para ser em remettidas ao 
Congresso si merecerem vossa approvação~ 
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RECEITA GERAL 
Art. I. º A receita geral dajRepublica dos Estados Unidoa do Brazil e orçada na quantia 

de 300.884:000:· e será realisada com o producto cio que for arrecadado dentro do exercício 
da presente lei, sob os seguintes titulas : 

ORDINARIA 

Importação 

1 Direitos de importação para consu n~ . . : . · · · · · · · . . · . . . . ........ .• .. 
2 Expediente dos genero livres de direitos de consumo ..... .. , . , . . . . 
3 Ex!Jed iente das cap·1 tazias . .... . ..... · · · · · · · · . · · · · · ... ... ....... . . , 
4 Armazen•1gem ..... .. ... . .... . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . ... .. . . ..... . 

Despacho maritimo 

5 Imposto de pharóJs .. . .. . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . , ..... .. ... . . . 
6 Idem de clócas .. ..... . .. · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · . · · · . · . .... . . . 

Addicionae 

7 Taxas de 50 e 60 ° / 0 sobre os direito~ de ;mpor_tação para: consumo .. 
8 10 º/• sobre o c~pedieote dos geoeros livres d.e d1re1tos de importação, 

ph::i.róes e docas . . ........ ····· · ···.·· .. ·. · ........... . ... .. ..• 

Sahida 

g Direi tos de 2 ·~ 0 /o d,l pol vora fabricacla por coo ta do Governo e dos 
metaes preciosos em pó, pinha, barr,.t ou obras ; de 1 }f º/o elo ouro 
em bat'N fundido na Casa ela Moeda e de l º/a dos diamante~ . 
e sob i·e a exportação do Districto Federa l e dos pro' luctos não 
sujeitos á imposição dos Estados ........... .. ... •... ....... . .. 

Interior 

10 Renda da F11zenda lle San ta Cruz e outras_ de propriedade cb União . 
11 Idem da Estrada de Ferro Central do Braz1l. .... ....... ........ . . . 
12 Idem das Estrad:1s de forro cu teadas pela União . . ......... . ... ... . 
13 Idem do C0t·reio Geral. . . .. . . · . · .................................. . 
14 Idem dos telegraphos electricos, ioclu ive a taxa de fr . o, 10, ouro , 

por palftvra ele teleg~a~1mt em percurso nos cauos tla, Brasilian 
Siibmarine Compcmy, timitect ........... .. .....•......•....... . . 

15 Idem d~• Casa da M01eda .......................................... . 
16 Idem ela Imprens i Nacional e Dia.rio Olfic,al .... .... ... .. . . .•.... ... 
l7 Idem da Fabrica da PolvorJ. . .. . .................................. . 
18 Idem da Fabrica. rle Ferro de S. João do Ypanema . . .. ..... .. .... .. , 
19 11em do3 Arseaaes ..... ... ............ . ..• . . ... . . ...... . ... . .. ..... 
2o Idem da. cas:.ii de ,Corrn~cão . .. ................. · .. . ..... . .... . .... . 
21 Idem do Gymn ·tsio Naciona l .................... . ... .. . . ..... . .... . 
22 Idem do Instituto d_o.> _S uri loa-Mud~ss .. ........................... . 
23 Idem do Jostitu_to 1 acioo·1 l de Music~ .... . ... .. ···.· .............•.•. 
2-! Idem das matr1c11 la'l no:; estabslec1men tos ollic1aes de i nstrucção 

superior ... · · · · · • · · · · • · · · · · · · · . · · · · . · · · · . · ...•...•...... . ...•. 
25 Uem da Assisteucia dos Alienados . .. ..... . .. ...... . ....•....... ,, 
25 Idem anecadada nos consu lados ...................... . .... . ..... . 

14•1. ººº: 000 000 
3. 400: ººº· 000 

s oo: ooo. ·ooo 
3 .200 :000..;000 

400 :000\1:000 
200:000$000 

73 . 000:000~000 

100: oooy·ooo 

150:000"000 

i 20: 000 .. :;oo:l 
35.000 : 000~000 
3 . 000: 000. '1)00 
3 .500 :000$000 

3. 600: ooo.~ooo 
65:000 000 

650: OOJ.-;OOO 
l :000$000 

IIO: OOOsOOO 
20:000 . .;000 
30:000. '000 
25:000..;000 

lo : ººº·"ººº 3:000. 000 

I50:ooo ·ooo . 
200:000 ·ooo 
450:ooo ·ooo 
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9 7 Id d · · - em os propr10s nac1onaes ..•.•• .. ...•...•.•. · · .... · ·. · ...•. .... 
28 Imposto do sei lo . .......................•..... - ...... .. . . .. .... . . 
~U Idem de transporte .. .............. · . · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · · 
O Idem de 3 ~ 0 / 0 sobre dividendos elos títulos elas companhias ou 

:ociedade;; anonymas com séde no Districto Federal. .. · . . ... . . 
31 Idem de2°/0 sobre o das loteri:i.s fodemese 3 º/o sobr·e o das estadoaes 

cuja veuda de bilhetes se efrectuar na Capital Federal. .. .... ... . 
32 Idem ele 2 °/0 sobre vencimentos e subsídios, iuclusi.ve os do Presidente 

e Vice-Presiclente da Republica, e elos membros do Cougre;;so ..... . 
33 Idem das pennas d'aguti .......... . • . · ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
34 Idem de transmissão de apolices e embarcações ............. .. . ... . 
35 Contribuição das companhias ou emprezas de _estradas de ferro, sub-

vencionadas ou não, e de outras companhias para as despezas da 

3 
respectivafiscalisação.: . . .... .. . . . ... . ...... ..•..... ... .... . . _. 

6 Fóros ele terrenos de marmha .... . ........•. · . . · · · · · · · · · · · · · . ·. · . · 
37 J m1os elas acções das estradas de ferro da Bahia e Pernambuco ... . 
38 Laudemios . .... .. .. ...... .. ... .... . ... ... .... ... .. . - .. • ...... . . . 
39 P1·emios dos depo itos p11blicos .. .. - .... . .. - .. - .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
4.0 Cobrança da divida activa ..... .... ...•.• .... · •. · ·. · · · - · · · · • · · • · · · 

CONSUMO 

41 Imposto do fumo ... . ...•. ······· ········· ··· · · ······· ··· · ' · .' .. '' 

Extraordinaria 

~2 Mon ~ep~o d:1_ J:.fariuha. • .... .. ....... .. ... · .. • · · · • · : · · · · · · · · · · · · · · 
3 Montepio M1htar· ...... .• •.... - . · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · 

44 Montepio dos empren-aclos publicas .... . .............. · · ........... . 
4~ n 

;:i Iudemnisações ... . .. .. - .. .. .. .. - · · · . · . · . · · · · - • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
46 Venda de generos e propl'ios nncionae:i ....... ... ......•.. ..... - .. . . 
47 Juros de capitaes nacionaes ..... . - .... .... .... .. ..... .... .. ... . .. . 
48 Remanescentes úo premios de bilhetes de loterias •...••............ 
49 Receita eventual. . .. ........ . · · . . · · · · .... .. · · · · · · · · · · • · · · · · · · • • · · 

Deposites: 
Saldo ou excesso entre os recePimentos e as restituições ...• ...••.... .. • 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 2 . 0 E' o governo autorisado: 
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200: ooo~·ooo 
7.500:000$000 

750:000$000 

320:000*ººº 

i . ooo: ooo~·ooo 

1.300:000$000 
J .200:000$000 

100: 000$000 

600:000.,000 
15:000. 000 

120:000 000 
60:000$000 
30:000$000 

500:000$000 

1.200:000$000 

90:000. 000 
200:000$000 
800:000$000 

1. ooo : ooo.~ooo 
100:000!!;000 

3.000:000. 000 
15:000 000 

3.ooo :ooo ·ooo 

295 .884 :000$000 

5.000:000$000 

300.884 :000$000 

l. 0 _A cmittir ~il.hetes do T~esouro, at~ á somma Lle 25.000:000 ·ooo, como antecipação 
do receita no exercic10 desta lei, que serao resg-a~ados n.té o fim cio mesmo exerçicio. 

2. 0 A recebee e restituir, na conformidade tio di::iposto no art. 41 da lei n. 638 de 17 da 
setembro ele 1851, o~ dinheiros provenientes: 

do cofre de orphãos; 
dos bens de defuntos e ausentoo e do evento ; 
dos premias de loterias; 
dos depositas das caixas economicas e montes de so ccorro ; 
dos depositos ele outras origens. . 

. O saldos que resultarem do encontro das en tradas com as sal.lidas poderão ser appl1cados 
as despeza publicas e os excesso elas restituições serão levados ao balanço do exeroicio . 

Art. 3 .° Continuarão em vigor todas as disposições da lei ele orçamentos antecedentes, 
qno não ve1·.>arem particularmente obi·e a fixação de Receita e Oespez~, sobre autorisaç<"i.o 
P~I'it mm·car ou augmonfar venciment s, reformar repartições ou legislação fiscal e que 
na.o tenham sido expressamente revogadas . 

A 1•t. 4 .° Ficu.m revogadas a,s disposições em coutra:rio. 
Camara V . Il 35 
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DESPEZA GERAL 
Art. I.• A despeza geral ela Republica dos Estados 1:fnidos do Brazil é :fixada n::i. qua.n_t~a. 

de 296.028:078:~G39, a qual sera clistribuida pelos respectwos ministerios, na fórma espeml:i-
cada no::. artigos segain tes. . 

Art. 2 . 0 O Presidente da Republica é autor1sado a despender pelas repartições do 
Miuiste;·io da Justiça e Negocios Interiores e com os serviços designados nas seguintes 
verbas a quantia de IG. 325 :507$175. 

A saber: 
1 Subsidio do Presidente da. Republica .. - - . - - . - .. - - - - ... ...•. . •.. . . . 
2 Subsidio do Vice-Presidente da Republica .. - ....................... . 
3 Despeza. com o palacio da Presidencia da Republica ............. . ..• 
4 Subsidio dos Senadores .......... . . ........ · .... .. ... . .. . ....•...•. 
5 Secretaria do Senado ......... • .......... . • • .•.................... 
6 Subsidio dos Deputados ..•.•. .•.... ...........•......... . _ ....... . 
7 Secretaria da Camara. dos Deputados ......•.... • ............... _ .. . 
8 Ajudas de cu to aos membros do Congresso Nacional. ., ............ . 
9 Secretaria de Estado ....... . ... - · . · . · ..•.....•. . .. . ....... , ..••.• 

10 Justiça Federal. .. .. ......... . •.. · · • · · · · • ..................•..•.. . 
11 Justiça do Distl'icto Federal. . ..... · • · .... . ..... . .. . .............. . 
12 Ajudas de custo a magistrados .................. . .............. .. 
13 Policia do Districto Federal ..................................... .. 
14 Casa de Correcc;;ão ...................•....•.......•..•........... 
15 Guarda Nacional ..•.•................•........•..•.••.....•....... 
16 Junta Commercial da Capital Federal. ..................... , ... . .. . 
17 Archivo Publico ....•......................•.... . •.. . . . ....... , .. . 
18 Assistencia de Alienados ....... . ............ . ............... , .... . 
19 Serviço sanitario maritimo ...................................... . 
20 Instituto Sanitario Federal. .............................. . . . .... . 
21 Faculdade de Direito <le S. Paulo .................. , . ......... .... . 
22 Faculdade de Direito do Recife ... ..... . .... ..... ... . .... _ .....•.. . 
23 Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ........... . ............. . 
24 Faculdade de Mediei.na da Bahia .. . .. .......•. 
25 Escola Polyteclmica . ............ _ ... ........ :: ·: .. : · • · .... · · · .. · · 
26 Escola de Minas . , .... .....•....•....•........ : . : : . : : : : : : : : : : : : : : 
27 Pedagoaium ..............•.. ... ........ ... 
:28 Gymnasio Nacional. ..................••.... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
29 E cola Nacional de Bellas Artes .. .. . 
30 Instituto Nacional de Musica ...• , ... ::· .... ··"··"· · ···· .. ·· .. •·· 
31 Instituto Benjamin Constant .......... : ·: • · · · " .. · · .. · .. · .. · .. · .. · 
32 Instituto dos Surdos-Mudos. . . . . . . . . • . . : · · • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 
33 Bibliotheca. Nacional. . . . . . . . . . . . . . . ' · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · 
34 ~luseu Nacional. ........ .• ... ..• .. : : : • · · · · · · · • · · · · · · · · • · • · · · · · · · · 
35 Serventuarios do culto catholico, a que· ;~-~~fe~~· ~· :Ô~~r~t~ ·~:-ii9 A. 

de 1890 .....•• . .• .. • .•.... . • •. 
36 Instituições subsidiadas pela União·.·.··· ' - · • · · · · ·' · • · · · · · · · · · · • · · · · · 
37 Soccorros Publicos ....•........•... .' · • · • · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · 
38 Obras ........ . ..................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

d B be. . .......... . ...................... . 
39 Corpo e om 1ro.s ........•....•...•......•...•.. _ ......•....•.. 
40 Eveutuaes ....................•.....• 
41 l\1agistrados em disponibilidade ..... ... : ~::::: ~:::::: ~::::::::::::: 

120:000$000 
36:000'000 
50:000$000 

567:000$000 
213: 760. ·ooo 

1. 908 :000$000 
341 : 060$000 
90:000. 00 

449:865$000 
701 : 022$000 
352:629$000 
20:000$000 

2 . \)58 : 23~ 50 
197:444~ 
50:ooo ·ooo 
34:774$000 
63:3so ·ooo 

656:094$400 
763:20 "'000 
236 :360$000 
318:300 ·ooo 
334 :700$000 
657:740$000 
671 :870$000 
517:107$000 
209: 800,'000 
57:150$000 

546:555$000 
173:040$000 
127 :340$000 
185: 229.'000 
120:775 000 
159:960$000 
171 : 820:·000 

302: 000,$000 
146:500. 000 
100:000. 00 
460 : 000~00 
486:786:5075 
150 : 000.~ 000 
560:000$000 

16 .325:507$175 

. A!t. 3 . 0 O Pr~siden te ~a. Republica é a~to ril;ado a. despender p~la. repartição do Mi
msterw das Relaçoes Exteriores com o serYiços designados nas segruntes verbas a. somma. 
de 1.866:222$000. 

A saber : 
l Secretaria de Estado, moeda do paiz .. _ .. .. _ .. ,.. ................. 251 :022. 000 
2 Legações e consulados, ao cambio de 27 d_ stedinos por 1$000 . . . • . • • . . 885: 200 ·ooo 
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3 Empreg·ados em disponibilidn.de, moeda do paiz .. .. .. ... .. ...... . . . . 
4 Ajudas de custo, ao cambio de 27 d. sterlinos por 1.000 .. . ...... . .•• 
5 Extraorclinarias 110 exterior, idem idem, ............ . ...•.......... 
6 Ditas no exter ior, moeda. do paiz ...... . ............. .. . . .. . ... .. . . 
7 Commissões de limites, moeda do paiz ... . . .. ..... . ..... .. . ....... . 
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90:000$000 
130:000$000 
60:000 ººº 
50 :000$000 

400:000$000 

1 . 866 : 222.)000 

. Art . 4. 0 O Presidente da Republica é autorisado a despender com os serviços das se
guintes verbas do Mini~terio da Marinha a sornma de 25 .177: 153 '043. 

A saber: 
1 Secretaria de Estado .••..•.•.....•... • . · ... : · ······ ·· ··· . ..... . · .. 
2 Conselho Na.val. ........ ..... • .. .•... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ·. · 
3 Quartel General. . ... . .... .... : ......... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
4 Supremo Tribunal Militar ........... . . . .... . .. ·· ·.· ·· .. ·· ..... . .. . 
5 Contadoria .• . .... . •.. . . .. ..... . . · . · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6 Commissariado Geral da Armada .......... .. .•.. ... . · . · · .. . . ..... . 
7 Auditoria ... . ... .. . ............ .. • . .. . .... .... .. . ..... ... . ... . .... 
8 Corpo da Armada e clas;es annexas .. . ... .... .. · .. .. .. · .. · · . . .... . 
9 Corpo ele Infauteria de Marinha .... . ... . ... ...... ........ · ...... .. . 

IO Corpo de Marinheiros Naciouaes .. . ... ........ ..... . · . . ·. • • . . . ~ .. ·. 
11 Companllia de Invalidos ................. . . · . . ·· ·· ·· ······ ··· · ·· · · 
12 Arsenaes .... .• ..... .. . .... .... .. ............ •....... .. . . ... . ..... 
13 Capitanias de Portos ...•..... . .... ....• . •· · ··· ··· , · · ·· ·· ·········· 
1,l Balisamento de Portos . . , ................... • . ·.•·. · ·· •. · .. ·•· ··• · 
15 Força, Naval ..... .. .. . . .•.. .•. ... · . . . · · ·· .···· ·· ·•· ·•· · · ·•· ··· · ·• · 
16 Hospitaes ........ .. .. . ......... . . . ..... . ..................• .... .. . 
17 Repartição da carta Marítima .......... .. .. . . ... .. • . ... .... .. · . ·· · 
Í8 Escola Naval. .......... . •.... ....... ......... .. ... . . . ... ...• ..... 
9 Reforrnados .. . .. . .•..... .. ..... . ....•... . .. · .. • · · · · .. . · · · · · · · · · · · · 

20 Obras . ... ... ... ......... . .. . . .. ................. •. . . ••... .•. ..... 
21 Etapas •...... . •..... . .. ..... .•. .. . ............. ..... .. .. . ...... . . 
22 Armamento • ............ , ... . .................... .. ...... .. .. .. . . 
23 l\tlunições de bocca . ..........•..... . . .• .. .... ...... ...... · .... · . · . · 
24 Munições navaes .•. ... .... . • . .. . . . .... ... •. . . . . .. . .. .. , ... . · · · · · · 
25 Mat erial de construcção naval. .. .. .....•...... .... ... . ...•....•. . 
26 Combustível. . . .. .........•.•......... . ....................... . ... 
~7 Fretes, tratamento de praças, etc . ........... .. .. .. . .. . .... . .. .. .. . 
8 Eventuaes ........... . ... ....... . , ........ . .. , .. ..•... ......•..... 

154 :252$000 
45:000$000 
69:215$000 
48:000 000 

159: 850 000 
41 :280$000 
11 : 400. 'ººº 

2.371:180$000 
200 :096§.;380 

1.765:378$700 
74:821 '500 

6.35'! :726 '940 
300: 5365;400 
50:000 ººº 

3.005 :680$404 
278 :643 600 
499 :354 ·000 
244 : 830:·000 
727:037. 249 
200:000$000 

366$000 
100:000$000 

5 .975:504$870 
800:000 000 
800:000 000 
500:000 000 

100: ººº·"'ººº 300:000$000 

25 .177: 153 '043 

. Art . 5 . 0 O Presidente da Republica é autorisado a despencler com os serviços das se
guintes verbas do Ministerio da Guerra a somma de 48.122:401$809. 

A saber : 
1 Secretaria de Estado e repartições annexas . . ..... •. .•.. . •. ...... . . . 
2 Supremo Tribunal Milita.r e Auditores ................. ... . ........ . 
3 Contadoria Gera.l da Guerra ....... . .. ..... .. . . . . _ . ..... . . . . .... . . . 
~ Director ia Geral de Obras Militares ... . . . .•....... - ... . . , ...... ... . . 

6 
Instrucção militar ......... . . . . . ........ ...... ... . ................ . 

7 
Iutendencia .. ........................... .. . . ...•. ... .............. 
Arsenaes •........... . .. : . ....... . .. .. .... .. . .. .... •.• .......... . . . 

~ Depositas de Artigos Bellicos .... . ... . ............ .. . .....•• . ... ..• 
Laboratorios ... . .................•........... . ..... ... . .. . .. ...... n i~fe.ctoria Geral do Serviço Sanitario do Exercito .. ..... ...... .. .. . 

1 
plta s e enferiuarras .. . . ................ . .. ••. . . . .•.•.. ....... . 

1 
~ ~~~a~o-Maio1: G~nera,l. . . ........ .. . . . ............. , • •. . ......... . • 

14 
p s espemaes . .. . .........•........ • .. .. .• .... ...•. , .••.•... . .. 

Corpos arregimentado3 •...•• . ........•......••....•..•.. . ..... · · • 

218:380$000 
197:800 ·ooo 
181: 310$000 
481 :277$410 

2. 466 : I 43. ·ooo 
136:650$000 

2. 054 : l 92$500 
6:000 000 

203:402$000 
I.650 :298$500 
1.016: 170$00Q 

595 : 128$000 
2.206: 677$000 

13.864:326$000 
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15 Praças de pret . .. . . ........ . .......... . .. . · · · · · · · · · · • · ·: · · · · · ·. · · 
16 Etapas .. ......... • ·. · . · · ...... · . . . ·. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
17 l?ardamento ..•...•... , ..........•...•.. ..... . · · · · · · • · · · · • . · . ... . . 
18 Eciuipamento e arreios .................. .. ........... .. ...•..•.... 
10 Armamento ..... . . . ... . . .. . ... . . .. . .....• ··· •·· ·· ·· ··.· ... . . . ... . 
20 Despezas de corpos e quarteis .. . ....... . . . . . . .. . · · .. . ... .. ... . . . . . . 
21 Comp~n~ias m.i l.i tares .... .. .. .. .... . . . ... . ..•..... : ......•...... .. 
22 Comm1ssoes 1111 li tares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. ... ... . .. . . . 
23 Classes ioactivas ... , .. . . . ... ••...... , . ......... . ..... . ........ . ..• 
24 Ajudas de custo ................................................. . 
25 Fabricas .. .. . .... .... •........ . ................•......... , .. . ... . 
26 Colonias milital'es ... . .... , .......•....... . • . · · · · . · · . . · · ....... . . . 
27 Diversas despezas e even tuaes .. . . . . • ... ·. · . · ·· · · · · · · · · · · • . . . • .. ... 
28 Bibliotheca do exercito .•... . .. . . . .•.. . · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · ....... . 
29 Observatorio do Rio de Janeiro ....... . . · .•.·····••· .. ·· . . ........ . 

4.G58:383 700 
7.320:000$000 
4. 488: 240$000 

255:462$400 
213:650 ººº 
840: 000. ººº 
702: 935$450 
132:710$000 

2.111: 572: 472 
300:00Q. 000 
344: 127. 100 
362:97 777 
980:000~000 
11:109$500 

123: 480 ~ooo 

48.122:401$800 

Art. 6 . 0 O Presidente da Republica e. autorisatlo a des 1~ 0nder peht repartição do Mi
nisterio da Industria, Via.cão e Obras Publicas, com os serviços tlesig uados nas seguintes 
verbas, a somrna de 97.017:086 ·395. 

A saber : 
1 Secretaria de Estado .....• · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · . · ... · .....•..... 
2 Auxilias á Agricultura: . . . . . ...... · ·..; .. . ..... . ................... . 
3 Subvenção as companlua~ de ~avegaçao a vapor .......... . ..... .. . . 
4 Ag·encia Central de Imm1graçao .. . . . . ........ . . . .... . ... . .• . .. . ... 
5 Correios .......... . .. ·.·· . . ····• .. ....• . ......... . ...• . ........... 
6 Telegraphos .... . ............................ •. .. . ..... . ..•....•. . 
7 Gtu-antias de juros as estradas de ferro . ..•.... • ... . ...... ... .... . . 
8 Estrada de Ferro de Sobral .•...•.............•....•.......•...... 
g Estrada de Ferro de Baturitó .............•..•......•.............. 

10 Estrada de Ferro Sul de Pernambuco .. .. ..• . . . . . , . , .•.. , . .. ....... , 
11 E'il tl'ada de Ferro Central de Pernambnco . . . ...•...•....... . .....• . . 
12 Estrada de Ferro da Parahybu ..........................•.......... 
13 E· trada. de Ferro ele Paulo Affon o ..•.. ...... ,, ..• ..... . , ......•.. 
14 Estrada de Ferro da BJ.hia ao S. Francisco .............•.......... 
15 E ·trada de Ferro Central do Brazil ..................•......•...... 
16 Prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil .. . .... . .....•. 
17 EJstrada de Ferro de Port? Alegre a Uruguayana .... . . . .. . .... . ... . 
18 Estrada. tle Ferro de Sant Anua do Livramento .................... . 
19 Prolongamento da E t~ada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana. 
20 Obra.s Publicas na Capital Federal. .... .. .. . ...• .. ..... .•. ... . . . ... 
21 Obras diversas nos Estad9s : .. .... . ...... . ........ .... ...... ..... . . 
22 Dfrectoria. Geral tle Bstattshcn ...... . ......• . ..... . ...... . •.. 
23 Eventua.es . . . ... : . .......... . . . . . .. .. . . . .... . . . ........•.. . . . . .. . 
24 lllnminaçã.o Pub lica ............................ . ........ .. ....... . 
25 Esgotos .....•.... · . , · · .• • ..•.•......•. . .. . . . ...•. . .. . ...... . ..... 

376:510.'000 
370:327$000 

2.989:500$000 
l .500:000$000 
9.222 :768$000 
8 . 952 :520&>00 

14 . 739 :921.'135 
279 : 145:300 

2.054:028. '732 
2. 169 ; 503~950 
4. 175: 002.<ji626 
l. 105: 900 '000 

254: 119:·215 
'.1.106: 183.~681 

30 . 431 : 164~715 
3.200:000iji000 

028 : 899$16 7 
818:81:1 650 

2.000:000 000 
2.880:241$400 
2.000:000. ººº 

202: 180., 000 
80 :000$000 

057:885$324 
2 .822 :412.$500 

97 .617:086$395 

Art. 7.0 O Presidente da Republica e autorisado a despt:inder pela repar tição 
do Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas seg·uiutos verbas, a somma 
de 106 .919:708 '217. 

A saber: 
l Juros amortização e mai::. despezas da divida externa., ..•.. , .... • .. 
2 Juro:.; amortização e !na.is clespezas dos emprestimos uacionaes 

de 1868 187\J e 1889 . .. . .......... ...... ......... . .... . .. .. . .. . 
3 Juros, amoi•tização o. mais ~Iespozas rla divida interna fundada ... . .. . 
4 Juros da flivi1la in<>cri[>ta nao fundada ................ , . . • , ••••..•.. 
5 Pensionistas ... ..... ... • · · • · • · . · · · - . • . .. ••. •••• . , . ....•.. .. . •.. • .. 

13.387:808. 000 

u.038 :805 ·ooo 
23 .30 1 :612.'000 

7: ooo.:·ooo 
4. 72!: 587-~960 
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6 Aposentados . . . . . . ...... . · • · ·· · · · ·· · ··•··········· · ····· · ·•··· · ··· 
7 Empregados elas repartições e lagares extinctos .. ... .. . ............• 
8 Thesouro Federal. ... . ..... . · . · · · · · ... · . · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · 
9 Tribunal de Coo tas . ....... .. . · · • · ... · . · · · · · · . · · · · · · · . , • · · · · · • • . . · 

10 Recebedoria da Capital Federal . . ..... . ...... . ..... . .... . ......... . 
11 Caixa de Amortizaçrw ....... . .... . ......... · ... . · · ·. · · · . ..... . .. . 
12 Alfandegas .. .. . . . .. . .. .. ........... . ............. . .... . .......... . 
13 Delegacias fiscaes ..... ... . . .. .... . · · .... ·. · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · . 
14 Mesas de Rendas e arrecadação das rendas nos E tados . . . .. . . ..... . 
15 Casa da l'vfoeda .. . . . . .. . .. . . . . . .. ... ...... · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · • · • 
16 Impren 11 Nacional o Diario Official . . .. •.•.•.. . · · • . •..... . ...... . •. 
17 Laboratorio racional de Analyses .. . ......•... · . . . .. ... . ..... . ... . 
18 Administração e custeio das fazendas e despezas com os proprios na-

cionaes, inclusive a Quinta da Boa-Vista ........ . .. ..... . . .... . •. 
19 Ajudas ele custo . .. . . . ... .• ... . ...... . ·· .. ··· · ·· ···· ·· · · · ··· ··· ··· 
20 Gratificações por serviços temporarios e extraordinarios •... .• ... . . .. 
21 Juros diversos ... . . . ........ ... . . •.... · •. ·· ···· ··· •· ·· ··· · ······· 
22 Ditos dos bilhetes do Thesouro .. ...... . ...... . .... · · · .. . ......... . 
23 Ditos dos emprestimos do cofre de orpbãos ..•...... . ....• . .......... 
24 Ditos dos emprestimos das caixas economicas e montes de soccorro. 
25 Commissões e corretagens .. ... .. ... . . .. .. ..•.... . · · · . · · · · · · • · .. ·. 
26 Di:trerenças de cambio .. . . .. . .. . .. ..... . . . . .•. . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
27 Obras . . . ... . .. . ... . ...... ..... . ..... .... . ..... . ... . . . . . .. .. . .. . . . 
28 Despezas eventuaes . .. . .... . . . .... . ............. · ... · . · . · · · · · · · · · 
29 Reposições e restituições . .•... . ...............•.... •. · · · . · . · · · · · · · 
30 Adiantamento.:; da garantia estadoal de 2 °/0 ás estradas de ferro 

da Bahia e Pernambuco . .. .... ... . .. .•. . ... .. ...... . ...... .... . 
31 Elxercicios flndos ... . .... .. ..... .. . . ... . .. .. . .. . . .... . · · · · · · . · · · · · · 
32 Creditas especiaes . . •. . .. . . ... .. . . . . .. . . . . ... ... · . . . · · • . · · · · · · · · · · 
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3.398:695$388 
500:000$000 
769 : 100$000 
361 : ººº 6 000 
235:630. 000 
280: 182$500 

9.150:361SOOO 
172:720$000 
562:782$000 
740:500$000 
968:000~000 
63:400.000 

82: 160. 000 
30.000$000 
60:000$000 
50:000$000 

480:000 000 
650:000$000 

4.450:000~000 
30:000 000 

29.550 :400$000 
1.467:000$000 

150:000'000 
100:000$000 

450:000$000 
l . 100: 000$000 

547:964$369 

106 .919 :708$217 

Art . 8. ° Ficam approvados os creditas constantes da tabella A, annex:a, no total 
de 208 .108:746$267. 

Art . 9. 0 No exercício da presente lei, poderá o Govel'no abrir creditas supplementar es 
para as v~l'bas incluídas na tabella B, annexa i mesma lei. 

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Rio tle .Taneiro. 6 de jnnho de 1895.- Fhincisco cie Pai1la Rodrigues Alves.- A' Com

missão de Orçamento. 

Requerimentos: 
De João José Teixeira da Costa Junior, pro

pondo a decretação de uma lei concedendo-lhe 
uma loteria annual dP. 6.000:000 de tina.da 
á fundação nesta capital, ou futura capital 
<la União, ou onde o Congresso julgar mais 
conveniente, do Instituto Rio Branco, como 
homenagem á memoria do Visconde do Rio 
Branco.-A' Commissão de. Fazenda. 

De Umbelino Dias e Artlrnr Caccaroni que, 
n.o intuito de povoar e fazer progredir o ter
r 1torio das Missões, pedem concessão de terras 
~evolutas naquella zona, permissão para 
mtroducção de immigrantes e concessão de 
uma linha ferrea. no estabelecimentos agri
cola.-pastoris que fundarem nas terras de>o
lutas.-A' Commissão ele Obras Publicas. 

Do ' officiaes uo expediente da Repartição 
da Policia, pedindo augmento de vencimen
tos. -A' Commissão Especial de que é presi
clente o Sr. :Manoel Caetano. 

. De Maria Amailia Pires ele Albuquerque, 
vmva do alferes do exercito Antonio Monteiro 
de Albuquerque, pedindo se lhe releve o 
pagamento do resto que :ficou a dever seu 
marido á Fazenda Publica, por adeanta.mento 
de soldo para fardamento .-A' Commissão de 
Fazenda. 

O Sr. Cunha Liina - Sr. presi
dente, continuaria hoje a discussão do meu 
requerimento que foi hontem encerrado, si, 
por incommodo,não me visse na contingencia 
de retirar-me . 

Desde que me foi concedida. a palavra nesta 
parte da essão, tenho de entrar em al
gumas explicações. antes de levar ao conhe
ci-i:n-ento da Gamara qual o~~ que me traz á 
tribuna, que não é outro smao a apresen
tação de um requer1men to . 

Estou no firme proposito de deslisar sobre 
o assumpto, não sahindo fóra das normas do 
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respeito, da moderação e da calma, com que 
devo fallar neste augusto recinto. 

Si não for commedido, como devo, ao de
coro do illustre deputado, que tão viol nta
mente aqui m~ ~ta?ou, procurand~ ~tirar: me 
insinuações, lDJUn~s e outras r1dicular1as, 
que não me attingiram, peç9 a V. Ex. qi:e 
immediatamente me chame a ordem e nao 
consinta que eu continue. 

Quero assim mostrar, Sr. presidente, ql!e 
a velhice, cujo caracter proprio é a moderaçao 
e a circumspecção, nem ,empre se apresenta 
ornada e revestida e taes qualidades. . 

o primeiro deputado que occupou a tr~
buna fez largas consideracões aCJ. ui no se10 
da C~mara sobre o objecto do requerimento 
por mim apresentado. 

Sr. presidente, para se combater uma pro
po·içlio qualquer, não é bastai;ite allegar c~n 
tra ella principias geraes ; e so!?retudo ~n
dispensavel que se mostre, a relaçao contrn
dictoria dos princípios que se al!egam, com a 
materia da proposiçào que ~e quer co~bater · 

ora isto foi o que nao fez o illustre 
deput~do, que l_lrimeiro s.e apr~sentou em 
contradicta as mrnbas cons1deraçoes, esq'!le
cendo-se desta regra tão geralmente seguida 
em dialectica. . . 

sr . presidente, vejo que ª· primeira cousa, 
que os deve preoccupar mmto 1.!e ta ~amara, 
afim de que as nossas deliberaçoes eJam bem 
accsitas e cor responrlam ao fim a que nos 
propomos é merecer a confiança publica. 

Até aqui temos simples.ment~ uma con
fiança presumpt~va e e,sta Já mu.1to abalada 
por diverso motivos. E nece sa:10,portanto 
que empreguemos todos o m~1os ao nosso 
alcance afim de tornar effect1vo essa con
fiança, porque só assim ~odemos esperar. que 
as nossas deliberações seJam bem recebidas, 
a menos que não queiramos de .outra sorte 
nos de respeitar deante desses illu~.tres es
pectadores, que nos veem, escutar, J~ destas 
tribunas, já. destas galerw.s. Se est1v~rmos 
aqui constantemente a trocar palavras msul
tuosas de um para outro d~putado, t~remos, 
não essa confiança que nos e necessaria, mas 
sim o rirl iculo . 

ão quero mesmo entrar em particularida
des porque um detalhe traz outro, tanto as
sim' que comecei declarando nesta Casa que 
seri~ commedido ao decoro dos il~ustr.es de
putados que me combatter.am. S1 qwzesse, 
mostraria que o meu. rompimento com. o pre
sidente do Estado fot por ter c~nsent1~0 que 
se rompesse o espesso e mrsterioso ~e? que 
encobriu as suas deshonestidades adrmmstra
tivas . 

Apenas sr. presidente, usarei da pala vr:i. 
para. füze~ desta tribuna u~ prntesto solem· 
ne , conti·a 0 que al!egou o illustre deputado 

que fallou em segundo logar, com relação á 
magistratura do meu Estado. 

Querendo elle justificar as leis absurdas, 
actualmente promulgadas no meu Estad~, 
disse que ella se justiftl"; vam pela prevan
cação e pela corrupção, · que trnha chega~o 
a magistratura do Estado da Parabyba. Nao 
sei expressar o meu assombro. 

O quo rrie causa sorpreza, o que me faz 
ficar admiradíssimo, e se houvesse um outro 
superlativo mais forte para exprimir a. 
minha admir 1ção, eu usaria delle é quei to 
fosse pronunciado por um magistrado que 
sem escrupulo:; lança uma tão grave accusa
ção á sua classe I uma ctlilumni0i atroz I re
cahinclo justamente nos magistrados mais 
honra<los, mais honestos ; nos magistrados, 
que no presente não tem qu rido sujeitar-se 
aos desmando-, do que va.i lá pela Parahyba. 

Ma , r . presidente, o meio para provar 
que a magistratura era corrupta o .Prevari
cadora não é crear leis absurdas e ineptas, e 
sim chamal- a ao cumprimento do dever pela. 
re ponsabilidade, porque na. responsabilidade 
é só onde se póde encontrar este admiravel 
expediente, a cuja falta. Macbiavel attribue a 
ruína da sua republica ; expediente esse, que, 
removendo e punindo agentes corruptos, 
produz um remedia efilcaz aos males do Es
tado marcando a.os governa.ntes e gover
nado os limites dentre do quaes devem e 
manter; expediente esse, que, na pbrase de 
Delólme e outros e criptores, é só quem tira 
e arbítrio da autoridade, e do crime acal
mando o povo, por um acto de justiça dan
do-lhe consciencia do seus direitos. 

Que as leis promulgadas no meu Estado 
foram leis inconstituciona.es e retroactiva.s, 
não resta a menor duvida. 

Perguntaria ao illustre deputado, que 
tão acremente mecombateu,efariaaté mesmo 
um appello á sua moral privada, si não são 
justas e exatas as accusações aqui por mim 
erguidas 1 

Perguntaria mais ao illu tre deputado i 
ba ou não retroactividacle , qua.ndo se priva 
um cidadão qualquer de um direito <J.clquirido 
por lei anterior ? 

No meu E ta.do, Sr . presidente, dá-se esta 
anomalia: leis divers-es para os mesmos ci
dadãos. 

E' assim que no meu E:;tado por uma dis
posição de lei, toe os os servontuarios da j u s
tiça são vitalicios, os sous cartorios são pri~ 
vativos, no entanto quo para. um escrivão _do 
meu Estado ha uma lei pecrn l e de excepçao. 

Todo · os serventuario , isto é, todo- os 
escrivães <1 e orphãos do E~tado gozam deste 
privilegio, são privativos mas abriu-se uma 
excepcão para o da cidade de Areias. Per
gunto, ha, ou não, uma rectroactividade ~ 
Quanto ~i outra lei, pela qual fui tão acre-
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md ente accu ado, é referente á aposentadoria 
os magistrados . 

0 
Diz o ar t. 44 da Constit uição do Estado. (Lê) : 
Poder Judiciario é in<lependeute e será 

composto <le iuizes e jurados, as im no civel 
como no crime . Art . 46. o,, membros do 
s~perior tribunal e juízes de direito serão 
r~licios e só por sentença irrevogavel per-
erao o logar . Ar t . 79 da Constitu ição do 

mesmo Estado. Fica reconhecido o direi to de 
apozenta.do!'ia do funccionarios publicas etc., 
regu.J.ando-se a eausa e o modo em lei ordi
naria. Art . 56 da. lei N. 8 de 15 de Dezembro 
de ~8_95 . Os magistrados que entrarem no e::x:
erc1cLO de suas funcções só perderão os cal'
gos por sentença cr iminal definitiva, por in-

tacapac~dade phisica ou moral ou por aposen
d~r1a . Lei § 2° A aposentadoria só lhe 

sera concedida no caso de invalidez provada. 
em inspecção de saude etc. Veja.mos a.gora se 
estas garo.ntias foram ou não violadas. 
Art . 17 da lei ultimamente votada no meu 
Estado . As condições para aposentadoria dos 
m!lgistrados estabelecidas no art. 56, § 2°, da 
lei, não terão execução no pe1·iodo da actual 
legi·Zatura sendo livre ao presidente do Es
tado, decretar a mesma aposenta oria dentro 
dos r eferido período , conforme a exígencia 
da boa administração da justiça, a pedido ou 
não do magistrado . 

Pergunto, põde haver uma lei que fira tão 
abu ivamante a Constituição do Estado como a 
Federal 1 A Constituição do Estado não ga
rantia os direitos adquiTidos 1 Tudo o que na 
sociedade se chama direito publico, Sr . presi
dente, não concorre directamente para firmar 
estegrande principio dos direitos adquiridos~ 
Si estes magistrados tinham este direito a -
quirido,garantido pela Constituição Federal e 
pela do Estado, foram ou não feridos por esta 
lei, e ella é ou não obsurda. 

Deixo ao bom senso dos meus illustres col
legas dizer si ha ou não absurdo na lei que 
manda aposentar forçosa.mente os magis
trado da Parahyba do rorte. 

Sr. pre idente, pro;netti não faltar ao 
r espeito que devo aos illustres deputados 
pelo meu Estado, e portanto não quero abusar 
nem entrar em longas considerações. 

Limitar-me-boi a dizer que os desmandos 
e a. anarchia que reinam em todos os estados 
do Brazil e principalmente no Norte . . 

UMSR. DEPUTADo-Não apoiado, os Esta.dos 
do nor te são os que vão melhor . 

O SR . Co mA LIMA - São devida a sua. 
má orga.nisação. A experiencia, Sr. presi
dente, est sabia mestra. dos povos e dos 
governo tem demonstrado de umá fõrma 
assás eloquente que a actual organisação 
dos Estados é incompativel com a verdadeira 
nor ma. do regímen democratico -

A es~ má.or$anisa~o ~e deve a ana.rchia 
que rema, e nao nos illudamos, teremos de 
lamentar_ fone tas con equencias e o Con
gresso nao tomar medidas sérias e praticas 
sobre esse esta0lo de cousas ... 

U:Y Sa. DEPUTA.DO-lia de tomal-as mais 
tarde . 

A maioria. do povo si declara aberta e hos
tilmente contra a organização dos Estados 
portanto, essa organização pr ecisa de re~ 
forma. 

O S~. CUNTTA. LIMA.- ... não nos illudamos. 
os facmosos, o_u antes os inimigo da Republi
ca, como os gigantes da fabula que Jupiter 
emparedava nas cavernas úas montanhas 
não c!?ssarão de reunir_ o~· seus esforços par~ 
sacuchrem o Olympo, isto e, a Patria e as 
instituições republica.nas. 
Seja-m~ licito lembr~r aqui a dolorosa 

excla.maçao de Napoleao quando ia pa.ra. 
a ilha D'Elba : « i'ão posso mais resta
belecer-me no throno, porque offendi os 
direitqs dos povos . ~> Assim, se quizermos 
consolidar a Republica devemos respeitar 
primeiro que tudo os direitos do povo de
vemos manter o imperio da lei, dev~mos 
procurar por todos os meios ao nosso alcance 
que a Constituição seja uma realidade neste 
paiiz e não uma Constituição de papel. De
vemo,, procurar tambem r ei.vindicar os fóros 
da justiça, contrapondo a sua. efficacia aos 
ar bitrios do poder . Si não se fizer isto o que 
colheremos da Republi".a. erá a anardhia e a 
desordem. 

O estado convulsivo e:n que se acham os 
Estadus exige jmperiosaJ?lente dos represen

o.ntes da N.tçao a.s mais energicas provi
uencias . 
_Aqui_ te! ;n "<1' rei estas ligeiras considera

çoes nau .1:rando em detalhes e o:lferecenrlo 
um requerunento para que V_ Ex. consulte 
'.J- C'.1-mª!ª se consente na retirada de minha 
1ni11mçao, que penso não ter mais razão de 
e~ I:Orqll:e era para er apresentada á. Com

missao ~flxta. para toJ:?a.r em consideração os 
pontos nella_e tabelec~do que me pareciam 
mcontestave1s e de eviclente necessidade. 

Vou remetter o meu requerimento . 
O SR _ P!-tESIDENTE- Opp rtunamente sub

mettere1 a consideração da Casa. 0 requeri
mento de V. Ex:. 

O Sr - Serzedello Correa -
Sr. _presidente, perli a palavra para endere
~r. a Mesa varios requerimentos que são di
r1g1dos por interessados ao Poder Legisla
tivo. 

A Gamara. não põde e tranbar que um 
depu~do venha rfüigir a >lesa a.ssumptos 
que sao de interesse puramente individual 
porque não podemos deixar de ser aqui ver: 
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dadeiros carn~es para todos os que tiverem 
rle rechl.mar contra injustiças que tenham 
sido praticadas, tiverem de pedir a repara· 
ção de direitos violados, ou a equidade em 
relação a vantagens e regalias que outros 
possam ter gozado, com detrimento dos que 
a elles se acham em igualdade de condições. 
E' assim, Sr. presidente, que pedirei a V. Ex. 
que enctl.minhe as petições que foram-me 
entregues, dirigidas á Camara,todas tratando 
de preterição de direitos ede assumptos indi
viduaes, mas que devem ser estudados pelas 
com.missões competentes, de modo a serem 
attenclidos aquelles que realmente mereçam 
ser,e que sejam rejeitados aquelles aos .qua_es, 
porventura, não assist a o direito e a Just1ca 
que dizem ter. 

Uma das petições é dirigida por Mme · 
Courtois, viuva, e tambem pela filha.~enor 
de um velho funccionario tla repa.rt1çao de 
marinha, amanuense, estrangeiro_ naciona:· 
lisado, que prestou a essa repãrtiç~o os mais 
relevantes serviços, e gue, em. v1r:ude d.o 
defeito proprio da nossa o~gamsacao admi
nistrativa. passou pela Vla dolorosa d~ 
grandes injustiças e dos grandes so.ffri-
mentos. . . _ 

E' interessánte ler essa lummosa expos1çao 
das injustiças feitas a esse Junccionario, das 
preterições que elle so:lfreu, a ponto de des
apparecer de entre os vivos, legando á mulher 
e a filha menor apenas a mais exiraordinaria 
miseria. 

A petição pede ao p&rlamento os meios de 
educação para a c+eança, que ficou completa
mente desamparada ; e espero da bondade de 
V. Ex. , Sr. presidente, que a encaminhe á 
commissão competente, para que possa co
nhecer das razões e fundamento della e possa 
dar uma decisão que, embora possa ser uma 
desillusão, seja ao menos motivo para essa 
infeliz senhora dirigir a sua vida. 

Duas outras petições são tambem diri
gidas, por meu intermedio, á Camara dos Srs. 
Deputados. Fazem ellas parte des e nu
mero de petições que teem por intuito, ora 
pedir augmento de vencimento, ora pedir 
reparação de injustiça, ora pedir que se faça 
equidade, · 

Realmente, de muitas destas petições a 
Gamara poderia estar livr.e, si nos augmentos 
de vencimentos que aqm foram votados, se 
tivesse obedecido a um plano systematico, 
si se tivesse estudado o assumpto conve11ien
temenbe e si se tivesse attendiclo a todos 
aquelles' que se achavam em igualdade de 
condições. 

Esses augmentos de vencimentos, porém, 
foram votados nesta Gamara por partes, em 
verdadeiros retalhos, conforme as conve
n iencias daquelles que reclamavam, de modo 
que V. Ex., Si·. presidente, verifica co11stâ.u-

temente desigualdades em relação a esses 
vencimentos. 

Assim, eu tenho em mão duas peticões de 
professoras, uma delias de traba lhos de agu
lha no Instituto Benjamin Constant, que se 
acha no emtanto em condições completamente 
desfavoraveis em relação aos vencimentos 
que percebem todas as outras professoras . 
A o~tra de escripta eJdictado. 

Nao se comprehende como se augmenta os 
vencimentos, em relação ao professorado, de 
um certo e determinado instituto, e não se 
attende a todos aquelles que estão cm cornli
ções de receber esse augmento. Não se com
prehende que se procure forir os direitos de 
un~ ~m relação ás vantagens que com tanta 
facilidade se teem concedido a oukos. 

Por isso, tenho que dirigir á Gamara dos 
Srs. Deputados a petição de D. Rosa Albertina 
de Mello Figueiredo, mestra de trabalhos de 
agulha no Inst.ituto Benjamin Constant, na 
q~al ella solicita que os seus vencimentos 
seJam equiparados aos das demáis professo
ras. Formú!a ella esse pedido com tanto mais 
razão quanto tem nada menos de 37 annos ele 
serviço no mesmo instituto, tendo sido ella a 
iniciadora desse trab!Llho, que se torna tanto 
mais delicaclo e digno ele attenção porquanto 
se refere a cégos, cujo ensino é sem duvida 
alguma muito mais difficil, muito mais tra
balhoso e exige maior aptidão. Pelo menos eu 
acredito que en inar trabalhos de agulha a 
cégos é muito mais difficil do que ensinal-os 
áquelles que teem vista. 

Tenho mais a pedir a. V. Ex.,Sr.,presidente, 
que encaminhe com a maior brevitlade, espe
rando esse obsequio de bondade que V. Ex. 
sempre dispensa a todos aquelles que se soc
correm de seu grande prestigio, duas outras 
petições. 

Uma dellas é dirigida ao Congresso pelos 
officiaes de expediente da i·epàrtição da po
licia da Capital Federal, que se acham real
mente em condições completamente desvan
tajosas em relação ao tle mais funccionalismo 
dessa reparticão .. 

Pedem, pois, elles, a attenção do Cougres!lo 
para a situação precaria eln que se acham. 

.A outra petição é de Manoel Pinto ela Silva 
Leal, administrador dos depositas da policia, 
que vem reclamar a equidade que lhe foi re
conhecida por lei nos augmentos de venci
mentos que o Congresso tem votado . 

Vê V. Ex., Rr. presidente, que estas peti
ções talvez não tivessPm de ser dirigidas á 
Gamara, si realmente nos augmentos de ven
cimentos que teem sido yotados, se tivesse 
attenrlido não aos interesses deste ou daquelle 
grupo, desta ou daquella classe, mas se real
mente se tivesse, de u1u modo systematico, 
por um plano geral, es~LHlado flS c0ml ições ele 
todo o funccionaliamo do. Republicá, em relá• 
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ção ás diificuldodes da vida nos differente 
Estados, e se tivesse então attenrlido a essas 
conrl ições,votando o augmento de vencimen
tos de modo a que torlos equitativamente fos
sem contemplados. 

Nlio aconteceu porém, isso, e a consequen
cia natural ó que o deputado. que tem antes 
de tudo, por missão especial nesta Gamara de 
curar dos altos interesses publicas, vê-so mui
tas vezes obrigado a abandonai-os, a dei
xal-os, de lado, pa.m occupar a attenção da 
Camara com intere. ses individua.e , compre
teni;ões a ella dirigida . appellando para tt 
equidade, para o reconhecimento d e <lireitos 
ou para reparação ele injustiça .. 

Veem it Mesa os seguintes 

Requ1J1·imentos 

De Maria Vincent Courtois, pedindo uma 
pensão.-A' Commissão de Pensões e Contas. 

De Manoel P.into da SÜva Leal, adminis
trador do deposito da policin, pedindo que 
seus vencimentos ejam equiparados aos dos 
officiaes da repartição da policia, porque, 
tendo sido a elles igualado em ela -e e sendo
l hes augmentados os vencimentos não o foram 
os <lo supplicante.- A' Cotnmissã,o Especial, 
de que é presldeh te o Sr. Manoel Caetano . 

De Rosa Albertina. de Mello Figueiredo, 
mestra d trabalhos de agulha. do Instituto 
Benjamin Constant, pedindo que seus venci
mentos sejam equiparados aos da mestra ele 
trabalb.os de arrulha do mesmo instituto . -
A' Oommissão Especial, de que ó presiden te o 
Sr . Manoel Caetano. 

O Sr. Nilo Peçanba vem protes
tar contra a deliberação da :\Iesa, não in
cluimlo na ordem do dia de hoje, os dous 
projectos relativos.~ aspir antes de marinbí.t e 
ao concurso litterario para os C01•reios da Re-
publica. . 

Não nega á presidencia da Gamara a attr1-
buição soberana de organizar a ordem dos 
trabalhos. 

Ninguem disputa este direito da. 1 resa; mas 
o H,egimento no seu art. 132 rlá a.o deputado 
o dir eito de insistir pela inclusão de taes ou 
quae projectos, na ordem do .dia. 

E foi o que fez o orador na sessão de hon
tem, O'uardando a di cripção precisa e inde· 
dependente do papel que podia a umir ap
pellaudo par<1 o voto collectivo ela Carnara. 

Reclama contra o •~cto ela presidencia a 
quem está habituado a respeitar e aco.tar, 
mas que devia lembmr-se que o seu podel' 
pe ·oal termina quando come~'ª o poder do 
Regimento. 

o Su.. PRESIDENTE- A i\Iesa usou de uma 
attr ibução que o Llogimento lho confere, esta

camarn v. ll 

belecendo a ordem do dia para a sessão de 
hoje. 

O Sr. <Joelho Cin.t.ra-Quando o 
anno passado vi presente a Camara a Men
sagem do Executivo que propunha o augmen
to dos vencimentos de officiaes da armada, 
exercito e classe annexas eu e alguns com
panheiros ti vemos a honra 1le apresentar 
uma emenda ao projecto da Oommissão de 
Marinha e Guerra, que tratava cleste assum
pto, em que incluiamos os officia.es inferiores 
da armada, denominados mestres e contra
mestres, mas iqfelizmente por um equ ivoco 
ou por um descuido rla secretaria, deixou de 
ser contemplada essa emenda ao projecto. 

Este facto, Sr . presidente, cleu em resulta
do alem de outros , que a lei que. o Con
aresso votou, não foi completamente observa
da na marinha e me consta que tem ella le
vantado duvidas sobre ua. execução, de na
tureza tal, que o Sr . Ministro da Marinha, 
em seu relatorio, chamou par a ellas a atten-
ção do Congr~sso . . _ 

Para facihtar a eluc1daçao desse ponto e 
para garantir a esses officiaes marinheiros, o 
direito que o Congresso ll\es ou.to~gou, eu v~
nho pedn• á V . Ex. e a Comm1ssao de Mari
nha e Guerra que se acha presente, que, t2-
mando em consideração o projecto que e~tao 
apresentamos, se digne de estudar a materm e 
apresentai- a a consideração da Casa com as 
modificações que forem convenientes afim rl.e 
que a lei tenha execução e seja comprehend1-
da nos favores por ella ou torgados, a classe 
el e mestres e contra-mestres da armadà, que 
se dirigem ao Congresso pela petição que en
vio á Mesa. 

Vem á :\lesa a seguinte petição 

Au,qustos e dignissimos t:frs . representantes da 
Ncição, ?i-iernbro8 ela Commissão ele 111arinha 
e Guer?·a da Cam.ara dos Deputados 

Com o respeito devido aos depositarias da 
soberania nacional, orgão da justiça e dos di
reitos da nossa commu nhão social, compare
cem perante vós os offioia.es mairinheiros da 
armRda nacional, com o fi m de pedirem re
paração da cruel injustiça a que se acham 
condemnados. 
Ante~ de tudo convém ponderar á illustre 

commi são de marinha e O'uerra da Camara 
do Srs . ,Deputados, que os °omciaes mar~nhei
ros, alem da responsabilidade profiss10nal, 
teem sob , ua guarua a.cervos da. Faze:nda Na
cional, cujos valores montam em mmtos con
tos de réis ; ão consequentemente exactoJes 
do Es.tado, aos quaes se_ impoe~ ~esados sa
crific1os sem remuner açao eqmtat1va, sendo 
seus encargos exercitados a, toda a hora do 

ªª 
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dia e da noite, expostos ao sol e ás chuvas, 
sujeitos aos temporaes dPsfeito:; e aos nau -
fragios medonhos. e ainda, na falta de otlici
aes combatentes, fazem quartos dos mesmos, 
mantendo a ordem e a clisciplina na guarni
ção. 

A crise economica que tão profundamente 
tem-se feito sentir em no Patria ne tes ul
timos annos,difficultanclo dia a rl ia os meios de 
subsistencia ás classes laboriosas, não podiam 
deixar de attingir a estes servidores, que 
tambem são chefes de numerosas famílias e 
são obrigados, de seus pa!'cos vencimentos; a 
fardarem-se á. sua custa (porque não perce
bem como praças de pret), e a pagarem ran
cho e muitas vezes creados, porque tambem 
não os teem. 

sua responsabilidade, porque estes servidores 
percebem aµenas os seus soldos e mais a gra
tificação de embarque, não obstante pesar 
sobre elles grande responsabilidade moml, 
prática e material do serviço naval, ao passo 
que outros seus assemelhados, que nenhuma 
carga possuem, teem maiores vencimentos . 

3•, os mestres sargentos-ajurlantes terem a 
dia,ria de tres (3) praças de pret e os demais 
inferiores duas (2). 

Taes são os fundamentos que os officiaes
marinbeiros da armada nacional depositam 
nas mãos dos augustos e digníssimos mem
bros da. Camara dos Srs . Deputados, e para 
cuja causa esperam justiça. 

Capital Federal, 15 de abril de 1895.
A commissão, Antonio Zeferino de Vascon
cellos _-Firmino Teixeira Coelho . -Jose Car
los de Araujo. - A Commissão de Marinha e 
Guerra e á. Commissão Especial, de que é pre
sidente o Sr . Manoel Caetano. 

Dos otliciaes marinheiro · são tirados os 
patrões-móres dos arsenaes e capitanias de 
porto , mest,.es de navios e deofficinas de ap
parelhos e velas, e como patrões-móres dos 
ar enaes dos estados e capitanias do portos e 
mestres de navios, occupando posição supe-
rior na hierarchia militar, estão menos re- O Sr. Gouvêa Lhna (para uma 
munerados que o patrões das embarcações err,plicaçao pessoal) - r. presidente, acabo de 
miudas do Arsenal de Marinha. ler no Diario do Congresso de hoje uma 

E como a commissão de marinha. e guerra observação feita. pelo meu nobre ~llega 
da camara dos Srs . Deputados no legi Ia- ··r . Olympio de Campos, a respeito de um 
tura passada reconheceu a desigualdade trecho que sahiu publicado juntamente com 
que p·~sava sobre estes servidores, votou um o documento que apresentei a esta Casa, 
projecto de lei, que infelizmente por falta de isto é, a rlenuncia dada. contra o coronel 
tempo não passsu no Senado; Valladão e coronel FelTaz. 

E como o esta.do financeiro destes servido- A esse trecho fez S. Ex. a sua observa-
res tem augmentado de ditficuldades pela la- ção, e fez-me justiça não acreditando que 
titude sempre crescente da crise que o paiz fosse tal trecho lançado por mim . 
continúa a atl'avessar, os recursos para Agradeço, Sr. presidente, essa delica
custeio quotidiano, tirados exclusivamente desa. ele meu nobre collega, mas tenho ne
dos rendimentos dos emprego que exercem, ce idade de confessar, que o trecho sobre o 
tornam-se escas·os e in ·ufficientes. J qual S. Ex. fez o seu reparo podindo a sua 

Nesta. dolorosa circumstancia, os otliciaes eliminação do documento, é obra minha, sem 
marinheiros entenderam appellar para a jus- que, entretanto, houvesse de minha parte o 
tiça, com que a commissão de marinha e menor inte1•esse de desvirtuar aquelle do
guerra da Gamara do;:; Srs. Deputados t em cumen to . 
procurado remunerar aos servidores da Re- Quando pedi por certidão aquella petição, 
public:a, e pedirem uma pequena reparação . acostumado como estou, n!I. minha qualidade 

Assim, pois, os officiaes-marinheiros da ar- de advogado a passar um traço no centro 
mada nacional pedem á illustre commissão de certa.s linhas, e fazer a nota marginal, 
de mal'inha e guerra da Gamara dos Srs . passei um traço sobre diversas linhas e fiz 
Deputados, que no orçamento futuro lhes se- a nota margin(11, que é a seguinte (tê) : 
jam feitas as seguintes justiças : « Todos os clamores de que consta esta pa-

1~, adopção ~o pl'ojecto n. 157 A, <le 1894, tuscada é. para provocar a interv~p.ção da 
que diz respeito aos inferiores da. armada, força fe~eral pelo governo da Uma.o. Não 
e tabelecendo os seguintes vencimentos : tem outrn fim» . 

So ld o O SR. GEMINIA.No BRAZIL - V . Ex. acha 
Gmli ficaçlio 'T otal t é 

looéOOO que o que se es á. fazendo em Sergipe umn, 
Mestre. . . . . . . .., I5o.:·ooo 250$000 patusca.da ? 
Contra-mestre 90$000 130. ooo 220. ·ooo , . 
Guardião .. . . 80$000 100$000 180.~ooo O SR. GoUVEA. LIMA. - Sr. presidente, pa-

. _ rece-me que andei bom aVlsado, quando 
2", os mestres terem ma1.s ~ma gratificação tracei a margem dessa petição a nota que 

especial, relativamente a 1mportancia da J acabo de ler, porque, com e1Ieito, o fim que 
carga que tiverem ela Fazenda Nacional sob essa petição teve em vista foi rea.lmente 
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fazer- e uma patusca.da em diver os pontos 
do E tado .. . 

O Sn.. M1mEzEs PRADO- Não apoiado. 
O Sn.. OLYMPIO DE CAMPOS - O que se quer 

é saber se e sa nota de V. Ex . fazia parte 
da denuncia. 

O Sa. Go vEA. LIMA - .Já o di se que não, 
e me estou justifict1ndo. 

o SR . GEMINIANO BRAZIL- V. Ex fez essa 
nota e não a desfez, mandou-a para a typo
graphia. 

a V. Ex. para submetter á piscussã~ e vota. 
ção o requerimento que tive occa. ião de apre. 
sentar aqui no dia 1 l. 

Esse requer imento consta de <luas partes : 
a primeira pede que seja lido o ofllcio-protesto 
do coronel Valladão a esta Gamara; a segunda 
é ~obre materia urgente; e pede que, depois 
de lido este officio-protesto seja elle remet
tido à Commissão ~Iixta . 

Ora, nós não sabemos quando esta commis· 
são tem de dar parecer, e póde acontecer que 
seja ;:-e3olvido o meu requer imento depois da 
Gommi -o ~1ixta tel-o feito, ficando assim 
prejurlica.da a. sua materia . 

E' a razão do meu pedido, e espero ..,er 
attendido. 

O Sn.. GouvEA. LrMA- 1-ão a desfiz, e não 
tinha que e peral' que ella. fo"se tran cripta 
no corpo do documento . visto que estava 
escr ipta <Í. margem. difi'erenç.ando-se a nota 
do contexto da petição, por um traço bem o sr. Pres;ident.e-0 requerimento 
Saliente. de v. Ex. não tem sido discutidq porque a hora 

Pois ?em, a proporção que foi lida ~ssa do expediente tem sido occupada sempre por 
denu_nc1a os telegramma.s daquella capital 1 cWferentes oradores sobre outro assumptos. 
segmram para todos os pontos do nosso Entretanto, si \ . Ex. entende que é ma
Estado, onrle os amigos do meu nobre col- teria nraente, tem no Regimento meios de 
lega batern.m palmas julgando já processados solici.tatcla Gamara uma urgencia para a dis
os coronois Valia.dão o Ferraz. Realmente, cussão do requerimento. 
isto foi uma patuscada .. E, si a reunião de 0 SR. GoUYEA LIMA - E' justamente isto 
muitas pe soas, que alegremente .e diver-
tem por uma noticia que lhe é agrada.vel que peço. 
mórmente sendo ella chula, não é patu cada, O SR. PRESIDENTE - V. Ex. tenha a bon
não sei qu e outro nome possa ter; tudo dade de mandar o seu requerimento por 
isso deu-se entre alguns amigos de SS . EEx . escr ipto. 
e em diversas parles ande chega.Yam essa Em seguida vem á Mesa e é rejeitado o 
noticias de se acharem denunciados o coronel seguinte 
Valladão e o coronel Ferraz! Era tal o des~jo 
de animar aos seus amigos que em breve 
estariam no gozo do poder daquelle E tado, e 
para mostr ar-se o valor da denuncia já. se 
dizin. qne o cor0nel Valladão tinha requerido 
habeas-corpus preventivo ao Supremo Tribu
nal, e esta noticia era recebida por meus 
illu tres collegas e eus amigos com palmas 
e boas patuscadas . 

No en tretanto, os documentos pedidos pelo 
coronel Valladão teem outro fi m muito di:ffe

Reque1·imento 

Requeiro urgencia para ser discutido o 
requerimento que está sobre a Mesa e que 
ficou adiado no dia 11 do corrente . 

Sala das ses ões, 15 de junho de 1895. -
Gouvêa Lima. 

ORDEM DO DIA 

rente, que mais logo verão SS. EEx; ,_unca E' posto a votos e approvado o requeri.
foram para requerer habeas-corpH · preven- mento do Sr. Serzcdello Corrêa pedindo o 
tivo . adiamento da discussão do projecto n . 15, 

Por con equencia. Sr . presidente, a nota é de 1895, ate que seja publicado e distribuído 
minha. mas , como já disse, é muito natural o relataria do Sr . mini tro da viação. 
que nós advogados, ao lermos processos, faça- Votação do projecto n. 26, de 1894, dis
mos um traço no meio de certas linhas, mas pondo que os bens das ordeds religiosas, de
sem intenção absolutamente de alterar o con- clarados proprios nacionaes ou como bens 
teúdo. vagos, mas que cnntinuarem ao serviço _do 

O SR . ÜLYi\IPIO DE CAMPOS dá um aparte. culto catholico. sejam reconhecidos proprie-
0 SR. GouvJl:A LIMA - Talvez a emenda da.rle da Igreja Catholica no uso ego o do 

seja peior do qne 0 soneto . v. Ex. requer a institutos ou pes ·oas religiosas que delles se 
eliminação des e trecho, Y Ex. póde 111a.n- a~ba vam de _po~s:i ao tempo dfl: pro~ulg:a
dar riscal-o ; mas fica consigna-ia esta minha çao _9-a. .eonstitu1çao da Repu blica (3 dis· 
explicação. cu sao) , 

Aproveitando a opportuuidade de achar-me E' poata a. Totos e approvada a se.,~inte 
na tribuna , onde raras vezes e com {;l'rande 1 emenda substitutiva. do art . 1° do prOJecto 
acanhamento me apresento, venho requerer n. 26, de 1894 : 
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Substitua-se o art. 1° pelo seguinte 1 
Art. 1. 0 Os bens das igrejas e confissões 

religiosas declarados proprios na.cionaes em 
-virtude das leis de mão morta ou como bens 

1° anno 

111 cadeira-Phllosophia do direito. 
2• cadeira-Direito romano. 

-vagos mas c1ue por concessão explicita ou im· 
plicita do governo continuaram ao S!:'rviço do 
culto das mesmas igreja ou confissões SêtO 
reconhecidos lJropriedades das respectivas 
igrejas, que delles se achav-am de posse por 
occasião da proclamação da Republica. 

Paragrapho unico. Não estão comprehen
didos na disposição deste artigo aquelles que 
já tenham sido utilizados pelo governo do 
tempo da promulgação da Constituição. 

S. R. - Sala das sessões, 14 de junho de 
1895.- Thoma<: C avalcanti. -Josd Bevitaqua . 
-Paula Ramos.-Pedro Moacyr. 

E' considefado prejudicado o art. l º do 
projecto n. 26, de 1894, lJem como a emenda 
a este offerecida pelo Sr. Coelho Cintra. 

Em seguida é posto a votos e approvado o 
seguinte art . 2º do projecto n. 26, de 1894. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
E' o substitutivo do projecto n. 26, de 1894 

assim appro,·ado em 3" discussão e enviado 
á Commissão de Redacção, 

E' approvado o requerimento do Sr. Serze· 
dello Corrêa, pedindo o adiamento da discu
são do projecto n. 80, de 1893, até que a 
Commissão Especial, dê parecer sobre o 
assumpto referente ao montepio. 

São successivamente postos? a votos e appro
vados em l" discusão os seguintes 

PROJECTOS 

N. 4 A - 1895 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . 0 Os cargos ele chefes das repartições 

de Fazenda da União serão exercidos. em 
commissão, por empregado do respectivo 
ministerio. 

Paragrapho unico. Os empregados de con
curso só poderão ser demittidos em virtude 
de processo administrativo, julgado pelo mi
nisterio respectivo. 

Art. 2. ° Ficam revogados o art, 9° da lei 
n. 191 B, de 30 de setembro de 1893 e mais 
disposições em contrario. 

N. 38 -1895 

O Congres ·o Nacional decreta. : 
Art. 1 . 0 A partir do primeiro anuo lectivo 

depois da publicaçã':o desta_ lei,.º ensino nas 
Faculdarles de Direito sera feito em cinco 
annos, distribuídas as materias de curso 
pelas seguintes cadeiras ; 

3" Direito-Direito publico e c0nstitucional. 

4° anno 

l" cadeira-Direito civil (3ª cadeira). 
2" cadeir1J:-Direito commercial (especial

mente o direito maritimo, fallencia e liqui
dação judiciaria). 

3ª cadeira-Tbeoria do processo civil com-
merciaI e criminal. ' 

4ª cadeirn.- Medicina publica. 

5° anno 

lª cadeira-Pratica forense (continuação 
da 3• cadeira do 4° anno). 

2" cadeira-Sciencia da administração e di
reito administrativo. 

3" cadeira-Historia do di1'eito e especial
mente do direi to nacional . 

4ª cadeira-Legislação comparada sobre o 
dil·eito privado. 

§ 1. 0 Para o ·ensino destas materias ha
verá Hl lentes cathedraticos e oito substi 
tutos, que serão : 

Um de direito romano, direito civil e legis-
lação comparada ; 

Um àe direito commercial ; 
Um de direito criminal; 
Um de medicina publica; 
pous de p1lilosophia do direito, direito p u

bltco e constitucional ; direito internacional 
publico e diplomacia, e direito nacional ; 

Um de economia politica, sciencia das :finan
ças e contabilidade do estado, sciencia. da 
administração e direito administrativo ; 

Um de theoria do processo civil, commer
cial e criminal e pratica forense. 

§ 2. 0 Os substitutos de direito romano, 
direito publico e constitmcional, direito com
mercial (2' cadeira) e medicina publica farão 
sempre cursos complementares sobre a parte 
do programma, que lhes for determinada 
pela congregação, ele accordo com o professor 
da respectiva cadeira. 

Estes cursos começarão quando entender 
conveniente a congregação; nunca, porém, 
depois de tres mezes da abertura das aulas. 

Os demais substitutos sómente farão 
cursos complementares cj.as outras materias, 
qtlrun~o assim julg·ar preciso a congregação e 
em virtude ele olicitação do professor da ca
doira. 

§ 3.0 As funcções de preparador das ca
dei~·as de medicina legal e hygiene serão ex
erciclas pelo substituto ele medicina publica, 
logo que vagarem os lagares de p1·eparadoi· 
actualmente providos: 
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Art. 2.0 To regimen da Faculdades de 
Direito erã.o ob·er,•ados os seguintes pre
ceitos: 

§ i.~ As aulas serão abel'tas no dia 15 de 
Inar<:o e encerradas do dia 15 de novembro. 

§ 2. 0 Os lentes das ca<leiras, cujas materias 
continuam a ser en~inada no anno seguinte, 
deverão pro eguir nellas ate que ee termine 
o curso respectivo. 

§ 3. º A prelecção durará uma hora, po
dendo o lento ouvir qualquer dos alumnos. 
I?ua~ Yezes por mez haverá exercício pra
ti<:<> • segundo a fórma que. o Lente deter
Illinar. 

§ 4. . º Para a verificação da frequencia. nas 
aulas haverá um livro especial, no qual in· 
screvcrão o n.lumnos os seus nomes. Deste 
livro, que ficará sob a g-uarda do prolessor 
da cadeira erã-0 extraltidas no fim de cada 
~ez as respectivas nota para o reconhe
Cllllento do numero rle faltas dadas pelo 
alumnos ; amxando-se edital no edificio em 
que funccionar a faculdade, afim de que 
:pos aro ser feitas as reclama<;ões, que forem 
JU ta . 

§ 5 . º Haverá. duas épocJs de exa:mes : a 
primeira, logo depois de encerradas as aulas 
e a segunda, 15 clias antes de começar o novo 
anno lectivo. 

§ 6. 0 Na primeira época sómente serão 
admittido a exame os estudantes matri
cularlos. 

• -a. ~egunda serão a mittido : 
a) o alumno, que em qualquer das aulas 

do curso que frequentar, comprehendldas as 
dos curso complementares, der 40 faltas, o 
qual por tal motivo não poderit ser arlmittido 
a. exame na primeira. época ; 

b lo alumnos de cur ~OS particulares com
prehendidos neJ ta classe todo os que não 
forem malriculados ; 

e) os reprovado na primeira época, paga 
por estes nova. ta:a i11tegral da matricula : 

rl) os alumnos matriculado . que por mo
tiYo ,justifica.do não tiverem feito exame na 
época anterior. 

O exame versará sobre o pontos que a 
commissão examinadora formular no acto, 
excepto para. os a.lumno contemplados na 
ultima classe. 

7. 0 Em nenhuma das épocas poderá o 
alumno er examinado na mnterias de mai. 
de um anno . 

O alumno que tiver prestado exame das 
matarias de um anno na primeira, época não 
poderá. ser a d mi ttido a exame da ma.terias do 
anno sub~equente nas guuda ópoca. 

O alumno, porém. reprovado sómente em 
uma das ma~rias do anno, p0tlerá matri
cular-se no curso imm clüi.to e prestar e,'ame 
das ilisciplinas deste anno cm qualquer das 

épocas, sendo primeiramente appro>ado na 
ma.teria do anno anterior. 

§ S. • As pro,·as e cripta e oral deverão ser 
fe~tas na: époc;t, annullando- se a prova es
c1·1pta, s1 por qualquer motivo o alumno não 
completar o exame . 

§ 9.º O alumno só poder;~ ter guia de uma 
pa.ra outra faculdade depois de ter prestado o 
exame do anuo . 

§ 10. As penas disciplinares applico.das 
por qualq':ler das faculdades officia.es ou a 
estas eqmparadas, serão respeitadas pelas 
outra . 

.-li'~ . 3.~ Fic_aID: ~balidos os cur os especiaes 
de c1en~1as Jur1~1cas, de sciencias sociaes 
de notariado; contmuando, porém o de sci
encias jurídicas por mais tres annos' o de sci
encias. sociaes por dous e o de not~riado por 
um, 1 nelles houver estudantes matriculados 
e que queiram coi;icluil-os; ob ervanrlo-_e 
em tae cur os o reg1men adaptado por esta 
lei . 

Art . 4.0 Os lentes da cadeiras extinctas e 
os actuaes substitutos serão transferidos para 
as novas cadeira e para os lagares de sub
stitutos creados por esta lei; precedendo pro
posta da congrega<:ão respecti•a. Os a.ctuaes 
profe~ ·ore de philosophla e historia de direi
to e de direito nacional continuarão a exer
cer: o primeiro, a cadeira de philosophia de 
direito e o segundo a. de historia, especial
mente do direito nacional. 

Paragra.pho unico. O lente cathedratico 
que não fõr aproveitado. ficará, todavia' 
go ando de todas as suas regalias, até qu~ 
vagando q~alriuer cadeira, seja encarre
gado do ensrno da materia nella comprehen
dida . 

Art. 5 .. º A~ faculdades livres, para. serem 
reconhec1rlas e pod~rem gozar das regalias e 
>anta.gens estabelecidas na legislação viaen
te, deverão ter um ~a.trimoni~ ~e 50: 000$, 
representado po~ ~polices da d1v1da publica 
g~ml ou pelo edific10 em que as mesmas func
~10na._rem. e provar uma frequencia nunca 
inferior ª· 30 alumnos por espaço de dou 
~os, alem _da. o ervancia. do regimen de 
ensmo prescr1pto nesta. lei. 
. Pa,rngro.pbo unico. A's actuaes faculdades 

llvres ~ co_n~edido o prazo de cinco annos para 
a. constitmçao deste patrimonio. 

. A.rt. 6.• A faculda.tl.es livre deverão orga.
n_isar os seu estatuto· de accordo com o re
gunen adaptado na presente lei. 

Art . 7. º O governo nomeará para. cada 
uma das faculclades livres um .fiscal de reco
nhecida competencia scientifica em assum
pto" de eu ino juridico. o qual em relatorios 
semestrae exporá. quanto houver verificado 
sobre o proara.mma e merecimento do eu ino, 
marcha do proce o dos exames, natureza 
das provas exhibidus e, llnalmente, sobre a 
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observancia da legi laç1o em vigor, quer 
quanto ás condições de admissão ú. malricula 
quer qua.nto ao regimen do en ino adaptado 
nas re.teridas faculdades. 

Art. 8 . ~ A admi sã.o á. matricula sem pre
enchimento das condições exigidas na lei, ou 
a inobservancia. das regra estatuidas para 
o processo dos exames verificados, por de
nuncia do fiscal, ou de qualquer cidadão, em 
'inquerito para tal fim ordenado, com 3.1:!;
diencia. da faculditde, darã. Jogar á su, pensao 
da mesma faculdade por um ou dou annes. 

§ 1. 0 Verificada a pratica de abuso quanto 
á identidade dos alumnos nos exames ou col
lação dos gráos, immediatamente será cas
sado á instituição o titulo de taculdadt: 
com as preroaativas a elle inherente:; . So 
por decreto ~erá ser suspensa a facul
dade ou cassa lo o seu titulo. 

§ 2. 0 As irregularidades ou abusos de ou
tra natureza, que acarretem o a?atimenLo ~o 
nível moral do ensino nestes institutos, clara.o 
Jogar á. censura publica. . 

Art. 9. o O fiscaes perceberão a grafa fi?3-
ção annual r e 2:400~· paga pe~a respectrrn 
FaculJade Liue, que a recolhera m presta
ções semestraes á repartição l'ederal pelo go
verno designada. 

Art. 10 . o governo expedirá os estatutos 
e regulamento preciso~ par~~ execução desta 
lei con olidando as d1spos1çoes das actuaes 
in~tituições de ensino jurídico, que continua
rem em vigor. 

Art. ll. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS (pela o.·dem) 
requer dispensa rle _interstício par~ que_ o 
projecto n. 38, de 189:>, entre em 3• chscussao. 

Consultada a Camara concede a dispensa 
pedida. 

E' pClsto a voto e approvado o requeri
mento do r . Alberto Torres, para que o pro
.iecto n. 59, de 1894, vá á. c9mmissão de di
plomacia e tratados e volte a do orçamento. 

E' anounciada a votação do projecto n. 28, 
de 1895, declarando cargos vitalicios os otn
cios de contador dos juízes do Districto Fe
deral ( 2" discussão ). 

E' posto a v~tos e approvado o seguinte 
art. I 0 do pro3ecto n. 28, de 1895: 

Art. l.º Os officios d~ contador ~os .i.u~zes 
do Districto Federal, sao cargos v1ctalic1os. 

E' po to a votos e rejeitado o art. 2° do 
lllesmo projecto. 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
art. 3" do mesmo projecto: 

Revogam- e as disposições em contrario. 

E' o projecto assim emendado e enviado .J. 
cornmissão de constituição, legislação e jus· 
tiça para redigil-o para 3 • di cu~são . 

E' annnnciada a votação do projecto n. 218. 
de 18~4. !estabelecendo o Jogar de professor 
de pr1me1ras lettros do Arsenal de Marinha 
da <:Japital, creado pelo regulamento de 2 de 
ma10 de 1874, e dá outras providencias ( 211 

discussão ) . 
E' posta a votos e a.pprovada. a. seguinte 

emenda sub titutiva do a.rt. 1° do projecto 
n. 218, de 1894: 

Redija-se assim o art . l •-Fica restabeleci
do o logar de professor de primeiras lettras 
do Arsenal de Marinha da Capital Federal. 
creado pelo regulamento de 2 de maio de 
1874, com os vencimentos annuaes de 2:400. ·. 

S. R. Sala das sessões, 14 de junho del895. 
-illa1·iano Ramos.-Caraccioto.-Liw;; Adot
pho . -Simao dei Gwnha.-Lui:; Domingues. 

E' considerado prejudicado o art. l 0 do mes
mo projecto n. 21 , de 1894. 

E' posto a votos e rejeitado o art. 2• do 
nesmo projecto n. 218, de 1894, o qual ap
provado e assim emendado é enviado á com
missão de marinha e guerra para redigil-o 
para 3 • discu 'lo . 

E' annunciada a votação do projecton. 201, 
de 1894, declarando extincta a divida em que 
ficou para com a Fazenrla Nacional o falleci
do coronel do exercito Wenceslau Fr·eirc de 
Carvalho (2ª discussão) . 

São successivamente postos a votos e ap
provados em 2 discussão os seguintes artigos 
do projecto n. 201 de 1894: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . l .•E' declarada extincta a divida em 

que ficou para com a Fazenda Nacional o 
fallecido coronel do exercite "\Venceslau 
Freire de carvalho, ce:;sando portanto os 
descontos a que estão sujeitos os seus venci
mentos. 

Art 2 . 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' posto a votos e rejeitado em 3• disca são 
o projecto n .141, de l 8!J4 , mandando reverter 
ao serviço activo do exercito o capitão refor
mado Jeronymo Ferreira França, e interpre
tando o art. ü0

, n. 2, da lei n. 648, de 18 de 
agosto de 1852. 

E" posto a votos e rejeitado em Iª rliscussão 
o pl'ojedo n. 214, de 1894 concenendo ao 
Banco Iniciador de Melhoramentos, cessiona
rio do contracto celebra•lo em 27 de agosto 
de l 8ü0, para fundação de 20 nucleos agríco
las no estados 110 norte, com o engenheiro 
Jo e Americo dos 'autos, o prazo de dous 
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annos para a constituição definith·a do pri
meiro desse nucleos, denominado-Iniciador 
-funda.do no municipio da Barra do Rio das 
Contas,no Estarlo da Bahia; ficando "em efi'eito 
a conce...<;São dos ezenove r tantes . 

Con ultada, a ca.ma.ra. consente na. re irada. 
do requerimento do r. Cunha Lima., rela.favo 
aos negocios da Parahyba. 

E' annunc~ada a ~ª di cu sã.o do proJecto 
n. 36, de 1890, autor1sando o governo n abrir 
um credito upplementar ã verba- Exercício 
findos- do vigente exercício do • lini teria da 
Fazenda na. importancia. de 25 :OOOS, para. 
pagamento ela indemni açã.o devida ao ne· 
gociantes Pedro Dénis & C., por prej uizos, 
perdas e damnos que so:ITreram na venda de 
:xarque. 

São ucc ~i-.amente po to: a. voto.:: e appr . 
vados em 2• di cusSã.o os eguintes artigo do 
projecto n. 36, de 1895: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." E o croveroo a.utorisado a abrir 

um credito supplementar por conta. da. verba 
- E:ercicios findo~ - do vigente ex:ercicio, 
pelo Ministerio da Fazenda, na. importa.ncia. 
de duzento e cincoenta. contos (250:000,'·), 
para pagamento da. indemnisação devida aos 
negociantes Pedro Déni & C •• por prejuízos, 
perdas e da.moos que so:tfreram, vendendo no 
proprio mercado productor um ca l're.,"l!.rnen to 
de xarque que haviam de pachado para. o 
Brazil, depois rle cumprida todas as xigen
cias impostas para. o recebimento do genero e 
que aqui não foi recebido por determinação 
do governo. 

Art . 2. 0 Revogam-se as dispo içõe.s em coo· 
traria. 

O Sr. Frederico Bo.-ges (pela 
ordem) - Requeiro verificação da votação. 

O Sr . .. A .. ug;u,.;to Scv ro - Peço 
a palavra pela. ordem. 

O SR. PRESIDE TEJ-Tem a palavra. pela 
ordem o Sr. Augusto Severo. 

O r. Aup;usto ev ro (J1ela 
01·dem) - r. presidente na qualidw e der 
Jator do projecto, que e >ai Yotar, e que 
mereceu reparo d nobre deputa.do p lo 
Ceará, julgo-me na obrigação de dizer al
gumas palavras, não em na defoza, porque 
esta. está. completa na ::\Iensagem em que o 
illu tre cidadão Presidente da. Republica li
citou o credito rlo 'ongres:;o. 

A indemni otção ê devida. em virtud de 
m~didas que o governo, sab~a.mente pruden~e 
foi obrigado,a tomar para hvra.r-no J.e mais 
terrivel das epidemiasque esteve, por tantos 
mezes a ameaçar-no . 

Quando o governo prohibiu a entmda de 
navios vindo de .1 ntevidéo, e antes que a 
noticia fosse communicada aos nos os repre
sentantes alli, partiu de se porto pa.ra o 
Brazil, um carregamento de xarque, compe
t.entc legalmente despachado pelo nosso 
Con ulado . .Aqui chegando, não pUde r re
cebido, tendo de vol ar com serio prejuizos 
na carga. 

Levantada a questão de indemnisação, que 
os rlonos da. carga avaliavam em quantia 
muito superior a 300 contos, o governo con
~eguiu a.ccorda.r com a legação franceza. que 
a m ma fos e de r-0 conto .. 

Ahi está a origem do credito. 
o SR. FREDERICO BORGES - Isto não está 

em discu seio. 

o R . AGGG TO EVERo- Tenbo o direito 
de pedir a. pala.na. pela. ordem para encami
nhar a -votação, e é o que estou tazendo. 

o Su .. Aur:u TO MONTE EGRo-E' cou a li
quidada, só falta dinheiro pa.ra pagar. 

o SR • . J É CARLO - uero ~ ber si foi dP.
>ido á. revolta. ? 

o a . AUGUSTO EVERO - ão, ao cholera. 
Procedendo-se a votação verifica- e ter 

sido a.pprovado em 2• discussão o projecto 
n . :fü, de 1895. 

E' sem debat.e appromdo em 3• cliscus 1io e 
enviado à commi· - de reda.cção o seguinte 

PEOJECTO N. 48 DE 1895 

( 113 A de 189./. ) 

O Congresso • acional decreta : 
Art. l 0 As estradas de feno construidas 

pelo estados, ou por companhias particula
res. que forem prolongamento ou ramaes das 
do. nião ou que a e e liaarem terão de 
tran porte gratuito nas estradas da União 
para as locomotivas, cal'r , wagons, trilhos 
e mais material metaUico destina.elo á sua 
con trucção. 

Paragra.pho unico. Só terão direito a e te 
favor as estr.\das que ainda não ti,·er~m 
renda liquida ou a. tiverem interior a o'• 
sobre o capital nellas etrectiva.men te em
pregado, ces ando o mesmo logo que <t refe· 
rida renda attiuja aquelüi porcentagem. 

Art. 2." No re1mlamenlo que expedir para 
a ex:ecuç;-;o de:; ta. lei. o Pr iderrt;e da Re
publica. fie, autnri~·tdo a impõr multa de um 
a cinco conto de rei· ás trad que, por 
qualquer modo, abusarem ela concessão que 
ll1es e feita, podendo suspender o favor men
cionado áquellas estradas que para obtel-o, 
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verificar se haverem dado informações falsas 
ou fraudulentas. 

Art. 3. ° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

E' annunciada a di cussão nnica da emen
da do Senado ao projecto n. 37, de 189, 
considerando prorogados até junho de 1885 e 
dezembro ele 1896 os prazos para conclusão 
das obras da Estrada do Ferro de Caxias a 
S. José de Cajazeirase iniciação das do. Es
trada. de Ferro caxías ao Araguaya.; 

Ninguem pedindo a. palavra é encerrada a 
discussão. 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda do Senado ao project.o da Camara 
dos deputados, relativa á. prorogação de prazo 
para. conclusão das obras da Estrada. de 
Ferro de Caxia.s as. José de Caja,zeiras; 

SUJJprinuim-se da f" parte da vroposiçiio a.~ 
seguites 11atavrw; - ate 30 ele junho -ate 
Caja::eiras. 

E o prQiecto assim emendado e enviado á. 
commi são de redacçã.o. 

E' sem clebn.te. approv:ad_ç> em disc~ssão 
unica e envia.d•~ a comm1ssao de redncçao o 
seguinte 

PROJECTO n. 35 de 1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica relevada a D. Fr::tncisca 

da Serra CarneiJ.•o Dutra a pre cripç;ão em 
que incorreu para perc~be_r a di.fferença de 
meio oldo a que tem direito de 1871 a 1887; 
revogam-se as disposições em contrario. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER. N. 25 DE 1885 

Itideferc o ,·equel"iincnto eni que os aspira1ites 
de marlnlui ind1~Uados velo decreto de 1 rle 
janeiro de 1 95 pecleni a .~ua recntrnrlri na 

'Escola J.Vavut o que lhe.• sejam dadas "s cer
tidõe.• do.< e .• ·ames, segundo a St!et 11ppliet.1çüo 
cooi aprove;tanie11to no an,10 de 1893 nté o 
dia em que 1·ebentoi• ri 1·cvolta. conw deter 
mina o decreto 1i. 206, rle 26 de setembro 
de 189d, sem clisci·imiirnçtio al,r1uma. 

A estranha prctençã~ ~bre a qual ~em _rle 
manifestar-«e a Comm1ssao de Const1tuçao, 
Legislação e ,Justiça. ~r.a preciso ;vel-a para 
admitt.ir a sua poss1lnhdade. 

Ao decl;1rar·se a revolta de 6 de setembro, 
os a pirantes da. Escola Naval dividiram- ·e 
cm dous cn.mpos: uns que, em nome de uma. 

censuravel solidariedade de classo, quantlo a 
força armada nacional não pórle Pm ca o al
~m. constituir « umn, classe >), csquecPram a 
d1gmdnde de soldados e o patriotismo ele bra
zileiro ; o~tros que,a despeito de educções de 
toda espec1e, a despeito de sua mocidade e 
das falsas suggestões do companheirismo, 
souberam at~ o fim cumpir o seu dever. 

Como era JU to, o cbef'e do Poder Executivo 
e o Conf_rresso ~ acional galard0<'\r: m este· ul
~~mo , já. concedendo-lhe. honras de po tos, 
,Ja or~enanrlo que se considerassem ~tpprova
dos, .rndependente elo exames, por simples 
mé~1a das notas obtidas dumnte o anuo . 

. E este segundo premio o que pedem os as
ptrantes revoltosos, a que um decreto de in
dulto, de l ~le.\aneiro,perdoou a p na de que 
eram pa ivers pelo crime de deserção. Não 
lhes basta, portanto, o perdão; não lhes ba;:;ta 
que so tenha feito silencio nos seus processos, 
que poderiam revelar Ol'imes de outras na
turezas; não veem requerer ao Conaresso a 
amni tia para. um apagamento mais ~mpleto 
das sua faltas :-querem que se lhes dê a 
mesma recompensa que foi dada aos seus 
bravos e leaes companheiros, que nem um 
momento esqueceram a honra da p1·opria far
da, a g1•andeza da Patria, a grandeza da 
Republica.. 

Pretendem os upplicantes que tal concessão 
decorr~, com . um ~reito, rio indulto que 
lhes fo1 concedirlo. Nao pedem, '-'Xigem. Que
rem, segu_ndo os seus proprio~ termos, que se 
lhes vrov~7a nesse dwcito. E na.o ha cm tedn. a 
reclamar.ão palavra algnma que rlenote. 
quando se referem ã. revolta, que de qualquer 
modo a condemnam _ 
~em indulto, nem amni. tia alguma, por 

mais amplos que fossem, poderiam, entre
tanto, chegar a in,justiça revoltante de ex
ceder o apa.gamento rlas faltas para atti.ngir o 
extremo e dar o galardão rlos bravos. dos 
leaes, dos di,!mOS ao que apenas um perdão 
clemente põde esquecer as fültas. 

O proprio indulto do 1 de ,janeiro iá ultra
passou, talvez, os limites constitucionaes . De 
facto, o indu~to só ~le".e vir depois rla sen
tença final. So a a.mm· tia., faculdadecxclusi va 
do Poder Legi lativo, póde intervir antes 
della. A aumistia, que é. como a sua propria. 
etymologia o diz, o c.~quecimcnto, estende-sn 
at~ mesmo a.o facto iuicifll arguido, sobre 
CUJ_a .natureza delictuosa, ou não, nem mais' 
é licito discutir. , 'o regímen monarcbico. 
ambas_ essas a.ttribniçües e ·ta.varo euJeixadas 
nas mao do Poder :\Iod rador. Me mo as'im, 
no entretanto, a Con ·tituição, longe de con
L'undil-as, claramente as separava. (Const. cio 
lmp .. , art. lOJ, §~ 8" e 9t• ). 
_O imperador, porem, tr;1 tan1lo·.c' tle d se1·

ç•10: _de pra': do exerci lo e lh:t armad<L, 11 ·;tV<L 
do direito de graça ante de qualquer coudc-



SESSÃO Ehl 15 DE JUNHO DE 1895 - 289 

lllnação final, sem consideral-o acto expresso 
de amnistia . Dado, entrehnto, que esse di
reito de amnistia tambem lhe era conferido, a 
questã de apurar o termos tornava-se até 
certo ponto secundaria, o que não occorre no 
regimen actual, onde o direito de graça do 
~xecutivo é duas vezes limitado: ao simples 
indulto e sómente dos crimes que não forem 
de responsabilidade. 

A praxe da monarchia tem, comturlo, sido 
perpetuada ; e foi em virtude della que o 
Presidente da Republica se achou autorisado 
ao perdão de l de.janeiro. E' esse acto de ma.-

1 gnanima benevolencia que os que beneficia
ram delle querem converter em titulo de rei
Vindicações, não jade mais completo perdão, 
lllas dos mesmos premios e recompensas só 
devirlo á lealdade e ao patriotice heroísmo 
dos que souberam bonrar a sua farda. 

A Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça aclta, portanto, que deve ser indefe
rida a pretencão dos supplicantes : a appro
"Vaçã.o por médias de exames foi um premio 
concedido aos a pirante que fizeram parte 
da esquadra legal. O Governo agiu bem não 
fazendo extensiva tal concessão aos aspiran
tes revoltosos indultados em 1 de janeiro. 

Quanto á readmissão na Escola Naval,cabe 
lllelhor á Commmissão de Marinha e Guerra 
apreciar os motivos regulamentare" e de dis
ciplina que rlevam, ou não, aconselhai-a. 

Sala das commis ões, 15 de junho de 1895. 
- V. de J.fello, presidente.-Meclefros e Albi~
quei·que, relator. -Erico Coetho. -F. '1.'olen
tino .-Mai·tins Costa Junior . 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO N. 58 DE 1895 

Dispõe que a effcctividade do ca2iitrío . de mm· 
e .guerra Thcotonio Coellw Cerqueira Car
valho seja contada neste posto, para todos 
os effcitos, de 11 de setembro de 1893 

A commissão de marinha e guerra, a que 
foram presentes a petição e mais papeis em 
que o capitão de mar e guerra Theotonio 
Coelho Cerqueira carvalho reclama contra 
a preterição que soffreu na promoção áquelle 
posto, verificando que em 11 de setembro de 
1893, data em que foi promovido um capi
tão de fragata mais moderno do que o reque
rente, possuia este todos quesitos do decreto 
n. 5461, de 12 de novembro de 1873, e to
camlo a promoção á quota. de antiguirlade de 
de accordo com os:-:§ 3 ' e 4° do art. 8° do re
gulamento a que se re1ere o citado decreto, 
devia nella ser contemplado, pois já em gra
duado naquelle posto de 13 de setembro de 
1892, em virtude de consulta do Supremo 

Camara V. ll 

Tribunal Militar, verificanrlo ainda que sub
sequentemente áquella data outras prbmo
ções ao posto de capitão do mar e guerra se 
deram, continuando, entretanto, nelle gra
duado o requerente, sendo deste modo preju
dicado não só na effectividade do posto como 
em sua vantagens, é de parecer que seja ap
provado o seguinte 

Pi·ojecto 

O Congresso Nacional re olve: 
Art. 1. 0 A effectividade do capitão de mar 

e guerra Thcotoni.o Coelho Cerqueira Carva
lho será contada neste posto, pa.1·a. todos os 
effeitos, de 11 de setembro de 1893. 

Art. 2. 0 Revogam- e as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, de junh<1 de l 95. 
-Gab?'iel Snlgado, presiclenLe .-Carlos .Joi·ge, 
rela.tor.-Thoma~ C'avalcante . -Antonio ele Si
queira. -Ovidio Abrantes. 

O Sr. Presidente - E gota.das as 
ma.terias da ordem elo dia, de igno para se
gunda-feira, 17 do corrente, a seguinte ordem 
do dia: 

3• discussão do projecto n. 10 B, de 1895, 
mantendo na commi são rle guardas-marinha, 
para todos cs effeitos, ate a conclusão do re
spectivo curso, os aspirantes commissionados 
nesse posto e que -;erviram na e quadra legal 
e aas flotilhas durante a revolta, e dá outras 
providencias. (Redacção para 3° discussão do 
projecto n. 10 A, de 1895); 

2' discussão do projecto n. 38, de 1895, re
organisando o ensino nas faculdades de di
reito ; 

3" discussão do project.o n. 25, de 1895,con
cedendo á Empreza Inrlustrial de Melhora
mentos no Brazil, cessionaria da Estrada de 
Ferro de. r 1azareth ao Crato, prorogação de 
prazo até 31 de dezembro de 1896, para co
meço das OlJras de continuação da mesma 
via ferrea. (Redacção para 311 discussão da 
emenda do projecto n. 152, de 1894) ; 

3'.' discussão do projecto n. 3-, de J 895, au
tor1sando o governo a rever o regulamento 
e. prograroma de estudo do Gymnasi Na-
01onal. (Redacção para 3 1 di cu ;,ão do pro· 
ject? n. 2Q5, de. 1894) ; _ 

D1s?ussao umca do projecto n. 52, de 1890, 
autorrando o Pnder Executrvo a manrlar 
coutar, para os e.lleitos da jubilação no logar 
de lente do Gymna io Ja.c1onal, o tempo em 
que serviu na a.rmada rnicional o l º cirur
gião reformado Dr. Joaquim Monteiro Cami
nhoá; 

Discussão previa sobre a preferencia elo 
projecto que devo servir de base á discussão 

37 
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entre o oiierecido pela Commissão de Consti-" Torres, Erico Coelho, Fonseca Portella, Eu
tu içíto, Legislação e Justiça sob o n . 53 e os zebio de Queiroz, Costa Azevedo, Silva Cas· 
do;us outros sobre o mesmo assumpto ; tro, Nilo Peçanha, Agostinho Vidal, Sebastião 

Discussão unica do projecto n. 33, de 1805 de Lacerda Paulino de Souza Junior, Campo
autorisando o Poder Executivo a conceder ao lina, Lima. Duarte, Carvalho Mourão, Vaz de 
bacharel :\Ianoel Porpbirio de Oliveira Santos Mello, Chagas Lobato, João Pen ido, Gonçal· 
juiz seccional do Estado do Rio Grande <lo ves Ramos, Luiz Detsi, Alvaro Botelho Leo
Norte, um anno de licença com ordenado, nel Filho, Ribeiro de Almeida, Ferreirà Pi
para tratar ele sua saude onde lhe con- res, Valladares, A1·thur Torres, Manoel Ful· 
vier ; gencio, Simão da Cunha, Olegario Maciel, 

DiscusEão unica do pro.jecton.231, de 1893, Paraisa Çavalcanti, Lindolpho Caetano, AI
elevando a IOO,' mensaes a pensão de que fredo Ellis. Paulo Queiroz, Dino Bueno, Gus
gosa D: Constança Leopoldina de Albuquer- tavo _Godoy, Bueno de Andrade, Padua Salles, 
que, vmva do capitão Francisco de Paula e Paulmo C~.rlos, Francisco Glicerio, Furtado, 
Albuquerquo. He~·n:ieneglldo de Moraes, Alves ele Castro, 

Levanta-se a ses ... ão ás 2 horas da tarde. Ovidio Abra1!-tes, Urbano de ~ouveia, ,'avier 
do yalle, Lmz Adolpho, Ma.l'lano Ramo" Ca· 
rac1olo, Lauro Mnller, Paula Ramos Fran
cisco Tolentino, Emilio Blum Lamenha. Lins, 

32" SESSÃO ]Ji\I 17 DE ,TUNilO DE 1895 

Pi·es:dencia elos Srs . Artliur Rios, (1° ·vice
p1·es idcnte), Costa A:;;evcdo (2'' v ice-presi
dente) e Arthur Rios (1~ 11ice- presidente) 

Ao meio-ilia procede-se á chamada., ã qual 
respondem os Srs.: A1·thur Rios, Tllomaz 
Delfina. Coelho Lisboa, Tavares de Lyra, 
Alencar Guimarães, Sá Peixoto, Lima Bacury, 
Fileto Pires, Gabriel Salgado, Matta Bacellar, 
Augusto Montenegro, Carlos de Novaes, Bri
cio Filho, Hollanda de Lima, Benedicto Leite, 
Costa Rodrigues, Gustavo Veras, Eduardo de 
Berrêdo ogueira Paranagua, Anisio de 
Abreu, Àrthur cle Vasconcellos, Pires Fer
reira Frederico Borge , Gonçalo de Lagos, 
Torr~s Portugal, Tbomaz Calvacanti, Ilrle
fonso Lima, João Lopes, Pedro Borges, Fran
cisco Benevolo, Helvecio Monte, José Bevila
qua, Augusto ~evero, Fr~ncisco Gurgel, Cu
nha Lima, Silva Mariz, Cb.ateaubriand 
Arthur Orlando, Tolentino de Carvalho: 
Martins Junior, Pereira de Lyra, José Ma
riano, Gaspar Drumon~,. Coelho Cintra, 
Luiz de Andrarle, Armm10 Tavares, Mar
cionilo Lins, Oornolio ela Fonseca, Lol1renço 
de Sá, Madeiro e Albuquerque, Gonç~alves 
faia. Carlos .Jorge. Fernandes Lima, Araujo 

Góes, Rocha Cavalcanti. Octaviano Loureiro, 
Olympio dE'. Campos,_ Me!1ezes Prado, Ge.mi
niano Braz1l, Gouveia Lima, Santos Pereira, 
Au gU1:;to de Freitas, Neiva, Milton, Francisco 
Sodrr, Tosta. Manoel Caetano, Aristides de 
Queiroz. Eduardo Ramos P..i.ul, Guimarães, 
Leove"'ildo Filgueiras, José f"nacio. Fiavio 
de Araujo, Tolentino dos 8autos, Sebastião 
Landulpho, Paranl1os N~ontenegro, Athayrle 
Junior, To1·quato Moreira, Oaldino Lor·cto, 
Antonio de Siqueira, José Carlos, Lopes Tro
vão, O;;c'l.r Godoy, Amerieo ele MaHos,AllJerto 

Fonseca Guimarães, Martins Costa, Marçal 
Escobar:, Perei_ra ela Costa, Apparicio Mari
ense, Rlvadavia Oorrêa, Yictorino Monteiro 
Pinto da Rocha, Vespasiano de Albuquerque 
e Francisco Alencastro. 

Abreu-se a sessão. 
Deixam de compare~r com c~usa partici

pada os Srs. H.osa e Silva, Eneas Martins 
Luiz Domingues, Junqueira Ayres , Miguei 
Pernambuco. Clementrno do Monte Zama 
Vergne de Abreu, Rodrigues Lima ' Marco: 
lino Moura, !::lerzedelio Corrêa Alcin'do Gua
nabara, Lins de Vasconcellos,' Julio Santos, 
Pane<: de Leon, Urbano Marconcles, Mayrink, 
Almeida Gomes, Lanrlulpho de Magiill1ães, 
.Toão Luiz, Monteiro de Barros, Fortes Jun
queira, Francisco Veiga, Lamounier Godo· 
fredo, Rodolpho Abreu, Theotonio de iaga
lhães, Pinto da Fonseca, Carlos das Chagas, 
Lamartine, Costa Machado, Almeida Noguei
ra, Domingues de Castro, Adolpho Gordo, Mo
reira da Silva, Cincinato Braga, Almeida Tor
res, Angelo Pinheiro e Aureliano Barbosa. 

E sem causa. os rs. Viveiros, Christino 
Cruz, Trindade, Cleto unes, França ar
valho, Belisario de Souza, Ernesto Brazi lio, 
Barros Franco Junior, Ferraz Junior, Octa
viano ele Brito,Cupertino de Siqueira, Domin· 
go ' rle Morae ·,Costa J uni01•, Vieira O.e Moracs, 
Casemiro da I ocha., Rrazilio da Luz e Pedeo 
Moacyr . 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

O SR . l 0 Smcai;:TARIO procede ~L leitura lo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofiicios: 
Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de 

15 elo cor.rente, sati::ifazendo a requisição desta 
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Camara, no offici sob o n . 68, de 12 do cor
rente mez.-A' quem fez a requisição (Sr. 
deputado Hermenegildo de Moraes). 

Do mesmo ministerio, de igual data, satis
fazendo a requi ição de ta Camara, no otlicio 
n. 67, de 12 de·-te mez.- A' quem fez are
a. requi ição (a 'ommi ão de Marinha e 
Guerra). 

allegam não ter tido o conveniente de >tino, 
pedem prorogação de prazo, constante da 
clausula. 5" elo decreto n. 8G2, ele 1890 etc ., 
etc. - A' Commis ão de Orçamento . 

Requerimentos: 
De Augu to de Almeida Torres, propondo

se assumir por si ou pela. companhia que 
orga.nisa.r, a construcç.ão 1 a rede complemen
tar de sy tema de viação ferrea da Repu
blica. - A's Commissões de Obras Publicas o 
Especial, incumbida da revisão do pln.no de 
Viação geral. 

Do Eduar1lo Limpo de Abreu e Ga. lon de 
Poli, pedindo isenção de direitos de import:i
ção para o petroleo bruto em cada um dos 
Estados da União, visto pretenderem explo
rar em Iargti escala a industria ele r efinação 
do petroleo.-A' Comrnissão de Fazend<t e In
dustria. 

Do empregado· da secretaria do Supremo 
Tribunal Militar, pedinrlo a quiparação rle 
seus vencimentos na ordem das respectivas 
cathegorias, aos dos empregados ela secretaria 
do Ministerio da Guerra.- A' Commissão Es
pecial de que é presidente o Sr. Manoel Cae
tano. 

Da Thc Equitaúfo Li{e ris·urnncc Society o{ 
thc United State~, pedindo a nomeação tle uma. 
cornmiss5.o rle tnquerito, quo examine os 
livros da companhfü ê verifique se tem cum
priilo clau ulas da lei que rege a sua exi · 
tencia. -Inteirada . Ao Archivo . 

Dos inspectore de alumno e l1edel do 
Externato do Gymnasio .Nacional, pedindo 
augmento ele vencimentos.- A' Commissão 
Especial de que é }Jresiclente o Sr. Manoel 
Caetano . 

De Rita Con tança. Ferreira. àa. Camara 
viuva do 2° cirurgião do exercito, pedindo 
pagamento do meio soldo de seu finado ma
l'iclo desrle a data ele seu 1hllecimento, cm 3 
de .iutho de 1863 a 15 de junh de 18 2. pelos 
motivo que allega.- A' Commi:ssão de Fa
zenda. 

De nu Pn~ iarelli. viuva de Nic Iáu Ad· 
1lesi:;o, 2" sargento, 2° machinista do corpo de 
bombeiros desta capital, pedindo uma pensão. 
-A' Commissão de Pensões e ontas. 

Da Companhia Viação Ferrea apucaby, 
ce&;iona.ria. do Dr. Franci co . lar·linho e ou
tro na parte a elle pertencente na. conce ão 
que lhes foi dada e ao Banco Constructor do 
Brazil, pu.ra a consLrucção 11e uma linha 
1'er1·ea c·utro Catalão e ai frontoira da Bolivia, 
alluclindo a um requerimento anterior que 

o Sr. Preside n :te- Devo prevenir 
ã. Cam que o avulso que traz a ordem do dia 
de hoje contém no pl'inciplo um erro; a.nnun
ci'.L a votação dos segtúntes projectos :n .10 B, 
de 1895 em · 11 cli cussiio, o outros. Este pro
jecto não tem de ser votado; sua. 8• di·eussão 
inicia-~e hoje, como con tn. da acta. Portanto 
e um erro de impr ã.o o annuncio da. sua 
votação. 

O Sr. Medeh•os e Albuquer
que - Sr. presidente, venho apenas fazer 
um pequeno pedido ti Camara. 

Como V. Ex. tem visto, p:l.l'eceque vae 
predominando nas intençõe da Gamara. no
mear pequenas commis"ões especiaes para 
apresentarem projcctos de lei sobre certos 
pontos da Constiilu içí:to, que carecem urgen
temente de ser regulamentados . 

Ainda ha. pouco se pediu nesta. Ca.mara a. 
regulamentação da lei ·10 estado de sitio e 
muito justamente foi concedida. 

Agora venho eu e outros companheiros pe
clir a regulamentaoõ.o de outi·o artigo não 
menos importante, o que diz respeito á. liber
d~ de de impren a. 

Como V. Ex .sabe nossa Constituição di põe 
uma clausula especial prohibindo o anony
ma.to na imprensa.. 

Esta disposição não foi de modo algum re
gulamentada, salvo om um ou dous Esta.dos, 
que. aliás inconstitucioni.:.lmente, quanto a.o 
meio de execução, procuram realisar a. clau
sula. consti tuciona.l. 

E' para acabar com esta irregularidade que 
eu e meus companheiros vimos pedir áV .Ex. 
e a Camaro. que nomeio uma pequetla com
mi são que estude este o.;; umpto, e dentro do 
p ueo tempo trate de apresentar um projecto 
ne:te antido. 

Evidentemente · preciso que estas commi · 
sões niio vão se degenerando em commi ões 
houorarias das quaes, uma vez eleitas, não 
ba mais noticia. 

Pos o follar deste motlo porque. embor& fa
zendo parte de chvers:ts commL ·ões. asseguro 
que toda eUa trabalh m dfectiv mente. . 

As im mando n l.Ie a o se"uinte requeri
mento. (U.) 

Vem á Mesa, e lido, apoiado, :{>Osto em dis
cus~-o. que é adiada por ter pedido a palavra 
o r. Valladare. , o eguinte 

Rcqiiari 111ento 

l~equeromos se nomeie uma commissão do 
oinco mo1nbros para apresentar ttm projecto 
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de lei sobre o§ 13 do art. 72 da Constituição 
acerca da liberdade de ünpren a . 

S . ~ .-Sala das sessões,17 de junho de 1895. 
Medeiros e Albuqv.erqv.e.-Tho;11rr;; Ca'IJatcanti. 
-Pinto da Rocha.-Be11edicto Leite . 

O Sr. L~uro. Muller- Sr . presi
dente, trago a consideração da Camara dos 
~rs . . Deputa•los um projoctoque elaborei com 
mtwto de provocar a attenção dos mais com
petent~ para uma questão que se me afigura 
de alta unportancia administrativa, como po
litica.. 

Quando na Constituinte 1ive a satlsfação 
de ver approvada pela assembléa a disposição 
que con.stitue hoje o art. 3° da nossa Consti
tuição, que se refere á. mudança da capital 
da Republica para o interior do paiz, fui o 
incumbido pelos meus companheiros de apre
sentar da tribuna este projecto que teve 
daquella assembléa a maior acceitação. 

Posteriormente o Congresso Nacional já se 
tem occupado com a execução daquella dispo
sição constitucional, em que todavia se te
nha dado, ao que me parece, um caracter 
regular aos trabalhos estabelecidos, por isso 
que elles só teem sido feitos em virtude de 
disposições orçamentarias que, votando ver
bas, não cogitam comtudo de estabelecer a 
regularidade dos serviços e a sua organi
sação. 

Esperei que outros que se teem occupado 
nesta casa do mesmo assumpto e que teem re
velado comprehender do mesmo modo que eu 
a importanda desta medida, que julgo, deve 
ser persistentemente mantida até que possa
mos realisar o desideratum constitucional 
esperei, dizia, que e tes offerecessem á ca~ 
mara projectos que servissem de base á sua 
discussão . 

Assim não acontecendo, determinei-me ela
borar um project~>. que in~pira:-se principal
mente em outro Jª submett1do a consideração 
desta Casa mas do qual ella não se occupou 
até hoje. 

E posto que se inspire neste projecto S1·. 
presidente, eu procurei ser mais modesto 
est~belece~do di~posições l~gaes, que sejam 
ma1s pratica , JSto é maIB susceptiveis de 
realisação, por _isso que o projecto a que me 
refiro, que foi apresenl;a.cto por um illustre 
deputado por Goyaz então estendia as obriga
ções que a lei estabe~ec.ia .de modo a acarretar 
um serviço dcspendios1ssuno e a tornar muito 
complexo o desempenl2o das cli posições le
gaes. 

Apresentando este projecto, repito é meu 
pensamento despel'tar a .attenção dos mais 
competentes ne1>ta Casa, evitar C(Ue uma idéa 
que ainda hontem nos parecia de tanto me
recimento, de tanta urgencia, e tão cabida vá 

a proporção que o tempa decorre, sendo es
quecida, qua~1do me parece, pelo menos ao 
meu e?-tend1meuto, que ainda os ultimas 
~co1~tec1mento~ presenciados por este paiz, 
JUst1fica.m. mais do que nunca. a neces.,idade 
de ªl'. con~uar a assistir pelo cumprimento 
da clisposiçao constitucional. 
. Vem _á Mesa, é lirlo, julgado objecto de de

hberaçao e enviado á Commissão de Obras 
Publicas o seguinte 

PROJECTO . 60 DE 1895 

Declara federal o territorio clemarcado no pla
na_ito Central pela commissão exploradora e 
da outras providencias 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Em cumprimento ao disposto no 

art. 3° da Constituição da Republica, é de
elarado federal o territorio demarcado no 
planalto central pela commissão explora
dora. 

Paragrapho unico. O territorio a que se 
r efere este artigo constituirá o futuro cli
~tricto foderal, deslocados, sem alteração ele · 
area, os arcos do meridiano que o limitam, 
d~ modo a tocar em territorio do estado de 
Mmas Geraes. 
. ~rt. 2 . 0 Para execução dos trabalhos pre

hmmares e de installação da nova capita.!, é 
c~ea~a uma administração provisoria do ter
rlto;r'IO federal, com funcções puramente te
chmcas. 
.Pa~agrapbo unico . A administração pro

VISor1a tera por priocipaes attribuições, o le
vantamento topographico da zona demarcada, 
a escolha do local para fundação da cidade e 
todos os trabalhos inherentes a essa fundação 
e o reconhecimento, desde logo, da via de 
communicação que mais promptaroente ligue 
a futura capital ao littoral da Republica, 
aproveitando a viação já existente e em con
strucção. 

Art. 3. 0 Para execução da presente lei é o 
governo autorisado : 

I. A ~u~tituir, sem augmento de despeza, 
a co~rru~ao exploradora. pela admiiristração 
prov1sor1a ora creada · 

II.. A empregar de p~eferencia engenheiros, 
me~cos e pharmaceuticos militares, que con
tara.o esse tempo para todos os effeitos · 

ill: A expedir regulamentos e instru~ões 
que Julgue convenientes. 

Art . 4.0 O governo organisará o orçamento 
das despezas necessarias no futuro exercicio, 
podendo opportunamente abrir creditas até 
quantia igual á conisignada no orçamento vi-
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gente, para este serviço, e pedirá ao Con
gresso os que exce<lerem dessa consignação. 

Sala das sessões, 17 de junho de 1895.
Lauro Muller.- Urbano ele Gouvêa.- No
gueira Paran<llJuà.-A' commissão de obras 
PUbli<!aS. 

E' lido, julgado de deliberação e enviado á. 
commissão de obras publicas o segu inte 

PROJECTO N . 59, DE 1895 

Dispensa a Companhia Industl"ia, Lavoum e 
Viacção de Mticahé de construir o t-recho de 
11. hitomelros, entre a estaçéi.o 1le Glicerio e 
a Serra do Frade da Estrada de Ferro Cen
tral de MacaluJ, de que d conc~ssionaria ; e 
releva-a das multas em que iticorreu. 

O Congre so Nacional decreta : 
!i-rt: 1.0 E' dispensada a Companhia Indus

t ria, Lavoura e Viação de Macahé de con
struir o trecho de 14 kilometros entre a es
tação do Glicerio e a erra do Frade, da Es
trada ~ Fer!o Central de Macahé, de que é 
concessionaria ; e relevarla da multas em 
que incorreu em consequencia da inesecução 
do contracto com o governo na parte relativa 
ao refor ido trecho. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 17 de junho de 1895.
Geminiano Brazit .-Pereira de L yra.- Sá 
Peia;oto.-Gouveia f,ima.-Olympio Campos.
A' com.missão de obras publ icas. 

O S r. Alart.ins Junior - r. 
presidente, V. Ex. e a Camara recordam-se 
certamente da que a 31 do mez u ltimo o il
lustre r epr esentante do Ceará, o Sr . Frederico 
Borges, j ustificou brilhantemente e mandou á 
Mesa um projecto tornando de nenhum effeito 
o neto do director da Escola Militar desta. Ca
pital, datado de 15 de março de te anno, em 
virtude do qual foram desligados offl.ciaes 
alumnos dessa escola e tiveram baixa os r e
spectivos alumnos não offl.ciaes. 

Até hoje r . presidente, não consta absolu· 
tamente â. Gamara, e me parece que nem a. 
~~esa, que as Commi ões de Constituição, Le
gislação e .Justiça e de Marinha e Guerra., ás 
quaesfoi remettido o projecLo,tenham dado pa
l'ecer a respeito. 

Ora, como V. Ex. comprehende muito 
bem, a ma.teria do projecto de que s~ trata é 
extraordinariamente interessante e urgente 
pela sua mesma natureza. 

Trata-se de nesta Casa fazer alguma cousa 
razoavel, de mais de que de razoavel , de 

justo, de ab-olutamente justo, em favor de 
um grupo de moço-, aos quaes a Repu
blica é devedora de uma grande somma. 
de esforços, de relevantis::;imos serviços 
na consolidação do regimen e das insti
tuições republicanas; e sabem todos que 
e-ses moço foram victima J.e um acto que 
absolutamente não p ou até hoje, ao meno
que me conste ao domínios da. ab oluta 
responsabilidade official, porque foi quasi que 
exclusivamente prnticado pela directoria da
qu~lla escola ~ .apenas sa.nccionado por um 
avi,o do Sr. :\llmstro da Guerra. (Apoiados .) 

Por isso mesmo que se trata. de tal a.ssum
pto, por is.50 mesmo que e tá. na consciencia 
da Gamara que aquelle projecto deve entrar 
na ordem dos trabalhos, reclama.neto a maior 
u rgencia sua discu são, é que ou venho 
requerer á Casa, no termos do art . 107 do 
regimento, que, sem dependencia. dos pare
ceres das Commissões de Constituição, Legisla
ção e Ju tiça e de ~Iarinha e Guerra, seja o 
projecto immediatamente submettido â. con
sideração da Gamara, entrando quanto antes 
em Ol'<lem do clia. 

-im procerlendo, não desejo que os di tin
ct1 "imo collegas membros daquella. commi · 
sões imaginem que porventura paira no meu 
espírito qualquer r1esairosa su peita a propo
sito da. completa isenção de animo com que 
elles houvessem de tratar do assumpto. 
Acredito que a menor má vontade não exi -
tiu, nem potlia exi tir, no espírito dos mem
bros de uma e outra comm1 são, para que o 
projecto não tenha tino atê hoje o- parecere 
necessarios. 

Creio mesmo que grande somma de a:ffa
zeres, de encargos, que recalliram sobre 
aquelles colle0 as, nos impediram de cumprir 
o seu dever no prazo regimental. 

Ne tas condiç.ões, porém. não podendo a. 
Camara e perar que a grande omma de tra
balhos, que lJesam sobre as commissões di
minua, a tal ponto quo .lhe dê ensejo de dai·· 
pareceres· obre o projecto em questão; cum
pre-no fazer com que eja o mesmo projecto 
submettido á con ideração da Casa, pará que 
esta o adopte ou não. conforme mereçam pre
mio <?U castigo aquelles que se bateram pela. 
legalidade, nos cruentas dias da revolta da 
armada. 

este sentido, rediji o ~eguinte requeri
mento. que par<>ce obed 'er ao- termo do 
al't. 109 rlo Re!!imento. (U.) 

Vou mandai-o a Me a e V. Ex., r. pre· 
sidente, terá a bonda.t1e do sujeital-o á consi-
deração da Camara. · 

Agora V. Ex. me perroittirã., r . presi
dente, que eu :iproveite a minha e tada na 
tribuna para. tratar de um outro assumpto 
que me parece digno de toda a attenção ; e a 
respeito do qu al é •tdmiravel que nada tenha 
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sido dito até hoje no Cungresso por qualquer 
dos repre. en tantes do povo e dos Estados. 
Quero fallar do serviço do recenseamento. 

Sn be a Casa e sabe o :pa iz i n te iro, ri no por 
decreto de 2 de janeiro de 18()0, do gtiverno 
provisorio, foi re ta.belecida. a antiga. Repa~
tiço de Estati·tica e ordenol?-- se á. dircctor~ 
respecLiva. 11ue tra. a.i;;se de, 1mn:ie'hatamen~~ · 
prov idenc1ar no sentido de reallsar-se o 1 e
censeamento geral ela popuh1ção do paiz, o 
qual foi marcado pelo mesmo decreto para. 
31 de dezembro <laquelle anuo. O governo 
provisorio tinha. e devia ter o maior empenho 
em fazer o recenseament-0 da população da 
Repuhlica, porqu 1nto, ~orno sabe a 0i::mara, 
o recenseamento nnter10r de 1872 hn.vm SLLlo 
o mai8 incompleto qne ó possivel imaginar, 
i1ão dando absolutamente uma idéa exacta 
da populaç.i.í.o do paiz. 

A necessid,1de sentida hoje por toda a parte 
de basear os estudos sccíae· sol.Jre dados d~
roogr:iphicos, além disso :i. necessiclade pol!
tica de conhecer a cifra exacta da popnla9ao 
do paiz para a resolução ele questões quem
teressavam o novo regimen, determrnou o 
acto do "OVerno provisorio. 

Para o tlm que se tinha em vista foram~ de 
1890 até hoje, :'lUtorisa<los e votados CJ'Gditm. 
bastante lar~os. . . 

o primeiro crerhto aborto para o serviço, 
foi. em virtude do decreto n . 775, de lô rio se
tembro de 1890, da avill"tada quantia de 
1. 059: 000$000. . . 

1\las não ficaram alu ns verbas concetltrlas 
á Directoria de Estatistica para o recensea
mento da população çlo paiz . Posteriormente, 
em 18~)2 e ~m 1804, outros creditas, um no 
valor de 140: ooo:· ; e outro no >n lor de 
40:0000 foram vot. dos: 

As. im temos que 1. Hlü:OO ~•$ teem sirlo des
pendiclos a.té o presente com o set•viço do re
censeamento g-eml do paiz. M<1s, o que ó ver
dade, Sr. pre~idente; COllSI\ inexplicavcl pc1ra 
mim e certamente tambn.m p.1.ra a Cam:1ra é 
que 'l te l!oje nã_o ~·o con_h~ce qu ~ si n~d, rio 
trab<:lho feito peh Hepnrt1ç:10 ele &;tatt tica, 
que aliá:i mnrnlou ageut<>s seus para to1los os 
Estados com verba sufficiente e destiualla 
para o serviço; o que é cer·to é que apanas se 
sabe legeiramente do que ha feito em relação 
a populaçf o tfa Capital Federal. 

0 R. ERICO COELHO-Mal. 

o SR. MARTINS JUNIOR-Mal, como muito 
bem diz o illus&re deputado. 

Assim é que os ~r~ba.lhos publicados pela 
Repartição e E tati:;nca. referem-se apepas a 
esta. Capital. Ja.ndo-Ihe u~a. popul~çao de 
pouco mais ele 500 .000 habitantes, c1fraque 
me parece que está abaixo da realidade da 
espectativa a mais modesta . 

o SR. ERICO COELHO - Perfeitamente, só 
pelo numero de presos, que é um elemento 
ele estatistica, a populaç&,o é superior a 
computada. 

O 8R . M.\.RTJNs Ju~ror.. - Perfeitamente . 
estas condições, 'r. pre i1 ente o Tendo que 

tem havido irregula.ridacle manifesta nos tra
balhos da Repartição do Estatistica, e mais, 
que nelles despendeu-se f~ verba enorme de 
1.009:000 ; que o recenseamento da popu
lação não é simplesmente uma questão de 
necessidade rle dados demographicos, que 
possam prestar serviços ao Estado, aos diffe
rentE:s r-amos da sciencia e á administração ; 
ma:s e uma cousa que enLende com altos inter
esses políticos da União, porque ela somma 
dos habitantes de cada Estado depende o nu
mero ele representantes que elle póde ter 
nesta Casa do Congresso ; penso que não de
yemos descurar de pedir ao governo que nos 
mforme alguma cousa are peito, dizendo qual 
o estado dos trabalhos feitos, e dizendo em 
ultima analyse si os alludidos 1.009:000. · 
foram despendidos ou não, e si foram des
pendidos, em que o foram. si em proveito 
da causa publica ou si em pura. perda para 
esta. 

Neste sentido, mando á Mesa este requer~
mento qu~ V . rux . mandará ler e sujeitará 
á apreciação da Casa . 

Tenho concluido . 
Vem á i\Iesa e é lido, o Eeguinte 

R~querimento 

Requeiro que nos termos do § l 0 do art. l 09 
~-º _regi~ento a Gamara. resolva que seja desde 
Jª mclmdo na ordem os trabalhos o projecto 
n. _ 16, deste anno, relativo ao desligamento e 
baixa dos oliiciaes e praç-.as matriculadas na 
Elscola Milita!'. 

S. R.-Sala das sessões,17 de junho de 1895. 
- 1llarti1•S Junior. 

O Sr. Vaz de 1\-Iello (pela ontem) 
- Sr. presid.ente, na qualidade de presidente 
da Commissão de Legisjação e .Tustiça não 
posso deixar de vir ii tribuna para respourlee 
á. censura . .. 

O Sr.._. rlARTINs .TnNion-Perdão, eu não 
censurm a commi ·são . Declaro que não tive 
esta intenção e até 11ttribue o facto a excesso 
de trabalho . · 

O Sn.. V,\Z DE MELLO . •• que parecem en
volver as palnvras proferida · pelo nobre 
deputado por Pemam huco, e )m relação ao 
pr~jecto n. 16 elo corrente anno. ,\ ommis
são de Legislação e Justiça. tom sido a mais as
sídua no cumprjmcmto dos seus devores, ella 
tem so reunido não só nos dias ordinarios que 
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lhe são marcados, como tem feito sessões ex
traordinaria quasi que successivamente para 
desempenhar a sua missão. E' as ·im que na 
sd~mana finda trabalhamos quasi todos os 
~aa. tendo-se dado o mesmo na semana ante

rior. 
~º1.ll prehende V. Ex. perfeitamente que 

CXlstmdo uma grande somma de projecto na 
pasta da commissão, não é possivel que seus 
membros, a quem teem slílo distribuídos qua
t~o. cinco e seis projectos, achando-se a pasta 
ainda pejada, não é possivel que elles apre
sentem, como preten~e o nobre deputado, 
parecer sobre estes IU'QJectos sem o devidoes
t11do. 

Ha alli q~e~tões impo11tantes que não po
. dem ser dectdldas por pareceres dados sobro 
a perna. 

. o projecto a que e refere o nobre deputado 
fot por mim ctistribuido no dia l L rlo corrente. 
a um dos dignos membros da commissão, o 
Sr. Dino Btieno e V. Ex. comprehende q11e 
de 11 a 17, tratando-se de questão tão im
portante como esta, não era possivel que em 
quatro ou cinco dias s. Ex . que tem muitos 
outros serviços, tivesse concluído este. 

o SR.. DINO BUENO dá um aparte. 
O Sa. VAz nm MELLo-Accresce a circum

stancia, Sr. presidente, de, como acaba de de
ofarar o illustre deputado, só hoje ter elle re
cebido este proJecto ao chegar aqui . 

Comprehende V . Ex. perfüitamente, ainda 
mesmo que não se tivesse dado esta circum
stancia1 tendo o illustre membro da commís
são de relatar mais de cinco ou í)eis feitos em 
seu poder, que não era possivel ter S. Ex. 
da.do já este parecer. Assim, pois, si as pala
vras do nobre deputado por Pernambuco en
volvem qualquer censura ... 

OSn .. MAH,TINS JUNIOR - Já disse a V. Ex . 
que não. 

o SR. VAZ DE MELLQ ... esta no pódc al
cançar a commissão, porquanto ella tem se 
esforçado o mais pos ivel para dar sahida ao 
dtversos papeis exi tentes na sua pasta, e se 
mais não fez, é por não ter sido possível. Ella 
não póde nem tem interesse em protellar o 
andamento destes papeis. Quanto ao requeri
mento do nobre deputado, a Cama.ra decirlirá. 
como melhor entender. 

Assim a Cam1ira não póde resolver contra o 
Regimento, fazendo entrai.' o projecto para a 
ordem do dia. (Apoiados,) 

O Sr. Martin!i! Junior (pela 
ordem)-Sr. presidente, eu obedeço ás delibe
rações de V . Ex . em ma.terias de ordem, 
mas me parece que não procede de qualquer 
modo a argumentação que V. Ex . acaba de 
deduzia para, declarar que não tem lo!!ar o 
meu requerimento ; e si procede, pedirei a 
V. Ex. que me diga si os primeiros 15 dias 
que quer para a primeira das commissões 
foram consumidos por alguma della . Si 
V. Ex. mevierruzerqueuma da duascom
mis ões e occupou durante os 15 primeiros 
dias dos trabalhos, e que os outros 15 são da 
outra, calar-me-hei ; mas, , o que deve V. Ex • 
testemunhar é que tendo o projecto sido re
mettido ás duas commissões, nenhmna dellas 
até hoje deu parecer. Não vejo pois, como 
póde dizer V. Ex. que como se tr-a.ta de 30 
dias para ter lagar a infi•acção da disposição 
regimental, o meu requerimento não tem 
razão de de ser. 

Não, si é verdadeira a argumentação, 
V. Ex. deve provar que a Com missão de M~ 
rinha e Guerra, visto que a de Legishtção e 
Justiça Já declarou que não tratou do as
sumpto, que a Commissão de Marinha e 
Guerra, digo, já deu o seu parecer e que só 
agora enviou os papeis á outra, para ter lagar 
o parecer desta cornmissão. 

Si fàr as iro, retirarei o meu requerimento· 
e si fôr o contrario, obedecerei á pre: 
scripções de V. Ex:., protestando, porém, 
contra[.), procedencia do argumento poI! V. Ex. 
adduzido . . 

O Sr. Gabriel Salga.do- Sr. pre
sidente, declaro a V. Ex. que até esta. data o 
projecto a que se refere o nobre deputado 
por Peunambuco ainda não foi entregue á 
Commissão de Marinha e Guerra. 

O Sr. Presidente- A Me a deseja 
apenas fazer oumprjr o Regimento, e é o que 
ella fez em relação à materia do requerimento 
do nobre cleputado por Pernambuco. A com
missão de constituição, legislação e justiça 
já. explicou que dentro de quinze dias não 
póde elaborar seu parecer, mas á vista da 
declaração de seu presidente , espero que 

o Sr. Presidente-O requerimento esse l?arecer erá. apres~ntado d~n.tro ~e pou
do nobre deputado por Pernambuco não póde c9s dias e ~o prazo regimental, isto e em 30 
ser acceito pela Me a. d1as, ~st~rao la.na.dos os pareceres das duas 

. O projecto a que s . Ex. se J'efere foi en- comm1ssoes! depois ~o que sevá dado para 
via.do ás Commissões de .Tu tiça e de ía- 0rdem ~o dia esse pt'OJecto, acompanhado dos 
rinha e Gu erra, e sendo a sim, vê- e que º] respectffo pareceres. . 
§ 1° do art. IOD do Regimento não foi infrin- Yem ã. Mesa, é lido, apoiado e J?OSto em 
gidp, uma vez que o pl·azo regimental não c~scussão que é adiada por ~r pedido a_pa
estó. esgotado. (Apoiados.) diclo a pa.lavr&. o Sr. Coelho Cmtra o seguinte 
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Requerimento 

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

l 0 , si o trabalho do recenseamento mandado 
fazer pelo decreto n. 114 D de 2 de janeiro 
de 1890, já tem concluida a apuração 
respectiva e no caso affirmativo si ha incon
veniente ~u impossibilidade de publicar-se 
tal apuraçao ; 

2°, si o credito de 1 . 199:000$, aberto para 
esse serviço de 1890 a 1894, foi inteiramente 
esgotado com a realisação do mesmo serviço; 

3°, si a Repartição de Estatística se acha ou 
não habilitada, dentro das forças do alludido 
credito, a apresentar em breve prazo o re
sulta<lo do trabalho que lhe foi commettido. 

S. R.-Sala das sessões, 17 de junho de 
1895. - Ma!'tins Junior . 

O Sr. ~l"art.ins Junior (peta 
ordem)-Pedi"a palavra afim de requerer que 
seja préviamente consultada a Camara so~re 
se me concerle, para amanhã, na ordem do dia, 
tre ' horas de urgencia, com prejuízo de outro 
qualquer trabalho da mesma ordem do dia, 
para que trate de um assumpto ext~~ordina
riamente importante, de ordem polltica, que 
a:lfecta particularmente o meu Estado, mas 
que a:IT'ecta em geral a honra da Republica 
Brazileira, porq_ ue se trata de demonstrar á 
Gamara que de hoje em deante o Estado de 
Pernambuco deixa de estar sendo governado 
por administrador, chefe legitimo do Execu
tivo, e passa a ser simplesmente a presa de 
um usurpador do poder. 

A' vista da importancia e magnitude do 
assumpro, que é nacional, qu"'. não é l~cal, 
por isso .que entende com as mais altas liber
dades publicas, com as mais relevantes attri
buições dos porleres publicos federaes, que 
teem o direito e a obrigação do velar por que 
sejam respe~t~dos todos os princ~pios cardeaes 
tla Constitmçao de 24 tle fevereiro, venho pe
dir urgencia para, na ordem do <lia de ama
nhã, tratar do assumpto á que me refiro, e 
que absolutamente não precisa de mais pala
vras para que fique sabido que elle é real
mente do mais alto interesse publico. 

Feito o meu requerimento, peço a V. Ex . 
que o submetta a consideração da Camara. 

o Sr. Presidente - Peço ao nobre 
deputado por Pernam~uco que ~ande o seu 
requel'imento por escr1pto, na forma do Re
gimento. 

Vem á Mesa e e lido o seguinte 

Requerimento 

Requeiro ;que mo/ fseja concedida urgencia 
pam na ordem do dia de amanhã, occupar a 

attenção da Camara, por espaço de tres horas. 
para tratar de assurnpto importantissirno, 
como seja a usurpação elo poder do governa
dor de Pernambuco. 

Sa.la eles S9Ssões, 16 de junho de 1895.
Martins .Tunior. 

O Sr. Oo~lho Cintra - (peZa 
ordem) Sr .. Presidente, a Gamara ouviu, 
embora tardiamente, as manifestações do 
illustre deputarlo que acaba de fallar . 

As manifestações espectaculosas do Sr. 
Martins Junior, contra o honrado governador 
de Pernambuco, appareceram ainda uma vez 
condensadas em um requer·imento, em que 
S. Ex. pede que lhe sejam concedidas tres 
hora~ de urgencia, para tratar de assumptos 
que sao pertencentes á politica de meu Estado. 

Venho em auxilio de S. Ex. pedir á Gama
ra que esta urgencia não se,ja limitada, uma 
vez que a bancada pernambucana federal 
~stá_ prompta a assumir a responsabilidade 
mte1ra. 

O SR_. _PR;ESIDEN!E - Peço a V. Ex. que 
~e r~strmJ a a questao de ordem que o trouxe 
a tribuna . 

O SR. COELHO CINTH.A - E' o que estou 
fazendo. 

Dizia eu, Sr. presidente, que a bancada 
pernambucana, assumindo a responsabilidade 
dos factos politicos da minha terra, está 
prompta a enfrentar com SS. EEx. e dar-lhes 
a respo~ta que for condigna. 

Para isto, p_orém, não basta a limitação da 
hora ao estr1ctamento preciso no requeri
meJ"!.to de S. Ex . em virtude do que venho 
perhr a V. Ex. que em vez de se limitar a 
llora, seja dado para a ordem do dia de 
ama~bã, a ~iscussão do requerimento do Sr. 
Mar~rns Jumor, afim elo que possa essa dis
cussao prolongar-me por toda a hora da 
sessão. 

Feito _este requerim~nto, espero que a Ca
mara, amda uma vez Justa como tem sido na 
discussão dos !llctos políticos em diversos 
Estados, me concederá o que ora peço. 

O S;i:-. Presidente- Antes de sub
rnetter a Camara o requerimento peço ao nobre 
deputado,_ me informe se deseja as tres horas 
do !'equer1mento só po,ra si, ou para que du
rante ellas se occupe a Camara da questão 
uz~ndo da palavra os Srs. deputados que 
quizerem tomar parte na discussiio. 

O Sr. A-Iartins .•unior- Declaro 
a V · Ex. que a minha intenção é occupar as 
tres horas ; porém é muito possivel que o 
c~nsaço me impeça de fazel-o, e nosso caso, 
nao ficarei obrigado a esta prova. 
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Em seguida ê approvado o requerimento 
de urgencia do Sr. Martins Junior. 

o Sr. President.e-Orequerimento 
verbal do nobre deputado Sr. Cintra pede que 
a Gamara se occupe dm>ante toda a sessão, do 
assumpto de que trata o requerimento do Sr. 
Martins Junior ; mas ber a Casa. que a 
sessão é de quatro horas, sendo uma desti
nada ao expediente; e as tres ultimas á ordem 
do dia, pelo que o requerimento de S. Ex. 
não tem razão ele ser tendo a Camara a 
faculdade de prorogar a sessão até quando 
entender. ( Apoiar/os } . 

O Sr. dop u tado Herculano ele Freitu.s de
clarou a Mesa desde a ufüma se. são, que os 
mesmos motivos que o impedião de orvir na 
commissão de revi-ão do Codigo, cuja exo
neração lhe foi concedida, impedem-o de 
servir na comm.is ão encarregada. de regula.
meu! ar o estado de sitio, assim os Srs . que 
concedem a S. Ex . dispensa desta com
missão queiram levantar-se. 

Consultada, a Gamara conceda a dispensa 
pedida pelo Sr. Herculano de Freitas . 

O Sr. Pre!llident,e - Nomeio o Sr. 
Augusto de Freitas para substituir o Sr. Her
culano d o Freitas na Commissão Especial, in
cumbida de ap1·esent.ar projecto sobre as 
consequencia.s politica e administrativas do 
estado de sitio. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 3 1 discussão o projecto n. 10 B• 
de 1895, mantendo na commissão de (l'uardas· 
marinha, para todo os offeito . ate a co: · 
clusão do respectivo curso, os aspirantes 
commiasionaclos nesse posto e que serviram 
na. esquadra legal e na.s flotilhas durante a 
revolta, e dá outras providencias. 

O Sr . Medeit~oso e Albuquer

latorio do Sr. :Mini tro da farinha, relativo 
á reforma da Escola Naval. 

Tal como está. concebido, o meu ubstituti
vo tende a diminuir a parte theorica e au
gmentar a parte technicas a parte propria
mente profissional. V. Ex. sabe e tortos nós, 
embora não sejamos profis ionaes no assum
pto que todas as escolas superiores quer do 
exercito, quer da marinha, e mesmo a civis, 
acham-se sobrecarregadas com in trucção the
orica excessiva, ao passo que a parte pratica 
nem sempre corresponde ás exigencias do 
serviço . 

O r . :\linistro da 'Marinha pediu esta re
forma no eu ~elatorio : é a isto que a.tisfaz 
o presente proJecto. Elle vem aproposito da 
discu são do projecto actual,porquanto a dis
posição do projecto, como estava concebida, 
póde er apenas uma dl posição tran itoria 
de um plano geral de reforma, e convem 
tanto mais quanto isto vae favorecer os aspi: 
rantes que devem gosar do favor que a lei 
lhes cleu, e que são dignos, não só desse, 
como de todos os outros favores que a Ga
mara lhes der. 

ão unicamente estas as palavras que digo 
em defesa do ubstitutivo, esI>erando que os 
competente o estudem. 

o SR . ERICO COELJJO-Muito bem. 
Disto resentem- e todos os estabelecimentos 

de ensino official . 
Toda estas fabricas de ensino são enge

nhos de atrophiar cerebros infantis. 
Vem á Mesa, ê l ida as eguinte emenda sub

stitutiva do projecto n. 10 B, ele 1895 : 

Art . 1. 0 Fica o governo autorisado are
formar o regulamento da E·cola Naval, sim
plificando o curso theorico, como julgar con
venient , e d~envol vendo o ensino pratico, de 
accordo com as modificações propo tas pelo 
conselllo de instrucção da mesma escola em 
13 de outubro de 1892, sob a seguintes con
diçõe : 

que - Venho dizer apenas duas palavras la, elevar a aula de manobras a cadeira de 
em justificação de um substitutivo que apre- evoluções na.vae , constituindo 'estudo com
sentei. pleto das applicações da .mecanica a manobra 

Deve causar legitima estranheza que seja dos navios, e evoluções segundo a tactica mo
eu quem apre ente um projecto desta natu- derna.; 
reza, porque se trate de um assumpto da al- 2·• con tituir em cinco ecções as discipli· 
guma. sorte technico. V. Ex ., porém, póde nas eo,inadas na me ma escola: (a} tecbnica, 
comprehender as difficuldades que ha ne te (b) m:ühematica, (e) sciencia.s physicas (aula 
momento para os protissionaes que teem a - de physica experimental, comprebe~dendo 
sento nesta casa. em occuparem-se de alguns noções J.e electl' icitlade e chimica appl1cac1a á 
destes as,umpto_, sem_ q~e levan~e em to~no pyr~t~chni~). (d) sciencias juridicas Ç~ireito 
de se~ nomes discussoe mconvementes e im- ma.rit1mo mteraacional legislaçao ~ilitar e 
propr1as por var1os motivos. administração naval noçõe de direito con-

0 que eu venho fazer, ouvida~ opinião de 1 titucional; (e) acce 'oria (comprehendendo o 
pessoas competentes, que me gUiam no as- ensino pratico de electricidade em suas mul
sumpto, 6 dar satis.fo.ção a um pedido do re- tiplas applicações á marinha de guerra). 

CalllarA V, ll 38 
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§ 1. 0 Os aspirantes com missionados no posto 
de guardas-marinha e que estiveram em ser
viço na esquadra legal e ílotilha durante a 
revolta, conservarão a commissão para todos 
os effeitos até á conclusão do respectivo curso. 

§ 2.º E' autorisarlo a rea<lmittir na mesma 
escola, com os favores do paragrapho antece
dente, aquelles dos referidos aspirantes que, 
bavondo obtido baixa por qualquer motivo, se 
apresentem para o serviço da armada. 

§ 3.~ A estes aspirantes serão concedidos os 
favores da lei n. 1523, de 28 de setembro de 
1865, art. 7°. 

S. R . Sala das sessões, 17 P.e j 1.1.n ho de 1895. 
-ll!lecle{ros e A lbuqi1erque . 

O Sr. Presidente - Na fórma do 
art. 127 do Regimento, a emendas apresen
tadas em 3" discnssão devem ser apoiadas pela 
quarta parte da Camara. Vou, pois, submetter 
a apoiamento a emenda substitutiva que aca.ba 
de o:fl'ereceJ? o Sr . .Jv.[edei))OS de Albuquerque. 

Procedendo á vota.ção para o apoiamento da 
emenda do Sr. Medeiros e Albuquerque, ve
rifica-se terem votado a favor do a.poiamento 
38 e contra 65 Srs. deputados. 

o SR. PRESIDENT!il - Não ha numero. 
(O Sr . presülente agita os tympanos, di

ve1-sos Si•s. deputados entram no recinto,) 

O Sr. Presidente - Havendo nu
mero no recinto vae-se proceder á. nova vo
tação para o apo!amento da. emenda do Sr. 
Medeiros e Albuquerqµe. 

o Sr. Fileto Pires-Peço a palavra 
pela ordem para encaminhar a votação. 

o SR. PRESIDENTEl -Tem a palavra pela 
ordem o Sr. Fileto Pires. 

O Sr. Fileto Pires (pela ordem)
Sr. presidente, supponho que o projecto subs
titutivo do Sr. Medeiros e Albuquerque contém 
materia nova, e, n<L fórma rlo art . 124 do Re
gimento, deve ser separada do projecto. 

]lssa emenda não póde, port(l,nto, ser dis
cutida agora, e, nelltas condições, o apoia
mento a que V. Ex. vae sujei tal-a, é uma vio
lação ao Regimento. 

o Sr. Medeiros e Albuquer
que (pela ordem) - Sr. presidente, não ha 
memoria nesta Casa de ter-se nunca negado 
apoia.menta - que não i!llporta approvação 
nem reprova~o--:- a proJ_ecto nenhum. Si o 
projecto substitutivo contrvesse por tal fórma 
ma.teria nova que não b~uv:c~se connexão al
guma com o projecto primitivo, seria o caso 
da Mesa reausal-o desde logo. 

Si eu tivesse apresentado, como substitutivo 
a este pr_ojecto, um projecto sobre guerra, 
sobro agrwultura,sobrequalquer outra cousa, 
não connexa ao assumpto, é claro que a Mesa 
começaria por não acceital-o. Mas, pergunto 
eu, é tão evidente que a materia contida no 
substitutivo não tenha connexão alguma com 
o projeeto, a ponto da Camara recusar-lhe o 
seu apoiamento? 
Pare~e-me que não, parece-me que, depois 

de apmada a emenda substitutiva, seria o 
caso de algum Sr. representante da naç,'io re
querer que ella constitúa projecLo em sepa
rado, no caso de entender que as discussões 
não devem correr simultaneamente. 

O Sr. Erico Coelho - Peço a pa
lavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE-Observo ql!e os nobres 
deputaP.os teem pedido a palavra para ori.en
tar a votação, mas, até agoJ?a ainda nf.(.o a 
orientaram . 

o SR. ERICO COELHO-Pois, si ha orientação, 
peço a palavra para sustar a votação. 

o SR. PRESIDENTE-A votação não póde ser 
sustada. 

O SR. Eruco CoELno-Taes sejam as consí
derações que eu apresente, além da falta de 
orientação ... 
-ºSR. PRESIDENTE-Uma votação iniciada 

nao pórle ser sustada por consideração al
guma . 

A Mesa proce1leu I'egularmente e obedeceu 
ás disposições regimentae , submetendo a 
apoiamento a emenda sub titutiva do nobre 
deputado -por Pernambuco . 

O a.rt. 129 elo Regimento contem a seguinte 
disposição. (Lê.) 

Fpi a essa disposição que se soccorreu o 
nobre deputaíl.o pelo Amazonn.s, para impedir 
a votação de apoiamento ela emenda, quando 
tal disposição só póde ter applicação depois 
de votada e a.pprovada a emenda. 

Nenhuma mataria póde ser sujeita á delibe
ração da Camara, sem J>rlmeiramente ter sido 
apoiada, e é isso o que a Camara está fazenclo . 

Procedendo á nova votação , verifica-se 
terem apoiado a emenda do Sr . Medeiros e 
Albuquerque 40 e contra 92 Srs . deputados. 

O Sr. Presidente - Está apoiada 
a emenda do Sr. Medeiros e Albuquerque . 

O Sr. Nilo Poçanli.a (pela 01·dem) 
- Sr. presidente espereio momento em que 
V. Ex. se pronunciasse sobre a questão de 
ordem, que immediatamente devia se seguir 
á votação ela Camara. 

A emenda substitutiva que mandou á Mesa 
o nobre deputado por Perot1ombuco não tem 
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rnateria connexa ao projecto elll discussão ; a 
Camara, apoiando-o fel-o,sinãoem homenagem 
ao seu contexto, ao menos por de:trerencia 
ao deputado 11uo a. ap1·esent0Ll. (T1•ocam-se 
apartas .) 

Não quero indagar o motivos que acturam 
no espirita de 40 .:'ra. deputado , apoiando a 
emenda em discus ·ão. 

_Venho reriuerer a V. EJx., Cf!SO nisto 
i:iao ha:ia violnçãu do Rer;imeQto, qirn consulte 
a Casa no sendido de ser separada a emen,la 
sub titutiva. do projecto em di cu são . A 
Ca?Ia.~o. póde se pronimciar sobre o Jlrojecto 
P11nc1pnl. sem, entretanclo, prqjudicar-se o 
substitutivo. 
_O Sn .• PrlESIDEN'rE- V. Ex. 1·equer separa

Ç<Lo de parte nova do substitutivo~ 

O SR. N1Lo PEÇA mA - Sr. presidente, a 
emenda substitutiva trata de a nmpto sobre 
o qual devia até se pronunciar a Commissão 
de !nstrucção Pu}:Jlica da Camara . 

A emenda subs~itutiva capit,ula e articula 
os sumptos que dizem respeito .;.. instrucção 
o_!flcial, e parece que a Cama.ra em 3" discu -
sao de um pro,jecto que concede um premio 
aos aspirante que prestaram serviços durante 
a revolta, não póde pr~judicar um assumpto 
<lesta importancia, e nei:p. a Commissã.o de 
lostrucção Publica póde alienar de si o direi
to de pronunciar-se sobre assumpto desta 
natureza. (1lpoiados.) · 

Acho, repiio, si não estou violando o regi
mento, que V. Ex. devia con ulta.r á Cn.ma-
1'0. si a. mataria 11eferente ao substitutivo do 
honrado deputado por Pemambuco devia 
con tituir projecto aparte, para ser discuti to 
separadamente. 

O Sr. Aug·usLo Mon"ten.eg·ro 
(peta o?"Ctem)-Enclendo, Sr. presidente, que 
a emendR. do Sr . deputado Medeiros e Albu
querque não está no ca o de ser separada (mio 
apoiados), porque é uma em uda. substitutiva. 
de todo projecto e neste caso não póde ser 
sopara1\a; a Camara b<\-de s pronunciar obre 
o projecto original ou sobre o sub' titutivo, 
ha de accoitar um ou outro. 

. Em todo caso, peço licença. a V. Ex., cm 
vista tia celeuma que tem levantado esta 
questão para. mandar um requerimento. a.fim 
de. que voltem o projecto e emenda. êt respe
ctiva commi sã.o. 

Vozrns- OlI ! oh 1 

Vem á ~lesa.. é lido o apoiado o seguinte 

Req11eti11iento 

Requeiro quo o projecto n. 10 B, do 1895 
volte á commissão respectiva. para dar pa.re~ 

car obre o substitutivo da Sr. Madeiro e 
Albuquerque, 

S. R ....... Sala da sessões, 17 de junho de 
1895. -A ii gusto Jl!I onteneg?·o . 

O Sr. ~rico .. Coelho 01ela ordem) 
- Sr. presidente, Ja usei da palavra. pela 
ordem, creio que não poss füllar egunda vez. 

o SR. P RESIDEr TE- V. Ex. ainda não :fu.llou 
mista mataria. 

o SR. ERICO COELHO - Tanto melhor posso 
fallar mai uma vez . ' 

Sr. presidente, acho que a materia da 
emenda de que se trata é inteiramente 
non; e Q Regimento dispõe que, quando uma 
emenda co~tém i:p.ateria nova, ou entende 
com pessoas extranh11os ao assumpto do pro
jecto, seja de interesse pessoal, ou como oúer 
que seja, a emenda deve constituir um pro-
jecto eparado. · 

Om, a emepda do ~gno .deputado por Per
nambuco crea cadeiras, mnova regímen np. 
Escola de Marinha, e, portanto, nada tem com 
o projecto de graça feito aos aspirantes de 
marinha. (Apoiados.) 

Opinando como meu companheiro de ban
cacla o Sr. Nilo Peçanha, que a. emenda deve 
con tituir projecto em eparado e, portanto 
em ~e accordo com o digno representante d~ 
Para, lembro á Camara a necessidade de 
boje em deante, rompendo com mil.os pr~ce
dentes, de affectar-se todas as proposições 
que ente_nderem com _instrucyão offioio.l, seja. 
de exer01to ou da marmha a 1m como a. c,ivil 
á Oommis~ão de Instrucção Publica. 

Mlnha opinião é que, quando ha uma com
.;riissão de instrucção publica official, a quem 
incumbe e tudar todas as questões interes
santes aos institutos de en ino official civil 
ou militar não se póde abstrahir de ouvir a 
opinião desse orgão da Camara embora a 
m!lteria tambem aft'ecte á marinha ou ao 
exercito. · 

Portanto, não só a Commissão de Marinha 
e Guerr~ dev.e _dar o eu judicio o parecer, 
como a comllllssao de Instrucção Publica da. 
Camara deve mittir a. sua opinião. 

E ~enho dito, concluip.do, eqi apoio do re
querl!llento do meu illust1•e companheiro de 
bancada, .afim de que constitua pro,iecto sepa
rado a emenda do digno repre entante de 
~erna.mb~c~, e eja a.1fecta conjunctamente 
as CommlSSoes de Marinha. e Guerra e In-
trucção Publica ela Camara . 

O Sr. Medeiros e Albuquer
que - Peço a palavra pela ordem. 

o R. PRESIDENTE - o nobre deputado já 
faltou uma vez, não póde fallar mai . 

O S1i. ILO P.r.;9ANllA - 1 e ta mataria não 
fa.llou ainda . 
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O S:r. Presidente-A emenda offe
recida pelo Sr. Medeiros e Albuquerque con
tém duas partes distinctas ; a primeira é 
aquella em que autorisa a reformar o regu
lamento ela Escola Naval, e estabelece regras 
para esse :fim ; a se,,"llnda é aquella. que se 
prende intimamente ao projecto em di cussão, 
modificando algumas de suas dispo ições. 
(Apoiados.) 

O Regimento no a.rt. 129, ·manda separar 
estas materi~s, ~epois. de adoptadas pela Ga
mara ; mas Ja fo1 manifestado o rlesejo que a 
primeira pa.rte da emenda seja. desde já sepa
rada. 

Ne te caso lembro ao autor da emenrla, si 
está de accordo, o alvitre de retirar esta 
parte da emenda para apresentai-a como pro
jecto e pecial. (Apoiados.) 

O Sr. Medeiros e Albuquer
que (pela ordem) - Sr. presidente, quando 
pedi a palavra pela ordem, e que V. Ex. 
negou-me, foi preci. amante para isto, Pª1:ª 
dizer que me parecia prematuro o requeri
mento do nobre deputado pelo Rio de Janeiro. 

S. Ex. de accordo com o a.1·t. 129 do re
gimento, devia requerer a volta á co~íssão, 
depois de approvada a emenda, e pedir que 
então constituisse projecto separado. 

Mas.como estou vendo o perigo ela ma.teria 
nova que introduzi no meu substitutivo, não 
quero de fórma. alguma. trazer a menor diffi
culdade, o menor embaraço, a menor demora 
na. realisação de um direito que me parece 
sacra.tis imo (apoiados), realisação que abso
luta.mente não tive intenção de demorar. 

Desta sorte estou resolvido a acceitar o 
alvitre da. -eparação, para que não seja de
morada. a solução do projecto primitivo. 

A sim sub·crevo o requeriment.ó do meu 
collega pelo Rio de Janeiro, apezar, como 
disse, de ser elle extcmporaneo, para que a 
parte nova de minha emenda constitúa pro
jecto separado. 

Consultada, a Camara concede a retirada. 
pedida pelo Sr. Medeiros e Albuquerque. 

O Sr. Presiden-te-0 Sr. Medeiros 
e Albuquerque, acaba de retirar a ia parte ela 
ua emenda ao projecto n. lO B, de 1895. au

tor isando o governo a. reformar o regula
mento da Escola Taval. 

Estão em discussão com o projecto, as 
emendas do mesmo senhor, reterentes aos 
aspirantes commiSSlonados, autorisando o go
verno a read.mittir na. mesma Escola., os as
pirantes que havendo obtido baixa e a.pre
seo tarem para o serviço da armada e conce
dendo aos aspirantes os favores da lei numero 
1523, de 1865. 

Está. em discussão o projecto n. 10 B, de 
1895 . 

O Sr.José O ar los- Sr. presidente, 
os protestos que se levantaram nesta Gamara 
contra. o substitutivo que acaba. de ser lido 
por V . . Ex., ~~em ser comparados com o que 
e~ gyr1a ma.r1tima chamamos um desses agua
ceiros, que apontam no horizonte, quando 
menos se espera, como indicio de furiosa tor
menta. 

O projecto n. 10 na. vegou com segurança. e 
sem. contratempo algum pela Com missão de 
~Ia.rmha e Guerra e alcançou a approvação 
des~a Gamara em duas discussões seguidas. 

Eis quando, Sr . presidente agora em 3ª e 
ultima discussão, surgem ca~regadas nuvens 
envoltas nesse substitutivo, ameaçando e ob
st.ando, talvez por uma demora. proposital, 
que se chegue ao porto de salvamento 

Felizmente, creio, que se trata de um 
aguacei1·0 furado ; isto é, de um desses casos 
~m .que a tormenta. se desfaz e deixa de pre
JUdicar a derrota, com a simples mudança do 
vento. 

r. presitiente, a que proposito •em a.idéa. 
de a.utorisa.ção para se reformar o ensino da. 
Escola Naval, agora que só e exclusivamente 
tratamos de restituir aos aspirantes a com
missão do posto de guardas-marinha~ 

Não será o ubstítutivo um meio artificioso 
para impedir a passagem do projecto, ou pelo 
Jl?enos ~emo:_ar a sua approvação em 3ª e ul
tuna. d1scussao 1 (Apoiados.) 

Para que seguir a politiCA do indio, que 
en~orda e afaga primeiro o infeliz prisio· 
ne1ro antes de ma.tal-o, para. saborear me
lkor a.s delicias da carne de ca.nçada e menos 
3....'ISUStada ! 

8!· presidente, si ha quem entenda que o 
proJecto é um perigo para. a ordem publi.ca, 
uma desconsideração ao acto do Sr. Ministro 
~a Marinha, que envolve um perigo para. as 
mstituições republicanas, rejeitem-no de uma 
vez, mas procedam sem ma.is delongas ; 
matem-no claramente. (Apoiados.) 

o SR. MEDEmos E ALBUQUERQUE dá um 
aparte. 

O SR- JosÊ CARLOS - Ahi está, r. presi
~ente, o illustre deputado por Pernambuco, 
JU::to e patriota como é, vindo ao nosso en
contro e comnosco correndo para sem mais 
perda de tempo restituir-se aos jovens as
p1rantes as honras que bem mereceram pelos 
serViço que praticaram em dias angustiosos 
por_ que passou a. nossa Patria. (.Apoiados; 
muuo bem.) 

t;ma vez retirada do susbstitutiTO a. parte 
9.Ue deve constituir projecto separado, por 
~sso que contém ma.teria estranha ao p1·0-
Jecto inicia.!, a outra parte carece ser J:edigi· 
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da. com uma simples modificação, que porlerá 
ser obtida por uma emenda que terei de a
:presen tar. 

Onde no projecto n . 10 lê-se contando an
tiguidade da data da commis ão, diga-se: 
contando antiguidade da àata do embarque. 
(Apoiados.) 

Sr. pr~idente, á vi ta das manifestações 
de applausos que se seguiram ao pedido feito 
pelo illustracl o autor do substitutivo, cessou 
o motivo de me conserTar na tribuna, uma 
vez que estou certo de que hoje desta Gamara 
sahirá triumpbante a. confirmação, ou me
lhor ainda, a restituição que este ramo do 
Poder Legislativo da Nação faz á.quelles bene
meri tos moços, que souberam cumprir o seu 
dever em momento diffi.cil, por que passou a 
Republica. (Apoiados, muito bem.) 

o SR . BRICIO FILUo- Apoiado; é o reconhe
cimento dos serviços desses moços, que defen
deram a. Patr ia em momento difficil . 

O SR . Jos:Il: CARLOS-A emenda, Sr. presi
dente, é a seguinte: 

Vem á Mesa é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 10 B, de 1895. 
Onde se diz : Contando antiguidade da data 

da commissão diga-se : - contando antigui
dade da data do respectivo embarque. 

S . R. - Sala das sessões, 17 de junho de 
1895. - JosrJ Carlos. 

O Sr. Francisco Glicerio 
Sr. presidente, venho apenas fundamentai; o 
meu voto contrario ao projecto que se di -
cute. Não me é facil enunciar a opposição 
unica do meu voto contra este projecto sem 
sentir embaraços. O meu voto não poderá ser 
provavelmente attendendo ás circumstancia 
actua~, recebido como elle deve ser um voto 
apenas de resalva da competencia constitu
cional do Congresso . (Apoiados.) 

Si eu pudesse votar o projecto para san
ccionar a conducta dos aspirantes que se ba
teram em defesa da Republica não lhes daria 
simplesmente o po to de guardas-marinha, 
mas postos muito maiores. Ta.lo meu adio 
contra aquelle que attentaram contra a. 
Constituição e a Republica. (Apoiados .) 

O Sa. EDUARDO RAMOS- Um estadista da 
ordem de V. Ex . não deve nutrir odios. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO- Não ha homem 
publico que bem possa servir ã. Patria i ti
ver fraquezas contra. os 9 ue fazem profissão 
de revoluciona.rios . (Apoiados e apa;·tes .) Eis 
porque Sr. presidente, animei-me a pronun-

ciar-me contra este projecto,porque o meu mo
do de pensar contra os que attentaram no dia 
6 de setembro contra a Republica e o seu go
verno legal é muito conhecido. E' por isto 
que mo animo a vir, eu. que não me es- · 
queci de que a Marinha Nacional Yevoltou-se 
contra a Con tituição, que o director da Es
cola Naval, reuniu o· seas alumnos e per
guntou-lhes: « Escolhei, entre mim e o go
verno da Patria »e a maioria dos seus alu
mnos optou pelo seu director, sendo bem pou
cos _q~e tiveram a coragem de abandonar o 
espm.to de ela se e as suggestõe perfidas do 
eu director para. vir defender a Republica 

poucos e bem foram elles; e é contra estes que 
venho neste momento fatiar . E' por isto dizia 
eu que me animo a vir declarar que voto 
contra este projecto. 

Embora deva o mais profundo culto de ve
ne~o e respeito por estes moços que de
ram um xemplo vivo de respeito á Con~ti
tuição e amor á Republica, sou forçado a op
por-me ao projecto, que não é mais do que o 
reconhecimento authentico dos seus serviços, 
pprque o Congresso não tem competencia con
stitucional para fazer o que ha pouco se cha
mou caracteristicamente -Re tituição de um 
direito. (Apoiados e não apoiados . Apartes .) 

o SR. Eruco COELHO -Peço a palavra. 
o SR. l'RANcISco GLICERIO - O Congresso 

não faz concessão de graças a ninguem, 
(apoiad-0s e apartes) e i o Poder Executivo, 
no acto que praticou retirando a. estes moços 
a commis ão que lhes havia dado o governo 
passado em um momento de supprema ne
cessidade . .. 

O SR. Nu.o PEÇANIIA-E' que o governo 
não pensa sobre a. revolta como V. Ex. 

O SR. FRA...."\CISCO GLICERio-Pois, V. Ex. 
assaca uma injustiça tamanha ao governo ? ! 

UM SR. DEPUTADO-Pensa da mesma fórma, 
porque o governo e o Presidente da Repu
blica . 

O Sa. FRA.NCISco GLICERio- Pois, V. Ex . 
pensa que o governo tem sympathias pela 
revolução? l 

UM SR. DEPUTADO-Isto é meio de fazer 
opposição. (Trocam-se muitos apart·es, o Sr. 
presidente ~·eclama attenção .) 

o SR. FR.ru"\CISCO GLICERIO- Mas como dizja, 
si o Poder Executivo violou uma lei, reti
rando estes a moços a commissão que o go
verno passado lhes havia dado .. . 

UM SR. DEPUTADO-Não violou lei alguma, 
não havia lei neste sentido e agora. é que es
tàmos tratando disto . 

O SR.FRANCISco GucERio ... ao Poder Judi
ciaria e não ao Legislativo compete declarai-o. 
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Sim, sem duvida nenhum (Apoiados; não 
apoiados e apartes.) 

o SR. JOSÊ CARLOS dá um aparte. 
UM i:>R. DEPUTA.DO (dirigindo-se ao orador)

V. Ex. esquece que já se deu e::-:ames aos 
alumnos que defenderam o Republica 1 (T1·0-
cam,.se nmitos outros apartes.) 

O SR. FRANCISCO GL1CER10-Não cm:nbato 
0 projecto com animo de derrubal-o, sei que 
elle vae passar e estou apenas fazendo a de
claração do meu voto (apa1·tes); votei contra 
a emenda que foi agora apresentada, p~rque 
me parece que a Ca.mara deve pronunciai_ -se 
sobre o projecto desde logo. Acho~ _porem, 
que si ha violação de lei em ~reJm_zo d_ps 
alu~nos, a deliberaçã o desta v1olaç'.1~ ~ao 
cabe ao Poder Legislativo, mas ao Jucl1c1ar10. 

o SR. NILO PEÇA.NUA.-Seria assim si hou
vesse violação . 

o SR. FRANCISCO GLICERIO--Eis, Sr. prasi· 
dente, os motivos que me levaram a votar 
contra o projecto . . 

O Poder Legislativo não pode votar uma 
lei que vae reger uma bypotbese, as resolu
ções legislativas regulai;n casos f_?turos,_ e de 
um modo geral. (.-ip'!'ado_s e nao apenados.) 
Refiro-me a actos leg1sla.t1vos _da nature.za 
destes de que se resente o proJecto em dis-
cussão. L . 1 t· ód Está. visto que o Poder eglS a ivo p . e 
praticar actos dentro de sua competenc1a 
até em relação a pess~as,ma~ quer me pare
cer que no caso do proJecto, nao: 

Si o Executivo violou uma: lei, resultando 
deste seu acto prejuízo individual, ao Poder 
Judiciario, para quem recorr~ram os 13 ge
neraes reformados, dever- e-bia recorrer, por 
ser 0 unico competente . 

o R. VALLADARES dá um aparte. 

o SR . FRANOISCO GLICERIO-Amanhã, os 13 
generaes reformados p~r decreto ele iq ele 
abril de 1892, virão pedir ao Poder Legisla
tivo a restituição dos seus postos, e o Sr. Dr. 
Seabra .. . 

o SR. GONÇALVES MAIA-A Camara jã. man
dou reverter ao quadro o almiranteJeronymo 
Gonçalves . 

o R. FRA CISCO GLICERIO- Chegarei lá . 
E 0 sr. Dr. Seabra, dizia eu, que gritava 

desta tribuna : 

« A marinha ha ele vingar os attentados 
praticado:;; pelo governo do Sr. Marecb.~l 
Floriano Peixoto, e deste Congresso? surdo as 
solicitações da Patria pela paz d? ~o Grande 
do ul, » o Sr. Dr. Seabra, o mst1Wl:do~ ~a 
marinha, ha. de pedir tambem a restitu1ca:o 
de sua cadeira dt3 lente da Faotüdade de ili· 

reite de Pernambuco, ao Congresso Legi !a
tivo. (A.partes.) 

Póde pedir, e o precedente obrigará o Po
der Legislativo a conhecer do projecto que a 
este respeito for apresentado. 

o SR. MEDEIRO E ALBUQUERQUE-Póde pe
dir, e nós podemos dar. (Aparte·.) 

o R.. FRANCISCO GLICERIO - o caso do 
almirante Gonçalves é differente. O almirante 
Gonça.lves 11avia pedido annos antes a sua 
reforma; na readmissão de S. Ex. no quadro 
effectivo da armada não havia revogação in
tencional de um acto do Poder Executivo. 

o SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Houve 
nomeação. 

o SH .. FRANCISCO GLICERIO - Houve read
missão. 

o SR. ERICO COELHO - Foi um reconheci
mento da sua. grande capacidade, patriotismo 
e serviços. 

o SR. FRANCISCO GLICER~O - Não quero rle
fender agora a correcção de meu acto pro
pondo a readmi~são rlo almirante Gonçalves, 
digo apenas que não ba paridade. i "inguem 
se oppnnha á. readmissão do almirante Gon
çalves, nem mesmo o governo ; e a te estou 
informado de que o governo do marechal 
Floriano Peixoto 1bi antecipado pelo Congresso 
nessa resolução. Na hypotbese do projecto, 
porém, no momento em que o Poder Execu
tivo retire as commissões ao~ moços da Escola 
• -aval, é que a Camara corre em seu auxilio 
para restituir-lhes o direito que, no modo de 
pensar dos autores elo projecto, foi violado. 
Ora, isto e uma desautoração direcla ao Po
der Executivo. (Não apoiados,) 

Pronunciando-me por esta :!ôrma sei. que 
posso appa.recer, aos olhos desse joven-, que 
se dedicaram com tanto esforço e abnegação 
á defesa ela Republica, como um esquecido ele 
seus serviços ; mas vota:ndo contra este pro
jecto e pedindo á Camara que mantenha o 
sen criterio •.. 

o SR. MEDEIROS E ALBuQUERQUE-E' o que 
ella vae fazer. 

o SR. FRA.NCJSCO GLICffiRIO .. . - e o criterio 
do governo, afigura-se-me que presto um se~
viço de ordem publica, e pediria. desta tri
huna., a esses jovens que me auxiliassem com 
a. sua. abnegação nesse serviço. 

o SR. ER1co CoELno - Si V. Ex. appelia 
para a abnegação delles, prova que a justiça 
e o d.irei to estão elo lado delles. 

O SR. PEIJR.O BORGES - Elle que tenham 
abuegação, ma.s o governo não a. ttlm. 

o SR. FnA.NOISCO GLICEPJO - Não nego o 
direito que esses rapazes teem â ma.nutençáo 
d~ seus lagares ; e polo facto mesmo de esLrur 
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defendendo a doutrina da separação dos po
dere , poi.;so ter a minha opinião p~rticular. 

A im e QUP., apezar de ser a.ID.lgO do g~
verno direi si fosse ministro, ou antes, Pres1-
d~nte ' da R'epublica, não retirava a commis
sao a esses moços. ( 111uito bem .) 

O SR. MEoEIBO E ALBUQUERQUE - E' que 
V. Ex. tem mais memoria do que o ministro 
que está na pasta da marinha. 

O SR. JosÉ CARLOS - Perfeitamente. 
o SR. PEDRO BORGES - Depois dessa decla

ração só la timo que V. Ex. não seja presi
dente da Republica. 

O SR. FRA.NCI co GLICERIO - Não lle póde 
ser mais franco, até com risco ele ser indis
creto . (Não apoiados.) 

O SR. NILo PEÇANTIA- V. Ex. foi discreto e 
digno. 

O R. FRA.'\Cisco GLICERIO- Si eu fo ~e go
verno não retiraria a commissão a esses 
moços, nem commissão nenhuma que fosse 
dadit a pessoas que se dedicaram á defeza da 
Republica. Mas é preciso respeitar e manter 
os actos em contrario do Poder Executivo. 

o R . JOSÉ CARLOS- Muito bem. 
o R. FRAKCISCO GLICERIO -E' mister que 

não se vá premear os jovens aspirantes des
conside1'ando ao Poder Publico, que elles 
tanto e tão denocladamente defenderam. 

Parecerá que os jovens militantes teem 
uma noção mai exacta de respeito á Con ti
tuição em cuja defeza deram o seu angue 
do qu~ os nobres deputados no immode_rado 
desejo de proclamar-lhes os seus serviços . 
(Apoiados.) 

Peço, pois à Camara, para repetir-lhe re
speitOEamente : - nós não temos c_ompeten
cia para nos constituirmos em Tribunal de 
Ju tiça. E' este o meu modo de pensar, 

O SR. NlEDELRos E ArnUQUERQUE - Nesse 
oa o, para quem deviam appeliar os estu
dantes? 

O SR . FRA:\CISco GucEruo - Para os Tri
buna.es judiciarias. 

o SR . MEnEmo.; E ALBUQUERQUE - Não 
n.poia.do. Elles não teem lei, e portanto, tra.
ta.-se ele uma graça que nós queremos conce
der-lhes. 

O SR. FRA ·cisco GLICERIO - Então o Po
der Legislativo tem competencia para fazer 
prom~çõe;:; na. Arma.d!!- e no Exercito ? O pro
jecto e uma graça, dizem uns, umti restitui
ção de direitos, dizem outros. 

.Mas, santo Deu ! o Poder Legisfa.tivo tem 
competencia. p;lra tudo is o1 

o R. ERICO COELIIO - V. Ex . está Ja,bo· 
ranclo em uma confusão desgraçada ! 

o SR - FRANCISCO GLYCERIO- Não estou la
borando em uma confusão des,,ara.ça.da ; tenho 
apenas a coragem de vir a.ffrontar um pro
jecto popula.rksimo. 

O Si . Emco CoELHo-Está confundindo um 
direito com uma graça . 

O SR. FRA1 ·crsco GucERIO - O Poder Le
gislativo não tem competencia para fazer 
graças ; e de ~a. graça que se vae fazer ao~ 
moços da Escola. Naval, resulta uma promo
ção na armada, 

o SI . MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Demons
tre Y. Ex. onde está limitado na Constitui
ção, o nosso poder de legislar nesso a -
sumpto . 

o SR. FRANCISCO GLIOERIO- Sr. presidente, 
não teubo iill,eresse em que o projecto caia. 
Si elle fôr app1'ovado, contra o meu voto, 
tendo salvo a minha responsabilidade, o meu 
coração ficará. sa.tisfeito. 

o R. PEDRO BORGES- Tomem nota. 

o Sr • MEDEmos E ALBUQUERQUE - Então 
votemos com o coraição do illustre leader da. 
maioria.. 

O SR. NILO PEçA.nu. - Vamos votar com o 
coração do Sr. Francisco Glicerio . 

O Sr. Fileto Pires desejava. ver 
na tribuna outro deputado que, nor suas 
sympathias e talento , melhor amparasse a 
sorte do projecto. Todavia, i lhe faltam 
aquelles dote , não lhe faUece a coragem nem 
o patriotismo para justifical-o . 

Pergunta a razão pela qual se cassaram as 
commissões aos aspirantes . 

Quando o marechal Floriano Peixoto nos 
dia angustio,os da revolta,encontrava nesses 
moço· distincto o baluarte das in tituições,a 
elles,que ,e oppunham á. neutralidade crimi
nosa E'. ao traidor â. Patria. e a.té áquelles que 
o lw.viam asylado, o vice-presidente da Repu
blica entendeu dever galardoar. 

Vem, entretanto, a. neutralidade in pirar o 
~sarnento des as commL ões,que foram da.
da como premio a semços relevantissimos ti. 
Republica.. 

i con ultarmo a hi toria, que e ainda de 
hontem, veremos a :figura sinistra dos l'evol
tosos e a figura ainda mais sinistra dos neu
tro , contra os quaes se levantou esse punha
do de bravo . 

E·sas commi:;sões devem ser dignamente 
mantidas,como dignamente foram conferidas, 
urna vez que a Ca.mara já se julgou compe
tente para conferir exames a estudantes que 
abandonal'am os seus cursos para defender a 
ordem IeaaJ. 

Diz que a rev lta. arrastou comsigo a Es
cola. aval, tendo á frente o seu director de 
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então, a quem nega. não sómente o po to de 
almirante, mas até o titulo de brazileiro. 

Salvaram-se a.penas oito ou dez que se em
penharam na lucta contra os inimigos da. 
patria ; não é, poi , justo que o deixe a Ca
mara na mi seria. e sem profissão . 

Cita varias acto que nesses ultimo tem
pos teem entristecido o~ que defenderam o 
governo legal, entre os quaes o desliga
mento e a baixa dos offic1aes e alumnos da 
Escola Militar e conclua dizendo que a. Ga
mara com o seu procedimento deve conven
cer aos sebastianistas de que com a fraqueza 
e a condescendencia. dos republicanos não po
dem, em hypothese alguma, absolutamente 
contar . 

O Sr.Bricio Filho- Sr. presidente, 
o nobre deputado :por S. Paulo,illustre leacl:e'r 
da maioria, concorda plenamente com os in
tuitos daquelles que a.presentaram esse pro
jecto e com o pensamento d<?s que ~retendem 
apoial-o, para que, sendo lei do :pa1z, possam 
ser recompensados os altos se~v1ços que, em 
momentos difficeis para a. patr1a, foram pre
stados pelo aspirantes que fizeram parte da 
esquadra legal . 

Entretanto, o ilustre deputado nega o seu 
voto ao mesmo projecto, por dois principaes 
motivos, u m dos quaes é o receio que tem de 
que, uma -yez adaptado.º· pr<!Jecto, sejam en
dereçadas a Camara solic1t.açoes no entido de 
serem reparadas inju~tiça.s e elle teme que 
entre as olicitações figurem as de individuas 
que attentaram contra a patria,especialisando 
os dous almirantes que foram os chefes da 
r evolta de 6 de setembro . 

Além desse motivo, o nobre representante 
de S. Paulo tem outro que não lhe permitte 
dar o -voto á. medida. que está. em discussão: 
é que pensa que a Camara não tem compe
tencia para tratar desses assumptos. 

q illustre deputado chegou tarde para 
assim pensar ; S . Ex . esquece-se de que já 
nos conduziu nesta casa por caminhos seme
lhantes . 

. Ex. esquece-se de que foi um dos maiores 
paladinos do projecto que fez reverter ao 
quadro da armada o illustre almirante refor
mado Gonçalves, que foi um dos grandes ele
mentos de sustentação das crenças republi
canas. 

VoZEs-Mnito bem. 
o SR. BRICIO FILHO- S . Ex. não se lem

bra que conduziu o Congresso, com o 
seu prestigio, na sustentação do projecto 
que providenciou acerca dos exames dos e -
tudantes legali ' tas ~as escolas militar e 
naval, moços que tiveram a mai condi
gna das conductas durante o periodo da 
sublevação de parte da armada (apoiados), 

e . Ex - não se recorda ainda que em essão 
deste anno conco ·reu com o eu auxilio e a 
sua f~rçn. para que fos ·e lei o projccto que 
premiou a enor me somrrrn. de dedicação pre
stada. á Republica. pelo invicto general Fon
seca Ramos. esse grande soldado que, rlepois 
de ter enno~recido o paiz nos campos do Pa
raguay, vem defender a. Republica, impe
dindo que os rebeldes pudessem tomar conta 
d~ Nither~y, e todos sabem que a tomada de 
Nitheroy unportava na derrota da lega.lida.de. 
(Apoiados.) 

Já vê. pois o illustre lcader que a Gamara 
não sahe da normas abr.1 çadas por . Ex., 
quando se.:,<rue a estrada que ora trilha. 

Por ultimo, o digno deputado paulista con
f~ssa, deante de nós toclos, que, si fosse Pre
sidente da Republic L, não arrancaria dos 
postos de guarda-marinhas os aspirantes que 
foram commissionado pelo governo do ma
rechal Floriano. 

Não era preciso dizer mais ; o nobre leader 
respo~ta os intuitos dos que afagam o projecto, 
acha Justa a recompensa, reputa considera.
veis os sacrificios de.;sa brilllante mocidade, 
mas. depois de bi:ver votado favoravelmente 
em l • e 2• discussões, não dá. o ;-oto na. 3 , por 
entender que o acto <la Gamara é um acto de 
opposição ao governo. (Apartes e contestações.) 

E' verdade o que a.ílirmo ; o nobre leader 
votou a favor em 1" e 2• discus ões e elle 
mesmo não faz mv terio disso. 

Senhores, não ix.iste neste projecto exauto
ração alguma ao poder publico. Exi te, im, 
o desejo de recompensar a attitude cheia de 
correcção dos aspirantes fieis ao governo 
legal, aspirantes que por um aviso do mi
nistro da marinha foram destituidos dos seus 
postos. 

O Sa.. ERICO CoELIIO- E' caso de demittir o 
Ministro da :Marinha. 

O SR. BRIOto FILno-Pois bem, o Congresso, 
reconhecido deante dos grandes beneficias que 
á nação dispensou essa pa.triotica mocidade 
que combateu os subleva.fio , vem, a exemplo 
do que fez com o almirante Gonçalves, do 
que fez com relação a.os exames do estu
dantes das escolas mili tar e naval, do que fez 
relativamente ao general Fonseca Ramos, 
galardoar os serviços dos aspirantes que tanto 
e tanto defenderam as instituições brazi
leira.s . 

Respeito muito os escrupulos do illustre 
leader, mas respeito tambem as abnegações 
que em época difllcil para a Repub lica puze
ram em prova os ,jovens que, surdos aos cha
mamento do almil-ante Saldanha da Gama 
voltaram-se para o po er legal. 

O a. JosE· CARLOS-E nessa occasião o al
~ante Barbosa não prestou nenhum ser
viço . 
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O Sa. Brucio FILHo- Dou todo o meu apoi0 
~ projecto em d :seu.são; eUe é.a con·a~a: 
çao do muito que pela Republica tizeram e:s~e> 
rapazes de ardor republ icano. (Jltfuito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Erico Coelho- Eu podia 
de i tir da palavra •. tão ~cl_are?ida e tá.ª -~a 
mara sobre a matena, tão mclinada esta e.la 
a conceder a graç' projectacla aos aspirante 
de marinha. (Apartes.) 

Graca ~im, e e:,ta. a d ·ignação . (.4poirLdos.) 
Antigamonte ch·imava-·e o isto perdão de 
acto . 

Durante a guerra do Paraguay, muitos es
turlanres ria escolas superiores, civis e mi
litares qu e part iram pa.ra o theatro das ope
rações tiveram approvação pela · notas de 
frequencia e aproveitamento <J~ part d• anmi 
lectivo. e em exames que nao p·ls-aram ele 
meia formalida,le foram arguidos com ex
trema benevolencia e <'!entro dos limites da 
mataria leccionada ao tempo em que o 
alumno freq uentara . (Apoiados; mui to bem.) 
Mas Sr. presidente. não quero di~cutir o 
ca,o' · a Gamara e tá perfeitamente bem in
tencionada e no caminho da verdade edo bem: 
quPm está errarlo e o Sr. J.Iini tro.da >-.rarinhn. 

O digno Zeader desta assemblea d1 se, ha 
momentos, que si fosse o Presidente da Rep~
blica não rlestituiria rias comm·ssõe os aspi 
rantes de marinha. Poi bem, Srs. deputados! 
si eu fosse o pre ·idei;it~ daRepubl_ica demitti!ia 
incontinente o Mimstro d11 ~Iarinha pela c1r
cumstancia de ter de ·tituirlo sem motivo o· 
aspirantes. (Riso ; muitos apoaldos .) 

O Sr. Frederico Bor,:.!·es- Só o 
discur o do nobre lea<ler o obrigaria a vir á 
tribuna concorrendo dest arte para demorar 
a votac'ão de um projecto que reputa de 
grande importancia . . 

Parece que o esp irita, aliás bem or ientado, 
do illustre leader dei:viou-,e ne te pont<;> ~a 
norma que se traçou na direcção da ma1or1a 
da Gamara. 

S. Ex . começou o seu discurso fazenrlo o 
panegyrico desses moços que expuzeram sua 
vída em c1efeza dos altos inter esses nacionaes. 
Justifica as commi sões dadas, de guardas· 
marinha, aosaspirantescomafa.lta.que havia 
de ofiiciaes . 

Hoje que está. dissipada a nuvem negra que 
envolvia· a Republica, vem S. Ex . declarar 
que com o seu voto não se resti tuirão essas 
in ianias que lhes foram arrancadas pelo 
actii"al governo, insignias obtidas no campo 
da luta em defe.,a da ordem constitucional, 
quando' e tem toda. condescendencia para com 
aquelles que militaram em campos oppos· 
tos. 

Cn.mn.rn. V . U 

S. Ex. quer ab rigar o eu •oto sob a capa 
da lei con titucional; entretanto. foi . Ex . 
infeliz, negando ao Congresso a competencia 
para legislar nesse sentido . 

Não só está. nas attribuições do Pocler Le
gisla.ti vo legi,far obre o exerci to e arma~a, 
mas ainda a creação de empregos e commIB
sões. 

Ka carta con titucional está tambem. como 
attribuição privativa do Congresso, a graça 
da amnistia . 

Diz ainda que o nobre deputado por S. Pau
lo não attendeu para o di posto no art. 35 
§ l" e ba~eado nesse dispo iti>o. pergunta. se 
foi ou não acto legal, se foi ou não no exer
cicio legitimo de ua attribujçõe que o ex
ecutivo deu a com missões aos aspirantes~ 

Como, po is, conci 1iar a legalidade deRse 
acto do marechal Flo ··iano com a legalidade 
do actua.l governo :Lrrancando es~as insignias ? 
Vê-~e. portanto. que além de não ba ear o 

seu voto na Constituição, cahe . Ex. em 
uma contra.dicção . 

Não acha applicavel ao caso a hypothese lem
braria do recurso dos trezes generaes refor
mados para o Poder .Judiciaria. 

Elles recorreram não do acto da reforma 
em si. ma.s para ga'.rantirem seu •enciJ?-en
tos, e foi es e o u nico meio que descobrm o 
illustre patrono da causa, o Sr. Ruy Barbosa. 

A questão levantada pelo illustre leader 
está morta e foi S. Ex. quem si encarregou 
de matal-a . quando declarou que, i fosse 
governo. não retira.ria as commi ' ões. 

Si as im pensa . Ex. como quer. sendo 
parte do poder legislativo, que esse abdique 
da suas mais alta attribuições, <le velar 
pela guarda da Constituição e das leis1 

Foi, por tanto, S. Ex. quem produziu o 
maior argumento em farnr do projecto. que 
consagra não só uma graça a esse· m~s, 
ma um principio compatível com a le1 e 
com as attribu ições do Congresso. Si o exe
cu tivo não convier na lei, que se discute, 
vete- a, mas não se negue ao congre so es a 
attribuição. O disr·ur o do nobre leade;· veiu 
dar mai força e mais ympathia ao projecto. 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rada a discussão e adiada a votação . 

E' annu nciada a 2~ discussã') do projecto 
n . 38. de 1895, reorganisando o ensino nas 
Faculdarles de Direito. 

Entra em discussão o a.rt. 1°. 
Ninguem pedindo a palavra e encerrada a 

discussão e adiada a votação do art. l º. 
Entra em discussão o art . 2°. 

O Sr. ::Bricio Filho- Sr . presi
dente, é de curta duração a minha presença 
na t ribuna. 

39 
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A Comm.issão Especial escolhida pela Ga
mara para elaborar u m projecto de reforma 
relativamente ao ensino jurídico, apresentou 
o seu parecer. 

Na sessão do an no passado, uma. emenda 
que tive a honra. de submetter. a considera
ção ela Casa, mereceu o seu ap010. 

Essa emenda mandava supprimir a fre
quencia obrigatoria nas aulas e as medidas 
que dessa frequencia deconiam . 

Em seguida ao resulta,.10 da votação, o 
illustre relator da commissão levantou-se e 
pediu a Gamara quP regeitél,sse o proj~cto, 
visto que considerava a í'requencia obr1.ga
toria como o eixo em torno cio qual deviam 
gyrar todos os elementos da reforma; e a Ga
mara, contra meu voto. e contra o voto de 
alguns que nesse sentido fizeram declarn
ções, regeitou tmlo o projecto, conforme os 
desejos da commissão. . _ 

Na presente ses~ão a illustratla comrrussao, 
firme em suas convicÇ'ões . inabala·vel e!D s un:s 
crenças , apresenta de novo a frequenc1a obr1-
gatoria. . 

Eu, Sr. presidente, fir:me em mmbas con
vicções , inabalavel em mmhas crenças,. apre
sento de novo as emendas te~dentes a sup-
primir essa mesma frequencia . . . 

Não é a"'oi•a occasiã.o de entrar em ma10r 
ordem de ~onsiderações; reservo-as para occa
siii.o competente, e por emquanto limito-me a 
apresentar á consideração da Casa as duas 
emendas r elativas ao projecto n . 38. de 1895, 
que reorganisa o ensino nas faculda·les jurí
dicas . (Lê .) 

Veem á MeEa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão com o art. 2°, 
as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 38, de 1895. 
Supprima-se o§ 4° do art. 2°-assim 9once· 

bir1o:-para a verificação da frequenc1a nas 
aulas haverá um livro especial, no qual iu
i::creverão os alumnos os seus nomes . :::>este 
livro , que fl.c:i.rá sob a guarda do professor 
da cadeira serão extrahidos no fim de cada 
mez as respecti vas notas pal'<L o reconheci
mento do numero de faltas dadas pelos alu
mnos ; affixanr1o-se edital no edificio em que 
funccionar a Faculdade, afim de que possam 
ser feitas as reclamações , que forem justas. 

Sala das ~essões, 17 da junho de 1895. -
Bricio Filho. 

Ao projecto n. 38, de 1895. 
Supprima-se a clausula (~)do § 6° do mes

mo arti "'º vasada nos segumtes termos: <~0 
alumno 

0
que em qualquer das aula.s do ensino 

que frequentar, comprehendidos os dos cur· 
sos complement:'.Lres, der 40 faltas o qual por 
tal moLi vo não poderá, ser admittido a exame 
na primeira epoca .. 

Sala das sessões, 17 ele junho de 1895. -
Bi·icio FiUio. 

O Sr. lH:art.iins ..Jcrnior. - Sr.pre
sident.e,. meus senhores. Honrado pela Mesa 
que dtr1ge os trabalhos desta Ca~a com a no· 
meaçã?.cl e membro da commissão que este 
an no 1o1 nov?-mente requerida para apre
sentar um proJecto de reforma do ensino nas 
Faculdades de Direito, eu tive, conresso- o á 
Gamara, escrupulo de acceitar tão alta tão 
rel,evanté incumbencia . E' que tendo me'ma
mfestad? claramente, até por emendas eu
viadas a Mesa,, por occasião ele discutir-se o 
a.uno passado o primitivo projecto, contra 
o !DOdo de ver da commissão que o elabor:i.ra, 
e isto em ponto capital como em o da. fre
quencia obrigatoria; eu me achava de alaum 
modo coacto na maneira porque havia" de 
comparece_r perante meus pares, perante meus 
comp~nh01ros de trabalho, afim de. com elles, 
o!'gamsar um plano de reforma das Faculda
des de Direito. 

Mas ~sta . coacção de ordem toda moral, 
qu~ eu imag!n.ava qne pudesse pesar tão im
p~r10sa e deets1vamente sobre mim, que em 
virtude della eu devesse pedir exoneração 
do encargo q_ue. a 9amara me impunha adel
gaçou-se, d1mmum extraordinariamente 
quas~_que desfez-se _de todo, quando eu tiv~ 
occas1ao de a respeito, communicar minhas 
impressões ao illustrado relator da commissão 
o meu digno e distiocto collega pela Bahia, 
o Sr. deputado Augusto de Freitas . 

As observações que me fez então S. Ex. 
levaram-me a não recusar á commissão o 
meu concurso, que parecia ser desejado pelos 
meus collegas .. , 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - E que foi 
muito efficaz. 

O SR. MA~TINs JUNIOR ... especialmente 
por a~uelle digno representante da Bahia, o 
meu 1ll~stre amigo Dr. Freitas. 

E ~ss1m, ~r. presidentP, acceitei a incum
bencia, e fm collaborar com os meus distinctos 
colleg3:s de commi~são , no projecto de reforma 
de en~mo superior, de que agora se trata, 

Sab1ar:i aquelles collegas, e sabia eu mais 
do que todos, que nenhuma luz poderia levar 
ao assumpto (não apoiados) que elles tão bri
lhantemente deoatiam desde o anno passado, 
e sobre o qual tinham idéas perfeitamente 
asse o tadas. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS- Cooperou bri
lhantemente. 

o SR. MARTINS JUNIOR - Na ver·dade, nada 
pude acleantar, absolutamente nada, em·vir-
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turle das condições mesmas em que eu me 
a~bava no seio da commissão . Sei bem que, 
s1 eu julgasse opportuno apresentar ou propor 
largas morlificações ao projecto primitivo, 
ampliando, como talvez fosse necessario, o 
quadro da reforma, os demais membros da 
commissão teriam tido a complacencia e a 
bondade de discutir essas modificações e talvez 
de accei tal-as . 

Entretanto, eu comprehendi desde logo a 
ob~igação em que estR.va, em que não podia 
deixar de estar a commissão, composta em 
quasi sua totalidade dos mesmos homens il
lustres que compunham a do anno passado, 
de apre entar e defender, sinão o mesmo em 
absoluto, ao menos quasi o mesmo projecto 
primitivamente oíferecido, discutido larga
mente e em ultima analyse r~jei.tado, porque 
o pedira a propria commissão, por occasião 
de ser votada sua adopção definitiva. 

Assim, o espirita, sinão o dever de colle
gui.smo, levou-me na commissão a limitar as 
P.ivergencias que por acaso eu pudesse manter 
para com os meus collegas em relação ao 
Plano geral do projecto, e a reduzil-as ao mi
nimum indi pensa vel. 

Era-me impossível concordar com elles 
naqui.llo que diz respeito á frequencia obriga
toria das aulas, cousa que a com.missão propoz 
desde o anno passado, e contra a qual eu me 
havia manifestado até por meio de emenda e 
declaração de voto, que foram enviadas á 
Mesa. 

Não podendo, pois, transigir neste ponto, 
que era e·é capital, pedi licença ªº" outros 
membros da com.missão para divergir delles, 
assignando com restricções o projecto e re
servando-me o d.irei.to de sustentar desta 
tribuna a liberdade rle frequencia. 

Em tudo mais subscrevi os termos do pro
jecto, o qual me parece estar em condições <le 
merecer o inteiro apoio da Camara pelas 
alterações que traz ao actual r egimen de 
ensino do direito, sobretudo pela reunião dos 
cursos de sciencias sociaes e jurídicas e pela 
extincção do de notariado, que era de uma 
inutilidade manifesta. 

Applaudi e applaudo esta medida porque a 
distin~ção entre aq uelles dous cursos e a exis
tencia do ultimo faziam do ensino do direito 
nas nossas Faculriades não uma cousa homo· 
genea integral e compacta, mas uma serie de 
disciplinas fragmentadas e dispersi-vas, dando 
a conceber o direito não como o importante 
phenomeno social que é, porém como um não 
sei que de abstracto e de alheio á vida col
lectiva, que não se comprehende e muito me-· 
nos se explica. 

Mas, Sr . presidente, certo que, tendo con
cordado com o collegas de commissão sobre 
o conjuncto da refórma proposta, apenas di
vergindo no ponto relativo á frequencia obri-

gataria, não tenho necessidade de vir fazer 
um discurso erudito sobre methodos ou sys
temas de ensino superior, mo,,tranrlo a ex
cellencia deste ou daquelle modelo europeu . 

O meu dever é apenas combater o proje
cto no tocante á frequencia dos alumnos, que 
a commissão quer tornar obrigatoria e 
mo~trar parallelamente que deve ser mantido 
em beneficio dos moços a conquista do de
creto de 26 rle janeiro de 1891, que já tinha 
sido antel'iormente realisada pelo decreto de 
19 de abril de 1879 . 

Senhores, ninguem que tenha um conheci
mento, superficial embora, do que seja o en
sino superior nas Faculdades da Republica ; 
ninguem que tenha leccionado alguma vez 
em institutos de instrucção secundaria ou 
superior no Brazil , depois do regimen inau
gurado pelo decreto de 19 de abril de 1879, 
póde fugir á confissão de que tem baixado 
sensivelmente o nível geral do ensino, quer 
dizer do aproveitamento dos alumnos matri
culados em todos os estabelecimentos, pare
cendo á primeira vista, que cabe á liberdade 
do ensino a grande culpa desse abaixamento 
de nível. 

Sobretudo, a abolição do ponto, ou melhor a 
liberdade de frequencia, concedida aos estu
dantes, parece attrahir a maior somma de 
responsabilidade nessa depressão educativa. 

Em regra quem constata o facto , quem põe 
o dedo sobre a chaga, reconhecendo que a 
molestia é verdadeira, e grave pelos sympto
mas que apresenta, é quasi irresistivelmente 
le'lado a remediar o mal, a cauterisar a 
chaga, empregando o processo therapeutico 
agora aconselhado pelos meus collegas de 
commissão, isto é, o restabelecimento da obri
gatoriedade de frequencia. 

Argumenta-se então do modo seguinte: 
A frequencia livre, ou antes a liberdade 

de frequencia concedida aos alumnos, por 
um lado, relaxa os laços de solidariedade, 
que devem naturalmente existir entre mes
tres e discípulos e por outro lado acarreta 
p~ra estes a falta de espírito de classe por 
na.o dar logar á. convivencia e á continua 
troca de idéas que forçosamente se estabe
lecem entre os alumnos de um instituto, 
quando elles se reunem a hora certa e em 
grande numero para ouvir as lições dos pro
fessores respectivos. 

outro inconveniente não menor é apontado 
nestes termos: Com afrequencia livre, o lente 
não póde adquirir a. certeza do merito, não já 
intellectual, (porque este póde-se bem reve
lar na occasião rlo exame) mas proveniente 
do estudo e da applicação, que por accaso te
nha. o estudante, visto como é facto possivel e 
até repetido que estudantes distinctissimos e 
bem preparados fraquejem na occasião do 
exame, levados por circumstancias momen-
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taneas de p rturbação, proveniente de aca
nhamento ou timidez, etc. 

Ora, Sr. presirlente, não me parece que 
estas con iderações bastem para condemnar 
o ensino livre e devam determinar uma re
trogradação no regímen actualmente ada
ptado. 

A falta de amor ao estudo, revelada pela. 
diroi.nuta frequencia das aulas, u desconheci
mento do estudante pelo lente de modo que 
este não pó·' e algumas vezes fornecer áq uelle 
a nota ju ta de a!Jprovação no fim do anuo, 
a ausencia de e pirito de classe entr os alu
mnos, não me parece que reclamem, como 
medicação urgente e imprescindivel, o expe
diente lembrado e prnconisado pelos meus 
collegas de commi~são, isto é, a suppressão da 
frequencia livre para os alumnos matri
culados nas facul<la1le- de direito. 

Praticamente, uma vez que attaquei a 
quPstiio p .. lo lado pratico, ba a observar o 
seguinte : 0 estuda.IJte que não tenha amor 
ao estudo. que nã.o goste absolufomente de 
entregar-se ao labor do pensameuto, 9-~e 
não tenha a grande. a. soberana, a nob1lis
sima ambição de figurar entre os ~eus con
temporaneos, entre os seus collegas, e dé 
preparar a sua carreira na vida publica ; o 
estudante que assim proceda por uma questão 
rle educação, de habito, ou de temper~
mento · certo que não póde de modo algum 
ser co~ri!rido com o palliativo meramente 
regulamentar de uma fi'eq~enc!a, que se 
impõe, mas que se póde llludtr, como a 
Gamara toda sabe que se illudia facilmente 
nos tempos da frequ~ncia _obrigatoria_ 

E' sabido que a ex1genCJa do ponto nunca 
impediu que o estudante ·ie~idioso fizesse 0 

eu curso inteiro e que ~e formasse como e 
com os se.us colle:zas applicados e diligentes. 

Sã.o muitíssimo conbecidos os recursos, que 
em uma Faculdade, em uma escola superior, 
por intermedi.o de empregado subalternos do 
estabelecimento, o es~udap.1:_e pórle pôt· em 
j ogo para fraunar a d1;,pos1çao reguh1mentar 
que o obrigue a assistir a todas as aulas. 

Além disso, senhores, ba o facto comesinho, 
frequente e natUI'al da benevolencia ou da 
bondade do professor, propensa sempre á j:is
tüicação das faltas . a annullar, em arande 
parte, a exigencia da frequencia obrig:toria . 

De uma e outra cousa tivemos constantes 
exemplos no pa ado 1 ·e~en de en ino, Sr. 
presidente. Eu pe1·gunto a Ca;ia, qual foi o es
tunante desamoroso dos livros que se fez es
tudioso com a obrigaçã_o da frequencia, e qual 
foi aquellc que, _por n~o se _ter correg1rlo com 
a frequencia obr1gator!a., deixou de fazer todo 
o seu curso como rleseJava ... 

Sabem quasi todus os Srs. representantes, 
porque q uasi todos :fizeram cursos superiores, 
que a existencia do ponto nunca quiz dizer 

par~ o máo estudante a ex.istencia de appli
caçao ou de apego aos compendias. 

Resta vêr si te~ realmente procedencia e.in 
favo~ da frequenc1a ourigatoria o argumento 
de nao p~der o lente ajuizar, em dadas cir
cumstanc1as, do merecimento de um estudan
te, ?1~jo e:ame. pórle ter sido máo, ma cujas 
hab!l1taçoes seJam satisfactoria~. 
. Este argumento - porventura o mctis va

!Ioso de que se possam servir os arlversarios 
da f!'equencia livre -' tem pequeníssimo ou 
quas1. nenhum valor, quando se nota o que 
se da na ~llemanhã . ou antes nos exames 
das re pect1va.s universidades . 
. ~esse pajz, cuja instrucção superior honra 
a c1v!l1 _açao europé?-, liga-se tão pouca im
portancia ao conhe ·1mento prévio do alumno 
pelo prores_ or, que na mor parte do casos 
as com1mssoes examinadoras não são compos
tas dos l~ntes iue leccionam, pois em regra 
quem lecc10na nao examina . (Ha. um aparte.) 

D_igo ao illustre deputado que no ensino su
per10r déJ: Allemanha da-se esse facto. E posso 
affirmar a. Gamara que elle é uma condição 
de m~rall_dade para os exames, ern vista da 
org~msaçao do prufessorado allemão. 
~ cou a sabida, e mesmo corrente que as 

um vers1 darl es da Allem.anha teem, além da 
classe elos professores titulares officiaes a dos 
pri~ati-<~ocenten. que são profes ores hvres, 
estipend1arlo~ pelos seus a.lumnos, regendo 
cursos particulares e especiaes que mmto 
concorrem para a elevação e profundez do 
ensmo. 

Essa instituição, a que nenhum auctor re
gateia elogios, pois que realmente ella me
rece todos, colloca o prores or livre ao lado 
do lente titular ou do profe or da cadeira. 

Mas. acontece muitas vezes (e é por isso 
que, a instituição é bellissima) que o lente 
particular, o privatí- docent não soífre de 
modo algum comparação com o lente titular 
que elle é muitíssimo superior a este pelo 
s~u talento. pela sua eru ição, pela proficien
Cla com que procura expla.inar a ma.teria. E 
Pntão dá-se commumente aquillo que costu
ma dar-se _todas as vezes que se estabelece a 
concurrenc1a entre dous ·ou mais inf1ividuos : 
os profellsores liv.res são algumas vezes mais 
procm·ados e_ festejados que os titulares, re
sultando dahi ciumes e rivalidades profundas 
entre os leccionadores de uma mesma ma.
teria. 

Para a:lfastar os inconvenientes dessas ri
validades,para impedir que os alumnos sejam 
por oc?3-Sião dos exames sacrificados pelos 
re.senL1mentos e rlespeitos dos professores; es
tabeleceu-se alli,na escolas allemães superio
res, .º sy -tema de exame por com.mi:;Sões 
espec1aes, de que são excluídos os lentes 
do examinando-
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Tomando em consideração est!' facto. penso 
e digo eu,Sr. presidente. que o conhecimen1 0 
d~ alumno pelo seu professor para a. ayura
çao absoluta mathematica rla apt1dao do 
e:xaminando,n'.ão é argumento q,ue.se invoque 
contra a frequencia livre. Então e a Allema
nha muito atrazada na ma.teria., porque esta
beleceu que a reg-ra é ou deve er.que lente 
que lecciona não examina. 

O SR. EDUARDO RA.r.ios dá um aparte. 

os re•ultado des~jados. i to é. estudantes que 
e·tmlem, e .obretudo bachareis que saibam. 

E' esta a verclarie. 
Agora, Sr . presidente, se encararmos a 

questão debaixo rle um ponto de vista ma.is 
geral o pas armos do que é pratico para o 
que é theorico, para o terreno dos princípios, 
veremos ainda mais e melhor. que a frequen
cia obrigatoria não está no cas de merecer 
os suffragios da maioria dest:i. Gamara. 

Eu tenho ouvido dizer, por collega.s distin-
0 SR . MARTINS JUNIOR- Perfeitamente, o cto a quem respeito e cujas luzes sei quanto 

illu tre representante adeanta o meu pen ·a· valem para illuminar os recesso da sciencia 
mento. Uma commissão, a que é a.ffecto u~n do direito. que liberdade de ensino não quer 
estudante para er examinado e que nao dize1· liberdarie de frequencia. e que não ba 
conta em seu seio nenhum profe sor que o -razão para revoltarmo-no nós ontros contra a 
tenha leccionado , por certo que est:\. ~elbor rrequoncia obr1gatoria, porriue e ta eo ensino 
blindada contra as benevolencias excessivas e livre podem perfeitamente coexistir. 
os rigores inju tificavei·. por ventura n~ ci- Parece-me. porém. senhore , que esta affir-
~os de de.;affeiçõ~ pessoaes; ~orna-se um JUI"}'. mação não é e•n ab•oluto verdadeira . 
unparcial e inteiramente JU to, talvez até A que, tão do en, ino livre é rea.lmente uma 
menos exposto á influencia rio empe11 11 os · questãn que tem uma face triplíce, e triplice 
(Apartes .) . . face em que se entrosam tres liberdades 

Sei bem, meus senhores, que a~ ~elebres dive1·~as, que podem ser expressa rleste 
cartas de protecção ou de empe_?hO 1rao tanto moclo : liberdarle do ensino, pYopriamente 
a uma como'' outra commi ao; mas d~v~- tJita, lib .. rdade no , ea sino, e liberdade pe
mos convir em que taes cartas pro~~uao rante o ensint1 . E esta classificação que não 
maior e:ffeito quaoto mai exten:;as e_ m_timas e minha. mas que achei in<licada em um 
forem as relações entre profe or e d1scipulo, bello t r:i.balho de um dos brazileiro de mais 
e portanto, procede o meu al'gurnento: talento da actua.l geração, ne um homem dis-

Repito. poi . Sr. presidente, que o Cacto de tincto, que foi h~, tempos um ornamento desta. 
um bom estudante porler fazer um mau exa- Camar t, o Sr. Affon ·o Celso Junior ; e ta 
me em que o examin·1do! possa melhorar- clas.,ificação, r igo, most1·a bem qual é a 
lhe a nota, em con ideraçao a.os seus pre~- somma de elementos:! gicos que devem en
dentes, não é argumento contra a frequencia trar como componentes no conceito geral do 
livre . . ensino livre . 
De facto, senhores, si o que nós cleseJamos é Sim, Sr. presidente, a liberdade rle ensino 
que o EE>tudante estude realmente, 1~~ ?s não consiste ó no direito de ens_inar sem 
moço~ na.o p:ocurem apen3: uma ma 1 icu ~ prévia licença da autoridade publica ou no 
mas s1m os lr~rros e um s~h·1o preparo, I?Jº direito de fundar uma faculdade ou universi
curemo o me10 de obtençao do no 0 des• e- da.de livre com autorisação do governo para 
ratum na org~nisação de um proce so de .ext- a expedição de diplomas. 
mes ver_d~del}'amente se-yero, apurador ª Elia não é só i so como tambem não é so
real h~b1litaçao dos _exam1!1an_9-os · . uni- mente o rtireito de Leccionar corn a doutrina, 

Infelizmente.para 1sso. nao sao precisas . o programma e o methodo que se adoptar li-
camente di po içõ~s regulamentares. porem. vremente, com as idéas que se tenha ou que 
antes de tu<!_o e acima rle todas as rega · ~ ~e queira defender; é tambem. para o alumno, 
comprehensao exacta das eus dever • ~ o direito de frequentar livremente o curso 
P'.1-rte dos mestres · Com effeito, P?rqu~e ~!~ ou as aulas de que c·1recer. 
rhzer, desrle que t_;ata ~es~a mater1a , q não As duas primeiras faces da questã<? refi:-
almente tudo sera paliativo emquanto rem-se a direitos do protesso1'" a terceira diz 
houver_ uma refoq~a de co ~mes e _de ?Rrac- respeito a direitos do estudante. A' liberda
ter nac10nal ,_ naquillo que d:z respeito a ys- de do mestre ajunta-se a do rliscipulo : é na.e 
temas d.e en m_o e de educa.çao~ (Apartes .) tural eju to que si aiguem tem a liberdad-

De ~e que nao se faça esta reforma, desde de ensinar tenha quem precisa do ensino a li-
que nao se compenet~em os corpos docentes berdade de d 
de que devem ser rigorosos no julgamento apren er. . . 
dos estudantes para valori ar os diplomas aos Temos: portanto, que a_ lrberdade _do ens1-
mesmos conferidos e honrnr as re pectiva no, a liberdade no ensm~, e a liberdade 
Faculdades; nada salvara do nnufragio a pe~nte o ensino, constituem r?3'1m.e~te 
in trucção superior e nem a liberdarle de fre- a:quillo que se deve entender poI ensino 
quencia, nem a obrigatoriedade poderão dar llvre. 
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Cortar, scindir, arrancar qualquer destas 
partes do problema é mutilar o todo, é tor
nai-o manco, aleijado; é tornai o, pelo me· 
nos, contrario a seu proprio espírito ; é en· 
fim fazer qualquer outra cousa, menos 
ma~ter e respeitar o ensino livre. 

Ja fiz notar que á liberdade do lente deve 
servir de contrapeso a liberdade do estu
dante. 

De um lado está o lente, aquel1e que s.e 
propõe a ensinar, utilisando ou aprovei· 
tando-se da liberdade de ensino ; de outr o 
lado deve estar o alumno aquelle que se 
propõe a aprender ; uzando e gosando da li· 
berdadade perante o ensino, para escolher 
o seu mestre e ouvir-lhe ou não as prelec· 
ções. _ . d 

Parece-me que este modo de ver nao e e 
molde a ser repellido i n Umine pela Camar!L 
e mesmo pela digna commissão, da qual di
vergi nesta. ma teria . . 

Direi ainda, descosidamente, com_o estou 
füllando neste momento (porque nao espe
rava tomar hoje a palavra s?bre o assumpto 
e porque o meu espírito esta presentemente 
subordinado a preocc~pa:ções de out~a _9rde1!1) 
que a illustrada maioria ~a .co~m1ssao ;i:iao 
quiz att~nd.; r a un;ia val1osiss1ma conside
ração que é a segumte : 

De '1879, para cá, depois do dec_ret? de 19 
de abril tentantiva nenhuma foi feita por 
parte do~ poderes publicos ou dos principaes 
orgãos da opinião. por part_e do governo .ou 
de associa(}ães e congregaçoes, no sentido 
expresso e positivo de to.mar realiza vel a 
obrigatoriedade de freq~enc1a ; o que sabemos 
é que muito ao contrario, todos aquelles que 
se occ~param desta materia, depois de 19 de 
abril de 1879, procuraram manter aquillo 
que havia sido feito J?Or. aquelle decreto, 
uma das conquistas mais ltberaes do tempo 
da monarcbia. 

A Camara deve recordar-se de que em 1882 
e 1883 tentou-se entre nós a realisaçãode um 
Congresso pedagogico, que de facto chegou a 
reunir-se nesta capital, funccionando du
rante algum tempo, e que, si não deu resul
tados proficuos, de~it~vos ~ pratic~s! ao me
nos forneceu occasiao a mmtos espn1tos bem 
orientados de .debater as mais altas questões 
de instrucção e educação primaria, secun
daria e superior. 

Pois bem, Sr. presidente, percorrendo os 
trabalhos do Congresso e os estudos de torlos 
quantos foram cb3'.mados ~dar par~ceres s_o· 
bre as mais notaveis questoes de ensino entao 
agitadas (e o governo .convido~ a d~zerem 
sobre o assumpto as ma10res emmenc1as das 
nossas Iettras das nossas sciencias, e sobre
tudo do noss'o professorado) não !3i:_contrei 
uma só indicação referente a abohçao desse 
consectario do ensino livre que se chama li-

herdade de frequencia, não deparei com urn 
só espirito que pretendesse r etrogradar ao 
regimen adoptado anteriormente ao decreto 
de 19 de abril de 1879 . 

Mais ainda, senhores, e esta consideração 
deve pesar muito; no mesmo anno em que se 
reuniu o Congresso pedagogico, em 1883, a 
Camara rlos Srs. Deputados, por intermedio 
da sua Commissão de Instrucção Publica, teve 
occasião de apresentar ás cogitações do par
lamento um r elatorio sobre reorganisacão da 
instrucção publica, especialmente a secunda· 
ria e a superior- trabalho que é realmente 
uma das pecas mais importantes, das de mais 
folego que sobre a materia se teem publicado 
entre nós- e nesse relatorio, que é de 13 de 
abril do anno citado, eu não vi que se pro
puzesse a revogação da Faculdade concedida 
aos alumnos de frequentarem livremente as 
aulas, na conformidade do decreto de 19 de 
abril de 1879 ! 

Entretanto, o alludido relatorio tratava da. 
questão ele que hoje nos estamos occupando 
e aproposito da qual divergi dos meus col
legas de commissão. 

Sim, Sr. presidente, a Comn:ússão de In
strucção Publica desta Gamara, na sessão de 
1883, atacou resolutamente o problema e 
deu-lhe a resolução unica que elle compor
tava . 

O relatorio a que me estou referindo garan
tia ainda uma vez a conquista feita em 19 de 
abril de 1879 com a frequencia livre conce
dida aos alumnos, fazendo, entretanto, uma 
distincção importantíssima entre curs_os th~o
ricos e cursos praticos . Ha, com e:tfeito, dis
ciplinas scienti:ficas, em que é inconvenien
tíssimo permittir que os estudantes deixem 
de frequentar as aulas durante um certo 
lapso de tempo, por menor que elle seja .. São 
as disciplinas que reclamam estuclos pratlcos, 
de laboratorios, de hospitaes, etc ... 

O Sa. PARANHOS MONTENEGRO dá um 
aparte . 

o SR. MARTINS JUNIOR-Para taes dii;cipli
nas e, portanto, para o ensino nas Faculdades 
de Medicina, isto é, em certas ma.terias do re
spectivo curso, a commissão da Gamara a que 
me refiro, exigia uma razoavel limitação a 
liberdade de frequencia ; mas quanto ás dis
ciplinas theoricas, como são todas as que fa. 
zem parte do curso juridico,mantinha a plena 
liberdade perante o ensino, isto é, o direito 
para os alumnos de frequentarem livremente 
as aula;:; . 

Assim procendenno, os illustres autores 
daquelle notavel t ra.balho conformaram-se 
sabiamente com o que está estabelecido nas 
melhores e mais çonq~\tuact_a§ UJ..1.\l'Ell;'S idad ~':i 
da Europa , 
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Na .A.ustria, na Allemanha, na Belgica, na 
França, na Hollanda e na Iaglater ra,assim é; 
e até mesmo nos Estados Unidos, onde, aliás , 
o ensino livre o é do modo mais absoluto, 
onde o ensino superio1• official é nullo, a re
~ra consagrada pelas leis e regulamentos de 
instrucção é e1fectivamente esta.: plena liber
d_ade de frequencia nos cursos onde se lec
c1onam e aprendem matarias theoricas e fre
quencia livre limitada ou quasi obrigatoria 
apenas para certas disciplinas e certas aulas 
praticas . 

Tal doutrina, sim, é rason.vel e acceitavel. .. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS- V. Ex. acha 

bôa essa medida 1 

o SR. MARTINS JUNIOR- Sim, senhor; até 
estou defendendo·a ... 
~ ..... ~ - - - . ; .. ê:LUla .KaJilOS, !' l<.LUG1~.....v .1. v .a. .... ..... 

1 ~o. Emilio Blum. Fonseca Gu imarães. ~Iar
tm Costa, Marçal Escobar, Pereira da Co ta 
~pparicio i\Iariense, Rivadavia Corrêa , Victo-

1 
r1no Monteiro, Pinto da Rocha, Vespasiano 
de Albuquerque, Franci co Alencastro e Pedro , 
~&c'l~uwuus ae au1as, cuJas materias nab 

podem ser aprendidas simplesmente nos 
ltvros, com o mero estudo de gabinete . 

Assim, senhores, si a illustrada commissão 
de que fiz parte e da qual me separo neste 
ponto do projecto que se discute, tivesse sido 
incumbida de reformar o ensino nas Facul
dades de Medicina e na Escola Polyteclrnica, 
o projecto apresentado estar ia muito bem 
como está, sobretudo para as aulas de certas 
cadeiras <:> u disciplinas. . . . _ 

Regulando, porém, o ens1110 do direito, nao 
me parece que assim seja . 

O illustre relator da commissão, o Sr. depu
tado Freitas, fez-me em aparte uma pergunta 
a que j á respondi, parecendo faze\-i:_ para tor
nar saliente a appa. rente contrarhçao qu~ ha 
em defender eu a liberdade de frequenc1a. e 
admittír em certos casos e cursos limitações 
a ella. 

Observarei a S. Ex. e á Gamara. que, si 
contradição existe, alia está. na natureza das 
cousas e é con agrada pelas legislações e sum
midarl es professoraes dos dous mundos. . . 

curso3 juridico-sociaes, entendo que cumpro 
o meu dever dando o meu voto contra os 
§§ 2° e 4 do art. 2° do projecto da co~missão, 
aos qui1es offereço emenda suppress1va, que 
vou mandar á Mesa. 

Tenho concluido. (Muito bem , muito bem.) 
Vem á. Mesa, é lida. apoiada e posta con

junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao projecto n. 38, de 1895 : 
Ao art. 2°, suppl'ima-se o§ 4° e a lettra (a) 

do § 6° do art. 2• . 
S.R.-Sala das sessões, 17 de junho de 1895. 

- 1l1artins Junior . 

Fica a rliscussão adi J.da pela hora. 
Vão a imprimir as seguintes 

REDA.CÇÕES 

N. 37 A - 1895 

Redacçiio finai elo projecto 11. 182 D, de 1894. , 
emendar/o pelo Senado 110 corre.1te anno, 
que consiríera pr m·ogados ate j unlio de 1894 
e dezembro de 1891i, os pra;os para conclu
são das obras da Estrada de Ferro de Caxias 
a S. Jose de Cu.jaze iras e in.iciaçao da 
Estrada de Fel'l'O de Caxias ao Araguaya , 

O Congresso !\acional resolve : 
Artigo unico. Fica considemdo proroga.do 

até 31 de der.embro de 1896 o prazo pu,ra 
serem iniciados os trabalhos de construcçã.o 
da Estrada. de Ferro de Caxias ao Araguayu; 
revogadas as di:;posições em contrario . 

Sa.la das commissões, 17 de juuho O.e 1895. 
- Pm-.rnhos 1llont e11egro . - .J. A . 1V civa. 

N . 48 A - 1895 

Redacçüo fi.11aZ do projecto n . 48 do corrente 
anno que concede varios (a1Jores ás estradas 
de ferl'o construirfo pelos estados ou po1· 
companhias particulctres que (oi·em prolon 
gamento oii ramaes das da Unilio oii que ct 
estes se ligarem . 

Vou concluir, Sr. presidente, e conclmre1 
dizendo que penso não devermos retrogra.d u~ , 
dentro do regímen republicano, em ma.teria 
de liberdade, ainda que se trate de uma 
liberdade mínima. Sim, senhores, na minha 
qualídade de republicano, penso não dever O Congresso >lacional decreta : 
concorrer com o;;; meus votos, com a minha Art. 1. • As estradas de ferro construidas 
palavra e a.s minhas opiniões para que a pelos estados, ou por companhias particula
Republica faça obra menos liberal do que fez res, que forem prolongamento ou mmae~ das 
a monarchia., em ma.teria de reorganisação de da União ou <iue a este3 se ligarem, terao de 
ensino . transporte gratuito nas estradas da ~nião 

Pensando assim . e, por outro lado, não para as locomotivas, carros, wagons, trilhos 
vendo os perigos que a maioria da commissão e mais material metamco destinado á su"ll 
vê na manuten~ão da. frequencia livre, n03 • coristrncc;;ão . 
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Paragrapho unico. Só terão direito a este! O Sr- P:resi~ente - ,\chap.do-se 
favor as estradas que ainda não tiverem adeantada a hor~, ~esigno para aman ba a se
renda liquida ou a t iverem inferior a 5 °/0 guinte ordem do dia: 
sobre o capital nellas e:trectivamente empre- Urgencia de tres hora , concedida ao Sr . 
galo, cessando o mesmo logo que a referida \lartins .Junior para tratar de negocios rela.-
renda attinja áquella porcentagem. tivo do e tado de Pernambuco ; 

Art. 2." No regul_amento 9ue expedir para Votação •lo projecto n . 10 B, de 1895, man-
a execução des~ lei, o _Pre 1dente da Repu- ten o na commissão de guardas-marinha, 
blica fica autorisad~ a ~mpor multa de um a para todos os effeitos, até a concl usão do re• 
cinco contos de réis as estradas qu~, por spei:tivo cur'SO, os aspirantes commissionados 
qualque~ modo, ab11sarem da conces ao que nesse po to e que serviram na e~qua~a legal 
lhes e feita, po 1endo su'pender o favor men- e nas flotilhas durante a revolta e da outras 
cio~ado áquellas e tra'1as, _que par~ obtel-o. providencias (3• di cussão) . ' 
verificar-se baverem dado mformaçoes falsas Levanta-se a sessão ás 3 horas e 45 minu-
ou fraudulentas. d t d 

Art. 3. ° Ficam revogadas as disposições tos ª ar e. 
em contrario . . 

Sala das commissões, 17 dejunbo de 1895. 
- Paranhos Montenegro . - J . A. Neiva . --"'b~V Uii;i l1 aCUt~ __ ._..,,.."'4VO.. 

N 61 189- aul~, na conformidade do decreto de 19 de 
. - ~ abril de 1879 ! 

1 
os umnos de frequentarem livremente as 

_ . Entretanto , o alludido relatorio tratava da. 
Redacçcio finai do pr~Jecto n . 3.5, de 1893 q:ie questão ele que hoje nos estamos occupando 

releva a D . Franctsca de Sen:na Carneiro e a nronn«it.n rfa. º"" 1 rH-rro~n-i n"ª m<>n<> ".nl - _ 
Dutra a pres.cripção em q"e .mcorr-eu para. Ao meio-dia procede-se á. chamada, á qual 
pe;·ceb_er . a. differença. de mezo soldo ª que respondem os Srs. : Arth ur Rios, Thomaz 
teni dtrezto. Delfina, Coelho Lisboa, Tavares de Lyra, 

O Congresso Nacional reslove : 
Artigo unico. Fica relevada a D. F;:·ancisca 

de Senna Carneiro Dut1 a a pre cripção. em 
que incorreu, para pe~'ce~er a di~erença de 
meios ildo; a que tem direito de 1811 a 1887. 
Revogam-se as dispo ições em contrario. 

Sala das commissões, 17 de junho rle 1895. 
- Paranhos Montenegro .-J. A . Neiva. 

. 62 - 1895 

Reriacção finai do projecto. n . 26, de 1894, re
foti vo aos bens elas ordens religiosas decla
rn.dos prop1·ios nacionoes em virtude elas leis 
de mao morta ou como bens vagos . 

Art. 1 . o o~ bens das i ITl'ejas e confissões 
religiosas declarado proprios naciona em 
virtude das leis de mão morta ou como bens 
vaaos mas que por concessão explicita ou irn
pli~ita elo governo co_nti~uaram ao ser;:-iço do 
culto das mesmas igreJas ou confissoes são 
reconhecidos propriedades das respectivas 
igreja-. que delles se_ achavam de pos e por 
occasião da proclamaçao da Republica. 

Paraarapho unico. Não estão COJilprellen
didos n~ disposição deste arti~o aquelles bens 
que já tenham sido utili~ados pelo governo 
ao tempo da promulgaçao dB: Con _t~tuü;ão . 

Art. 2. • Revogam- e a d1opos1çoes em 
contrario . 

Sala das commissões, 17 de junho de 1895. 
-J. A. Nei-va. - Paranhos !Y[ontenegro. 

Alencar Guimarães, Sá Peixoto, Lima Ba
cury, Fi.leto Pires, Gabriel Salgado, Matta 
Bacellar, Augusto Montenegro, Carlos de 
Novaes Bricio Filho, Hollanda de Lima, 
Benedicto Leite, Costa Rodrigues, Eduardo 
de Berredo, Gustavo Veras, Anisio de Abreu, 
Nogueir"a Parannguá, Arthur de Vasconcel
los, Frederico Borges, Torres Portugal, Tho
maz Cavalcanti lldefonso Lima, Pedro Bor
ges, Francisco B~nevolo, Helvecio. Monte,José 
Bevilaqua, Augusto Severo, ~ranci~co Gurg~l, 
Junqueira Ayres, C~nha L1m~, S1tv:a Mariz, 
Trindade Chateaubr1and, Jose Mariano, Ar
thur Orl~ndo, Tolentino de Carva-lbo, Mar
t ins Junior Pereira de Lyra, Gaspar Drum
mond Coelho Cintra, Luiz de Andrarle,Armi
nio T~vares Cornelio da Fonseca, Louren!;o 
de Sá, i\Iedeiros e Albuquerque, :Miguel Per
nambuco. Gonçalves Maia, Ga:rlos Jorge, Fer
nandes Lima,AraujoGóes, Rocha Cavalcante, 
OctfL viana Loureiro O lym pio de Campos, Mene
zes Prado, Geminiano Braz il, Gou veia L~ma, 
Zama, San tos Pereira, Augusto de Freitas, 
Milton . Francisco Sodré, Tosta, Manoel Cae
tano, Jrão Neiva, Paula Gu imarães., Leove
a-Udo Filgueiras, Eduardo Ramos, Jose Igna
~io, Flavio de Araujo, Rodrigues Lima, To
lentino <los Santos, Paranhos Montenegro, 
Sebastião Landulpbo, Athayde ·Junior, Tor 
quato Moreira Antonio de Siqueira, José 
Carlos, Serzedello Corrêa, Lopes Trovão, 
Oscar Godov Americo de i\Iattos, Lins de 
Vasconcellos', Alberto Torres, Erico Coelho, 
Fonseca Portella, Euzebio de Queiroz, Costa 
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Ha, porém, Sr. presidente. assumptos que 
~ão 1mo as noites negra e borrascosas, que 
são como a treva profunda das extraord.i
narias, das longuissimas noites polares . 

Ahi, o espiri to sente-se, ao contrario, 
confrangido, a alma deixa- se succumbir 
ao peso rlas impre~ões que o meio neces
sariamente faz pesar sobre ella e então, a 
palav1•n que exprime a idéa, a idéa que tem 
de ser exprimida pela palavra, ficam pesadas 
e tr-edas como a sombra que as cil'cumvolve . 
(illl!ito bem.) 

O meu espírito, Senhores, entra agora em 
uma dessa immen~as noites polares, em uma 
tremenda noite hibernal de trevas absoluta-s 
e amedrontadoras, porque tenho de me re
ferir ao meu Estado nn,tn l , porque tenho de 
fallar do infelicis imo Estado de Pernambuco, 
anal:r~ando sua actual situação politica . 

E' que aquel!a pobre terra do Norte, Sr. 
pre.;;idente e senhores, afigUl'a-~e-me neste 
momento menos um pedaço de solo soberba
mente illu minado pelos l'aios do astro que 
elle é o primeiro a ver nesta parte do conti
nente (porque é aquelle cuja costa mais se 

~evedo. Silva Ca tro, i ilo Peçanha. Ag,1-- I 
ti_nho Yidal, ebastião de Lacerda Campolina, ~ 
Llma Dua1 te, Carvalho :\Iourão, Vaz de :\Iello. > 
~outeiro de Barros, Chagas Lobato . João Pe- ~ 
mdo, Luiz Detsi, Ferraz Junior. Fortes .Jun
queira. Alvaro Botelho. Leonel Filho, La
mounier Godofredo. Ribeiro de Almeicia. i 
Ferreira P res. Pinto Ja Fon eca.. _\.rthur J 
Torres, Manoel Fulgencio, SEmao da Cunha .. 
O!egario Maciel. Paraiso Cu.valcanti. Lindo\
Pho Caetano, Alfredo Ellis, Paulo Queiroz, 
Casemiro da Rocha, Dino Bueno, Gu tavo > 
Godoy. Bueno de Andl•a.de, Padua Salte , Al- t 
berto Salles. Paulino Carla . Franci co Gli
cerio, Furtado, Hermenegildo de ::\Ior-ao::~. 
Alves de Castro, Ovidio Abrantes Urbano de 
~ouveia, Xavier do Valle, Luiz Adolpho, Ma
l'Iano Ramo , Lamenha Lins, Brazilio r a Luz, 
Lauro :\Iüller. Paula Ramos, Francisco Tolen
t'ino, Emilio Blum. Fonseca Guimarãe-. Mar
tin Costa, Marçal Escobar. Pereira da rosta. 
Â:PParicio ~Iariense, Rh"adavia Cor rêa, Victo- 1 
r1no Monteiro, Pinto da Rocha, Vespasiano 
de Albuquerque, Franci co Alencastro e Pedro 

1

. 
Moacyr. 

Abre-se a sessão. . . . . enterra pelo mar em busca do nascente) do 
Deixam de compareci:r com causa part~c1- A' commi~ -'io de Pensoe e t;Ontas. · 

parla os Sr . : Rosa e 1lva, Enéa Martms, . _ 
Luiz Domingues, Gonçalo de Lagos, João De C. H. CorEer e 011:tro,

1
pedmdo conc~sao 

Lopes, Clementino do Monte, Vergne rle para explomçao de Jazi· as de «Apatite» 
Abreu. Marcolino l\1oura,Alcindo Guanabara. (phospbato de. call._ existentes em terrenos 
Beli arfo de Souza Erne to Brazilio. Jnlio pert, ncente a ;uniao, .e~ Ipanema, e tado 
Santo , BarrJ Franco Junior, Ponce de L<>on. de . Paulo. - A Comm1.sao de Fazenda . 
Urbano Marcondes. ~I yrink, Almeida Go
mes, Landulpho de Magalhães, João Luiz, 
Gonçalves Ramos, Francisco Veiga, Valia.dão, 
Rodolpho Abreu, Theotonio rle Magalhães, 
Carlus da Chagas,Lamartine. eo~ta 1Iacbatlo. 
Almeida Nogueira. Domingue de Castro. 
Adolpho Gordo, Moreira r~a. Sitrn. Cincinato 
Braga, Almeida Torre , Angelo Pinheiro e 
Aureliano Barbosa . 

o Sr. 1\.fa"l.tta B. cellar commu
nica que o Sr. deputado Enéas Martins acha-se 
imperlido de comparecer <i.S sessões de. ta Ga
mara. por motivo de molestia. 
g10e' somorias, ou que inta o prilier de uma 
viagem phantastica nas trevas; é, im, que, 
á semelhança 'o divino épico a que me re
firo, tenho precisão de ver si me acom

E" sem causa os sr~ . : Viveiros, Christino mette o terror em frente do animal terrivel, 
Cruz. Pires Ferreira, Marcionillo Lin , Aris- da perigo_a féra, que, igu )1 á loba do poeta, 
tides de Queiroz. Cleto Nunes Galdino Lo- se encontra dentro do meu E:>tado, melhor, 
reto, França Car,'alho. Paulino de ouza .lu- na cu pula do e.liflcio politico do meu E tado, 
nior, óctartano de Brito, Cupertino de ~i- a ensanguentar t odas as aspirações nobres 
queira, Domingos de Morae', Costa Junior, daquella tena , a fazer com que não haja pre
Vieira de Moraes, Herculano de Freitas e !:>entemente em coraçües e em cabeças de 
Caracciolo. filhos de Pernambuco, idéJ.s e sentimentos 

E' lida e sem debate approvada a acta da.. que não sangrem, taes são as duras provas 
sessão antecede. te. 1 de martyrio a que teem sido todos sujeitos 

O SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do contin~a!llen~_, dia a dia, pelo homem qui: 
seguinte no . esta 111felic1tando, pelo tlictador que all1 

EXPEDIENTE 
esta conspUt·cando a Republica.. mareando-lhe 
os brios e fazendo com que de Pernambuco, 
que antes de qualquer outro torrão brazilei~o , 

Offi · . · ~onho~ com a. Republica-;- se pense_ gue e a 
cws . . ; negaçao de todas ;r liberdades politicas, de 

Do governador do Estado do_ R10 Granrle dop 

1 

to-la · as garantia _ociaes ! 
Norte , de 1 do corrente, enviando 16 exem-P Sim, Sr. pre ideme, na selva escura de 

Gamara v . II minllri terra, vou encontrar fatalmente um 

• 
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. l o= File-to Pires 1•1ela o;·dem) 
favor as estradas que ainda não tiverem requer votaçao_ nomrnal para P ~ 

Paragrapho unico . So terão direito a este [ =r- ,.. · u 
0 

ro'ecto 

renda liquida ou a tiverem inferior a 5 º/• , n . 10 B, de 189<). . 
sobre o capital nellas efl.'ectivamente empre- Consultaua, a Camara approva o requeri· 
galo, cessando o mesmo logo que a referida menta para a votação nominal. 
renda attinjn áquella porcentagem . . 1 Procedendo á votação nominal respondem 

Art . 2:º No regul.amento que expedir para s!m., isto é, approvam 0 projecto n .. 10 B, de 
a execuçao des1? lei, o .Pre 1dente da Repu- t 1895, os Srs. Lima Bacury , Fileto P ires, Ga
bµca fica autonsa~~ a ~mpor multa de um a l briel Salgarl o. Sá. Peixoto, MatGa Bacella~, 
Cinco contos de réi s as estradas qu~, por ~Carlos de Novaes. Bricio Filho, Costa Rod1·1-
qualque~ mod~, abnsarem da concessao que lgues, Anisiode Abreu, Arthur de Vasconcel· 
l~es e fe1.ta, po endo s,~spender o favor men· l los. Frederico Borges, Torres Portugal, Tho· 
cio~ado aquellas estra as, .que par~ obtel-o. 1 maz Cavalcanti, Perlro Borges, Francisco Be
ver1ficar-se haverem dado mformaçoes falsas nevolo, José Bevilaqua, Silva Mariz, Trinda
ou fraud~en,t_as . . .· _ 1 de, Tolentino de Carvalho, Ma1•tins Junio~, 
. Art . 3 .. Ficam ,revogadas as d1spos1çoes GasparDrummond,Luiz de Andrade, Cornel10 
em contrario. . - . da Fonseca, Lourenço rle Sá, Medeiros e Al-

Sala das comm1ssoes, 17 de Junho.de 1895. _ buquerque, Miguel Pernamb~co, _Gonçalves 
-Paranhos Montenegro. - J. A. N el'l:ia . · Maia Rocha Cavalcanti Gouveia LHna,Zama, 

N. 61 - 1895 

Redacçao final do projecto n . 35, d.e 1893 que 
r eleva a D. Francisca de Senna Carneiro 
Dutra a prescripção em qHe incorreu para 
perceber a ditferença de meio soldo a que 
tem di reito. 

Leov~gildo Fi lgueiras, 'José Ignacio, Flavio 

1 

de Araujo , Sebastião Laf!.dulpho, At.hayde 
Junior , Tor quato Moreira, AntO!flO da 
Siqueira, José Carlos, Lopes Trovao, C?s
car Godoy, Thomaz Delpbino, ~merico 
de f.Iattos Lins de Vasconcellos, Er1co Coe-

o Sr. A..raUJ1jo GÓes (Este disc·urso 
deixa de ser publicado , tcmcto sido entregue em, 
tempo ao orador .) 

1 lho, Costa' Azevedo, Silva Castro~ Nilo .Pe· 
çanha. Ago tinbo Vidal, Campolma , bi ma 
Duarte Vaz de Mello, :Monteiro rle Barros, 
Chagas' Lobato, .loão Penido, Luiz Dets~ , 
Ferraz Junior, Alvaro Botelho. Leone~ 1:_1-
lbo. Ferreira Pires. P into da Fonseca,, S1mao 
Cunha, Lindolpho Caetano. Bueno de Andr,~
rte, Furtarl o, Hermenegildo de Moraes .• Ov1-
d.io Abrantes, Urbano de Gouveia, Xavier do 
Valle. Lu iz Arlolpbo, Mariano Ramos, ~~me -

São successivamente e sem de~ide approva
das as reda.cções finaes d~s proJectos __ns. ;1 
A de 1895 48 A, ele 189<), 61 , de 189<), e 6;.,, 
d~ 1895, p~ra serem enviados ao Senado. 

ORDEM DO DIA 

Rerlacçlío final do projecto n . 26, de 1894 , re
lat ivo aos bei~s das orden.~ r eligiosas decla
rados proprios nacionaes em vir tude elas le is 
ele miio m or ta ou como bens vagos. 

Art. 1. 0 Os bens das igrejas e confissões 
religiosas declarado proprios nar1onas em 
vir t ude das leis de mão morta ou como bens 
vaaos mas que por concessão explicita ou im
pli~ita do governo cont inuaram ao serviço do 
culto elas mesmas igrejas ou confi sões são 
reconhecidos propr iedades das respectivas 
igre,ja -. que delles se_ achavam de .Posse por 
occasião da proclamaçao da Republica. 

Paragrapho _u~ ico . Não e~tão comprehen
didos na dispos1çao deste art11?0 aquelles bens 
que já tenham sido utili~ados pelo ~o".e:no 
ao tempo da promulgaçao da. Con . t~mçao . 

Art . 2. 0 Revogam- e as d1opos1çoes em 
contrario. 

Sala das commissões, 17 de junho de 1895. 
-J. A. Nei'va .-Parcmhos Monlene9ro. 

nba Lins, Alencar Guimarães, Brazill~ da 
Luz Láuro Müller Paula Ramos, Francisco 
Tel~ntino Emilio Blum, Fonseca Guimarães, 

J Martins Costa, Marca.L Esco)Jar. ~ereira ,da 
Costn, Apparicio Mariense, füvadavia Correa, 

t i Victorjno Monteiro, Prnto r1a ~ocha. Vespa.
ti siano de Albuquerque, Francisco Alencastro 
me Pedro Moa.cyr. (88) . 
n· Respondem ni.70 os Srs.: Augu~to Mo~te
dc negro Hollanua. de Lima, Bened1cto Leit~ , 
n; Gusta~o Vera~. Ildelonso Lima, Helvec10 
m Monte Au n·usto Severo, Trivares ele Lyra, 
o~ Franci'sco Gurgel, Junqueira: Ayres, Cunlm 
ze,Lima, Chateaubriand, Pereira. de Lyra, 
Za Arminio TaV!l t'es, Carlos Jorge, Fernand~,; 
MiLima, Araujo Goés, Octaviano Lourei· 
~Iro. Olympio de Campos, Me1.1ezes Prado, Ge
gUminiano Brazil Santos Pereu·a, Augusto de 
ciciFreitas, Milton'. Tosta, Manoel Caetan~, Pau
lerha Guimaraes, Rodrigues Lima, Tolentmo do3 
Se!santos Paranhos Montenegro. Serzedello 
qmcorrêa: Euzebio de Queiroz. Seba tiã.o de ~a
Ca1cerda, Carvalho Moui·uo, Forte.;; .1unque1r~, 
Oscr..amounier Godofredo, Ribeiro de Alme1· 
Va~a. Artlrnr Torres, Munoel Fu lgei;ic10, 
Forfüegario Maciel, Alfredo Ellis, Paulo Queiroz, 
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Casemiro da Rocha, Dino Bueno, Guatavo 
Godoy, Padua Salles, Alberto Salles, Paulino 
Carlos, Francisco Glicerio e Alves de Castro 
(50) . 

O Sr. Presidente declara que fui 
approvado em 3• discu-Eão por 88 contra 50 
votos o seguinte projecto n. 10 B, de 1895. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l . 0 Os aspirantes commissionados no 

po·to de guardas-marinha e que e ti>eram 
em serviço na e quadra legal e flotilhas du
rante a revolta . conservarão a commis üo, 
para todos os efieitos, até a conclu ão do 
respectivo curso, contando antiguidade da 
data da respectiva commissão. 

§ l . 0 E' autorisado o go.-erno a readmittir 
á matricula na Escola Xaval. com os fo.-ores 
desta lei, aquelle· dos referidos aspirante'. 
que, havendo obtido baixa por qualquer 
motivo, queiram voltar ao serviço da ar
mada . 

§ 2 . 0 A estes aspirantes será applicado o 
di posto no art. 7° da lei n . 1523, de 28 de 
setembro de l 65. 

Art . 2.° Ficam revogadas as di posições 
em contrario . 

E' tambem approvada a seguinte emenda 
do Sr. José Carlo , ao projecto n . l O B, de 
1895 . 

«Onde se diz : contando antiguidacle da 
data da commissão, diga-se:-contando an
tiguidade da data do respectivo embarque.» 

E' o projecto assim emendado, approvado 
em 3ª ili cussão e enviado á ~ommissão de 
redacção . 

Entra em discussão a urgencia de tres 
horas, concer1ida ao Sr. Martins Junior, 11ara 
tratar de negocios relati vos ao estado de Per
nambuco. 

Ha, porém, Sr. presidente, assumpto que 
~ão como as noites negra e borrascosas, que 
são como a treva profunda das extraordi
narins , das longuíssimas noites polares. 

Ahi, o e pirlto sente-se, ao contrario, 
confrangido, a alma deixa-se succumbir 
a.o peso rla impre,,.,ões que o meio neces
sariamente faz pesar sobre eUa, e então, a 
palavra que exprime a idéa, a idéa que tem 
de ser exprimida pela palavra, .ficam pesadas 
e treda como a sombra que as circumvolve. 
(M!iito bem.) 

O meu espirita. Senhores, entra. agora em 
uma dessas immensas noites polares, em uma 
tremenda noite hibernal de trevas absolutas 
e amedrontadoras, porque tenho de me re
ferir ao meu Estado na.t<1 l, porque tenho ele 
fallar do iufelicis imo Estado de Pernambuco, 
analy ando sua actual situação politica. 

E' que aquella pobre terra do Norte, Sr. 
presidente e senhores, afigura-se-me neste 
momento menos um pedaço de solo soberba
mente illuminado pelos l'aios do astro que 
elle é o primeiro a ver nesta: parte do c~nti
nente (porque é aquelle cu.Ja costa mais se 
enterra pelo mar em busca do nascente) , do 
que alguma cousa de emelbante ~quella flo
resta escura, áquella selva selvaggia ed aspra 
e f'oi·te de que nos falla o immortal poeta 
florentino, no seu extraordinario poema. _ 

Entretanto, por mais que me doa o coraçao, 
1nr mais que o meu espirita e turbe, te
nho agora nece · idade de enveredar por um 
dos meandro , dos multiplos meandros , da
quelle intrincado labyrintho de sombras, da
quella pavorosa selva, verdadeiramente sel
vagem verdadeil'amente aspera e fbrte ... 

Não é. meus senhores, que eu ame as re
aiões ombrias. ou que inta. o praier tle uma 
viagem phantastica nas trevas ; é, im, que, 
á emelhança 110 divino épico a que me re
firo, tenho precisão de ver si me acom
mette o terror em frente do an imal terrivel, 
da perigo~a féra, que, igu )] á. loba do poeta., 

O Sr. l\Iartins Junio (Jlovi- e encontra dent1·0 do meu E·tado melhor, 
mento ele attençc7o)- Srs . deputa.no , Sr. pre- na cu pula do eiiflcio político do meu E tado, 
sidente. IIa inquestionavelmente para todo a ensanguentar t odas as aspirações nobres 
quantos se veem na conti n genci~L de subir a daquella terra, a fazer com que não haja pre
uma tribuna, seja popular, seja da natureza ~entemente em corações e em cabeças de 
desta que na presente occasião e-tou occu- filhos de Pernambaco, icléJ.s e sentimentos 
pando, assumptos de nature1as diversas, me- que não sangrem, taes são as duras p~o:;ras 
lbor diria eu, inteiramente polarisadas, per- de martyrio a. que teem sido todos suJeitos 
feitamente oppostas . continuamente dia a dia, pelo homem qu~ 

Ha, com effeito, assumptos oratorios que nos. está infelicitando, pelo dictador que all1 
são como os dias illuminaclos, em que ba esta conspurcando a B.epnblicJ.. mareando-lhe 
claridade no ar e alegria nos peitos. em que o brios e fazendo com que de Pernambuco, 
a natureza. cheia. de ol. bran.ca e cheia de que antes de qualque1 outro torrão b1~a.zilei!o, 
luz abençoadora. rnflue nos espll'itos l'autla- sonhou com a Republica., se pense que e a 
velmente, penetrando no amago dos corações negação de todas a- liberdades politicas, de 
e incutindo-nos na alma. as boas idêas, os 1 to las as garantia _ociaes ! 
bellos sentimentos, sobretudo, as inspirações Sim, Sr. presidente, na selva escura de 
gr1mdiosas. minha terra, vou encontrar fatalmente um 

• 

• 
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animal feroz. igual áquelle que apavorou a 
alma do Dante, e que só não o fez retrocedPr 
em caminho porque ao sru lado estava a 
sombra protectora de alguem a quem não 
amedrontavam perigos. E'ltretzmto, o im
mortal florentino estacou • eante 4o mon tro. 
cuja ~imple lemb!'aoça lhe renovava depoi 
o meno no pensamento. 

Enfrentando assim o governador de Per
nambuco, que nem mais po ·sue os senti
mento communs de humanidade, eu e taco 
apavorar10 como o sublime cantor da Dicina 
Comedia, e certamente não teria coragem dt> 
tomar a palavra sobre elle, si por aca.,o não 
poosuisse fambem alguma cousa, que me con
forte. que me acompanhe na viagem, que 
me clê a energia oberana de dizer em frente 
do monstro toda a verda<le, tal como é e tal 
como deve er dita. 

Sabe-se que era a divina alma do extr~
ordinario mantuano do altissitno poeta. tao 
amado, tão venerad~ pelo cantor de Beatriz, 
quem acompaubava este na sua viagem, atra
vés de inferno e purgatorio, em busca do 
parai o. dando-lhe o alento .. ª força de 9.ue 
elle precisava para levar a effe1to ua gloriosa 
missão. 

Pois bem, Senhores, tenllo taro be~ . o meu 
Virgilio, tenho tambem o meu esp1nto tu
telar na. viagem que emprebendo. e este vem 
a ser tão io pira.dor, tão profundo e ão santo 
quanto o pôde ser aquelle outro que dirigia 
os pa sos do poeta de Florença e que elle 
con::siderava seu guia, seu senho1· e eu mest.re. 
Sim, tenho para me encorajar nesta jornada 
o sa~rado espírito do velho Pernambuco, a 
antiga e gloriosa alma pernambucana, a lem
brança do passado inteiro do meu E"tado. a 
sombra veneranda dos grandes patriotas, que 
naquella terra sonharam tanto com a liber
dade e por ella tão nobremente souberam 
morrer! Toda a historia da minha terra e, 
sobretudo, a unanimidade dos avós glorioso , 
me indicam a necessidade de não parar de
ante dos empecilhos q ne por acaso se me an
tolbem, e fazem-me não temer o monstros, 
as féra , -venham ellas de onde vierem, sur
jam de onde :surgirem ! (J't!liiito bem..) 

E', pois, em nome do tmo, da dignidade e 
das grandezas pas á.da~ de minbn. terra que 
mais uma vez tomo a palavra neste recinto 
para Jlle referir á política de Pernambuco e 
especialmente ao g~verna•1 o~\ que e tá es
pesinhando aquelle 1.!,stado; e em nome rlos 
saarados heróes da Patria pernambucana. 
m~itos dos quaes preteriram o füicidio nos 
carceres á obtenção rla liberdade pelo vil 
preço da apostasia_· é_e~ nome dos grandes 
capitaes de honra c1vica entllesourados na 
historia do meu E tarlo, desde 1710, i to é. 
desde Bernardo Vieira até 1849, isto é, até 
Nunes Machado; é em nome de todos os mar-

tyre pernambucanos que com seu sangue 
e com sua vida, bateram-se pelas grandes 
idéas de humanidade e justiça, hoje estampa
das em nosso estatuto con tituciQnal ; é em 
nome de tudo isso, Senhores, que venho no· 
vamente dizer á Gamara, ao Congres o, ao 
paiz inteiro, que felizmente para nós outros 
seus opposicionistas (porque está ahi a jus
tificativa <le nossos reiterados juizos e apre
ciações),mas infelizmente para aquelle perlaço 
de terra que occasionalmente lhe deu o ber
ço, o Sr - Bêu·bosa Lima acal a de desmasca
rar-se inteiramente, commettendo o maior 
dos attentado , o mais nefando dos crimes 
politico ! Sim Senhores; cansado. farto de 
attentarde ·tAcadamente contra os direitosdos; 
cidadãos e contra a independencia dos pode
res organisaclo pela Con tituição, o governa
dor de Pernambuco acaba de atientar em 
bloco, em globo, contra a. propria pers.onali
dade do Estado, usurpando abet•tamente o 
por1er, isto é, . prolongando, estendendo sua 
odienta dominação a lém do prazo con titu
cional que lhe indicava o dia de bontem, 
como o ultimo do seu infeliz governo ! 

Avido de mando, o dictador do méu E tarta 
quer manter-se no poder. e para consegnil-o 
emprega as maiores violencias moraes e ma
teriaes ; moraes as que veem da sophismação 
baixa e revoltante da lei ; materiaes as que 
se exercitam pela força das baioneta , das 
tres mil baionetas comprarlas com 1ânheiro 
ille!!almente tirado do Thesouro, e que são o 
uruco elemento em que se apoia e com que 
conta em Pernambuco o Sr. Barbosa Lima ! 

Entro, portauto.no meu assurnpto, Sr. pre
sidente e senbores. com repugnancia e tris
teza ; mas tambem entro nelle fortalecido 
intimamente pela consciencia plena de que 
estou cumprindo um grande dever. de que 
estou nesta occasião prestando um dos maio
res e mais relevantes serviços á minha terra. 

E' possível que no cumprimento desse de
ver . na execução da minha tarefa., eu não 
ten!:Ja a felicidade obti-'a pelo grande poeta 
que nos deu em tel'cetos immorti;.e. a syn
these theok·gica da idade média, isto é, que 
eu não possa Httingir ás alturas ioeffaveis 
dopara1so político; é possivel queeunão 
chegue a ver ne ta Gamara e em nenhum dos 
outros ramo doj Poderes Publico nacionaes 
a menor re.stea de luz con ola.dora, mas ao 
menos terei occasião de exbibir á Gamara rlos 
Srs . Deputadns e ao paiz inteiro os sete cir
culas do inferno arr.hidantesco em que o Sr . 
Barbosa Lima tem conseguido encerrar e es
magar todas a aptidões e todas as aspirações 
da alma pernambucana! (Pausa .) 

Eu comprehen o, Senhores, um certo retra
himento suspeitoso (porque não dizer a ver
dade n que, desde os primeiros dias em que 
nesta Casa se começaram a enunciar verdades 
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amarga a respeito da att.nini ração lo -r 
Barbo a Lima se ni1tou entre o r. reprP,;en
tantes do paii, quer os que faziam parre da 
legislação passada quer os da actual 1 g1sla
tura. 

Parece-me, ao ob ·ervar as phy ion mias de 
cada um 1.0- Srs . repre;:;entantes, que, po.r 
maior que seja. a sua bondade para com o 
humilde orador que ne te momc> nto occupa ti 
t1·ibuna, alguma cousa 1Lo intimo do coraçã,o 
ou da mem• ria lhe e tú. fazendo pensar que 
ba naturalmente muito de paixão parti<laria 
no modo por que me exprimo com r ela ·ão ao 
governaclor de Pernambuco; é que pa1·a uma 
grande parte dos meus colleg s muito i!i
ver,o deste, que está sendo agora retratado, 
era o cidadão Barbosa Lima quando, batem
po , occupou uma cadeira neste recinto . Eu 
noto o pbenomeno. eu o constato e verifico e 
até me mo o explico. 

Porventura, portemos nós ter uma regra 
mai · geral e mais segura pam aquilatar o 
procedimento a.ctual de um individuo e para 
presumir o :::eu procedimento futuro. do que 
o conjuncto do eu p ado 1 

Porventurci na generalidade ~o. ca 'l o 
caracter de um individuo não oberl.ece ao 
mesmo tempo ao· antecedente hereditarios e 
ao proprios antecedentes pessoaes, determi
nando afinal u m typo que póde e deve modl
ficar-se ob a ac(;ão do meio·. nta que devp 
tender ao melhoramento smão á. perfei<;ãoY 

Certo que é esta a regra.. e ella tem pro
fundamente actuado no e::.pirito <le muito· 
representantes d e~ta C~sa, do_ Congl_'esso a
cional. para que nao se.ia aqm acolhida como 
merece (a verdade é que não tem ido acolhi
da até hoje como o devia) a. queixa amaro-a 
do E·tado de Pernambuc 1 c"ntra. o go>eL·na
dor que l• tem levado ao mais extremo grão 
de miseria política I . .. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-AS questões 
dos Estado aqui ão chamadas - lavagem rle. 
roupa wja _ 

o SR. FRA..."ClSCO GLICERIO- i nó estamos 
ouvindo com tanta attenção ao illustre ora
dor, por que rlesconfiam da nossa inceri
dade ~ 

O SR. MARTIN Jm-aon.- Mas, Sr. presidente 
eu zélo por modo tal a honorabilidade in1el
lectu 1 L e moral rlo meus dignos collegas de 
representação na ua qualidade de artvogado 
e delegados de torlo o povo brazileiro, que, 
quero acreditar que, quando SS. Exs. assim 
procedem, olvidam apena ,mas não ignornm, 
ta.cto~ de natureza scientifica, leis naturaes 
que explicam perfeitamente o desvio, a de
turpa~·ão de certo·. typo e caractere~_ 

Os factos respectivo a~undam na hi toria, 
Senhores; quer na hlstona natural, quer na 
social. 

Si ha alguma lei ver•la.deira, inconcussa 
po~itiva, no · domín ios da · ciencia naturaes: 
é a <l a heredi.tal'iedade, e, entretanto, é esta 
j u tamente a que maiores contrastes e sur
prezus fornece a-0 hiologi'ta. Basta lembrar 
que ha uma hereditariedade alternante ao 
la lo de uma he editariedade homutopica e 
de uma hereclitarierlade homochronica. isto 
é, que um individuo póde rleixar de parecer
se physira ou moralmente com o seu proge
nitor para a ·emelhal'-Se a tal ou q ua i ante
pa sado remoto. e póde manife tar esta ou 
aquclla qualHade moral ou pby ica do paes 
em um r1ado togar do eu corpo ou em uma 
dada época de ua vida. 

E, si assim é em biologia, porque não ad
mittir na vida sucial, quando e t rata de phe
nomenos muito mai complex11s em que en
tram todos o elemento genetico e mo 'ifica
dor•· . rl.es<le os que nos vêm da região do 
astro até o· que vem das comhinaçõe· phy
sico-chimica . v1 ta s e sociaes, eJlectnadas no 
grande laboratorio da terra; porque nã0 ad
milLir na vida social, repito, e tranhas ano
malias . verdadeiro · abortos mora.es que não 
podem qu· i ser explicado , ma que surgem 
de vez em quando e e impõem á eviden
cia ? 

Curvando-se dean te 11e~ta evidencia, Sr .pre
sidente. é que os antigos latinos sentencia
ram aquella verdade política, que com o .-·or
rer do· tempos veiu converter se em ritão 
qua i popular: - honores mutant 1;,ore.~ ! im, 
a honras as mais das vezes alteram o cos
tume·! 

Quem não sabe. por exemplo, que Scilla e 
Ve pa iano, ao iniciarem ua vida politica., 
foram homens puros e ju to ·. foram verda
deiros homens bons, in ·u ·peita veis de todas 
as atrocidades que depoL orJenaram e pra
tica.ram? 

Não é VC'rda.de, Senhores, que Carlos IX foi 
no começo de sua carreira um rei clemente, 
que ninguem julgaria capaz de autorisar os 
horrores de ' ain -Barthelemy ~ 

Porventura o cbanceller de l'Hopital não 
cleclarou a esse respeito que a cousa que mais 
lhe doia era ter v1 vi do bastante para assis
tirá mudança completa do caracter rle Car
lo IX~ 

Ta.mbem ~ão .é verdatle ainda que Tacito 
di e de Tlber10 ter ido elle inteiramente 
t ;·an formado pelo poder, pela füscinação, pelo 
pre tigio do gover·no e da autoridade, de 
modo que era um homem v i 1lominationis con
vuZsus et mutatus ~ 

E' twlo verdadP, Se h n1•es, e por is o mesmo 
não admira à.b olmamente a mim. como não 
µóde admirar a Cama:--a. so pena de igno
ra.rmos o· phenomenos supe1·iores de p ycho
logia social (cousas que não podemos ignorar 
porque somos chamados a legislo.r, isto é, a 
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fazer obra de sociologista ), não põde admi· 
r ar, nem a mim, nero á Gamara, digo , que o 
Sr . Barbosa Lima (e eu nunca levei, nem levo 
a minha opposição a arlversarios até ao pouto 
de furtar- me ar. reconhecimento da _ suas vir
tudes e meritvs) tenha deixado ne ta Camaro. 
uma tradição de homem de talento, de ho
mem acti.vo, de homem adheso u. todas as 
nobres idéas aqui aventadas.e seja hoje, como 
governador de Pernambuco, o. negação de 
todas as qualidades administrativas e sobre
t udo de todas as virtudes republicanas . 

O facto é tanto mo.i verosímil e acceitavel. 
quanto é sabido e certo que as funcções poli· 
ticas e legisl ativas são grandPmente diife
rentes das funcções de governo. quer dizer 
das funcções administrativas e praticas. 

Aqui, Sr. presidente, nesta Casa, nestas 
bancadas,nós somos e muitas "\"ezes precisamo~ 
ser agitados e agitadores ; precisamos não so 
revolucionar a alma de todos quantos nos 
cercam, mas ir tambem, por u ma repercussão 
do choque, levantar o espírito pul_)lico. lá 
fóra, alim de que, em questões de vital rn
teresse para a Patria, a opinião nos :possa d~r 
aquillo de que precisamos para a con. ecuçao 
da grandeza moral e material da União Bra
zileira. 

Mas isso não nos dú, e talvez nos tire, n.s 
qualidades precisas, indispensaveis a um ho
mem ele Estado, que do fundo do gabinete, na 
concentração das suas irlt'•as, tem necessidade 
de apanhar todos os phen_o~enos sociaes, e 
achar-lhes a fórmula. defimt1va e suprema da 
lei, adaptando -a ás neca sidades da época. e as 
circumstancias de momento. 

Ha, portanto, Senhores, um abysmo entre 
um e outro papel, entre uma e outra atti
tude. 

Nestas condições não pos~o conceber que 
valha hoje ao Sr - Barbosa L1m8:, o tyranno 
de Pernambuco, o facto de ter sido elle aqui 
um agitador, um orador ardente, um infati
gavel opposicionista ao governo do marechal 
Deodoro, em sua ultima phase. 

Por isso mesmo que na tribuna parlamentar 
aquelle deputarlo soube destruir, compre
hende·se que não saiba, em uma cadeira de 
governador, construir, para a. felicidade tle um 
Estarlo. 

absolutamente incompativel com os brios, 
com a dignidade e com os r1ireitos da popula· 
ção per nambucana . (Pausa.) 

Sr . presidente e senhores, já alguem disse 
do marquez de Pombal que elle foi «altivo e 
µnplacavel como Ricbelieu, subtil e astuto 
romo Mazarino, obstinado e audaz como Albe
coni. » 

Pois bem, pedindo venia á Gamara (e 
nisto não a offendo absolutamente, o.penas 
uso da minha liberdade de opinião e da fa
culrlade de expressar- me livremente, nos 
~r~os da Constituição e do Regimento) eu 
1hr~1. parapbraseando. o e ·criptor que se re· 
ferm ao grande estachstaportuguez, ministro 
ele D . . José, que o Sr . Barbosa Lima tem na 
s!la idiosyncrasia intellectual, moral e polí
tica, no. se:u caracter politico especialmente, 
uma tr1J1~ce moda!irlade ; direi que esse go· 
vemador e hypocrita como Cromwell, feroz 
ou perverso como Nero, trahidor como Joa
quim Silverio dos Reis ! Joaquim Sil verio, 
mais Nero e mais Cromwell, como homem de 
Esta.rlo hypocrita e não como simples fundador 
da Republica lngleza, eis ahi o Sr. Barbosa 
Lima! 

Foi o Sr, Barbosa Lima, hypocrita como 
Cromwell, quando, assumindo o governo de 
Pernambuco, fez a publicação de um pro
gramma polit.ico-administrativo, cujo ponto 
capital, dominante, si ião unico. era a exclu
são ab olnta da acção governativa em tudo 
quanto fosse politica eleitoral, a negação do 
seu concurso a tudo quanto importasse in
tervenção de governo em pleitos partidarios; 
para mentir pouco depois a essa promessa so· 
lemne ! E~se programma, que con ta dos jor
naes que póde ser compulsado e no qual se 
declarava, não como regra. individual de 
proceder. mas como norma republicana geral 
(que aliás encerra uma verdade theorica),que 
nã.o compete aos governos fazer eleições ou 
intervir em pleitos políticos ou partida.rios, 
garantindo a :ienas a ordem material e dei
xando ao cuidado dos partidos o estabelecer a 
luta da propaganda ou das urnas no terreno 
por elles escolhido, é o maior documento da 
hypocrisia do Sr. Barbosa Lima. E é do
cumento dehypocrisia, porque tendo sido pu
blicado como a pedra angular do governo e 
da admini ·tração desse régulo, dois mezes 
depois era indignamente renegado pelo seu 
proprio autor, quando este para impor a can· 
didatura do Sr. Joaquim Pernambuco ao Se
nado Federal rompeu com o partido que o 
elevara ao poder ! 

E porque penso d~te modo, porque sinto 
sinceramente o que rligo, porque entendo 'JUe 
o passado do.s homens P:U~licos não os torna 
invulneraveis ante~ c~1t1ca dos adversarias, 
os quaes teem . o direito e o dever de pro
íligar-lhes os crimes ~pontando-lhes os erros, 
é que eu venho mais uma vez denunciar á 
Camara o Sr . Barbosa Lima e affirmar pe
rante o paiz inteiro que ess.e governador tem
se cada vez mais revelado rncapaz de admi
nistrar o Estado de Pernambuco, forrando sua 
incapacidade com a maldade mais requintada, 

Sim, hypocrita como Cromwell foi o 
Sr . Barbosa Lima, porque, depois de ter pu· 
blicado esse programma, a mim proprio-já 
o disse na imprensa de Pernambuco, já ore
peti aqui e ninguem jamais m'o contestou-a 
mim proprio convidou elle para uma indigni-
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dade, propondo-me o córte secreto de um dos 
candidatos contemplados na chapa do partido, 
o Dr. Ulysses Vianna., para ser eleito o Sr . 
Joaquim Pernambuco, que era o seu candi
dato intimo. 

UM SR. DEPUTADO-E' falso. 
. o SR.. MARTINS JUNIOR-Falso é o que está 

dizendo o illustre deputado. Eu appello 
para o testemunho de todos quantos leram os 
Jornaes de Pernambuco e conhecem a poli.tica 
local. 

UM SR. DEPUTADO- Foi até acto oillcial. 
o SR. MARTINS JUNIOR-O acto otllcin.l foi 

a affirrnação feita _em principio de que o 
governador nao füria absolutamente politica 
no governo . 

O SR. ZAMA- Eu até escrevi uma carta. ao 
Sr . fütrbosa Lima :relicitando-o pelo seu 
programma. 

O SR. MAR'l'INS JUNIOR - Esse foi o facto 
inicial; o complementar, aquelle que revela 
bem como os actos do Sr. Barbosa Lima estão 
em desaccordo com as suas idéas, foi aquelle 
em virtude do qual patrocinou elle escanda
lvsamente a candirlatura do Sr. Joaauim 
Pernambuco á senatoria, adiando por -tres 
vezes a respectiva eleição, e insinuando-me, 
ou antes, pedindo-me uma indignidade em 
fü.vor do seu candidato ! ' 

Sim, Senhores, repito mais uma vez a.quillo 
que jó. tive ensrjo ele affirmar aqui : o Sr. 
Barbosa Lima, em seu gabinete de trabalho, 
nas vesperas ào ultim~ adiamento planejado, 
t.eYe o cynismo de pedir-me, em confereucia, 
de que póde dar testemunho o tenentP. do 
exercito Domingos Alves Leite, que eu ex
cluisse ob e subrepticiamente, indignamente, 
tra,içoeiramente, negramente, o nome do Sr. 
utysses Vianna da chapa do partido, para 
~ubstituil -o pelo nome do Sr . Joaquim Per
nambuco! 

O SR. ZAMA- Isso é o que se chamma vfoer 
ds claras ! (Risos .) 

0 SR . MARTINS JUNIOR - Portanto, e pre
ciso que não se aLtribua a um verctor de 
annos que já nã.o tenho, a um fo<ro de ~em
perament9, que qu!-zeraai_nd~ ter maior p:1ra 
as expl~soes da ~mim ctigmdade politi:;a., à 
passageira er~pça~ de sentimentos apaixo
nados. e part1rl ar1os, a phrase que acabo de 
enunciar,que renovo,e da qual torno todas as 
responsabilidades : - O Sr. Barbosa Lima é 
hypocrita como Cromwell, não o Cromweil 
feito orgão das aspirações de liberdade do 
povo inglez: mas o Cromwell que se fazia 
Protector para se fazer despota ; o Cromwell 
que fazia discursos cheios tle citações da ltls
t c .·ia sagr-ada e <_J.Ue derramava lagr'jmn,s 
<bante dos seus a.m1gos, tendo coração para 

m~ndar massacr·a.r os habitantes da cidacle 
r~ r Drogheda, após a capitulação com a qual 
lhes promettera a vida! 

Mas eu disse, 3enhores, que o governador 
do meu Est:'.l.rto era, além de bypocrita, féro, 
perve~o como Nero. Elle o é rlecididamente 
e o é, porquP. íêru e perverso é o individuo 
que, inv-es ' ,do rle uma alta funcção politira, 
ordem;, a agentes seus, a subalternos sem im
putabilidade moral nem legal, que prendam, 
fazendo- o e~~olt-a.!' por vinte e tantas praçi:::: 
de caY:>.llar!a., um homem que nunca te''e 
outro crime sinüo o de dar a sua terra um 
governador desequilibrado e portanto capaz 
rle todas as tropelias. Esse homem era eu 
Sr . presiuen.te ; foi a mim que o Sr. Barbos~ 
Lima mandou prender, a mim, dando ordC:!ll 
ao capitão Ottoni, hoje tenent -coronel ifl. 
celebre por façanh~ posteriores, de condÚ
zir- me ao palac10 do governo vivo ou 
morto. 

E sabe a Camara por que crime~ Quer n 
paiz inteiro saber po1'que ~ Pelo crime d.-. 
ter recebirlo um telegramma de um coreli
gionario de Palmares, em que se me comm a
nicava que a força policial enviada pelo 
governador para o sertão bavia sido derrotau<t 
pelos revolucionarias que nos municipios de 
Triumpho e Flores protestavam, com armas 
na mão, contra a dissolução dos conselhos 
municipaes, arbitrariamente feita pelo go
vernador! 

Fui acintosamente preso por isso, e ap
pello para. o testemunho de adversarias que 
se acham hoje sentados aqui, e que naque1J13 
tempo eram correligionarios politicos do Sr. 
Barbosa Lima, para o testemunho do Sr. José 
~ariano,por exemplo, que póde dizer, si é ou 
nao verdade que a ultima victima da sanha 
do Sr. Barbosa Lima, o Dr. José Maria de 
Albuquerque Mello, ouviu do governador a 
expediç~o , da ordem de minha prisão, rle
vendo ir a sua presença ou a minha pessoa 
ou o meu cada ver ! 

o SR. JOSE MIBIANO- E' exacto e mais 
tarde negava que o tivesse feito . ' 

o .SR. PEREIRA DE LYRA (para o Si·. Jose 
Mariano)-Mas V. Ex. ha de lembrar-se de 
que o Sr. João de Siq~rnira negou o facto, di
zendo que o Sr. Martms Junior apenas tinha 
sido chamado a palacio. 

o SR . MARTINS JUNIOR- Não devia talvez 
fazer observação alguma ao a.parte do illustre 
deP,utaqo, o Sr. Pereira de Lyra, mas não 
sera mao _que a Gamara tome nota de que 
s. Ex. disse que eu apenas fui chamado a 
palacio, embora com uma escolta de 20 e 
tantas praças de cavallaria. 

o SR. PEREIRA DE LYRA-Disse-o o Sr. 
João de Siqueira. 
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O SR. MARTINS JUNIOR (prLra o Sr . Lyrn) Barbosa Lima, eu juliro neste assumpto pelo 
- Mas então pergunto a V. ~x . si confirma que vi e ouvi no Recife, pelo consenso ger!lil 
ou não a minha prisão com as cir cumstan- da populaç.ão daquella cidade, e mais do que 
cias que referi . i so. Sr. pre irlente, por aqui llo qu e consta 

0 SR. PER.EIRA DE LYRa- Eu a coníirmei dos autos do µrocesso -crime respectivo, quer 
no inquerito, quer na formação da culpa.-

perante a Gamara . auto· nos quaes resulta a criminalidade dos 
O SR. MARTINS JUNIOR- Eis aqui I O Sr· tenentes·coroneis ottoni e Magno, rlo cabo 

deputado ?ereir'.Jo. de Lyra, que boje está Amazona e :l e Fuão R beiro de Carvalho,que 
apoiando mcondic10nalmente o Sr. Barbosa foram co-réos no assassínio do Dr . José Ma.
Lima. .. ria I Nesses autos são clarissimos, cntestes, os 

o SR. PEREIRA DE LYRA.- V. Ex. não pôde depoimentos de 3 ou 4 testemunhas de vista, 
entrar no intimo das minhas convicções. que declararam ter as istido á morte do 

chefe autonomista, produzida por tiros de r e-
0 SR . MARTINS JUNIOR- Ah ! quer que re- vólver ~isparados pelos commandantes Magno 

tire o-incondicionatmente ? e Ottom ! (Sensação .) 
o SR . PER.EIRA. DE LraA.- Perfeitamente. Não tne encarrego, senhores de demonstrar 
o SR. MARTINS JUNIOR- Pois retiro o ad- áCamara si entre oSr. Barbo a Lima e osga

verbio, mas devo dizer a v . Ex. que füllav:a tilhos dos revólveres dos tenentes-coroneis 
de apoio ou soli !ariedade politica, sem prec1- Magno e Ottoui houve ou não u ma relação de 
sar sondar a cabeça 0u o coração de V . Ex. . . causa a e:ffeito . 

. Isso incu mbiria á justiça. Mas o que não 
O SR. PRESIDENTE- A discussão não pode póde ser indifferente á Gamara e não póde ser 

continuar e;11 dialogo. esquecido por mim neste momento, porque é 
o sa. MARTINS Ju_E'IoR-Estou p;:ompto .ª um facto attestador ou corroborador das 

attender á observaçao de V . Ex ..• ;::;r. p;i.-es1- minhas asserções, é e se facto a que alludi ba 
dente, e vou retom~r. o fio das ?Unhas idea:; pouco ; é que depois do barlJaro dra ma do dia 
n o ponto em que fm mterromp1do por apar- 4, em que figuraram como protagonistas dois 
t S chefes de força publica, um commandante do e . b L. lé d Dizia eu que o Sr. E!ar osa 1ma, a m a l 0 corpo de policia,outro commandante do re-
hypocrisia de Cromwell, tem a perversidade gimento de cavallaria do Estado, depois de 
de Nero . Citei um facto . Precisarei citar ou- feito o inquerito do qual resul taram provas 
tro ~ Preci arei dizer aqui, deante da Gamara inconcessas da criminalidade daquelles dous 
dos Sl'S . Deputados, á t~c.e da Nação inteira, commandantes ; o Sr . Barbosa Lima tivesse o 
com a minha responsabll1dade de pernambu- rlesplante, tivesse a coragem cynica, tivesse o 
cano e·de polit ico, aquU lo que todos sabem e despudor sem nome, t ivesse a ousadia in
veem em meu Estado e que já todaaimpl·ensa qualificavel e indigna do nome peruanbucano, 
do paiz tem n~ticiado, ist~ é,_que o Sr . Bar- de se ir retratar, de fazer-se photographar 
bosa Lima é tao honesto, e tao puro, é tão com os indigitados autor es do assassinato de 
santo. tão cheio de virtudes beatificas, que seu a•lversar io ! 
mantem nos seus postos, com todas as honras , o SR. GONÇALVES MAIA-Continuam a con
mais ainda , na sua convivencia privada, na viver. 
sua intimidade, a ponto de photographar- se 
em companhia delles, os assassinos do Dr . O SR. JosÉ MARIANO - E o Sr. Barbosa 
José Maria, victima a 4 de março deste annu Lima os mantem ainda nos postos, apezar da 
de dois sicarios agaloados ~ I (Sensação.) ordem rlo Ministro da Guerra para retirai-os. 

O SR. GONÇALVES MAIA (mostranclo uma O SR . ZAM:A - O experlient e não é novo, 
photographia)-Tenho aqui na minha mão a é do tempo do dict ador Cesar. (R isos.) 

prova ! o SR. JosÉ MARIA..l'IO - o cabo Amazo-
0 SR. Josli: MA.RIA.No- E' mais eloquente do nas esteve preso até ao dia em que confessou 

que os pasquins. que _aqui se espalharam so- que era a utor do assassinato. E' bom notar 
bre Ricardo Gmmaraes ! isto . 

o SR . MARTINS Jumon.- Senhores, não é O SR. MARTINS JUNIOR -E não terei razão 
meu intuit o provl:! r a copart~cipação directa para uffirmar depois disso que o Sr . Barbosa 
ou indirecta do Sr . Barbosa Lima no tristis- L~a tem a fereza do despota romano, leva
simo acontecimento ~ue P .. rnambuco depio- da as raias da inconsciencia ~ 
rou e de que ~e sent~u . e1:vergonharlo pelas Si não é isso , mas si os factos a que me 
circumstancia espec1alls~1ma.s de traição e refiro denotam os instinctos menos dignos 
cova.relia de que foi revestido. Estou referindo existentes dentro de uma alma, á qual seria 
ou citando factos apei;i.as . E~tranho e adverso preciso o scaphandro de um dos melhores 
a.o partido do Dr . J ose Maria, como ao Sr. psychologist as, um Shakspeare a nascer, 
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para sondar-lhe toda a profundeza pavorosa, traição que o Sr. Barbosa Lima praticou 
e si á t'evelação desses instinctos não cabem p .. ra com os seus companheiro, da planejada 
os qualificativos como estou pl'Ofügaodo a conspiração rle outubro em Pernambuco, des
~onducta politicado Sr. Barbosa Lima; então tinada a avúor<i.r e retorçar <.L revolta ele 6 
e. o caso de pedir simplesmente a reforma da de setembro ! 
lingua portugueza. (Pausa ) Não ha quem ignore hoje que o governador 

Mas eu disse, Sr. presidente.que o S1'. Barbo- de Pernambuco foi um dos chefes daquella 
sa Lima era um traidor além de um hypocrita onspiração abortada, e que chegou a escre
e de um perverso. E para provar o espirita ver manifesto ou proclamação jus.ificando o 
de traição de que está embebido até os uJti- movimento anti-patriotico que devia se . .arar 
Inos filamentos a natureza moral e material da União alguns Estados do norte para deter
do S1•. Barsosa Lima, citarei apenas dous minar a capitulação do heroico mare hal 
factos. Floriano em face da sublevação da armada ! 

1 O primeiro, isto é, a traição precipua, O Dr. José Maria de Albuquerque Mello, 
ca,pirtal, a pl'imeira. na ordem cbronologica, é ultimamente assassinado, publicou e com
a que foi praticada contra o pa.rtido reµu- mentou o mainifest0 ou proclamação a que 
blicauo do meu Estado, que generosame1~ te, me refiro. 
generosissimamente. e apenas por caus:l de Tambem ninguem ignora que, esta.ndo as 
um discurso pronunciado nesta Casa em de- cousas neste pé, o general Lei1,e rle Castro, 
fesa do movimento revolucionaria de rn de então command1;1 nte do 2" districto militar, 
dezembro de 189l, transformara o ~• . t'dente teve denuncia do caso e foi interpellar o 
deputado cearense em governador de Per- Sr. Barb0sa Lima. 
nambuco. Pois bem; ou '>Orque não estivesse de todo 

Ja eu o disse aqui, em discurso pé·onuncia- amadurecido o plano, ou porque realmente o 
do na se0 são de 24 e continuado na de 25 de governador, covarde <= lém de hyp::icrita, máo, 
junho do anno passado: Eleito pelo partido não tivesse a coragem de enfrentar á ultima 
republicano de Pernambuco, tendo-lhe ~ido hora aquelle que lhe vinha pedir contas de 
cedido o lagar de governadoi· por correlig-ío seu procedimento criminoso, o Sr. Barbosa 
na.rios que lá resirlfam, que tinham a· adhe- Lima rempeu o pacto com os seus compa
sões de todo o Estarlo e especialmente do nheiros de revolta . E, Sr. presidente, sabe 
Congresso que devia ser o eleitor do Poder V. Ex. como~ Não teve ao menos o pudor, a 
Executivo; aquelle homem, pouco depois de franq •eza honesta (de uma hnnestida'le 
se ter empossado do governo, trahiu o parti- superficial, si quizere.n, mas relativamente 
do, que o acolhera e o elevara, par causa de honesta) de d.zer aos seus companheiros que 
uma simples questão eleitoral. E' assim que se acautelassem, porque o prrjecto de conspi
affi.rmava-me, quatro dias antes da eleição no ração tinha sido descoberto. Não; praticou a 
seu proprio gabinete, que não mais adiaria traição completa contra os proprios que 
o pleito, e adiava-o nesse mesmo dia pa.rapo- pouco antes traçavam com elle o plano da 
der preparar os elementos de que precisava revolução! 
para a victoria do seu candidato. Tratava-se Retrahiu-se para com os companheiros; 
ainda e sempre rla candidatura elo Sr. Joa- occultou-lhes tudo, lembrou ou apoiou a 
quim Pernambuco! idéa do estado de sitio para Pernambuco· e 

E quando o pa.rtido republicano reconheceu pela sua policia mandou trazer, vivos' ou 
que com tal homem, assim traidor, assim mortos, á prisão o Sr. Jo-é Mariano e outros! 
incapaz de lealrlade, era impossivel viver, e Deatro deste recinto estã algumas testemu
com elle rompeu, abandonando magnani.ma- nhas do facto. 
mente, aibnegad!1mente, o poder (porque toi E aproposito, occorre-me dizer que ainda 
o partido republicaino de Pernambuco quem hn pouco, ao entrar no edificio da Gamara, 
abaurlonou o governo do Sr. Barbosa Lima, tive conhecimento de um folheto do Sr. ge
quem o jogou fóra, como cousa imprestavel, neral Luiz Cintra, tio do Sr. Barbosa Lima 
como se pôde jogar ao lixo uma cousa inutil), e irmão do d•'putado Coelho Cintra, no qual 
quando o partido assim procedeu para com aquel!e cirladão, que, ali:ts, tP.ve a bellissima 
aquelle homem, não querendo mi;ti solidarie- idéa de solemni-.ar o rl ia 17 de junho com a 
datle alguma com elle, collleçou então por publicação de um trabalho em que são rela
parte do traidor a faina de perseguição e tado e certificados os factos capitaes da ad
de ·truição as mais completas do partido re- m:nistração de Pernambuco sob o act,ual go
publicano de Pernambuco. vernaclor, affirma e confir'ID•'- a coparticipação 

Mas não é disso que se trata agol'a · não do Sr. Barbosa Li.ma na revolta rle 6 de se· 
venho fazer aqui a historia desse pe;iodo. temb1•0. 
Consignarla a primeira tm-ição, passarei a Ja ·não são as cartas dos officiaes da guar
apontar-vos, Senhores, a outra posterior e nição de Pernambuco, que li aqui o anno 
incomparavelmente maior - a negrega.da 1 passado; já não são os autos do conselho de. 

Camara V. II 
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~uerra_existe.~te n_a repa.'.·tição competente; ] deixa?-do de sanccionar todas as leis, cles
e_ um t10 do Sr. Ba.1 bo~a Llma que o denun- respe1t!tndo aquellas mesmas que eram vo
Cia e a.ccusa ! . . _ tanas !lºr. uous terços e que por isso mesmo 

~gora: com~rne-·e o facto com a. _pr1sao dos eram leis rndepenclentcs da sua. sancção! 
Sr., Jose Mai1ano, Lourenço de Sa Gonçal· o SR ZA'º Est' d d 

• ' • •UA - a e accor o com a es-
ves M<:i:'?- e. todos quantos eram ou pareciam cola a que pertence-a. di tad · t·fi 
ser soliaar10s com o plano, ou cousa que 0 e · ura cien 1 ca . 
valha de um levantamento r<>volucionario O SR. l.IARTINs JUNIOR - Isso não, porque 
em Pernambuco, em fins do armo passado, e ª dtetadur'.L d? Sr. Barbosa Lima não tem 
teremos bem patente a pureza d?. alma a nada de sc1e11~1fica. . 
superiorid;1de de principias republica~os, Perguntar~! aos Sr~. deputa.dos que me 
sobretudo, a ;msuspeitabílidarle politica do ouvem. ~pecialmente aquel~es q~10 pregaram 
Sr. Barbosa Luna ! Deste in upportavel di- a Republica so_b <l: !D-Onarch1a, aquelle:> que 
ctarlor posso dizer, portanto, que tem a hy- fizeram dos. prm_c1p1os re1_m_blicanos os educa
pocrisia de Cromwell , a perversidade de Nero dores de sua act1vicla~e c1vICa e ele tal modo 
e o espirita de traiçà.o de Joaquim silverio, que arrancar-lhes hoJe um rle~ses principios 
o Calabar da Inconfidencia mineira! seri_a como que fazer-lhes uma. capitis c/.imi-

Chegado a este ponto, Senho1•es, parece que 1 w>tw , perg~ntarei, re_pito, si h~ possibilidade 
a ordem logica das ideas leva- me, obriga-me de concebei-se r epublica ou regimen republi
naturalmente a fazer ante vós e para vós cano em um canto d.e terra. e11 que, decre
um resumo, uma synthese c'l e todos os tada a respon ab!lidade e processo. do Chefe 
outros actos arlJitrarios, de maior ou me- d? Poder E~ecutrvo por crimes pohticos pre
nor monta, que o Sr . Barbosa Li ma tem pra- vistos em le1,esse Chefe d? Executivo se rebella 
t;cado em Pernambuco ; porém, indo já a contra o acto do leg1 ·1at1vo, sobrepondo-se a 
h m·a adeantada, e ,1camara ten•lo tido o anno elle e ameaçando-o, r ecusando-,e positiva
pa.ssado, em duas sessões ill;teiras. ensejo de ~ente a respon·~er J?el?S seus crim~ ! 
me ouvh· relatar todos os facto~ compromet- Porven~ura nao e isto a negaçao de tudo 
tedores da honorablidade 1JOlitica e adminis- quant? PC?_de ha:"~r de r epublicano em uma 
trativa do Sr . Barbosa Lima, parece-me que orgamsaçuo poht1ca: ? Porventura não é o 
posso alli vii1r-me deste enrn.rgo deixando de dogmo. da responsabilldade do Poder Executi
referir novamente aqut\lles •t~tos. vo, a ~a e, o principio cardeal do sy,;tema 

Recorda1·ei apenas d'entre e! les um, que e republicano ~ . . . 
capital, porque para este pre~'~am convero-ir Senhores, a mim nmguem podera chamar 
as vistas de tod·Js os Srs . .;, putarlos co~o de sebastianista, a mim ninguem attribuirá 
mediila por onde se póde afei·•-_. o cara~ter do sauda~es da mona.rchia. Podem cavar na 
governador a que me estou r uforindo. historia_ das minhas idéas, o mais longe que 

Fallo da dictadura. complt-ta em que se for poss1vel, e desde os .~eus l6 a_nnos hão de 
achou o Sr . Barbosa Llrna em Pernambuco encontrar em. meu espirita a raiz dos enti
desde 1893, i to éAe~de o abafameuto do pro..: m~ntos democraticos, das puras idéas repu
cesso de responsab1hdade que se lhe inten- bhcanas. 
tou pelo Congresso nos termos da íJonstitui- Peço licença paro. dizer com orgulho que 
ção do Estado, e ao qualo ppoz-se pehi, força d~sde que pude penso.r nenln~ma preoccupa.
a. autoridade r esponsal:Jilisada, declo.ranrlo ça._o morou em me~1 cerebro srnão a da Repu
não submetter-se á decisão do Senado aue bhca, qu~ eu queria e quero realidade, que 
lhe impunha a suspensão do cargo pai'a siib- eu queria e quero forte, que eu queria e 
sequent ejulgamento. quero soberana, a. encher com sua sombrá 

)tste facto, ~r. presidente, me pai·ece qu.:> protectora torla a vida nacional! 
é Ja do conhecimento da Gamara (pelo meJl\ ., O SR . Ea1co CoELIIo - V . Ex. é u ma cr!o-
eu t ive occasião _de a. Iludir a elle o anno pas· r iasa tradição elo partido republicano. "' 
sadol. mas pr~eci?a ser .rele~br~do, porque O SR. IIIARTrn s JUNIOR- Muito ao-radecido 
mostra que nai:i e de hoJe, nao e a partir de a v . Ex. "' 
hontem, 17 de JUnho, que o Sr. Bar_bosa Lima Pois bem ; nessas condições de insuspeita
~overna o Estado d~ Pernamb~co 11leg1tima. bilidade, eu renovo a asserção, que ·á uma 
illeg~lmente ; mas sim .rlesde do~s .annos,aesde vez ~n unr·iei, de que julgo preterivelJ a mais 
a data em qu~ tendo sido regulatmente, leal- podre da~· monarchias (porque estas ao me
mente, const1tucwnal~ente processado e uo_s teem a explicação do direito divino dos 
suspenso. p~lo_ Con~ress<? do Estado.nos te:1'mos rei~ ,. a s;;gra<;.ão do sobrenatu ral, da força 
da Const1tU1~º·. nao qUlz submetter-se a de- polit1ca oriunda dos cêos) a uma Republica 
cisão d~ se~s Juizes e arvorou-se, constituiu- liu_mana (porque as Republicas não podem 
se,_arb1trE-r1aruent~, em poder _usurpador e d_eixa.r de ser humanas),ern que a responsabi
umco, nao respe1tap.do, _dah1 por deainte, 11da.Je elo Chefo elo Poder Executivo não seja 
nenlrnma das resoluçoes do Poder Legislativo, uma realidade! 
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E' ~sta a verdade, Senhores; porque é e1e
menrn constitutivo primordial de um go
. vel'; :l: republicano a respon ab llida.<le dos 
govt- ''~•.:.ntes. Sem isto não ba Republica ; 
quanao muito haverá monar.:bia. disfar
Çada ! 

E uma vez que toco neste assumpto por
que não dizer que uma das razões por que 
ainda neste paiz, neste recinto mesmo, snam 
vozes pedindo o col'!'ectivo rlo parlomenta
r i mo a certos excessos do Poder gxecutivo, 
é a nossa falta de fé ou de confiança na ex
equibiüda-le do principio da responsabilidade 
do Chefe do governo ? 

Ahi é que está o erro, ahi é que está. o 
mal. 

Que será preciso pa.ra termos a r ealidade 
desse principio, quando o Executivo sahir da 
linha de conducta coastitucional ~ 

Apenas vontade, apenas consciencia da 
!1essa força moral e da força da lei ! 

Pois havemos de quererarvorar como ban
cl~\:\,..a ne,,te t erre no do diretto publico o es
p :1·; to do transacção ou de covardia, dando 
en:::cl ;• chas de apparecer ao palliativo rlo par
lamrn:arismo,que nada resolve quando oca
minho s~.guro, a linlla recta ahiesta a indi
car o nc~ ·o dever, isto é, o no so direito, de 
declarar u,,, Poder Executivo exorbitante ou 
compressm· : Vós não :-iois absolutamente cousti 
algu rna,deixaes de ter força o de ter poder 
uma vez que violastes a Constituição ou as 
leis ! 

processo-.!~ ~·e"ponsabilidade contra el!e instau
rado e n;1 qual eguiram-se todo ostra.mi
tes constit!:cionaes, sendo ouvido o accusQdo, 
que até env iou as suas mzões de defesa, as 
quaes inda hoje devem existir nos :lutos do 
processo que estão no arclli vo do ..,enado -

Poi o accusado resistiu finalmente a.o Con
gresso; não obedeceu á uspensão que lhe foi 
imposta, e mantendo-se no governo ioi.ciou 
o seu r egimen de dictadura ! 

Assim foi, e assim será. emquanto houver 
homens que colloquem suas paixões acima 
dos eus deveTes, emquanto houYer e piritas 
de~equilibrados e inferiores capazes de todas 
as violenci.as ! 

Mas esta não é nem deve ser a regra, além 
rle que só ;.er á as~im com i·elação aos Estados, 
emqu:rnto o governo da Uni.ão entender que 
deve ficar immoYal trans!brmado em estataa. 
de sal, como a mulher de Loth, deanti-! las 
deva taçõe das ínsti.tU'ÇÔe:" lacaes e dos ;[i
reitos individuaes ! Com ralaç-ao a Uufüv_ 
apezar de nenhu:ai1 au torida.de superior 
existir oue ~;e ;;os:a contrapor a um golpe 
de força do Poder Executivo, devemos ·:>ntu.r 
que o e lJirito publico, o e pirito do civismo, 
a forma.cão da. opinião nacional ba.sta.r,;o _ - . 
para difficultar sinão para impe 1ir as ti;nta
tivas ele despotismo . (Pav..sa.) 

Vou entrar , Sr - pr esidente, na. quest ão ela, 
term inação do prazo governan:iental do ~ L' -
Barbosa Lima; ma.s, antes de5eJO r elemh:rr 
um outro acto do governador ele Pernarnbu•:J, 
tão indigno quanto o da sua resistencia :w 

O SR . Z A.:UA. tl~t um aparte . processo de respon.abilidade. E me limita!'~ ~ 
O SR. MAHTIN.3 JUNIOR- Senhores , não é a um só facto , porque »into que j á abato, q:1e 

esta a occasião propria para. discutirmos j á clepr1mo a attenção da Gamara (77.ao apoi' -
a questão; apenas toquei nella. incidente- dos). e não a queiro fatigar por mais temp·.> 
mente . Quero recordai- ::ws Srs. deputados aqueh: 

Entretanto, si me !0.5.~e licito tomar ainda celebre attenta.do contra a imprensa que o 
alguns momentos á Camara para r1izer sobre Sr - Barbosa Lima. consummou rm fins .i..., 
o assumpto, eu o faria e pri ncipiar ia por pe- <tnno passado, já mandando a sua policia ele~-· 
dir ao digno representa.nte da Bahia., mest re t ruir o ma.terfal e a Ga:;;etci r.l.a Tarde , já cou;. 
em direito constHucional, collega. que cu a.c.1- mettenclo pessoalmente a vilania de suppli . 

·o e admiro, que a questã é muiw digna car estupidamente um dos redactores d<1 
de meditação, e que s . Ex. a deve medi- mesma folha ! 
tar _ Quem póde ter e"quecido, Sr_ presidente. 

Meditando-a, S. Ex_ encontrarà provavel- es e facto , essa ignomínia, de que t ive in
mente nella a chave, a solução dos maiores feli zmente occasião do ser aqui o noticia.
ou do·s mais imporl.a,ltes prohlernas de politi- dor, e que consistiu no quebramento da typo · 
ca repu blicana. especialmen 'e do regímen graphia da Ga:;cta , por policiaes disfarçados , 
que inaugur mos a~! de teve ~,:,iro _ commandados por um ol.Jicial do corno, com 

Sei. que contra a e Jlcacia d;1 responsabi.lida- a circum tancia aggravante rla prisfo (note 
11e ou iwpeachment póde- se arrrumeotar bem acamara) dos empregados do ompreza 
e argumenta-se com. a. omnipotencla üo Po- (o que demonstra que os assaltantes dispu
der ExeC'u ; i v J a.r ma.r!o, que, quando quer nham de u ma. parcella. de au t0ricladc publi ca) 
iupplantar os outros poderes, supplanta-o e que consistiu mais e s:ibretudo na prisão 
realmente . Nem eu po o ellidir esse lado do Sr . • \.rgemi.ro Aroxa,, priacip:i.l redactor 
difficil da qnest'io I ()Í foi is -o exactamente da Ga.=eta , para. ,,er submettirlo no pa1ado do 
o que so dC'u no meu Estado - governo a uma prova inquisitoria l~ ! Quem 

O Po'ler Legislat1vJ de Pernambu co decla -1 péde olvidar a scena degradante, eminente
rou susp<õnso o Sr. Barbosa Lima depois ele mente cynica e indiscrip~ivel dessa prova , 
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que não é exprimirnl -por p:i.lavras, mesmo pl-lndo o.ttribuições que não mais lhe com
com a maior exaggcração de termos ürwgi- pctem, tendo deixado (o que é prova de pre· 
nave! , em que um homem investido da. rnalü;r meditação db crime) de mandar fazer, quatro 
funcção publica do Estado. rodeado de praças rnezes antes do termino de seu mandato, 
tle policia e de apaniguados de tona ordem, eleição a que se devia proceder para escolha 
insultou cavar 1emeute um cidadã.o illegal- do seu sub.;tituto . 
mente preso, e forçou esse ciuadão. um Esta é a questão, Sr. presidente e senhores. 
homem graduado em direito e um republicano Mas somos nós os opposicionistas ao go-
antigo e conhecido, a engulir um retalho verno do Sr. J3arbosa Lima, isto é, nós, as 
de jornal em que havia sido impressa uma. victimas do S1•. B&I'liOsa Li.ma; nós, os que 
quai'lra humorística ? ! não mais respiramos sob a pressã0 da pata 

Entretanto, esse facto é de hontem e toda daquelle cavallo de Attila que assola Per
a imprensa do paiz o commentou, sem que uambuco, e sobre a qual não cresce a berva 
uma só voz se animasse a protestar contra de nenb~mD, aspiraçã:o, por menor que seja ; 
a veracirlade delle ! somos nos os que 1 nventamos tal cansa ; 

Podia aug-mentar, mu!Ciplicar n.té ao in- somrs nó$_. . pot· a.caso, quem para fazer pe
finito , desenhando-os com o lapis sombrio quena polü1ca, fillla. de re entimentos e pre
da indignação os traços fia phys1onomia tre- ju izos locaes, vem preoccupar a Cama.ra dos 
vosa, da p11ysionomia hypocrita, ferina e S1•.s . Representantes. vem conturbar o animo 
traidora do Sr. Barbosa Lima. . 1\[as devo dos altos Poderes da Republica, com accusação 
passar a me occupar immediata.mente do dessa ordem?:! 
g-rande crimo, do enorme e inqualificavel Nilo, Sr. presidente e senhores; não, por 
attentado, que veiu, infelizmente l?ª!ª o Es· honra nossa o dizemos; não somos nós quem 
tado de Pernambuco, inda que íelizmente levanta grita e accu ações contra o gover
para nó· outros o. opposici<?nistas do Sr. nador de Pernambuco; quem o faz é a Con
Barbo a Lima.., encher a medida dos despa- tituição do Estado, por cu_ja integridade tem 
tismos desse homem, mostrando como póde obrigação de velar a União ! Ou valem ainda 
enlamear uma. terra inteira um indi_vi_duo a.s leis neste paiz, ou não; e si não valem, si 
que tem a alma enlameada pela. apibtçao e a Republica Federativa reside no poder ab· 
pelo odio ! Que_ro _fal_lar da usurp~çao ~e po- 'oluto do- goverm.rl ore de E'&a'los, então 
der de que llOJe e reo perante a h t~toria, ue-1 tenhamos a coragem üe no dissolvermos; 
vendo sei ·O tambem perante os tr1 bunaes, o porque não servimo· para na.da. porque é 
atrabiliario_governador do meu Estado! . melhor e mais llone. to não apregoar garan-

Com efieito, Senhores, hontem, 17 de JU· tias de direitos politicns e indiviil uaes, que 
nho, complet;i.ram-se quatro annos que, em nunca são g1uantidos ! (Apoicirlos . ) 
virtude de disposição do seu estatuto funda- Tenho em mãos a Constituü;ão do Estado dH 
mental, o E ·ta.do de Permtmbuco iniciou o Pernambuco e vou demonstra.e á. Gamara 
seu pTimeiro periodo govern_amental, n~ qual que, perante os seus preceitos ou cli ,.:posições, 
veiu servir o . r . Barbosa Lima, om vutude o Sr . Barbosa Lima está, desde bontem, u ur-
da revolução de 18 de _ úez~mbro de 1891 . panda o Poder Publico em minha terra . 

A Gamara me perm1tt1ra que calmamente, Sem duvidar do lmm conceito em que po,,sa 
friamente, e po1:ta.nto_Iongamcnte, como con- ser tido pelos meus collega.s de representação, 
vem a UITi êL d1~cussao_ em que. se deve at- eu lhes direi que e tou prompto a lbrnecer
tender· a texto de let e a considerações rle lhes e,sa Constituição para verificarem a ex
bermencutic::i ju:idica, exponha a quest..fo de actidão de minhas asserçõe . 
que se trafa . . Principiemos pelo a.rt . 4-! da. Constituição. 

O as,umpto que ao conhec1menlo do Con- Diz elle: « O Poder Executivo do Estado será 
gresso Nacioual e elo Poder Executivo da e.·ercido por um governadot· eleito por quatro 
União (que1r<t ou não queira o Congresso, annos.» 
q~eira ou nã.o queii·~ 0 Pr~sidente da R~pu-. Eis ahi a regr:.i,, Senhore ; o governador 
bltca.~~ber disso) iem. t_razer os partidos de Pernambuco é eleito pol' quatro annos; 
repuo11cano e autonormsta. de Pernamb~<:_o, é a disposição expressa e dara ela lei fun
que represen~am nesta Camqra a oppos1çao clamental. 
da quasi totaildade do Estado ao Sr. Barbosa ,.. 
Lima. é a da transformação do governo do O art . 4" est~bolece : « Estando ausent~? 
nos -o Estado em autocracia, em governo mo- govern_ador eleito, o seu ~~b:itttuto assuIDIJ'a. 
na.rebico absoluto. é a in,tituição de uma immediatamente o exerc1mo do c_a.rgo, come
dicCadura im•noral sobre as ruinas da Consti- çand.o a deco1·;·e;- dessa data o per:odo gover
t uição ue P~rnambuco. Denunciamos solem- namental.» 
nemente ao paiz que o Sr. Barbosa Lima. Como se vê, determina, a Constituição que, 
tendo exgotado o prazo elo seu governo, esta.ndo ausente o governador eleito, o vice
manteve-se e marrtem-se no poder, usur- governador assumirá o exercício docargo, co-
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meçando a decoJ-·rer ~est~ data o pe;·iodo go
vernament·al. 

Dispõe em seguirta o art. 46 : « Os p0deres 
uo governador terminar·ão no dia em que se 
completarem quatro annos precisos a contar 
do acto da pos'e; de•endo immedhta.mente 
entrar em exercicio o governador novamente 
eleito.» 

« Paragrapbo uuico: Qu::i.lro mcze3 an
tes .de fin~a_!'·"e o periodo governamental se 
fara a ele1çao do novo governador e do vice
governador . » 
. Peço a ~ttenç5.o da Gamara pnra este ar

t~go, es~ecialmente porque os adversa.rio , 
quero dlzer, os amigos do governadol' de 
Pe~namh1:1.co pensam poder ,jogar com ell .. 
Fo1_em virtude do par:igrapho unico de · te 
artigo que e~ disse ainda ha pouco que o 
Sr,. Barbosa Lima. premeditara o eu crime, 
detxaudo. de mandar pl'ocerler á eleição do 
seu substituto ba quatro mezes, isto é, em 
17 de fevereiro . 

~ar:;i. nã.o alongar muito o debate. resumi
rei .o caso em relação a este artigo . o pri
meiro e..;ta.belece a regra geral ela duraç-ão do 
manda.to, o segundo manda que na au. encia 
do governador o vice-governar!or entre Jo n·o 
em exercício, contando-"e desta ri ata o pra~o 
governamental. 

.combinando-se o art . 45 com o art. 46. 
pode p~re:ier (note bem a Caruara) que ha. 
contradicçao, mas e ·a contra.dicção é simples
mente apparentc . O o,rt . 46 é um cor>ollario 
immodlato do a1't. 44 , que esta.belece a. re<"ra 
geral e deve ser entendi•lo de accordo co~ a 
restricção ou com o caso e pecial contido no 
art. 45. 

Em ynthese a doutrina da Con tituiç.io é 
esta : o governador, eleito por um quatrien
nio, toma posse elo seu cargo, si quer ou si 
puder fazel-o na clah marcacln., e então os 
seus poderes terminam precisamente quatro 
annos depois; s1 o governa.dor não Quer ou 
não póde na occasiiio tomar pos e, o vice
governador entra em exercicio, contando-se o 
seu tempo de governo como si fôr}1. elo gover
nador. Vê-so que a Cou~tituição quiz que o 
prazo de quatro annos fosse ,em solução de 
continuidade . 

O SR. JosÊ MARTANo- V. Ex. pôde até ex
pli<?3-r a razão por que se fez este artigo 
assim. 

O SR. MARTINS JUNIOR - Lembra mu.ito 
bem o Se. deputado José .Mariano . 

A Constitui<:ão 'le Pernam~uco foi confec
ciona:da qu~ndo governava o Estado o si·. 
9or:rea j.a Silva, que lá tinha sido postO por 
mdlc::i.çao do Sr. Lucena. (Trocam-se apr.1.rtes. 1 

O Sa. ZA.MA-Cuidado, não façamos essas 
excavações. (Hilaridade e apartes .) 

·º ~R. MARTINS _JUNIOR- _A cm:~stituição 
fo1 fe1ta tenrlo o legislador a mtençao de ele
ger governador o Sr . Lucena . Este, porém 
achava-se então n8l>ta capital e tinha de sei! 
elt::ito vice-governador alguem que assumis
se immediat:imente o exercicio. visto que ter
minavam as fu;:irções Con tituintes e havia 
necessidade de um governador eleito . Assim 
se fez e o art . 45 est.a.beleceu uma restricção 
par·a o art . 45, conformando-se ou antes obe
decendo ás circumstancias rle occa ião . 

Ago!'a f~çamos um pouco do historia, por
que soas 1m se compr~hende a questão que 
se discute . 

A primeira eleição pam governador do Es
tado foi feita em 17de junho de 1891, na 
mesma data em que foi promulgada pelas 
duas Casas do Congresso est Con tituição, 
unica. que tem existido em Pernambuco desde 
a proclamação da Republica.. 

Não estando presente o govcrnado1' eleito, 
o Sr. Lucena, tomou p sse d0 cargo e entrou 
cm exercicio o Sr. Co1•1•êa ela Silva, que na
quclle n.e mo dia havi \ ido e1eito vice-go
vernador. Vê a Cam:ir11. que a 17 de junho de 
1891 o Sr. Col'rêa da ilva entrou no exer
cício elo cargo de governador em virtude da 
clisposiçllo do art . 45 . Ora este artigo manda 
contar dalli o periodogoverni.rnento.l, de onde 
se segue que aquelle primeiro periodo tinlla 
de terminar a 17 r'ejunho de·te anuo . 

Continuemos. porém. na narração do factos . 
na indicaçáo dos acontl'cimont0 s que sobre
vieram e que crearam a situação actual. 

Um ou dous e lias depois •1a eleição, o Sr . 
desembargador Lucena renunciou a honra 
que lhe havia sido conferida. e procedendo-se 
á. nova eleição foi escolhido governador o 
vice-governador em exercício, ~r. Corrêa da 
Silva. sendo eleito vice-governador o r . 
Epaminondas de Ba1'l'OS, barão d.e Contendas . 

I to não alterou de modo algum as condi
ções juriÇlicas e politicas da questão, uma. 
vez que continuou no governo do Esta.do o 
Sr . Corrêa na Silva. 

Estavam as cousas neste pé, quando a 3 de 
novembro daquelle mesmo anno, deu-se o 
celebre golpe de Estado pelo qual o marecl1al 
Deodoro de tão gloriosa rocmor:a, quiz man
chrir os ult!mos dias de sua carreil'a. politica, 
attentando contra o Con"resso Nacional; e a o . 
Gamara sabe quaes foram a cousequenc1as 
desse facto . 

A 23 de novembro do mesmo mez e anno, 
um contra-golpe feliz obrigava o immortal 
marechal Deodoro a entregar o poder ao Vice
Presirlente da Rcpubli.ca . O Congres·o Na
cional era chamado a occupar o eu logar na 
organisação política do paiz, sendo resti
tuidas a seus membros as cadeiras que crimir· 
nosaro.ente lb.es baviam sido tiradas. · 
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Então, por toda a vasta exteBsão da Repu 
blica, bem ou mal (e não é aqui occa:iiio de 
di ·cutil-o) m1nilEl'tou-se um movimento ge
ral, fosse elle determinado por questões de 
partidarismo local ou por sentirnen tos de 
hrio nacional, que determinou a deposição 
de quasi todos os governadores de Estados o 
a sua. sulJstituição por outros, na occasião 
eleitos . 

amigo Sr . Leovigildo Filgueiras . E' preciso 
convir em que, si tinha havido u m crime no 
acto marechal Deodoro e era uma reivin
dicação de direitos o acto de 23 de novembro, 
foi não um crime mas acto necessario e justo 
n.quelle pelo qual foi dissolvido o Congresso 
r1e Pernambuco, que setinha feito cumplice 
do golpe de Estado. 

E' sabido que os deputa'lo e senadores de 
Pernambuco votaram IB<Jções applaudindo o 
acto do marechal Deodoro, e por signal que 
foi desse numero o Sl". deputado Miguel Per
nambuco, que se acha aqui presente. 

o SR . MIGUEL PERNAMBUCO- Não contesto . 

Em Pernambuco deu-se o seguinte: a 18 de 
dezembro nm movimento revolucionaria de
poz não o Sr . Corrêa da Silva, governador 
eleito, mas o Sr . Epaminondas de Barros 
Corrêa, barão de Contendas. vice-governa
dor, que sr. achitva em exercicio por ter 
dous ou trcs r1ias antes renunciado o seu O SR . wfaR.TINS JUNIOR- Nem póde contes
cargo de governador o Sr. Corrêa da Silrn. ta.r; e felicito-o por prestar homenagem á 
l\ledite bem a Camara sobre este facto: na verdade. 
occasião do movimento revolucionario .iá não O Congresso, que tinha assim procedido, foi 
era governador do Estadô o Sr. Corrêa da pois regular mente dissolv ido pelos homens 
Silva; tinha havirl o resignação do ca.rgo por que em Pernamb11co se faziam os orgãos le
parte destP cidadão e estava em exercício o gaes do espiri to do contra- golpe . 
seu substituto legal ! Esta circumstancia 1 Mas llissol vida o Congresso 'ra preciso con
tem um valor extraordina.rio para. a questão 1 vrcar um outro e foi o que fez a junta go
que agora se agita . 

1 
vernativa. oito dias depois de apossar- se do 

Dada a deposição, tomou conta do poder poder . E esse decreto de convocação de u m 
uma junta {!overnativa, comp~sta de tr f' s novo Congresso que viesse funccionar ordina
membros, que foram os Srs. Meira de Vas- riamente e sem poderes constituintes (a Ca
<'oncellos, Ambrosio Machado e general Ou- mara note bem esta circumstancia !) eu o 
rique Jacque.s . . . quero offerecer á me'litação da Casa, porque 
~ó?e existir 1?-º espmto da Camar~ _e no é preciso que ua existencia fique consignada 

esp1r1to do publico em ger~l a supl?os1ça,o de nos Annaes, afim de que não se argumente na 
que em Pernambuco, depms do movimento de questão que estou ventilando do modo por 
18 ele dezembro d~ 1?91, se ten~m fe ito tabola que ineptamente argumenta o Sr. Barbosa 
rasa do que existia, a partir da Consti- Lima, pelos jornaes que e dizem orgãos do 
tuição. governo, isto é, allegando que a revolução de 

E' porém, prel:iso que e ta idé:i erronea 18 de dcr.embro canceltou o 110.ssado ! . . . 
. eja inteiramente varrida do cerebro do povo o decreto de conYocação do novo Congresso 
e dos seus represent?-ntes . tem a data ele 26 de dezP.mbro de 189!, e está 

Não, Senhores ; a .Junta governativa, pot' publicado no Dfario ele Pernambuco ele 27 do 
mais revolucionaria que fosse ou quizesrn ser. mesmo mez, isto é, na folha official de então. 
e ba disso documentos publicos, dando eu Resa as~im o decreto . (Lê .) 
além di so o meu testemunho pessoal, que Vê a Camara que o decreto pelo qual a 
aliá~ não é necessario, porque m11is alto que .iunta governa~iva convocou o Congresso que 
a mrnl~a voz lalla a Y?Z dos factos ; não se ruuccionou ate o :l.IlllO passado e que elegeu 
aproveitou da opportumda.de para refunrlir o o sr. Barbosa Lima foi expresso e clarissimo 
l!ista~o de fonct en ~ornbje , reformando ou declarando que a nova legitiJatura não tinha 
subst1tumdo a, Constitmçao. Ao contrario de. attribui.çõés extraordinarias, que o Congresso 
cla .. ou manter e manteve a lei fundamental convocado funccionaria ordinariamente e res
do Estado. . peitaria em todas as suas partes a Constitui-

Não podendo tam~ei:n,e claro,governar com ção vigente . 
o Congre~so qu~ ex1~t1a ao tempo do movi
mento revoluc10nar10, porque os membros 
ilesrn Congresso, com excep:;-ão de um apenas, 
er·am solid:irios com o governo deposto. a 
.iu n 1 a de!H erau dissolver o Congreso Legisla
tivo, fundamentando a seu acto. 

Ü 1R. 
aparte . 

LEOVIGILDO FILGUITJRAs dó. um 

O SR . MARTms Jui'\IOR - Não tem razão o 
mustre deputado pela Bahia, meu di. tincto 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO - Si não t i
nha fUncções extraordinarias, como elegeu o 
Sr . Barbosa Lima? 

O SR. ::i.;rl.RTll'>S Jumon. - Respon lerei ao 
illustre deputarlo que o Congres o abusou
que seu procedimento não foi correc:to, e fai
lando a.ssim penitencio·me a mim mesmo 
porque fiz parte <lelle. Sim. o CoLgrcsso abu
sou, por condescendencia pessoal ou por for . 
tos motivos politico . Na::; épocas de revo-
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lução, sobretudo, são frequentes esses desvios · O SR. FRAi'<.cr-co _GLICERio- V. Ex. reclamou 
de individuos e tle corporações. Mas do facto contra a qua.hficaçao que lhe deram ele - n
de ter o Con!!Tesso de Pernambuco abusado, ' lustre reconbecLdo por Pernambuco ; e na 
não se queir~ tirar argumento para justificar 1 minha opinião reclamou muito bem . (Ha ou. 
outro abuso . 1 tros apartes.) 

Não se póde pretender considerar legal O E" . l\iARTINs JUNIOR- Sr . , não offendo 
a.quil lo que é illegal desde .º começo, pela a Gamara nem a qualquer pos Srs. deputados, 
simples razão tle que a illegalldade é antiga . indiv1úualmente . As minhas palavras devem 

O caso é o seguinte : . ser melhor interpreta ias . Nem deixei cahir 
O Congresso foi eleito para: funcronar den- desta tl'ibuna uma pI'opo ição impensada, e 

tro da Con tituição e ass~ o fez; _mas sou il!-capaz d~ dizer. aqui o que não possa 
tendo de eleger governador, ~1spe~sou ~ ~ste rE'patlr sob Illlnha mteira responsabilidade . 
os requ isitos da edade e da res1denc1a ex1gid~s Di. •e- se que ataquei o decoro da Camara, e 
pela Constituição . A mesma conclescenrlenc1a a.ffiL'IDO de novo que isso não é exacto. Pois 
culposa teve co111 algun d~ seus membros, f!•J que tenlio bastante coragem, e sobretu do 
que foram eleitos e reconhecidos sem alguns !.'r1mdeza d'alma para vi1· dizer aqui que o 
do requisitos constitucioriaes. Congres o de Pernambuco praticou, levado 

Póde- e da1li tirar hoje argumento 0:0ntra p1r circ11m tancias de o•·casião, ~com a mi· 
a Constituição~ ão, evidentement~ . Diga-se nha cumplicidade aliá . . um acto, que não 
que foram criminosos os con.;ressistas per7 deveria ter praticado; porque é que não 
nambucaoos; sejam elles cen~urados e ate p >sso dizer sem inj l.!l'ia a ninguem que c~st.a 
punidos si houver punição poss1 vel para elles. ua.mal'a tem pOl' vezes, em ma teria de ; ,;;o
Mas não se venha, fundado na falta do Con- :iecimento de poderes, decidido contra o dis
gresso,argumentar em favor daq uelle a quem posto na lei eleitoral~ 
aproveitou essa falta. . Onde e>tá ahi a offensa ~ Não se dis e isto 

O abuso ou, si . qui~erem o crune do C?n- ne mo por occasião da di ·cussão sobre o caso 
gresso nõ.o pode JUSt1fica1• uma nova ferida .le Alaaôa ? 
na Constituição em bem do Sr . Barbo:sa Nun~a direi nunca insinuarei, dentro ou 
Lima ! fóra desta Cas~. que un; collega meu reconhe-

0 SR. ZA.i\IA-Confessar a falta é quasi res- cido por mai01·1a de votos 11ã? e depu~do ; 
aatal- a . pense eu C~ll!.º pensar a rewpe~to da vahdade 
º t a ('n de sua ele1çao. A Camar!l. e soberana nos 

O SR . MARTINS JUNIOR-:P~rven ur 1 · seus julgamentos e a nrcsumpção é que a 
sistirei no assumpt o já que p1se1 este t.er reno) verdade está do lado da maiotia. 
a Gamara dos Srs . Deputados Federae~, no 
meio da qual agito neste momento a mmb_a O SR. ARA.UJO GóEs - A el2i.ção de V. Ex. 
indignação de pernambucano que nem mais não é mais pura do que a mi~ila. 
a vida tem hoje garantida em sua tei:ra na- O SR.. MARTINS JuXIOR- Nem eu estou ata~ 
tal, porventura esta Gamara mesm!L P?de-se, cando a eleição de V. Ex . 
cons~derar ise.nt '· de .actos. i.nco~sj~\uc10naes, O Sa . ARA.UJO GóEs - V. Ex . reclamou 
pr~tLCados a~ias com ª maior bo de oderes hontem contra a expressão de r econhecido, e 

Em materia de reconh~c1mento p . , ' boie vem fazer insinuações. 
por exemplo, podemo dizer que a lei el~ito- 1 J . . 

ral não tem ido ab olutamente ferida ~ O Sn. . ZAMA. - Acabem com o mc1dente e 
Ainda ha pouco não assbtimos a dis~ms,ão acceitem uma ~efi~i~ão da minha terra. De

que se t ravou nesfa Gamara a respeito da putado na Bahia so e quem recebe subsidio. 
eleiçfü .. do Estado das Alagôas 1 (Riso.) 

o Sn. . FRANcrsco GLICERIO- E' bom não O SR. MARTINS JUNIOR- Realmente, Senho-
tl'atar desse assumpto. "ó rodos somos obri- res é notavel que o illu tre leader da maioria 
gados a defender o decoro da Gamara . tomasse as minha palavras confannindo a 

O SR. MARTINS JUNIOR- Não estou offen- nuvem com Juno, me attribuisse a intenção 
dendo o decoro da Gamar a . de injuriar a Gamara, quando eu affirmava a 

O SR. FRANCisco GL!CERIO- E' um ataque 
a Ca.ma1·a. 

O SR . ~lARTINs Ju;-o.'Ion.- Peço licença. para 
tl:zer que não é um ataque á. Gamara. . 

cau~a mais curtal do mundo, relembrando 
um facto e externando uma opinião que a lias 
o illustre dt>putado Sr . ilo Pet:anba havia 
largamente de,en volvir'o nPste recinto. 

O SR . Fn.A.:·c·sco GLtCERIO - Emquanto se 
discutia o projecto. o SR. FRANCI co GLICERIO- o diploma de 

deputado deve ser manti do e respeitado, e 
ainda hontem V. Ex . reclamou por i ~so . O SR . MARTL~s JU1''101c:. - Por outro lado 

não é meno" desagradavel para mim ver aue 
O SR. MARTINS JUNIOR-O que reclamei . . · o illustre representante ue Alagôas, St•. Arau-
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jo Goes mag-oou-se com as minhas _pnlavras, 
nas quaes não havia offensa algu.rna :t S. Ex. 

O RR. ZAMA - Ronui locuta est, ca~•sa finita 
est . 

O Sa . ARAUJO GóEs- Havemos de dis
cutir esse caso. 

O . It. MART INS .1U'1lOR- V. Ex. vae dis
cutir' a.gora a deição de la.gôas ~ 

o su.. AHAUJO GóE. - Porque não? 
Tenho ) me rni' di!'ei tn . V. Ex. não está 
cliscutlll' lo a q u estã ' de Pernam uco ·~ 

O SR. MARTll'\8 Jul'IOH.- Sr. presiden te, 
meus s"nhor{ ; con.-; iderando termina<l.o de 
todo o incidente, que uB',o tive em visha, pro
vncal', re~um;rci o que havia dito o ma,is 
rapi.11amente pos h ·el. 

Asseverei 'J.Ue o l.ongresso de Pernambuco, 
que não foi ronvocarlo para, proccller a. tra
balhos de comnitmn t•', tf'ndo cor.amettido o 
el·ro 01.1 a fHtfl. de eleger o Sr . Barbo;;a L1ma 
contra disposH;c'ícs da Con títuiçã~, nã? au
torirnu por isso o go ,;ernador eleito a 111ter
p1'etar :-i Const.it,uiç:ão : seu modo para proro
gar o seu pmto ue ~overno., 

Pereun ta.se: qu >ro e que pode, uma vez 
que ã ,1un:.1J. J elib !.'OU que a ~leiç~o fosse 
feita para um. C.:~1~gre~~o orclmar10, res
peitando a Const1tu1çu.o, dizer q1:1-e ~s~e Con
gresso foi convocado com attr1bu1çoes taes 
que pudesse eleger ?l_U govern?-dor. que não 
tivesse todos os requ1s1tos const1tuc10naes exi
gidos? Ninguem. 

Ha a culpa, ha a falta gravíssima, ba a 
criminalidade política. si quizerem. do Con
gresso, em ter procedido irregul~rmente; 
mas quid inde? Que se pode conclmr dahi ? 
Que o erro do Cong essa produziu direito pa
ra o Sr. Barbosa Lima? Não, porque qiiod 
niiltum est nultu?n pi·ocluci elfectum. 

Mas o aparte do Sr . .-\ .. ugusto Montenegro 
fez-me antecipar aconteci~entos e considera
ções que só mais tarde cabiam. Vou retomar 
o :fio do meu cliscurso no ponto em que elle 
se achava qua,ndo o aparte do ilustre dep,u
tado desviou-me da rota que eu levava . 

Eleito o Congresso conv?cado pe:).o decreto 
ele 26 r1e dezembro, reunrn-se elle a 7 de 
abril de 1892 e o seu primeiro cuidado foi 
como devia ser, a eleição do governador qu~ 
devia substituir a junta governativa . 

Procerleu·se, aliás em má hora, a essa elei
ção, Sennores,_ e foi. ~lei~o. ~overnad?r, nas 
excepcionaes circumst,mcms Já conhecidas do 
paiz e da Gamara, o S1·. Ale:xan~e José Bar
bosa Lima. Não se acban_do, po~em, presente 
o novo eleito, entrou u~1med1atamen te no 
exercício do cargo o vice-governarlor ao 
mesmo tempo eleito, o Sr . Ambrosio Mii,chado 
da Cunha Ca valcanti. Isto nos termos do 
art. 45 da Constituição\ 

Da exposição feita., conclue-se que em Per
namb11co o primroiro period.u governamental 
foi interrompido em dezembro de 1891 pela 
superveniencia de um facto que llão podia tei' 
si1.li previ to pel leO'islador con:;tituinte, 

Re. tabelecida depois a vida normal do Es
tado, o 11ue se indaga é si aquelle período foi 
reata.do ou si começou um outro . 

Embora. a Constituição niio pudesse prever 
a revolução para estatuir na hypothese, ve
jam. s si ha clisposição constituciond que 
pl·S.~a orientar-no na solução do problema 
que ora se agita. 

O art. 64 da ConsGituição do Estac1o, que 
passo a ler, é a meu ver o ponto nodal, o 
eixo <la q'Q.estão. Eis o que ella dispõe: 

«0 vice- governador governará. por torlo 
tempo que faltar ao governado a quem suc
ceder. si porventura a vaga d cargo de go
vernador occorrer depois dos dois primeiros 
annC>s do periodo governamental. No caso, 
porém,de vaga. por qualquer motivo, dos ca~'
gos de governador ou vice-governador, não 
tia vendo ainda decorrido dous annos daquelle 
período, pl'oceder- f.- ba á nova eleição. 

Paragt'apho unico. Si depois de decorridos 
dous annos do periodo,ficarem vagos ao mesmo 
tempo os logares de gover·nador e vice-go
vernador, pai·a complemento do periodo gover
namental, proceder-se-ha á eleição de ambos 
esses cargos.» 

Este artigo é eloquentíssimo em certos de~ 
talhes e no seu conjuncto. Não posso deixar 
de chamar a attenção ela Gamara paira aquella 
phrase no caso de vaga por qualquer motivo, 
e para aquella outra: paro. complemento ·do 
pf!r iodo gove1·no.mental. 

Senhores, si a língua portugueza não é 
uma illusão,si as palavras nesta língua teem 
um sentido fixo, si eu comp.rehendo um 
pouco o portuguez. parece-me que <~por qi,al
quer motivo~) quei· dizer por motivo de morte, 
por motivo <l.e renuncia, por motivo de depo
sição, quer a morte s~Ja ou não natural, 
quer a deposição seja pela força publica ou 
pelo povo, quer a renuncia seja voluntaria 
ou obtida por suggestiva coacção. 

A hypothese da primeira parte deste artigo, 
isto é, a de não haverem <l.ec0rrido dous 
annos do período governamental , toi a hypo
these que se realisou em Pernambuco, porque, 
como a Gamara sabe, a posse do 1° gover
nador deu-se a 10 de junho de 1891, e a 18 
de dflzembro deu- se a revolução, havendo 
apenas seis mezes de governo para o Sr. Car
rêa da Silva e seu substituto. 

Attendeodo-se ao conjuncto do art. 64, que 
que é, repito, o eixo, o ponto nodal da ques
tão, verifica-se que a Constituição quer pro
ver a todo:s os casos passiveis de successão 
governamental ; assim estabeleceu em pri
meiro lagar qqe o vice-governador exerceria. 
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o governo por todo o tempo que faltasse ao 
governador, si o g-ov13rna1lot• desapparecesse 
da scena governamental, depois de deco~ridos 
dous anno8 do periodo respectivo, e consignou 
tambPm que no ca o de vaga por qualquer 
motivo. ante~ de decorridos dous annos do 
per1odo, se procederia á nova eleição para 
governador e vice governador. 

Esta nova eleição se eleve subordinar evi
evidentemente ás disposiçõrs con ·titucio
naPs que estabelecem a continuidade dos 
periodos governament.aes . A prova de que 
e a e out.innidade era preoccupação capital 
do legislador constituinte fstá no paragrapho 
un1co desde mesmo 1;J.rt. 64, ondfl se fall!t em 
complemento rlo periodo r;ovei·namenta.l , dadas 
as vagas de governador e vice-governador. 

No espirito da Constituição p;.; period~s 
governamentae, não reem soluçao de conti
nuidade, devendo começar em uma data 
certa e terminar no fim de quatro anno~ . 

Seja.- me licito agora perguntar ó, _C~mara 
si dos artigos citados da Constitmçao. de 
Pernambuco algum ha que po sa .auto~1sar 
alguem a dizer que o Sr. Barbosa Lima ainda 
é hoje legitimo governador do Estado de Per
nambuc0. 

No silencio da Gamara, eu levantarei uma 
outra questão. 

Procedeu bem o Congresso de Pernambuco? 
e nos termos constitucionaes, elegendo por si 
o governador, quando a C'on tituição pernam
bucana declara que as eleicões do Chefe 
c!o Executivo devem ser feitas por voto 
directo ~ 

Direi á Camara que sim, porquanto o a1:t . ~· 
das - disposições transitorias- da Con.~tit-m
ção diz. em seu paragrapho unico: 

« Durante estes tres primeiro:: annos. a 
eleição para preenchimento dos cargos de go
vel'Ilador e vice-governador, no caso de vaga 
por qua lquer motivo, se procederá do me mo 
modo, reunindo-se para esse fun o Con
gresso . >.' 

Por este lado a eleição do Sr . Barbosa Lima 
foi legal. Não assim quanto à. sua capacida,de 
eleitoral activa-culpa que aliás cabe ao Con
gresso e não a elle. 

Mas, Sr. presidente, veja.mos os arg·umen
tos a que se soccorrem os amigos do Sr. Bar
bosa Lima, para secundal-o na sequestração 
dos direitos politicos e individuaes em Per
namouco e sobretudo na odio a usurpaç:ão de 
poder a que estamos as. istinilo desde hontem. 

Eu posso adeanta.r á Oo.mara a argumen
tação de que elles se servem, porque o D:a
rin de Pernambuco e o Estado, os unicos jor
naes que apoiam o go ·ernar1or de Pernam
buco, sendo o Diario fL folha official e sendo o 
Estndo nma folha officiosa, teem procurado 
ju~ificar o crime do SI'. Barbosa Lima em 
longos artigos capciosos e sophisticos. 

Cam11ra V. II 

Pelos seus dous jornaes tem o Sr . Barbosa 
Lima mandado convencn o publico de que 
~ mera lilicantina política a affirmação que 
fazemos de que o pl'aLO do seu governo tinha 
o dia. 17, o dia de hontem. como linha de ex
trema ou como ponto final. E quer saber a 
Gamara como o Sr. Barbosa Llma procura 
chegar a essa demonstração? Affirmando 
p~la bocca elos seus jornalistas que a revolu
çao rle 18 de dezembro cancellp11 inteir(lmente 
o pas~adc 1 Não_ sei s~ será o caso de lJel'gun
tar como Horac10: risum teneatis amici ? 

Parece que sim, porque isso qu~r dizer que, 
antes do Sr. Barbosa Lima, não existia nada 
em Pernambuco ! Que~ dizer que em logar 
da. celebre phra~e,....d~pois de mim o diluvio
º ~r. Barl1o~a Lima póde çlizer no meu Es
tado-antes de mim, o diluvio! E realmente 
depois daquelle homem não sabemos o que 
possa vir para Pernambuco ! 

Na opinião dos jornalistas estipencliados 
pelo _governador d? m~u Estado (felizmeµte 
constituem uma mmor1a, po:Pque de oito jol'
naes diario, apenas o Diario e o Estado de
fendem o governo), o prazo do governo do 
Sr . Barbo a estende-se até abril do anno vin
douro, pnrque o primeiro período governa
mental liJi revolitcionariamente cancellado em 
l~ cl~ dezembro, princip_iando_ um outro que 
nao e segundo nem contmuaçao Q.o pvimeiro 
mas sim um novo p;·imeiro ! Ha alguma cousà 
mais absurda e irrisoria 1 

Sabe a Gamara que o Sr. Barbo,,a Lima é 
positivista. Poi~ . bem,_ vejam os.Srs. repre
sentantes como e mtelllgente; criterioso sa
piente e bem orientac].o aquelle cidaqão . Pam 
elle o passado se cancella, se apaga, se an
nulla, qua"Qtlo seu pretenso me tre, o im
lmorta Augusto Comte, tem como ba-se da 
sociologia a lei da evolução, pela qual se ve
rifica que e> presente é sempre um filho do 
pa;,sado como é o geradol' do futuro . Quem 
mediocremente verEado nas doutrinas socio
logioas de que foi iniciador o po11itivismo não 
s~be q_ue a filiação é a regra e o methodo na 
h1stor1a e que não ha insLituição social pre
sente que não tenl:J.a viJ;idq do passarlo, do 
mesmo niodo que não ha filho sem pae ~ 

Entretanto, o Sr. _BarbosaLlma, positivista, 
e~tende que o per10do que na hi toria. poli
t1ca de ?emambuco vae de~de 17 de junho de 
1891 ~re 7 de abril de 189~ e um periodo, ê 
um1. epoca que não existei considera can
cellada es~a phase de nossa vi.tia politica, e 
nesse ponto de vista falla deste modo ao povo 
do estado: · 

« Aates de mim foi o cahos cousa nenhuma 
exdi.a cu sou o pri1neiro, 'o unico, o todo 
pode10 o, e vim fc.lzci· a felicidade desta terra. 
Antes de mim ninguem ! Eleição do barão de 
L~icena, nul!a; do desembargador Corrêa da 
Silva, i1ulla· do barão de Contendas, nullal 

4,2 
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Eu sou o Alpha e o OmAga do Estado, e pol' Por h>to o Sr. Barbosa Lima tem apenas como 
isso que fui e sou o primeiro, peço quatro partido em Pernamb uco a sua policia nume· 
annos de governo, inteiros, completos, sem rosa. como um exercito e o exercito do em-
diminuição de um dia!> pregados publicas! 

ias porque as. im será., per~unto eu~ Entretanto, esse partido é o que está gover· 
Então o art. 64 da Constituição, então o nando, ou antes, esmagJ.ndo o meu Esta.do, em 

Sr. CorrêJ. da Silva no governo, então o uma dominação anti-republicana e desorga· 
decreto da junta governativa que convocou nisadora, que faz pena e raiva! 
o Congresso, eleitor elo S.L•. Barbosa para func· Senhores, sei que é muito rlifficil o mo· 
cionar ordinariamente apenas, então o bom menta actual da Patria brazileira, que sã.o 
senso e a logica, então a lei e os principias, gravissimas as condições r'a nossa. naciona
tudo i so é e deve ser lettra morta em Per- lidade, que sã.o -r;ri tíssima as circumstancias 
nambuco ~Deve valer apenas a vontade ab- da nossa vida politica.; que é tal o baralha
soluta e oppressora el o Sr. Barbosa Lima, só- mento rlas idéa-; e do- interesses , que muitos 
mente porque ella se apoia em baionetas e (porque não dizel-o~) daquelles que ás vezes 
carabinas e tem por si, além rlis o, a protecç;í.o encontram-se comnosco em uma attitude que 
do soit-disant partido republicano federal 1 parece de ho"tilidade ab oluta, são determi· 
Nunca por honra da Republica! (Pausri.) nadas a proceder desse modo por circum-

Sr. presidente, não po- o nem preciso es- sta.ncias especiaes, contra as quaes o seu co
tender-me mais sobre o assumpto que tenho ração está protestando no intimo. Nesta Ca· 
o:fferecido á meditação da Camara . Parece-me mara mesmo tenho a prova disso com re
que, sob qualquer pon~o de vista _qu~ se lação á política de Pernambuco . Mas sô para 
arlopte, a ma.teria esta esgotada mte1ra- o Congresso acional podem o dois partidos 
mente. pol iticos de Pernambuco appellar, desde que 

Depois de tudo isto ~ vista d? que acaba. o Poder Executivo da Republica é frouxo e 
de ser dito, -perguntarei apenas a Camara . timorato e desde que a crise daquelle Estado 
que podemos esperar e o q~e . devemos fazer nãr. póile ser resolvida pelos poderes locaes. A 
nós, os pernambucanos, victu:n:as da sanha e tes recu. amos competencia constitucional e 
sanguinaria do Sr. Barbosa Lima~ Que é isenção de animo para julgar o pleito em que 
que nó , repres~ntante:; nesta Gamara do é parte o governador, e l'ecusamos porque 
d•ius unicos partidos eXIStentes em Perna.m- cada um dos podere do Estado de Pernam· 
buco, o partido aubnomista e o p~rtido re- buco age sobre a cbancella do Sr . Barbosa. 
publicano (porque. o chama.do partido repu- Lima, está sineta.do pelo dieta.dor que os 
blicano fecleral existe só para Pernambuco, creou, que os fez á ponta de espada ou a bico 
na capa elos folhetos injuriosos, que são aqui rle penna! 
distribuidos pelos deputados do Sr . Ba.rbo.'a E' assim que no que respeita. ao Poder Ju
Lima.) podemos e devemos pe'lir aos alto lichrio, os juízes singulares, com poucas ex
PoderM da R.epublica. em beneficio de nossa. cepções, são do jaez do Sr. Uchôa., o formador 
terra isto é, em favor da lei e do regímen da culpa ne Magno e Ottoni, e o superior 
republicano, tão Sf!:Crifi~ado~ em nosso Estado~ tribu1111l onde, aliás , ha tres ou quatro ma
A estas interrogaçoes nao sei responder, talvez gistrados dignos, já deu uma amostra do que 
que a Camara saiba. valia quando, c:ontra a opinião de quasi todos 

Acabei de dizer, Senhores, que em Pernam- os a rlvoga.dos do Recife, acceitou e deu pro
buco só ha dous partidos políticos : o repu- vimento ao celebre recurso interposto pelo 
blicano historico e o autonomista . E' esta a Sr. Barbosa. Lima do acto do Senado que lhe 
verdade. A grande aspiração do Sr. Barbosa decretou a accusação e o suspenr1eu. 
Lima foi, desde o -principio, organisar par- Quanto ao Congresso que agora está funt?-
tido novo, pessoal in teiramente seu. cionando, esse é apenas o valhacouto das 

A causa do seu odio ao partido republicano fraudulagens fabrica.das no pala.cio do go
e ao autonomista foi nunca ter podido pôr-se verno é simplesmente uma dependenria da 
á frente de qualquer delle , assim como a secretaria do Eshdo e só serve para triplicar 
causa de sua adhesão á revolta de 6 de se· os impostos de um orçamento devorante da 
tembro foi o prome. sa de que seria feito pr ,· fortuna particular, clestinarl o a satisfazer a 
sidente da projectad -1. Con f'e:t~ração do Norte! vaidade de um dictador, que eleva. sua policia 
Satisfaúa-lhe isso a ambiçao, que até hoje as proporções de um exercito, de um exercito 
não pô.te ser satis teita, de fundar um partido ']Ue é até uma. ameaça á União, de um ex
de que fosse o clleíe supr~mo_! E que u m ercito que tem metralhadoras, que tem ca
partido não se invenk't, na.o e uma creação nh~e~, que tem milhares de carabinas der~
artificial provocada por estes ou aquelle. p ~t1çao Mauser eManulichnr (apartes) ,carab1· 
meios postos em pratica pelos g9vernos 011 l n~s .alíás obtidas por contrabando, com ª· cu1!1· 
amigos dos governos; é uma creaçao natural, plicu.lade do inspector da . lfo.ndega, polS na9 
sahida das entranhas mesmas da sociedade! e conhece nesta repartição federal um so 
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~anife. to que accuse a proceclencia e o des
ino desse armamento, do qual uma · arte 

sab
1
e-se que foi comprado no Rio da Prata 

Pe O Sr. Annibal Falcão. 
O Sn . J osÉ Man.rA..t'õO- E perfeitamente com· 

Prado, porque o Sr. Annibal Falcão não 
Prestou contas . 

panbeiros de deputação, pertencentes ao par
tid•• autonomista, que nesta Gamara no 
p~nto .de ':Ísta da opposição ao governo' que 
foi solldar10 com o Sr. Barbosa Lima, teem as 
mesmas tendencias, a mesma attitude que 
eu, porque somos a maioria absoluta do Es
tado que o dictador enlameia, que é essa es
perança que no~ ~nim.a ainda um pouco. 

O Sn. MARTINS JUNIOR- E' isto o qne é o Nestas condlçoes_, Sr . presidente, sou 
Congresso do Estado. Não é dos po·leres locae , portador nesta tribuna de um requeri
portanto, que podemos esperar remeclirs aos mento de um:1 grande parte da represen
nossos male . Devemos, porém, esperal·O' dos tação pernambucana, em que se pede 
Poderes da União11 ão sei, Sr . presidente e á Camara do~ _Srs . Deputados que, não 
senhores . vendo nesta questão de terminação de prazo 

J\U:;culto o gra.nde corpo de nossa orgaoi- governamental em Pernambuco apenas um 
stu·1çao política, peso o valor moral e intelle- caso r

1e lavagem d~ r~upa su,ja da politicagem, 
e ai do eminente cidadão que tem as redeas mas um caso de d1re1to constitucional que é 
do g<?verno; rleixo-me render aqui pelas :ym· preci·o resolver para bem de todos, 'para a 
Patb1as que certos vulto~ politicos me mere- digriidade __ da Republica, para honra do sys
cem, alli pela justiça que outros teem direito tema polit1co que adaptamos, nos diga si 
a reclamar de mim, me examino a mim mes- realmente podemos esperar alguma cousa 
m?, revolvo o meu intimo, constato que as fôra da revolução, fóra da lucta aberta, fóra 
nnnhas _palavras e minhas queixas ~ão sin- das armas, fóra do sangue, fóra do desespero 
ceras e mstas; mas no fim de tudo i · o e, ultimo da ultima ratio de todos os povos op
Posto o problema nos termos em que está, primidos para a consecução da normalidade 
quan1!0 pergunto á sociedade brazileira, entre nós, ao menos para a garantia dos di
guanclo pergunt.o ao paiz . quan ·lo pergunto reitos individuaes e politicos que estão pro
a Republica si o meu Estado deve esperar dos mettidos na Const ituição Federal a todos os 
Poderes supremos da União uma medida qual- cidadãos no Brazil ! 
quer que o desafogue e liberte da dicta<Jura; Sim, é um requerimento que fazemos á 
-Vacillo e des:-:reio da proficuidade dos meus Gamara, pedindo-lhe a nomeação de uma 
reclamos! Commissão E~pecial (e não é preciso dizer 

Não é que eu não veja lei :para o nosso que della não quer nem deve fazer parte 
caso ; é q ne eu desconfio da acção dos homens; nenhum dos signatarios, porque entendemos 
nã<? ~que eu oão s<úba o que é este regimen que quem q~er que tenha _llgação mais ou 
pohtico e desconheça a no~sa constituição; é meno ~stre~ta com os negocios de Perm>m
que receio que se queira desconhecer o regi- buco, na~ p~de absolutamente fazer parte de 
meu e a Constituição; não é que eu con i· 1 tal comm1 ao) que. estudando o caso de que 
dere insoluvel o ca o e Pernambuco, jul· se t1· _ra com o~ documentos que fornecermos, 
gando-o excepcional e unico, surgi' o agora nos d1_ga? f!' nos e a ~ama1:a, si em face da 
por uma e::1pec1 " raç espoutaneu., d~ 1 Co_nst1tmçao ha prov1denc1as a tomar para 
?eterogenia seducLOi' original ; não e 1 ~emt~grar o Estado. d_e _Pernambuco nos seus 
isso. não, porque eu sei que factos dessa · aue!r.os e na sua fe~~1dade·. . 
ord~m se explicam tão bem q~~into os pr3- I Opportunamente ira esse requerimento á 
duz1rlos por tocoaonia isto é por fi.liaçao 1 Meso.. 
clara e conhecida~ é qu~ eu des~reio da bôa I A;gora, mais algumas palavras e terei con· 
vontade cios homens da sciencia para estuda- clmdo . (Pausa .) 
rem o phenomeno . 1 Senhores, tive a infelicirlade do tomar 

. E_ntretanto, este é meu modo de pensar in- 1 a palavra _perante vós, para occupar-me 
d1vidual. desta. questão, que tanto me revoluciona os 

Apezar de tudo, a Gamara compre1enderá ~enti_mentos, em um momento realmente 
que no fundo de minha alma, em face de mfeltz . 
toda est.a detresse (descu lpem-me o gallici ;mo) E.' que eu desejava que as minhas palavras, 
da vida política de Pernambuco, em face altas endereçadas especialmente á. Gamara e 
~e. ta desorganisac5.o de toda nos~a vid; po- com U!ll ol~je ti vo que está concretisado no 
ht1ca, que representa o desmoronament, de requ :r1mento de que fallei, echoassem ainda 
um pas,a.do coberto de glorias, ha. uma , erra. que ·raca11 1ente ; os ouvidos do ....,r. Presidente 
esperança vaga de que afinal a forçt dos da ~ e-publica. E reconheço que é isso im.
acoote<'imen tos, agindo nu cont.rariarn o a posstrnl; porque s. Ex. em virturle de do
vontade tlos homens, ba rle produzir a.! .:um loros?s e profundos sentimentos intimas que 
liem para o inditoso Pernambuco ! E é esta o estao abalando a esta hora, certo não póde 
esperança ainda ma.is vivaz nos meus com- nem por momentos perceber o echo longin-
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quo das palavras por mim proferidas ne~te 
recinto. 

Entreta.nto, senhores, é tal o egoi~mo dos 
homens publico" do!' homens políticos espe
cialmente, é tal mesmo a dureza de coração, 
que temos obrigaçio de crear para nó: outro 
em momentos difficeis da exi tencia colle· 
ctiva ; sobretudo é tão imperio o e exigente o 
nosso mandato nesta Camara quando elle vem 
de um povo que pede direilos e Hberrlatle; 
que eu, incorrendo em indelicadeza. paea com 
s. Ex., indo desviar, tal vez gro,seirarnen te, 
o e'pirito do primeiro magistrado d<t Repu
blica de uma certa ornem de eogitações tão 
intimas quanto rlolorosas, a que elle deve 
estar agora. entregue, não pos o deixar de 
elevar minha voz até S Ex. pedindo-lhe 
que a ouça., embora não a acolha! 

Não é meu intento rogar a S. Ex . que nos 
apoie ou nos favoneie às aspiraçõf'S e _os de
sejos; não lhe pedirei que se desquite do 
Sr. Barbosa Lima µara Jazer a felicidade d.e 
Pernambuco· não lhe exigirei intervern:ões, 
mesmo amig~vei. a que s. Ex . não sejuJga 
com direito; porque o que é rlir~ito p .ra 
Pernambuco é que o governador seJa senha· 
de baraço e cutello ! 

Mas exactamente agora que S . Ex. acaba 
de ser ferido em sua alma de pae por um 
dos mais clolorosos golpe que poderia soffrer ; 
agora que suas facu ldades e.ffeciivas vibram 
pela dôr da perda. de um ente cari" imo ; eu 
penso poder pedir a S . Ex . que se lembre ao 
menos de que em Pernambueo, e por mot.ivos 
politicos, ha quem so:trra_como S. Ex . ; que 
alli tambem ha paes e ma.es, ha familias in
teiras que gemem. porque a dieta.dura não 
lbes respeita nem a vida do- filhos ! 

Sim; eu peço daqui a.o Sr . Presidente do. 
Republica que já que, S. Ex. não póde ou não 
quer intervir en;i. Pernambu?o pu.ra .. resto.be· 
lecer alli o reg1men republtcano; .Ja que a 
organisação politica. que nos deu a Constitui
ção rle 24 <e fevereiro é con idera/!o pelo go
verno um leito de Procu to, que obriga a 
cortar as pernas da Republica, para que a 
pobre aleijadinha ande a esmolar por ahi fóra, 
provocando a irrisão dos sebastianis~as ; jú 
que neste r~gimen,qu~ se chama de federação, 
os Esta los sao verdadeiras. atrapias.onde a lei 
é a vontade dos governadores libertophoL'lJS · 
já que a~sim é para infdicidade e rteshonrn. 
da Republica; peço:Ihe que, ao menos com o 
reflexo do seu coraçao de pae, ele sens senti
mentos de homem, não como político nem 
como Chefe elo Estado, mas como chefe de fa
milia amoroso e justo. impeça por qualquer 
modo que o pernambu~no.s vejam tod0!" os 
dias os seus direitos ma.is caros, a sua liber
dade, a sua propriedade, a sua vida, confis
cados pelo orudelissimo tyranno que se apos· 
aou do governo de minha terra ; que s. Ex. 

emfi.m não negue ao menos a sua sympatbiit 
e um raio ele sua alta. protecr~ão aos filhos ~ti 
gl'amle terra. ~o Norte onde primeiro germ1-
n u a RPpublic." e onde a Republica hoje não 
serve para garantir aquillo que é sagrado 
desde t78fl, isto é, a. per~onalidade bumaun. 
os grandes clireitos immortaes decorrentes, 
dessn. personalida<le ! 

Tenho concluido. 
( Bra'Vos. p(1.lmas, vfoa.ç . O orador e abra · 

çarl.o pelos seus collegas , e <lelfrantcmentc viciO· 
riad.o .) 

Suspende-se a sessão ás 4 horas e 15 mi· 
nu tos . 

A's 4 hora~ e 30 minutos reabre-se a se são. 
Vem ã Mesa, é lido,apoiado, posto em dis

cussão que é adiada por ter pe1ido a palavra 
o Sr . iedeiros e \lbuqucrque, o seguinte 

R equerimento 

Requeremos a nomeação de uma commi · 
são e pecial de cinco me nbros que á vista 
dos do ·umentos que lhes forem fornecidos,dê 
parecer dentro do mais breve prazo, sobre a 
terminação do periorlo presidencial do gover· 
na.dor do Estudo de Pernambuco . afim de ha
bilitar o Congresso a tomar conhecimento da 
questão e a propor as mediclas que julgar 
nece · rias para sua solução no,;; termos do 
art. 6°, § 2• , combinado com o ::i.rt. 3-1, § :33, 
ela Constituição Pedcml. 

S. R.- SaJa das sessões, 18 de junho de 
1895.-Jinrlim Junior,- Tole11tino de Car· 
r:alho. - Gasvco- Drummoud. -A.rtlmr Orlando 
- Gonçalves· i'.Iaia. - Lo1.ue11ço de Sá . - José 
lli arirmo . 

O Sr. l\'.lcd.eiros e A.lbuquer
qu'"" - Pec;o a palavra pela ordem. 

o Sa. PR "'IDE. ·T1'~ - Tem a palavra pela 
ordem o r. Medeiros e Albuquerque. 

O Sr. l\'.ledeiros e Allbuquer
q_ue (pelrt nrclem) diz que a Co.mara viu o 
proc»dimento da bancada pernambucana, 
conse1"rando-se ilenciosa, duranto o discurso 
que acaba de ser pronunciado, a.travé· de 
torlas as injurias e insul tos, e que amanhã 
terá o ensejo para dizer que o partido repu
blicano ferlera1 de Pernambuco, não precisa 
de annunciar-se com prévia antecedencia. e 
com claque prepara.da. ( Grw:am-sc ctpartes 
violento.·, reina t1.miulto no ,·ecinto. O Sr. pre
sidente rnspende a sess .. io.) 

Suspende-se a sessão ás 4 horas e 35 mi
nutos. 

A's 4 horas e 45 minutos reabre-se a. sessão, 
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O Sr. Pre;;;iden.t e-Peço aos nobres 
deputado que occupem os :::eus lagares . 
(Movimento gerat ele attençéío .) 

E' preciso que a Camai·a se mantenha na 
altura em que deve pairar ('muitos opo:ados) , 
e para isso é necessario um pouco de tole
rancia e de respeito entre os 5.ts. deputados . 
(Muito bem .) 

O SR. GONÇALVES MAIA - V. Ex . é uma ga
rantia disso. 

O SR. . ILO PEÇ<l.NILI.. - E é o fiscal do de· 
coro parlamentar.. 

"- o SR . PRESIDENTE - E' es. e decoro que 
estou procuranrlo manter e defender . 

De uma vez por todas, declaro ~os Srs . es
Pecta.Jores que nã.o podem intervir no debate, 
nem dando applausos. nem mani.ii stando-se 
com signaes de r epro vaçã o. ~ i continuarem 
farei evacuar as galerias, além de !ançal' mão 
de outras medidas que o r egimento me fü
cuhn.. 

O requerimento apresentad'O e apoiado, r e
sultant e de uma votação que a Gamara fez 
homem, concer1endo urgenci;i pa.ra sna apre
sentaç.ão, figurará na 1" p:.i.r te da. ordem do 
dia de amanhã, e sobre ellc tera a palavra o 
Sr . deputado Medeiros e A lbuquerq uc . 

O Sr. ~.Iedeiros e A lbu.qner
qu.e (lwla oi·dem) - Era exactamente i:5 o 
que eu queira perguntar a V . Ex . ; mas uma 
vez que em torno das minhas :palavra de _lla 
pouco se levantou tamanho r uido, aproveito 
a occasião para dizer que ellas não foram, 
nem de leve, tão aggre13 ·ivas como as que ha 
pouco foram dirigidas da tribuna . 

O SR. MAllTI1 s JUNIOR- Não a V. Ex. 
O SR. 111.EDEIROS E ALBUQUERQUE- Apro vei

to igualmente o ensejo para '1izer que o Pª!'
tido republicano ferleral de Pernambuco nao 
precisa, quando se exhibir na tr~buna, .de 
annunciar-se com prévia antecedenma, a~s1m 
como não prcci:sa de claque alg uma; nao a 
co l' tej ::t. nfo a q ucr. só ri.uer a. liberdarle de 
poder fü.llar. Hei de fatiar e hei ne dizer tudo 
quanto entender, quer seja. cercatlo ele applau
sos, quer seja cerc <do de vaias. 

Havemos ne cumpt•ir o nosso dever serena
mente, mas firmemente, até o fim; e como 
não demos um só aparte, nãu levantamo~ um 
só embaraço ao discurso que acaba de ser pro
nunciado, atravez ele todas as injurias e in· 
snltos que o seriam dadas outt'as circum
stancias, assim pedimos, ou antes, assim 
P,Xigimos o me: mo p~ra nó_; e V. Ex .. . sr. 
presidente. deve ser o fiado1· 11L'so, garant rn
clo-no~ o 1.µesmo silencio e acatamento que nós 
tivemos. 

o SR . MARTINS JUNIOR-Menos quando me 
dirigirem injurias pessoaes. 

o SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Toda a 
Camara viu nos o procedimento. E1la, pois 
que julgue, . abendo, entretanto, que o que 
se está dando aqui em ponto pequeno, é o 
que se dá em Pernambuco em ponto grande. 
Veja. , pois, a Camara quem são os ordeiros e 
os desordeiros, e compare uns e outros. 

O SR. MARTINS JUNIOR - Posso dirio'ir in
jurias ao partido republicano federal° e não 
ás pessoas. 

Vem ú, Mesa a seguinte 

Declai·açüo 

Declaro que me abstive de tomar parte nas 
votações do projecto n. 10 B, de 1895. 

Sala elas sessões, 18 de junho de 1895.-
Albe;·to Tori·es . , 

Vae a imprimir a seguinte redacção: 

N . 64-1895 

R edacçiio ]Jcti'a 3" discussão do p i·ojecto n .218, 
de 1894 , que 1·estabelece o logar de p1·ofessor 
de p1·imeiras lettr as do Arsenal de JJfarinlta 
da Capital Federal, creado pelo Regu lamento 
de 2 de m ci:o ele 1874 . 

O Congreoso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica restabelecido o lagar de pro

fes:;:or de primeiras lettras do Arselll-11 de Ma
rinha da Capital i<:ederal, creado pelo regula
mento rle 2 de maio de 1874, com os venci
mentos annu.aes de 2 :400$000. · 

A'.t . 2.º Revogam-se as disposições em éon
trar10. 

Sala_ das co~missces, em 17 de junho de 
de 189<>.-Gabn et Salgado, presidente-Ovidio 
Abi·antes, relator- Antoiúo ele Siqu ei?·a-Car
los .Toi·ge- 1'horna: Cavalcant i. 

Vae a imprimir o ~eguinte 

PROJECTO N. 63 DE 1895 

1l ut?risa o P otlet· E xecutivo a revei·ter d acti· 
viclacle no post·o de 2° t·enente da Armada o 
2 tenente ref'onnado Eriuardo Orlando F~r
r eira, erzu:parado o seu direito d pr01noção 
ao dos sel!s companheiros de turmv, que com 
elte prestaram serviço à causa legal, durante 
a _re volta de 6 ele Setembro, sendo para isso 
clispensado elo interst·icio ?·egiilamentar, 

A Commissão de Marinha e Guerra, tendo 
exalllinado at tentamente ;:i. petição do 2° te
oente reíbr mado da Armada Eduardo Orlando 
Fer!'~ira, . passa o. expor o que pretende o 
petic10nar:o e qual o parecer da commissão a, 
tal respeito. 

• 
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Allega. o peticionario que, achanrlo-se como 
immediato fla canhoneira Man1,jó, quanrlo 
irromp1m a revolta. de 6 de setembro de 1893, 
apresentou-se nesse mesmo clia ao Quartel 
General da Armada, mostrando assim ser 
official fiel e leal ao Governo e não adherir 
ás idéas subversivas de seu compauheiros 
que se tinham revoltado ; 

que. por ordem do Sr. ajudante general ela 
armada, passou a servir como official ás or· 
dens deste, cargo que é de inteira confianca; 

que, em principio de fevereiro de 1804, 
achando-se sua saude um pouco alter,1da, 
requereu 3 mezes de licença, sendo, com sor
preza sua, transferido p:i.ra a 2' classe, con· 
forme a opinião da juuta medica qLte o in· 
speccionou ; 

que, por decreto de 2? de abril de 189,1, 
fo i reformado, sendo malS u ma vez sorpre
hendido com e·te acto, porque não pofüt er 
jul<rado como suspeito ao Governo, nem t..'io 
pot'fco como revoltoso, pois seus serviços fo. 
ram prestados com lealdade, como. pr~~-a 
com um attestado firmado pelo propr10 v1ce
almirante Coelho retto; 

que, actua.lmente, achando- e ervindo COJl'.!O 
voaal dos conselho~ de guerra a que e 'tão 
se;do submettidos dou revoltosos, mais uma 
vez j ustitica seu procedimento leal pn.ra com 
o Governo; 

finalmente, que, em vista do que acaba de 
expor. vem solicitar da Gamara a reparação 
da injustica. que sofireu mandando revertel-o 
ao quadro effectivo da armada no posto de 
lº tenente, vi to que torlos os seus compa
nheiros ele turma,jú. foram promovidos a e::ite 
posto achando-se entre elles muitos com 
iO'ua.e5 e menores serviços do que elle. 
"'Ei ahi o que allega o peticiona.rio . 

Effecti va.men te,con~~ dos ~ ocumen tos apre
sen tado : que o pet1e1onar10, sendo irnme
diato rla. canhoneira Mara,jó, apresentou-se ao 
Quartel General da Armada_ a 6 de set(j)mbro 
ele 1803 · que pa sou depois a servir como 
official Í1.s ordens do vice-almirante Coelho 
Netto , então ajud:i.nte general da armada ; 
que, por decreto de 7 de fevereiro de 1804, 
passou parn. a 2ª chtsse, em vi ta d;i. inspe
cção da. saude a que foi submettido em I do 
dito mez, que o julgou soífrer ele atrophia 
branca do nervo optico do olho dit•eito, mo
lestia que foi verificada e atte"tada como 
incuravel p •lo medico oculista Dr. Fernando 
Pires Ferreira, com cujo juízo e attestado a 
junta se conformou, julgando-o incapaz de todo 
o serviço r1a armada_; que, por decreto de 2:
de abril de 1894, foi i·eformado no post de 
2° tenente. 

Acham-se tambem juntos á. petição um a.t 
testado do vice·almiJ.•ante Coelho Netto, que 
diz ter o peticiona.rio, durante o tempo em 
que esteve no Quartel General, feito o ser-

viço compatival com ~eu posto, e não haver 
facto algum que o desabouasse ; a~sim como 
uma a.cta d•1 nova. inspecção de sande que sot'· 
f.reu, .~m virtude ue ordem do chefe do Estado· 
MaiOí General da Armada, a 22 de maio do 
correate anno, que o julgou novamente 
prompto para todo o serviço acti >o da. ar
mad:i.. 

A lei n. 1204, de 13 de maio r1e 1854 esta· 
belece em seu a.rt. 7" que os officiaes que re· 
quererem reforma contando menos de 30 
anno~ de serviço e provarem que . e acham. 
nas e. ·ndições necessa.rias para obtel- a , serão 
trans eri os para a 2' classe e nesta se con
serva ·ão_ pelo espaço de wn aiino, findo o 
qual ,.,era.o reformados, si , por novos o::caines 
se reconhecel' que subsistem as causas alle
gadas, 

O aviso de O de dezembro de 1869 diz, de 
confo•midade com a consulta da eCÇêio de 
\1arinba e Guerra do Conselho de Estado de IS 
fie novembro do mesmo anno, qufl fórct ouvida 
sobre a verdadeira intelligencia do art. 4°, § l" 
da lei n. 646 de 31 de julho de 1852, e art. 7" 
da de n. 1.204, jã. citada que, emquanto não 
fôr resolvido o contrario pelo Poder Legisla
tivo, nenhum olli.cial nas condições do § 1° 
do re10rido art. 4° da lei n . 646 será r efor
mado ex-ofilcio ou a pedido, sem qi.;e passe 
pa.ra a 2" elas e e nella permaneça o tempo 
detcnninado pela citada l<>i de n. 1 . 20.f . 

Ern vi ta. do que expoz o peticiona.rio, do
documentos apresentados e das disposições 
legaes, que não foram ob-ervados em sua re· 
forma, a Commissão de M.ti•inlm e Guerra é 
de parecer que 02° tenente reformado Eduardo 
Orlando Ferreh·a reverta ã. acti vidad'3 no 
mesmo posto, devendo ser promovido a 1° te
nente. quando o forem ~eu::; comp mheiros de 
turma que com elle prestaram serviços a 
causa le ;.("al; ficando assim dispensado o inter
sticio regulamentar . 

Assi m, poi" a commissão apresenta o se
guinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto· 

risa.do a reverter á. actividade, no posto de 2' 
tenente dJ. a mada, o 2~ tenente reformado 
Eduardo Orlando Ferreira; devendo ser pro· 
movido a l º tenente, quando o forem seus com
panheiros_ de turma que com elle prestaram 
serv1ç s tt mrnsa legal durante a revolLa de 
6 de ::ietembro r e 1893 · ficando para isso clis
pansa'1o do in rersticio regulamentar. 

Sa.la. das commis.~ões, 17 de junho de 1895. 
Gabriel Salgado, presidente.-Tho111a:; Cai;al
canti, relato1'.-0vidio Abi-ant·es.-Antonio de 
Siqtteira.-Carlos Joi·ge. 



SESSÃO EM 19 DE JONHO DE 1895 335 

O §r. Presidente - Achando_:se 
adeantadll a hora, rlesigno para amanha a 
seguinte 01·dem do dia : 

Discussão do req_uerimento do Sr. Martins 
Junior e outros ; . 

Continuação da 2• discussão do ~roJecto 
n. 38, de 1895. reorganis-tndo o ensmo nas 
Faculdades de Direito ; 

3·1 discussão do projecto n . 5 A, de 1895, 
dispensando elo concurso litterario t~dos os 
funccionarios <'las repartições do Corre10, no
meados até 29 de novembro de 1894 ; 

3• discussão do projecto n. 25. de 1895, con
cedendo á l~mpreza Industrial de Melhora
mentos no Brazil cessionaria da Estrada de 
Ferro de Nazar~th ao Crato, proroga.ção de 
prazo até 31 de dezembro de 1896, para co
meço das obras da continuação ela mesma 
via-ferreu. : 

Discussião prévia para esta.bel~ce! a prefe
rencia entre o projecto da comm1ssao rle con
stituição, legislação e ,justiça, sob n . 5~ e de 
n. li, para escolha do que deve servir ele 
baseá discussão . 

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

34" SES~ÃO EM 19 DE JUNHO DE 1895 

Presidencia elos Srs . Arthur Rios, .<1.º vic~
presiclenl e), Costa A;;everto, (2º v ic~-pre_s•
dente) e Arthur Rios ( 1.º vice-presidente.) 

Araujo Góes, Rocha Cavalcanti, Octaviano 
Loureiro. Olympio de Campos, Menezes Pra
do, Geminiano Brazil. Gouveia Lima, Zama, 
Santos Pereira, ,\ ugusto de Freitas, Milton, 
Francisco Sodré, To..;ta, Neiv<'.L, Manoel Caeta
no, Paula Guimarães, Aristides de Queiroz, 
Eduardo !{amos, Leovegildo Fiürneira, José 
Ignacio, Flaviode Araujo, Tolenlino dos San
trns, Se11astião Laudulpho, Paranhos Montene
gro, Atha~de ~unior, Torqua~o Moreira, An
tonio de Stqueir a, Lopes Trova.o, Osca.rGodoy, 
Americo de Mattos, Erico Coelho, Euzebio pe 
Queiroz, Silva Castro, Costa. Azevedo, Nilo 
Pe1:anha, ~rnesto Brazilio, Barros Franco 
Junior., Sebastião de Lacerda, Paulino de Sou
za Junior, Mayrink, Campolina, Lima Duarte, . 
carvalho Mourão, Vaz de Mello, Monteiro de 
Barros. Chagas Lobato, João Penido, Luiz 
Detsi, Ferraz Junior, Fortes Junqueira, Al
varo Botelho, Leonel Filho, Lamounier Godo
fredo, Ribeiro de Almeida, Ferreira Pires, 
Pmto da Fonseca, Arthur Torres, Manoel 
Fulgencio, Simão da Cunt1a, Ol~gario Macie~, 
Lindolpllo Caetano, Alfredo Elhs, Paulo Que1-
roz Casemiro da Rocha, Bueno de Andrade, 
Patlua Salles, Herculano de Freitas, Alber·to 
SaUes. Francisco Glicerio, Furtado, Herme
negildo de Moraes, Alves de Castro, Ovídio 
Abrantes Urbano de Gouveia, Xavier do Valle, 
Luiz Ad~lpho, Mariano Ramos, Caracciolo, 
Lamenha Lins, Brazilio da Luz, Lauro Muller, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Emílio 
Blum. Fonseca Guimarães, Martins Costa, 
Marçal Escobar, Apparicio Ma.riense, R.ivada
via Corrêa, Pinto ela Rocha, Vespasiano de 
Albuquerq_ue, Francisco Alencastro e Pedro 
Moacyr. 

Abre-se a sessão. 
Ao meio-dia procede-se á chamada á qual Deixam de compareoer com causa. partici-

respondem os Srs : Arthur Rios, Tboma~ pada os Srs. Rosa e Silva, Enéas Martins, 
Delfina, Coelho Lisboa, Ta.vare:, de Lyra,Alei: Clementino do Monte, Vergue de Abreu, Ro
car Guimarães, Sá Peixoto, Lima Bacury' drigues Lima, Marcolino Moura, Galdino Lo
Fileto Pires, Gabriel Salga.do, Matta Bacella.r' reto, Scrzedello Corrêa, Alcindo Guanabara1 
Augusto Montenegro, Bricio Filho, Holla~da Lins d<:1 Vasconcellos, Belisario de Souza. Fon
de Lima, Carlos de Novaes, Benedict.o ~eite, seca Portella, Julio Sautos, Ponce de Leon, 
Viveiros Luiz Domingues, Costa Rodrig1:19:S• Urbano Marcondes, Almeida Gomes, Landul
Gusta vo 'veras, Eduardo de B~rréclo, Amsa_o pho de Magalhães, João Luiz, Gonçalves Ra
de Abreu, Nogueira Paranagua, Arthur e mos, Francisco Veiga, Valladares, Rodolpho 
Vasconcellos, Frederico Borges, Gonçalo ~e Abreu, Tbeotonio de Magalhães, Paraisa Ca
Lagos, Torres Portugal, Thomaz Cavalcanti, valcanti, Carlos das Chagas, Lamartine, Cos
lld.efonso Lima, João Lopes, Pedro Bo~ges, ta Machado, Almeida Nogueira, Domingues 
Francisco Benevolo, Helvecio Monte, Jose Be- de castro, Dino Bueno, Gustavo Godoy, Adol
vilaqua, Augusto·,'evero, _Franc~_sco Gurg~l. pho Gordo, Moreira da Silva, Cincinato Bra
Junqueira Ayres, Cunha Lima: Silv.a Mariz, ga, Almeida Torres, Angelo Pinheiro, Pereira 
Trindade, Chateaubriand, Jose Mariano, Ar- aa Costa e Aureliano Barbosa. 
thur Orlando, Tolentino de Carvalho, Mar-
tins Junior, Pereira de Lyr~,, Gaspar Drum- E sem causa os Srs. Christino Cruz, Pires 
mond Coelho Cintra , Lmz de Anclrad~, Ferreira, Cleto Nunes. José Carlos, França 
Armt{iio Tavares, Marcionilo ~ins, C<_:>rnelio Carvalho, Alberto Sálles, Agostinho Vidal, 
da Fonseca, Lourenço de Sa, Medeiros e Octaviano de Brito, Cupertino de Siqueira, 
Albuquerque, Miguel Pernambuco, Gonçal- Domingos de Moraes, Costa Junior, Vieira de 
ves Maia, carlos Jorge, Fernandes Lima . Mol'aes, Paulino Carlos e Victorino Monteiro 
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E' lida e sem debate approvada a acta da E' lido, julgado objecto de deliberação e 
sessão antecerlente . enviado à Commissão de Orçamento o se· 

O SR. 1° SECRWTA.IUO procede á leitura elo guintc 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios • 
Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte

riores, de 18 do corrente, enviando o reque
rimento do major auxiliar technico do me~mo 
ministerio, Benevenuto de Souza Magalhaes, 
etc. - A' Commissão ele Marinha e Guerra. 

Do Ministerio elos Negocios da f\tfar inha, de 
17 do correu te.satisfazendo a requisição desta 
Gamara, no officio sob n. 56, <l.e 7 do mesmo 
mez,etc.- A quem fez a requisição, (á Com
missão ele Marinha e Guerra) . 

Do Ministerio dos Negor-ios da Guerra, de 
18 do corrente, enviando, informado, o reque
mento do capitão Antonio Lago, pedind~ c<?_n
tagem de antiguidade.- A' mesma comm1ssao. 

Da Junta Commercial da. Capital Federal -e 
r7 do corrente, satifazendo a requisiÇc'to desta 
Gamara, no officio sob n. 66, de 11 dede mez, 
etc .- A quem fez a _req~isição, (~~ Commissão 
de OonstitLúção Leg1slaçao e .Justiça) . 

O Sr. Araujo Goes (Es:e discurso 
deia;a de ser publicacto, tendo sido entregl!e em 
tempo ao ornüoi·.) 

Vem á Mesa, é lido, .i ulgado obj ecto de 
deliberação e enviado a Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça o seguinte 

PROJECTO l'\ . 67 DE 1895 

Amnistia desde jd a todas as pessoas que cli-
1·ecta ou indirectamen-te tomaram parte nos 
f.1ctos occorridos ci 1. de maio deste anno no 
estado de Alagoas 

O Congresso Nacional decreta 
Artigo unico. Ficam amnistiadas, desde já, 

todas as pessoas que, directa ou indirecta
mente, tomaram parte nos factos occorridos a 
1 de maio deste anuo, no Esl,ado de Alagoas. 

Sala das sessões, 18 de ,junho ele 1895.
Arcwjo Góes .~Ferr:ancles Lima_.-Carlos J~? ·qe 
- Paiila Giiimarlies .- Octaviano L oureiro. 

.:.Gouvêa Lima. - Alives de Castro . - Cimlia 
Lima .-Aiigvsto Severo .- Tawwes de Lym. 
~Francisco Gv.rgel. - M . Caetano .- Ignacio 
']'osta .-A . Milton .-Pa;·anhos Montenegro .
ChateaulJrirmd.- Hei·menegildo de Mo1·aes .-C. 
Cintra.-Jurvqiieira Ayres .-A'. Oomruissii.o de 

.Constituição Legislação e Justiça. 

PROJ'EClTO i\' . 66 DE 18()5 

Autoi·isa o Pocle?· Executivo a en·trar em 
acoordo com os presidentes e governa
clm·es para serem creadas nos respectivos 
estados commi.~s6es ou secções de estatística 
e .dct outras providencias 

O Congresso Nacional decreGa : 
Art . 1. ° Fica o Poder Executivo autorisado 

a entrar em accorrlo com os pre identes e go
vernadores, para serem creadas nos respe
ct ivos lfstados commis ões ou secções de esta
tistica com o fim de uniformisar o ser viço 
estaitistico em toda a Republica. 

§ 1. 0 A Uni ão prestar a ao Estado q ne não 
puder mau ter uma secção de estatistica os 
recursos indispens<1-veis para tal fim. 

a) o empregados nomeados na fôrma deste 
artigo não terão caracter de empreo-ados fe
deraes ; serão nomeados pelo dire~tor-geral 
da repartição central e exerc01·ão em com
missão os respectivos logares, bem como todos 
os empregados, cujos cargos não forem ex
pressamente creados pelo Poder Legislativo. 

§ 2. • Os mapp;,s impresso· para a collecta 
dos divel'SOS dado estatisticos serão forne
cidos peJ:>. d1rectoria geral, bem como os mo
delos para as apurações . 

§ 3. 0 O t>overno entrará em accorrlo com 
o rios Estados, afim de cada um r elles effectuar 
em 1895 e nos períodos decimaes terminados 
em 5 o recenseamento d e suas respectivas 
populações . 

§ 4. º Com excepção do recenseamento gel'a1 
da Republica e da tramscripção do regi stro 
civil, regulado pelo decreto n . 722 de 6 de 
setembro de 1890, que deverão ser sempre 
apurados na Directoria Geral de Estatística, 
todos os mais trabailhos poderão ser apu
rctdos nos respectivos estados, sendo logo re
mettidas as apurações para a Directoria Geral 
da Capital Federal. 

§ 5. 0 A Directoria Geral de Estatística. 
apresentará na proposta de orçam1 mo a 
verba que, na conformidade do art. 2°, for de
terminada pelo Governo ct a·união para cada 
J!lstado. 

Art. 2. 0 Todos os tllrectores e encarregados 
de serviços oublicos e de estabelecimentos 
subvencionar1Ôs ou de qualquer modo favore
cidos pela União deverão prestar â. Dire
ctoria Geral de Estatistica os dados e esclare
cimentos que lhes forem pedidos. 

§ 2 . 0 Em todos os r egulamentos e estatutos 
que depen<l.am füi. approvação do Governo, em 
todos os contractos de serviços publicos por 
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elle effectuados e, em geral, em todos os actos 
de intervenção de autoridades federaes, sem
pre que tal exigencia seja compativel, deve
se incluir uma clausula de obrigatoriedade 
de respo ta aos quesitos que a Directoria. 
Geral de Estatistica formular. 

Art. 3.0 Fica o Governo autorisado a re
formar o regulamento da Directoria Geral de 
Estati&tica, pondo-o de accorclo com a pre
sente lei e com as diversas alterações que 
tem so:ffrido o decreto n. 331 de 12 de abril de 
1890, ficando, porém, dependente de appro
V:ação legislativa o quadro do numero e ven
c1mento:s e direitos do pessoal, nos termos do 
§ l º do art. 1 °. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em con
tra.rio. 

S. R. -Sala das sessões, 19 de junho de 1895. 
- Coelho Cintra. 

O Sr. Presiden:te - Tem a pa
lavra o Sr. Nilo PeÇánha. 

O Sr. Nilo Peça.oba - Sr. presi
dente, reservo-me para discutir o assumpto, 
q~e me trazia hoje á tribuna, por occasiã.o ela. 
<hscussão do Orçamento do Ministerio da Ma
rinha. 

ORDEMDODIA 

Entra em discussão o requerimento do Sr· 
Martins Junior e outros, o:fferecido na sessão 
anterior. 

O Sr. Medeiros e AUbuquer• 
que (Este discurso dewa de ser pubiicado, 
tendo sido em tempo entregue ao orador.) 

O §r. Gonça,ves Maia (Este dis
curso deixa de ser publicado, tendo sido entre
gue ao orador. ) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃ.O N. 10 C DE 1895 

Redacção final do projecto n. 10 B do cor
rente anno que mantém na commissáo d~ 
guardas-marinha, para todos os e/feitos: ate 
a conclusão do ~·espectivo curso, os asp1ra~
tes commissionados nesse posto e que servi
ram na esquadra legal e nas ftolilhas clu
~·ante a revolta. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l.º Os aspirantes que foram commis

sionados no posto de guardas-marinha e que 
estiveram em serviço na esquadra legal e 
flotilhas durante a. revolta, conservarão a 

Camara V. II 

commissão, para todos os e:lfeitos, até a con· 
clusão do respectivo curso, contando antigui
dade da data do respectivo embarque. 

§ l . º E' autorisado o governo a readmit 
tir á matricula na Escola Naval, com os fa
vores desta lei, aquelles dos referidos aspi
rante~, que, havendo obtido baixa por qual
quer motivo, queiram voltar ao serviço da 
armada. 

§ 2. 0 A estes aspirantes será applicado o 
disposto no art . 7° da lei n. 1523, de 28 de se
tembro de 1865. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das commissões, 19 de junho de 1895. 
-Paranhos Montenegro.- F. Lima Duarte. 

O Sr. Presidente -Achando·se 
adean ta.da a hora, designo para amanhã. a 
seguinte ordem do dia: 

Continuação da discussão do requerimento 
do Sr. Martins Junior e outros; 

Continuação da 2ª discussão do projecto 
n. 38, de 1895, reorganisando o ensino nas 
faculdades de direito, (art. 2° e seguintes); 

3n discussão do projecto n . 5 A, de 1895, 
dispensando do concurso litterario todos os 
funccionarios das repartições do Correios, 
nomeados até 29 de novembro de 1894; 

3ª discussão do projecto n. 25, de 1895, con
cendo á Empreza Industrial de Melhoramen
tos no Brazil, cessionaria da Estrada de Ferro 
de Nazereth ao Crato, prqrogação de prazo 
até 31 de dezembro de 1896, para começo das 
obras de contjnuação da mesma via-ferrea; 

Discussão prévia para estabelecer a prefe
rencia entre o projecto da commissão de 
constituição, legislação e jus~ça, sob n. 53 
e de n. 11, para escolha do que deve servir 
de baseá discussão. 

Leva.ita-se a sessão ás 4 horas e 10 mi
nutos. 

35• SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1895 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (1° vice
presidente), Costa Azevedo (2• vice-presiden· 
te) e Arthur Rios (:Lo vice-presidente) 

Ao meio-dia procede-se â. chamada, á qual 
::.-espondem os Srs. Arthur Rios, Thomaz Del
fina, Tavares de Lyra, Alencar Guimarães, 
Sá Peixoto, Lima Bacury, Fileto Pires, Ga
briel Salgado, Matt~ Bacellar, Augusto 
Montenegro, Carlos de Novaes; Bricio Filho, 

43 
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Hollanda de Lima, Benedicto Leite, Viveiros, 
Cota Rodrigue.<i, Lniz Domingues, Gu tavo 
Véras, Eduardo de Berrêdo. \nisio de Abreu . 
Nogueira Para.naguá, Arthur de Yasconcel
los, Pires Ferreira, Frederico Borges Gon~a
lo de Lagos, Torres Portugal, Ildefonso Lima, 
João Lopes, Ped1 ·0 Borges, Francisco Benevo
lo , José Bevilaqua, Francisco Gurgel, Cunha 
Lima, Silva Mariz . Trindade, Chateaubriaud, 
José Mariano, Tolentioo de Carvalho, Martins 
Junior, Gaspar Drummond. Coelho Cintra, 
Luiz de Andrade, Arminio Ta.vares,Marciooi
lo Lins, Cvr nel io da Fonseca , Lou renço de Sa, 
Medeiros e Albuquer que, Miguel Pernam
buco, Gooçal ves Maia, Carlo Jorge, Fernandes 
Lima, Ara.ujo Góes, Rocha Cavalcanti,_ ~cta
viano Loureiro, Mene~es Pra.do, Gemm1ano 
Brazil, Gouveit~ Lima, Zama, Santos Pereil·a, 
Augusto de Freitas, Neiva, ~1ilton , Francisco 
Sodré , Tosta, Manoel Caetano, Eduardo Ra
mos, Vergue rl e Abreu , Leovegildo Filg uei
ras, Paula Guimarães, José Ignacio, Flavio 
de Ara11jo, Tolentino dos Santos, Sebastião 
Landulpho, Paranhos. Montene~ro ~tbarle 
Junior, Torquato Morei ri;., AD tomo de S1quei!'ª· 
José Carlos, Serzedello Corrêa, Lopes Trova.o, 
Oscar Godoy, Americo ele Mattos, Lins de Vas
concellos, Albet'to Torres, Erice <;::oelho, Eu
zebio de Queiroz, Co ta Azevedo,. llva Castro, 
Nilo Peçaoha. Agostinho Vidal, Ernesto Bra
zilio, BaJ."ros Franco Junior, 'ebastião de La
cerda, Paulino ele ouza Junior, Mayrink, 
Almeida Gomes, campolina, Lima Dua!'te, 
Carvalho Mourão. Vaz de Mello, Montei!'o de 
Barros, Chagas Lobato, João Penido, Luiz 
Detsi, Ferraz Junior Fortes Junqueira, Al
varo Botelho, Leonel Filho, Lamounier Godo
fredo , Ribeiro de Almeida, Ferreira Pil'es, 
P into da Fonseca, Arthur Torr es, Manoel 
Pulgencio, Simão da Cunha, Oleirario Maciel , 
Paraíso Cavalca.nti, Lindolpho Caetano, Al
fredo Ellis, Paulo Queiroz, Ga~emiro da Ro· 
cha, Dino Bueno . Bueno de Andrade, Mo· 
reira da Silva, Herculano de Freitas. Fran· 
cisco Glicel'io , Furtado, Hermenegildo de 
Moraes , Alves de Castro, Ovídio Abrantes, 
Urbano de Gou veia , Xavier elo Va lle, Lu iz 
Adolpho, Mariano Ramos, Ca.racciolo, Lame
nha Lins. Brazilio da Luz, Lauro Müller, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Fonseca 
Guimarães, MarçalEscobar,Pereira da Costa, 
Apparicio Mariense, Victor ino Mo nt eiro, 
Pin to da Rocha . V espM!iano de Albu querq ue 
e Francisco Alencastro . 

Abre-se a sessão. 
Deixam de compare~r com cau a parti

p:i.da os Srs. Rosa e Silva, Coelho Lisboa , 
Enéas Mar tins, Thomaz Cavalcanti, I-Ielvecio 
Monte, Aug usto Severo, . Junquei ra Ayres, 
Pereira de Lyra., Clement100 do Monte, R.o
drigues Lima, Marcolino Moura, Galdino Lo-

r eto, Alcindo Guanabara , Belisario de Souza, 
Fonseca Portella, Julio Santos. Ponce de 
Leon, Urbano Ma.reandes, LandÚlpho de i\Ia· 
g~lbães, João Luiz. Gonçalves Ramos, Fran
cisco V~1ga., Valladares, Rodolpho Abreu, 
Theotomo de Magalhães, Carlos das C!.laaas, 
Larmart ine, Costa Machado, Almeitla 

0

No· 
guei ra, Doming ues de Castro, Gustavo Godoy, 
Adolpho G~r:do, Cincinato Braga, Almeida 
Torres, Em1lio Bium. Angelo 1-'inbeiro e Au
reliano Barbosa.. E sem causa os Srs. Chris· 
tino Cruz, Ari tides de Queiroz, Cleto Nune , 
França. Carvalho, Octa.via.no de Brito Cuper· 
ti no de Siqueira, Domingos de Moraes, Costa, 
Junior . Padua alles, Vieira de Moraes Al
berto :';alies, Paulino Ga.rlos . Martins ~sta, 
Rivadavia Corrêa. e Pedro Moacyr. 

E' lida e sem debate approvatla a acta da 
seeão antecedente. 

O SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofilcios : 

Do Sr. 1° secretario do Senado, de 17 do 
corrente, enviando o projecto daquella. Ga
mara, que regula a prova de habilitação a. 
p~r~pção do meio soldo e do montepio rlos 
mllitares de mar e terra.- A' Commissão de 
Marinha e Gu erra . 

Do Ministerio do Negocios da Fazenda, de 
19 do corrente, sa.ti fazendo a requisição desta 
Gamara, constante do officio sob n . 128, de 28 
de agosto de 1894 - A quem fez a requisição. 
(O Sr. deputado José Carlos . ) 

Do mesmo ministerio, e ele igu al data en
viando a. petição dos conferentes da caPa.ta
zias da Alfandega do Rio de Janeiro, solici 
tando c~ncess_ão das ~a.rantias de que go.>arn 
os funcc10narios publicos. - A' Commissão de 
Fazenda . 

Do Ministerio dos Negocios da Mar inha de 
18 do corrente, enviando as petições do a~a
nuense e do porteiro da bibliotheca e museu 
da marinha, pedindo a.ugmento de venci
mentos . - A' Commissão Especia! , de que é 
presiden te o Sr. Manoel Caetano. 

Do mesmo minister io, e de igual da.ta, en
viando a petição dos patrões da.s embarcações 
do Arsenal ele Marinha desta capital, soLici
ta.ndo permissão afim de contribuir para o 
montep10 dos empregados publicos . - A' Com
missão de Fazenda . 

Requerimentos : 
Do coronel Delphino Erasmo Valente Sadok 

de Sá, conta.dor de ta capital, pedindo a de-
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cr~tação de uma lei que res~u~rde seus d\ -
renos violados, etc.-A' Oomm1ssao de Const1 -
tu.ição, Legislação e Justiça. 

De Benjamin Aranha de Mour~, 4° e~cri
~turario da Alfandega do Maranhao. pedmdo 
licença (um anno) com ordena.do, para tratar 
de sua saude .-A' Commissão de Petições e 
Poderes. 

O Sr. Gonça lo de Lag·os (vela 
0rdem) commuoica que o Sr. deputado Hel
"ecio Monte deixa de comparecer à, sessão ele 
hoje, por ter recebido a noticia do fa liecimento 
e llm ~eu füho no Estado do Ceaní. . 

O Sr. Alf'redo Ellis - Tenho em 
lllào, Sr . pres idente. uma representação ou 
llma petição dos empregados da Alfandega de 
Santos, que reclamam da Gamara augmento 
de vencimentos, isto é, a porcentag·em que 
recebiam rl.urante o governo passado e que 
foi supprimida pelo governo actual por falta 
de verba. 

Fundamentam esta petição com os motivos 
que apresentam : o excessivo preço elos ge
lleros de primeira necessidade naquella cida
de ; o alugnel por preço elevado de casas e 
creados; as doenças epidemicas, etc .. . 

Sou da opinião de Cl eveland Sr . presi
dente, quando declarou, ao assumir o gover
no dtL grande Republica dos Estados Unidos, 
no seu ma,nifesto ao paiz, que . « o povo deve 
sustentar a Nação e não esta ao povo ». 

Com certeza, o illu::;tre estadista, aq avan
çar tal propo.;ição. tinha. ªIII: mente a somm!l 
qua i fabulosa a que attmg11·a a verb<1. desti
nada ao p 1gamento_a pen~i~nis~s. rio _Estado 
e visava sem rluv1da, srnao d1mmuil-a por 
llleio de u ma justa e cr iteriosa reducção, 
p~1n menos chamar para ella a attenção _dos 
legi !adores de sua Patria, para que nao a 
augmePta sem, sobrecarregando_ por esta 
fórma a parte contribuinte da Naçao. 

Sou da me ma opmião, Sr. presidente, t~nto 
mais qua.nto as nossas condições financeiras 
São intelizrDErnte bem d i:ffdrentes r1as dos Es
tarias Umrlos naquella época . Entenrlo que o 
legislanor deve ter o maximo escrnpulo e 
rigor no exame das questões que po'1em. im
plicar augmento r1e despeza, porque se quere
mos eq uilibr·ar os nossos orçamentos, só o 
Poderemos fazer, ou augmentando os impos
tos, o que seria actualmente uma iniquidade 
ou então cr rtando impiedosamente nas des
pezas como o medico que vê-se na dm·a con
tinge~cia de acrificar uma parte uo corpo, 
Para salvar a vida do doente . Casos ha., po
rém, Sr. presidente, em que ~sta consider'.I,. 
ção fundamenta l de economia e prndenciai 
nãü pôde sel' applicada, ,:porque,_sobranceiras 
a ella pairam cousideraçoes, razoes de ordem 

superior, como são as que se referem á honra, 
soberania e def'eza nacional, criterio, equi
dade, Justiça e rlirei.to, e ~o desempenho de 
compromissos, de conti•actos feitos com o go· 
verno. Esta petição está ne te caso - é de 
equidade e justiça o seu deferimento. E' uma 
excepção, Sr. presidente, porque aquelles func
cionarios não podem abso lutamente viver com 
os escassos vencimentos que percebem; é.uma 
excepção, porque ni nguem nesta Gamara des
conhece que a cidade de autos é aquella de 
toda a Republica em q11e a vida é mais cara 
e difficil, convindo nota.r que, além dos 
escassos vencimento ' , os seus habitantes lu
ctam com epidemias freque ntes que ameaçam 
a vida dos funccionarios, afugentando a popu
lação do planalto, que com razão teme o 
clima . 

Si isto não fo5Se bastante, não se poderia 
deixar de ter em conta o enorme accrescimo 
r1e arrecadação de rendas fed-·raes, que do 
anno passado para cá. attingiram um au
gmentu de quasi cento por cento, porque de 
janeiro a.maio a Alfandega rendeu 16.720:000$, 
ao pa so que no anno passado, na me ma 
época. não tinha attingido a 9.000:000 ', d~n
do-se, porta,nto, um accrescimo rle sete mil e 
tantos contos sobre a renda arrecadacla em 
igual período do anno pa~sado, e ~te au
gmento de arredação promette contmuar _a 
subir, porque a importação no Estado de Sao 
Paulo augmenta extraordmariamente . 

A Alfandega de Santos é a segunda do paiz 
e sendo, como é, de tanta irnportancia, os 
poderes publi cos não podem deixar r'!e ~er 
em conta o pedido elos digno::. funccionar10s 
que por meu intermedio la.nçam este brado 
de desespero neste recinto. 

Si a Gamara, Sr . pre ·idente, não estiver 
disposta a votar o augmento pedido, receiosa 
de que mais tarde, aberto o precedente, se 
veja lbrçada a augmentar os vencimentos de 
todos os emprega 10· das Alfandegas da Repu
blica, eu pediria á illustrada commissão que 
tem de dar parecer sobre a petição que, estu
d ndo o assuml1 to, fo1·mulasse um plano, 
resta11elecen lo os antigos sy~temas de quotas , 
•iue eram gl sadas aos fun r.cionarios pelo 
excesso rle traba.1110 e proporcionalmento á.s 
remla arrecadarias . 

Cansou -me impressão, Sr. presidPnte, o que 
li outr'ora P1u um jorn d inglez sobre a situa
ção peecaria rio ~ mineiros ele uma mina de 
cobre, no cond·1do de Corn·wailles, na costa 
occidental da lBglaterra . 

A mina estenrlia-se por baixo rlo mar, e, 
sob o filão de metal, a cro. ta ou camada gra
nit ica era. tão tenue e tão fragil qu por 
varias vezes o ma,r fizera erupção nas suas 
o-a terias, innundando- as e afogando os seus o . 
operarLos. 
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Hollanda de Lima, Benedicto Leite, Viveiros, 
Cota Rodrigue.'>, Luiz Domingues, Gu-tavo 
Vér:is, Eduardo de Berrêdo . . \nisio de Abreu. 
Nogueira Paranaguá, Ar thur de Vasconcel· 
los , Pires Ferreira, Frederico Borges, Gonça
lo de Lagos, Torres Portugal, Ildefonso Lima, 
João Lopes, Pedro Borges, Franci co Benevo
lo , José Bevilaqua, Francisco Gurgel, Cunha 
Lima, Silva Mariz. Trindade, Chateaubria~1d, 
José Mariano, Tolentino de Carvalho, Martms 
Junior, Gaspar Drummond, Coelho Cintra, 
Luiz de Andrade, Arminio Tava1·es,Marcioni· 
lo Lins, Cvrnelio da Fonseca. Lourenço de Sá., 
Medeiros e Albuquerque, Mi1rnel Pernam
buco, Gonçalves Maia Carlos Jorge, Fernandes 
Lima, Araujo Góes, Rocha Cavalcanti, Octa
viano Loureiro, Meneies Prado, Geminiano 
Brazil, Gouveia Lima, Zamn., Santos Pereira, 
Augusto de Freitas, Neiva, :vmton, Francisco 
Sodré, Tosta, Manoel Caetano, Eduardo Ra
mos, Vergne rle Abreu, Leovegildo Filguei 
ras, Paula Guimarães, José Ignacio, Flavio 
de Araujo, Tolentino dos Santos, Sebastião 
Landulpho, Paranhos, Montene~ro, ~thayrle 
Junior, Torquato Moreifü, An.tomo de Srqu e1Ea., 
José Carlos erzedello Correa, Lopes Trovao, 
Oscar Godoy, Americo de Ma.~tos, Li.ns de Vas
concellos Alber to Torres, Er1co Coelho, Eu
zebio de Queiroz, Costa.Azevedo, 'ilva Castro, 
Nilo Peçanha., Agostinho Viclal, Ernesto Bra
zilio, Barro::: Franco Junior, Sebastião de La
cerda, Paulino ele Souza Junior, Mayrink, 
Almeida Gomes, Campolina, Lima Duarte, 
Carvalho Mourão . Vaz de Mello, Monteiro de 
Barros. Chagas Lobato, João Penido, Luiz 
Detsi, Ferraz Junior, Fortes Junqueira, Al
varo Botelho, Leonel Filho, Lamounier Godo
fredo, Ribeiro de Almeida, Ferl'eira Pires, 
Pinto da Fonseca, Arthur Torres, Manoel 
Fulgencio, imão da Cunha, Ole)!ario Maciel, 
Paraíso Cavalcanti, Lindolpho Caetano, Al
fredo E!lis, Paulo Queiroz, Casemiro da Ro
cha, Dino Bueno, Bueno de Andrade, Mo· 
reira da Silva, Hercnlano de Freitas. Fran
cisco Glicerio, Furtado, Hermenegildo de 
Moraes, Alves de Castro, Ovidio Abrantes, 
Urbano de Gouveia, Xavier do Valle, Luiz 
Adolpho, Mariano Ramos, Caracciolo, Lame
nha Lins, BrazUio da Luz, Laur o Müller, 
Paula Ramos, 'Francisco Tolentino, Fonseca 
Guimarães, MarçalEscobar, Pereira da Costa, 
Apparicio Mariense, Victorino Monteiro, 
Pinto da Rocha, Vespa.sia.no de Albuquerque 
e Francisco Alencastro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparec~r com causa parti· 

p:i.da os Srs. Rosa e Silva, Coelho Lisboa, 
Enéas Martins, Thomaz Cavalcanti, Helvecio 
Monte, Augusto Severo, . Junqueira Ayres , 
Pereira de Lyra, Clementroo do Monte, Ro
drigues Lima, Marcolino Moura, Galdino Lo-

reto, Alcindo Guanabara, Belisario de Souza, 
Fonseca Portella, Julio Santos, Ponce de 
Leon, Urbano Marcondes, Landulpho de Ma· 
galhães, João Luiz, Gonçalves Ramos, Fran
cisco Veiga, Valladares, Rodolpho Abreu, 
Theotoni.o de Magalhães, Carlos das C!;iagas, 
Larmartme, Costa. Machado Almei<la o
gueira, Domingues ~e Castro,' Gustavo Godoy, 
Adolpho Gordo, Crncinato Brao-a Almeida 
To~res, Emilio Blum. Angelo Pinl1~iro e Au· 
rellano Barbosa. E sem causa os Srs. Chris
tino Cruz, Aristides de Queiroz, Cleto Nunes, 
França Carvalho, Octaviano de Brito Cuper· 
tino de Siqueira, Domingos de Morae~ Costa. 
Junior. Padua. Salles, Vieira de Mories AI~ 
berto f.:Ja l!es, Paulino Carlos, Martins obsta 
Ri vacla via Corrêa e Pedro Moacyr. ' 

E' lida e sem debate approvatla a acta da 
se.são antecedente. 

O SR. . 1° SECRETAR.IO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. 1° secretario do Senado, de 17 do 
corrente, enviando o projecto daquella Ga
mara, que regula a prova de habilitação a 
pe_r?epção do meio soldo e do montepio rlos 
mihtares de mar e terra.- A' Commissão de 
Marinha e Guerra. 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 
19 do corrente, satisfü.zendo a requisição desta 
Gamara, constante do officio sob n. 128, de 28 
de agosto de 1894 -A quem fez a requisição. 
(0 Sr. deputado José Carlos . ) 

Do me mo ministerio, e de igual data, en
viando a petição dos conferentes das Capata
zias da Alfandega çlo Rio de Janeiro, solici
tando c~ncess.ão das ~arantias de que gosam 
os funccLOnarws pubhcos.-A' Commissão de 
Fazenda . 

Do Mifilsterio dos Negocios da Marinha de 
18 do corrente, enyiando as petições do a~a
nuense e do por teiro da bibliotheca e museu 
da marinha, pedindo augmento de venci
mentos. - A' Commissão Especial de que é 
presidente o Sr. Manoel Caetano.' 

. Do mesmo. ministerio, e de igual data., en
v1ando a petição dos patrões das em l)arcações 
do Arsenal çle Marinha desta capital, solici
tando :permissão, afim de contribuir para o 
montep10 dos empregados publicos.-A' Com· 
missão de Fazenda. 

Requerimentos: 
Do coronel Delphino Erasmo Valente Sadok 

de Sá, contador desta capital, pedindo a de-
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cr~tação de uma lei que res~u~rde seus d\
rettos violados, etc.-A' Comm1ssao de Consti 
tuição, Legislação e Justiça . 

De Benjamin Aranha de Mour~. 4° e~cri
~turario da Alfündega do Maranh<LO. ped rndo 
licença (um anno) com ordena.do, para tratar 
de sua saude.-A' Commissão de Petições e 
Poderes . 

O Sr. Gonça lo de Lag·os (vela 
ordem) commuoir.a que o Sr . deputado Hel
Vecio Monte deixa de comparecer -1 sessão de 
hoje, por ter recebido a noticia do fallecimento 
e um seu filho no Estado do Ceará .. 

O §r. Alf"redo E:Uis - Tenho em 
mão, Sr . presidente, uma representação ou 
Uma petição dos empregados da Alfandega de 
Santos, que reclamam da Gamara augmento 
de vencimentos isto é, a porcentagem que 
recebiam rlurante o governo pa sado e que 
foi supprimida pelo governo actual por falta 
ele verba . 

Fundamentam esta petição com os motivos 
que apresentam : o excessivo preço dos ge
neros de primeira neces idade naquefla cida
de ; o alugnel por preço elevado de casas e 
creados; as doenças epidemicas, etc ... 

Sou da opinião de Cleveland, Sr . presi
den te, quando declarou, ao assu mir o gover
no da grande Republica do.s Estados Unidos, 
no eu manifesto ao pa.iz, que. « o povo deve 
sustentar a ração e não esta ao povo» . 

Com certeza, o illu ·tre estadista, a.11 avan
çar tal propo.•ição, tio ba_ em_ mente a somm.a 
quasi fabulosa a que aLtrng1ra a ve rb>i desti
nada ao p11gamento.a pen~i~nist~s. rlo .Estado 
e vi ava sem r1uv1da, smao d1mmml-a por 
meio de uma justa e criterio a req_ucção, 
p?l·i menos chamar para ella a attençao dos 
legi ladore de sua Patria, para que não a 
a ug meotassem , sobreca.rregnndo po1· esta 
fórm a a parte contribuinte da Ni1ção. 

Sou da mesma opmião, Sr. pre'idente, t~nto 
ma.i quanto as no~sas condições financeiras 
são infelizmente bem difl»rentes r1as dos Es· 
tarlos Unuios naquella época . Entenrlo que o 
legisla/lar deve ter o maximo escrn pulo e 
rigor no exa.me das questões que po'iem im
plicar augmento rle de~peza, porque se que ~·e
mos equilibrar os nossos orçamentos, so o 
poderemos fazer, ou augmenta.ndo o impos
tos, o que seria actualmente uma iniquidade 
ou então crrtando impiedosamente nas des
pezas como o medico que vê-se na dura con
tinge~cia de sacrificar 11ma parte d.o corpo, 
para salvar a vida do doente. Casos h~., po
rém, Sr. pre idente, em que e ta considera
ção fundamental de economia. e prudencia 
não póde ser appli.cada, _porque,_ sobranceiras 
a ella pairam cons1deraçoes, razoes de ordem 

superior, como são as que 8e referem á honra, 
soberania e defeza nacional, criterio, equi
dade, Justiça e rlireito, e ao desempenho de 
compromissos, de contractos feitos com o go. 
verno. Esta petição está. ne ·te caso - é de 
equidade e justiça o seu deferimento. E' uma 
excepção, Sr. presidente, porque aquelles func
cionarios não podem absolutamente viver com 
o esca os vencimentos que percebem; é uma 
excepção, porque ninguem nesta Ga mara des
conhece que a cidade de Santos é aque!la de 
toda a Republica em qlle a vida e mais caro. 
e diillcil, convindo notar que, além dos 
e cassas vencimento·, os seus habitantes lu
ctam com epidemia ' frequentes que ameaçam 
a vida dos funccionarios, afugentando a popu
lação elo planalto, que com razão teme o 
clima. 

Si isto não fo;;se bastante, não se poderia 
deixar de ter em conta o enorme accrescimo 
rle arrecadação de rendas fed raes, que do 
anno pas ·ado para cà attiogiram um au
"'mento de quasi cento por cento, porque de 
Janeiro a maio a Alfandega rendeu 16.720:000$, 
ao passo que no a.nno passado, na mesma 
época. não tinha ;1ttingido a 9.000:000 , d'.1n
do-se, portanto, um accre ·cimo rle sete mil e 
tantos conto sobre a renda arrecadada em 
io-ual período do anno pa~sado, e este au
g0mento de anedação promette continuar _a 
subir, porque a importação no Estado de Sao 
Paulo augmenta extraordinariamente. 

A Alfandega de 'antas e a segunda do paiz 
e sendo, como é, de tanta importancia, os 
poderes publicas não podem deixa~ r1e ~er 
em conta o peíl.ido dos dignos funcc1onar10s 
que por meu in termeJio lançam este braclo 
de desespero neste recinto. 

i a Gamara, Sr. pre ·ilente, não e· tive1• 
disposta a votar o augmento pedido, receiosa 
de que mais tarde, aberto o precedente, se 
veja forçada a ;J.ugmental' os vencimentos de 
todos os emprega 1os das Al1it.ndegas da Repu
blica, eu ped iria á. illustra.da. commissão que 
tem de dar parecer sobre a petição que, estu
d ndo o a,,. umpto, fo1·mu las e um plano, 
resta 11elecen 10 os antigo- ystemas de quotas, 
que eram gl sada aos funr.cionarios pelo 
excesso rle trabalho e proporcionalmento ás 
rendas arrecadadas. 

Ca11sou ·me impressão, Sr. presidrnte, o que 
li outr'ora riu um jorn l inglez sob· e a situa
ção pt•ecaria rio mineiro· de uma mina de 
cobre, no cond ido de Corn-\Yailles, na costa 
occidental da Inglaterra. 

A mina estendia-se por baixo rlo mar, e, 
sob o !Hão tie metal, a cro. ta O Ll camada gra
uitica era tão tenue e tão fragil qu .e por 
varias vezes o mar fizera erupção nas suas 
o-aterias, innunc:\ando-as e afogando os seus 
opera.rios, 
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Esgotatias as galerias, eram esses operarios 
substituídos por outros que continuavam o 
insano e duro labor, ouvindo constantemente 
o troar rlas ondas sobre as frageis paredes das 
galerias, fazendo de novo erupção como o 
lugubre dobre de finarlos e ameaçando-os de 
morte. 

A situação dos empregados da Alfandega de 
Santos é mais ou menos identic~i . Além dos 
escassos vencimentos que percebem, teem 
como ameaça perenne e constante as epide
mias e febres que alli reinam epidemica e en
demicamente, ameaçando-lhes a saude e a 
-vida. 

Si a Camara não póde modificar as con
dições sanitarias daquella cidade, que hão de 
sem duvida ser melhoradas dentro em .breve, 
attentos os esforços patrioticos e intell1gentes 
do crov..:rno do Estado de S. Paulo, póde en
tretanto,attenuar e sua visar a sorte na:quelles 
infelizes, augmentando-lb~ os. ve.nc1mentos 
como e ~ les pedem e como e d1 · Justiça. 

Tenho dito. (1l1uito bem, muito bem.) 
Vem á Mes,1, é lida e enviar1a ~ Commi são 

Especial, encal'regada das ~1a,s1ficações das 
Repartições Federaes a segumte 

PETIÇÃO 

guel da casa, o funccionario da. alfandega de 
8antos, vê-se collocado nesta dolorosa con~ 
tingencia : ou so:firer com. sua familiGt dolo· 
rosas privações, ou contrahir dividas : no 
primeiro caso arrasta uma existencia pen?· 
síssima em companhia dos entes que roat 
presa ;no segundo vê-se forçado a não sal· 
dar de prompto compromissos que haja con· 
trahido, por serem elles superiores ás suas 
forças ; em qu 1lquer da.s hypotheses, ve· 
xame para quem se pré~a e e ser honesto 
emprega lo da Republica. 

Nos outros estados, em que ha alfandegas 
de l" ordem, Bahia, Pernambuco e Par' . 
os vencimentos são eguaes a de Santos; po· 
rém, as despezas incomparavelmentP. meno· 
res elo que as que se fazem aqui; nem ha em 
toda a Republica uma cidade que onere de 
tantos sacrificios a vi,ln, do funccionario, 
como e. ta. Naquelles Pstados os emprega· 
dos podem formar modesto peculio as suas 
familias-justa aspiração que em Si.ntos é 
impos ivel de realizar-se com os actuaes ven
cimentos, que repetimo~, são insufficientes 
para a nossa manutenção. 

Foi attendend11 as circumstancias expostas, 
que o ex-in pector rl ... sta alia~ndega Sr, Leo· 
pnldo Leonel de Alencar, hoje conferente da 
do Rio de Janeiro , compenetrado das enor· 

Cidadãos Representantes da Nação, Mem· mesdifficulda·les rnateriaes que embaraçam a 
bros do Congresso Nacional.-Os empregados vida dos funccionarios em Santos, obteve do 
da alfandega de Santos veem submetter a governo de então o abono de 40 °/0 sobre os 
vossa alta apreciação as condições exceprio- vencimentos dos alludidos funccionarios
naes em que se acham collocados e pedir gra.tificação essa que o honrado Sr . ministro 
vos sejam augmentarlos os vencimentos que da füzenda foz cessar por não achar-se consi
percebem,de accôrdo com a tabella H, annexa gnada em lei de orçamento . 
ao decreto n. 1.582,de 31 de outubro de 1893 . Ü' empregados da Alfa.ndega de Santos 

As condições dos funccionarios aduaneiros chamam vossa at1enç·ão para outrn argu
em S<\ ntos, illust res cidadãos, são de to1lo mento '1e alta. r·el vancia, e é quP se por um 
ponto differentes das condições de emprc>gados lado são exiguo· e deficientes os vencimen
de outras alfandegas da Republica, pelas cir- tos que ora p01'cebem-como percebem em
cumst rmcias que p<1ssam a expor : pregados de outra a lfandegas de diminuto 

Vós sabois , porque é de notoriedade p11- movimento-por outro la lo o serviço desta 
blica, quanto é penosa a virla nest•L cidade, repartição tem augmentado de fórm, consi
concorrendo para este facto tres causas : deravel, do que dá testemunho eloquente o 

111
, o excessivo preço dos generos alimen- augmento de rendas a que tem attmgido . 

ticios de primeira neces ida'le ; De ,janeiro a maio ultimo a alfü11dega ren-
211, o elevarlis imo aluguel das casas, alu- deu 16.727:346$600 e no anno passado, no 

guel de creados, etc. ; mes~o perindo de tempo, perfe1. apenas o 
3•, as doenças epidemicas da localidade. rend1ment de 9.483:3M5.'862, o que dá como f! 
Em uma terra em que a despeza de ar- clliferença 7. 243:960$738 para mai •. 

maze-n para uma familia nunca é menor de E' sobremodo significativo e honroso este 
150$000 mensaes e o aluguel de mo lestis- l'acto : a Alfandega de Santos só tem como 
sima casa, de porta e janella, 150. ·'000, como superiora em rendimento a Alfandega do Rio 
poderá manter-se com honestidade o funccio- de Janeiro. 
nario publico, chefe de familia, que ganha E e resultado, summamente auspicioso 
200$ a 300$ m msaes e quP. precis • de educar para as rendas dn Republica, só tem ;;ino 
seus filhos e tra,jar decentemente para hon- couseguido á custa rlos mainres esf1)]'~·os dos 
rar a posição social que occuqa ~ 

1 
emprega,ios, mediante actividade, zelo e tra-

Absorvidos quasi em ~ua to~alidade os ven- b~ll.J.os dobraclus e com a continua prorog-a
cimentos ou pela subs1stenc1ít ou pelo alu- çao das horas de expediente. 
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Demonst,rado como fica que é a Alfandega 
de autos a segunda em importancia de 
r!Jnrla e por consequencia, como compensa
Qao, deve ter tabella á parte para remunerar 
os sens fu nccionar1os, estimulando-os e não 
sacrificando-os; os emp1•egado a baixo a~si
gI}atlo~ veem pedir-voe; rasoavel augmento de 
Y'encimentos. 

Confiantes em vo so elevado espírito de pa
trlot,ismo, esperam justiça. 

Alfandega de Santos, 4 de junho rle 1896. 
--o inspector, Albano Duarte Gor'l inho.-0 
ebefe, João Thomaz Coelho. - Nubiano Ca-
alcant1 de Araujo. - 1\Ianoel R. Carneiro.
E~uardo Wrigh, guarda-mór .- Francisco de 
L1m;t Escobar Araujo. - .José Martins do 
Santos Serra Junior. - Eu tych iano de Amo
rim Garcia.- Glicerio de Oliveira Bottas. 
Con tantino Xavier. - João Franci <'O Go
n;ie .- Joaquim Felippe Muniz. - Ame
r1co Alves Ferreira. - Horacio Martins dos 
Santos - José Antonio de Souza . - Joa
qui m Honorio de Almeida. - Joaquim de 
Amorim Garcia . - Raul Eugenio do Espirita 
Santo. - Abilio Pereira da Silva Lima.- José 
Lourenço da. Silva Pinto Junior. - Fernando 
de Barros e VasconceUo .- Amaro Pinto Trin
darle . - José Luiz de Va concellos Costa.
José Joaqui m da Costa Vasconcellos Junior.
He nr ique Paulo Trindade. - Silverio ela Sil
veira e Si lva - Jo é Joaquim de Miranda.
Arthur Franco 1Ie1relles. - Leovigildo Bel
monte de Carvalho. - Jo é Gomes de Farias 
Filho. - i.?rancisco J. Carneiro de Vascon
ceUos . - José Gabriel Furtado da Silva -
~·rbncisco Plinio dos Santos - Jl·Sé Xavier ela 
Silveira.-Hermino Rodrigues de Souza Braga. 
- João Da111a·ceno Vieira Fernantle - An
tonio R . de Andrade Li:na - José Soloa de 
Mello.- Augu to Ramos Zany.- Leonardo 
Porto. - .Joaquim Nasianzeno H. •.lo Amaral 
-Arthur l~eraandes ela Costa .- Jeremias P . 
da Trindade.- João Baptista de Ag uiar.
Antonio Augu to da Silva . - Antonio Nunes 
rlo Espirito Santo. - C11nshntino Martin dos 
Santos Sena.- J 'aqu1m Alves de Figueiredo 
Junior . - A. l laudio de Freitas.-João l\Iarcos 
de A1·aujo.-Filinto Xavie1· Pereira de Brit?· 
-Athanazio Pilio de Oliveira.-A:f:Ionso Ri
beiro da Costa. - Antonio Vieira de Almeida . 
- Alfredo Clodoaldo Vieira . 

O Sr. LaIDounier Godofredo 
- Sr. pre~idente, não venho tratar de <J.s
surnpros políticos, venho apenas perlir á Ga
mara alguns m?mentos de attenção para 
um proj ·cto tle le1 que vo1;1 apresentai' e que 
trata de auxiliar , adm m:straçào ila aut.ori
dade polida! 11a captur~ e ao mi:smo tempo 
na punição ele certos crIIDes, mmto especial
mente no Districto Federal. 

O illustre magistrado que tão brilhante
mente, de u1u modo tão digno e tão honroso, 
e com o maior criterio e zelo exerce as altas 
funcções de chefe de policia rlesta capital, 
encarregou-me de sujeitar á consider ação da 
Gamara este projecto, que se torna realmente 
uma neces idade. 

Para a ua justificação não preciso mais do 
que abrir deante de vós a estatística criminal 
da Capital Federal , onde se elevam de um 
modo extraorclinariamente espantoso os cri· 
mes contra a propriedade e os de vagabun
dagem. 

o· crimes contra a propriedade são conhe
cidos em direito criminal pelo roubo, pelo 
estellionato e pelo fur to. 

:JJ:stas tres denominações diversificam-se 
quanto aos meios em pregados pelos. agentes 
crimino·os, mas unificam- e pelo nm a que 
visam, porque todos t~n<lem exclusivamente 
á po,se do objecto alheio . 

E' assim que o fur to não é mais do que a 
posse do objecto alheio, contra a vontade de 
seu dono ; o estellionato tem como caracte
ristico elementar a fraude; o roubo tem COf!1-0 
consequencia essencial ou elementar a _v1~
lencia. E' claro que os crimino os ou os mdi
ciados na pratica tanto do roubo ?Omº. de 
estellion;i to, porque para um é p~ec1so illa
quear a boa fé do possuidor do obJecto, e no 
caso do roubo é necessario empregar a força 
contra as pessoas ou contra as cousas, para 
alcançar a posse desse o~jecto; _é claro que ~s 
crimino os, digo eu, não praticam esses cri
mes com tanfa facilidade, como os cr imes de 
simples gatunagem. 

Nestas condições, tratando de apresentar 
um projecto para auxiliar a administraçã? 
da policia na captura e punição desses cri
me o mesmo projecto, procurei conciliar o 
mais pos ivel o elemen to publico com o ele
mento individual. Ao elemento publico, 
isto é, á autoridade policial, procurei dar 
toda a força e energia para a repressão 
des ·es crimes ; e ao individuo procurei 
rodear de todas as garantias, de todos os 
recursos garantidos por lei para reagir 
no caso de prepotencia ou violencia por 
parte dessa mesma autoridade . 

Offereço, poi , á consideração da Gamara 
este projecto, e quando a Com.missão de Con
stituição, Legislação e Justiça sobre elle tiver 
emiltido o eu parecer e este for apresentado 
á discussão, terei ensPjo de apresentar outras 
considerações jurídicas, no sentido de mosT 
trar a necessidade do projecto no momento 
actual. 

o Sa. Tu •lliz DELFINo- Não vejo mais ne
cessidade no momento actual do. que em. 
outra.qualquer occasião. · 
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. Vem á Mesa, é lido, julgado ol)jecto du de
liberação e enviada á Comn1iss;io ele Con
st ituição, LegislaÇ'ão o Justiça o seguinte 
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Declara. da competencia das autoridades poli
ciaes do Dist1·icto Fecleral e dos pretores o 
preparo dos processos ele qiie trata o art . 58 
da leõ de 14 de novembro de 1890 ; e terem 
tmnbem, competencici as aitto1·idactes policiaes 
para decretar as prisões preventivas nos cri
m es inafiançaveis e conceder fianças rios p ro
cessos de suei alçada . 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . 1. ° Compete às autoridacles policiaes 

do Districto Federal, como aos pretores,o pre
paro dos processos de que trata o art . 58 ela 
lei de 14 de novembro de 1890. 

Art . 2 ." Do .i ulgamrnto de i mprocedencia 
nos processos rel,1 t lvos aos cr i111es a que se 
refere o art . 330 do Codig" Penal e nos de 
infracçã o ue termo de bem viver haverá re
curso ex-otficio paro. a camara criminal . 

Art. 3. 0 Dada a apprebensão de qualque1· 
objecto furtado em poder do indi ciado autor 
ou cumplice, poderá ser decretada a d~ten ção 
pessoal pela autoridade policial durante o 
prazo legal do inquerito . 

§ J .º Desta det<-nção haverá recur o para 
a camara criminal. 

§ 2.° Finrlo o inquerito policial sera o 
detento posto á disposição elo juiz competente. 

Art. 4 . 0 As autoridades poEciaes tambem 
teem c~mpetencia para dr-cretar as prisões 
preventivas nos crimes inafiança veis uma vez 
satisfeito o art . 29 do regulame~to 4 .824, 
de22 ele novembro de 1891. 
~amgra.pho unico . Effectm,da a prisão do 

delmquem e, dentro de 24 horas a au toridade 
policial o _porá á disposiçi:io do juiz com
petente 9ue relaxará ou confirmara a prisão. 

Art . o .º As autoridades policiaes tambem 
teem competr acia pam conceder fiança nos 
processos de sua alçada . 

A;r t . 6 . 0 Do julgamento que obrigar a 
assi gn ~r termo de bem viver e segurança 
havera recurso para a camara .criminal. 

Art. _7. º Revogam-se as disposições em 
contrar10 . 

Safa das Sessões, 20 de j unho de 1895 . -
Lamounie1· Godof'reclo . 

O §r. Bueno de A..ndrade
Sr . presidente . entendo que as causas justas 
não podem ter longa defesa, e portanto direi 
apenas duas palavras. 

Vou enviar á Mesa um requerimento dos 
amanuenses da secretaria da :Faculdade de 

Medicina, pedin11 0 com todn a justiç,1 que os 
vencimentos que elles recebem ,PjRm i.t,uala
dos aos dos arn a nuen~es rle quaiquer"' outr:i. 
secret11ria. Ora, vivendo elles no mesmo meio 
que os outl·os, e prestando os mesruos ser· 
vlços.:;;arece que os vencimentos devem ser 03 
me mos . 

Sendo, pois, de toda a justiça o requel'i
men~o desses fu nccionarios peço a V. Ex . ,sr . 
prestdente, que o encami nhe como melbor 
julgar , de modo a ter elle pr~ximo e prompto 
deferimento . 

Vem á ?.Iesa, é lida, e enviada áCornmissão 
Espe_ci~l , encarregada da classificação r1as re
partiçoes féderaes , uma petição dos amanuen· 
ses da Secretaria da Faculdade de Medicina e 
de Pharmacia elo Rio r1e Janeiro, pedindo 
augmento de ven~imentos . 

O Sr. Serzedello C orrêa -
Discutindo ha dias o projecto apresentado 
nesta Gamara, tendente a permittir aos em
pregados que haviam passado para a Muni· 
cipalidade. a co.ntinuarem a concorrer para 
o monte-p10 obr1gatorio da União, tive ens~jo 
d~ ap1~esentar u~ requerimen to para que o 
d1Scussao fosse adiada. até que a Commissão 
Especial, encarregada de t ratar do assumpto, 
viesse apresentar os seus trabalhos á Ga
mara, e informal-a da situação real do mon· 
te pio. 

Um dos distinctos membros dessa commis
são levantou-se immediatamente para dizer 
que ella havia cumprido o seu dever ; que 
cada um de seus membros havia estudado o 
assu mpto, e havia levado os seus trabalhos ao 
conbcimento do Ministro da Fazenda o qual, 
por sua vez, deverá naturalmente remettel-os 
á Gamara, para informal-a da situação real 
dessa importante instituição. 

Não t ive, Sr . presidente, for mulando o meu 
J)equerimento intuito de crear abice á passa· 
gem do projecto;.e uão o ti ve,tanto mais quanto 
o que se. con~1g:nava no projecto, ja ha em 
uma das d1spos1çoes que regem o montepio 
obrigatorio da União, embora houvesse uma 
pequena_p~rasenesse projecto, com o in tento 
de perm_1ttt_r que empregados que deixaram 
de co?-tr1bmr para o montepio pelo tempo de· 
termmarlo por lei , o pudessem füzer mediante 
a pa~sagem do projecto então em discussão . 

VeJo, porém , no relataria do Sr. :v!inistro da 
Fazenda mu ito pouco em relação ao as
sumpto . 

S. Ex . não diz, mesmo, que tem em mão 
os trabalhos da com missão e, pelo contrario, 
parece aguardar que a commissão o procure 
para dar a essa commi são as informações que 
ella necessita para tratar ifo assumpto. 

E' assim que na pag . 164 do relatorio de 
S. Ex . eu leio, sobre o montepio obrigatorio , 
o seguinte : 
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«Em a se" ão do anno proximo findo, a 1 mente no seu coração de pae amantíssimo 
Camara dos Deputado nomeou uma Gommis- razão pela qual se tem demorado a apresen: 
sã.o Especial para e turlal-o, sendo, pois, licito tação do projecto da commis-ão, ou do tra
esperar que a sabedoria elos legisla.dores re- balho que ella organi ou durante as ferias 
soh-a as difficuldades que teem sido assignala- pal'lamentares. 
das. A1fecta ao estudo da digna cnmmi sã.o a E toi.1 certo porém, que a insistencia com 
importante materia, nada me cumpre infor- que o nobre depntado tem pedido a apresen
mar are peito, sinão que serei solirito em ta.ção de se traba.lbo a urgencia mesmo que 
ministrar os esclarecimentos de que ella pre- ha em prevenir- se o futuro e o bem est.ar de 
cisa para encaminhar o seu trabalho.» tantas familias brazileiras, todos esse moti-

Ora, Sr. presidente, tratando-se de um as- vos, concorreram para que o trabal}1;o seja 
sumpto da maior importancia, tratando-se de presente a ~amara o mais breve p1 .ss1vel , e 
uma instituição que está acarret indo onus á eu, ~ela mmha parte, me comprometto a 
União, de uma instituição que precisa serre- traze.-o a . Ex. dentro de pouco tempo. 
vista debaixo de base scientiticas sérias, Entra em discussão o requerimento do Sr. 
abolindo-se o impirismo com que foi organi- Lamounier Godofredo, o:fferecido na sessão de 
so.da, em que formulei o requerimento por 4 do corrente, requerendo informações rela
que a discussão fo e adiada, no intuito de tivamente às medidas que tem tomado o go
obter ju tamente os trabalhos da comims' ão verno no sentido de melhorar o trafego da 
me vejo agora. sem comprehender bem o q u~ E trada ds Ferro Central do Brazil . 
deva fazer e desejaria que V. Ex. me imfor- 'inguem pedindo a palavra, ê encerrada a 
masse do que ba sobre o assumpto, ou que V. discus,ão. 
Ex. se intendesse directamente com o presi
dente dessa commissão afim de que esta pu
des e dar á Gamara conta de seu trabalho e 
pudesse assim ser encetado o e tudo rle as
sumpto que se liga a uma instituição que, de 
um lado, se prende á vida e futuro das fami
lias dos funccionarios publicos e do outro ao 
thesouro da Nação . 

o SR. PRESIDENTE-Estão presentes dous 
membros da commissão que poderl'i.o infor
mar a V. Ex . 

O Sr. Frederico Borges-Sr. 
presidente, em resposta ao pedido de infor
mações que acaba de dirigir a. V. Ex. o hon
rado deputado pela Capital Ferleral, como 
pre:.idente da commissão nomeada para, no 
intervallo dos no sos trabalhos, organisar 
projecto que regulasse o montepio rlos servi
dores do Estado.elevo imformar á Gamara que 
dous dos ID Pmbros dessa commissão, nossos 
honrados collegas, Paulino de Souza Junior 
e Medeiros e Albuquerque, organisaram 
projecto nesse sentido. 

O do Sr. Medeiros, ê trabalho complexo, 
muito notavel e que, por isso mesmo requer 
muito e.;tudo e ao mesmo tempo discussão 
larga; e o do Sr. Paulino, mais simples, 
molda a regulamentação do montepio sobre a 
base da aposentadoria. Em reunião da com
mis ão resolvemos que o dous projectos fos
sem submettidos á consideração do il lustre 
Ministro da Fazenda afim de que S. Ex. por sua 
vez, competente como é, offerecesse as suas 
considerações e, ao mesmo tempo alguma 
informações que mais assenta sem e eluci
dassem a commissão. 

A Gamara não ignora que S. Ex. está. en
fermo e, ultimamente foi ferido profunda-

O Sr. L am.ounier Godol:t're
do (pela oi·dem) requer a retirada do reque
rimento que apresentou . 

Consultada, a. Gamara concede a retirada. 
pedida. 

Entra em discus~ão o requerimento offere
cido pelo Sr. Bueno de Andrade, na sessão de 
30 de maio proximo passado, pedindo infor
mações relativamente á celebração do novo 
contracto entre o governo da União e a &io 
Paulo Railway. 

Ninguem pedi ndo a palavra, ê encerrada a 
discussão . 

Po·to a votos, é rejeitado o requerimento 
do Sr. Bueno de Andrade . 

Entra em discussão o requerimento do Sr. 
Martins Junior, offerecido na sessão de 7 do 
corrente, pedindo informações sobre o traba
lho do recenseamento, mandado fazer pelo 
decreto n. 114 D, de 1890, etc. 

'inguem perlindo a palavra, é encerrada a 
discussão . 

Posto a votos, ê rejeitado o requerimento 
do Sr. Martins Junior. 

Entra em di cussão o requerimento do Sr. 
~Iedeiros e Albuquerque e outros, o:tferecido 
na sessão de 17 do corrente, pedindo a no
meação de uma commissio de cinco membrm, 
para apre entar um projecto de lei sobre o 
§ 12, do art. 72 da CoJistituição Federal, 
ácerca da liberdade de imprensa . 

Ninguem pedindo a palavra, é encei'rada a 
discussão . 

Posto a votos, é approvado o requerimento 
do ' i:. ME;ldeiro~ e Albuquerque . 
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O Sr. Presidente-Em virtude da 
approvação do requerimento nomeio para a 
commissão os Srs. Mêdeiros e Albuqu_erque, 
Pinto da Rocha, Benedicto Leite, Nilo Pe
çanha e Alberto Torres. 

Entra em discussão o requerimento do Sr. 
Gouveia Lima, offerecido na sessão de 4 de 
j:unho, pedindo que seja lido o ofilcio protesto 
tlo Sr . coronel Valladão e que sejn. o mesmo 
enviado á Commissão Mixta para delle conhe
cer e emittir ps.recer. 

O Sr. Olympio CaIDpos-Sr. 
presidente, em resposta ao discurso que aqui 
pronunciou, aproposito deste requerimento, 
o meu illustre companheiro de representa
ção, o Sr. Gouveia Lima, muito tinha eu que 
dizer para convencer a S . Ex. de que em Ser
gipe ha realmente dualidade de assembléa e 
de governo, que o Sr . coronel Valladão é um 
usurpador, e que na administração que tem 
feito só tem mostrado inaptidão, como não ha 
exemplo em Estado algum. 

Estando, porém, a hora adeantada, e não 
podendo eu responder agora ao discurso do 
meu illustre conterraneo, o que farei oppor
tuuamente, limitar-me-hei aos termos restri
ctos do requerimento de S. Ex. 

Este requerimento tem duas partes. Na 
_primeira. pede o Sr. Gouveia que seja lido 
« um ofil.cio-protesto do coronel Valladão, go
vernador de Sergipe». 

Eu não trato de indagar, Sr, presidente, si 
a Mesa recebeu este officio-protesto de que 
faz mençã0 o requerimento ; e si, receben
do-o, deixou de ler de proposito, ou si, man
dando-o ler, não foi elle publicado no Diario 
do Congresso por esquecimento ou omissão 
qualquer. 

illegal do Dr. João Vieira, não póde esta Ga
mara, coberentemente, proceder hoje de en· 
contro ao que fez o armo passado. 

E assim procedeu o digno presidente da Ga
mara na sessão transacta, não mandando ler 
communicações vindas do Sr. coronel Val
ladão. 
_ Assim pois a Mesa não póde satisfazer ao 

requerido e muito menos a Camara sem inco
herencia approvar o requerimento que vem 
contrariar o que ella deliberou na sessão pas· 
sada . 

Quanto á 2• parte, não deve tambem tal 
requerimento ser approvado. 

A remessa desse ofticio-protesto á Commissão 
Mixta é uma innovação na pratica do sys
tema presidencial. 

O Sr. coronel Valladão entendeu de recti
ficar ou explicar um trecho da Mensagem do 
Sr. Presidente da Republica, referente á dua
lidade do governo e da assembléa em Ser
gipe. 

Ora, não está. nas nossas praxes ad mittir-se 
rectificação ou analyse sobre a Mensagem pre
sidencial ; ella não é submettida a debate, por 
conseguinte não se póde fazer emendas, cor
recções ou rectificações . 

Si se admittisse que qualquer individuo, 
que se dissesse de posse de uma parcella de 
poder publico, t ivesse o direito de fazer recti
ficações á Mensagem presidencial, seria pre
ciso estabelecer-se debate sobre a Mensagem, 
o que· seria a reproducção dos antigos debates 
sobre a Falla do Throno. 

Assim, pois, o requerimento do meu nobre 
collega veiu trazer uma innevação que não 
póde ser admittida. · 

Voto contra o requerimento, esperando que 
a Camara preceda do mesmo modo, mantendo 
a sua decisão do anno pa.ssado de só entender
se com o governo legal de Sergipe. Não trato de indagar disto ; digo, porém, 

que a Mesa se recebeu tal otlicio e proposi
talmente n.ão o mandou ler, andou correcta- o Sr. Gouveia LiDla _sr. pre
men~e, .P?IS que se :i;>roce~esse de modo con- sidente, não deixo de admirar·me do modo 
trar10, ma contra o vencido .na Casa!. tendo por que 0 meu nobre collega oppõe-se à pas
~ Camara. o an~o_passado deliberado nao cor- sagem do presente requerimento. 
iesp~nder-se smao com o governo legal de o requerimento pede que seja lido 0 oflicio-
Se~g~:~a não póde mandar procederá leitu- p_rotefto do co~o~el Va.lladão, e depois remet
ra desse ofil.cio, sob pena de proceder contra ~ido a Comrmssao M1xta _pa~a dar parecer 
0 vencido na camara . Juntamente . com as questoes a ella affectas. 

o anno passado qu0:ndo 0 Dr Jo- V" . lf!ual o:ffic10 foi remettido pelo coronel Val-
. . d ' 1 · ao Iel.I'a ladao ao Senado, alli foi lido sem essa im

Leite d1zen o-se acc amado governador do Es- pugnação. Entretanto, não vejo razão para 
tado pelo _povo, ou antes •. pelas forças fede- impugnar-se a sua leitura nesta 0asa. E é 
raes estacionadas em Sergipe e alguns em- 1 isto que venho pedir á exemplo do que se 
preg8:dos federae~ da a;tfandega, telewapho e 1 fez no Senado. ' 
corre10, commumcou a Gamara que tmha as- Não vejo razão repito para que o nobre 
sumido 0 gover?0 , do Estado, ~ta respo~deu deputado e os outros m~us collega.s, votem 
ao governador mtrnso que so reconhecia o contra este requerimento aliàs justo por 
governo legal. l f d t ' 

Ora, sendo o Sr. coronel Valladão dictador seus un amen os. 
a.ctual de Sergipe, a continuação do governo O SR. ÜLYMPIO DE CAMPos dá RID aparte. 

J. 
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O SR. GoUVEIA. LIMA - O fücto de mandar 
a Camara ler o requerimento não quer dizer 
que reconheça áquelle governo, nem para isso 
tem ella competencia. 

O nobre deputado disse que o coronel Val
ladão é um usurpador ; não ha tal exerce 
um direito em consequencia de eleição popu
lar, onde obteve quatro mil e tantos votos, 
votação dupla a do candidato seu com
petidor. 

Portanto, Sr . presidente, o meu requeri
mento assenta nestes termos : 

l 0 , que seja lido o officio-protesto do coro
nel Valladão ; 

2°, que, depois disso, seja remettido á Com
missão Mixta para emittir parecer . 

Nisto, pois, não vejo inconveniente algum 
para esta Gamara recusar a passagem desse 
requerimento. 

O SR. 0LYMPIO DE C~IPos dá um aparte . 
O SR. GOUVEIA LThIA - Entretanto, o go

verno, por intermerlio (los seus ministros, 
tem se entendido com elle sobre negocios pu
blicos . 

O SR. OLYMPIO DE CAMPO - Manda cir
cular, fazendo consulta e não tem respo'ta . 

O SR . Jo É lGNAGIO - O melhor é o Sr . 
Valladão não mandar nada para a Gamara. 

o SR. GOUVEIA LIMA - A Camara nada 
prote tou, sobre a materia do ollicio do co
ronel Valladão e acCL·edito mesmo que a ella 
tera de ler esse officio. 

O Sn.. JosE' !GNACIO - E' um acto de des
cortezia , si não o :fizer. 

O SR . GOUVEIA LllJA - E' um acto de des
cortezia realmente, como diz meu collega 
pela Bahia . 

Portanto, a inpugnação do meu nobre col
lega explica-se pelo receio que esse officio
protesto tenha de produzir· no seio da Com
missão Mixta .•. não tem outra explicação. 

O SR. OLYMPIO DE C..u.IPos - Esse otl:lcio é 
uma necessidarle; não produz e:ffeito algum. 

o SR. GOUVEIA LIMA. - Si não produz ef
feito algu m não justifica repugnancia do meu 
nobre collega . 

Portanto, a impugnação não tem prece· 
derreia alguma. 

O SR . OLDIPIO DE CAMPO - Esse officio é 
uma descortezia ao Presidente da Repu
blica . 

O SR . GOUVEIA. LIMA - Não é tal, isto é 
invenção de V . Ex.; o officio nã.o faz mais do 
que protestar contra uma a_serção, estabe
lecida na Mensagem. O presidente de Ser
gipe estava no seu direito de fazel-o, pl)l'que 
eífectivamente não existe alli dualidade de 
governo, .e tanto ai:;sim é <LUe o ca.ndic1ato 

Camllra V. II 

que competia tom o coronel Valladã'l esta no 
Senado. em se pôde rlizer <únda que existe 
dualidade de governo pelo facto do supposto 
vice-presidente ter declarado a esta Gamara 
que tinha assumido o exercicio . Elle não 
póde assumir cm tempo algum o governo, de 
Sergipe, porque, dada a bypothe~e do reco
n hPcirnento da elegibilidade do r. coronel 
Valladão, que teve 4UOO e tantos votos, nu
mero muito superior ao do Sr. José Luiz, 
que teve 20UO e tantos, esse upposto vice
presidente não podia ter-se na conta de eleito 
contra a votação do vice-pre idente eleito Dr. 
Gonçalo Rogllemberg consequentemente quer 
queirão quer não, bade considerar-se le
gitimo o governo do Dr. Gonçalo Rollemberg 
e não o do Sr. coronel Hurta ; cuja votação 
foi inferior a daquelie em mais de 2000 
votos. 

O SR.. JosE' lGNAcro - .Apoiado, eu estou ao 
lado de V. Ex. 

O SR. GOUVEIA Lu.IA - Portanto, eu in
sisto e peço á Gamara que delibere, como 
acredito que deliberara, votando o reque
rimento que apresentei e que ora se dis
cute. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão. 

Posto a votos, é rej1útado o requerimento 
do Sr. Gouveia Lima. 

E' sem debate approvada a Redacção final 
do projecto n. 10 e, de 1805, para ser en
viaclo ao Senado . 

ORDEM DO DIA 

Continua adis ussão do requerimento do 
Sr . ·Martins Junior e outro- . 

O ~r . A.rminio Tavares - Sr. 
presidente, retrabido das luctas políticas do 
meu Estado, sem preoccupações partirlarias 
em a pretençfio de elucidar o debate jã. 

tão exten. o. obre a questão da terminação 
do prazo con titucional do governarlor de Per
nambuco, julgo-me. entretanto, obrigado a 
emittir a minha opinião acerca de a questão, 
que t;1nto interessa ao meu Estaclo. 

Restringir-me-hei, Sr. pre idente, á face 
juridica da que,,.tão, i to é, si. em vista da 
Constituição, o actual governador terminou 
o seu quatriennio con~titucional no llia l 7 
deste mez. 

Sabe V. Ex., Sr . presidente, que, como re
percus ão do contra-golpe ele 23 de novembro, 
deu-~e a revolução de 18 de dezembro de 1891 
no Esta 'o de Pernambuco. sendo deposto 
pela armas o governador daquelle Estado. 

A junta governativa, que surgiu do movi
mento revolucionaria com poderes discrecio~ 

4.1. 
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nn,r ios, podia ter abolido a Constituição, con- Assim, Sr. presidente, entendo que a bypo
vocado uma consti tuinte, ou decretado uma the e de deposição do governador de Pernam
Consti tui çü.o pro vi ~ori a , como uccedeu em buco, de que não podia cogitar o legislador 
:i.lguns E..; tnrlos. em ciecumstaucias tLDalogas ; constituinte, não se inclue no:; termos do 
mas prelel'i u ar1optar a Constituição de 1891, art. 64, que, segnndo uma intelligencia ra
q ue mandou vigorar, tendo dissol virlo o Con- zoavel, allude aos motivos communs de vaga, 
gresso Legislativo os con ·elhos municipaes etc . como r enuncia, abandono, fallecimento, perdo. 

Como na Consti t uição adoptacla encon tra-se de cargo por sentença, etc. 
o art · 64, · eguoclo cuja disposição, no caso O SR. COELHO CINTRA - Os casos orclinarios 
de vaga, por qualquer motivo, de governador de vaga. 
ou vice-governador, proceder- se- ha nova 
eleição para preencher o período governa
mental, agi ta-_e a questão de saber-se si o 
actual gove1•nador completou o seu qua
triennio constitucional em l 7 elo corrente mez. 
visto ter sido o seu antecessor empossado no 

o SR . ARMIN10 TAVARES - Parece-me ter 
demonstrado que o motivo de deposição pelas 
armas não está comprebendido no arL 64, 
apezar da generalidade de seus termos. 

o SR. COELHO CINTRA - E seria um absurdo. 
cargo em 17 de junho de 1891. 

M 'ti t d l ili t' o SR . ARMINIO TAVARES - Não ignora 
am es an O·Se pe ª ª lrma iva e para V. Ex. que ha textos de lei concebidos em 

provocar uma solução pelo Congresso, sete 
illustres representantes de Pernambuco apre- termos geraes, que parecem absolutos, e, 
sentaram o requerimento em discussão. entretanto, na pratica sotfrem muitas re-

Divirjo de S1:- . Exs . ; enten 10, Sr. presi- stricções . 
dente, que não se deve levar em conta do Assim, fica refutado o primeiro argumento 
periodo governamental rlo Sr. Dr. Barbosa produzido pelo illustre Sr. Dr. Martins, em 
Lima o tempo de exercicio do cargo pelo seu favor de sua opinião . A intelligencia que 
antecessor. S. Ex. dá. ao art . 64 alludido não é acceitavel, 

O primeiro signatario do requerimento, o deve ser repellida por absurda . 
illustre Sr. Dr. Martins Junior , que rompeu O outro argumento produzido por S. Ex. 
o debate, C.eclarando que o citado art . 64 é o é deduzido do facto de ter a junt<i governa.
eixo rla questão, procurou demonsirar que tiva feito vigorar a Constituição . 
nas palavras-vaga por qualquer motivo- as- Este argumento não é menos improcedente 
tava c?mp~ehendida a hypothese de Pernam- par~ os intuitos de s .. Ex. . . . . 
buco, isto e, vaga por depo ição pelas armas, E exacto. S~. ~r~1dente, a J~nta fez_ v1 -
por um movimento revolucionario. gorar a qonstitu1çao, como pod1~ ~bohl-a, 

Per. o de 111o.do diverso; penso, Sr. presi- como podia convo?ar. ~ma co_nsti~umte, ou 
dente,que a t1ypothe .. e de vaga por um movi- decretar uma Const1tu19ao prov1sor~a .. _ . 
mento revolucionai·io victorioso, por u ma de- Portant?, o que vahdou a Const1tmçao fü~ 
posição pelas arma' , não est·i , nem pode es-1 o a~to da JUnt_a , e, consequ~ntemente , ella so 
tar comprehenrlida naque!Jas expressões, em- podia ser considerada _em vigor da data desse 
bora generiC'as, do artigo 64. {Apoiados . ) acto em deante: (Apoiado~.) _ 

O legislador constituinte de Pernambuco Mas, Sr. presidente, a Junta nao deu, nem 
não podia cogitar desse motivo sem commet- podia dar, effeito r etroactivo a esse seu acto 
ter o absurdo de pretender prescrever regras para revali~la!' actos anteriores, nulli_fi~arlos 
a~ pode_r, que surge de uma rev@lução victo· pela p1·opria Junta., como foram a ele1çao de 
r10sa., discrecionario absoluto illimitado· se- governador e do Congresso, etc. 
r i:i preten~er que o poder revblucionario: que O SR. GASPAR. DRUIDúOND - E o Sr. Barbosa 
pode ~?olir a. Constituição, fü~se obrigado a Lima não re':"ogou act11s da junta, a pretexto 
cumpur urna de suas d1spos1çoes: de que el la tmha poderes só revolucionarias. 

o Sn.. COELHO ClNTRA- Apoiadis ·imo. o SR. ARMINIO TAVARES - Não ba duvida, 

o SR. ARMil".IO TAVARES-Não se póde com
prehender, pois, Sr. presidente, que os auto
res da Constituição pre i.endessem estabelecer 
no referido artigo 64 normas para. uma revo-
1 ução vict01•iosa , rletei·minar que ainda mes
mo abolida a Constituição fosse observada 
uma de suas dispm;ições. 

O SR. GASPAR DRum.toNn- Então a Con· 
stituição foi a bolida~ 

o SR . ARMINIO TAVARES - Não foi, mas 
poderia ter sido . 

os seus poderes eram revolucionarias ; ella 
era revolucionaria, do contrario s1:1ria crimi
nosa pelo que fez, e devia ser processada e 
punida. 

o SR. GASPAR DRUMMOND dá um parte. 
o SR. ARMINIO TAVARES -E::.tou apenas 

emittindo a minha opinião. 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Mas V. Ex. 

deve conciliar estes factos . 
o SR. ARTHUR ORLANDO- Mas a junta de

clairou que governava com a Constituição. 
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O . R.A1nrmrn TAYA.RE;- Pois bem;mas data 
de seu ar·to. que validou ;1 Constituiçà.o. em 
deante, que mnmlnu observai-a , CJUe deu- lhe 
força obrigatoria. nã.o podendo,porém ter e~se 
acto effetto retrnactivo para reNaliua.r a elei
ção de governa 'or nullificada pela revoluçã.o . 

o SR . ARTHUR ÜRLANDo- Então não ba 
Constituição. 

O SR . AmvnNIO TAVARES- Ha, a que foi 
approvada pelo Congresso, qm1.ndo :i.pprovou 
todos os actos da junta, inclusive o que man
dou vigorar a Con ti tu ição . 

tiva entregou os potlere.;;, de q1rn se achava 
investida ao Gong-res:>o, f:ntrou em pleno vi
gor a Con ti tu ição. 

o SR . ARTHUR. ORLANDO- Sem ter poderes 
especiaes par a tal . O Congresso não era 
constituin te e nlio podia , portanto, approvar 
a Constituição. 

Seg-Lmdo o p nsH. t' r1os nobt'e:; 1leputa1los, 
signala1·i os do requerimento, sujeitu ao de
bate, a revolução de 18 de dezembro não tmha. 
um objectivo. não tinha um fim. nem um de
sidemium e por i -o dizem q uea. .i untare.sca.be
leceu a Constituic;ão em U<~ integrid•1 de e con
sequentemente r r:>t::i.urou a si tuaçiio ,qlrnaca
bara de desappal'ecer, e entendem que St'. 
Dr. Barbosa Li.ma é um simples continuador 
do seu antecessor- não admittem um traço 
de separação entre o governo <lecahido e o 
governo victorioso . 

Entretamo, o effeito daquella revolução foi 
a súbstimição de u ma ordem de cousas por 
outra, foi abrir -se um perloclonovoclegoverno, 

O SR. ARIDNIO TAVAREs- Ma1:, implicita- a inauguração de uma situação, resultado de 
mente approvou-a, approvando todos O" acto um movimento revoluciouario, que foi a re
da junta . O que póde resultar d'abi? percus;:ão do contra-golpe de 23 de novem-

0 SR. GASPAR DRUi\ThIOND e outros dão bro, que atrectou todo o paiz . 
apartes . o Sn. . COELHO CtNTRA- Comprehende-se que 

O SR. Amu:u'IIO TAVARE. - Releva pontlerar, 88. Exs . in istam pelo restabelecimento do 
Sr . pre idente, que não é exacto que a junta .,.overno do~r . Corrêa da ~ ilva e não pelo re
tivesse re tabelecido a. Con.tituição em sua ~·. nllecimento r1 ajunta; estcl.o no eu direito; 
integridade e nem podia C zel-o sem trabir o é uma esperança como outra qualquer, mas 
rnannato de que foi investi'l a pel:i revolução, jâ vem tarde . 
de cujo seio salliu; porque pa.raisso, Sr. pre- o SR. AR~Hi\'IO TAVAREs- I-Ia n.inda, Sr . 
sidente, seria preciso que ella começasse por presidente, um argumento. qu e se deduz ~o 
abandonar o poder, re-tituindo-o ao gover- artigo das clisposic;ões tl'ans1tor!as ela Coust~
nador deposto. restaurasse o <'ongres o e con- tuição que faz transparecer a improcede~c1a 
selhos municipaes, desfizesse, emfim, tudo da opinião dos que su tentam que o pertodo 
quanto havia feitn. governamental do Sr. Dr . Barbo~a Lima ter-

Co mo comprehenclrm os nobres rlepufavlo;; minou no ditt 17 deste m~ -
a vigencia r1a Constituição, exercendo o Poder Dispõe 0 cita.do art . 4º ela Constituição que 
Executivo e Legislativo uma junta ele que não na pl'imeÍl'a e leiçiio para re,Presen t~ntes .do 
cogita a Constituição? Estat.l.o e elos município- e mais funcc1onar1os 

Como com prehendem SS E Ex. vigencia electi vos não terão vigor as disposiçõe · rela
ou restabelecimento de Con titnit;ão em sua tiva á incompatibilidade e a requisito~ de 
integridade com o Congresso Legi !ativo e elegibilidade 
conselhos municipaPs diss0lviclos contra os Quando se tratou r1'1 lJl'oceclPr á eleição do 
preceitos '1ª mesma Constituição~ Congl'esso e dogove·:aat.lor, agitou -se a qu es-

Assim, Sr . pi" sidente, ajunta governativa 

1 

tão de saber-se si e:sa eleiç,'io devia . er con 
não cumpriu nem podia, porém, cumprir a idera•'a a primeira de que falla a Con titui
C~nstituiç~o ~m sua integridade sem pre.iu- r;ão.e foi re olviclo affil'ma.tivamente pelosdire
d1car os mtmtos r1a revolução de 18 rle de- ctoras do partido republicano.de accordo com 
zembr o! que_ rep1:esentava; ella. fe_z observar a junta governativa.vi 'to terem sido as elei
a Co_nst1trnçao somente . no q.:ie nao era_ con- ções anLeriores nullifica elas pela revolução . 
trar10 aos fins da nova s1tuar;ao, que se mau- Por isso foram eleitos membros do Con-
gurava . .,.re-,o r1iversos cidadão que não tinham os 

o SR . GASPAR DRuMMoi\'n _ Ent.'io ainda ~equLitos constituciona.es de elegibilidade 
não temos Constituição. para a egunrla eleição, e o r . Dr- Ba~·~o;,a 

Lima, a quem ta mbem faltavam os reqms1tos 
. º SR . .1-~RMIN!O TAYAREs~i:emos a que se da idade legal e ua residencia no Estado, foi 

'.liz qu_e fot restabelecida pela Ju nta em sua eleito governador, 0 que só era J.?OSs~vel , sen
mtP?~1dadet. ta 1 . ~~ d ./'. t do con idera.rla a sua eleição a pnrne1ra, a que 

E rncon es ve • em v1sw. os 1ac os ex- Ilude · c · - -
postos, Sr. pre idente, que da revolução de a a onstnuiçao. _ _ 
18 de dezembro re ultou a iaau.,.uração de 1 O SR. GAsP,\R DRm1.:uo~~ - Entao foi um 
u ma nova situação sem ligações ~om 0 pas- acto addicional a Constltu1çao ~ . . _ 
sado e sómente clepoi.s que a junta governa- l O SR.i\RMINJO TAVARES- Qual Constitu1çao~ 
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O SR. GASPAn D1rnMMOi\'D - Entiio V. Ex. 
per·gunta. qual Con ·tit u1çã ? ~· com isso 
mesmo que hei de argumentar . 

o SR . COELHO CINTRA- A Constituição es
tava em vigor só na parte que era lii.voravel 
ájunta. 

O SR. AR:m 'IO TAVARES - Em vista das 
considerações ex p 1stus, Sr . prel<idente, de 
duas uma: ou a eleição do Sr. Dr. Barbosa 
Lima .. . 

O SR. CoELUO CINTRA - Em igualdade de 
circurnstancias foram eleitos os congressistas. 
(T1·ocam-se dii;er·os apartes.) 

o SR. GASPAR DRUMMONn-Esse mesmo ar
gumento ha de servir contra V. Ex. 

o SR. ARMINIO TA.VARES- Como ia rlizenrlo, 
Sr . presidente, em vi ta das considera1;ões 
expostas. ou a eleição do Sr. Barbosa Lima é 
a p1·imeira, de que trata o referi~o art. 4_0 e, 
.aesta bypnthe"e, o seu quatrienmo censtnu
cional não terminou no dia 17 de .1unho cor
rente e só terminará a 7 de abril do anno vin
douro, sendo a sim é tão legitimo antes como 
depois daq uelle dia o eu govern~; ou a sua 
eleição não foi a primeira e sim a segun
da ou terceira, e nesta. e outra hypotbese, o 
seu governo tem sido inconstitucional tanto 
anLes como depois de 17 de junho por ter ~idu 
elle eleito sem os r equisitos e elegibilidade. 

o SR . ARTIIUR ORLANDO- .\.. questão é de 
aber em que época com,,ça o primeiro pe

riodo governamental. 
O SR. Ar IHINro TAVARES-Nesse ponto a 

Constituição é omissa, não designa como a 
Constituição Federal o dia em que deve come
çai· o perio·lo quatriennal do governo. 

:Mas. Sr. pre~idente. a. eleiç io do actual 
governador de Pernambuco lbi reconhecida 
constitucional por todos os partidos daquelle 
Estado, pelos proprios deputaclos que hoje o 
bostilisam. 

O Sn.. G.\SPAR Drrn.lli\1 ND- V. Ex. não se 
rec01·na que combatemos p"la imprensa a 
eleiç -o delle e até a do C11ngre so ~ 

O SR . AR1IINIO TAVA.R r;;s - l\fas depois 
acceitar;im-11a e só deixaram de recouhet::er n, 
sua inconstitucionalidade quando romperam 
com o governador. Então V. Ex. procurava 
d monstrar na imprensa que o Congre~ o 
não füra eleito por ti'es anno . mas ;ómente 
para completar o pr.izo do Congresso dL.ol
vido pela j rnta e nada dizia sobrn o prazo 
elo governo do Sr. Dr. Ba 1 bos·1 Lima. 

o R. GASPAR DRUmIOND - Si nu .iulga
vamos n ·ou t1tuc1ooal o ' ongrr· "º·como po· 
d iam o~ j ulga1· con ·titu0io a . uma ele ··ão 
feita por elle? Uma causa ma não a póJ.e 
delender V. Ex. com os seus recursos e com 
os seus talentos não o póde fazer . 

() SR. AR:IIl:'\I) TAVAR ES-A ··onstituciona
lidade da eleiçáo foi rec nhecida tambem 
pelo Congresso actual e pelo vice-gover
narlol', o d.Ltincti simo Sr. Dr. Ambrosio 
Machado, que, tendo sido membro da Junta 
Governativa, e, portanto, depo:sitario do pen
samento ·la revolução, entende que o a.ctnal 
periodo govel'Ilamenta.I xpira no dia 7 <le 
ai.Jril do anno pr ximo fu uro. 

O Sa. GAsPAR DtWMMc1Nn-Já o disse em 
algum acto official ? 

O Sa . ARMit"<IO TA.VARES- Como disse, Sr. 
pre idente, o vice-govemador, que foi eleito 
conjunctamente com o r . Dr. Barbosa Lima, 
de quem aliás é ad versario, pen a que o dia 
7 de abril é o termino do actual período go
vernamental. 

o SR . ARTHUR ORLANDO - Desejo ouvir a 
V. Ex. sobre a lei do Congresso, agora publi
cada, que marca o rlia . 
. o SR. ARMINIO TA V A.RJlls-Isso nada t em que 
ver com a questão. 

O SR. GA.sP AR DRUMMO m - V. Ex. ainda 
ha pouco perguntou multo expressivamente: 
Qual Constituição ? 

O Sa.ARMINtoTAVAREs- QuandoV. Ex. sus
tentava que a Cons1itui1;ão v igorava em sua 
inL grirlade e eu di~se que não era po ·si vel 
comprehen<ler-se a vigencia da c,m ti tuição, 
sendo os po Jere cousti tucionoe exercidos 
pJr uma Junta. revolucionaria e que a Consti
tuição estava em vigor com as rest1·icçõeõ 
nece~sarias pa.ra que os mr.uitos da. revolução 
de 18 <le dezembro não f'ossem prejwlicados, 
nem de outro modo pode- e atlmittir que pro
cede. e a .Junta Governati,·a. que revelou 
sempre o max.imo criterio em suas delibera
çõe • • 

Sr. presidente, si o successo de 18 de dezem
bro abr·iu um período novo para o Poder Le
gislativo, fnncciommdo o Congresso durante 
todo o triennio con titucional, que razão ha. 
para pretender- ·e re,..tri ngi.r o per iodo do 
actual Che10 do Poder Executivo ao tempo 
preci o par. complemento do periouo do seu 
aute<.:essor ? 

N•iO ba razão alguma que fundamente tal 
pretenção. 

Supponho, Sr - presidente, ter demonstrado 
a impro~edencia do argumento deduzido dos 
termos genericos do art. 64 da Constituição 
e do outro deduzido do facto d.e ter a junta 
mandado vigorar a constituição - os unicos 
até agora. produziflo: em su tentac;ão da opi
n ão dos ignata.rio do reqnerimento. !'ela.
ti rn ao te inino do prazo do governador de 
Pernambuco. e vou concluir. 

Ante , porém, de fazei-o, cumpre-me levan· 
tar um prote to contra as proposições, avan
çadas nesta Gamara-de que em Pernambuco 
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não ha direito, não ha lei, só ha a vontade e 1 Hoje que o prazo roverna.men 1 e tá e ao--
o arbitrio do governador. tado e o capitão Barbo-a Lima continua'""'no 

Eu, Sr. presidente, exerço alli o cargo de governo. acab m11o a im de di truir todo 0 
procurador ger:i.l do Estado · sou consultado eàificio da Constituição do Estado. sem dei
frequentemente pelo governo que em geral xar 1rdra. obre pedra ; hoje, que o dictador 
acceita O' meu parec~res e refere se a elles rle l'~rnambuco acha--e em pleno mar alto 
em sua decisões. da d•ctadur:i.. attentando francamente contra 

Eu. que pre umo não d, r pareceres contra os principaes republi··ano . comra O' prec ·i
rlireito, contra a lei e em prejuízo elo. in- to:. quer rla C11n-<ti•uit;ão rio E ta 1o, quer da 
teresses publicos, que tenho a sento no Su- Coas~ tui<,:ào_ daCnião, emfim contra a conso
perior Tribunal de Justiça , composto de jui- lida(.'aO e a d1gmdade da Republica Brazileira: 
zes distinctos por suii illu tração, hones- venho umr meu brado ao dos meus compa
tida.rle e independencia- e d'lu testemunho rla. nbeiros de representação para juntos conci
liberdade com q 1e proferem as uas .in ta." de- tarmo· a Camara •lo" Senhores Deputa.dos :i. 
cisões- não po ·o, bem comprehende V. Ex. , que, por um a.cto de civi mo, ~alve o- prin
deixar de protestar contra. taes proposições . cipio federativo da Republica, principias jâ 

d bastante golpeado-, quando a politica fatal 
Tenho conclui o. (Jfuito bem, muito bem.) das rleposições eliminava rl o governo dos 

Estados á governadores constitucionalmente 
eleitos, principio· agora ameaça.rlo· de com
pleto exterminio i receberem e--e tiro de 
mi ericordia, de recba.do pelo go-vernadores 
tyrannetes. que apoiados na acção da forças 
e 'tauoaes armadas e na soli1lariedade do go
verno fede1·al timbram em manter-se no 
go,erno contra. ª' Constitui<:ões dos E tados, 
cuj • vida perturbam e cujos destinos i!!fe
lic1tam ! ( . .\p iado . . ) 

O Sr. Gaspar Dru.mmon 
(m.oi;ime11 o de attenÇt7o)- Sr.presi ente, mai 
do riue na qual!1h' • de repre,entante da 
União. por um mandato honro o, que me 
inc1unbe tambem ele velar na guar la da. 
Con titui<;<1o e dR. leis da Republica.; princi
palmente. attenda- e-me beI!l, ~orno pPrnam
l uca•10, que não eve er rn itt: ·ren , nem 
alenta. di ·solução de um E'taoo con:-tit11-
cional, nem ao soffrimento;; e prova.çõe · dl' 
um povo heroico , primeiro ne ta porção da 
America Latina á. aflirmar. com o angu, 
do proprio corpo, os sentimento~ de iudepen
dencia, de liher !:ide e te de ocracia. vrn o. 
neste instante, tomar parte no prese:n 
debate 

A' Gamara não pórle ter pa sado r1esaprr
cel1ido o ileu ·io, que por mnlto t•'mpo, te
mos guardado neste ri cinto 1lr.a.nte o de;:r1o
bramento do tngic is. ucce o-. qu · teem en
.anguentado o E tado rle Pernambuco e enlu
tad • aqui>Ue grande povo ! 

Este silencio peno 11, nobre, jámai · ti:adu
zirà., na expre.:são CJ. viltan te do de potrnmo, 
que ej mo nó os s1ü~fugados elo actual go
v rna· 1or de Pernambuco. poi . tem a mais 
ca. al e olena. explicação n d lo"osa. nece si
darle, que a nó me..~mo impUZPIDO'. de to
carmos qua i ao 'e espero para. então. c~a
mar aos poderes Cederaes, por uma soluçao, 
que ponha ponto final aos in fol'tun ios da· 
quella p voe de!<graça. aquelle E-tado ! 

E' a ·im. que deixamos que o actual go
vernador d" Pernambuco. que já era dieta.dor 
pelo con ... tante,; ataques :is aarantias e di
reitos indiv idnae , pela permanente reques
tra ão <las libe1•d,.des poli ticils, pelo desba
rato dn!\ rlinheiro>< publicas emfim, pelo crimi-
0.,,0 d!"'''i1·t11amPnro d 1 1·eg1mem republi
c. n , re•lerati Vil, erde-~e o u !ti mo pnnto de 
a.poio e 1n:titucio iat "'" qu ... se firmava par t 
desgovemar a.quelle E ·tado, isto é termina ::.e 
o período do seu nefasto governo . 

E' qi:e, r. p•·esi1lente, por uma ori· 
entação crronea, que empre·ta ao regí
men federativo maior elasterio, só com
p i.tivel com a natureza 1le Estados confe
úe1·a<los, entende-se r1e ·t< 1sa111ente que no 
proprio intere ·e da. a.uton..imia estad 1al 
"governo ria. U iii' n:i' d •ve iut ·rvi.· nos ne
g. cio.> peculiar· saosEst· 1l'b , nem mesmo p:ira 
mnnter a for·ma, t'epublicana federativa; ad
mi1·avel pr ti ·a. aü11al de conta:-: contl'at'ia it 
d •Utrim. do artia 6° n 3' tla Con-tituição Po
litic >da Uu•~o e que ha de produzir, não a 
a11tonomia benelica do· E·t do.::. ma a ta.tal 
manutenção d s dieta luras e tado:1es. (il.foito 
bem) . 

NM1uelles tempos quando praticava.-se o 
processo das deposições, ao mi>nos tmlo se 
f zia em nome de uma revolução vencedor·a 
em face ria re.signaçã'J pJ.triotica do marechal 
Deodon da Fonseca ! . 

Depunha-se governadore de Esta los, di 'ul
via se Congressos e tadoaes ao menos alle
gaud >: se o pretex to, de que elles haviam 
adher1do 110 que os revolucionarias de 23 de 
novembro qualificaram de a-olpe le Eshdo . 

Então a revolução era" a ban 1eira larga. 
que cobria a car""a negra e ao~renta da 
deposições de gove~n adol'es e di soluções de 
Congresso . isto é, do successi vos ataques ás 
C n.;tituições dos E.;tados e á. Constituição da 
União . 

H ·je. nem :io meno· existe a razão revo
lucionaria! E' em nome da paz que tudo se 
faz ; paz triste e ingloria, que não traduz 
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nem o socego nem o bem estar; mais ~eme- quer causa., ela. presidencia ou vice-presiden
lhante ao ;;ilencio assusta 'or das sepultUl'as, eia, procede-se a nova eleição. si por ventura 
que á calma de. eja vel das funcções llarmo- não houverem decorrido dous annos do pe
n ica.s da vi,1a. . r iodo p1·e~id encia l , sendo que o então elei to 

E 0 que é lastimo.vel, sinão deshonrm;o vem preencher apenas, o resto do período de 
para nó , que não somo militares, e ainda govemo. 
de maior responsabilidade p:.i.rn. o partido fe- Accentúo bem estes preceitos constitucio
deral é que tudo i.so se pa sa e sedes obm naes,porque e1les são, por a iro dizer.o eixo 
em pleno regimen de um governo civil. desse da questão, que a Camar:.i. procura elucidar . 
mesmo governo tão apregoado, tão recom - Em ge t•al, as Constitu ições dos Estad os ado
mendado. tü.o p reconisado como o un ico ptaram a.q uelles preceitos constitucionaes da 
capaz ele bem di.t"igir o pa1z, evitando o que União, salvas l igeiras mod1ticações que não 
qualificavam de_ ~rros. desa"tres e disvarios affectam a essencia institucional, á excepção 
do governo . militares ~T,·ocam-s~ a71ai'tes ·) apena do Rio Grande do Sul e da Bahia,como 

Senbores, e '1a esseuc1a do reg1111eu repu - mais tarde r1emonstrarei. 
blicano t'eclerati vo, ~-x;pressamente co.nsagraclo Entre os do us regi mens republicanos fe· 
n n. Constituição Po~it1ca ela. Republtca Bra-l clerativo e uni ta rio , u m dos t raços caracteris
sileira, H. au~onom'.a d_os Esta dos. . . ticos, é precisamente, o prazo governamen-

~Ianifestaçao mais vital des::.a autonomm. e tal 
a fa.culdadaile inh~rei;it~ á c~da. E·tado de 10 regímen federativo ha periodos de go
reger-se pela Constttuiçao e _lei~ que a~opta.r . verno, períodos fletermina.dos, uniformes, 
l'l[as, e a faculdade t~m 11m1tes, alem dos inalteraveis . Dentro de u m. período de go
quaes a E. tarlo algu m e dado passn.r. verno podem succeder-se muitos Chefes do 

W a~sim _que. devem ser_ r~~pe itados os pre- Po"er Executivo.ma~ o periodo é sempre um, 
ce1tos const1tuc1onaes da Umao, sem o qu~ o começando e termmando invariavelmente 
Estado, que excedel-9s, tem•se ~olloca~o, lll- em época fixa.da constitucionalmente, sem que 
q uestionavelm~nte fora_ d_o regim~n federa- ao prazo falte ou óbre um dia siquer . 
tivo da RepubLICa Braz1leira. (AJJo:ado~ .J _ Releve-me a Camara si insisto para explicar 

B1seados nos moldes de uO!a orgamsaçao melhor o me u pen::;amento . 
assi m delinearl:J., os Est(Ldos sao au tono mos, U S D V E t ' 1 . 
n unca porém soberanos . M R . EPUTADO - • x . es a c ar1s-
~ob o ponto de vi ta ào chefe do PodP.r simo. 

;.~xecutivo , que tão que nos deve preoccupar O R. . GASPAR Damn.roNo - No regímen 
actualmente, e a sim deixemo á m 1rgem as federativo o peri odo de governo é impes oal, 
1iut.ras faces da. orgam·a.ção, cada Estado e - ao passo que no regimen unitar io não o é ; 
colheo-o. !iVJ"emente, sem intervenção con- alli o per íodo é da entida'1e moral-governo, 
sti wcional do c .n t.ro, be•la conquista demo- nada tendo que ver com o governarlor ou pre
rra tica que a Repn?!ica fw1erativa ve~u re~- sidente; aqui o periodo é pessoal , personatis
li 1 r e com a qual. .J<l. ao ternp do 2" 1mpe1·to mo d0 eldto; de modo que no regímen fede
soiihava.m a.s an&igas provia ia. asplüxiadas rativo, em caso de vago, vem o eleito preen
e opprim idas, como meio unico de li?ert~ ch~r o fü to tio periodo,que fa.~tava ao s_ubs~i
rem- se cio jugo esmagador da central1saçao t~udo, ao passo que no re_g1me_!l umtar10, 
monarchi c11. ( 11poiaclos .) 

1 

arnda em caso de vag·o, o ele1to nao vem p r.:i -
A e col.ha elo Ghefo do Pocler lt:xecutivoE·- encher reto de tempo governamental, mas 

ta.dual, :::ob a denominação de irovernador ou goveraar durante um prazo proprio e in-
pre irlent5 duração do mandato govern~- teiro . . . 
mental, a. ubsti tuição delle. em fim as condt- E, porque entre os rlous reg1mens ha a res
ções basicas da organi ação do P cler Ex- peito, tão accentuado traço c&.ra.cteristico, é 
ecutívo Estatlual , bem como o seµ f1 mcc iona- que em um hasubst1 tu to ímmediat0 electivo, 
menta são, em geral, a consagração dos pr in- no out t·o, nü.o . Naquelle, isto é, no federati
cipio compatíveis com o r egimen 1·epublica.no vo. co~rori:ne as cour1 i_ções da vaga, o substi
federati ,·o, e mais par ticularmente a. adap ta ,. tuto, isto e, v1ce-pr1 s1dente ou vice-governa
ção aos preceitos con titu.!1ona.es da União dor, ru;sume o governo e preenche o período 
Brazileira. emquanto qu_e no uaita.rio, o substituto, de-

Em füce dn. Con stit.uição Fe,1eral o Chefe cio ignado constitucionalmente , mas não electivo 
Poder Executivo Nacional é olecti vo, go- assume o go_vei·no. apenas rl u rante o tempo 
vern<L por u m período de quat1·0 annos, e em que é eleito o Chefo do Poder Execu tivo . 
tem substituto immediil.tO. tambem elect.ivo, A comprovação do que acabo de affirmar
no mesmo dia em que tei· nina o seu per iodo vos encontrareis nas duas Repuol icas, que 
presidencial deixa o exercício r1e suas fone- servell?- de model? ao r~imen federativo e 
ções,improrogavelmente, succedendo-lhe logo ao re1prr11-n umta.r10, ·sto e, a Republica Nort e 
o r ecem-eleito; dado o caso da vaga, por qual- Americana e a Republica Franceza. 
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. Alli, apezar das maiores vicissitudes poli- tarios do governo, segundo a ordem precei
ttcas,pelas q uaes tem passado aq uelle povo á tua la na Constituição do Estado. 
despeito da,; grandes commoções intestinas, Quanto a Bahia, não ha substituto electivo 
através das guerras civis , nunca interrom- elo presidente elo Estado . 
Peu-se, alterou-se, modificou-se siquer acci - D~da a vaga presidencial, procede-se im-
lientalmente o periodo do governo. mediatamente a eleição, seDdo que o eleito 

E' assim que vemos o primeiro período de nã? vem preencher tempo governamental: 
Quatro anrrns, iniciado em 1789, terminar em poi...: tem novo prazo de governo. 
1793; o segundo principiado em 1793, fin- Nao admira a aberração constitucional do 
dar-se em 1797 e assim successivamente na ~io C!rande do S~l. . A Cons tituição claquelle 
corrente dos tempos o prazo governamental rnfel1z :ipstado esta f?ra dos princi pios da de
mantem-sesempre,impessoal, como período de ~ocracia e do ragimen republicano federa
goyerno, desde \'Vashinton o primeiro eleito ti va. 
a~e Cleveland, actual pl'esidente para o pe- o SR. VIC'rORINO MoNTEmo- Não apoi"ado. 
r10rlo de 1893 a 1897. 

Recorra a Gamara á ta.boa chronologica O SR. GASPAR Dauuru:oNo - Quanto á Ba-
dos presidentes e vice-presidentes da dos hia,vejo na discordancia dos proces osfedera
E~tados Uunidos da America do Norte que ti vos ou antes na assimilação do re D" ituen uni
nao ha de ver um sô, eleito em ca 0 de vaga, tario da ·Republica Franceza antes ~ma home· 
no decul'so do periorlo do governo, ir alem nagem. ao pa:lamentari mo de que seus 
do tempo, que 0 substituído deixou de preen- not~veis estad1s~as escreveram as paginas 
cber, isto quer em tempo de paz, qller em mais bellas ema1S fulgentes na historia po
tempo de guerra . Eis a taboa chronologica, titica da monarchia brazileira,principalmente 
que t~rá de opportunamente de ser apresen- no segundo imperio . (Apoia clos .) 
tada a commissão, si por ventura a intole- A Constituic;ão de Pern::i.mbuco, moldada 
rancia injustificavel da Gamara rejeitar 0 re- nos principios de regímen republicano fe
querimento em discus~ão. derat ivo e nos preceitos da Constit uição Po-

Vêde, agora, 0 que se passa a respeito na lítica da Republica Brazileira, não podia dei
Fraaça. republicana, onde 0 reo·imen e uni- xar de ser a consagração delles. 
tario. A!li, 0 prazo é person~l issimo, em Alli, o poder executi vo do Estac1o é exercido 
q.ualquer hypothese. Dada a vaga presiden- por um governador eleito por quatro annos . 
c1al, o eleito, não vem preencher re to de Terminam os poderes do govei·nadoe no dia. 
prazo, mas exercer 0 governo por tempo em que se completarem quatl'o annos pC'eci-
1gual ao do mandato do seu antecessor. sos, a contar do acto da posse. devendo en-

Em menos de um anno são eleitos tres trar immediatamente er.ll exercicio o gover
presidentes, cada um com manclato de igual nadar novamente eleito; e para que por modo 
prazo. aigum, o período governamental possa sei· 

A' Sadi Carnot cujo assassinato abre a augmentado, estando ausente o governador 
vaga presidencial, uccede Casimir Perier, eleit.o, o seu substitut~ .legal assumirá im
e a este em virtude na resio-nação succede mediatamente o exercic10 do cargo, come
Faure, s~ndo que qui.tlquer º delles' é eleito cando a decorrer dessa data o período do go-
para igual prazo de governo. 1 verno · 

Durante o tempo em que alli esteve vago No cas? d~ vaga, ou esta occorre depois dos 
o alt.o cargo d~ c~efe elecci vo da nação, o 1 dous pr1me1ros annos _do per10'1o l"?ove:
substituto constituc10nal exerceu o D"OVe!'nO, namental e neste c·1so nao se procede a elei
a_pen~, emquanto se procedeo à elei~ão pre- ção, competindo ao vice-governador goYernar 
sulenc1al; e, por is o 111esmo que ao substituto por todo o tempo que fal tar ao governador 
constitucional do presidente da Republica a quem succeder; ou occorre naquelles dous 
Franceza e vedado preencher o resto do primeiros annos e I?rocede-se á eleição para 
prazo governamental do substituído, é que é complemento do per10do. 
el~e designado constitucionalmente, e não ele- Ha um caso, um.co,. em que depois du de
cti vo, como succede na União Norte Ame- c~rr1dos os dous pr1me1ro annos do quatrien
ricana. mo governamental, procede- e á eleição, e 

Ainda ha pouco, vos affirmei que apenas v.·m a ser quando vagam, simultaneamente, 
as Constituições do Rio Granrle do Sul e da os cargos de governador e vice-governador. 
Bahia, foram as unicas n>t Republica Brazi- Ainda a$sim, os eleitos veem completar o 
leira á afastarem-se um pouco, sob este ponto período governamental. 
de vista, da organisação do regímen federa- Firmados e a.ccentuados bem sensivelmente, 
tivo . como presumo ter feito os priocipios do re-

No Rio Grande do Sul, o substituto imme- gimen republicano federativo, os preceitos da 
diato do prasidente é por este designado, Constituição Política da União Brazileira e 
sendo que os demais subtititutos são o~ secre- as disposições da Constituição do E3tado de 
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Pernambuco, tudo referente ao organismo e 
funcções do Poder Executivo, á luz de todos 
estes elementos aclara.dores da discussão, pas
semos á esfodar o ca,;o de Pernambuco, isto 
é si o prazo governamental do actual gover
nador de Pernambuco; o capitão Alexandre 
José Barbosa Lima, terminou ou não a 17 de 
junho corrente. 

VARIOS SRS. DEPUTADOS-Esta é que é a 
questão-

0 SR. GASPAR DRUMMOND-Para chegar
mos ao resultado proposto, basta simples
mente historiar os factos occurrentes á res
peito. 

Promulgada, em 17 de junho d.e l~~l, pe~o 
Cono-resso Constituinte, a Const1tmçao polt
tica 

0

daquelle Estado, foram eleit9s na mesma 
occasião govern dor o Exm. Barao de Lucena 
e vice-aovernador o Exm. dezembargador 
José A~tonto Corrêa da Silva. 

A eieição foi feita pelo Con~esso de .acc~r
do com o art. 6° das disposiçoes transitarias 
da Constituição, que é assim expressa ( lê): 

«Logo depois da promulgação da Constitui
ção, os deputados e senadores votaram .em 
escrutínio secreto para gov1~rnador e vice
aovernador que nos tres primeiros annos do 
lº período' governamental serão eleitos por 
voto indirecto . » 

Na ausencia do Exm. Barão de Lucena, go· 
vernador eleito, assumiu o exercício do cargo 
o vice-governador, tomando posse no mesmo 
dia da eleição, isto é, a 17 de junho de 1891, 
data em que começou a decorrer o 1° pericdo 
governamental, ainda de accordo com o que 
preCf•itúa o art. 45 da Con tituição (lendo ): 

«Estando ausente o governador eleito, o 
seu substituto legal assumirá immediata
mente o exercicio do cargo, começando a de
correr dessa data o período governamental.» 
Mais farde, o Exm. Barão de Lucena, tendo 
renunciado aquelle cargo, foi eleito gover
nador o Exm. dezembargador Corrêa da 
Silva e para o logar deste, vago então, (vice
governador) o Exm. Barão de Contendas. 

A eleição para provimento desses cargos, 
foi ainda procedida pelo Cong;resso por tra
tar-se de vagas occorridas no primeiro pe
ríodo governamental, como é expresso no já 
citado art. 6° das disposições transitarias da 
Constituição. 
. E' escusado accentuar que, de accordo com 
o paragrapho unico deste mesmo artigo, os 
eleitos tiveram mandato apenas para preen
cher o resto do tempo do primeiro período, 
inictado em 17 de junho de 1891 e terminavel 
em 17 r1e junho de 18~5- . 

Posteriormente, nao havendo decorrido 
ainda. d· •US annos do primeiro periodo gover
namental, ficaram vagos os cargos de gover
nador e vice-governador. 

Ainda de accordo com o art. 6° das disposi· 
ções transitarias da Constituição, por verifi
car-se a hypothese nelle prevista, o Congres
so rlo Estado proveu as vagas, elegendo ern 
7 de abril de 1892 governador o capitão Ale~ 
xanclre José Barbosa Lima e vice-governa
dor o Exm. Sr. Dr. Ambrosio Machado da 
Cunha Cavalcanti, 

Nestas condições, em face da Constituição 
política do Estado de Pernambuco o mandato 
governamental do capitão Barbosa Lima ex
pirou a 17 dfil junho do corrente a.ano, data 
em que,r'le accordo com a mesma Constituição, 
terminou o primeiro período governamental. 

Mas, porque sendo assim, centinúa á man
ter-se no governo dariuelle Estado o capitão 
Barbosa Lima, entendendo que o seu praz.o 
do governo só terminará a 7 de abril 
de 1896? ! 

o SR. JOSÉ MARIANO E OUTROS-Pelo despo
tismo! 

o SR.. GASPAR DRUMMOND -Para chegar a 
tão inconstitucional resultado, elle allega que 
foi eleito opds uma revolução, que iniciou um 
novo periorto político, sem a m ínima ligação 
com o periodo anO?nalo anterior, revoluciona
riamente cancelaclo, 

No intuito de melhor expli.car o sentido das 
phrases gryphadas, por serem textuaes do 
capitão Barbosa Lima em Mensagem dirigida 
no corrente anuo ao Congresso do Estado, 
descerei a detalhes. 

A revolução de ~3 de novembro de 1891, 
iniciantlo a política fatal rlas deposições, teve 
tambemrepercussão em Pernambuco. Foi as
sim que alli, depozeram o vice-governarlor en
tão em exercicil), sendo acclamado a 18 de de
zembro rlaquelle mesmo anno uma junta go
vernativa, que dissolveu prefeitos, conselhos 
municipaes e o Congresso do Estado. 

O novo Oongresso eleito funccionou du
rante tres annos, prazo consagrado no art. 4. 0 

da Constituição. 
E' fundado no funccionamento do Con

gresso durante aquelle prazo, que o capitão 
Barbosa Lima julga-se autorisada a pro!logar 
© seu mandato governamentail até 7 de abril 
do anno vindouro. 

E assim, em sua opinião, do mesmo modo 
que o Congresso eleito após a revolução ele 18 
de dezembro de 1891, iniciou novo prazo le
gislativo, em vez de limitar-se a completar o 
resto do tempo, que faltava ao Congresso dis
solvido, assim tambem elle, no caracter de 
governador, eleito após aquella revolução, 
veiu iniciar um novo período governamen
tal e não preenche o tempo restante do pri
meiro período do governo . 

o SR. ARTHUR ORLANDO - Não ha sophis
ma mais grosseiro 1 
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o SR. GASPAR DRUMMOND - A "innani
dade do argumento d pari resalta multipla
lllente. Nenhuma paridane existe entre os 
dons casos, rlesde que quanto ao pl'eencbi
rn.eo to de resto de tempo d o pe ··iodo go vP,rna
.tn ental, ha na Constituição politic 1 de Per
nambuco, como .iá demon trei, dispo ições 
claras, expressas e terminantes, ao pas,o que 
o mesmo não se dá quanto ao Congresso -
Alli a Constitu ição pl'evê o caso de vaga dP. 
governador ou vice-governador occorrida por 
quatque.r motivo, aqui não prévio e absurdo 
seria prevêl-a. 

Ao tempo da monarchia, e tivemos occa
sião de observal-o em fim do 2° imperio, a 
Carnara, que succedia á disso! vida não vinha 
completar o tempo, que áq uella fal tu.va para 
preencher o prazo da legislatura; e naquelle 
regímen a di solução da Gamara era acto 
constitucional. 

Demais, si o Congre so de Pernambuco de
vesse ter funccionauo, apenas, o resto do 
tempo, que faltava ao dissolvido, o racto em 
contrario por modo alaum, poderia crear 
ao govern'ador do Estad; direito de commet
ter erro identico em proveito àa prorogação 
dos seus poderes govel'namentae . (Apoia-
do: . ) . 

Mas, vão ver os collegas, quanto é sophts· 
tica e fülsa a allegação do capitão Bar boza 
Lima e dos que os sustentam . . . 

Ainda ha pouco, o illustre Sr. Armm~o 
Tavares, meu companheiro de representaçao 
pernambucana, no afan de sustentar o go
verno dictatorial rlo capitão Barbosa Lima. 
all1•gava, que na expressão constituc i~ nal d? 
art . 64-vaga por qualquer motwo- nao esta 
comprehendida a hypothese de vaga por um 
movimento revolucionaria, para dahi con
cluir, que o capitão Bart osa Lima, eleito go
vernador, em virtude de vaga aberta pe~a 
revolução de 18 de dezembro de 1891, nao 
vem completar o periodo de governo, 
iniciadnem 17 de junho de 1891 e terminavel 
em 17 ~e junho de 1895. mas em face da Con
stituição, iniciar um novo governo, que co
meçou a 7 de abril de 1892, data em que foi 
eleito e que terminará a 7 de abril de 1896, 
visto o primeiro período haver sido cancela
do revolucionariamente . 

O meu illlustre collega ha de permittir-me 
que empregue este mPsmo ai·gumento para 
f~zer a prova da opinião contraria . 

Ao contrario sensu do argumento addu
zido r esul ta que, si a vaga, para que foi 
eleito o capitão Barbosa Lima, houvesse oc
corrido não revolucionariamente. mas por 
qualqu~r motivo, c~mo mo~te, . renunc~a, re
signação, enfim motivo ordmar10. o eleLto na. 
hyµ othese vertente teria mandato, apenas, 
para preencher o resto do tem_PO do primeiro 
período governamental. (Apoiados.) 

Ca.mare. V. II 

Pois bem, attenda bem e pasme a Ca.mara ! 
O capitão Barbosa Lima não foi eleito em vir
tude de vaga occorrida em consequencia da 
revolução rle 18 de dezembro de 189 1 ; não ! 
Dias antes de operar -se aquella tão alardeada 
revolução, o Exm. desembargador Corrêa da 

ilva, governador do Esta·lo, havia resignado 
aquelle alto cargo, como se evidencia do 
documento, que passarei a ler á Camara . 

VozES - Oh! Oh ! 
o SR. GASPAR DRUMM0!\'1) (lendo) : 
«Recife, l6 de dezembro de 1891 . 
« lllm . e Exm. r. - Nas mãos de V. Ex. 

como digno presidente do Congresso Legis
lativo de í'ernambuco. veoho depor o c<1r go 
tle governador deste Estado, para o qual por 
subida prova de confiança e generosidade, 
fui eleito em 17 de setembro do corrente an
no. 

o SR. GA. PAR DRUMMOND (continuando) 
O original do presente documento, que li 

apenas no topico quem s interessa,acha-~e no 
arcbivo do Congresso de Pernambuco, es .... ri 
pto e assignado pelo proprio punho do hon
r do desembargador José Anto11io Cot'l'êa da 
Silva, então governador do E tado . 

A resign;i ção de S .Ex. , antes da revolução 
rle 18 de dezembro, foi u m facto pub lico, que 
nenhum partidario do actual governador de 
Per.nai;nbuco,por mais ab,,tinado que seja, ou
sara por em duvida, 

Ne~t~s con·lições, pois, pergunto: A' quem 
o cap1tao Barbosa Lima, no caracter de go· 
vernador de Pernambuco, veio sub ·tituir? Ao 
governador depo ·to revolucionar iamente ou 
ao governador que, por motivos ordinarios e 
communs, resignou o cargo~ Respondam~ 
(Longa pausa.) 

o SE; . JOSÉ MARIANNO - Respondem, mas 
com Ricar do Guimarães e ou t t'as cousas. 

o SR. GASPAR DRID1MOND- Quando mesmo, 
porem, Sr. presidente a vaaa bou vesse oc
corrido em consequencia daqti'eua revolução, 
em ~ace dos intuitos claro e publicamente 
maptfestos pela j unta revolucionaria, ao ca
pita.o Barbosa Lima não assiste direito algum 
de.prorogar o_s seus poderes governamentaes 
alem do tera:imo_ do primeiro período de go
verno constituc10nal, como passarei a de
monstrar. 

A r~volução de 18 de dezembro, organisou 
uma . JUI?-ta governativa, á quem entregou, 
p c·oviso:1amente, a direcção do Estado. 

E' a Junta ao assumir o governo, em pr o
clama\:!io dirigida ao povo pernambucano, 
garantm que nada se fa;;ia sinão em virtude 
da Zei existente, oi' da que a substituisse por 
acto .da autoridade, de que ella se achava in
vestida, e que em. taes casos, só no interesse 

45 
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pubtico se inspiraria o seu proceclimento . Eis vernamental, a eleição deveria ser feita não 
aqui a proclamação. (Mostranclo-a.) pelo Congresso , mas pelo voto di.recto do 

Prevalecendo-se dos porleres revoluciona- povo. 
rios, a junta dissolveu prefeitos, conselhos E' expresso o art. 6° das dispJsições trans· 
municipaes e o Congress? do .Est_ado, convo- itorias da Constituição Estadual. Eis o que 
ca nelo um ou tro, que f01 eleito a 21 1le teve- elle preceitúa a respeito (lendo) : 
reiro rle 1892, e reunia-se a 7 dP. abril desse « Logo depois da prom ulgaçli o ela. consti· 
mesmo anno · tu ição, os clepu ta.dos e senadores votai ão ei11 

Poilia a junta convocar um Congresso Con- H::>crutinio secreto para governador e vice
stit uinte a semelhança elo que se 1'ez, en tão , gover nador, que f!os t1·es p1·imeiros annos do 
em ou tros Estados; não o qu iz, preferindo primeiro p eríodo governamental serão eleitos 
man ter a Constituição do E:;tado,convocou um pelo voto indirecto . 
Congr esso com poderes ordinarios . . Paragrapho unico. Durante esses tres 

A prova r1o que acabo de affirmar e o de- primeiros a.nnos,a eleição para preenchimento 
ereto de convocação, expedido pela propria desses cargos, no caso Lle vaga v01· qualquer 
j unta govern<ttiva. Ei l·o (lenclo) : motivo ,se procecterd do mesmo modo, reunindo· 

«Art . 1. ° Fica designado o dia 21 de feve- se para esse fim o Congresso. » 
reiro do anno vin 1ouro, para nelle terem 
lugar as eleições de deputados e senadores ao Em face de artigos que acabo de ler, fecho 
Cong1·esso do Estailo, bem como as <le prefeito, a discussão com um dilemma que fu !mina 
su b-prefeito e meml)ros do conselho muni- completamente a opinião, que ora impugno. 
cipal ; devendo aquelle l'eu nir-se á 7 de abril Effect1 vamente, ou o capitão Barbosa Lima 
proximo futuro . fui elei!o, como pretende, pari1 iniciar urn 

Ar ', . 2." o futuro Cong resso fnnccionará no vo p .. riodo governamental e neste caso a 
ordinariamente, rcspci!oda em todas as su"s eleição fe>i inconsti tucional, por isso que de· 
partes a Con slituição vi_qent1•. » . ver~a ser procerl id ' pelo voto directo do povo 

Perante o Congresso. com poderes assim e nao pelo Congresso; ou a eleição pelo Con
limitad s, e' que r eun iu-se a 7 de abril de gre~so foi constitucional, de accordo com o já 
1892, a junta governa t,iva depositou os po- citado art . 6° e então o mandato governa
deres r 1;;volucionarios de que se achava in ''es- mental foi, apena..~, para preencher o re-to 
tida . du pt'L11 eiro periodo iniciado a 17 de junho de 

De então por dean te , o Estado r eivindicou 1891 e terminarlo a 17 de junho do corrente 
a execu ção completa e integeal tla Constitui-, anno. (Apoiados ge1·aes .. ) 
ção Política, interrompida .. á. trecbo3, pelos Co mo quer que seja, quer em um, quer em 
poderes r evoluciona.rios da junta . outro co.so, o Estado de Pernamuu co não está. 

Pois bem, esse Co ngresso, no tlia da sua sendo governado actualmente, por um go
installação, is to é, a 7 r!e abril de 1892, pr·o- vernaclor legal, constitucional, mas por um 
vendo as da as vagas de governador e vice- dictador descoberto e franco . (Apoiados . ) 
goYernador , eniR'i.o existentes, para <!QU elle A razão ha pouco allegada pelo illustre 
carao eleo-eu o cap:tão Ba ;·bosa Lima e para Sr . Armimo Tavares, no sentido de a eleição 
est~ o Dr~ Ambrosio Cavalcanti. do capitão Barbosa ser a primeira, de que 

E' fóra ele duvida, que eleito nestas cond i- t"hlla a Constituição, por isso que lhe foram 
ções, isto é, em pleno vi )!Or a Constituição tfopensados al(5Uns requesit.os de elegibilidade, 
promulgada a i7 de junho de 1891, o capit ão Q"!Je fal ta~am aquelle candidato . dispensa que 
Barbna Lima teve m;rndato. apenas, para so se po-11a conceder na primeira eleição, é 
preencher o resto do t empo complementa.r do sopl~ist\ca e falsa . 
primeiro per iodo de governo. . . . . N'!-o e exacto que a dispensa daquelles r e-

A hypothese de um no vo pe_r'.!Odo rn1ciado, qm_sitos ~o~sa verificar-se sómente na pri
por haver sido revoluc1onarrnmente cance- meira ele1çao ou tornemos mais claro o pen ·a
lado o outro em inicio, é gratuita por incon- menta de S . S. , na eleição do primeiro go
sti tucional; e é inconstitucional, porque se- vernaclor e vice- governador do Estado. 
gundo o decreto de convocação o Congresso Em face do art . 411 combinado com o para
passou a funccionar orclina1·imnente,respeitada grapho unico do art . 6º das disposições trans
em todas as sims parles a Con.~ tituiçüo elo Es- itorias, a dispensa; é extensiva ás eleições 
tado. Ora, não se co~prehende esse r espeito para provimento das vagas dl· governador e 
pera Constituipüo , s1 o Co~gres,,o ho~1~es ·e vice·g_over~ador no ;p:imeiro periorl.o. 
eld to o capitao Barbosa Lima para rn 1c1ar A~s1m, s1 uo capitao Barbosa. Lima, para 
um novo per íodo de governo, em vez de ~er poder ser eleito governa•lor do Estarlo, fo
constitucionalmente pa ra preencher o pe- ram dispensados os requísitos de -resi 
riodo j;). iniciado . (Apoiados .) dencia e idade, só por absur1lo póde 

H.eàimente si o cap itã.o Barbosn. Lima 11.ou- significar contl'a os factos, que aquella ibsse 
v"'""ª sitlo eleito p:i.ra um novo periodo go. a eleição d.e primeiro governador, quando a 
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explicação natural, logica e constitucional é 
a que, ha pouco, alleguei. 
. Portanto, a dispensa dos requisitos·, nem 
importa o que sopl1i:;ticamente pretende o 
Sr. Arminio Tavares, nem mesmo, como sup
põe o Sr. Mai·tins Junior que o Congresso de 
Pernambuco houvesse violado a Con · tituição 
~o eleger governador o capitão Ba.rbosa Lima, 
a quem faltavam alguns requisitos de elegi
bilidade. 

A declaração que o illustre representante 
do 1° districto da. capital, fez ne:ste sentido, 
quando ante-bontem em arroubos di:; elo
quencia occupou-se do caso de Pernambuco, 
só se me affigurà. a expansão da sinceridade, 
u. mais rigorosa com que o collega apreciou 
os factos, não trepidando em culpar-se u. si 
mesmo. de. de que culpava á um Convesso de 
que era magtt0 par s e á que imprimia orien-
tação . . 

O SR . MARTINS JUNIOR dá um aparte . 
O SR. GASPAR DauMMOND- Perfeitamente, 

V . Ex. pref'eriu chamar a si uma culpa, 
antes que :.occorrer-se de uma interpretação 
15enerosa, o que quanto á mim traduz a 
isenção de animo com que discutiu os factos. 

quer dizer, afinal, um pa~sado sem ligação 
com o presente e com o futuro! 

Para comprovar-vos minhas afflrmações, 
passo a soccorrer- me da opinião de um posi
tivista, que não póde ser suspeito ao capitão 
Barbo a Lima. 

Vejamos o que elle diz a respeito (f.endo): 

«Pois entendo que se não pódem ele modo 
algum separar· esses tres élos da mesma, ca
deia. (ilfüito bem .) O presente e o futuro são 
filhos legitimas do passado .» 

O SR.. ARmua ORLANDO - Esta é que é a 
vet•cladeira doutrina. 

O SR. GASPAR DRUi\11\IOND - Pois bem, se
nhores, estas palavras, cujos échos eu dese
jaria poder despertar agora. !oram aqui 
mesmo proferi Ias! E quereis saber por quem~ 
(Paitsa.) 

Pelo proprio capitão Barb~a Lima, na 
sessão de 24 de dezembro de 1891 ! E. o que se 
torna, mais admiravel quando elle defen
dia e j ustificava a revolução de 18 de dezem
bro daquelle an no, essa mesma revol nçã.o 
que agora diz que cancelou o período an
terior ! 

VozEs- Oh l Oh ! Da argumentação que, até aqui tenho 
arlduzido, resulto. em face da Constituição O SR. JosÉ MARIANO-As nossas escavações 
Política do Estado de Pernambuco. são dessa ordem ; esmagadoras! 

o SR. PRESIDENTE- Attenção ! 1° ,que o l 0 periodn governamental iniciou-se 
a 17 de junho de 1891 e que terminou a. 17 
dejunbo do corrente anno, visto haverem O SR. GASPAR DRUIDIO::-.L>- Pesa-memuito 
decorrido os quatro annos de pra.zo. relatará Gamara as violações á lei basica, 

2º, que o capitão Barbosa Lima, tendo sido cornmettidas pelo capitão Barbosa .Lima, 
eleito na occurrencia de uma vaga do go- cujo governo, ha dois anuas passados, tive de 
vernador, teve mandato apenas para preen- rlel'euder no Senado Federal. 
cl1er o resto do tempo daquelle primeiro pe- Aos que me accusam de incohereute por 
riodo. (Apo:'Mos.) isso, opporei que aquelle, que então merecia 

Ainda da argumentação que produzi evi- a minha defeza, revelou-se outro posterior
dencia se que, mesmo em face dos intuitos da mente,_ prov~cando h0je a minha censura, 
revolução, elle não veiu iniciar um novo que nao base10 em vagas allegações, mas em 
período de governo, por isso que o Congrr sso factos provados. 
que o elegeu convocado pela junta governa- 1 E' que eu era, en~o" um .illudido ! Não te
tiva, teve de (v.nccionar ordinariamente, 1·e- uho outro meio de distrngmr entre o hypo
speitando em todas as suas pm·tes a Constitui- cri ta e o virtuoso. a ~ntithese um do outro, 
çiio do Estado. ma · apparentemente tão semelhantes inão 

A concepção de que um novo período poli- quando a mascara d<t hypocrisia é desafi.ve-
tico se iniciou após a revolução , sem a mi- !ada ! . . . . 
nima ligação com o periodo anomalo ante· . Fm u1~ illud1clo. sim, como o f01 o Sr .~~r
rior, revolucionariamente cancelado é, pois, t1n~. Jumor, coi:no o foram ~ seus correhg10-
gratuita, attenrlenrlo-se mesmo aos intuitos nar1os, o partido autonomista, o povo per
revolucional'ios, manifestados pela propria nambucano,_emfim. o Esta.ao ele Pernambuc~ ! 
junta governativa . . E quem nao o fm ~ ! E quem não tel-o-b1a 

Tão absurtla doutrina, desculpavel afinal SLdo? . . 
ele contas em qualq110r ou tro, não se justifica Havia- se realisado a revolução de 18 de 
em um discipulu de A. Comte ! Realmente. dezembro de 1891, tendo-se derramado o ge
quem conhece a importancia da filJação his- neroso sangue daquelle povo heroico l 
torica nos methodo positivista .pasma deante Uma junta governativa havia-se apossado 
da concepção de um periorlo político sem a \ do governo. 
min1ma ligação com. o periodo anomalo an- . Entre.º partido, de que é cbefe o Sr. Mar
terior, revoluc10nanamente cancellado, o que 1ilns Jumor e o par tido autonomista haviam 
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grandes oclios ! O futuro do meu Esta lo en
chia-me de apprehesões sombrias. Meus votos 
eram no sentido de ver su:.istituido o go· 
verno da junta revolucionaria por um gover
nador, que tivesse o peso da g1·ande responsa
bilidade constitucional na gestão dos pulili
cos negocios. M·-1.s, confesso, no rlia. em que 
o Congresso escolheu o canifio Barb"~ª 
Lima governador, se11ti o forte pres1•nt1 -
mento das grandes calamidades, que teriam 
de infelicitar o meu Estauo ! 

Pois que ! Então depois de uma época de 
fortes ugitações revolucionarias, em vez de 
confiar-se Q governo do Esta<lo a uma direc
ção calma e criteriosa, entregavam-n'o á 
quem tão apaixonadamente, em pleno Con
gresso Federal, havia feito a apologia da re
-volução ~ Que esperar de semeJhant~ go
vei·no, senão a reacção mais desenfreiada e 
impiedosas ~ ! · 

E eu sentia-me possuirlo de um grande des
animo, quando veio alentar-me a luz de uma 
esperança . . _ 

Ao tomar posse do governo, o cap1tf!'º. Bar
boza Lima lançava aos ventos da publ!c1darle 
progranma largo. generoso, que e.ra ~o mes
mo tempo uma banueira branca, a CUJa som
bra os opprimidos e victimados eram con vi
dados á abrigarem-se pr .. tectorar11ente. 

E' assi...a, que em um banq nete politico, 
que lhe fóra offer·ecido ao chegar em p,.,r. 
nambuco, asseguràra em discurso que man
teria em sua inteira plenitucle tucl'.ls as Ziber· 
daães garantidas pela Constituição Federal, da 
qual .tcinto quiinto da estado11.l seria zeloso 
guarda. Ainda mais, coroo se vê de um opus
culo sob titulo de 0Go1'ernadar de Pernambuco 
aos 'Verdadeiros Republicanos, por elle proprio_ 
escripto e publicado em 1892, o seguinte 
(Zen.do): 

«Assim declarei, que não me havia encar
regado de n1mhuma empreitada eleitoral, en
tenrlen·lo que a ~colha dos candidatos devia 
ficar ao livre arbítrio dos parcirlos, não ca
bendo ao governo sinão o r1ever de manter a 
plena liberd.1de do pleito; que nesse sentido 
estava disposto a pruvi.tenciar com energia. 
emquanto coubesse na mrnba alçada, para 
impedir os abusos e os exce:;sos commum
mente postas em pratica por a utoridades par· 
tidarias ; que o cumpri.manto da lei seria a 
minha preoccupação dominante, nada signi
ficando o matiz pol1tico de quem quer que, 
sob a acção delia, viesse a cahir, não distin
guindo eu na applicação de suas disposições a 
amigos e adversa rios. 

Finalmente, manifestei-me decididamente 
disposto a moderaç_ão ~severidade de ani~o 
na distribuição de JUSt1ça; que me esforçana 
por garantir· nem só á amigos. mas aos ad
-versarios políticos, certo de que nada ha que 
possa justificar um governo republicano de, 

na applicação da lei deixar se arrastar pelo 
desvario da paixão partidaria.» 

Dous ilias depois da posse, o governador do 
Estado publicava a seguinte portaria 
(lendo): 

«Considerando que o regímen republicano 
basêa-se :obre o justo exercício da liberdarl e, 
definida pela lei e garantida pelos poderes 
publicas; 
Considera~do na necessidade de assegurar 

a expontane1 1ade das manife::;tações do corpo 
eleitoral na e colha. de seus mandatarias· 

Considerando que a livre apuração r1 a~ di
vergencias partidar1as, mediante os su:ffraa-ios 
populares, dignamente exercidos muito ~on· 
tribuirà para evitar os conflictos: que se ori
gmam de exagero das paixões politicas ; 

A:ttendendo a que no proximo dia 20 de 
maio se ha de proceder no Estado a eleição 
para o p1·eenchimento de -vagas no congresso 
Federal . 

Resolve declarar que, emquanto exercer o 
cargo, para que foi eleito pelo Congresso 
d_Pste Estado, será mantida a mais completa 
liberdade rie v to, garantindo a não existencía 
de 9hapas ou de candidaturas of(iciae; ; e bem 
assim que tornará e:tfecti va a responsabili
dade dos funccionarios rlu Estado pelos abusos, 
que commetterem r.ontrariando os intuitos 
politicos neste governo. 

O se.Cretario do governo o faça publicar, 
expedmdo as communicações necessarias. -
Alexandre Jose Barbosa Lima.» 

A' esta portairia seguiram-se 0utras identi
cas, em to las o capitão Barbosa Lima affir· 
mando as mesmas garamias. 

Deante de programrna tão prometerlor da 
reparação das injustiças, da protecção aos 
opprimidas, da restaul'ação da lei e da Con
si;ituição, desvanecerf!'m-se-me as inspressões 
dolorosas e eu comecei a admiJar o capitão 
Barbosa Lima, como_ um. desses governos, 
por assim dizer, providenciaes, desiinauos no 
momento a encaminhar a sociedade pol1tica 
na marcha ascencional evolutiva do regímen 
republicano. 

E' c1-rto que eu sentia já os rumores dos 
correligionarios do illustre representante do 
1° 11istricto, o Sr. MaJ'tins Junior, dos amigos 
que cercavam o capiLão Barbosa Lima, emfim 
de quantos o haviam eldto e contribuido para 
a eleição delle; mas, eu lançava esses rumo
res á conta de rlespeito, de contrariedade em 
que se achavam os que entenriiam que o go· 
vernador deveria entregar-se inteiramente ás 
suggestões do partidarismo exaltado e in· 
frene ! 

E eu, Sr. presidente, que logo após a revo
lução de 18 de dezembro descri da Republica, 
animei-me deante da attitude sympathica do 
novo goverdador de Perna1I1buco. 
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Não, não estava a.inda tudo perdido! A Re
publica nos dava bomPns cheios de patrio
tismo, dotados de uma orientação sadia, 
capazes de bem traduzir o id··al republicano, 
e eu cheguei a possuir-me de enthusiasmo, 
vendo á. frente do gove!'Ilo do meu Estado um 
desses republicanos sinceros, devot:ldos , de 
cuja mão desfraldava-se a bandeira larga, ge
nerosa, á cuja sombra os fracos, os victimado 
os opprimidos iriam receber a mesma coillmtl
nhão na igualdade dos direitos e no gozo das 
liberdades. 

Quem de vós tantos, que sois politicos, dei
xaria de applaudir a um governador assim, 
que sob auspicios tão sympathic1Js iniciava a 
Mm inistração ~ 1 

Ha de permittir-me a Gamara que con
tinue a narrar os factos que então desdobra
ram-se. 

o SR. JOSÉ MARIANO-V. Ex. nos está edi
ficando. (Apoiados.) 

o SR . GASPAR DRUMMOND - A brindo o ca
pitão Barbosa Lima franca. divergencia com os 
que o haviam elevado ao cargo de governador 
começaram a circular boato de que elle 
seria deposto, boatos que tomaram grande 
vulto e forçaram o governador a armar forte 
resistencia. 

Recordo-me de que, a convite do capitão 
Bnr bosa Lima em um daquellPs dias tão 
aziagos ao . ocego da familia pernambucana, 
fomos á. Palacio conferenciar a re. peito eu . 
José Mariano e o grande democrata brazileiro, 
de saudosa memoria, coronel Dr. Jo é Maria 
de Albuquerque MelJo. 

i:E1to já. não achar-se presente neste r P
cinto o illustre Sr. Miguel Pernambuco, para 
cujo testemunho appellaria. 

O SR JosÉ MARIANo - Não confirmava . 
Não está. escripto_ 

o SR. GASPAR DRUMMOND - Dirigiodo
nos a palavra o capitão Barbosa Lima, rle
poi de expor a situação critica, em que se 
achava ob ameaça de deposiçã'l, favorecirla 
pelo marechal Floriano Peixoto, terminou 
appellaudo para o no. so patriotismo, por in
quirir de nós, que eramos um partido grande, 
fürte, arregimentado e genel'Oso, se poderia 
contar com o nosso concurso em defesa da 
autonomia do Estado. 

Respondeu-lhe Jo é Mariano por assegu
rar-lhe o concurso solicitado, desde que elle 
gover~ador procul'a:va abr~~ar-se sob a 
bandeira de um partido, que Ja havia derra
mado o proprio sangue em defesa da auto
nomia e pela qual continuaria. a bater-se, 
fOS! e quen;i f~ _e que no . momento corporifi
casse o pr10c1p10 em pengo. 

Como que ainda sinto, hoje, a forte im
pressão daquella scena ! Via sob as minhas 
vistas o capitão Barbosa Lima, aq uelle mesmo 

que havia glorificado a revolução de 18 de 
der.embro, como que resgatando-se dos erros 
passarlos ao ~olicitar o auxilio rle Jos~ Ma
riano, cujo vulto . aureolado de generosidade, 
simpathia, mei:;mo perdão para as. culpas 
pa adas, agigantava-se naquelle rnstante 
de enrolanrto sobre a cabeça rlo governador 
de Pernambuco a grande bandeira do partido 
autonorrist<l. ! . 

Ao terminar a conferencia, di~se o capitão 
Barbosa Lima : não ha pacto político entre 
nó - com o qu~ plenamente concordou José 
Mariano. 

Mas ha uma condição a impor, disse oco
ronel Jo ·é Maria: « Si V. Ex. na grande 
lucta que vae empenhar, auxiliado por nós, 
fraquejar um só instante e houver de ceder, 
ante · passara. o governo ao Sr. Barão de Con
tendas> . 

O SR. JosÊ MAR.IAl"'<o-Com o que concordou 
o Sr. Barbos;t Lima. 

0 SR. GASPAR DRUMMOND - A ttenda a Ga
mara: o ba!'ão de Contenrlas havia sido de
posto quando vice-governador em ~~ercicio, 
pelos proprio que elegeram o cap1tao Bar
bosa. Lima governador do Estado! 

o SR. J ,. SÉ MARIANO - E se não o fizer 
di sse-lhe ma is José Maria - mato-o 1 

O SR. Gil.SPA.R DRUMMnND - E matava-o 
em defei;a da autonomia do Estado, como foi 
capaz de morrer em defesa ·' o direitos da de
mocracia brazileira ! (Sensação.) 

Todo::; quantos, naquella épocha, acom
panharam a corrente dos acontecimentos po
liticos de Pernnmbuuo, bem sabem que, si 
fru,.tou-se a depo ição, foi isso devido p1'.in
cipalmente a attidude do partido autonomista 
qo1e collocou-se ao lado do governador 

Conjura·1o o período. o capitão Barbosa. 
Lima passou a governar o E-tado entre as 
fortes ho ti lidades do partido de que~ chefe 
o Sr Martins Junior, e as sympathlas do 
partido autonomista.que cercava-o de grande 
apoio moral, até ri ne rebentou a revolta naval 
de 6 de setembro de 1893 

Foi por e sa occasião, que o capitão Bar
bosa Lima revoltou-se de um modo tris
temente celebre! Tendo sido um dos pri
meiros governadores que por telegramma, 
h•iviam protestado ao mareclial Floriano Pei
xoto completa olidariedade contra a revolta, 
mai tarde confabulava com Jo é Maria, José 
Mariano, Ann1bal Falcão, e outros em nm 
movimento revolucionaria em Pernambuco 
com o fim de retirar o concurso daquelle 
Estado..... · 

O SR. JOSÉ ~úruam:• - E de todo o Norte. 

O SR. GASPAR DRUMMOcrD . •• deixando de 
acompanhar o governo federal na . infeliz 
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campanha em que, segundo el!e proprio dizia 
em manifestodiri {ido ao povo pernambucano, 
se sacrificava a eterna cordialidade elas duas 
classes armadas . 

O que então se passou, desde a combinação 
do plano revoluciona.rio até á prisfio de Jo é 
Mnriano, Lourenço de Sá, Gonçalves Maia e 
out1·os e a fuga do coronel José Maria e ou tros 
é uma h istoria ele cobardia e trahições, em 
que o governador de Peroanbuco, na opinião 
do coronel José Maria.representou papel igual 
ao do conde d' Arcos, que iniciado na. glorioso 
movimento de 1817, quando o viu mallogra.do, 
converteu-se em verdugo do patriotus per
nambucanos, para attestar lea 1 clade á. realeza., 
que estivera prompto para tral1ir ! 

Não me detenho em historiar este capitulo 
rlo governo do capitão Barbosa Lima, que a 
Camara e o paiz inteiro ficaram conhecendo 
bem, depois da discussão aqui havida ares
peito , o anno passado e do manifesto aos meus 
concidadtios , publicado pelo coronel José Ma.
ria, e.m que turlo está narrado com a mais 
e crupulosa fidelidade . 

Apenas lerei á Gamara. para que seja pu
blicado em meu discurso. o manifesto que o 
capitão Barbo~a Lima, quando em confabuhi
ções com José Mariano, Annibal Falcão, José 
Maria e outros preparou para dirigir-se ao 
povo pernambucano . 

Eil-o (lendo): 
« Insufilcientemente informado dos prece

dentes políticos que neterrninaram na Capital 
Ferleral os su cce~sos de 6 de setembro e dias 
subsequentes e sopitarn de ju ·tos resent imen
tos que a t!Onducta clubia do governo federal 
para commigo, accumulara-me na alma, diri: 
gi-me, todavia, em 14 desse mez aos meus 
conterraneos, concitando-os a apoiaremos po
deres constitucionaes . 

Hoje, decorrido u m mez, durante o qual a 
tucta fratricida tem revelado nem só a impo
tenciadaquelle governo para manter a ordem 
mawrial, mas tambem a inanitlade do p1·o
gramma do contra- almironte Mello, em nada 
se modificou a minha opinião ar:ei ·ca da incom
petencia desse chefe para dirigir qualquer in
surreição qiie pretenda as sympatl1ias e as 
adhesões dos bra::.ileiros. 

JVão o acompanho, pois, nem posso reconlze
cel-o como chefe de n1011imcnto tendente à rei
vindicaçiio do qúe quer que seja de orgnnico e 
progressivo na política. brazileira. 

De novo me dirijo , pois, aos meus conter
raneos conscio da grande r~ ponsabilidade 
que nos ca.be a todos os pernambucanos no 
momento em que a cegueira das paixões 
tenta cavar profundo fosso que ser.are irre
conciliavei a armada e o exercito abeibe
rando-os de rancores e itntipath ias qu e nada 
justifica . 

Pernambucano, me dirijo, pois, aos meus 
conci•ladãos conjurandos >1 que não mais con· 
sintamos que o Norte collabore para o anni 
qu1llamento dos no sos generosos patricios do 
Rio Grande. 

Republicano, proclamo alto e bom som in
competente e criminosamente continuar o go· 
verno federa l , quanr'o pr0tende impor a 
bayoneta a qualquer dos Estados um chefe 
por tal fórma carecedor do amparo das forças 
tederaes . 

Federalista, enxergando em futuro não re· 
moto a desaggregação do collosso sul ameri· 
ca,no nas pequenas patrias normaes, não con
funrlindo os Estados com satrapias uependen· 
dente do validismo do eoverno central. 

Federação é alliança e essa só se póde fazer 
pelo livre consen timento dos Estado , cada 
um dos quaes nella rn conservará ou no se
gundo aos seus interesses primordiai::s con
vier ou não semelhante colligação . 
. Aos meus concidadãos direi hoje : 

E' já tempo de protestar: pro· esternos com 
a nos. a recusa systematica, digna e inabala· 
vel não con tribuir por fórma alguma vara 
alimentar a guerra que enlucta o sul. 

Neguemos o concurso dos nos, os braços, dos 
nossos capitaes, e mais que tudo, das nossas 
sympatbias á ingrata contenda em que se es
vae o melhor das actividades brazileiras 

Talvez possamo· chamar a melhores senti
mentos, a mais generosos impulsos os respon
saveis por tamanho infortunio . 

Retirem-se da arena po litica e não mais se 
degladiem os que não poderam ou não soube
ram bem dirigir os destinos que lhes foram 
confiados. 

Oxalá se extingam por esta fórma o milita· 
rismo e a agiotage u que em um e em outro 
campo perturbam as mel hores intenções e es
terilisam os melhores esforços. 

Emquanto não surgir um governo que real
mente dicte a lei e e faÇ'a obedecer e..scudan
do-se na opinião moralisadn.; e emquan to não 
vtrmo restabelecido o domínio regular rla lei, 
a concorclia e a paz entre os nossos irmãos do 
sul ; .i á qu e não nos é dado r estitui! -lhes a 
tranquilliclade e proporcionar-lhes clfas outros 
que não os de lucto e desolação em que ora 
immergem, não contribuamos para es e luto, 
não collaboremo nes a de~olaÇ'ão. 

Estar10 autonomo na Federação Brazileira, 
Pernambuco tem o direito de recusar todo o 
auxilio ao drama sangrento de que é scenario 
do sul. 

Pernambuco póc1e e deve deixar de acom
panhar o governo federal na infeliz campa
nha em que e sacrifica a eterna cordiali
dade das duas cla!'ses ai•madas e em que se 
t rucidam iTmãos que não acceitam o gove.ç-nq 
que o centro lhes quer impor, 
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_Não serão eleições feitas em rlias tão cala
lll1tosos . não oer:l o as urnas certamente des
amparadas por quantos se vão aterrando e 
d.esanimando r1eante de tanta rles illusão poli
tiea, que possa.m trazer o desejado remedia a 
tae' males. 

Não :-;&r,i. a celebrada magia do M11fragio 
P:ipular que poderá cicatri:>ar a charra da 
ana.1·chia. º 
ii Gove~no forte em cada. ~stado ~utonomo na 
ederaçao, governo que so o sera quando in

YesLirlo da faculdade con -titucional dP. dicta r 
ªlei. ;ipoiado no concurso das opiniõe- <1ig-ni 
~cauas peh• plena li berd<ule espiri tua.l e fisca-
1saclo pelos representante~ das cla~se pro

rluctoras que rleem as leis r\e meio e vrrifi
quem os b11lanços an nnaes . tal se nos afigura 
o regímen politico a ser corajosamente in ti
tuido . 

. Que o façam os Esta.r!os cuja virilidade a 
hi storia a.ttesta. na.-< Juctas que regi,,tra con
tra todas <JS mr•dalidades . 

Que o faça o energico , o generoso, o aud az 
Per nambuco de 18 17 a 1824 . 

Revivamos as tradições da Confeder·ação do 
Equador; relernbl'emos os en ~inamentos dos 
companheiros de Guilherme o taciturno e 
Ba.rneveldt. ; rememoremos O' dias audaciosos 
ele Guam.rapes e de 6 de mn rço. 

Pernambuco terá reconquist.ac1o o posto que 
lhe assignalarn as suas glor1a5 republi ca
nas » 

O SR.JnsE: MARIANO- Eu o tive em minhas 
mã.ns. Ahi está o Sr. Annibal Falcão para 
confirmar . 

O SR. GASPAR DRUJ\1i\rOND- Dur~nte a pri· 
são de .José Mariano e outros mui tos au tono· 
mistas. durante a foga de oatros que foram 
perseguidos.principalmente o corPnel flr . José 
Maria, o capitão füi1·bo~a Lima tornou- e 
senhor absolu to do Est;ido de Pernambuco. 

O SR . .TosE: MARIANO- E saiba a Gamara , 
que quando eu e. tava preso no Recife, elle 
mandou-se O'.• erecer ao Marechal l"loriano 
Peixoto para fazer-me tran:-portar parn. aqui , 
por modo muito .'ttmo,ai·io ... 

o SR . GASPAR DRUMl\IO:\D- Pois bem . Ape
zar el e turlo ,das fraudes empregadas das vio· 
lencias commetticla .e el as perseguições prat i
cadas nas eleições federaes de 1° de Março. du
rante a 1e.vol ta, o partido autonomini ta, 
su~peito de revoltoso conseguia eleger seis re
presentantes. tendo o governo perdido com
pleta e estr ondosttmente o pleito 110 1 n distri
cto. isto e, na Capital Federa.l , onde não pôude 
eleger, a.pezar de tu"o, um só deputado, nem 
me mo pela representação da minoria. cuja 
victoria aliás coube ao Sr . Martins Junior . 

A es e plei_t~ s~gu io-se .ª eleição para. pre· 
feito do mumc1p10 da capital, vago pelo falle
eimen to do Dr. Manoel Pinto Damaso, 

Maiores fraudes e maiores violencia fo. 
ram novamente commettid::is, e. não ob tante, 
venceu o partido autonomi ca, conseguindo 
eleger prefeito o Dr . Estevão de Sá, um dos 
car·acteres mais clistinctos pela dedicação á 
causa. pub li ca e inquebrantavel firmeza de 
princípios pofüicos . 

Pois bem. não se conformando com a rler
rota, o governador ob pretexto mais futil, 
como por falta de g1·ades nn.s secções pa1·a se
pa.ra.1· t\o r ecinto a mesa eleit01·al e sem esta.1' 
autorisaclo p n r• lei alguma, que seria em to''o 
ca o attentatoria <.la.autonomia munic1pal.barn 
da federa ç-ão . inventou um recurso para si 
mesmo. a que den provimento annulla.ndo a 
eleição. 

Não e safüez com isto . Devendo marc~ r 
immediata.mente, segundo prescreveu a qo!:l
stituição Política r'o E tado, a nova elmçao 
di ignou-a para longo tempo e: por fim, como 
que rli -pontlo-, e á tudo arrastar contanto que 
vencesse-a. antecipou-a . 

Firme no JJOsto de combate o coronel Jo é 
Maria rennia os amigos poli t.icos, arregimen 
tou o partido, di poz os p lanos da campanha 
eleitoral e entrou nella com a grande rorta
leza de animo. que a extrema ile~icação á 
causa publica con, egue commumcar aos 
grandes patriotas . 

E reso lveu que o candi'lao seria o ipesmo. 
já uma vez victorioso, embora a eletçao an
nullada pelo de<potismo e mai. : que o voto 
seria tle coberto, uma vez que o regulam r~nto 
eleiroral o permittia 

Embalde ee lhe fez vêr. que o voto assim 
compromctteria a mui.to amig< s, U1! empre
gados puLllcos e out.ros em relaçoes de cle
pendencia para com o governo do Estado . 
lnquebranta.vel em suas resoluções, o co
rouel .losé Maria insi ·tio a llegando que os 
tímidos e fracos não comparece> em ás urna . 

Por sua vez o governador do Estado em
prell'a va todos os meios, quaesquer que tos
sen.;". con1anto que ga1·antissem a victorin. 
official. desde n. orgaaisaçü,o de mesas eleito
raes sem o concurso lega.l de mesa.rios da 
opposição atê tudo ma.is quanto se tizesse 
preciso ! 

Nas vesperas do pleito , o coronel Jo:;é Ma
ria contava e a todos a.sseg11rava a derrota 
do goYerno, o que era gera lmente p1·es1:mtido 
pelo enorme enthusia mo do povo. 

Chega o dia da eleição. Em algumas das 
secções , onde o governo não contaria um 
voto siq uer, não se reunem os mesa.rios of
flciaes , mas o povo acclama mesa.rios, 01•ga
ni8a- se mesa e perante ella votam os eleito
res ela secção. deixando rlcpositados ('IS re
spectivos titulos; em outras ~ecções , as mesas 
ofticiaes unanimes não admfttem fiscal por 
parte uo candidato da opposição ; dive~sn.s 
sã.o· invadidas pelos agentes da força publica, 
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uns disfarçados, outros mesmo sem disfarce 
e o corpo eleitoral é dü·pensado. 

Chega, emftm, o momento fata.l ! Perante 
uma das mesas eleitoraes que recusa. a admis
são do fiscal da opposição e o voto descoberto 
autorisado no regulamento eleitoral, o co
ronel José Maria defende o direto do eleitor, 
pede o cumprimento da lei, protesta pelo 
principio da rlemocracia e exige o r•,sp~ito ao 
r egimen republicano ! Pois bem, nesse mesmo 
momento é elle assassinado, officialmente. 
para garantir a victoria do governador!! ! 
\Sensação.) 

E foi por este modo, edificante e h_umano 
que o capitão Barbosa Lima garantm na
quelle plei to eleitoral, para sempre memo· 
ravel, o exercício do voto descoberto . esse 
mesmo voto, acerca do qual em Mensagem, 
dir~gida ao Congres~o no anno de 1893, elle 
assim se expressava : . 

« Taes são a lei eleitoral que podera re
sultar de uma judiciosa revi~ão do esta.tuto 
provisorio, JJromulgado p~la JUnt~ governa
tiva, e do qual destacarei como digno de ser 
con~ervado e ampliado como unico susce
pti vel de ser apurado o voto descoberto, me
dir la que poderíeis c:omplern~ntar com a per
mis,ão de voto por dele><açao effectuada em 
instrumento publico, devidamente formul do 
com as necessal'ias cautellas. » 

M is, como tudo isto define bem P. fórma 
perfeitamente a feição moral do actual gover
nador rfe Pt>rnambuco? ! Como nesta ex
pressões, confrontadas com a pratica em con
trario, está bem retratado aq uelle mesmo 
positivista, que depois de haver sustentatlo a 
revolução de 18 de dezembro de 1891, por 
entender que o futuro e o presente são filhos 
legítimos do pas ado, pretende que o passar lo 
tenha si<.lo revolucionariamente cancelado ! 

E vemol-o revelando-se nas mais palpaveis 
contradicções até em cousas mínimas! 

Quer a Camara ter mais u ma prova~ Pois 
bem; vae tel-a, agora mesmo, á proposito 
daquella celebre concessão de loteria, feita 
pelo governa.for do Estado a José Gomes Fer
r eira Maia, 

Não é á.illegal).dade rla concessão sob o ponto 
de vista da falta de concurrencia , ao pri vile
gio odioso, ao direito condemnavel de tr:i.ns
ferencia e ou1ros pontos, hontem, tão brilhan
temente explorado pelo meu distincto amigo 
e collega Gónçalves Maia, a que me refiro de 
momento. 

Quem desconhece, que a loteria constitua 
um jogo pernicioso aos costumes politicos? ! 
Quem ignora, que o programma republicano 
condemna a loteria 1 ! 

Si é preciso, soccorrer- me da autori
dade de algum moralista republicano, não 
tenho duvida em fazel-o. Ouça-me a Gamar a. 
(Lendo): · 

«A loteria é um jogo de azar; explorando-o 
como fonte de renda, o Estado equipara-se 
ao~ indivir1uos que fazem de se vicio meio rl e 
vida, justamente estygmatisado pela moral.» 

Commina pena de prisão e multa o no "O 
Codigo Penal, arts. 369 e 370, que assiro 
cLas ·ifica como delictuosamente adquirido o 
lucro c:ue provém do jogo, em que decide ex
clusivamente a sorte. 

E o que é delicto, o que é vicio quando pra
ticado pelo individuo, não deixa de o ser, 
quando praticarlo pelo E tado. 

Feia incoherencia é profl.igar a immnrali
dade e entretanto não hesita em aproveital-a 
como recurso, que produz dinlrniro á custa 
da degradação rle costume, assim anímada 
pelos porleres publicos. 

Nem se objecta que por esse meio se tem 
em vista amparar in titutos de beneficencia
seria. r ecorrer ao condemnado: o fim justifica 
os meios. 

A politica republica.na n ão se divorcia da 
sã moral. 

Quer saber a Gamara quem é esse moralis
ta republicano. que abrazarlo no fogo ardente 
das convicções prPga a sã doutrina~ ! 

E' o mesmo que sem concurrencia publica, 
com a clausula immoral da transferencia, 
concede um privilegio odioso de loterias pre
cisamente áquelln., cuja pretenção por vPzes 
inrlPferio e ácerca da qual externou em Men
sagem, dirigida ao Congre~ o do Estado em 
6 .ie março de 1893, os conceitos que acabei 
de ler! l ! 

VOZES- Oh! Oh! 
o SR . GASPAR DRUMMONl> - Com um go

vernador assim. de tanta capacidade adminis
trativa, de estatura politica tão extraordina
ria,é facil de conhecer-se quanto Pernambuco 
está fóra da ordem legai e constituciona,I ! 

Alli todos os direitos, toclos as garantias, 
todas as liberdades estão annulladas ! 

Onde mais o direito de petição que o povo 
exercia. reunindo-se nas Praças publicas, 
fazendo 7lieeting e dentro da esphera consti
titucional, agindo na gestão dos publicos ne
gocios? 

Es e direito tem sido esmagado sob as patas 
r1 a cav,,Jlaria ofilcial e rasgado pelas baione
do,, janibaros do governo ~ 

A liberdade da impren a com a qual na 
phrase do dulcissimo poeta das Meditações, se 
conquista todas as libe:'.'dades perdidas, foi sru
ciclada de um modo barbaro mas original, o 
unico compati vel só com a crueldarle da tyran
nia, forçando-se violentamente ao redactor 
em chefe de uma folha opposicionista a en
golir, em fórma de pílulas, pedaços do nu
mero do jornal, onde havia sido public!tdo 
uma estrophe referente ao governador e ist o 
depois que a soldadesca infrene quebrou os 
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prelos da typographi~, empa~telou typos e 
inutilisou grades e caixote atirando os des
tr0ços ao lixo. 

Não estou fantasiando - Alludo ao caso 
muito conbecido, de que foi vic~ima, este 
mesmo anno , o bacha~el Argerniro Arocha, 
ret.lactor principal da Ga;;eta da Tarde! 

Alli as urnas eleitoraes, em vez de reco
lherem os su:ffragios do povo, n· s grandes 
rl ias em que elle é convidado a exercer os 
direitos de sua soberania, reco lhem sim , 
mas as ciosas da representação política., 
porqne o comicio converteu-se na em boscada 
armada ao assassinato rlos apo tolos da de
mocracia. 

O proprio governador do Estado, quando 
olhar para a Gamara escura de sua conscien
cia, ao sentir o remorso do muito que po
deria. fazer em pról de seu Estado natal se 
em beneficio de Pernambuco votasse o seu 
talento e a sua força de vontade. ha de tre
mer deante do especrro de cada uma das 
liberdades.que trucidou e que, como em uma 
visão dantestica, bão de surgir-lhe, atur
clindo-o com o côro de imprecações a· mais 
impiedo,as ! E denfre a sombra irnplacaveis 
u ma ha de arrancar-l he muita-. veze o som no 
- a r1o coronel .José Mariaa,sassinado quando 
com todo civismo batia-se em defeza dos cli
reitos populares ! ( -\poiados.) 

Antes rle concluir, permitfa-me, Sr. pre
sidf'nte, que eu ret"llte o argumento. hontPm 
em disc11s ão adduzi ,10 pelo Sr . Medeiro e 
Albuquerque., e com o qu,1 I supp.õe elle que 
está reso lvida fl. questão do prazo governa
mental do capitão Barbosa Lima . 

Na opinião fio illustl'e representante de 
Peruamlluco, não deve haver mais questão, 
de de que o C•mgresso do Estado acaba de 
marcar á a eleição do governador e vice. 
governador para 7 de dei:embro do corrente 
anno, declarando que o actua.l período go
vernamental do capitão Barbosa Lima ter
minará a 7 tle abril no anno vindouro. 

Antes de tudo contesto a um Congre~so com 
poderes ordinarios. competencia para inter
pretar a Constituição do Estado, competencia, 
que só um Congresso Con tituinte póde ter . 
Mas. quando cnmpetente fos e, hão ficaria o 
gover o federal <• brigado a conformar se com 
a deci>ão do Con$!re o Esta'1ual desde que el'a 
offende se a fórma republicana federativa.. 
que aquelle governo e obrio-ado a manter, 
para o que pelo art_ 6°, n. 3, ~a ConsLituição 
da União, está autorisarlo a intervir nos ne
gocios geruliares dos E tados _ 

Quero com isto dizer que a interpretação 
dada pelo Congresso do E,tado não resolve a 
questão; que uão alI'ecta sóme.nte á Consti
tuição Estadoal. mas tambem a Constituição 
da União . 

Camara V. II 

Imagine-se que o Congresso de Pernam
buco. um pouco mai ab~urdamente do que 
fez . entendesse que o capi tão Barbosa Lima, 
eleito apóz uma revolução. devesse governar 
perpetuamente. Nes1 as condi_ções ,. pergunto, 
·i o governo federal deveria deixar de m
tervir ! Não ha quem o affirme ; logo o facto 
do Congresso haver imerpre~ado o caso, 
in absoli1to não resolve a questao. 

A allegação, de que o Co~gresso F~deral 
.iá re ·olveu questão const1!uc10 11 al, mais ou 
menos identica. com relaçao ao governo do 
Marechal Flul'iano Peixoto, não aproveita ao 
c:i. o de Pernambuco, já porque a in.ter:pre
tação par·tio da p1·opria qamara Constitu~n~e, 
ja porque não a:ffectava a uma . Const1tu1çao, 
que e~ ti vesse sujeita aos preceitos constitu
cionaes de outra, r.omo succede quanto_ a dos 
Estados com relação á da União. ( Apoiaclos.) 

Senhores. grande é a re pon abi~idade ~o 
pari.ido federal : taman ba. 9ue, s1 eu na.o 
acredita se no futuro ausp1c1oso da democra
cia. convencer- me-bia de que a acção ne
fas ta do partido federal no Brazil está dis
sol vcndo a Republica ! (Apoiados e não 
ap11~ados .) 

Quando vejo tantos Estados_ pe~turbados 
em sua vi1la orcranica e const1tuc10m1l sem 
que ha.ia uma s;lução, e o que mais. digno de 
nota se torna, partindo dos propr1os .gov~r; 
nos e. taduaes a desordem e a anarchia. soa 
ar·ção do pa1·tidarismo po so att1 ibuir a at-
titudP do po lerei; feder.1~s ! . 

Mas. que visa entre no, o ~artid_s> federal~ 
Que ob.jectivo tem ~ Esse partido nao procede 
de uma :filiação bistorica, não obedece a uma 
corrente de idéas ou gerou-se de si mesmo ~ 

Por ventura o' partido fede~al J:>razileiro 
ignora quaes O" elementos _ b1:::toric_os que 
determinaram a formação aos partidos na 
grande União Norte America_na. ~ ! . 

Alli os partidos políticos. tão impu lsu~nados 
desde Hamilton e J e:lferson, secreta.rios do 
tbe.ouro e dos negocio~ es trang•·iros, teem 
programmas politicos e postos assignalados 
de combate. Emquanto que o partido federa
lista procura enfeixar maior somma de 
pode.r nas mãos do governo central_. o ~artido 
r epublicano bate-se pela descentrahsaçao, re
partindo a acção governativa pelos Estados. 
No proprio Congre so americano, um defende o 
protecioni~~º· outro _su tenta o livre cam_b~, 
doutrina alh agora trmmpbante com a ele1çao 
do presidente Cleveland . 

Mas :t este respeito, quaes são idéas do par
tido federal entre nós '? Desconheço-as. 

E notem bem, nos E tados Unidos da Ame
rica do Nol"te, o Supremo Tribu~aJ de Justiça 
é o interprete final da Const1tmçao, por tal 
fórma que tem o grande poder de annullar 
actos do Congr es o Feder" 1, bem como os dos 
Estados, uma vez que reconheça- os contra-

!16 
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postos á Constituição, vai vula qne não temos. Provei que Pernambuco é um Estado liqui
m~ devemos ter, do mesmo modo que não darlo pelo despotismo, i11reliz Estado onde os 
ex iste na. Constituição e ·cl'ipta claquell ~ povo direitos, as garantias e as liberdades politicas 
e, no emtanto, é alli praticada. estão de todo annulladas. 

E' que, como deveis saber, e agora mesmo o SR. JosÊ MARIANO - Aié mesmo o 
acaba de accentual-o o grande escriptor e habeas-c-. rpus ! 
estadista brazileiro .Joaquim Nabuco em um 
brilh ·inte estudo acer ca de Balmaceda. em O SR. GASPAR DRumrni'\D ... até me-
todo povo, alem d«. Constituição escl'ipta., que mo, cn1i!lo n.c·ab~L de lembrn.··. o JUPU illi~tre 
é o estatuto basico. ha uma parte não es- collega e r1istincto amigo,o habeas corpiis, que 
cripta na Constituição da Inglaterra, não es- na propria Capital Federal em plena vigencia 
cripta na Constituição da RPpublica Norte do estado de sitio, não se su pendeu inteira
Americana e qoe tambem não est á escripta mente ! 
na Consttui ç·ão d:.i. Republica Brazileira, mas Que mai:> resta em Per nambuco para ser 
ba de praticar-se. demolido?! ! ! 

O SR. NrLO PEçANHA - E' a Consti tuir.ã0 , Será crível que deante de situação tão 
que se faz todos os dias . descommunal o governo da União não se 

mova?!!! 
O Sn . GASPAR DRUiillIOND - Quizera que Praza nos céos que o actual Presidente da 

0 partido federal. que assume actualmen- Republica, cteante dos attentados flagrantes, 
t 9 a responsi hilida.de d:i. gestão poli tica inauditos, de tortos os dias, commattidos pelo 
do paiz, se definisse P 'T uma ou outra escola, governador de Pernambuco, em lucta contra 
intervencionista ou não, decidindo-~e pela a Constit.uição r'aquelle Estado e a ela União, 
descentralísação da acção governativa espa- possa ab:i.ter essa mumlba cllineza de uma 
lhada nos Estados ou pela concentr •ção do política anti -intervencionisfa, que circunda 
poder nas mãos do governo central. tendencia completamente o centro, fechando-o as justas 
para o unitarismo, que já e ·tã. sendo muito aspirações dos Estados! 
accentuarla. na Patria de 'il\Tashington. Praza aos r:éos que po>s:i. elle quebrar essa 

O SR. MARTINS JUNICR - Pelo menos para rigidez de marmore, essa impassibilidade 
a maior concentração ele por~eres na União. granitica e in tervir para libertar do jugo rle 

O SR. EDUARDO RAMOS - Isso es tá se d:i.ndo uma clictaclura humilhante. das garras de 
tambem na Suissa. uma oppressão cruel, a um grande Estado, 

o SR. GASPAR. DRUMMOND _ Quizer:i., em- que tem tambem <lireito a gozar dos_ benefi
fim , que esse partido se resolvesse, se pro- cios ela Un ião. jã. que outra coma nao tem 
nuncias~e, ou ,aJ va.ndo os Estados, actual- sido até hoje nesta Hepnblica, com pezar o 
mente compromettidos e entregues a dieta- digo, sinão a besta de carga dos pesados im
duras , ou soliriario com os dic tadores, assu- postos e o farto mercado onde o governo mais 
mindo a responsabilidade das cala.midarles se abastece de carne humana. para. o mata.
com que ellas estão desgl'açando os Est ados! douro da guerra civil!! ! 

Velho e leg-endario leão d0 Norte, ymbolo O SR. JosE MARIANO - A que tão não b T 
pó~edeixa r de s~r resolvida. davalorostt Patrh1 pernam ucana! u, qne 

com os t eus rugido. frementes · foste o pri
O SR. ARTHUR ORLANDO - Pois si o r,ar- meiro a acordl1r nas regiões americanas o 

tido feder11l é que susrenta os governadol'es ! instincto ,1a. liberdade. fundando em 1631, uas 
o SR. GASPAR DRmr:uoNo - Prometti, Sr. serranias e mattas virgens de Pernambuco, 

presidente, discutir o assumpto, revestindo-me a. primeira Republica . ainda selvagem, a 
cl<t maior calma possive l; affastHndo-me, tanto Republica dos Pa.Imares ! 
quanro p.1desse, dos argumentos pe-.oaes ; Tu, que ai nda roste o primeiro a bater-te 
evitando, emfim, tr;1zer par.1. a bigorna de pela integr idade do teu so lo, l'epellinclo em 
um deb;tte e.;teril a reputaç·ão de collegas e 1654 0 j ugo do batavo invasor! 
sobre el!a malhar infructiferamente. Prezn- Tu, que ainda em 1710 fizeste o primeiro 
mo, que . o conse!{ui e a. Gamara dará teste- pronunciamento em pró! da Republica, pro
munho a. respeito . (Apoiados geraes . ) . clamando-a pela. voz de Bernardo Vieira de 

Occupando-me do governador do meu rnfe- Mello. no Senado de Olinda! 
liz Esta.do, circu mscrevi-me á. adcluzir ar- . 
o- umentos surr•reridos pelei minha intell igen- O SR. JosE. MARIANO- E V. Ex. accrescente 
~ia, mas semc~escla de sophi~ma, por isso 1 as datas gloriosas de 1817 e 1824 ! 
que todoi:: elles vinham fo~t~~ecidos do intimo O SR. _G,\SP_:l.R DRmruoND - Tu. ~el~10 e 
das minhas siuceras conv1cçoes . l legendar10 leao do Norte, que o patr10t1smc 

Com o e tylete ela critica reri o homem do sagrou-te beróe , n. epopéa cantou-te as glo
Estado, o homem publico, sem que qualquer rias e a hfrtoria glor i ficou-te em uma. apo
golpe visasse a. indi vidua.lirlade particular. tl1eose de aurora boreal: não te convertas no 
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leão ria fabula, a que ten fam rednzir-te hoje 1 Porventura não v~mos em sua :\fe~sagem 
os que por umfl, irrisi:io rnordrnte. pm· um o l1onrado r. Preside nte da R<-'pubhca,.ao 
escarneo atroz, pol' uma suprema afi'ronta, mesmo tempo que ~mrma. _Juiver- e abst:do 
querem que o teu homerico valor esteja cor - de in t.ervil' nas que~toes polltica~ dos Estados , 
por ificado nes e clictador. que ;1 caric:atuJ'a jâ. por lbe parecerem. e u.:.anhas a hypo~~eses 
figur, u de tigre sanhudo a receber nas flau- do art . 6° da Const1tmça'.' Federal, :pedn que 
ces os dardo, da 1mprem-a civifüada! o Conuresso dê providencias a respeito com a 

Não; não o consintas ! De~pe1• ta r1:1 lethar- rnaxi ma urg<>nc~a ~ . cr Zé • 
gia em que que!'em fazer-te snccumbir! Realmente esta escr1pto na Mensa.,em ( ). 
Ergue tua coma e saco'1e de t <>u dorso alti vo «Abstive-m e r1e in tervi r naquellas ques-
o dictador vampi ro. que está fazendo a podre- tões por entender que nenhuma se llOdi~ ca
cer as earnes da Hepubl ica, ainda não far ta pitular nos "asos em que. por excepcao, a 
elo sangue elos teus fil ll os. que morrem em Constit uição autorisa a intervenção do go
defesa da l iberdade!! ! (Apoiados ; m u ito bem , veruo federal nos negocios peculiares aos Es
rnu:t·o bem. S(1.lvas de z1almas nas galerias . tar!os . 
O oraclo1- e abraçado por m.ititos cios seus cotle- « A gravidade destes factos, que infeliz-
gas presentes.) mente se estão rcp1·od uzinclo, impõe ao qon

irres•o Nacional o dever de. com a rnax1ma 
O Sr. A.rthur Orlando _ Sr. urgencia, prover a respeito. por meio de uma 

presidente. Srs . deputa'' os ! Diz 11 m bello Jei que regule a soluÇl:to das collisões, como 
espirita. tã.o profundo pensador qu<'io bri- as que vos apontei, e que teern grandemente 
]bante ernriptor, que 0 soldado v;:ie à. guerra, pt•0jll'licado o horn and;:i,mento dasadrninistra
desafia a metralhadoral', a:ffronta a morte, ções de alguns Es taclos. » 
pas,a por rima de centenas de cadaveres . e . Ha, porém, manifesta contradicção entre 
quando volta da campanha. si lbe pe1·gun- estes dous pe1'ÍOdos . 
tam o que •e pa sou, responde : «Não sei» . Si 0 Presidente ela H.epublica e mcompe-

«E sempre as im em tu 'o o mais na vida, tente para inter>ir nas queslões a que se re
continúa o me~mo escriptor . O moço amei. a rere ,1 Mensa.gem, tambem não deixa de sel-o 
mulher. arlm irave l.men1e bella, di vinarne11te 0 Con!! resso . 
boa, m l idéas lhe u rgem ao cerebro, como Senhores 0 CU.ngresso não tem mais com
folhas nas florestas, e ent ret;1 nto, quan do petencia pa'.ra intervir nos negocios peculia
chega o momPntn ele lhe dirigir a palavra . r es aos Est ados do que o Chefe do Poder Exe-
tudo some-se como por i>ncanto » cutivo . 

Sr. presidente, commigo dá-se a mesma o congresso só póde intervir !1º~ term_9S 
cou~a. ela Constituição, e dentro destes ln!11tes nao 

Aeont,,ce que algumas vezes interesso- me ba primazia ele u m poder poht1co sobre 
por u ma que,tão, vêm-me ao cer ebro al- outro. 
gumas idéas, e. entretanto. quando chega a Além de que os poderes politico~ são i~uaes 
oc<'ai>ião el e occupar-me do assumpto, sinto entre i como oraãos da soberama nacrnnal , 
simplei>mente o vacuo no espirita . uccerle que a coºnstituiçi o não faz di>stincção 

O que se tem pnssaclo aqui na Gamara. em quando fa.ll.a em Governo Federal. 
relação ao negocios dos Estados, faz me Jem- Portanto, senhores. si o Presidente da .Re
brar um costume que exi tia na antiga Republica, é incompetente para intervir, o 
Grecia. me mo se dá em relação ao Congresso . 

Na velha Hellacla , dado o caso de molest.ia Fallaudo no :ut. 6: em governo federa l, a 
grave. a fam ilia t ransportava o doente para constituição não quiz referir-se exclusiva
ª porta r1a rua e cons11lfava. os transeuntes . mente ao Presidente da Republica, e sim á 

Esta pratica original, affirma a traclicção, somma. total de todos os poclerns políticos , 
aproveitou não tanto ao. doentes corno ao isto ê ao Poder Executivo, ao Poder Legisla
celebre Hypocrates , que deste modo veiu a tivo e' ao Poder Judiciario . 
aprendi>r a medicina do ~ eu tempo . N p A · d · o iro-

Senhores, trazenrlo ao conheciment o da Ca.- O R. ILO EÇAi\"ITA- pma o; e ~ 
verno nacional . mara. os erros , os crimes e os desatinos que 

teem sido commettidos nos Estados, RS r~spe- O SR . ARTIITJR ORLANDO- E' este o espírito, 
tivas deputações l'stão fazendo verda,ieiros ê e~ta a lettra ela Constituição. (Apoiados.) 
cursos ~e pallwl?gia sodal; mas para que, _Jo art. _6° falla-~e em Gov~ri:io F~deral ; 
Sr. presidente, l aqueUe que dev ia r epre- po1 bem, .. 1 este ar t . 6" se rele1:1sse s1mples
sentar de Hypocrates, está a atirar sobre os mc>nte ao Chefe do Poder Executivo, resulta
ll ombros alheios :t tarefa du ra, ê verdade. , ria o absurdo de no art . 8° sómente o Chefe 
porém que em todo o caso lho cumpria, de do Poder Executivo não poder estabelecer 
fazei: a t li cra.pent ica de seu tempo ~ prefürencias, em relaç·ã.o aos portos do Bra-
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zil, rle uns sobre outros. Entretanto, no 
art . 8° falla-se em GoveT'no Fede ·a!. 

Quem se der ao trabalho de ler a Constitui
ção verá que. sempre que ella quer rererir
se ao Cbefe do Poder Executivo, emprega 
as palavras- Chefe do Poder Ercecu ivo
ou então- Presidente da Republica; ao passo 
que, quando se refere á som ma total rlos po
deres, emprega a expressão- Governo Fe· 
deral . 

Tinha necessidade de estabelecer esta pre
missa para resol vPr si em face da Constitui
ção Fe"eral tem loga:r o requerimento feito 
pelo illustre deputano o Sr . Martins Junior. 

E' sabido que em ma.teria de intervenção 
existem cli versos systemas . 

Quem ignora, por exemplo, que os E' tados 
Unidos propenrlem para confiar a guarda su
prema dos direitos, quer da União, quer dos 
Estados. a solução rlos conffotos políticos, ao 
Porler Juciiciario ~São os tribunaes os encar
regados de decidir da Constitucionalidade 
das leis e dos actos invocados perante elles . 

Na Allemanha, porém, tratando-se de ~m 
confiicto entre os Estados e a Confederaçao, 
intervem em primeiro logar o Coo elbo 
Federal, mas intervem para resolver diplo
matica.mente, e, si não consegue o que tem 
em vista, Antão o Reichstag e o Conselho 
Federal decidem de commum accordo. 

A':-é 1874 a Suissa ~egniu o exemplo da 
Allemanba; mas, pela Constituição de 1874, 
confiou ao Supremo Tribunal Ferleral as 
attribuições que competiam á assembléa 
federal. 

Referindo-se aos dous systemas, ao dns 
Estados Unidos e ao da Allemanha,diz Blunt
schli que o primeiro é incontestavelmente 
bom para as épocas de paz. mas insuffic1ente 
para os tempos de agitação, e que o segundo 
tende ao unitarismo, medindo-se a compe
tenc1a do pocler federal sómente pela conve
niencia e necessidade da intervenção. 

E' o que existe com relação a theoria . 
Mas, senhores, com relação a nós, em face 

da no sa Constituição, como havemos de 
decidir a mataria da mtervenção 1 

Aqui é que está o nó da questão . 
Tenho ouvido fa.llar em regulamentar o 

art . 6° · mas ignoro que se tenha dado 
tal regulamentação relativamente a disposi
ções congeneres ao art. 6° da nossa Constitui
ção, quer na Suissa, quer na AUemanha, 
quer nos Estados Unidos; e, entretanto, SfÜ 
que naquelles paize15 tem-se dado a inter
venção do governo federal por occa.sião de 
conflictos politicos. 

Para não citar ~ioão um ca.~o. lembrarei que 
nos Estados Unidos , por occasiãn de um levan
tamento de diversos Estados, o Cungr. ·sso Fe
deral votou uma lei autorisando o Presidente 

da Republica a intervir, e a intervir do s~
gu inte mo 'o-dividindo os Estados em d1· 
versos districtos militares e nomeando para 
cada um delles um interventor militar, ar
mado de plenos poderes, até mesmo o de des
tituir os governadores, caso fosse neces
sario. 

Me parece, senhores, que, para o governo 
federal mtel'vir nos Estados afim de manter a 
fó1·ma republirana federa.tiva, não tem ne
ces~iclade algun a de recorrer 11. regulamen
tação do art. 6" ; basta combinar o art . 6° 
com o art. 34 n . 33 rla Constituição . 

Com e1feito, o que diz o art. 611 da Consti
tuição~ 

Que o governo intervirá para manter a 
fórma republicana federativa . 

No art . 34 n . 33 está escri pto que com
pete ao rongresso Federal decretai· as leis e 
resoluções nece~sarias para o bom funcciona
mento dos poderes pc•liticos. Mas, senhores, 
que poderes são estes~ 

Necessariamente o Poder Executivo, o 
Poder Judicia.l'io e até mesmo o Poder Legis
lativo, quando o Presidente. não sanccio
nan'1o a lei que for decretada pelo Con
gresso, e te tiver de decidir por dous terços, 
tanto mais quanto o Presidente da Republica, 
sa nccionando ou não uma lei, o faz como 
parte do Poder Legislativo e não como Chefe 
do Porler Executivo. 

Portanto, me parece que não ba necessi
dade de regulamentar o art. 6° da Con,ti
tuição, afim de que o Governo Federal possa 
intervir sempre que em qualquer dos Esta
dos se attentar contra a fórma republicana 
fedeiativa. 

Estabelecirla esta premissa, tenho necessi
dade de entrar em uma outra ordem de con
ideraçôes, afim de indagar si o caso de Per

nambuco está co.mprehendido dentro da hy
pothese da Constituição. 

A hypothese, a que me refiro, é a de atten
tado contra a fórma republicana federa
tiva. 

Desejava fazer abstracção do que se tem 
pa~sado em Pernambuco, porque, corno rl isse, 
as represeotaç.ões dos Estarlos e:.tão fazendo 
verrladeiros cur~os de pathologia social; 
mas. infelizmente, para e tabelecer a segunda 
premissa, tenho necessidade de entrar na 
aoalyse de algum; factos succedidos no Es
tado que represento . 

Prometto, porém, toda rapidez na exposi
ção dos acontecimentos, fugindo o mais pos
sível do terreno r1as personalidades. 

(Neste ponto, terminada a hora, o orador 
pede que lhe -eja mantida a palavra para o dia 
seguinte, o que llte é concedido.) 

Fica a discussão adiada pela hora, 
Vão a imprimir os seguintes 
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PROJECTOS 

N. 69- 1895 

Autorisa o governo a abrir um credito sup
plementar de 600: 000, à verba do n. 38 
do art . 2° da lei do 01·çamento vigente. 

livro rubricado na Junta. Commercial desta. 
capital, na conformidac!e do § 3'' da tabeUa 
anuexa ao decreto n. 596, de 19 de julho rle 
1890, sendo e'se augmento dividido igual
mente pelos empregados da secretaria da dita 
junta., a excepção do secretario, por já per 
ceber emolumentos. 

A commissão do orçamentó, a quem foi 
presente uma mensagem do Exm. Sr . Pre
sid1,nte da Republica, com data. de 11 do 
corrente, solicitando do Cnnare,so Nacional 
um credito supplementa.r de 600 :000 para 
occorrer ás despezas do n. 38 do art. 2° da 
lei n. 266, de 24 de dezembro do anno pas
sado em vista das consirlemções exposta na 
mesma mensagem é de parecer que seja 
adoptado o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . l . ° Fica o governo autorisado a abrir 

um credito supplementHr de 800:000$, para. 
occorrer ás despezas a fazer até o mez de 
setembro do presenteexercicio, pela verba. do 
n 38 do art. 2° da lei de orçamento vigente. 

Art. 2. 0 Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 17 de junho de 1895.
João L opes, 1 presidente. - Augusto Severo, 
relator. - Av.gusto Montenegro. - Lauro Mul
ler. - Alberto Torres . - Bened:cto Leite. -
Se1·:;;edeUo Corréa . 

N . 70-1895 

Eleva a 70 reis o emolumento de 50 reis CO· 

brado por folha de livro ?·ubricado ''ª Junta 
Commerciol desta capital e dispõe sobre o au
gmento dos vencimentos dos empregados da 
respectiva secrelaria . 

A com.missão de orçamento é de parecer 
que µóde ser adoptado o actual projecr o por
que, attendendo á nt:l:essidade de melhorar a 
condições do:> empreg Ldos da secretaria da 
Junta Commercial rlesLa capita l. não traz au
gmento d~ despeza e nem attinge direitos de 
terceiros. 

Capital Federal, 20 de junho de 1895.
João Lopes, presidente. - Ser:;edetlo Corréa, 
relator. -Augusto Monteneg~·o . - Benedicto 
L eite . -Alberto Tor1·es. -Luuro Muller . 

N . 107-1894 

O Congresso Nac.ional decreta: 
Art. 1. ° Fica, 1lesde já, elevado á 70 réis o 

emolumento de 50 réis cobrado por folha de 

Art . 2.0 Revogam-se as dispo,ições em con
trario . 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1894.
ri.eotort io de Magalhaes . - Simão da Cunl•a.
Rodulµlto Abi·eu.- Lamounier Godofredo. 
Fúw!o rle A.raujo .-Ci1puti1io de iqueira.
La1idulpho de ,Vagalhães. - Lamartine. - F . 
i\IIayrinh. - Arthur Torres. -José Ignacio. -
Carlos Chagas . -J. Neiva. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER N. 26 DE 1895 

Consiclera em vi_qor o clecreto n . 1 .024, de 14 
de nove11ibro de 1890, e que não contraria 
principias nem preceitos constrtucionaes a 
competencia para manter e administrar o 
deposito publico do Districto Federal, no 
modo regv.tado nuquelle decreto. 

( A requerimento do Sr. Oscar Godoy e 
outros offerec1do na 3ª tliscussão do projecto 
n. 188, de 1894. ) 

A commissão de Con. tituição, Legislação e 
.Justiça, a que foi presente o projecto n. 188, 
de 1894, para dar parecer, nos termos do 
requeTimen to do Sr. deputado Q·car Godoy e 
outros, sobre « o valor legal do decreto 
n . 1.024, r1e 14 de novembro de 1890, e da 
competencia para manter e ar1mini trar o 
depo ito publico do Districto Federal; -
pensa. que, esse decreto, promulgado pelo 
governo provigorio, continúa a ser lei, como 
o acto emanados daquelle governo, em
quanto o Poder legi h1tivo, no que lhe com
pete, não decretar disposições em contrario. 

Quanto á cumpetencia, - a que e refere 
a segunda parte do requerimento,- no modo 
reg ulado naquelle decreto, não contraria 
principio , ne111 preceito constiiucionaes. 

Opinando assim, a commissão sr· abstem de 
coo~iderar ou.tros a pectos da4uella lei, onde 
mutto haveria qne notar, si o objecto desta 
con~ulta podesse estudar-se além dos pontos 
a ~ignados no requerimento que lhe deu 
origem. 

Sala das ses ões, 17 de junho de 1895 . -
Jf!duardo Hamos. relator. - V. de Mello, pre
sidente. - i1Ja1·tins Gosta Junio,· . - Lv.i:;; .Do
mingues.- Medeiros e Albuquerque.- Erico 
CoeZ!w.- F . Tolentino. 
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Reqiu~1·imento a que se refere o pa;·ecer sup;·a. 

Requeremos que o proj.ec~o _IL 188,.1le 1 ~94, 
vá á commissão de Constitmçao, Leg1 laça0 e 
Ju tiça, para interpor parecer dizendo do 
valor l gal do decreto n. 1.02~, de 14 de no
vembro de 1890 e da cornpetenc1a para m;i nter 
e administrar o deposito publico do Districto 
Federal. 

Sala das sessões, 21 de maio de 1895 .-
0sca Godoy.- A1ner:co de 1liattos.- Thoma:; 
Delfina . - Liils de Vasconcellos , 

O §r. Presidente - Acharnl~-se 
adeantada a. hora, designo para amanha a 
seguinte ordem do dia : 

Continuação da di cus-ão elo requerimento 
do Sr. Martins .Junior e outros; . 

Continuação da 2ª di cussão do ~roJecto 
n . 38, de 1895, reorganisando o ens1110 nas 
Faculdades rle DirP. ito ( arts . 2° e segumtesL; 

3" discussão do projecto n. 5 A, de 1890, 
dispensando do concurso ~i~erario todos .os 
tuncciona.rios das repart1çoes do Co rre10, 
nomeados até 29 tl.e noyembro de 1:-94 ; ~ 

3ª discussão do proJecto n . 25, de 1890, 
concedendo á Empreza. Lncl.ustrial de Melhora
mento.:; no Brazil. ces ·ionaria da Estra~la de 
Ferro de Nazareth ao Cr.1to, prorogaçao de 
prazo até 31 de dezembro de 18116, para co
meço' das obras de continuação da mesma 
via-ferrea ; 

Discussão prévia para estabelecer a pre
ferencia entre o projecto da Commissãn de 
constituição, Legislação e Justiça. ob n . 53 
e de n . 11, para escolha do que deve servir 
de base á discusEão ; 

Discussão uniclJ, do projecto n . 33, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a conceder ao 
bacharel Manoel Porphirio de Oliveira Santos , 
juiz seccional do estado do Rio Grande do 
Norte um anno de licença, co111 ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe con>ier ; 

Discussão unica do projecto n . 214 A, de 
de 1893, concedendo a viuva do Dr. Antonio 
da Cruz Cordeiro Junior a pensão annual do 
2:400 "ººº· 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 mi
nut)s . 

36ª SESSÃO E)I 21 DE JUNHO DE 1895 

Presiclencici do Sr . Arlhttr Rios (1° vice· 
vresidente) . 

Ao meio·dia procede-.e á chamada á qual 
respondem os Srs. Artliur Rios, Thomaz Del· 
fino, Coelho LisiJôa , Tavat'es ele Lyra, Alen
car Guimarães . Sá Peixoto Lima l:lacury, 
Gab!'iel Salgado, i.\fatta Bacellar, Augusto 
Montenegro, Carlos de Novae~, Bricio !<'ilho, 
Hollanda ele Lima Benet.licto Leite, Vivei
ro-, Luiz Domingues. Gustavo Veras, Eduar
do de Berrêdo, Anisio ele Abreu , Nogueir.:i. 
Paranaguá, Arthur de Vasconcellos, Pires 
Ferreira , Gonçalo de Lagos, Torres Portugal, 
Tbomaz CaYalcanti, Ildelbn>o Lima, João 
Lopes, Pedro Borges, Jo, e Bevi laqua, Au
gusto Severo, Francisco Gurgel , Junqueira 
Ayre , Silva Mariz, Trindarle, Chataau
briand, José Mariano, Arthm Orlando, To
lentino rle Carvalho, Martin Junior, Pereira 
de Lyra. Gaspar Dru 111mond , coelho Cintra, 
Luiz de Andrade, Arminio Tavares, Marcio
nilo Lins, Cornelio da Fonseca, Lourenço de 
SiL, ·Medeiros e Albuquerqu e, Gonçal ves Maia , 
Carlos Jorge, Fernandes Lima, Ar aujo Góes, 
Rocha Cav.1lcanti, Oct'1.viano Loureiro, Mene
zes Prarlo, Gouveia Lima, Olympio ele Cam
pos, Santos Pereira, Augu to de Freita , 
Neiva, Leoveglldo Filguei!'as, Milton, F1·an
cisco Sodré, Tosta, :Manoel Caetano, Aristides 
de Quei1•oz. Ed nardo RLtmos, Vergne de A breu, 
Paula Guimal'ães, .José Ignacio, Fia vio de 
\raujo, 'I,'olentino de Carvalho ebastião 

Landulpho, Paranhos Montenegro, Athay 'e 
.Junior, Torq uato Moreira. 'erzedello Correa 
Oscar Godoy, Lopes Trovão, Amee:co de 
Mattos, Lin, de Vasco ncellos , Alberto Torres, 
Er1co Coelllo , Euzebio de Queiroz, Costa Aze
vedo , Silva Castro, Nilo Peçanba, Agostinho 
Vi1al, Erne5to Brazilro, Barros Franco Ju
nior, Sebastião de Lacerda, Paulino de Souza 
Junior,Mayrink, Almeida Gomes, Campolina, 
1.ima Duarte, Carvalho Mourão, Monteiro de 
Barros, Chagas Lobato, Luiz Detsi, Ferraz 
Junior, Fortes Junquei ra, Alvaro Botelllo, 
Leonel Filho, Lamounier Godor'redo. Ribeiro 
de Almeida, Ferreira Pires. Pinto da Fon
seca, Arthur Torres, Manoel Fulgencio, Simão 
da Cunha, Olegario Maciel, Paraizo Caval
canti, Lindolpllo Caetano, Alfredo Ellis, 
Paulo Queiroz, Casemit·o da Rocha, Dino 
Bueno, Bueno de Andrade, Mo1eira ua Si lva, 
Herculano de Freitas, Alberto 'alies, Fran
ci,co Glicerio, Furtado, Hermene~il•lo r!e Mo
raes, Alves de Castro. Ovídio Abrantes, Ur
bano de Gouveia, X.avier rio Valle, Luiz Adol
pho, Marin no Ramos, Caracciolo, Lamenha 
Lins, füazilio da Luz, Lauro Müller, Paula 
Ramos, Fmncisco Tolentino, Emílio Blum' 
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Fonseca Guimarães, Martins Costa, Marçal 
Escobar, PPreira da Costa, Apparicio Mariense, 
Victorino Monteiro, Aureliano Barbosa , Pinto 
ela Rocha, Vespasiano de Albuquerque, Fran
cisco Alencastro e Pedro Moacyr. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

paila os S1·s. Rosa e Silva Fileto Pires, 
Enéas Martins, Helvecio Monte, Clementino 
do Monte, Geminiano Brazil, Zama, Marcoli
no Moura, Galdino Loreto, Alcindo Guana
bara, Belizario de Souza, Julio Santo , Fon
seca Portella, Ponce de Leon , Urbano Mar
concles, Landulpho de Magalhães, João Luiz , 
Vaz de Mello, João Penido, Gonçalves Ramos, 
Francisco Veiga, Valladares, Rodolpbo Abreu, 
Theotonio de M· O'albães, Carlos das Chaga', 
Lamartine Cota Macha<lo,AlmeidaNogueira, 
Domingues de Castro, Gustavo Godoy Adol
pbo Gordo, Paulino Carlos, Cincinato Braga, 
Oviclio Abrantes, Almeida Torres e Angelo 
Pinheiro. E sem cama os Srs. Costa Rodri
gues, Christino Cruz. Francisco Bencvolo, 
Cunha Lima, Cleto Nune , Antonio de Si
queira, José Carlo-, França Carvalho, Octa· 
viano de Brito, Cupertino de Siqueira, Do
mingos de Moraes. Costa. Junior, Padua Sal
les, Vieim r'e Moraes e Rivadavüt Corrêa. 

E' lida e p!lsta em discussão a acta. 

O Sr.J o~é Igoacio- Sr. presi·'ente, 
venho fazer uma reclamação contra uma 
om issão, que se nota na acta, que vem hoje 
publicada no D:ar:o rLo Congresso. 

V. Ex. deve estar lembrado que hontem, 
por occasião de annunciar o re!'ultado da vo
tação do requerimento do Sr . Bueno de An
drade, requeri verificação, que foi feita; e, 
depois qu:.wr1 o V. Ex. annunciou qne ia 
proceder á votação do requerimento do Sr 
:tviartins .Junior, requeri a Gamara, e esta não 
concedeu votaÇ'ão nominal . 

Ora, nem uma, nem outra cousa. consta. do 
Diario elo Congresso; e como tenho por habi
to assumir inteira e plena responsabilidade dos 
meus actos, pec:o a V. Ex. provirlencie para 
que seja feita a de.-i-1;1 rectificação. 

ú SR . PRESJDENTE- Ja tinba notado a omi -
são, a que o nobre deputado acaba de alludir. 
Farei con~tar da acta o incidente, a que 
V. Ex . se refe1e. 

E' approvacla a ucta. 

O Sr. Vespasiano de Albu
qu.erc;i.u~ ( 'l?~la or~em) - Sr. presidente, 
na publ1ca('ao Le1ta hoJe no Diario do Con
gresso, do discurso pronunciado na sessão de 
12, ha um aparte a mim attribuido . 

Esse aparte refere-se a descontos futuros , 
que possam ser feitos aos officiaes da armada 

em virtude de adeantamento que foi mandado 
fazer pelo Ministerio da Marinha . 

Não dei semelhante aparte . 
Peço a V. Ex . para mandar fazer a devida 

rectificação . 

O Sr. Presidente- De accordo com 
o Regimento, V. Ex. manrlará a rect1ficação 
por escripto . 

o SR. lo SECRETARIO procede a. leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicação do Sr. deputado Jnão Pe
nido, communicando que por enfermo, deixa 
de comparecer a se~ão de l10je. - Inteirarla . 

Officios: 
Do Sr . J 0 secretario do Senado, de 19 do 

corrente, communicando que foi enviada boje 
ao Presidente da Republica a reso lu1.ão do 
Congresso Nacional que proroga o prazo para 
a con trucção da E·trada de ~·erro do Natla 
do Ceara-mirim no Rio Grande do Norte. a 
qual foi promulgada na fórma do art. 13 da 
Constituição. - In teirada . 

Do mesmo Sr. e de igual data, commu
nicando para ser publicada, haver sido 
enviada ao Presidente da Republica a reso
lução do Congresso Nacional. concedendo 
prorogação de prazo á Companhia Estrada de 
Ferro de Petrolina a Parnahyba, para dar 
começo aos trabalhos . - Inteirada . 

Do Ministerio da Justiça e Nego:>ios In
teriores. ele l 9 do corrente, satisfazendo a 
requi. ição desta Gamara. constante do officio 
sob n. 59, de ll rlo corrente . A quem fez a 
requisiÇ'ão. - A' Commissão de Orçamento . 

I equerimentos: 
De 2'!a!ia Joaquina de. Albuquerque, viuva 

do cap1tao Ladrmdo _Jose da ilveira, dedindo 
pagamento do me10 soldo, vencido. - A' 
Commissão ele Fazenrla . 

De Simon Levy . . pedindo concessão por 
90 annos do terreno rnculto e balrlio em 
fr~nte ~ Qumta, da Bôa-Vista, para div'ersas 
ed1ficaÇ'oe .- A mesma commis~ão. 

O §r. Bueno de Andrade -
SL" presidente, pedi a V. Ex . a. palavra para 
apresentar um novo requerimento, a respeito 
dos contractos que estão sendo elaborarlos 
entre o Poder Executivo e a Companhia In
gleza de S. Paulo. 

Respeitando as disposições elo Regimento, 
que não permitte discutir materia já vencida 
encaro a questão por uma fü,ce nova-pel~ 
lado das ta.rifas . 
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Quando, r. president~, ini~iei nesta Gama
ra o debate contra es ·a rnvasao de contracto, 
o meu intuito era formar uma opinião i:e te 
recinto. ne onde irradiasse parra o publico e 
par.1 todo o paiz opinião con~a ~ . e contra_cto 
que julgo onero is imo, preJurl1c1al e nocivo 
ao de envolvimento do meu Estado. Repre
sentando parte da. zona . trabalhadora do 
meu Estado, não podia ficat· rnd11Ierente dean
te das condições oppressoras que as cla~1 ulas 
de....;se contracto veem l'stabelecer para a mdu -
tria, para. o commercio, para a Javour. e pa~·i 
o tral•alho do E' ta.do de . Pa~lo; e n~o 
podia ficar indi~erente, porque ;ena eu entao 
indigno da cadL'lra que occupo. . 

Collocando-me rleante do Podei· Pubh_co, ~o 
qual politicamente apoio, co~tra a d1recçao 
que tem rlado a es i;i ~oc10. entendo que 
pratico um acto de patr10t1smo, um acto de 
dever cívico. . 

Foi animado de se sentimento que tomei a 
palavra a primeira v:e~_solire este as~umpto, 
mai. para fa.ze1· opm1ao na Cam_ar ·1_, qi:ie. 
como disse. dahi irradia ·e pe~o pa1z rnte1ro 
e chegasse até ao poder pu: hco, do que <?>m 
0 fim de merecer attençõe:; do Po ler Publ!co . 
Vi, porém, com verdadeiro e p~nt?, caiu~ o 
meu requerimento, no qual pedi ~1mples m
formações. sobre as qu ae pretendia ba ear o 
estu,lo rle·sa questão, na qual a Ca.mara tem 
de manife tar-se . 

Tanto mais justifica.do foi o meu espanto. 
qnanrlo ei que e taCamaraécompostanasua 
totalidade de republi canos ; fiquei arl mirado 
que 0 meu requerimen10 ele inl'ormações fosse 
repeli ido por Uf!l Co~gre "ºque, unanime~ente 
republicano, na.o póde, sem deplora.mi mco
herenc1a, manifestar-se contra o regímen do 
livre exame . 

o SR. . TOLENTINO DE CARVALHO dá. um 
aparte . 

o RR . BUENO DE ANDRADE- Maior foi ainda 
o meu espanto, ao re<·eber e.~ a. nega.ti\·~ · 
quando vi que ella não foi baseada. em opi
nião de nenhum orador; nem a palavra do 
meu illustre chefe e amigo, o Sr . Francisco 
Glicerio , foi ouvida, elle_ que a pediu ~e 
quem e perava eu até apoio e nunca oppo i
ção. 

o R. FRANCISCO GLICERIO- Mas, a questão 
é clara. 

o sa. JosÉ MARIANO- E' da e sencia do re
gimen viverá _claras ; informações não se de
vem negar a runguem . 

o SR. Bm::-:o DE A~m~D~ - Entretanto. 
confesso que não me ~en~e1 mago rlo C?m 
e· a derrota eleitoral no se10 da assemblea. 
Pretendia discutir a questão po~ attacado; 
mas agora vou discutil-a a vareJo, clausula 
por clausula. 

Sempre que V. Ex. tiver a benevolencia 
de me ceder a palavra no expediente e o Re
gimiento me permittir, eu attacarei es e con
tra.cio, e e~sa. tarefa me é muito facil desem
penhar, porque e.· ·e contracto é um terre1'0 
tão vasto, tãu ube1·rimo em desacertos que 
permittir1a por largos annos abundante co
lheita de erros. 

Começando a executar o meu prograrnma, 
vou encarar hoje o contracto quanto ã.que tão 
de tarifas e entro ja em materia. 

Quando e deu a. descida rapida e con
stan tedo cambi o,acarretando ocre cimento do 
preço em todos o:; generu::; de importação, o 
preço corrente de venda de tes generos no 
mercado. em todo o commercio, foi se ele
vando, isto é, á. proporção que a taxa de 
cambio baixava, elevavam-se o preeos-

A industria de transportes por estradas de 
ferro, tenflo os precas de suas tarifas deter
minados por contracto, viram-se etn sérias dif~ 
ficuldades para manter a renda com as taxas 
do cambio a.lt , e então um ecretar10 de 
E-tadu, previdente e per-,.picaz. estabeleceu a 
eguinte regr-.i para algumas stradas de 

ferro: que podiam olla - levantar o preço de 
suas tarifas á proporção q Ll0 o cambio bai
xwse, e i; ujeitou esta variação a. duas con
úiçõe : primeira, que a base das tarifas 
osse calculada ao cambio de 20 dinheiro· por 
1000 réis; segunda, que nunca pude e a 
taxa r1e cambio ser cons1derada interior a 12 
dinheiros por IOOO réis. 

Esta acertada medida foi adaptada pelo 
Minis lerio de Viação. depois d., con ulta. pré
via 1eita. ao Club de Engenha.ria que aacon-
elhou . Era uma. merl1da justa equitativa 

e necessaria na occa. ião, e que foi adaptada 
na. Estrada de Ferro ·entrai, na Leopoldina e 
na Soroeabana, e f'oi applicada pelo governo 
r1e meu Estado ás e· tradas que lhe ão su
bordinadas, com applauso· geraes . 

A Companhia. Ingleza, de . Paulo, veiu ao 
)Iinistro da Yiação e requereu Lual favor 
para si. Julgo que devei-ia ter obtido tà.vo
ravel despacho tão ju~to o pedido, porém o 
ministro indeferiu o requerimento 1 

Mas indeferiu de um mouo singular e es
tranho, inteiramente novo nos moldes admi
m tra.ti vo - indeferiu para. mais: em yez 
de conceder a ta.rira var1avel com o cambio, 
como a companhia pedia, 50 º/0 ,concedeu um 
accrescimo fixo e permanente de 50 ° / 0 sobre 
as bases das antigas tarifas ! 

Ora, na peior hypothe e. o accrescimo con
<'~dido. egundo a variação do cambio. attingi
ria 40 º/., mas o mini ·tro, indeferindo a peti
çâo,deu logo aos inglezes accrescimo de 50 ° /o· 

O SR . SERZEDELLO CoRRfuA - Esta tarifa 
movel foi do meu tempo, mas a Companhia 
Ingleza não a requereu. 
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0 SR. BUENO DE ANDRADE - Esta.s infor na- r Eu, com o intuito de esclarecer esta ques
ções receb i de uma "fonte limpa, do Sr. Fran- tão , é que estou prompto a fallar sempre que 
ci co Glicerio . ella se apresentar, acreditando que cumpro 

Não indago qual foi o ministro que favo- com o meu dever, mas, não tocctndo em pes
receu a Companhia Ingleza, sei que não foi $Oas, não citando nomes proprios e não pro
V. Ex . O que afürmo, por informação tide- curando que~tões individuaes. 
digna, é que a Companhia Inglez·t pediu igual Por isto, envio este requerimento, que é 
favor e obteve inclefer1mento, porém -para filho primogenito daquelle que aqui mataram 
melhor. e que terá mais irmãos. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA. - .Mas em que Gunto com a benevolencia e espirito repu-
periodo ~ blicano da Gamara, pa1·a que este requeri

mento teolla surte menos funesta do que o 
antecedente; espero que este não seja morto, 
em silencio. no seio da Gamara, para que não 
se dig·a que aqui se assassina como em logar 
ermo . 

o SR. BUENO DE ANDRADE - Quero affa.sta.r 
qualquer nome proprio d;i. discui:;são, porque 
não é o espirita de critica individual que me 
traz aqui. 

O Sa. SERZEDELLO CoRRÊA - Mas V. Ex . 
cornprehende a necessidade que tenho de 
provar que não foi em meu tempo que isto 
se deu. 

o SR. BUENO DE ANDRADE - Não quero 
censurar, nem tambem elogiar uinguem. 
Ainda ha pouco tive occasião de poder elogiar 
a V. Ex . mas, eviteifazel-o. 

O SR. SERZEDELLO GoRRÊA - Oh! Agradeço 
muito o elogio. 

o SR . BUENO DE ANDRADE-Bem! A Gom
panlüa Ingleza teve um augmeoto de 50 °/0 

sobre a base de sua tarifa, de modo que, dada 
a hypothese, aliá.s muito legitima, de que os 
negocios publicos melhorem ,rle que a trarn1uil
lidade succerla- ás commoções, e a confiança 
venha determinar uma alta de cambio, todas 
as compauhias voltarão ás tarifas antigas, 
menos a iogleza, que ficará com 50 ° / 0 rle 
excesso. 

Isto quer dizer que todo o trabalho de 
S . Paulo, industriaes, commerciaes ou agrí
colas ficam sujeitos eternameute a este au
gmento no preço do transporte. Ficarão, por
tante, Sr. presidente, os inglezes gozando 
de~te favor ·e o trabalho paulista um eterno 
escravo industrial dos capilaes inglezes. 

Contra isto é que hoje reclamo, em detalhe, 
neste ponto, que não é o peior do contracto, 
porque ha outros muito peiores e alguns até 
inacceitaveis . Si eu não fosse tão legalista e 
ordeiro, diria qne este contracto deve ser 
repellido até com as armas na mão. 

Assim, Sr. presidente, por esta simples ex
posição vê-se que si permanecer nos novos 
contract11s que o governo está ela.borando 
com a Companhia Ingleza esta clausu la, São 
Paulo será prejudicado em 50 º/o no seu t1a
balho e isto por uma simples pennada de um 
Secretari.o de Estado, homem aliás rlistinctis
simo e uma notabilidade do actual regímen, 
mas que não merecera encomios do meu Es
tado si o favorecer pelo modo que está fa
zendo. 

Camara v. II 

Tenho concluido. 
E' lido, apoiarlo, posto em discussão, que é 

adiada, por ter pedido a palavra o Sr. Urbano 
de Gouveia, o seguinte 

Requerimento 

Requeü·o que, por intermedio da Mesa da 
Gamara dos Srs. Deputados, sejam pedidas ao 
Sr. Secretario da Industria e Viação as se
guintes informações : 

l • quaes os motivos por que tendo sido 
aug~eutadas as tarifüs da Estr<1da de Ferro 
Central do Brazil e das estradas das Compa
nhias Leopoldina e So1·ocabana, r1e modo a 
ilerem ellas variaveis com a taxa de cam iio , 
as da S. Paulo Railway , Oompany ti varam 
augmento inr'lependen.te dessa_ taxa; 

2•, si o governo esta resolvido a em novo 
contracto com a mesma S. Paulo RaiJioay, 
Oompany manter essa elevação fixa de ta
rifas . 

s. R.-Sala das sessões, 21 de junho de 
1895 .-Bueno de Andrade. 

o Sr. Serzedello Corrêa -
Pedi a palavra para mandar a Mesa duas pe
tições dirigida<i ao Congresso. Uma. feita 
pelos empregados da Intend.encia ela Guerra, 
reclamando, como tantas outras petições que 
teern vindo a esta Gamara, contra a desigual
dade de vencimentos em que se acham em 
relação aos outros empregados. A outra peti
ção é dirigida pelos contra-mestres do Al'
senal de Guerra e nella se encontra um ponto 
curioso, que deve ser ponderado pela Ga
mara. 

Tendo sido votado nesta Gamara o accres
cimo de vencimentos para o pessoal do Arse
nal de Guerra, esse accrescimo redundou em 
rlecrescimento para os contramestres. Isto é, 
a Gamara obteve justamente o contrario da
quil lo que queria, e os peticionarias dirigem
se hoje a ella., pedindo reparação daquillo 
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que ella propria fez, profozindo resultados 
contrarias áquelle que desejava . 

Veem á. Mesa as seguintes 

P etições 

Dos empregados da lntendencia da Guerra, 
pedindo augmento de vencimentos.-A' Com
missão Especial de que é presidente o Sr. Ma
noel Caetano. 

Dos contra-mAstres das officinas do Arsenal 
de Guerra, pedindo a e1fectividade de seus 
direitos consignados no decreto n. 157, de 5 
ele agosto de 1893 .-A' Commi.ssão de Orça
mento . 

O Sr. Augusto §evef"o-Sr . pre
sidente, em 1893 estava já prompto para en
trar em 3" discus .. ão o projecto n. 133 B, equi
parando os vencimentos dos empregados de 
diversas secretarias de Estado. Como ~Linda 
não fi i dado para 3• discusSc1.o esse projecto, 
venho pedir a V. Ex. que o inclua na ordem 
do nia, visto que não me parece que ainda. 
este anno a Comm1ssão Especial, encarregada 
d.e classificar as r epartições federaes possa 
dar o seu parecer . 

Aproveito tambem a occasião para pedir a 
V. Ex. que mande incluir na ordem do dia 
um projecto que apresentei na sessão do 
anno pa.ssa•rn, e que reune em uma só re
partição todos os serviços meteorologicos de
pendentes dos diversos mini ,,te l'ios. 

Este projecto depende ainda , creio eu, de 
parecer da Commissão de Marinha e Guerra, 
mas espero que V. Ex., Sr. presid.ente, dará 
as providencias necessarias para que elle 
saia da commissão e entre em ordem do dia. 

O Sr. Presidente-Em relação ao 
primeiro projecto a que se referiu o nobre 
deputa.elo, estão presente! alguns membros da 
Commissão Especial, e elles poderão dar a. 
S. Ex . explica~ão da demora do seu tra
balho. 
. O mesmo digo com relação ao segundo pro· 
Jecto, por estarem presentes membros da 
Commissão de Marinha e Guerra . 

Não havendo mais nenhum orador in
scripto para a hora do expediente,vaepassar
se á ordem do dia. 

Ol'DE:H DO DIA 

Contimia a discussão do requerimento do 
Sr. :.rartins Junior . 

O §r. ArHu.llr Or.!ando - Sr. 
presidente, hontem tinha procurado estabe· 
lecer a primeira premissa da minha argu-

mentação, tentando provar que o Governo 
Federal tem competenda para intervir nos 
negoci us dos E:itados,qu11ndo nelles se attentar 
contra a fórma republicana federativa. e 
procurando demonstrar que a soluçüo pra
tica. da questão estava no art . 34 n. 33 da 
Constituiçã11 Federal, que determina que ao 
Congresso compete decl'etar as leis e resolu· 
ções necessarias paea o bom funccionamento 
do poderes políticos. 

Achava-me desenvolvenào a segunda pre· 
mis-a, quanrlo fui interrompido pela hora . 

HQje procurarei desempenha.r-me ela. tare· 
fa , fazen lo tambem um pouco de pathologia 
social, expondo aos olhares ele alguns curio
sos os males do velho Leão do Norte, não 
tanto com a esperança de ver surgir afinal 
nm Hypncrates, quanto com o fim de provar 
que a Gamara não deve, nem póde, rejeitar 
o requerimento do Sr . M11rtins Junior, le
vando o seu partidarismo ao µonto de não 
permittir que seja discutida aqui uma ques· 
tão que nos paizes federados tanto interessa 
aos diversos partidos políticos. 

Senhores, a questão de intervenção ou não 
intervenção é o eixo e·11 torno do qnal giram 
us partidos politicos nos E:itados Unidos, as· 
sim como em redor da questão do proteccio· 
nisrno, que em ultima analyse não é sinão a 
mesma q uesfüo da intervenção sob o ponto de 
vista ecvnomico. 

Sr. presidente, tendo fallecitlo o meu illus
tre amigo, o Dr. Manoel Pinto Damaso, de 
s;rndosa memoria, prel'eito do município elo 
Recife, o vice-presidente do Conselho Muni
cipal, então em exercicio, marcou o dia 30 
tle a.gosto para que se effectuasse a eleição; 
mas o sub·prefeito, tambem em exercício, o 
Sr. Dr . José Marcellino da Rosa e Silva, não 
se conformando com o procedimento do vice
presidente, officiou ao governador tlo Estado, 
perliodo instrucções a respeito . 

Em facef das disposições claras, expre8sas, 
terminantes da C••nstituição Politica (art . 99) 
e da lei organica municipal (art. 3) o gover
natior do Estado declarou por officio de 28 de 
julho de 1894 ao vice-presidente do Conselho 
municipal que ao ~ uh-prefeito competia mar
car o r11a para a eleição na qualidade de Chefe 
do Poder Executivo. 

Não obstante a disposição da lei organica. 
municipal, que dispõe que a.o conselho mu
nicipal compete resolver acerca de tudo que 
rlisser respeito á vida economica e adminis· 
trati va do município, o certo e que o vice
presidente da Conselho Municipal, espil'ito 
eminentemente conciliador, querendo evitar 
por todos os meios todo e qualquer pretexto 
de confiicto, permittiu que a eleição se reali
sasse no dia designado pelo sub-prefeito. 

Feita a eleição, sahiu triumphante,por uma 
enorme maioria de votos, o candid!!-to auto-



SESSÃO EM 21 DE jQNHO DE 1895 371 

nomista, o Dr . Estevão de Sá Cavalcanti d'e 
Albuquerque, que gosa de extraordinaria 
sympathia, consideração e prestigio no muni
cípio do Recife. 

Mas, senhores, o governador do Estado. 
apezar da disposição da Coo tituição, que es
~abelece , que nenhuma autoridade estranha 
:t hierarchia municipal póde intervir nos ne
gocios c1o município, ,j ulgou-se com compe
tencia para annullar a eleição,que t inha sido 
legitimamente feita. 

E o governador do E' tado U'ou do se
guinte expediente: mandou que alguns mu
nici pes recorressem para o Superior Tri
lmnal da Relação; mas,como esse tribunal se 
desse por incompetente, por entenc'ler que 
n~~a.tmha que ver com os negocios do mu
mc1p10, esses mesmos munícipes dirigiram-se 
ao governador ilo Estado, e este em um acto 
pejado de enormes considerandos annullou a 
eleição, servindo-se de uma lei que já se 
achava revogada-refiro-me á lei n . 4, de 10 
de setembro de 1891. 

. ~e~hor~s, esta _lei fõra feita quando os mu
mc1p10s ainda nao se aúhavam constitui"os· 
mas, tendo sido promulgada a lei oro-anicà 
munkipal, em virtude da qual se con~titui
ram os municípios, é claro que tal lei estava 
revogada. 

Mas a verdade é que o governador do Es
tado aproveitou-se delta para annullar aelei
ção realisada a 30 de a.gosto . 

Senhores, vou ler dous · documentos pelos 
quaes a Gamara poderá avaliar do criterio 
com que nesta, questão procedeu o governador 
do Estado. 

Em 28 de julho de 1894, dizia o governador 
do Estado ao vice-presidente do conselho mu
nicipal do Recife (tê): 

«Em resposta ao vosso offl cio de 24 do cor
rente, tenho a. declarar-vos que vos fallece 
competeocia para designar o dia., em que 
deva ter Jogar a eleição rle prefeito, na vaga 
aberta pelo infausto passamento do Dr. Ma
noel Pinto Damaso. 
. D~da_ ~ sepal'ação de funcções, que com a 
rnstitu1çao do Poder Legislativo e Poder Ex
ecutivo municipaes creou a Constituição, e 
systematisou a lei n . 52. não é mesmo curial 
que funccionei- em separado da corporação 
legislativa de qu~ fazeis parte, e que vos 
elegeu do seu se10 para dirigirdes os seus 
trabalhos internos. Os actos da administra
ção cabem ao sub-prefeito em e:x:ercicio e 
assim como ao governador do Estado ha d~ 0 
Senado, ha de a Gamara doo Deputados com
municar qualquer vaga occorrida no Con
gresso, para que aquelle Chefe do Poder Ex
ecutivo, e não o presicl.ente do Senado nem 
o presidente ela Gamara, mande procerler á 
eleição, assim tambem incumbe ao Chefe do 

Poder Executivo municipal designar o dia• 
em que nos termos da Constituição do Estado 
deva ter logar a eleição, que indevidamente 
marcastes. 

Saude e fraternidade- Alexandre Jose Bar
bosa Lima.» 

No dia l de outubro de 1894, depois de 
uma longa serie de considerandos, o mesmo 
Sr. Barbosa Lima terminava por declarar o 
seguinte (l ê) : 

«Dá provimento ao recurso interposto mas 
ómente pelo segunc'l.o fundamento, aiinul· 

lan•1o a eleição recorrida, ex- vi das tla!!Tan
tes violações da lei, que nella se deram no 
sentido de fraudarem o resultado da livre 
manifestação do voto, segundo as razões ex
pandidas e as demais que constam da petição 
do mesmo recurso. 

<E assim decidindo , designo o dia 30 de 
novembro do corrente anno para se proceder 
á nova eleição de prefeito do municipio do 
Recife, feitas as de vidas communicações . -
Alexandre Jose Barbosa Lima .» 

Vede, senhores, que alli elle dizia que ao 
sub-prefeito competia marcar o dia da eleição, 
como Chefe rl.o Poder Executivo, ao passo que 
aqui arroga-se o direito de annullar eleição, 
e além disso de marcar dia para novo 
pleito . 

Pela lei organica municipal compete ao 
conselho a verificação dos pcderes dos seus 
membros, sendo que se ach>l escri]lto no re
gimento interno do conselho municipal do 
Recife, que a este compete a verificação dos 
poderes. não sómente dos conselheiros, mas 
do prefeito e sub-prefeito. 

Pois bem, senhores,o governador do Estado 
tomou conhecimento do recurso e annullou a 
eleiç.:'i.o de prefeito ! 

Mas si o governador do Estado tivesse a at
tribuição de annullar eleições municipaes, a 
que ficaria reduzida a verificação de po
deres~ 

A verificação de poderes não consiste jus
tamente na attribuição de determinar sobe
ranamP-nte si. a vontade do eleitorado foi ou 
não observada, si foram ou não cumpridas 
as prescripçôes legaes 1 

Mais a.inda: a que ficaria tambem redu
zida a autonomia municipal~ 

E, entretanto, a autonomia municipal é a 
base do nosso systema, federativo, tanto assim 
que a Constituição Federal no a.rt. 65 dete"t'
minou clara e expressamente que os Esta.dos 
deve~ constituir-se, mas de modo que seja 
respeitada a autonomia dos municípios. 

Senhores, não vem fóra de proposito citar 
um trecho ile Tocqueville em relação á auto
nomia municipal (tê): 
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« Abandon· das a si mesmas, as institui ções 
communaes não podem luctar contra urn go
verno ousailo e forte: para se defenderem 
com successo, é preciso que tenham tomado 
todo seu desenvolvimento, e que tenham e 
incorporado ás idéas e babitos nacionaes . A -
sim, emqu:into a liberdade communal não fa.z 
p<tl'te ·elos costume , é J'acU destnül-a, e ella 
não póde fazer pa1·te dos c11stume.< sinão r1e
pois ue ter subsistido por muito tempo nas 
lei· . 

Entretanto não é sinão na liberdade com
munal que reside a fo ça dos povos livre:s . 
As instituições commuuaes são pa1'a a liber
dade o que as escolas prima1:1as são para :a 
sciench1: pôem-na ao ale; nce do povo, e • S~· 
nam-lhe a apreciar o eu pac1ftco u o, e b<Jb1-
tuam-no a servir- e della 

Sem instituições communaes uma Nação 
poderá arloptar um governo livre, mas não 
terá o espiritu de liberdade . 

Suas paixões tran ·itorias, os interesses de 
momento o acaso das circumstancias, podem 
dar-lhe a' fórmas exteriores da inr1ependen
cia ; mas o de po tismo_, que se retirou para 
o intel'ior do corpo soCJal, cedo ou tarde re· 
appareceu na superftcie. » 

As idéas que acabo de expender se >tcbam 
largam1-nte expo ·tas e de envolvida em uma 
petição, que o conselho municipal do Recite 
dirigiu ao honrado Sr. Presidente da Repu
blicae que até hoje aguarda olução . 

Senhores, o a1·t . 41 da Constituição po
lítica do E~tado determina que a eleição do:< 
deputados e senadores e fará Pm um mesmo 
dia directame rte, por escrutínio, em todo o 
estado, garantida a representação das mi
norias. 

Ultimamente, quando tra~on-se de proceder 
á eleição rlo Congresso, o gpvernador pu
blicou um regulamento em que dava á mi
noria não a representação de um terço, mas 
simplesmente de um sexto, e argumentou na 
imp1·ensa do seguinte modo : que a Coni::ti
tuição drz que será garantida a representação 
da minoria, mas 11ão determina >i um terço. 
si um decimo, si ui11 vigesiino, e por conse
guinte. que a opposição se c,1nte11tasse com 
um sexto, porque, do contrario, o resultado 
poderia ser peior. 

Isto em relação aos deputados, quanto aos 
senadores, subtrahiu a representação a que 
tinha direito a opposição, por camia da 
turma re.;tante com a q uai não contava. e 
então recorreu ao sophisma de que a Con ti
tuição Federal não garante a representação 
da minoria nn Senado . 

Mas o argumento não procede, !JOrque não 
ha ig11aldade de circu 111stancias . 

O Senado ·Federal se renova de tres em 
tres annos, elegendo cada Estado um sena-

dor. E' impossivel, portanto, a representa· 
ção da minoria. 

O mesmo não succede com o Senado esta· 
dual, cuja renovação se opera de tres em tres 
aanos por turma de sete e oito senadores. 
Portanto, aqui não ba' impo sibilirlade de 
dar-se a representação da minoria, e assim 
procedendo, aquell1 ·s que cunfeccionnram a 
Costituição do Estado de IJernambuco tiveram 
i>m vista o conselhos dos publkistas ameri· 
canos. Entre• lle citarei Seaman. que refe
rindo-~e ao Esta'los Unidos. diz que a rep1•e· 
. e11tação senatorial dos Estados deve er feita 
de modo. a dar lagar á representação das mi· 
norias, e insiste neste ponto mostrando que 
e ·te sy tema aprovei a não só ao governo 
mas aos pL·oprios partidos politicos. 

Relativamente á terminação do período 
governamental rl ispõe o art 4° ela. disposi· 
ções transitarias da Constituição política de 
Pernambuco (tê) : 

~ Na primeira. eleição para. representantes 
do Estado e dos municipios, assim como para. 
a de governa'10r e vice-governa·1or e mais 
funccionario· eleetivos. nã11 terão vigor as 
dispo~ições desta Constituição relativas á in· 
compatibilidade e a requesitos de elegibili· 
dade . Tambem não terão vigor no período 
da primeira legislatura as disposições do 
art. 24 .» 

O Sr. Barbosa Lima alleg-a que, si tratan
do-se da primeira elE>ição são •iispensaveis os 
requisitos de elegibUid<~de, elle havendo sido 
eleito sem ter es es requi:iitos, acba-, e dentro 
.to primeiro período governamental, que co
meçou com a primeira eleição . 

Mas, senhores, além do modo original de 
interpretar fazeudo intervir como elemento 
de hermeneutica a propri>t parte interessada, 
succede que a argumentação só procederia 
si os requisitos de elegibilidade fossem dis
pensa veis u icam•>nte quando se tratasse da 
priml'ira eleição, o que não e da. 

rratan.Jo-se de ou tras eleições que não a. 
primeira, a inicial, a primitiva, esses mes
mos requ\siros são dispensa veis dentro do 
primeiro per iodo governamental, como vou 
passar·a mostrar em face da lettra clara e 
expressa da Constituição. 

Com effeito, di põe a Constituição no art. 6° 
(lê) : 

«Logo depois da promulgação da Constitui
ção o;; deputados e senadores votarão em 
escru tinio secreto para governador e vice
go vernador, que nos tres primeiros annos do 
primeiro periudo governamental serão eleitos 
por voto intlirecto.» 

Vejam bem, já aqui se permitte que, rlentro 
do · tres primeiros a.nnos do primeiro periorlo 
governa.mental, possa o governador ser eleito 
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por voto indirecto ; mas além do voto directo 
l'ão dispensadas outras condições, como re
sulta do paragrapho unico de~se mesmo ar
tigo (lê): 

« Paragrapho unico .. purante esses tr~s 
primE-iros annos, a ele1çao para preencht
mento desses cargos no caso de vaga por 
qualquer motivo se procederá do mesmo 
modo reunindo-se par·a esse fim o Con
gresso.» 

Além de.que o artigo não se refere exclusi 
vamente á eleição primordial; que foi feita 
louo após a promulgação da Constituição, 
succede que o· termos- primeira elei1;ão-não 
podem ser entendidos sinão no sentido rle 
primeira legislatura como se deprehende do 
final do art. 4°: (lê) : 

« Tambem não terão vigor no período da 
primeira legislatura as dispo icões do art. 24.> 

Ora , senhores, depois da leitura das dispo
sições citadas, vós comprehenrleis perfeita
mente bem a nece$idade de cm.cella1· o pas
sado de qne falia o governador. 

Com effeito, na sua i\Ie11 agem ao actual 
Congresso do E·tado, escreve o Sr . Barbo a 
Lima que o Congl'es ·o funccionando durante 
tres annos sem cogitar da existencia rl e u in 
Congresso anterior fiTmou a doutrina de q"e 
um novo período governam,,nta 1 veiu ca.a
cellar revelucionaria11 ente o período pa..~ado . 

M<1s, senhores, franca.mente. não com
prebendo, conforme já tive occa ião de dizer, 
essas palavras na bocca rle u m discípulo de 
Augusto Comte, o philosopho. que entendia 
que a base de toda <L civilisação consi te no 
respeito ao passado. 

A prevalecer o procedimento do Con!n'esso 
sobre a doutrina. do me r.re a que ficaria re
duzida. a lei da filiação lnstorica ~ 

Respei tando a independencia do Congresso, 
como di~se em sua Mensagem o Sr. Barbosa 
Lima. governador do Esta lo de Pe1 narn buco 
não fez sinão preparar o terreno, que mais 
tarde nevia explorar. 

Quem mai intere:;sado do que eUe, em que 
o Congresso fun~cionasse além do prazo le
gaU 

O governador do Estado não fez mais do 
que tornar-se commensal, parasita do Con
gresso na questão do prazo . 

Entretanto, não vem fóra de proposito 
lembrar que o Sr. Barbosa Lima esteve sem
pre divorciado desse Congresso, a cujo des
embaraço rende boje homenagem, porque 
tanto se fez neces.ario para sustentar que o 
prazo do seu governo não terminou a 17 de 
jun bo corrente. 

A idéa de um prazo legal revolucionaria
mente cancellatlo é tão ex1rava.gante em pn
litica quanto em philosophia é absurda a con-

cepção de um pre ente sem ligação com o 
passado ou de um futuro sem relação como o 
pl'esente, porquanto toi'\os nós sabemos, e 
rlisse o proprio Sr . Barbosa Lima aqui nesta 
casa, segundo foi nota o pelo meu di tincto 
amigo o Sr . Ga. par Drummond, que o pas
sa•10, o pres nte e o futuro n:io formam sinão 
élo de uma me. ma cadeia historica. 

De que o C11ngres o fnnccionou ~urante 
tres annos conclue o governador do Estado 
que está no seu direito mantenrlo-se no poder 
além do praz' legal. 

Original maneira de argumeRtar ! 
Em primeiro logar. um abuso não justifica 

outr abuso; em segundo lo~ar, o Con~resso 
seguiu, não sei ~i ingenun ou maliciosamente, 
a pratica do ;int1go regímen . em que ao ser 
rlis olvida uma Gamara. a qne era nova
mente eleita, não vinha compl3tar o periodo 
da outra., in ciava um perido novo; em ter
ceiro logar, quanto ao Congre so não existem 
na Constituição as disposkões claras, ex
pressas e tel'minantes que em relação ao go
vernador do Estado. 

Vi ser lida aqui na Gamara uma chama.da 
lei do Congres o de Pernambuco. E' um regu
lamento eleitoral di pondo no art. 1° r ue o 
govel'Ilo do Sr . Barbosa Lima terminará a 7 
de ab!'il do anne vindouro . 

A' vista desta orig inal rl isposicão regula
mentar. ou i o illustre lParler da maiol'ia., o 
Sr. general Francisco GlycE'rio, dizer · si assim 
é, está tudo re -ol vido. não ha questão . 

Confesso que. q ando ouvi estas palavras, 
fiquei inteiramente •'esa.nimado, completa
mente desorientado, mais do que isso: as pa
lavras rle sua S. Ex. feriram-me o esp írito 
como um raio. fulminaram-me, tal é a auto
ridade de S. Ex. nesta Casa. Mas, felizmente, 
senhore . não perdi de torlo a memoria. e 
recordo-me de que pela nossa Constituição 
política o Congrrsso ordinario não. te~_ com
petencia para interpretar a Constitmçao . 

O SR. JosÉ MARIA.No- Apoiado; essa é qu e 
é a questão . 

o SR. ERICICOELHO - V. Ex. sabe quanto 
o admiro e estimo como homem, como philo
sopbo e como poeta; mas V. Ex . está di
zendo u ma bar bar idade . 

o SR. ARTHUR ORLANDO- Depois lerei para 
V. Ex. ouvir parte de um artigo, que pu
bliquei ha al~uns mezes, sendo que antes do 
aparte de V - Ex . já tinha o proposito de 
lel-o para mostrar que não é de boje que 
sustento convencid<i ment.e esta opinião . 

o SR . ER.ICO COELHO- A interpretação au
thentica ria Con)'tituição só póde dar o Poder 
Le)!islativo ordinari i. 

o Sa. ARTHUH. ORLANDO- Com effeito, diz 
o art . 131 da. nossa ·Constituição (lê) : 
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<Emenda ou emendas poderão ser addita
das a esta Constituição, si, passa~os dous 
annos depois de sua execução, a experiencia 
assim aconselhar . Qualquer das Gamaras 
poderá iniciar a discussão da emenna . 

Art . 132. Si a proposição de emenda for 
approvada pela maioria dos membros de am
bas as Gamaras , a emend" ou emendas pro
postas serão registradas na acta ria sessão 
e devolvidas á decisão ela seguinte legisla
tura . 

Art. 133. Dous mezes antes da eleição 
dessa le"'isla.tura as emendas serão publicadas 
para qu~ cheguem ao conhecimento dos elei
tores . 

Art . 134. Si ambas as Camara-s da. nova 
leaislatura, após tres rliscussões, approvarem 
asº emendas por dous terços da totalidade rl~s 
membros de cada uma das Gamaras. os presi
dente;; destas as publicarão como addição con
stitucional. » 

Já se vê que a nossa Constituição permit~e 
a ad,1ição de emenda ou emendas, mas nao 
pelos meios ordinarios e sim tendo o Congresso 
poderes consti tuidos . 

Mas observam que em face da Constituição 
o Poder Legislativo tem competencia .para 
fazer leis, suspendel"as, revogal-as e intei· 
pretal-as. 

o SR. ERICO COELHO- Tem, sim senhor. 
o SR. MARTINS JUNIOR- Para interpretar 

leis, mas não a Constituição. 
o SR . ARTHUR ORLANDO- Para interpretar 

leis, e então pet'guntam porque não ha de 
ter competencia para interpretar a Consti
tujção ~ 

enhores, não confundamos lei ordinaria 
com a lei das leis, com a Constituição. 

Imagfoai que os Congressos orrlinarios 
t ivessem competencia para interpretar a 
Constituição .. . A que ficaria sujeita esta 
Con. titu1ção ? 

Todos os dias seria modificada, e isto por 
interesses de momento. 

Não é este o sentido das Constituições ma.is 
adeantadas, das Constituições republicanas, 
principalmente das Constituições americanas. 

Quem ignora, senbores, que nos Estados da 
União Norte-Americana, justamente nos mais 
avançados em civilisação, todos os dias se 
trabalha para restringir cada vez mais a 
competencia dos Congre!Orns pel~s abusos, que 
elles estão acostumados a praticar ? 

o SR. EDUARDO RAMOS-Apoiado . 
o SR . ARTHUR ÜRL.umo- E' preciso não 

confunrlir a lei ordinariii com a lei das leis, 
com a lei fund1Jimental, com a Constituição. 

Agora vou cumprir o que ~rometti ao meu 
distinctissimo amigo o Sr . Er1co Ooelho, para 
mostrar que não é um recurso de occasião o 

qi1e estou sustentando, e peço licença á Ca.
m::na para !Pr parte do artigo a que me referi . 

Com efi'eito, a 28 de fevereiro escrevi (tê) : 
«Está a findar-se o primeiro periodo gover
namentali a Constituição no art. 46 dispõe 
que quatro mezes antes de terminar o referido 
periodo se fará a eleição do novo governador 
e vice-governarlor . 

« Entretanto, o Sr . Barbosa Lima não se 
dignou marcar o dia para aquella eleição, 
quando se apr~ssou a convorar extraordina:
riamente, antes do dia designarlo pela Const1-
tui~·ão, o Congresso que sahiu completo da 
sua cabeça, como Minerva perfei ta ela cabeça 
de Jupiter . 

« Que pretende o actual governador 1 
« Affirmam que é ~ma intenção obter do 

Congresso, que tão o tensivamente nomeou, 
a interpretação constitucional de que os seus 
poderes termina.rão sómente quatro annos 
precisos a contar daquelle em que tomou 
posse do governo. 

« Em primeiro logar, o Congresso não tem 
competencia para interpretar a Constituição; 
em segundo logar, a Constituição não se 
presta a semelhante in terpretação . 

« O legislador constituinte npenas conferiu 
ao Congresso o poder de FAZER LEIS, INTERPRE
TAL-AS, SUSPENDEL-AS E REVllGAL·AS . 

« Não se confundam a leis ordinarias com 
a lei das leis, com a Constituição. 

« A Constituição. pela sua natureza esta
vel, é subtrahida á acção variavel dos Con~ 
gressos. está fort~ r1a es)_)hera em que se 
exercitam os poderes publ1cos, emanados da 
soberania collectiva . 

« Emenda ou emendas podem ser a'1ditadas 
á Constituição, mas sómente pelo poder con
stituinte, pelo po>o, quando para isto delega 
faculdade ao Poder Legislativo. 

« Comprehende-~e q u~, si as ~ispo_ições 
constitucionaes nao estivessem fora da. es
phera do simples Poder Legislativo para pode
rem ser susp en>as, revogadas ou inte1pretaclas, 
deixariam de ser estaveis, fixas, estariam 
sujeitas ás diversas tentações de partidaris
mo, em que os Congr~ssos podem incorrer. 

«Em ma teria de emeorla ou de interpretação 
constitucional, que é a mesma cousa, o Poder 
Constituinte su1.Jstitue o Poder Legislativo 
propriamente dito. legisfera. em seu lagar. 

« O corpo legislativo ordinario não tem 
competencia para interpretar a Constituição. 
E' este um dos principias fundamentaes do 
nosso instituto constitucional, que neste ponto 
está de accordo com o espirita novo, que 
reina na União Norte-Americana, onde o povo 
soberano não cessa de restringir os poder es 
do corpo legislativo, contendo as Constituiç~es 
dos Estados, principa\mente d~ Pen~ylv~n2a, 
da Indian1;1. e do l!Lino~s, varias d1spos1çoes. 
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tendentes a pôr limitações às a.ttribuições das 
assembléas legislativas.» 

o SR . ERICO COELHO- Dá licença para u m 
aparte 1 Como é que o legislativo ordinario 
ha de empregar uma lei orgauica que é uma 
lei de desenvolvimento sem interpretar a 
Constituição 1 

V . Ex. que é um espirita philosopbico e 
como tal o respeito , diga-me como ha de ser? 

O SR. ARTllUR. ORLAxno- A Constituição do 
E'ta.do de Pernambuco tirou aos Congressos 
ardina.rios a attribuição de interp:·etar o esta
tuto fundamental para permittir _ómente aos 
Congressos constitu intes a faculdade de fazer 
emendus . 

A interpretação, poutanto, só poderia ter 
Jogar sob a fórma de emenda por meio de 
uma con~tituinte. 

A razão é que os Congresso.s ordinarios po· 
deriam ser vir-se da capa ou melhor do arti
ficio da interpretação para alterarem a Con
stituição, porquanto sob o ponto de vista ju
ririico, forçoso é reconhecer, não ba uma 
linha ni tida, um meio eguro, por onde se 
pos,;a determinar si tal lei é simplesmente in
terpretativa ou uma lei nova. 

O SR . BEVlLAQUA- E a lealdade, o bom 
senso, o criterio do legislador ~ 

O SR. ERrno CoELHO- Não, isto não. Não 
são attributos políticos. 

o SR . ARTHUR ORLANDO- Julgo que estou 
fa.llando entre espíritos não todos juri tas, 
mas nem por is-o desconhecedores do as~um
pto, como o Sr. Erico Coelho, que se da a 
taes estudo embora não faça delles a sua es
pecialidade, e que todavia reconhece a grande 
cLifficuldade que ha em determinar quando 
uma lei é simplesmente inte1·precativa ou 
innovarlora. 

A difilcu l·lade é grancle, e esta é a razão 
pela qual muitos juristas negam a lei inte1·
pretativa effeito retroactivo , porq_ue, como 
sabe a Cnmara, costumando-se dizer que a lei 
interpretativa tem effeito retroactivo, suc
cede que alguns legisladores u am da fórina 
interpr etativa para da·r a certas leis novas 
aquelle effei to . 

O SR.. ERrco CoELuo ela um aparte. 
O SR . ARTHUR 0RLA...'\DO- Entretanto, se

nhores, apezar da lei retroactiva como diz o 
Sr . Erico Coelho, não dever ser admittida, 
não vem fóra de proposito, quanto ao co.ncel
lameiito do passado, phrase cLita por um posi 
tivista, o r. Barbosa Lima, quando o mestre 
Augusto Comte sustentava que todo o pro
-gresso consiste em respeitar o passado, lem
brar que rari:s sã.o as lei~ do Marquez de 
P ombal que nao teem effe1to rectroactivo e, 
Sr. presidente, o Marq-qez de Pombal fo i san-

ctificado pelo creador da Religião d;l Huma
nidade, figura no cathecismo positivista . 

Por isto não admira que um seu discípulo 
faile em periorlo governamental r evolu cio
nariamente canceilado. 

Julgo. senhores, ter provado que o Sr. Bar
bosa Lima attentou contra o go,erno repu
blic.mo, porque o traço característico da 
fórma republicana consiste em prazo fixo, 
certo e determinado de governo. 

o SR. ERICO COELHO- Estou convicto de que 
o ,!!overnador de Pernambuco attenton contra 
a humanidade, mas não contra a Constitui
ção. 

o SR. ARTRUR ÜRLA.NDO - Parece-me ter 
provar1o tambem qu e elle, attentando contra 
a Iiberrlade dos municípios, attentou contra 
o regimen ferlerativo . 

O Sa. Eruco CoELHO- ConcorJo com Y. Ex. 
O SR. ARTHUR OaLANDo- Attentando contra 

a representação das minorias, attentou tam
bem contra o que é democratico, o que é re
publicano.e sobretudo. contra o que é conve
niente ao intere-«Ses do E~tado. 

Julgo ter pro,ado tambem que o go>erno 
federal tama ndo a expre ·ã·)- Governo Fe
deral-no sentido, não de Chete do Poder Ex
ecutivo ou Presidente de lk publica , mas da 
somma total dos tres poderes políticos, tem 
attribnição e competencia. para intervir nos 
neJ?ocios peculia ~ es do Esta" os, sempre que 
nelles se attentar contra a fórma republicana 
ferlerativa. 

Ju lgo ter pro vado que o modo pratico rle 
intervir o Governo Federal nos negocios dos 
E·tados. quando nelles se attentar contra a 
fórma federa.tiva, está no a.rt. 34, n. 33, da 
Constituição.que determina que ao Conares o 
r <tcional compete decretar as leis e re aluções 
necessarias pn,ra o bom funccionamento dos 
poderes poli ti cos. 

Si tudo isto é verdade, é claro q_ue esta. Ga
mara não deve e não póde rejeitar o reque
rimento do Sr. :Martin Junfor; não deve levar 
o seu partidarismo ao ponto de não da.r occa
sião a ser discutida aqui uma questão que 
nos Estados Unidos forma o eixo em redor do 
qual giram os pai'tidos pofüicos . 

Intervenção ou não intervenção deve ser a 
ban·leira dos partido politico· da mesma 
maneira. que o proteccionismo ou não protec
cionismo, porque, repito,o proteccionismo não 
é sinão o intervencionismo em materia eco
nomica. 

O SR . Earco COELHo- ,\poiado . Isto de pro
teccionismo e não prot·•ccionismo democratas 
e republicanos, é um euphemi mo dos dous 
partidos que na Republica Norte-Americana 
se dispu tam o poder ; é o cociction e no coac-
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~ion; intervir e não intervir. Eu, é claro, sou 
m ter venci onista . 

o SR. ARTllUR ORLANDO- Até ao presente 
o honrado Presidente da Republica. tem e
guido uma politica de inacção. de inercia., o 
que tem dado Jogar a que em redor de s. Ex. 
ta.mbem !;e forme a con"J>ira(;ão do silencio, a 
mais terrivel nas conspirações . 

Desejava ver S . Ex . agindo e movendo-se 
no mundo poliiico como os astros no espaço, 
que agem irradiando e irrarliam aginrlo; mo
vem-se illuminando e illuminam movendo-se. 
(Jlluito bem; muito bem.) 

O Sr. José Mariano - (Este d is
curso deixa de ser publicado, tendo sido entre
gue em tempo ao orador.) 

O Sr. Francisco Glicerio -
Sr. presidente, não venho tomar parte no 
debate que propriamente interessa a organi
sação e a ordem política em Pernnmbuco, 
porque, como se trata de um caso local se
gundo as praxes da Cnmara, es-a discussão 

. é neixada á iniciativa dos nobres dt>putados 
que compõem a respectiva representação. 

Não quero dizer com isso que cada um de 
nós que é extranho á poli.tica 110 Estado, não 
presta-lhe a maior consirleração, na no sa 
qualirlade de representantes communs da 
Nação. 

Venho, Sr-. presidente, oppor-me ao reque
rimento apresentando pelos nobres deputados 
por Pernambuco, requerimento que pede, 
para uzar a linguagem forense. que o Con
gre ·o conheça direitamente do caso de Per
nambuco . 

Sr. presinente, está I)a. orlem dia. um 
projecto que cogita a estabelecer, antes de 
tudo, a competencia dos poderes da União 
para intervirem nas questões peculinres aos 
Estados. 

Si ainda o Congresso .Bão votou a lei regu
lando o art. 6° da Constituição. e. conseguin
temente, neterminando a preliminar da com
petencia, não me parece curial que os nobres 
deputados de Pernambuco pretendam que o 
Congresso, i·econhecida assim a priori, " sua 
competencia. vá de de logo intervir no caso 
de Pernambuco. 

A questão da oompetencia, é preliminar 
essencial. .. 

O SR. MARTINS JUNinR - Quem vae dizer 
si ha ou não competencia é a commissão . 

o SR. ERICO COELHO - o Congresso ha de 
primeiro dizer a quem incumbe resolver 
sobre a ma.teria.; depois se resolverá. o caso 
em especie. 

o Sa. FRANCISCO GLICERIO-Sr. presidente. 
o projecto que cogita estabelecer a. competen-

eia de um, ou de todos os poderes da União: 
para a intervenção nos Esta.dos, esfa, preci 
sarnente na ordP-m rlo dia. 

Si o Congresso, de um modo regular e or· 
dina.rio. Legi~lar sobre n assampto, Camara. e 
Senado terão de obPdecer a. es. a. mesma. lei. 

Si o Congresso adoptar um projecto de lei, 
regulanrlo a in tervenção nos Estados e rega· 
laudo o art 6° ela Constltuição, provavel
mente estabelecerá o processo para que essa. 
intPrvencão se verifique, caso o Congresso 
a-O.opte a politica. de intervenção. 

Ora., si o· termns do processo ainda não 
estão votados por uma lei, como é que os 
nob1·es deputados pedem nesde logo a inter
venQ<'io do Conaresso em um caso particular 
que respe ita a Pernambuco~ 

Por consequencia. acho que e. Camara 
r1eve rejeitar o requerimento dos nobres 
deputados. E, si SS . Exs . tinham interes se 
em trazer á luz dn debate a questão que 
interessa a ordem politica de Pernambu co, 
esse interesse, ou esse desejo . está :>a.tisfeito, 
porque de am e de outro la lo da representa
ção de Pernambuco e feriu adi cussão a que 
a Ca.ma.ra tem a ·istido. 

O SR. GASPAR D1rnMMOND- E' platonismo. 
O SR. FRANc1sco Gucmruo- Não é plato

nismo, é um proces·o da opinião publica. 
Pnis si o· nobres deputados não tf>em con

fiança no processo na opinião publica pro
nunr.iado pPla Cama.ra , para que é que o 
trouxeram 1 

o SR . GASPAR DRUMMOND - Pedimos uma 
re olução. 

o SR. FRANCISCO GLICERI'l- A resolução, eu 
estou dizendo, não pód.e ser da.da com pre
juízo da marcha regular do pr::>jecto. 

Por conseguinte,fa.;:o a minha declaração de 
voto contrario ao requerimento apresentado 
pelos nobres deputados por Pernambuco. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra 
o Sr. Jo-é ~!ariano. ( O Sr. Jose Mariano le
vanta-se para usar da palavra . ) 

O SR. CoEr,no CrNTRA- Peco a palavra . 
O SR. JosE: MA.RIA..t'IO - Desi to da palavra. 
O SR. GoELHo Cii"\'TRA.- Desisto da. pala-

vra. 
o SR. PRESIDENTE (dirigindo-se ao Sr. Josê 

Mariano) - V. Ex . desiste da palavra ~ 
O SR. JosÊ MARIANO - De isto em favor 

do Sr. Coelho Cintra; não admittn cilada.!. 

O Sr. José ~l:ariano - (Este dis
curso deixa de ser publicaclo, tendo sido en
trerrue em tempo ao orador . ) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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Vão a imprimir os seguintes 

PROJEOTOS 

N. 9 A-1895 

Interpreta as dispo ições do n.1 §1 ' do art . 2º 
d' lei n. 260 de 1 ri..! de;embro de 1841 e 
do art . 1° das inst1·ucçt1es appro.,adas pelo 
decreto n. 1388 de 21 de fev ereiro rle 1891. 

(Substitutivo ao projecto n. 9, de 1895 

A commissi'i.o de rnari'nha e guerr 1, exami 
nando as di vel' as d• posições q11e se prendem 
ao assumpto de que trata o projecto n. 9 do 
corrente anno, passa a fazer o historico das 
mesma dispo ições e ju·tificar a. uraente ne
ce sidade que ha de sti tomar medid~ equita
tivas deste entido. 

A lei n. 260 de 1 de dezeml>ro de 1841 
dispõe no§ 1° do art. 2° o seguinte: 

§ 1. 0 Quando o governo entender que deve 
passar algum officia.l da 1" para a. 2" elas e 
não podera fazei- o sinão em virtude de de
creto e por algum do motivos seguinte~: 

1°, e,,tarempregado por mai de um anno 
em serviço alheio a ~ua pr· ,fi são; 

2°, molestia continuada por 1n<1is de um 
am:~o que oi mpossibilite para prestar serviço 
act1vo; 

3\ achar- e prisioneiro de guerra, e e tar 
por 1~ o ausente por mais de um anno. 

E ·ta _ cfi ~po;;i9ões nunca foram postas em 
execu~·ao relati vamPnte aos oaruo rle minis
tro, ~enador, deputado · geral, presidente de 
provmc1a e depu tarJo provincial. porque estes 
cargos não eram e nã·• ão consirlerados como 
emprego e ,.jm funcções politica.s. 

Este mesmo preceito foi observado na Re
publica até o dia em que foram applicadas 
a~s ({Overnadores do estados es-as disposi
çoes, q u~, longe de se~ de utilidade publica, só 
~razem rnconsequencia como resultado. \ ssim 
e que em Jogar de economia acarretam maio
res despezas e cream para o ofllcial attinmdo 
por essas dispo_ ições uma situação ,1e f~vo
r avel em relaçao a seus colleg11s que exercem 
funcções semelhantes . 

. Si._ durante o imperio, o presideate de pro
~nCJa. q?e era nomeado escapava á ar·ção da 
d1spos1çao Citada, qua~to mais os governa
dores_de es~do que sao de eleição popular! 

As 1m, pois, a passagem do' governadores 
militares para a 2" classe não é justa nem ha 
precedente algum que possa justifical-a. 

A commissão ficaria aqui si não tivesse de 
tratar de uma quest.ão que tambem e prende 
ao caso. 

A lei n. 585, de 6 de setembro de 1850 dis-
põe em seu art. 9° o seguiute: ' 

Càma.ra. V. II 

« Não será contado para antiguiifade mili
tar o temp pa "ado em. serviço estranho á 
Repartição da Guerra. 

Exceµtua-se desta disposição o tempo de 
serviço na guarda nacional, nos corpos poli
cia.e , na marinha. mi · ões diplomaticas, pre
sidenc1a de provincia·. ministerio, Corpo Le
gi latho e o que. dentro ou fóra do imperio, 
ror empregado em estudos militares ou in
dust1 iaes, com permissão do ministro da 
guerr;:i. ~ 

Estas mesmas disposições foram repetidas 
nos arts . 19 e 20 r1o regulamento para ex
ecução da lei acima, approva ta por decreto 
n. 77"2 de 31 1e março de l851. 

Como e vê de sas clisposições a intenção 
do leg islador foi sempre no sentido rle collocar 
o militar que era. presidente rle prov~n~ia, ou 
mini tro de Estado, nas mesmas condiçoes dos 
membrns do Po 1er Legislativo . 

E' verdade que o art. 12 do decreto n .1351 
de 7 de fevereiro de 1891 dispõe o seguinte: 

« A antiguidH.de para promoção dos offi
ciae arregimenta.do~ sEn'á contada sómente 
pelo tempo de erviç11 effectivo da fileira _e_a 
do offi.ciaes de corpos especiaes pelo exerc1c10 
effectivo ele qualquer commissão ou ca~go no 
\lin isterio da Guerra, com E-XCE>pção umca da 
licença para tratamento ou restabelecimento 
de fe;tmento recebido em combate ou de de
sastre occorrido em acto de serviço.)) Porém 
a in trucr;ões para t'Xecução deste rlecreto, 
approva,da pelo de n. 138 de 21 ~e fevereir~ 
de 1891, restahelecE>ram a.s dispo 1çoes da lei 
n . 585, de 6 de setembro de 1850, omittindo 
todavia as relativas aos prisioneiros de guerra, 
aos ministros, aos governa•iores ou presiden
tes dos estados e aos membros dos respectivos 
congressos, cargos estes irlentir.os aos do ex
tincto imperio. 

O decreto n. 34, de 12 de janeiro de 1892, 
tornou extensivAs aos offi.ciaes do exercito e 
armada, eleitos membros do.; congr·essos esta
duD.es, a disposições do art . 1° do decreto 
n . 1388. de 21 de fevereiro de-1891, acima ci
ta.do e ó por omissão o legi · Iador não incluiu 
a.Ili os governadores ou presidentes dos esta
dos. que são eleitos como os membro dos con
g1·essos estaduaes . 

Em vista do exposto, é logico que o n. 1 do 
§ 1°do art. 2° da lei n . 260 de 1 de dezembro 
de 184 l, além de ob oleto, não tem a pplicação 
nlguma aos governadore , pois que não exer
cem um emprego e sim uma funcção política 
electiva, e que as disposições do art . 1° das 
instrucções, approvadas pelo decreto n. 1388 
de 21 de janeiro de 1891, ejam applicadas 
não só nos governadores ou pre identes rios 
e:tado com•) tambem a todo aquelle que ex
ercer cargo de eleição popular. 

48 
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Assim, pois, entende a commissão de marin 
nba e guerra que o presente projecto n. 9 
entre em discussão com o seguinte 

Substit ut i •;o 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . J . 0 O n. l do§ 1° do art. 2° da lei 

n. 260 de l de dezembro de 1841, não se en
tende ~om os cargos r1e eleição popular, nem 
com os de ministro da União. 

Art. 2 . 0 São extensivas a todos os cargos 
de eleições federaes ou est.aduaes as rlisposi
ções do art . 1° das instrucções approvadas 
pelo decreto n. 1388 de 21 de fevereiro de 
1891, com e:ffeito permanente desde a data do 
dito decreto. 

Art . 3. ° Ficam revogadas todas as disposi
ções e actos em contrario. 

Sala das commissões, 24 de maio de 1895.
Gabriel Salgado, presidente.-T/i1,ma:; C?aval
cr.inti, relator. - Carlos Jorge . - .4nton io de 
S iqueira . - Ovídio Jlbraiites . 

O projecto n. 9, rlo_ co_r~ente a~ao, _envi_ado 
ácommissão de constitmçao. le1nslaçao e Jus
tiça foi com vista á commissão de marinha e 
g11e;ra que estudando-o de tidamente, apre
sentou' o seu'. parecer interpretativo, não só 
das disposições do n . 1 do § 1° do art. 2° da 
lei n. 260, de 1 de dezembro de 1841, como 
tambem <las do art. 1° das in trucções a ppro
vadas pelo decreto n. 1388 de 21 de fevereiro 
de 1891 . 

Com essa interpretação, offereceu a referida 
commissão um substitutivo áquelle projecto, 
ampliando- o e tornando extensivas u todos 
os cargos de eleições federaes ou estaduaes as 
disposições do art. 1° das citadas instrucções, 
com efi'eito permanente de de a sua data. 

A commissão de constituição, legislação e 
,iustiça, e~t udando por sua ·vez esse su~sti
tutivo e parecer que o precede e conside
rando que não ofi'ende esse mesmo substitu
tivo ás disposições constitucionaes, julga-o 
no caso de ser votarlo pela Gamara. 

S . R. - V. de Jlfello, presidente .-F. To
lentino, relator. -1J1cdeiros e Jllbuque?·que . -
Lui;; Domingues.-Er ico Coelho.-Dino Bueno. 
- Eduardo Ramos . 

N . 9 - 1895 

Declam que as cliSJ.Josições do regulamento 
n . 260 ele 1 de de::-embro de 1.841 niio se 
referem aos m ilita?·es que se acharem no 
exercicio de cargos de eleiçüo popular . 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . J.0 As disposições do regulamento 

n. 260 de 1 de dezembro de 1841 não 1>e ref-a 

rem aos militares que se acharem no exerci
cio rle cargos de eleição popular . 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 20 de maio de 1895. 
Pires Ferrei1·a . 

N. 72-1895 

Auto1·isa o Poder E xecutivo a 1·eorganisar li 
serviço das repartições de fa::enda , sob as 
bases que indica . 

(Substitutivo aoprojecto n. 194, ele 1894.) 

O uecreto de 17 ele dezembro de 1892, que 
reformou as repartições <l.e Far.enda, at~en
dendo de um lado á necessidade de economias. 
de outro á melhor distribuição do serviço, 
extinguiu as antigas thesouraria~, repar
tições ele pessoal numeroso, t1:ansf~r~ndo suas 
attribnições, reduzidas por d1spos1çoes ela re
ferida reforma, ás al~andegas, creand~ ao 
mesmo tempo delegacias âscae nas cap1taes 
dos estados de S. Paulo, Minas Geraes, Matto 
Grosso, Parauá, Piauhy e Goyaz, isto é, nos 
Estados onde não havia alfandegas . O tempo 
tem indicado a· necessidade dB algumas mo
dificações á lei de 17 de r1ezemb~o. para que 
não soffra. o importante serviço de arreca
dação e fiscalisação das rendas em alguns Es
tados. 

O Estado do Rio Grande do Sul, que tem 
mais de uma alfan dega e varias mesas de 
rendas e onde foi supprimida a Pagadoria, 
viu a Repartição Central, isto é, a Alfandega 
de ºorto Ale!?I'e enormemente sobrecarregada. 

Ô Pará, q u~. como bem diz o illust:ad~ 
Sr. Ministro da Fazenda, em sP.u relator10, e 
o emporio cio commer?io de .quatro repu
blicas limitrophes - Peru , Bollvia, Venezuela, 
Colombia e de Estados interiores, como Goyaz 
e Mattn Grosso. tem a sua alfandega onerada 
de serviço, serviço que "ofi're irregular!dades, 
já porque g~ande tem si'10 o ~i:senvolv1mento 
do commerc10 nesse Estado, Jª porque o pro
prio ecliticio, que carece de grandes melhora
mentos e da maior attenção do poder pu
blico, não tem capacidade sufficiente para o 
pessoal e para o movimento de entrada: e 
salúda das mercadorias. O mesmo se pode 
dizer a respeito do ser viço nas alfandegas de 
Recife e llahia . 

Por isso é a Commisôão de Orçv,mento de 
parecer que sejam crearlas delegacias fiscaes 
congeneres á de S. Paulo nesses E tados . 
Quanto aos loo-ares de ajudantes de inspector 
nas alfandeg~ de Santos, Recife e Belém e 
de ajudante de guarda-mór na alfandega d.a 
Capital, é de opinião que não ha opportum
dade nessa creai;-ão. 
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Com effeito, tendo a reforma, que baixou 
com o decreto de 17 de dezembro de l89i, ex
tincto as thesourarias e creado as delegacias 
com pessoal muito menos numeroso, fiearam 
addidos, sem funcção determinada, um grande 
numero de empregados que 1·oderão ser dis
tribuidos de modo a attender-se não só ás 
exigencias do serviço actualmente do The
souro Federal. conrorme expõe em seu r ela.
torio o digno Ministro da Fazenda, como tam
bem á neces idade de auxiliares de que ca
reçam os inspectores das alfande.,aa de Santos, 
Belém e Recife e o guarda-mór da Alfandega 
da Capital. 

A' vista do exposto, apresenta a Commissão 
de Orçamento o seguinte 

Substitutivo ao projecto n . 194 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l. 0 E' o Porler Executivo autorisado 

a. reorganisar o serviço das repartições de 
Fazenda sob as seguintes bases: 

a) •erão creadas delegacias fiscaes nos Es
tados do Pará, Pernambuco, Bahia e Rio 
Grande do Sul ; 

b) deverá ser aproveitado na reforma o 
pessoal extincto e bem assim o que foi illegal 
e ind<'vidamente apo enta.do; 

e) nas deleg •Cias creadas não excederá o 
Go•erno o numero de f!mpregados existente 
nas delegacias cnngeneres e nem poderá au
gmentar vencimentos ; 

d) para os e:ffeitos de categoria e de venci
me~tos, serã,o equiparados aos 2°• es,.riptu
rar10s os fieis de armazem e os ajudantes do 
administranor das capatazias. 

Art . 2.0 Revogam- e as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 21 de junho de 1895.
João L opes, presidente . - SerzedeUo Corrêa, 
relator . - Alberto 1'orres. - L auro Miille1· . -
Augusto Montenegro.- Augusto Sevcwo . 

K. 194 - 1894 

Crea delegacias do Tllesouro Federal nas 
capitaes elos Estados gv.e não as tiverem e 
lhes dà orgatiisaccio ; crea o logar de aju
dante do in.<pector nas alfandegas da Bahia, 
Santos , Recife e Belém e mais um logar de 
ajudante do guarda-mor na Alfandega da 
Capital Fecleral. 

o Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.0 E' o Governo autorisado : 
§ I. 0 A crear delegacias do Thesouro Fede

ral nas capitaes dos Estados que não as tive
:i:em, provendo-as de pess0al e r egulamentos 
necessarios . 

§ 2.0 As delegacias do Thesouro Federal 
terão as attribuições das extinctas thesou
rarias de l"azenda e a ellas ficarão subordi
nadas as al1andegas existentes nos Estados . 

§ 3. º As delegacias serão providas de pre
ferencia com o::- actuaes em1•regados extin
ctos, e, quando, por não haver mais nenhum a 
attender, seja necessario nomear pessoal es
tranho, exigir-se-ha que se mostrem habili
tado~ na fórma da legislação vigente, sob 
pena de nullidade do acto . 

§ 4. 0 Os -vencimentos do pessoal das dele
gacias não excederão em caso algum aos dos 
que percebem os empregados das aUandegas . 

Art. 2 . 0 As alfandegas da Bahia, Santos, 
Recife e Belém terão, além do pessoal exis
tente, um aj udante de inspector, com os venci
mentos que Lhe serão marcados no decreto de 
reforma. 

§ 1. 0 Decretada a reforma, será desde logo 
posta em execução, dependente apenas de 
approvação do i:oder Legislativo na parte 
relativa aos vencimentos. 

Art . 3. 0 E' creado mais um logar de 
ajudante de guarda-mór na Alfaúde.,oa da 
CU.pital Federal. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

s. R . Em 21 de novembro de 1894. - Joció 
Augusto Neiva . 

N. 73 - 1895 

E teva a 80~ mensaes a pensCio concedida pelo 
Governo Prov:sorio a Lufa Affonso Ferreira, 
ex·empregado da E strada de Ferro de Per
n-imbuco. 

A' Commissã.o de Pensões e Contas foi 
presente o requerimento em que Luiz Affonso 
Ferreira, ex- empregado da Estra'1a de Ferro 
de Pernambuco, victima de um desastre em 
1883, ficando pri,ado de amba.i as pernas 
pede,allegando que. a quantia de 45$ mensaes 
que Jhe 1bi concedtrla pelo Governo Proviso-
1·io é insufilciente para. a sua subsistencia e 
ele sua Ia.milia, attenta a alta de preço de to
dos os generos. augmento de sua pensão. 

A Commissão a.ttendendo a que o suppli
ca.nte acha-se impossibilitado para qualquer 
genero de trabalho, e que invalidou-se no 
ser viço publico, resolveu formular o seguinte 
projecto: 

O Congresso Nacional decreta : 
.Art . 1 . 0 Fica ele•ada a 80$ mensaes a 

peJ?são concedida pelo Governo Provisorio a 
Lmz A:lfonso Ferreira, ex-empregado da Es
trada de Ferro de Pernambuco. 
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Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario . 

Sala das commissões. 21 de junho de 1895. 
-M. Castro, presidente. - Hermeneqil,do de 
Momes, relator . - Carlos Novaes. - · Leonel 
F'í,lho. - Francisco Guimarães . 

N. 74 - 1895 

Isenta do paqamento dos impostos de importa
ção os materines importados pelas inten
dencias municipaes, para saneamento e ca
naZisação de ayua potaveZ e para o serviço 

· da iluminação publica ; e pelos estabeleci
mentos de ensino gratuito. 

(Substitutivo ao projecto n. 77 B, de 1894.) 

Embora a Commissão de Fazenda e Indus
tria est(;\ja profunr1amente convrncirla de que 
as circumstancias financeiras não permittem 
augmentar, por meio de leis especiaes, os 
caso ·, já não muito limitados, em que a legis
lação actual concede a importação de merca
dorias livre de direitos (Consolidoção das Al
fandegas e Mesas de Rendas, n I't. 424 e seg11in
tes). e que constitue um desfalque avultarlo 
uas rendas r1a União, toda via apres•·nta o se-

· gu i n te proJecto, ~ue modifica e é destinado a 
sub •tituir o de n. 77 B. de 1 H94, con~ idera ndo 
que não se trata de um favor ou privilegio, 
ruas de uma medida inspirada em con~idera
ções de ordem e interesse gemes, como a 
saude publica e a instrucção gratuita dispen
sarla ás classes populares. 
- A commissão não julgou necessario decla
rar em artigo do projecto q 11e a isenção de 
direitos, de que trata, é concedida nos termo 
da legislação vigente e portanto s11jei ta ao 
processo e fiscalisação estabelecidos no decreto 
de 13 de abr·il de 1894. Fôra ocioso declarar, 
pois se deve entender. As emendas ao refe
rido projecto n . 77 B devem ser rejeita das, 
umas porque estão comprehendiJas nas dis
posições do projecto-substituti vo . outrns por
que, incidindo na observação acima, não r,u
deram ser acceitas pela commis~ão. 

Projecto 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1." São isentos do pagamento dos im· 

postos de importação os materiaes impor· 
tados : 

1. • Pelas intendencias municipaes: a) para 
saneam •nto e canal!sação d~ agua potavel ; 

b) para o servLço de illuminação pu
blica. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Sala das com.missões, 21 de junho de 1895. 
Lins e VasconceUos. presirtente.- Paulin o de 
So u:;;a Jimior, relator.- Ildefonso Lima . -
Aureliano Rarbosa.- Almeida Gomes .-Octa· 
viano Loureiro.- Anisio de Abreu. 

N. 77 B - 1894 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l . n São i~entos do pagamento dos im· 

postos de impor Gação e direitos de expediente 
os materiaes importados pela Intendencia da 
capital da Bahia , directamente ou por inter
medw de terceiro, para o serviço de illumi
naçã.o publica da capital do referido Estado ; 
sendo observado o que dispõe o art. 6º do de
creto n. 947, de 4 de novembro de 1890. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 19 de novembro de 
1894 - Líns de Vasconcellos, presidente. -
1J1iguel Pernambuco, relator, - Paulino de 
Souza Junior. - Anisio de Abreu .-Octaviano 
de Loureiro . -Ildefonso Lima. 

E mendas a que se refere o parecer supra 

Fica o Poder Executivo autorisado a 
i entar do pagamento de impostos adua
neiros, e de fretes nas estradas de ferro da 
União, todo o materi<1l importado pelas muni
cipalidades, para saneamento e canalisação 
r'e agua potavol, nas cidades que carecerem 
destes melhoramentos. 

Sala das ~essões, 26 de novembro de 1894. 
- Nito Peçanha. - Sebastião de Lacerda . -
Barros Franco. - Euzebío de Queiroz. -
Silva Costa. - Urbano Marcondes. - Ernesto 
Brazílío. -Costa Azevedo. - Cincinato Braga. 

Igual favor para os materiaes que forem 
importa tos para augmento da canHlisação da 
agua potavel em S. Luiz do Maranhão . 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1894 . 
- Gustavo Veras. 

Art. Fica o Poder Executivo autorisado 
a isentar do pagamento de direitos de impor
tação e expediente á - Companhia BraziZ 
Great Soutliern Railway, o material necessa
rio ao trafego, reparos e conservação dessa 
ferro-via, nos termos do respectivo contracto. 

Sala rlas sessões, 26 de novembro de 1894 . 
-Coelho Cintra . 

2. 0 Pelos e.stabelPc'mentos de ensino gra- E do material necessario para a construcção 
tuito, como lyceus, etc. de uma linha de bonds da. cidade de Ca· 
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xias ao povoado Ponte, no Estado do Ma
ranhão. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1894. 
- Eduardo de Berredo. - Christino Cru=. -
- Viveiros. - Gustavo Veras . - Lui~ D 
mingues . 

Sejam tambem isentos de iguaes impostos 
e direitos os objectos importado.; para as olfi
ci:na e aulas do Lyceu ele Artes e Officios da 
Bahia. 

Sala das ses-ões . 26 de novembro rle 1894. 
- João Augusto Neiva . 

Ficam tambem isentos de impostos e di
r eitos os materiaes importa·'os para a Aca
demia de Bellas-Artes da Ballia . 

Sala das ses ões, 26 de novembro de 1894. 
- Junqueira A.yres . 

Accrescente- se: 
Ficam isentos do pagamento de ~irei~os de 

importação os materiae.s neces arins a con
strucção de vHlas operari s que hou ver ~e 
ser edi ficadas no Districto Federal, em Vll'
tude de contractos com o Governo do dis
tricto, actualmente em vigor. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1894. 
- Alcindo Guanubara . 

. Igual favor é conceil ido aos materia~s qu_e 
forem importados para o serviço da 1Ll~m1-
nação pui.Jlica da capital do Estad0 do Espmto 
Santo. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1894. 
- Galdino Loreto. - Torquato Moreira . 

N. 75 - 1895 

Concede à Irmandade do Santissimo Sacra
mento da Candelaria. tres loterias de 
1..000:000$ cada uma em beneficio das 
obras para conclusão do templo . 

Foi presen te á. Commissão de l.<'azenda e 
Industr ia uma petição d<1tada de 26 de ago to 
do anno passado, da Irmandade do San tis imo 
Sacramento da Candelaria, na qual solicita- e 
a concessão de tre loterias de l.000:000$ em 
bene licio das obras que emprehende a mesma 
assoch~ ção . 

Como justificativ-a à sua pretenção a i lega a 
peticionnria que, além de mallter a expeosa 
suas o Hospital dos Larnros e um e · tabele
cimento b:1 ·teriologico, montado e funccio
nan·do em condições qne fazem honra a est1.1. 
capital, soccorre os nocessit01dos por. meio de 
esmolas que attingem o algarismo annual de 

cet·ca. de 150: ooo:;; e concorre para a funda1;ão 
de um a::;ylo des tinado á cr·iaçiio de cri.1. 1,ças 
pob1·es, cuja nwnutenção foi deixada a seu 
c:tirgo por disposição de ultima vootade de 
mn bemfeitor da humanidade. 

Da mi11ucio-o relatorio enviado à. commis
,iio pela a iludiila confraria - como font~ 1le 
e tudo a uma opinião conscienl"io a, verifica
se que el la é 11main,,titu1ç<i.o de <lupla 11a
turc•za - religiosa e IJeneliconte, tendo a seu 
C;1 rgo, além d 1 cun:.truc.:ção do g r ande temµlo 
que está desti11 1do a torna r- 'e um monu
mento de a1·chitectura,o que tira-lbe a feição 
de simples obra religiosa, ymbolo de uma ré 
e de um culto, para dar-lhe o caracter de uma 
obra de arte nacional capaz de riv tt lisar com 
as mais bailas e sumptuosas no gener·o, a ma
nutenção e . uperin teudencia do Hospital dos 
Lazaros, cujo nome traduz. por si so, a gr-an
deza e elevação dos tins a que serve com 
ta ato proveito quanta modestia . 

A commis,,ão tem deante dos olhos a dis
posição do§ 7° do art. 72 da Constituição qué 
veda o Est uio de subvencionar qualquer culto 
ou L n·j , como coo eí]ueucia da plena libl:)r
darle de culto · , co11sa~ra la no§ 3° do IDt"Slllo 
artigo. mas foi ju ta0.1ente para bem accen
tuar •t 11aturvza do caso, esclarecei-o e dar 
s . t •sr;ição aos es0rupulos do legislador, aute 
o pedido que se lbe didge e a cujo deCeri
mi;nlo parece oppor-se o µreceito cou~titucio
naJ cilado, que salientamos a natureza mixta 
da Confraria da Candelaria . 

O templo, qu~ ella e ·força.-se por terminar 
e e m que tem rfespooLliclo o melhor úas rendas 
cio seu patrimon10-pela sna grandeza, sum
ptuosidade e bel leza e thetica, perde a fei ção 
restricta de imples casa de orações para 
tomar a de um patrimonio commum da arte 
a que o orgulho nacional não pôde ser in Jif
fereo te. De fac to . Quem quer que con
templ e mooumento da ordem do [le que nos 
occup:unos, si m" ra vilha-se do poder ex
trnordina1·io da fé que o erigiu, a~socia in
volun tariamc•nte, e de pref.;rencia a qual
IJD6r outra idàa. á ua gr-andeza e á. admira
ção que elht de parta o nome do pa.iz que o 
µossue, a precia-o antes como obra do enge
nho hum;ino do que como producto do senti
mento religioso. 

Como sç vê, pois, da exposição qne fizemos 
acima, não se tr:ita propriamente de sub
vencionar certo e determin;,do culto, mas de 
urna que~tão de earidade; rle assistencia a 
que se acham vinculados imp0rtantes inter
e:;aes de ordem moral, economica e social, 
que não podem er al beios a.o poderes pu
tilicos. 

E' um principio egoístico, repugnante á lei 
da ol iuarie tade que re ·nlta dire•·tamente 
da necessidades da coexistencia social, e que 
se :foha banido das leis e dos costumes cios 
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povos civilisados, o que prega a inclitrerençu 
dos poderes publicas e aconselha a absten 
ção dos particulal'es deante das solic itações 
da enfermidade e da miseria, e que entrega 
cada um â.s con equencias dos seus proprios 
erros e imprevidencias, da penaria e da des
graça, quasi sempre involuntarias . 

Por toda parte os que possuem recursos 
abundantes tomam a si , como uma ourigação 
moral de que se desempenham com mais zelo 
e solicitude do que si cumprissem um dever 
imposto pela lei, a mi são de soccorrer os 
pobres e os enfermos . 

Somos dos que pensam que em materia de 
assistencia e caridade deve predominar a ini
ciativa privada : a intervenção de Estaria , 
sem querer restringir o seu papel ao de sim
ples <(; registrador e garantidor dos con
tractos "· como pensam uns, nem dar-lhe as 
proporções do « Estado- Providencia » de Col
bert ou do « Estado- Servo do povo ))' como 
sonham os socialistas, deve ser snbsidiaria, 
iodirecta, apparecer quando aquella faltar 
ou fôr insufficiente . 

Ao lado da caridade privada deve sempre 
velar solicita e previdente, agnardaodo a 
necessidade da sua intervenção, a carid .cto le
aal. E>ta. si é a que mais fa cilmente se pôde 
füstribuir pelos recursos amp los e promptos 
de que dispõe o Estado, é geralmente a que 
peior se administra pela feição beaurocratica 
que, em geral, t omam as instituições diri
gidas pelo governo, emquaoto que a primeira 
por ser livre e espontaoe;1, é sempre mais 
vigilante, corresponde melhor aos seus in
tuitos, não se converte facilmente em ohjecto 
de exploração para o que a faz como para o 
que a recebe . Dahi o ter o Estado, em quasi 
todos os paizes, com summo proveito, descar
regado de si o exercicio directo da caridade, 
limitando-s ~ . qua.nto é posshel , a estimular, 
auxiliar e subvencionar as instituições de 
caridade e benel!cencia . 

Mas, co'.Do a renda publica é prorfucto do 
imposto e o imposto deve ter o seu equivalente 
garantido pelo Estado, para aquelles que o 
pagam, em uma certa quota positiva de be
neficias materiaes e moraes, como o imposto 
é um sacriticio a que o cidadão se sujeita com 
a certeza de que alie transforma-se em um 
proveito, proximo ou remoto. para si, e como 
as sornmas despendidas com a c«ridade e as
sistencia não produzem as vantagens para 
que aquelle se uestina e que a sua nature;m 
exige, não satisfazendo assim o fim especia l 
para que se o arrecada, pela impossibilidade 
de obter-se proveito de invalidos, eorermos e 
mendigos que são, pela forca das circumstan
cias, simples coo umidores, inutilisados para 
o trabalho e aos quaes a sociedade tem neces
sidade de segregar para evitar o seu contagio 
perigoso e funesto, o Estado ado~tou al vi-

tre de, poupando os recursos da receita ordi
naria que n pplica, de preferencia. a rlespezas 
utei;; e reproducti vas, crear uma receitt\ espe
cial para os que coo ornem, sem poder prouu
zir, provendo as enfermidades physicas com 
o imposto, proveniente de certas enfermida
des moraes, que não lhe é possi vel eliminar 
do organismo social por serem por assim dizer 
inherentes a natureza humana . O jogo, a 
embriaguez, o:; vidas, emtim são a íonte 
desta receita de caracter especial. Eis corr.o 
se explicam os impostos lançado,, em muitos 
paizes sobre o jogo e especialmente sob1·e o das 
loteria , um dos mais funestos, por afl'ectar 
de preferencia as classes pobres, com applica
cão, quasi sampre privativa, as instituições 
beneficentes, 

Introduzidas no Brazil desde o alvarà. de 
28 de abril do 1809 par,L subsidiai· as manu
facturas e artes que mais necessitassem desse 
soccorro (p'l.l:wras textuaes do mesmo a.lvará), 
as loterias teem continuado a ser uma fonte 
de receita publica, embom desviando-se do 
seu primitivo destino e applie;1nt!o-_e nos ul
timas tempos- como nos demais paizes- e p~ 
cial, restricta e privativamente a auxilio e 
manutenção de institutos pios,de previdencia, 
de assi::;tencia, de caridade e de in~tl'ucção 
ponnlar nos quaes a iniciativa privada é in
sufficiente para dar vida e alimentar. Assim 
no Di::;tricto Federal, a loterias vigElntes e de 
extr 1cção obrig>1toria, nos termos dos art. 14 
da lei n. 3348, de 20 de outubro de 1887, são 
destinadas a manutenção e angmento do pa
trimonio das seguintes associações : 

a) Santa Casa da Mi ericordia e estabeleci
mento annexos . (Exposto , recolhimento. de 
orphãos, etc.) Decreto de 23 de maio de 1851, 
Portaria de 12 de maio de 182-1, decreto n. 92 
de 25 de ou tubro de 1839 . 

b) Hospício de a lienados . Decreto n . 1. 838, 
de 27 1le setembro de 1870. 

e) .Montopio Geral de Economia dos Servi
dores do Est<\do. Decreto ns. 1.226, de 22 de 
a!!osto de 186-1 e 1 .681, de 18 de agosto de 
1869 . 

d) I nstitutos dos cegos e surdos-mudos. De
creto n. 2 . 771 , de 29 de setembro de 1877. 

A questão da suppressão das loterias como 
perigosas. fu_nesta~ e immoraes, tem sido agi
tada em var1os pa1zes e em épocas diversas , 
mas até o presente mantém-se de pé, não 
tem sido pos~ive l e liminai-a, po1· prevtllecer , 
cm gera 1, a idéa de que, a abolil-a de direito, 
el la continuara a subsistir de facto nos cos
tumes, deste qne, endo uma das formulas 
que reveste a pai.~ão do jogo, uma das val 
vulas por onde esta se expande, o legislador é 
impotente para attingir a causa que reside 
no cat'acter, na indole, nas tendeocias, no 
ama~o do natureza social 1 ferindo apenas a.r-
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ti ficialmente um dos seus etreitos . Desde que 
a paixão permanece intacta e.inaccessivel ~ 
acção da lei, com qu sem loterias, ella mam
festar-se-ha. 

Os problemas mora~s n1i;o se resolve~ ~or 
simples medidas leg1slat1v.a ._ Os domm10~ 
da educação e do caracter, s1 nao escapam a 
competencia do l egi~ la~or, este infl.ue sobre 
elles muito remota, 10d1recta e restr1ctamen
te, tal é a logica dos que se teem opposto 
à suppressão das loterias, e logica que tem 
prevalecido, infelizmente. 

Não se discutP. o patriotismo, a virtude, a 
temperança, os bons sentimentos, as boas 
inclinações ; não se eliminam com ·simples 
traços de penna habitas, tendencias, paixões 
fundamente enraizadas no intimo de um 
povo, escreveu Alphonso Karr e partidario 
fervoroso e tenaz da mais completa abstenção 
do Estado na vida moral e Economica da so
ciedade, tanto quanto do que elle chama 
«fetichismo legisln.tivo '» isto é- a prete11ção 
de resolver todas as questões e todos os pro
blemas, de curar todos os male:s, de trans
formar a natureza e a índole do homem a 
golpes de leis, Spencer chbgou a escrever : 
«Não sómente os socialistas, mas ainda os 
pretendidos liberaes que lhe preparam o 
advento, acreditam que com facilidade os vi
cias da humanidade podPm ser corrigidos por 
boas instituições . E' uma illusão. Qualquer 
que seja a structura social, a natureza defei
tuosa dos cidadão ,manifestar-se- ha nos máos 
eil'eitos que ella fatalmente ha de produzir . 
Não existe alchimia politica com cujo auxilio 
se possa transformar instinctos de chumbo 
em uma conducta de oiro. > 

Inspirado nas theorias do sociologista in
gle::, Léon Donat exprime-se mais clara
mente ainda : « ter fé na efficacia de um 
governo paternal : acredi tar que actos do 
parlamento possam tornar os cidadãos me
lhores, são illusões que não devem mais exis
tir em nosso tempo» . 

A funcçiio do Estado e de proteger nossas 
pessoas e nossas propriedades, de garantir a 
cada um a:s liberdades que conquist:1rnos a 
tanto custo, não é de redigir leis moraes . 

Conto para. o melhoramt 11to do povo com 
os osforços pessoaes e não com a inter
venção do legislador ; couto com os pro
g-ressos lento , mas seguros, da sciencia, 
fazendo conhecer as condições necessarias do 
bem-estar indiv idual e co ll ectivo, e co1.1clue, 
depois de mostrar a in efficacia das leis re
strictivas e prohibitivas da embriaguez, dos 
jogos, das especulações de Bolsa, de corridas, 
de círculos : «a educação da economia não se 
faz pela lei, ella se faz ma.is seguramente e 
Jnelhor pela experieacia individual . » 

Como todos os ponto~ de vista extremados 
e as doutrinas or1ginaes e e:xag~eradas dos 

grandes pensadores conteem a sua parte de 
verLladeira e ut il, estas encerram tambem a 
sua dóse de verdade ; mas, não sendo, em ab
soluto, accei.taveis, teem prevalecido até o 
presente, tanto assim,que encontramos o jogo 
regulamentado por toda a parte e a loteria 
tigurantlo como verba de receita nos orça
mentos dos ultimas anoos de diversos paizes, 
concor rendo, para o da lt? lia com 76 . 190 . 000 
liras; para o da Austro-Hungria, com 
19 .400 .000 florins; para o da Dinamarca, 
8n2.573 coróas; para o da Hollanda, com 
661 .500 florins; para o da Prussia , com 
66. 756 . 700 ; para o reino de Saxe, com 
4 . 348. 151 mark.os ; para o de Cuba, com 
3 .500 . 000 pesos; para o do M:exico, 300.000 
dollars e para outros em que o seu pro
ducto é escripturado na rubrica-Receitas 
diversas. 

O nosso orçamento a mantém e a regula
menta. No Congresso Constituinte a idéa de 
suppressão absoluta, radical, das lo terias foi 
inconte~tavelmente vencedora, e, se deixou de 
ser consagrad<•, foi pela consideração unica. 
de não ser mataria constitucional. Agitada 
em 1891 na Gamara dos Deputados, o proje
cto que a extinguia obteve parecer favora
vel da commis::;ão a que foi enviado, mas 
com restricções temlentes a s9,lvaguardar 
os direitos adquiridos em virtud~ das conces
sões jâ. feifas e os dos estabelecimentos pios 
que dellas tiram os elementos de vida e de 
manutenção. 

Assim, subsistindo a loteria, apezar das re
petidas tentativas para supprimi l- a., fiscal i
sada e regulamentada pelo E~tad?, sendo a 
razão principal com que se JUSt1fica. a sua 
conservação - a necessidade do auxilio que 
ella presta as instituições pias e de caridade 
que os apuros .financeiros ~m que.se debate o 
paiz não permitte subvenc10nl'l.r d1rectamente 
com os recursos da receita ordiuaria, e sendo 
a Confraria da Candelaria instituição que 
visa fins identicos aos das desta natureza, é 
de parecer a commissão que, à semelba.nça. e 
a exemplo do qoe faz o poder publico as as
sociações beneficentes desta Capital, que acima 
enumel'amos, estimt:..le e ampare a supp li
cante, attendend? o seu .Pe1ido ; para o que 
apresenta o segumte proJeclo : 

o Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1.° Ficam concedidas á lrmandade do 

SS. Sacramento da Candelaria tres loterias de 
mil contos de réis cada uma, em beneficio das 
obras para concluEão do templo. 

Art. 2. 0 Para proceder-se á extracção des
tas loterias, fica o Governo autorisado a no
mear fiscal idoneo ; guardadas todas as respe
ctivas disposições fisc a.es . 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario . 
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Sala das cnmnJissõe.s, 21 rlejunho de 1895. 
Anisio de Abreu relo.lor.-LiM de Vri .<concel
sos, pre irlente '(com re::.lricçõe ·):-Ildefonso 
Lirr1a:.- A11reliano Barbosa (\•e nc1do) .- Oc· a-
1'iar10 Lo1'1"eiro.-.Alme1da Gomes.-Pauli1!0 
de Sou=a Jwiior (vencido). - a Pei;i;otu (com 
re lricções) . 

o Sr. Presidente - Achando-se 
adeantarla a hora, d~igno para a.manhã a se· 
guinte ordem do dia: 

Continuação da discu:são do requerimento 
do Sr . Martins Junior e outros ; . 

continuação rla 2ª discu são do proJecto 
n. 38, de 1895. reorgan i ·ando o ens~ no nas 
Faculdades de Direito (nrts . 2° e segmntes) ; 

3 .. discu são do projecto n. 5 A, de 1895, 
dispensanrl_o do concUI"? _litter-.i.rio to~os o 
funccionar10s das reparti oe cio Corre10, no
meados até 29 de Novembro de 1894 ; 

3 .. discu são do projecto n . 25, de 1895, 
concedendo á ~mpreza Industrial ele Me lhora
mentos no Brazil, ce8sionaria •1a E tra~a de 
Fe1 ro de azaretb ao Crato, p1·orrog-açao de 
prazo até 31 de dezembro de 1896, para c::o
meço 'das obras de continuação da mesma via
ferrea; 

Di cussão prévia p~ra estabelecer a_ pre
ferenria entre o pr-oJecto ria Comm1 sao de 
Constituição. Legi · lação e Justiça. sob n. 53 e 
de n. 11, para escolha do que deve ervir de 
base á. di cu. ão; 

Discussão unica do projecto n. 33, de 1895; 
autor1s<Lndo o Poder Ex cutivo a conceder ao 
bacharel Manoel Porpbirio de Oliveira San
to juiz seccional do esta.do do Rio GI"ande 
do ' orte um anno de licença, com ordenado, 
para tratar rle ·ua saude onde lhe convier; 

Discussão unica do projecto n. 214 A, de 
1893 concedendo á viuva do Dr. Antonio da 
Cru~ Co rdeiro Junior, a pensão annual de 
2:400$000. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 mi
nutos. 

~· SESSÃO EM 22 DE JIDlBO DE 1895 

Presidencia dos Srs. .1.rt:iur Rios (1° vir.e
presirlente), Costa A.::e verJ,o (2° vice-presi
dente) e Arthur Rios (1° vice-presidente). 

Ao meio-dia procede-se á. chamada, á. qual 
respondem os Srs.: Artbur Rios. Thomaz 
Delfioo, coelho Li -boa, Tava·esdeLyra,Alen· 
car Guimarães. Sá Peixoto, Lima Bacury, 
Gabriel Salgado, Matta Bacellar, Augusto 

MontE'Ilegro, Carlos de Novaes, Bricio Filbo, 
Holl<tnda. de Lima, Benedictn Leite, Viveiros, 
Luiz Domingues, Costa Rodrigues, Gu tavo 
Veras. Eduardo de Berredo. Ani'io de Abreu, 
Nogueira Par.1naguá, Artbur de Vasconcel
los, Frederico B rges, Gonçalo rle Lago , Tor
res Portugal, Thomaz Cavalcant.i, lldefo.n o 
Lim;l, João Lopes, Ped1·0 Borg~s, Fr~nc1 sco 
Benevolo, Helvecio Monte, Jo~e Bev1laqua, 
Augu to evero, Fmnci.co Gurgel. Junqueira 
Ayres Chatea briand, J se '.\lariano Arthur 
Orlando, Tol~ntino de Carvalho, Martins 
Junior, Pereira de Lyra, Gaspar Drummond, 
Coelho Cintra, Luiz de Andrade, Armi
nio Tava1·es, Marcio nilo Lins, Cornelio 
rla Fonseca, Lourenço de Sá Medeiros e Al
buquerque, Mil[uel Pernambuco_, Gonçalv~s 
Maia Carlos Jorire. Fernandes Lima AraUJO 
Góe~. Rocha Cavalcanti, Octaviano Loureiro, 
Menezes Prado, Geminiano Brazil, Gouveia 
Lima, Zama, Santos Pereira, Au~usto d& Frei
tas, Neiva, Milton, Francisco Sodré, Tosta, 
Ari tides de Queiroz, Eduarilo Ramos, Panla 
Guimarães, Vergo e de Abreu, Leovegildo Fil
gueir.1s, José lgnac10. Flavio d· Araujo, To
lentino •1o· antos, Seba -tião Landul pho, Pa
ranhos 1Iontenei.r1·0. Antunio de ique1ra, Jo
sé Car los, Serzedello Corrêa, Lopes Trovão, 
Amer1co de Matto , Lins de Va concellos, Al
berto Torres. Erico Coelho, Euzebio de Quei
roz, Co ·ta Azevedo, Silva Castro, Ernesto 
Brazilio, Barros Franco Junior, ebastião de 
Lacerda, Paulino de ouz • Junior, Mayrink, 
Almeida Gomes, Campolina, Carvalho Mou
Jão, Cl1agas Lobato. Luiz D»tsi, Ferraz Ju
uior. Alvaro Botelho, Leonel Filho, Lamou
nier Go<lofredo, Ribeiro de Almeida, Ferreira 
Pires, Valladares, Pinto da Fonseca, Arthur 
Torre , Manoel Fulgencio, Simão da Cuuha, 
Olegario Maciel, Pa1·aiso Cavalcanti, Lindol
pbu Caetano, Paulo Queiroz, Casemiro da Ro
:::ha, Bueno de Andrade, Moreira da Silva, 
Hereulano de Frei ta , Francisco Glicerio, Her-
111enegi Ido de Moraes, \ lve.; de Ca'5tro, Urba
no de Gouveia, Caracciolo, Brazilio da Luz, 
Lauro Iuller, Paula Ramos, Francisco To
lentino, Emílio Bium, Funseca Guimarães. 
Maetins Co ta, Marçal Escobar, Pereira da 
Costa, Apparicio i\Iariense, Victorino Montei
ro, Aureliano Barbo"a, Pinto da Rocha, Ves
pa iano de Albuquerque e Francisco Alencas
tro. 

Abre-se a sessão . 

Deixaram de co.mparecer com causa parti
cipada os ::>rs. Rosa e Silva., Enéa.s Martins, 
Fileto Pire ·, OLympio de Campos, Cunha 
Lima, Clementino do Monte, Manoel Caetano, 
Rodrigues Lima, Marcolmn Moura, Athayde 
Junior, Gal<lino Loretn, Torquato Moreir~, 
França Carvalllo, Alcindo Guanabara, Beli
sario de Souza., Oscar Godoy, Fonseca. Por-
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tella, Nilo Pec;anha, Julio Santo . Ponce t!e 
Leon, Urbano Marcondes, Landulpho de Ma
galhães, João Luiz , Vaz de Mello, Monteiro 
de Barros, João Penido, Gonçalves Ramos, 
Fortes Junqueira. Francisco Veiga, Rodolpho 
Abreu, Theotonio dtl ;\Jagalhães , Carlos das 
Chagas, Lamartine, Co~ta ~rachado. Altrerlo 
Ellis, Almeida ogueira, Domingues re Cas
tro, Dino Bueno. Gustavo Godoy. Adolpho 
Gordo, Paulino Carlos, Cmcinato Braga, Ovi
dio Abrante . Xavier do Valle, Almeida 
Torres e Angelo PinhPiro ; e sem cafüa os 
Srs. Christino Cruz. Pires Ferreira. Silva 
Mariz, Trindade. Cleto unes, Agostinho 
Vidal, Lima Duarte, Oetavia110 de l:lri.w, 
Cu pertino de Siqueira, Domingos rle Moraes, 
Costa Junior, Padua Salles, Vieira de Moraes. 
A.lberto alies. Furtado, Luiz Adolpho Ma
riano Ramos, Lamenha Lins, Rivadavia Cor
rêa e Pedro Moacyr. 

E' lida e posta em discussão a acta . 

O Sr. Jo!llé Carlos (pefo orrlem)
Sr . pre-irlente, tive conhecimento pelo Di irio 
do Congresso de hoje. de uma reclamação feita 
pelo meu honrado collega e amigo, deputado 
pelo Rio Grande do ~ui, o S:· . coronel ve~pa
siai;i~, acerca de u m aparte q11e proferiu , e qµe 
está mse1·to no meu discurso du corrente mez. 

A culpa não foi minha, e acreilito q U<' S. Ex. 
não deu esse aparte. porque basta. a sua. pa
lavra .Para convencer-nos di-so; mas o que é 
certo e que as notas tacbygraphicas regis
tram o apar·te de S. Ex ., aqui estão as notas , 
ou de :::.e ach<i escripto o aparte . E' só o que 
tinha a dizer . 

Em seguida é approvada a acta.. 
O SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicação do Sr . deputar1o João Pe
nido, participando que por incommodo de 
saude deixa ele comparecer á sessão de boje . 
-Inteirada . 

Officios : 
Do Sr. 1° secretario do Senado, de 21 do 

corrente, communicando que aquella Ga
mara, enviou á sancção os autograpbo do 
decreto do Congresso Naciona l, relativo ao 
estabelecimento de um pharol no porto de 
Macapá . - Inteirar\a. 

Do mesmo senhor e de igual data, commu· 
nicando que o Senado manteve as suas emen
das á proposição de~ta Gamara sob n . 5 de 
1894, relat,iva ás au toridades que pÓdem 
expedir telegrammas sob a denominação de 

Gamara V. I I 

offic:aes ou c.Le serviço publico . - A' Com missão 
•' e Obt'Cl.8 Publicas . 
. J2u mesmo Sr. de IJC1je, enviando a propo

~1çao desta Gamara, que considera no posto 
de general de brigada efi'ecti vo a refurma do 
major general de brigada do exncito Luiz 
Jcsé d.t r~onseca Ramos, proposição a que o 
Sen~do nao poude dar o seu aseentimento. 
l n te tratla . 
. Do Mini~teri o da J ustic:.a e Negocios Inte

nores . ele 18 do corrente, s 1 tis fazendo a re
quisição r1esta Gamara constante do officio 
<'!: 6 do col'rente mez.-Aquem fez a requisi
çao (o Sr. deputado Aai 'iO de Abreu) . 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 
20. do corrente, enviando o ollicio e mais pa
pei a elle annexos, 110 qual o in:< pector da 
Alfandega de Alagoas, pede a concessão do 
credito de ~ :~2Q.,, para occorrer a despeza. 
com a acqms1çao, pessoal e material cu•te» 
cedido áq uella reparLição pelo Ministerio da 
MêLr inha .- A' Commissão de Orçamento. 

Do illinisterio dos Negocios ela Marinha. de 
21 do corrente, o requerimento e mais pa
pa.eis em que o bacharel João Affonso 
de Souza Paraíso, pede ao Congresso 
melhoria de vencirnen tos como official d'~ 
secreta1'iêL r1 a in$pecção r1o Arsenal de Mari
nha do estado de Pernambucu.- A' Commis
são E·pe·ial, ele que é presirlente o Sr . Ma
nuel Caetano. 

Requerimentos : 
Dos fieis de armazem da alfandega do Pará, 

rt:clamando contra as rl isposições do decreto 
n. 1582, de 18!:13, na parteapplicavel aos seus 
vencimento.;.-A' Comm1ssão do Orçamento . 

Do bacharel em direito, Tito r1os Passos de 
Almeida Rosas Filho, pedindo que seja mti.r
cada ver ba especial. :para que seja habilitado 
a reali ~ar a viagem á Europa que lhe é con
cedida pelo art. n. 248 do codigo do ensino 
superior-- A' mesma commLsão. 

Do cabo de esqua ll"a reformado, Jeronymo 
Franci co Borges '1e Moraes, pedindo melho
ria de reforma. - A' Commissão de Marinha e 
guer ra . 

O Sr- Presidente- Não se achando 
prese~te o Sr. i eiva, o unico orador que está 
m cripto na hora do expediente, e não ha
venr~ o quem peça a palavm, passo á ordem 
do dia. (Pausa), ordem do dia. 

Continúa a discussão do requerimento do 
Sr . Martius Junior . 

O Sr. José Mariano - (Este 
discurso rleia;a de ser publicado, tendo sido 
entregiie em tempo ao orador .) 

49 
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O Sr. Ooelbo Cintra. - (Este 
discurso deixa ele ser pubticado, tendo sirl:; 
entregi,w em tempo ao aradai· . ) 

Vem li. ~lesa, é lida, apoiada e posta 
conjunctamente em dLcus~ão com o reque
rimento do Sr. Martins Junior, a seguinte 

Emenda 

Requeremos que a. Com missão ~1ixta á vist • 
do· documentos que lhe fJrem fornecidos. dê 
parecer dentro rlo mais breve prazo sobre a ter· 
mi nação do per iodo pre:iide'lcia.l do governador 
do Estado tle Pernambuco, atlm de l1abilitar o 
Congresso a tomar conhecimento da questão 
e a propor as medidas que julgar 11ecessarias 
para a sua solução nos termos tio art. ô• 
§ 2', combinado com o art. 34 § 33 da. Con
stituição Jederal. 

S. R. Sala da;; sessõas, 22 de junho de 1895, 
-Martins Jun.ior.-Tolentino de CarvaUw . -
Gaspar D•mnn1ond . - Arthur Orlando. -
Gonçalves Maia.- Low·enço de Sti . - Jose 
Mariano . 

Eis as palavras que julgo dever proferir 
nesta occasião , pedindo aos nossos am igos 
que se dignem de examinar a questão. 

Pa.rece·me que com as mo-lificações apre· 
sentadas pelos nobres deputados, desapparece 
qualquer motivo de escrupulo e não era outro 
o motivo que me levou a olferecer objecçõe.s 
ao requerimento que pedia a intervenção dt· 
recta da Gamara. 

E' o que tinha a dizer . 
r inguem mais pedindo a palavra, é encer· 

rada. a discussão do requerimento ào Sr. 
:\lartin' Junior, cuja votação fica adiada. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

K. 27 - 1895 

fnclefere as petições de D . Virginüt Janiiariti 
ela Silveira Soares, .4.ugusto Cousseiro de 
1líattos, Francis co de .~atles Fei-reira Ruas, 
Joaquim Ferreim d" Silva, .'llanoel Rodri
ques da Fonseca e Herculano Pe1·eira Ba?'· 
bo::;a . 

O §r. Francisco G!icerio (pela A Commi~são. ele Fazenda e Industria pon-
01·dem)- 'r . presidente, tinha-me opposto ao dera em primeiro logar que o reque1·imento 
requerimento apre-entado pelo nobre tlej'utado de D. Virginia Januaria da Silveira Soares 
por Pernambuco pela razão que dei bontem, dada de preferencia ter sido enviado à. com
na tribuna; o novo requerimento apresenta- missão de pensõ s ou á de marinha e guerra. 
do, porém, traz uma modificação, pede para. Entretanto, é seu parecer que o dito regue· 
que o assu mpto e os documentos q11 e in- rimento não me!'ece serattendido . 
struiem , porventura, vão á Commissão Mix ta Nos termos do parecer junto do chefe da 2" 
que trata deregula1· de um modv geral o secção ela contadoria de marinha a reque
art . ô'' da Constituição. ~ente nãl) tem :lireito ao que pede se~undo a. 

Ora, . r. presidente, em t.a.es condições, rnformação da. l • secção o pedido é o/Jjecto de 
não me parece que subsistam as mesm:is ra- graça, cuja concessão ju lga de equidade . Si 
zões de impugnação que eu hontem apre- é uma graça, não deve ser feita . 
sentei . A !oi nií.o póue deixar de sP.r igual para 

Por mais acceutuado que eja o pensamento todos : aos preceitos geraes, que estabelece, 
dos nobres deputados ne se requerimento, só ~r motivos d~ 01·dem geral póde abrir ex
pedindo a intervenção do Congresso para ve- cepçoes . A propr1a Constituição da Republica. 
rificar so está. extincto o mandato do gover- diz que todos ~ao ~quaes perante a lei (art . 
nadar de Pernambuco, e es~e e um pensa- 72 § 2•) Como J ust1ficar o le"islador si for o 
mento dos nobres rlepulados . pelo qual nós, p~imeiro a dar o exemplo rl;s excepções ás 
que vot;imos o requerimeut.o, não temos a leis que ~ecl'etou, derogando-as em relação 
menor responsabilidade. a d~termrnadas pessoas, por meio ele leis es-

Votando favoravelmente o r.:iquerimento pec1aes ~ 
depois da modificações introduzidas pelos Si não é. uma graç.a, mas um direito, deve 
nobres deputados. não querendo dizer por ser. um ObJecto ne reclamação perante a au
mouo algum que pvetendemos intervir nos t.oridade competente, que não é o Con"reffiSO 
negocio peculiares dos Esta,1 os, sem que uma Legislativo . 

0 

lei dotermine essa intervenção por um modo . Por motivos a.na.logos não devem ser atten
geral . d• ~lo~os requerimentos deA ugusto Cesat·Cous-

Votando favoravelmente a esse requeri- s01ro de Mattos, Franci ·co de Salles Ferreira 
mento, nós nii.o tomamos a responsabilin.1 de Ruas, Joquim Ferreira da. Silva, Monoel Ro
do seu enunciado, querendo r'ar apenas uma drigues da Fon~eca, e Herculano Pereira Bar
provfl. de consideração aos nobres rleputatlos boza. 
por Pernambuco, assim. como demo~ aos no- Sala das commissões, 21 de junllo de 1895. 
bres deputados pela Bahia e por Sergipe. ! - Paulino de Sou::;a Junior, relator.- Lins 
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de Vasconccllos,presidente.-Anisio de Abreu . 
- Ildefonso Lima.- Aureliano Barbosa . -
Octaviano Loureiro. - Almeida Gomes . 

N . 28 - 1895 

IndefdºC as petições de D. Maria Isabet T . do 
Rego Barros e D. Carolina Leopoldina Go· 
mes ele Avita. 

cebido haveria um direito prescripto. Mas é 
claro que nã 1 pó le prescrever um direito 
que nunca existiu. 

Seria absurdo querer a com missão fazer um 
novo processo para. vorificar um di1·e1to que 
na época opportuna não foi allega-0.o. nem re
conhecido pela. a.utoridade competente. 

Por i tenticos motivo- não póde ser atten
didn o requerimento de D. Carolina Leopoldi
n;1. Gomes de Avila. 

Sala das commissões, 21 de junho de 1895.
Lins r/e Va.sconcellos presidente. - Pmtfino 
de Sou.sa Junior. relator. - Aureliano Barbo a . 
- Octaviano Lom·eiro. - Almeida Gomes. 
Anisio ele Abreu . 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO •. 76 DE 1895 

Revalida em (avor da nova (Jom.panb.ia Es
tr«.cla de Ferro Estreito e S . Jil1·ancisco ao 
()Jiopim a concessão a que se re f'e1·e o clec1·eto 
n . 896, de 18 de outubro de 1890, nos ter-

. mos do respecti'l)O contracto. com voto em se
parado do Sr. Martins Costa . 

A Commissão ele Fazenda e Industria pede 
venia p'lra ponderar em primeiro togar que 
o requerimento de D. Maria I~abel T. do 
l{ego Barros deveria antes ter sido enviado á 
commissão 1fo pensões ou a de marinha e 
guerra. Eft'ectivamente pe~e a requerente 
que, relevada a preecripc;ão, em 9ue diz t~r 
incorrido, se lhe mande pagar a importanc1a 
da pensão, que nãC' recebeu de 1859 a 1836 e 
a que tinha direito como filha do Chefe de 
Esquadra Francisco d' Assis Cabral do Couto 
e Teive. A' commissão de fazenda parece 
que devem ser alfectas as questões eco?omi
c:i.s e financeiras, que de um modo directo 
não dio-am respeito a confecção do orçamento, 
exceptUanrlo-se. porém, as re[erentes. ~ J?en
sões, que devem de preferenc1a ser d11:1g1das 
á commissão de pensões, ou a ~e- ma_r~nh~ e A Cr1 mmissão de Constituição, Legisl::ição e 
guerra, em se ~r~tando de _pe_!lsoe~ m~itat.es .

1 
Justiça, tendo estuda.do attentamente a mate-

~ntretanto dJ!a. a. comm1~0 qu_e pao pord~ ria sujeita á su<~ apreciação, e-ta. de inteiro 
opmar em sentido favoravel a peti~ao_da. e accordo com o p·rrecer uoanime da Commis
querente! porque, te_ndo. a pr~scripçao sido são de Orçamento e é de opinião que elle seja 
esta?elec1da pela lei po1. mouvo d~ ord~m definitivamente adaptado. O parecer da Com
pu.bhca em _geral , o legisla 1?r nada po.de missão de Orçamemo ba-.ê:t-se nas disposições 
derogar no mter~sse dos pai·ticulares . Alem combinadas dois arts. J5fi e 190, n. 1 do decre
de qu~ a concessa.o de~~ fa:i-or dessa ~at~- to de 4 de julho rle 1891. que consolidou todo 
r~ na.o podendo sem 1_nJU~t1ça e ma.mfe ta o regimen vjaente sobre as sociedades ano
des1gualdade ser depms r~cu~.ª a to~o~ nymas . º 
os que a requererem, traz 1mphc1ta no_ pie Onvido a respeito o Sr. mini troda Viação, 
ce~ente funesto q~e fi~ma ª. revoga9a:o da conforme deliberação 1la Camara. vê-se do seu 
~e1, o que sem duvida nao esta no esp1rito e parecer que s .. Ex. não . e occupou com a 
rntençoe~- da Gamara: _ . . questão- b tse a liás do assumpt»-de ser ou 

Bastarmo .. ~~ cop~1~eraçoes p~·ehmmares não illegal o acto que feriu com c:tcJucidade a 
pci:ra a comIDlSSao 1 eJe1tar o pedido da sup- concessão da Estrada de Ferro Chopim: collo-
phcante. . . . cacto em outro ponto de vista. o mini ·tro da 

Por tlemius a.l!crescenta.ra o segmnte. Viação em seu parecer limita- se unicamente 
1. 0 A supplicante pede que se lhe mande a dizer quanto á conveniencia ou nã·• de vo

pag 1r a importancia da pPn ão correspondente tar o Congresso a revalidação d·1 concessão, 
ao tempo decorrido de 1859 a 1866, a que diz resumindo seu pensamento pela seguinte fór
ter direito pela 11uc,•essão de ua madrasta ma: « 11os tenmis do projecto de lei que a Ca
D. Adelaide Candida Pires Teive; ora a certi- mara dos Sr~. Dep 1tados di-cute é iuconve
dão, que junta diz que até o fim de junho de niente a revalid11ç.:'in . 7> 

1860 foi a pensão paga á referida D. Adelaide Ass;m pensa o ministro por dous motivos 
Teive . capitaes: 1°, porque, revalidada a conces::.ão, 

2. 0 Diz a certidão junta pela supplicante ha nella clau ulas cuja m·üeria (concessão de 
que do respect i'l)o pr11cesso do montepio consta terras devolutas, mi nas etc.) escap i hoje á 
que a supplicante teve direito ao abono do mon · competencia, quer do Governo quer do Poder 
tepio dn seu finado pae,a partir rte 22 de junho Legi;olativo; 2 •, em vista do estado prec•1r10 das 
de 1866 . Si no processo do montepio tivesse finança publicas, uma vez que, revalidtrla a 
sido recunhecido o seu direito á pensão de concessão, pesará sobre o Thesouro o onus da 
1859 a 1866 e a requerente não a tivesse re- garantia de juros . 
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Reconhecendo a com1mssao 03 patrioticos 1 trativa. não rwestindo da autoridade de lei 
intuitos que, sob e ·te ultimo ponto de o acto posterior e approbante do Poder ~a
vista inspiram o modo ''e ver do illustre "islativo, que dest'arte sagrou a conces"ao, 
ministro da Viação, não póile cllmturlo deixar como si por elle proprio outorgada na 
rle discordar. pelas mesmas razões; por- plenitude de sua.s exclu ivas attribuições.,a 
isso que, conforme ficou provadJ na segu1rla. co111 petenda do Podn .Judiciaria se imporia 
di cussão do projecto rle lei, a revalida<,;ão rla par:t decidir sobre di1 eitos ofündidos e de· 
concessã teve por fim , reparan'lo uma in- cretar as consectaricrs indemnisações . 
ju:stiça, impedi~ e 11v1:ar o Theso_u ro rio .pag •- ~1a". no caso em 'lue~tão não trata a nova 
men~o ~e umaJU ta rnd~mn1saçao; a 1m ~e C(,mpanbia de pedir in1iemnisação pnrpre
exprumram em seus discursos e aparte o· juizos rernltanres do decreto que declarou 
deputado Alberto Torres, Au&"us~o Se,·ero e caduco seu privilegio : solicita a restau
Joao Lopes, membros rla Co1um1ssao de Orça- ração de uma lei abolida em seus effeitos 
menta. . . . por neto do Governo ; quer a revalidação das ~ 

E. quanto ao pru:i:ie~ro tunrlament do pa- concessões ba ica do seu contracto perfeita
recer do. h?nrado mm1~t1 o tambelJ!- d1s<ente mente signalagmatico. E para isto o Poder 
a comm1 ao, pelas razoes quP succurtamente Legi lat vo é s1>m duvida o competente. 
pa a a expor. o animo da com ni ·são não causou nem 

O decreto n. 846, de. 18 ~e outubro de 1?90, siquer hesitações o dispositivo dos artigos 
acto do Governo Prov1so1·10,approva:do. co!Ilo 64 e 72 da Constituição Federal que serve de 
todos os outros, pela Assem biéa L1~1slat1 va fundamento ao parecer do Sr. min istro da 
d!'. 1891, to~ou o caracter d~ autoridade de Viação; pnr isso que a dispo·ição constitu
le1, como s1 fo e emanado rhre•·tamente •10 cional concernent a concessão de terras 
Poiler Le:!1slativo, cujacompet.encia pl"ivativa e minas. juridicamente. não póde ser retro
se accentuara por tratar-se no caso ele con acção destructivados eifeitos actuaes e fu
ce~são de privilegio para u.so e ~ozn de u~" turos do decreto n. 896. de 18 de outubro 
estrada de ferro com garantia deJ uros,, ce,sao rle 1890. Este decreto obedece a leis então 
de terras devo lutas, exploração de minas, vi"entes ~obre concessã.o de terrenos devo-
isens~o de impostos, etc. . _ Lutos e exploração de minas. 

Assim .. s~b este ponto.~e- v!s~, ª declaraçao A Conf<tituição Federal, transferindo para 
da cadumdade ~as ~nc :ssoes fe ta _pelo d~- os Rstarlo as terras e mmas (art. 64) e dando 
cre~o ~ - 896, 1 ~.por ta~do revi'.gª?ªº de lei, ao proprietario do ~ólo o direito ao ubsólo 
legtt1mamente. so _podia deconer de acto inclu ive as minas (ar t. 72 § 17), não invali
do ?o~e~ J:e~1 sJat 1 vo, quando baseada em dou essas concessões 1lo decreto de 1890, já 
mot1 ~~" JUfldicos» _ 'H porque não retroagem.já. porque a Estrala de 

Portanto. o decieto n. l!l;:i3, de,~- ~e ~ut~- Ferro do Cbopim.objectod~ conce · ão daquelle 
bro d,e _ 1894, que ~ecla:ro~ ~ ca 1 ucida le da ilecreto é rte interes~e fede1·al por seu caracter 
concessao sem motr~o _JU11d1co, como bem estrategico. 
demonstrou ~ co.mm1ssao de 1>rçam~nto em Accres<:e que a revalidação da concPssão a 
s~u parecer, 1m~l1ca ~1111 attentado, Jª e~or- que se i·e fel'e o decreto n. 896, de 1890, im
~.1tante d.a attr1~u19ao r1o ~o.der· Exec.uti v~, plica pui·a e simplesmente o restabelecimento 
.13: por. le i vo de d1reuos per fe1ta°!,en~e adqUI- t.lesse decre o que a outorgou ; não produz 
rido a sombra tia boa fé e .da . e., ui idade do novação de favores ou de privilegio; restau
coi;itracto de natureza. llllXta ~- publico_ e ra ap ·nas o que j •1 existia e começou de dar 
privado - attento o~ 111t~resse:; a lectado<> . resultados e atting1ria o fim. si não fôra o 

Coar?tada na real1zaçao _de sua em preza abuso da autoridade que declarou a cadu
pelo ci tado decreto n. 1803 contra cu.ias idade 
eifeitos não poderia reagir, salvo por via de e · 
recurs > ao Poder Judiciaria, si a este poder Revalidr1r não é innovar ; poi que innovar 
competisse restabelecer a effecti vidade exprime alteraçã1J essencial sob o tripltce 
de uma lei qual aquelle llecreto n. 896. de aspecto da cau a, da cousa e pes·oa; ora, na 
18 de outubro de 1800, inutilisada pelo byp0these a concessão ubsiste a mesma na 
decreto de caducidade, a nova companhia sua razã1 e objecto primir.ivo e a no va com
Estrada de Ferro Estreito e São Francisco ao panlli 1 representa os concessionarias, como já 
Chapim só ao Poder Leg~ l'.1-tiV:O podia pe'lir os representava aquella que liquidou- se . 
a revalidação do seu pr1vllt>,g10. E a com- Novação haveria si a concessão nova
petencia de·te poder é indi putavel em se mente solicita la envolves~e mingua ou accres
tratando, como se trata, de re tabelecer ou cimo de ta.vares e onus; identica, porém não 
revalidar a conces;ão feita por um decreto innova. 
com o car11.cter legislativo . . E si é certo que si nii.o tivesse sido emba-

Si o decreto n . 896 fosse sunples emana- raça.do o decreto rla concessão em seus e1Ieitos 
ção do governo na sua esphera adminis- pelo decreto da caducidade, não seria tolhida 
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concf's ão da estrarla df' fer~o. Cbopim na ua 1 ecutico decla!lJn~o ca 1 uca a. ronce~ ao, ou eja, 
exPquihi11darJe pelos di po 1t,1vo do ar·~- ~4;a. ~ret.,nsa.le1. e.1a_,p~r~ualquerforma.,susce
e 72 § 17 tia Co11st itu ição L•'1·cleral ; a pan nao pt1vel de e:ffeitos JUr1d1cos. 
poderá a revalid<l1.·ão, consequencialm nte 
reparadora do attentato, er impedida. com 
a invocação destes p1·eceito· con titucionaes. 

A revalidacão rest·1 belece o stat1t qu. ante; 
nada mai:<, nada menos. 

Parn. esta~ regra · e principiod de direito 
deixaram de atten'1er o parecer elo bo11rado 
mini.·tro e igu !mente a emenrla apre~entada 
pelos dep1:tados Coelho Cintra <· Jo.:e Cario 
1Je Carvalho para que, feita a r vali aç.io. 
;:ejam altera.d ' alguma de nas primitiva
' :tusulas. 

A r.ommissão rle Constituição Legislação e 
Ju tiça manif·sta· e ainda contra a parte da 
emenda em que e autori a ao Go\·erno no
mear um do directore d1. companhia, em
quanto durar a garantia de juros . 

E:ota pratica, além de clara.mente inconve
niente, attenta con tra o livre reg ím en da, 
socie 'a.eles anony 11as . 

A commi "ão. ante fie te>rminar o sen pa
recer. ju1.,.a dever declarar que. aexemplo 1e 
toda a concessõe imillar":, a aarantra de 
jnro» à Companhia da E·trarta df' Ferro do 
Chopim e unic ' mente pelo prazo de 30 anno". 
como se infere claramente da. c lausula l!I 
c'lo proprio decreto da conces,ão n. 896. 
de l d· outubro de J, 90. deante rla qual 
desapparecem to 1o· o~ motivo de rf'ceio.· e 
duvidas apresentaº' pelo .r . mmístrorla 
Viação e fica tambem prejudicada a emenda 
neste sentido apre,enta 1a. 

A sim, éde parecer a commis ão que seja 
adoptado o parecer da 1'omm1ssão de Orça
mento e rejeitada a emen~a. 

. R.- V. Me/lo, presidente. - Erico Oo. -
lho.- pt[edeirus e Albuquerque.- F. ToLr•n
tino, relator.- Luiz Doming11e . . - l!,'dunrrlo 
Ramos. - Dino Bueno.- Mrwtins Costa Junior, 
vencido. Abstracção feita da que tão ,ia ca
ducidade da conces ão, em face d· 'dis· 
po'içi1es invocadas nos con-iderando do 
decreto n . 1853, de 22 de outubro iie 1894, 
que a declarou caduca, bem como de outra 
questões conne~as de que trata o pre
sente parecer, optno em contrar o; pois. pre
lim narmeRte. dado que o decreto da conce -
são esteja revestido do caracter de lei (si·') 
«como e fo· e emana.d directa.mente do 
Poder_ L egislativo» (p?-ra me servir das e!· 
pre soes do parecer), e bem de ver que, nao 
podendo p~r ?l motivo ser elle infirmado ou 
revo_gado •l!Jªº pelo Poder L~gislativo-o que 
se nao verificou. - acha- e a vLta. fli-so em 
pleno vigor de lei e a lei não carece de revali
dação. 

A revalirlação,no caso, assenta no falso sup· 
posto de que o argui.do abuso do Poder ~x-

N . 163-1894 

A Com mi são de Orç.amento, tendo pre ente 
d requerimento da nova Companhia Estrada 
pe Ferr E11treito e S . Francisco ao Cllopim, 
oedindo a. ri validação da co ncessão a que se 
refere o decreto n. 896, rle 18 de outubro de 
1 90, no termos do respectivo rontl'acto, 
tendo em vi ta a, a lle~ações e documentos 
produzido , e considerando: 

1°, que a sentença que declara nulla a. 
con-tituição de uma sociedade anonyma, ti
rando-lhe apenas esta qualidade, não priva a 
communhão de facto de direito e obrigações 
exi tentes· 

2", qnP. uma vez annullada, a con equencia 
e a liquidação rla qnal uma das fórmas e a 
continuação rio negocio, organisanclo-se para 
esse fim uma nova sociedade · 

3•. que. portanto, sob o fundamento da 
annulla~·ão jurlicial. c11mo effeito e con e
quf'ncia nece 3aria 'f'sse a ·to. não é licito in
fel'ir-se a caducidade da conce =-o. que só 
póde ter lagar no: casos previstos no acto da 
conces,ãn ou clausulas contractuaes, o que 
não :;e verifica; 

-l , que a i m já resnlveu o proprio Governo 
ob consulr.a do .\lini-rerio da .Ju ... riça. e tdnto 

que por i o interveio na liquidação e per
mittiu a reorgarnsação em successivos des
pachos; 

5". que, quando mesmo tivesseacompnnhia 
annullada incorrido em caducidade. por falta 
de cumprimento de clausulas, não eria. éQUi
rativo deixar inteira.mente perdido· e inuti
lisados tantos Célpita.e· onfia·los em boa fé 
pelos accio11istas; antes é de equi 'a•le am
pa•ar as companbia.s que se acham em con
rliçõe de levar a effeito as conces ões que 
lhes são feitas. e que. como e ta estrada, são 
de notaria utilida e publica e urgente neces
i laile. é 1le parecer que se revalide em favor 

da nova Compa.nh a Estrada de Ferro Estreito 
e~ - Francisco ao Cl10pim a conce::;são a que 
erefereodecreton . 896, de 18deoutubro 

de 1 9.r. sendo para es e fim tran formado 
em lei o eguinte projecto: 

O Congres~o Nacional resolve: 
Art. 1 . º Fica revalidada em favor da nova. 

Companhia Estrada de Ferro Estreito e São 
Franci co ao Chopim a. cone ~ão a que se 
refere o r ecreto n. 8~6, de 18 de üutubro de 
1890, no termos do respectivo contracto. 

Art. 2. 0 Revogam -se as dt posi<;ões em con
trario. 
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Sala das com mis;;;ões, G de novembro de 1894. 
- João Lopes , presidente.- Aur;';J.sto Severo , 
relator.-Alberto Torres.-Alrneícla Nogueira. 
- Au,qusto jf ontenegro. - F. Mayrink . -
Arthm· Rios. 

Emendas ao projecto n . 163 de 1894 

Substitua-se o art . 1° pelo seguinte : 
Fica o Governo autorieado o. revalidar a 

conces~ão da v:ia-ferrea do Estreito a Chapim. 
sob as seguintes condições. 

J. 0 Restricção ao prazo da garantia rle juros 
a 30 annos nos termos da lei que regula 
taes concessões . 

2. o Revisão e esturlos do traçado que mais 
convier ao intere es da União; 

3 . 0 Excl usâo da concessão das terras de
volutas, por depender tal concessão dos 
poderes estadua.es, nos termos da Const1-
tuiÇão; 

4.º Competir ao Governo o direito c1e no
mear um dos directores, emquanto durar a 
garantia de juros. 

S. R.-Sala das sessões, 18 de maio de 1895. 
- Coelho Cintl'a. - Jose Cario! de Carvalho. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
arlean ta.da a hora, designo para !:'egunda-feira, 
24 do corrente a seguinte ordem do dia: 

Votação do requerimento do Sr . Martins 
Junior e outros; 

2" discussão do projecto n. 69, de 1895, 
autorisando o governo a abrir um crerlito 
supplementar de 600: 000$ á verba do n. 38 
do art . 2° da. lei de orçamento vigente; 

Continuação da 2° discussão do projecto 
n. 38, rle 1895, reorganisando o ensino nas 
nas faculdades de c}ireito (arts. 2° e se
guin tes); 

Discussão pt•él'ia, para estabelecer a prefe
rencia entre e projecto da commis-ão de co .1-
stituição, legislação e justiça, sob n. 53 e de 
n. 11. para escolha do que deve servil' de 
baseá discussão; 

3ª discussão do projecto n . 5 A. de 1895,dis
pensanrlo do concm·so litterario todos os func
cionarios das repartições do Correio, nomea
dos até 29 de novembro de 1894; 

2ª discussão do projecto n. 4, de 1895, de
clarando de commissão os cargos de chefes 
das repartições de Fazenda 'da União, t orna 
dependente de proce,so administrativo a de
missão dos empregarlos de concurso e revoga 
o art. 9'da lei n. 191 B, rle 30 de setembro 
de 1893 e mais di'posições em contrario; 

3• discussão do projecto n. 25, de 1895, 
concedendo á Empreza Industrial de Melho
ramentos no Brazil , cessionaria da Estrada ele 
Ferro de Nazareth ao Crato, prorogação de 

prazo, até 31 de dezembro de 1896, para co· 
meço rlas obras ele continuação da mesma 
via-ferrea ; 

Discus8ão unica do projecto n. 52, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a mandar 
contar, para os effeitos da. jubilação no lagar 
de lente do Gymnasio Nacional, o tempo em 
que ·erviu na armada nacional o 1° cir'ur-
1-dão reformado Dr. Joaquim Monteiro Ca
minhoá ; 

Discussão unica do projecto n. 33, de 1895, 
autorisando o Poder l~xecutivo a conceder ao 
bacharel Manoel Porphirio de Oliveira San
tos, juiz seccional do estado do Rio Granr1e do 
Norte, um anno de licença, com ordenaclo, 
p·1ra tratar de sua saude onde lhe convier; 

Discusi>ão unica do projecto n. 214 A, de 
1893, concedendo á viuva do Dr. Antonio da 
Cruz Cordeiro Junior a pen~ão annual de 
2:400$000; 

Discussão unica do projecto n. 95, de 1893 , 
coucedendo á D. Francisca Amalia Bitten
court Cardoso, viuva do desembargador 
Francisco José Cardo.>o, a pensão nnnual de 
l :200$ por sua vi<la. 

Levanta-se a ses~ão ás 5 horas. 

ACTA EM 24 DE JUNHO DE 1895 

Preside11cia do Sr . À.rthur Rios (1° v ice
presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada., á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Thoma.z 
Delfina, Tava.res de Ly1·a, Sá Peixoto,Gabriel 
Salgado, Bricio !!'ilho, Costa Rodrigues, Gus
tavo Veras, Eduar,lo de Berrêdo, Anisio de 
Abreu, Arthur de Vasconcellos, Frederico 
Borges, Gonçalo de Lagos, Thomaz Caval
canti, .José Bevilaqua, Augusto Severo, Fran
cisco Gurgel, Luiz de Andrade, A1•minio 
Tavares, Medeiros e Albuquerque, Fernandes 
Lima. Rocha Cevalcanti, Milton, Francisco 
Sodré, Sebastião Landulpho, Oscar Godoy, 
Amarico de Mattos, Lins de Vasconcellos, 
Carvalho Mourão, Chagas Lobato, João Pe
nido, Luiz Detsi,Ferraz Junior, Leonel Filho, 
Ribeiro de Almeida, Rodolpho Abrou, Ma
noel Fulgencio, Moreira da Silva, Alberto 
Salles, Francisco Glicerio, Alves de Cast1°0, 
Urbano ele Gouvêa., Luiz Adolpho, Lauro 
:.1uller, Paula Ramos, Pereira da Costa, Ap
paricio Mariense, Aureliano Barbosa, Vespa
siano de Albuquerque e Pedro Moacyr . (50) 

1'eixam ele comparecer com causa parti· 
cipada os Srs. Rosa e Silva, Costa Azevedo, 
Coelho Lisboa Alencar Guimarães, Fileto. 
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Pires, Matta Bacellar, Augusto Montenegro, 
Benedicto Leite, Luiz Domingues, Torres 
Portugal, Ildefonso Lima, Pedro Borges, João 
Lopes, Helvecio Monte, Junqueira. Ayrns. 
Cunha Lima, Tolentino de Carrnlbo, Coelho 
Cintra., Clementina do Monte. Olympio de 
Campos, Zama, Santos Pereira. Augu to de 
Freitas , Neiv;1, Tosta. Manoel Caetano, E
duardo Ramos, Pau la, Guimarães , Vergne de 
Abreu. Rodrigues Lima, Tolentino dos San
tos, Marcolino Moura. Paranhos Montenegro, 
Athayde Junior. Torquato Moreira, Ga.idino 
Loreto. Serzedello orrêa. França Canalha, 
Lopes Trovão. Alcindo Guanabara , Beli:;:a1·io 
de Souza, Fon eca Portella, Euzebio de Quei
roz, Silva Castro. Nilo Peçanha. Jul io Santos , 
Sebastião de Lacerda, Ponce de Leon, Urbano 
Ma.reandes, Almeir1a Gome~, Landulpho de 
Magalhães . João Luiz, Vaz de Mello , Mon
teiro de B 1rros, Gonçalves Ramos, Forte· 
Junqueira., Franci ·co Veiga, Alvaro Botelho, 
Lamonnier Gndofredo, Valladares, Cupertino 
de Siqueira. Theotonio de Magal11ães. P;nto 
da Fonseca, Olegario Maciel. Paraisa Ca.val
cante, Cario 11a Chagas. Lamartine, Co ta 
Ma.c~ado . AlfrEdo Ellis. Almeida Nogueira, 
Domrngues de Ca tro, Dino Bueno, Gustavo 
Godov. A dolpho Gordo, Herculano de Frei
tas, Cincinato Braga , Paulino Carlos, Xavier 
do Val1e, Almeida Torres, Frn.ncisco Tolen
tino. Emil10 Blum e Angelo Pm beiro. 

E sem causa os Srs. Lima Bacury, Carlos 
de Nones, Hollanda de Lima.. Viveiro -,Chri ·
tino Cruz, Nogueira Paranagua, Pires Fer
reira, Francisco Beuevolo, Si lvn. Mariz, Trin
dade, Chateaubriand, .Jcsé Maria no. Artbur 
Orlando, Marlios Junior Pereira de Lyra, 
Ga::par Drummond, farcionilo Lins, Cornelio 
da Fonseca, Lourenço de Sà, Miguel Pernam 
buco, Gonçalves Maia, Carlos Jorge . Araujo 
Góes, Octaviano Loureiro, Menezes Prado, 
Geminiano Brazil, Gouveia Lima, Ar istides 
de Queiroz, Leovegi ldo Filgueiras . . José Igna
cio, Flavio de Araujo, Cleto Nunes, Antonio 
de Siqueira. José Cal"io , Alberto Torres,Erico 
Coelho , Agostinho Vidal, Ernesto Brazi lio, 
Barros Franco Jun io r-. Paulino de Sonz:l. 
Junior, Mayrink . C1impolina, Lima. Duarte, 
Octaviano de Bt·ito . l~erreira Pil·es, Ar t1rnt· 
Torres, Lindolpbo Caetano. Simão da Cunha. 
Domingos de i\loraes, P::i.ulo Queiroz,Casemiro 
1la Rocha, Costa .Junior. Bueno de Andrade, 
Pad ua SaUes , \ ieira. de Mot·aes, Furtado, 
Hermenegildo. de Moraes, Ovidio Abran tes, 
Mariano Ramos, Caracciolo, Lamenha Linc, 
Brazilio ,l a Luz, Fonseca Guimar ães Martins 
co~ta. Marçal Escobar, Rivadavià Corrêa, 
Victorino Monteiro, Pinto da Rocha e Fran
cisco Alencastro. 

O Sr . Prel!lidente - Responderam 
á chamada apenas 50 Srs, Q.e.~mtados. Hoje 

não ha sessão . A ordem do dia para amanhã. 
é a me ma designa.da para hoje, i to e : 

Vo1aç-ão do requerimento tio Sr . Martins 
Junior e outros; 

2" di-cus~ão do projecto n . 60, de 1895, 
auto»isando o Governo a abi·ir um cre'iito 
upplementar de 600:000;" a verba do n . 38 

do art . 2° da lei do orç:J.mento -vigente ; 
Continuação ela ::.,' di:;cussã.o do projecto 

n . 38. dn 189:5, reorg:i.nisando o ensino nas 
Faculdades de Direito ( Arts. 2° e seguin
tes) ; 

Di 'USsão 11revia para estabelecer a prefe
rencia entre o proje:to da commissão de 
constituição, legislação e justiça, sob n . 53 
e de n . 11 , para escolha do que deve servir 
tle base a discussão; 

3> di~cu;:são do projecto n. 5 A, de 1895, 
dispen ando do concurso litterario todos os 
hmccionarios d s repartições do Correio, 
nomeados até 29 de novembro de 1894; 

2° discussão do prnjecto n. 4 , de 1895, 
declarando de commissão os cargo de chefes 
das repartições de fazenda da União, torna 
dependente de processo administrativo a 
demissão do empregados de concurso e revo
ga o art . 9 •da lei n . 191 B, de 30 de setem
bro de 1893 e mais dispo ições em contra
rio; 

3 · discussão clo pr·ojec lo n. 25. de 1895 , 
concedendo a Empreza Industrial de Me
lhoramentos no Brazil, cessionaria da Es
trada de Ferro de Nazareth ao Crato, pro
roga~·ão ele prazo, até 31 de dezembro de 
1896, para começo das obras de continua(.'ão 
Lla mesma via-ferrea; 

Discussã.o unica do projecto n. 52, de l 895 . 
au torisando o Poder Executivo a mandar 
contar, para os effeitos 1 a jubilação no lagar 
de lente do Gymna io r acional, o tempo em 
que serviu na Armada Nacional o l 0 cirurgião 
r eformado Dr. Jr aquim Monteiro Caminboâ.; 

Discussão unica do projecto n. 33, de 1895, 
au torisando o Poder Executivo a conceder 
ao bacharel ~la.noel Porphirio de Oliveira 
Santos, juiz secciona.! do estado do Rio Gran
de rlo arte, um anno de licença, com or
denado, para. tratar de sua saude onde lhe 
co11 vier ; 

Di cus~fio unica do projecto n. 214 A, ele 
1893. concedendo á, viurn do Dr . Antonio 
da Cruz Cortl.eiro Junior a. pen ão annua.L t~e 
2:400$000; 

DiscUS$ãO unica do projecto n. 95. de 1S93 . 
concedenuo a D. Francisca Ama. Lia Bitten
court Cardoso, viuva d.o desembargador Fran
cisco José Cardoso, a. :pensão annu.al d~ 1 :200~ 
por sua vida, 
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Presidencia elos Srs. Arthur Rios ( 1• v ice
presidente), Costa A=e~e,lo (2° vice- presi. 
dente) Artlmr Rios ( f " vice-presidente .) 

cisco Tolentino. Emilio mum, Fonseca Gui
marãe. , Martins Costa. M..rçal Escobar, 
Pereira •1a Co ta, Apparicio Mariense, 
Ri\ ada via Corrêa. Aureliano Barbosa, Pinto 
da Rocha, Vespa iano de Albuquerque, Fran
cisco Alenca tro e Pedro ~loacy:r. 

Abre-se a sessão. 
Deixa m de comparecer com r·ausa partici

pada o Srs. Rosa e Silva. Coelho Li boa, Enéas 
Martins. i\lig-uel Pernambuco, Clementino 
'
1 0 Monte. :\tanoel caetano. Marcolino Moura, 
Galdino Loreto, Alcind" Guanabara, Belisario 
de souza, Fonseca Portella, Silva Castro, 
Nilo Peçanba. Julio Santos, Ponce de Leon, 
Al meitlR Gomes. La11dulpho de Magalhães, 
João Luiz, Vaz de Yfello, Monteiro de Barros, 
Forte Junqueira, Francisco Veiga,Lamounier 
Godofredo, Ribeiro de Almeida, Valladares, 
Cupe1· tino de Siqueira, Tbeotonio de Maga
lhães, Simão da Cunha, La.martine, Costa Ma
chado, Alfre'1o EUi , Almeida Noguei ra, Do
mingues de Castro. Dino Bueno, Gu tavo 
Godoy. Adolpho bordo, Paulino Carlos, Cin
cinato Bra.{!a. Ovídio Abrante . . \ lmeide. Tor
res e Angelo Pinheiro. E sem causa os Srs . 
Christino Crnz, Araujo Góes, Cleto Nunes, 
.\gostin bo Vida l, Barros Franco Junior, Octa
viano de Brito. Domingos de Morae , Costa 
Junior. Vieira de .Moraes e Lamenba Lins. 

São lidas e em debate approvadas as actas 
da se são de 23 e do t11a ~4 do corrente . 

Ao meio-dia procede-se á chamada. á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios. Tl10maz Del
fina, Tavares de Lyra, AlPncar Guimarães. 
Sá Peixoto. Fileto Pire , Limt~ Bacury. Ga
briel Salgado. Matta Bacellar. Augu to Moo
teneg"o. Cario de Novaes. Bricio Filho, Hol
landa. de Lima. Benedicto LeitE>.Viveiro .. Luiz 
Domingue· , Co ta Rodrigues, Gustavo Véra , 
Eduardo de Berrêdo, Anisio de Abreu, Pires 
Ferreira, Nogueira Paranaguá, Artb ur de 
Vasconcellos, Fr derico Borge.~. Gonçalo de 
Laao , Torre Portuga.1. Thomaz Cava.lcanti, 
lldefon o Lima, João Lopes. Pedro Borges. 
Francisco Benevolo. Hei ve io Monte. Jose Be
vilaqua, Augusto Severo . Francbco Gurgel, 
Junqueira Ayres, Cnnba Lima, Silva Mariz. 
Trindade. Chatr:.aubriand. ,José lvfariano. 
Arthur Orlando. Ma1't.ins Junior, Tolentiuo 
de Carvalhu, Peroira de Lyra. • .a.:;par 
Drummond. <"oelho Cintra, Luiz de An
drade, Arminio Tavnres, Marcionilo Lins, 
Cornelio da F1 n eca, Lourenço de Sá., 
Medeiros e Albuquerqur:.. Gonçalves Maia., 
Carlos Jorge. Fernanrle Lima. Rocha Ca
valcanti, Octaviano Lou reiro. 11Jympio de 
Campos, Menezes Prado. Geminiano Brazil 
Gouveia Lima, ocanto Perei1·a, ZH.ma. Au: 
gusto de Freita., Neiva, Milton, Francisco O ::iR. J• .. ECRETARlO procede á leitura do 
Sodré, Tosta, Aristides de Queiroz. Edual'do seguinte 

EXPEDIE 'TE 

Communicação dn Sr. deputado Francisco 
de Assis Ro a e Silva., communicando que por 
motivo de saude. não póde comparecer ás 
se-sões durante os meze- tlo maio e junho ; 
outrosim. requer á Gamara concessão de dous 
mezes de licença.- A· ComJ..Oissão de Petições 
e Poderes. 

Officio do Ministerio dos Negocios da Mari
nha, de 2.( do corrente, enviando o requeri
mento do capifüo de mar e guerra graduado. 
reformado. A Ul!U -to Cezar da. Silva pedind<> 
melhoria de reforma no pos10 em que foi re
formado. - A' Commis,ão de }larinha e Guerra_ 

Ramos, Paula Guimarães. Vergne de Abreu. 
Leovigildo l"ilgueiras, José Iaoacio, Fia.via 
de Araujo. Rorll'igues Lima. 

0

Tcilentino dos 
Santo , Sebastião Landulpho. Paranhos Mon
tenegro, Athay. ~e Junior, Torquato Morei1·a 
Antonio de Siqueira. José Carlo:;, Serzedello 
Corrêa, Lopes Trovão, Frn.nça Carvalho Os
car Godoy, Ameriro de Ma.ttns. Lins de 'vas. 
concello , Alberto Torres. Er•co Coelho. En
zebio de Queiroz. C sta. Azevedo, Ernesto 
Brazilio, 'eba tião de Lac •rda. U1·bano Mar
condes .. Pauli!1o de Souza Junior. Mayrink, 
Campol1na. Lima Unarle, Carvalho Mou•ão 
Chagas Lobato. João Pen ido, Gonçalves Ra: 
mos, Luiz D>t ·i, Ferraz Junior. Alvaro Bo
telho, Leonel Filho. Ferreira Pires. Rodolpho 
Abreu. Pinto da Fonseca, Arthur Torres 
ManoP.l Fulgencio, Olegario Maciel, Paraisa Requerimentos : 
Cavalcanti, Lind,,lpbo Caetano, Carlos das 
Chagas. Paulo Q•1erroz. Casemiro da Rocha Do alfores honorario lia brigada policial 
Hueno de Andrade, Moreira da Silva., Padu~ desta capital. José Fran~isco Pereira. ·pedindo 
alie.. Herculano de Freitas. Alberto ai- que a. sua reforma e,1a no posto de alferes 

les, Francisco Glicerio, Furtado, Hermene- co_rn !_.odas as vantagens desse posto.- A' Com· 
gildo de Moraes . Alves de Castro, Urbano m1ssao de Fazenda. 
de Gouve!a, Xavier do Valle •. Luiz Adol-1 De Pedro Dias da Silva., pr aça reformada <la 
pho, \1ar1ano Ramos, Ca.racc1olo, Brazilio I" companhia, pe .indo melhoria. rle reforma.. 
da Luz, Lauro Muller, Paula Ramos, Fran- - A' Commiasão de :\la.rlliha e Guerra, 
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De Raymundo famede do Espirito nto. j O """~· Pre;;;id:e:n.te - Nomeio_ para 
em nOJ:ne '10 escreventes da armada. pe•lindo 

1 

ub·titmr temporariamente .º r. "\ ~ de 
que seJam melhoradas as condiçõ.e rla cla;,;se a ;\lello,. o ~r. deputa~o . F_ranc1s~o S_?dre .na 
que pertencem.- A' mesma commis-ão. Comrmssao de Constitu1çao, Leg1slaçao e Jus-

Da companhia B1·a::;il G1·eat Souiltern Rai- i tiça, e para sub·Git~ir_ o 1:11e mo sen~~~t':llTh 
1010•1. pedmdo que lhe se.a fi'fectivo o direito trab-tlho da CommI~ao ~IIX.ta, o Sr . lil.S, 

que tem de importar di >er·o materiae • e - Co ta . 
tinados a suas construcçõe· .-A· Comrni ·ão Tem a palavra o Sr. JoEé Carlos. 
de Fazenda. 

O Sr •• .José Carios-(E.~te dõsc1ffso 
tlei.J,a de ser pHblicado. t,mdo s!rlo ent1·egi1e 
em tempo ao 01·ador.) 

Vem à Mesa, é lido. apoiado. po to em dis
cussão, que é adüLda por ter pedido a pala
vra o ·r. Augus to Montenegro o seguinte 

Reqiierimento 

Requeiro que se pe~·am ao ~overno, Pº" in
terme1lio do Minisr,erio da Marinha, as se
guintes infor mações : 

1.0 Qual o nume10 depnças d•· corpo de 
marinha que no dia o de etembro de 181J3, 
estavam recolhirl.a~ no presidio da ilha ''ª" 
Cobl'as cumprindo ·enten~·a ~ 

2• Quanta de ·;1: prat;as que tomaram 
parte na l'evo lta r!e uma parte da esquadra 
tem-se aprPs ntarlo, depoi do decreto de 1 
de janeiro de 1895. e qual o de tino que ti
veram~ 

3. • Que v ntagens pPrcebe o r. cap1tao 
de fragata Garcez 1-'alha. ·ecretario do ~r . 
mini ~tro da ma!'inha, além do ~oldo de re
formado~ 

4 . " Em virtude de que lei foram abonarlos 
vencimentos de campanha. a officiae de ma
rinha que durante a revolta. estinram p1e
sos e l'esponde1·am a conselho de guerra ~ 

· . R. - Sala das ses ões. 25 de junho de 
1895. - Jo:;e Carlo-< de r·a~·vatho . 

O Sr. Presidente-O r equerimento 
:5.ca adia·'o. por ter pedido a palavra o Sr. 
Augusto Montenegro. 

O SR . Jo É CARLOS - Peço a palavra pela 
ordem. 

O SR . Paro: IDENTE - Em primeiru logar 
tem a palavra pela ordem o r. Luiz Do
mingues . 

O Sr. Luiz Domingo<-,,. (pela 
ordem): - 11 nosso digno coUega. Sr. Vaz de 
Mello. manda communicar a V. E.\. que foi 
for~·ad 11 por motivo de molestia aau,emar- e 
de.sta capital por alguns dias . e que. não de
sejando que com a ua au,encia ·pjam preju
dicados os tl' balhos da commi õe a que 
pertence. perle a V. Ex. que lhe designe u
b t1tuto nas re:terida::, cummi~sões. 

Ca.mara. V. II 

O Sr .• :José Carlos (pela ordem) 
Requeil'O a V. l~x. urgencia para se discuti~ 
0 re 1uerimento que acabo de apresentar a 
Gamara. 

o R. PRESIDE:\'TE - Na fórma do_ Regi
mento, queirõl. mandar o seu requerimento 
por e~cr i pto, e, emquanto o elabora, vou dar 
conhecimPnto à Camarada seguinte commu
nicação (lê): 

<mm . e Exm. r. presidente da. Camara 
d s Deputa.dos . 

Communir.o a V . Ex. que nesta data tenho 
a honra •'e deposita.r nas _mãos rle v .. Ex . o 
ma.ada.to que me foi conferido p~lo eleitorado 
do 5° '' 1srr1cto do Estado do R.10 Graude do 

ul. ao qual renuncio .. Faço a :riresenre com
municaç.1.o para os devido effeitos. 

Sauue e rraternida•'e - Rio de Janeiro, 4 
de junl.Jo de 1895.-Dr . . Fernando Abbott.» 

O Sr. Presiden.-te- Desta commu
nica<;iio, vou mandar dar s:ciencia ao presi
dente rio Estado do Rio Grande do Sul, para os 
devaJos effeito . 

Vem à ::VIesa. é lido, apoiado e rejeitado, o 
seguinte 

Requerfoumto 

Requeiro urgencia para entrar immediata
mente em discu são o requerimento que apre
sentei boje . 

S. R. - Sala das sessões , 25 de junho de 1895. 
- José Carlos rle Can;alho . 

E" lido, .iulgado objecto de deliberação e 
enviõl.do à Commis~ão rle Fazenda o seguinte 

PROJECTO N . 77, DE 1895 

lsen!ci dos direitos de importação todo o 1na
ch,;,1i.-mo e material de;tinados à en1preza de 
encanamr-n to de aguas, que se organisar oi; 

jd estiver organisada na capital de Sei·gipe, 

O Congre so Nacional resolve: 
Art. l . ° Ficam isentos dos direitos de im· 

portaçã.o todo o machini mo e material des
tinados a empreza de encanamento de aguas, 
que :&-e orgamsar o-;:i jà. esti \·er organisada na 
capital ue Sel'gipe. 
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AJ.:t. 2 . ' Revogam-se as dispo~i çõe;· em con-1 sobre a terminaç.ão do período presidencial do 
t rar10 . · goveenarlor do Estado rl e Pernamb uco, afi.~1 

S. R.-Sltla das comm issõe~ . 20 de junho u.e ha bi litar o C~ngresso a tomar con~ec1-
de 1895 . - Gouvêa L:ma. -LiM Vasconc"llos., c1me_l'lto da qnesta? e a propor a.> med1cl~s 
- Fernandes L ima . - a Peixoto.-L:.na na- queJu lga.1· nece sa1·1a:; para a _ua soluçao 
cury . - Rocha Caualcante . - Anisio de A.bi·eu. no . rmo ,do art . 6". §.2~. com.brnado com o 
- Octaviano Loureiro . - Jraujo Góe· - Carlos 1 an. 34 § 3J d:i. CL•nst1tu1çao Feueral. 
Jorge . 1 Sala das sessões. 2 2 de junho de l895-

O Sr. J o s é M n.1- ian. 11> (pela ordem) 
- Peço a V. Ex. que me in'crevil em primf1:·11 
logar na hora. do ex pediente do a.manhã . 

o R. PRESIDENTE- Já ha um 11;·auor in
scripto em primei ro logar, V . Ex. i;erá o .. e
gundo. 

ORDEM DO DIA 

E' a nnunciada a votação rio requerimento 
do Sr . Martins Junior e outros . 

O S1.~ . M d e iros e Alb uqu er
q ue (pela ordem)- Sr. presidente. a Cama.1·a 
vae decir1ir sobre '!nus reqw·rimeni;o : o do 
Sr . :\far tins .Junior que pede a. nomeação de 
u ma commi. são especia l para tratar do caso 
de Pernambuco, o substi tutivo apresentado 
pelo Sr. José Mariano . . . 

o SR. J OSÉ '.VIARIANO - 'ão ha tal, e ames
ma gente. 

o SR. :\1EDEIROS E ALBUQUé:RQUE ••. o novo 
r equerimento , que se suh11rdin:t aos tramite: 
communs e que ma nda que os papeis vão á 
Cornmi~são Mixta que tra.ta de;tes negoc:os 
em gciral e para a qual ti>em sido manrlado· o 
papeis da Bahia, <le Alagoas. etc . 

Eu peço, pois, a Y. Ex .. que con-ulti> ó. 
casa si concede vreferencia a este requer i
mento, que a bancad'1. pernambucana. acceita, 
conforme já declarou 1ior io termedio do sell 
leader . 

Con u ltada, a Gamara concede a preferen
cia. pvdi1!a. 

O Sr. Gasn>a r !O>n·uu11:un.•Jnd (pela 
oi·dem) requer verificação da votação. 

Submetticla a voto ntl\':tmente a pre1'e
rencia ped.ida verifica-se ter sido approva.da. 
por I 17 voto· contra 4. 

Em seguida e posto a voto' e approvado, 
ficando preju·lica.do o r equerimento do 
Sr. Martins Junior , offerecido na sessiio de 
18 do corrente, o segui nte 

Requeremos que a Commissão Mixta, á 
vista dos documentos qu e lhe Corem forne
cidos, rlê parecer dentro do mais bre,,e prazo 

111w·tins Junior . - Tolcn t ino ri!: Ca,·val/w . -
Gasprtr nrmnmond . - A rthm· Orlando. - Gr.11-
çalve · Jfoiri. - Lourenço rie Sd. - Josc Ma-
ria110 . 

E' annunciada a 2• discussão do projecto 
n. 69. fie 1895, autorisando o Govern o a 
abr ir um cre lito sup p lement~Ll' de 600: 000$ á 
verba u . 3. rl o a.rt . 2.0 da lei rlo orçamento 
Yigpnte : 

Entra em discusão o art. 1° . 

O Sr. JLa un-o M iii:Uer vem apro
'' eita r a occasião em que se de cute o credito 
soli citado pelo governo para clrnmar a att~n
çã.o da. ca1nara sobre o mnrlo po1· que teem sido 
votada certa v1-rb:1.s, contribuin 1o paru. não 
se ter um orçamento equilibra.do. 

Ha um grande incoLven iente em fixar em-se 
qua ntias insuficientes. 

O credito solicitado pelo go vemo é de 600 
conto·. qu e el le pelle até o nono mez ria ex
ei·cit.:io, porque da.lü em deante elle tem a 
facu ldade de decretar verbas sem a autori
sação do Po:!er Legislativo. 

A propria. rastr it:çào riue o gover no impoz 
ao ceediw incJ ica. que 0110 provê a necessidade 
de novas \·erhas. depois do nono mei . 

E tu<1a a ver·ba.-Exercicio> Findos- , refe
rindo· o â. norn ttleoria que o r . 1\Iini tro 
da. Fazenda omittiu em seu relatorio, pare
cendo rlar ao go verno o direito de legislar 
sobre o assum pto e tornando inutil neste 
ponto a acção do Parlamento. 

01iservado o orçamento governando-se de 
accôrdo com a lei orçamenta.ria votada. pele 
Parlamento não haverá lalt.a de p:i.gamento 
em relação a exerci cios fi ndos. 

Relbre·se á verba- Soccorros Publicos- , so· 
bre a qmil o ministro disso se r insuffici ente , 
o que vom confi r 111ar o defeito de verbas 
maiore- que os creditos votados. 

Pa ··a ao ~1inister10 da Guerra, on le o or
çamento ta.mbem não tem sido equ ilibrado e 
Ievant:l. uma duvida. 

O Sr minist.ro da fo~enda, r eferiwio.se <.i s 
leis de 1882 e 1884 r1eclara que o governo não 
póde abrir credito. >.1. lém de 4.000:000.'. 

O orador uppõe que essa quantia é de 
5.00'.l:000$ e portanto, é preci·o fit-mar na 
elevação ao dobro será de '3 .000:000$ ou de 
10.000:000$000. 

Lê a legislação sobre o assumpto que lhe 
parece determinar 4.000:000$ apenas para o 
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anno em que se legislava, depois do qual seria 
elevaria a 5.000:000$ a quantia indicada. 

Ninguem mais petlin''º a palav1·a, e encer
ra.da a dii:cussão do art . l" cio projecto n. 69, 
de 1895 . 

E' sem debate encerrada a ilo art . 2° do 
projecto n . 69, de 1895, cuja votação fica 
adiada. 

Continua a 2' discussão do projecLo n . 38, 
de 1895, reorganisaodo o ensino das Facul
dades de Direito (art . 2.º) 

O Sr. Serzedlello Corrê:a - Sr . 
presidente, l evantei-me par a pedir á illustra
da commL ão que elaborou o projecto que 
reorganisa o ensin-1 de direito em nosso paiz 
a elucidação de algumas duvidas que a -e
diam o men espírito, para que po a, em a.s 
su mpto de tanta importancia. que entende 
com a educação dos fu turos legisla.dores da 
n ossa Patria. dar o meu voto ern plena e se
gura tranquillidade de coDsciencia. 

O projecto ora em discussão, ··r. prei;i
dente. tem dnas partes perfeitamente distin 
cta_. De um lado procura distri~u.ir a - mu!ti 
plaR eRpecial idacles em qu e se. ri 1v1de o ensrno 
do direito em um curso de etnco annos ; de 
outro. <-stabelece, i me permittem a expres-
são, regras sobre a pohci1 <lo en . ino. . 

A primeira parte, Sr. presidente, chs
tr ibue em cinco annos os di1ferentes ramos 
da scienciA. que Comte foi o primeiro a de
nominar de sociologici. ou pbysica social e que 
Spencer , o grande ph ilosopbo dé~ e~co la evo
lucionista . foi o primeiro a mostrar 1le modo 
claro e positivo pelas genPralisações que com
portam certas tbeorias. pelo caracter de pre
visão que se podia recoo hecer em certos . fa
ctos, pela existencia de algumas leis perfeita
men te constatadas , apezar de complexicla e 
dos factores de ordem objectiva e su bjectiva, 
que perturbavam o eu conhecimento, ser 
u ma eciencia. 

Ke se curso de cinco anno distri bue a 
commissão o en . .ino das dilferentes especiali
dades rl o direi to e são ab i com largo de:;en
volvimen t o todos os ramos do. sciencia eutu 
dados em varias cadeira . Encontro mesmo, 
Sr. presidente, uma ..:a.deira de philosopbia do 
direito. 

Acredito que a commissão conservou este 
nome para não u sar o qu e na a nt iga. esco las
t ica. na antiga. escola de metaphysica, se de
nominava o direito natural. 

E tou convencido. porém, Sr. presidente, de 
que a commLsão não quererá. fazer de, ta ca
deira a reproducção da tbeorias que Rosmini, 
na Italia, Cousin , em Frarn;a . e outros auto
r es teem estabelecido, p1·endendo em uma 
eade\a .cJieia de attracçõea os fu ndamentos do 

direito. a i<lêa metaphysica da inviolabilidade 
da personalidade humana . 

Creio ince1·amen te que a comm1ssao con
sen·ou o nome. 1ll'1S q uer nesta cadeir a de 
pbilosophia. de direito estudar a concepção do 
direito nos tempos pa~sados como nos tempos 
modernos . 

Sim, Sr. presidente, longe de prender o 
espír ito do alumno aos direitos innatos, a in
violabilid11de da per sonalidade, cr eio que ser a 
abi ensinada a evoluçiio da noçãn do direito, 
que abi ~erão ex.planadas as di1ferentes es
colas. desde a escola autorita.ria áescola. <lo 
contracto social, a e-cola liberal, a escola 
u tili taria até chegar-se a dar n.o direito a 
[eição que l:'. lle ~em na. sciencia !Il?derna, .nc 
sciencia social, mtegrarla no domlillo cln. b10-
logia . 

E"necessario. pois.que ahi se estudem a no
ção antiga do direito e a . noção moder_na
desde a utopias metapby~1ca - de uma hber
da,l e ma l entendida até á concepção natura
li ta do ·eculo . 

Só assim o alumno poderú. comprebender a. 
noção moderna. empre tada ás sociedades por 
uma s iencia mai precis<t em seus fins e em 
seu objecto- a sociologia. 

Alem dessa cadeira vejo ao latlo do di
r eito civil estudado em tres anno~ . explanado 
por conseguinte largamente, a economia po-
1itica e a ·ciencia das finanças- de modo que 
a commissão comprehendeua necessidade de 
apparelbar o futuro legi l.i1lor com o cabedal 
preciso par a a direcção dos negocios do E'>ta
do . Para elle não haver a seITedos na ordem 
cconomica «como na orde11 industria l dns so
ciedades» mais ainda a commis ão supprimiu 
a. cadeira de medicina legal e creou outra. 
cuja. denominação e tranho - a de medicina. 
publica! 

O termo ,que e uma. innovação,e vago e póde 
per mittir desv10s . Querer á a commissã~ in
cluir ahi todo o en ino da. medicina~ Ou qu e
rera dar maior latitur e a.o ensino das antigas 
cadeiras de medicina legai e de hygiene ~ 

O R. PREsro&'\TE- Faço sentir ao nobre 
deputado que esta em discussão o art . 2° . 

O SR . SERZEDELLo CoRREA. - Perdoa-me 
V. Ex. : o art. 2• e seguinte . E' quruoi todo 
o projecto . 

Depois estou a.presentando li"eiras duvidas 
para a· quae espero do illus t.r'àdo relator da. 
commis'âo, u m do mais bellos tn.lento::; de 
noss'1 Patria , completa elucida.Ç'ão . 

Faço, Sr. pre ·idente, estas observações com 
um intuito : é tornar chtro que encontrei no 
projecto ora em discu,são um grande cufdado 
em relação à di ·tribuição das dirrerentes espe
cialidades da sciencia do d irei to, um grande 
zelo e minucia em r elaçii.o ao estabeleci-
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mento de pri ncípios. relativos , como di sse, á 
policia do ensino . 

A commissão teve o cu idado <'e e tabelecer 
cer to e determinado numero de riispo;: ições 
tendentes a firmar o ensino nbriaatorio ou, 
perdoem-me, a freq uenc1a obria,.foria . 

A commis ão pa.rece. por conseguin te, acre
ditar que o alumno tem sempre a vantagem, 
lucra sempre, em ou vi r a lição ri o professor ! 

A commi ·são parte naturalrnent .. do pre
supppo to ,ie que torlo · os prof · ores tenham 
a competencia P"eci a para se tornarem ne
cessarios como instrumPnto~ de ensino, :;orno 
orgii os da verd:ide. como competenc:ias ind is
cutiveis aos ai umnos q uefrequentam os di:ll' ·
rentes cursos . 

Mas não encontrei. Sr. presidente. no ac
tua.I projecto, e é esta urna das principaes ac
cu -açõe que formulo e submetto n aprecia
ção da commi são, não encontrei disposição 
alguma referente a um ponto, que reputo 
mais do que a frequencia obl'igatoria, mais 
'.lo que a d istr ibu ição dru di:fferent .. s e;.opPcia
lidades em que , e divi1le a ciencia <lo rlireito 
essencial. serio e importante: - é :· quelle l]Ue 
diz respeito à omma de conhecimentos ne
cessar ios para aborda.t'- e o estudo jurídico 
social; é o que , liz r spei to ao preparo rle todas 
as intt-" ll igencia que vão abn1·dar o e.studõ e 
a comprehensão de sciencia tão vasta e com
plexa como e ta. 

E·te 1•onto. Sr presidente. é capital ; e tp 
ponto é j u -tamente u m dos mais ér1os em 
relação ao ensino rio direito. porque é sem 
duvirla ahi quo r e ·ide o defeito da educação 
dos antigo· legi tas. é em duvida devido a 
i soque encontram falta de cabedal e de pre
paro loaico muitos lPgisladorl' para a com
prehensão das lei sociaes, ra leis que regem 
os phenomeno da vida d,i,s socieda.'1es ! 

Não fo sem essa incompetencia e essa 
falta de base scientitica. e milhares de tlleoria 
ex travagantes não e teri:im propagado.milha
res de erros se teriam evitado. erros que 
tr~mxeram a ruina de povos, o morticínio de 
m1lhare · de vidas e noites escuras e maldi
tas para muito apostolo da ve1·dade !! Ah l 
si os homens que teem -ido chamados a di
r igir os povos tivessem todo::: a verdadeira 
noçã.o do d1reitn e da -ua força. i todo elles 
tivessem a noção exacta do estado o~ial, 
quantos males se ter iam evitado l'ara a 
huma nidade! ! 

Sr. pre-itlente, f>tzendo estas observações, 
de ejo saber da illu tr ada commis ão i ella 
j u lga e::.te ponto ecundario, i eUa, que teve 
t :1 nto cuidado e tanto zelo em legislar a. re ·
peito. rio <1S umpto, di tribuindo o direito 
civil em t res caleira· e creando mais uma 
outra, que a commis.~ão não quiz cha mar de 
- med1d na legal- mas de - medicina pu
blica ; si a commis.são, que estabeleceu com 

cuidado di ·posicões instituindo a frequenc~a 
obr igato l'ia, julga de somenos impor tanc10. 
~tabelecPr tan1bem di,posições que declarem 
quaes o conbe.·irnentos necessarios e ']Uai o 
preparo que •1eve ter o espirita daquelles que 
te ... m de abor lar o estudo do direito . 

Sr. presiden te. as minhas observações são 
fundad a~ . V. Ex . e a commissã ·i sabem per
feitamentP. bem que. ,1e cer to tempo a esta 
pa.rte. todo - o bomen que teem se encarre
g·i.do rle fazer a ela ificação do conheci
m ntos humanos. to lo o- philosophos que 
,.e teem incu mhido de di tribuir ou em serie 
lin ear, 11 u por agrupa.m ~n tos, de um modo 
artificial ou de um rno" o logico e racional. 
o· conhecimentos humanos. todo elles teem 
con ·ti.ntemente e tat·elecido um ponto indi -
cu t ivel - é a collocaçlo do conhecimentos 
-ociaes RO final de todo-. o conhecimentos · é 
a collocação ria sociologia depois de todas as 
sci enci n,~. 

S11b e te ponto rle vi ta, absolutament e não 
ha du vida alguma Sr. presidente, porque 
todos os philo~ophos reconhecem que é im
po~.ivel aborda.r a· leis. que re2em associe
rlailes,fazer a applicaçã,1 da cr itica histor 1ca á. 
vida dos povos M tl'azer para o terreno pra.ti· 
co sob a expres, ão de regra os princípios es
tabelecido em um sentido ab:stracto na sci
enci · sem ter conhecimento exacto da escala. 
scientifica . 

E', Sr presiriente. muito facil , por simples 
considera1;ão de ordem ger al, demonstrar a 
verdade deste asserto, a exactidão desta pro
po ição . 

E' lacil. muito faciL sem de.-cer a detalhes, 
provar o que affirmo; a Carnara sabe que 
nada ba. que e faça com ma.is ligeireza do 
que leis, narla ba que se. faça com facilidade 
maior de que r eformas attenrlendo a certo e 
determinado funccíonamento da sociedade, e 
no emtanto difficilmente pen"a.m muitos que 
vão realisai-as no meio. no meio constituido 
p1.r todo o antecedentes e rod os conse
quentes- de mrdo que é commum entr e nós 
querer trazer para o terrenn da vida pratica 
um idéa, uma lei , um pr incipio a listracto 
que reconhecemos verdadeir1• e hom e o fa
zemo sem comprehenrler a somma de diffi
cu lrl<1rlP que ha oi· o. O bomem rle ciencia. 
o homem verdadeiramente prepwado nos 
con becimentos scienti.ficos es enciaes e nece -
sarios para a comprellensão da vida e do 
fun ·ccionamento das sociedades , não procede 
assim . 

Tendo conhecimento da mathemati"a, elle 
começa. a comprehender no domínio da 
ge metMa a rela~·ão da fórma geometrica 
e da equação; elle estuda a lei chama.
da de h11mogeneirl ade e começa a perceber 
qu e grande d1(ficuldarle ba ahi nos lactos 
mais elementares quando se quer passar do 
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abstracto para o concreto, de modo que elle 
comprehende o que ba ''e difficil em 'ir no 
seio das sociedades aggregados vivos, em que 
as moleculas.-homens.-agem e actuam ob o 
impulso de ernoção e senti rn E'nto os mais di
versos, o que ba de ditlkil em vir legisla.r
isto é, em vir t1·aduzir em direito positivo 
as grandes leis que regem a vida social nas 
su;i.s multiplas manifestações. 

E' por isso que todos o· ver ·ladeiros :abio , 
talvez rlesde Ampêre, que teem procurado 
methodicamente distribuir os conhecimentos 
humanos, todos elle ' teem recoohecid11 a 
complexidade dos phenomenos soci aes, todns 
elles teem coUocado esses estudos como o 
final dos estudos humanos. ApPzar do .. prin
cípios diversos que regem as duas mais nota
veis classificações dos conbedmentos huma
nos-a ela sificação de Spencer e a classifica
ção de Comte, a pezar de um apresentar o . eu 
organismo como artificial e outro como pro
fundamente racional e logico-em um ponto 
estão elles ele accol'do: é na collocaçào da 
sciencia social. cujo estudo não pó<l.e er 
aborrlado sem o conhecimento das leis que 
regem os phenomenos de que se occupam a 
sci1·ncias anteriores. To'los os que percorrem 
a esca la scientifica se habituam de::;rle logo êJ, 

reconhecer e sa dependencia em uma cad• ia 
que não se interrompe- os phenorne 1os astro
nomicos o· maissirnple' :são de ordem geome 
trica e mecanica, são de pnsi<;ão e movimen
to, e dahi a su·t depend ncia da rnathernatica 
e dahi a sua acção sobr.~ os phenorneno~ phy
sicos, porque a terra planeta que habita1~os 
está sujeiLa, em virtude da grande lei de 
Newton. á. influencia de todos os outl'Os corpos 
do nossó systema planetario. _ . 

Os phenomeno- phy icos teern acçao dL
recta sobre os factu de composh,:ão , por
que todos estes facto,; se passam segu~do 
leis de peso, de calor, de luz e sob.ª· 10-
fluencia de todos esses agen tes. O lil i1vir1uo 
que quizer ser chimico sem o conhecimento 
exacto da physica. nada conseguirá sa ber e 
comprebender. A acção da cbimica no _do
minio da. l1iologia é do mesmo mo lo energ11·a: 
os corpos organisados se decompõem em ~ro
ductos organicos, que constam, em ultima 
&nalyse, de substancias inorganicas; a acção de 
certas substancias nos é nociva. e a de outras 
nos é utiL Como desconhecer a influ ncia rios 
Ol'g<J.nismos individuaes, com r.odo o cortejo 
de suas dependencias na vida social, como 
compr·ehender os factos de especie, sem o co
nhecimento do individuo~ Como conhecer as 
leis que regem a sociedade sem o conheci
mento exacto das leis que regem a vida indi
vidual' Pergunto, pois, si a comm1ssão não 
acha conveniente estabelecer algum nrtigo 
relati vo aos conhecimentos que deve ter o 
alumno que vae matricular-se em uma escola 

de direito. Penso que isso é essencial. porque 
e preciRo preparar o espirita rlos futuros le
gistas : primeiro, com os verdadeiros princi
pias scientiticos ; segundo, com o verdadeiro 
methodo ,:cientifico. E' necessario que a noção 
do direito lhe seja ministrada_ não como uma 
creação de cerebro ou imaginação doemia, 
como utopia de algum visionaria prégaudo 
urna liberdade mal enLendida. mas o que ella 
é 11as socie'lades modernas. 

Estas ohservações teem fundamento, por
que V. Ex . sabe, Sr. presidente, o que 
Sfio os homemseducados na ~ciencia do di
reito, >ão os homens p1·eparados uo es tudo 
das Leis . ociaes, aquelles que são encarre
gados de dirigir as sociedades; a elles mais 
que a uinguem compete esta direcção, 
porque se acham preparados com todo o 
ar;,enal nece ario para este trabalho, e, si é 
exacto que uma ciencia mais precisa con_i
dera as sociedades corno verdadeiros orga
nismos em que os factos soei 1es, os pheno
meno, super-organicos não . ão mai · do que 
ph r-momenos da vida, si isto é exacto, V. Ex. 
comp1·ellende a somma de conhecimentos que 
é preciso ter o alurnno que vae abordar o es
tudo do direito, de modo que o seu espirita 
estej a preparado para comprehender desde as 
filig l'anas metaphy:sicas e theorias ocas e 
vasias rlf' uma l i herdade mal entendida, até 
á noção exacta de uma sciencia precisa, em 
seus fia , precisa em seu ubjecto e precisa em 
seu methodo. 

Sr. presidente, dizia alguem com verdade 
que o papel rl o legislador moderno é, em re
lação â. sociedade, o mesmo que o rio medico 
em -relac;ào ao organi mo ind ividual ; e que 
Pile. exactamente como o medico que tem de 
cara1· o orgaai mo indi v1dual, tem de manter 
o organismo social em condições de ordemi e 
de desenvolvimento. 

O legi:sla''or é encarregado, pois, em cada 
socied;1 de particular , de manter as condições 
de ordem e de desenvolvimento da mesma 
~9ciedade e elle não o poderá fazer si não es
tiver prepa1·ado para cornprehender as leis 
que regem a vida social, pelo conhecimento 
profundo das leis que regem a vida indi
vidual. 

Relevem-I!le _os meus illustres collegas for
mados em <l:lreito o in istir nesse µonto que 
re puto capital e de extraordinario alcance 
para a nossa sociedade. E' no terreno dos 
~acto" sociaes, é no terreno da vida politica, 
e n_o terr-eno do direito, que as dou trinas 
mais absurdas teem sido agitadas e susten
tadas . 

E' certo, porém, que nessa multiplicidade 
de srtemas, na cr·eações meramente sub
jectivas - outras creações mai:s logicas 
par~indo da obseryação- tudo se póde re: 
duz1r a dous typos :- os que querem, os 
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que partem do principio da autorida•le e en
tregam o poder politico a direcção da socie
dade e as~im sacrificam o indivjcluo ao di
reito social ;- e os que partem do principio da 
individualidade, consirleram o homem como 
sen lo a fonte ue seu proprio direito e, por 
conseguinte, não aclmittem a in~erencia do 
Estado nas relações privada e deixam á. li
berrlade a direcção das sociedades e das cou
sas humanas . 

A antigu i:lacle não conheceu outro prin
cipio diverso do da autot·itlade. Ou fos em 
Republicas ou rnonar bias, ou au tocracias ou 
democracias, o individuo foi sempre sacri
ficarlo ã. collectividarle e apezar da. renovação 
christã é ainda esse o principio da grande 
maxima redite igitur qitre sun t Cesaris Ce
sari et quce s1mt Dei Deo- o que quer dizer 
que Cesar é o Estado, Cesw é o poder ci
vi l. que Cesar é a lei. Modernamente ainda 
essas escolas se tlegla.diam . 

Hotman, Montesquieu, Tocqueville acre
ditam que o homem é para si ffi <'smo a fonte 
de seus direitos. Bossuet, Machia vel, Com te 
se approximam da concepção antiga do pre
domínio do Estado . 

Como, porém, abordar es--es estudos sem 
o conhecimento do metbodo e do criterio 
scientifico para ~aber distinguir a verr1ade 1 
O assumpto é dos maii; dignos de ponderação 
e eu espero esclarecimentos completos por 
parte rla commi ão . 

Sim,Sr. presidente, no meio de theorias 1K1o 
complexas, que abordam assumptos tão de
licados, defendidas muitas vezes com uma 
dialectica babili sima, por um espirita appa
relhado e prepa1·ado, comprebenrle V. Ex. 
que serie de cabedaes scientrficos deve ter o 
alumno que va.e abordar em assumpto desta. 
ordem para que o eu espírito não sej 1 des
viado, não seja mal encaminha h para que 
eUe conheça bem o methodo e o ra.ciocin io, e 
possa no meio dessa diversidade de theorias 
apprehender a verdadeira verdade, si assim 
me posso exprimir. 

Um outro ponto de duvida diz re~peito ã. 
sagunda parte do projecto. 

Encontro nelle uma disposic;.ão referente 
às faculdades livres e que estabelece o prazo 
de cinco annos para que esstJ.s differentes fa
culdades livres constituam o patr imonio de 
50:000$ que a illustrada commissiio julgou 
necessario e es encial ~·ara as Faculdade · li
vre de direito, que de hoje em deante se qui
zerem estabelecer no pa.iz. 

A commissão, nest e e no artigo em que es
tabelece a frequencia obrigatoria, pretendeu 
naturalmente reviver a noção clara, frisante 
e po itiva do ensino official. 

Ora é este um dos pontos de duvida que 
tenho corn relação ao parecer elaborado pela 
illustratla commissão, pois não me parece 

curial que seja esse o espírito da Constituição 
de 24 de fevereiro . Parece-me extraor
dinario que uma Constituição, que consa
grou a mais ampla liberdacle espiritual, 
queaboliudeum modo terminante e catego
rico a religião do E tarl.o; que consagron de 
nm modo claro e positivo, em termos conciso
embora presentemente sophismados ainda. 
por uma pretend ida falta de regulamentação 
d sse artigo, a liberdade profissional; parece
me extraordinario, digo, que essa Con:>ti
tuic;ão, não encerrando disposic;ões expres::as, 
tivesse dentro de sua alma, dentro rle seu 
espírito, a idéa de manter a anacbronica in
stituição do en_ino official . 

Com relação ao ensino torrou lado pela União, 
estou plenamente certo de que a iflustrada 
commissã.o não t"'m a coragem de sustentar a 
affirmação de que a nossa Constituição tenha. 
querido manter o ensino official . 

Comprebendo que em u:n paiz novo como 
o nosso, em que a missão do Estado não póde 
deixar rle ser uma missão u1n pouco mais 
ampla do que a que se póde attribuir ao Es
tado em outros paizes em que a iniciati va. 
individual e mais energica, mais d~envol
virla e mais con ciente de sua força; com
prehendo que, em um paiz novo, o E:;tatlo 
deva, em r elação a certos assumptos, como 
por exemplo em relação ao ensino superior, 
procurar <lirigil-os conveni,,ntemente . O es
piri ta, porém, de nossa Constituição é inques
tionavelmente o de abolir o en ino official por 
parte da União . 

Si assim é, V. Ex. me permittira dizer que 
neste ponto a illu ·trada commissão está em 
contt·adicção com a,q uillo que realmente era 
de esperar de seu grandes talentos, pois que 
devia prepar:1r o terreno por uma legislação 
mai adequaria, para que realmente se chegue 
ao cles iden•t 11rn da Con>tituição, isto e, a abo
lição do ensino ofilcial. 

Em relaçã.o ao es tudo da medicina e da en 
genharia, comprehendo bem que a. União 
mantenha, dê subsi lia , fomente, proteja e 
dirija mesmo convenientemente esse ensino, 
no e tado a.ctual do nosso paiz . 

A especiali'' ade da eno-enharia e a especiali
dade da medicina exigem laboratorios , acqui
sição de inst1·umentos delicadíssimos, largas 
sa las, com todo o material adequado. prepa
rado, mais ou menos custoso, para estes 
estUdOS . 

Em um paiz como o no>so, em que a inicia
tiva individual é atrophiante, onde quas i 
ella não existe, onde se pôde dizer que todo o 
mundo espera a acção do Estado e a protecção 
dos poderes publicas, entregar o ensino da 
medicina e da engenharia, nas condições 
actuaes, á ampla liberdade individual, ou 
mesmo a u ma simples acção do Estado, não 
terei duvida em confessar, apezar de reco 
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nhecer que é esse o desejo e o espírito da l lei assim concebida: fica de hoje em deante 
Constituição de 24 de fevereiro, que ~erá tra- -upprimido todo e qualquer ensino por parte 
zer inconvenientes gravi:ümos para o no:;so do E tado, fica. supprimido o ensino official . 
paiz. Homem político porém, homem de governo 

Não acontece , porém o mesmo em relação in vestido de uma parcella do Poder P ublico, 
ao estudo do direito. ão se exigem e~s~s at~endendo, sobi:etudo , as difficuldades que 
despezas, es~~ laboratorio , essa acquts1çao hoJe existem. orrnr.. 'as da profunda anarchia 
de t.'l'ande i11 trumental tle que carecem as m_ental que entre nós reina, pois quasi que 
faculdades de medicina e de engenharia . nao ba. dua. cabeças que entendam igual 

Nestas concliçõe , pois , parece-me que um nem ~Jo~s coraçõe~ que sintam igual, porqu~ 
projecto sabido desta Cn.mara, tenden te a re- a ma10r t'.l- do nosso povo e tá infelizmente 
organisar o estudo do direito e m nosso paiz, bacharehsa.da, está scientificisada , i assim roe 
na parte relativa ao que se chama propria- posso ~:xyr1mir, eu abstenho-me de fazer tal 
mente policia fio ensino, deve ter como prin- propo iça.o. 
cipa.l preoccupação a de racilitar o desenvolvi- O projecto da Gamara quer ~implesmente 
mento elas di:fferentes Faculdades lines, de estabelecer o principio mais nefasto que hoje 
modo qll e possamos chegar , sinão jú., pelo podeóimos adaptar para o adeantamento 
menos em curto prazo a um p1·ojecto ele lei móral da nossa Pa.tri a, não se contenta em 
que declare que ficam abolidas, em relação ao querer r~viver . o r,c:gimen já extincto desde 
en ·ino do direito, as differentes faculda- 1879 e cuJa extmcçao nenhum máo resultado 
des officiaes, eotregando--e esse as-umpto produziu ; quer ainda impla.J.tar no seio da 
exclusivamente á iniciativa individual, s;ociedade brazileira. como e turlo de tiireito 
deixando q1ie o Estado fbcafüe apenas official. u.m .certo direito que n~o exi te, que 
por uma inspecção natural, que tem todo o nu nca ex1Strn '.que .n~nca podera existir, com 
p oder publico em relação ás questões vitaes caracter de dtspos1çao geral e permanente . 
que dizem respeito aodesenvolv1meoto r a o- As grande~ elaborações humanas, as gran
ciedade.~Ias teríamos a im realisado uma eco- ,Jes coacepçoes, nunca, em tempo algum, 
nomia, e rlado o primeiro pas o para firmar fori•m ob_ra: de gov~rn~s, nunca foram obra 
DO nosso paiz a eliminação rto anachronico de collect1v1dade sc1entrfica; não foram obra 
ensino olllcial e a entrerra desse mesmo en- de colle.gio e~cJesia'tico, não foram obra de 
sino á in icia.ti •:a imliv idual, á con cur rencia corporações academicas nem de un iversidades· 
dos tii:fferentes profes ores, e pOi' con equea - foram obra ~1os grandes genios que honra..'. 
eia a. liberdade 1lo alumn.o de escolher entre ram a._ Huma.mdade no longos seculos de pre
as <lifferentes Faculdades aquella que lhe me- par_~ça? que u~mos percorrido 
rece mais confiança. Teremos a.ssim ca.mi- :\ao na um so exemplo~euma zrande idéa., 
n hado DO terreno da lib r 'ade e na pratica de um tr,ibalbo nobre e d1gi:i-o. e digo ml'smo, 
sincera e leal dn. Constituição. l~ i s, S['. pre- ele u~a grande rlescober.t~ rndustr ia.l que te
sidente, as considerações que julguei dever nha std<? obra d<? academ1c1sm~ . _ 
fazei· ao projecto . O proJecto da illu. tre comm 1ssao, além de 

Fiz essas observações pelo amor que me re.:-tabelecer aquillo gue 8: ~ociedade brazileira 
inspira. o futuro de minha Patria e o e tudo h" tantos. 2-nno- ex•mgum. pelo decreto de 
do di reito . Tenho presente as p•lavras de 19 ele ?obr1L de 1879, quer amda roubar-nos a 
Yhe1•ing qua n•'o nos diz que o direito não é conqu1s~a moderna. que tiv ·mos com a im
u ma t beoria. vã-mas u ma fo rça vi va- a. paz plantaç:io da Republica, a creação das Facul
é o fim que deve attiagir e a lucta. o meio de dad~s liv re3 . 
comeguil- a. Sua. es·encin. é a lucta. . Lucta Nao se contenta em regulamentar 0 
dos povos, do Estado, das classe~, do mdi- estudo custea:.Jo_ p~lo Estado, quer estabele
viduo. cer qua.rt~l, d1sc1plina militar rio-oro a mes-

Todo os rl ir ei tos do munrfo foram con- mo no ensmo da Faculdades livr~ . E' ~ontra 
quistador.. luctando. Assim o combate pelo este attentado que venho nesta occasião fü-llar 
direito é u m dever- dever· dos particula res para propor a este pro,jecto uma serie de 
pa.ra. com a sc:ciedade- dever de cada cidadão emendas que no fim redundam em sua quasi 
para com o E tado- dever dos povos para complet;a efüuiaação . 
com a humanidade- E' preciso, pois, que os für SR DE . . 
homens conheçam bem o direito para defen- · PUTA.DO- E melhor reJeital·O. 
del-o. (i!Luito ber.< , miiito bem.) O .~ª · . AUREUANO B.>..R:Rosa- Rejeito-o · 

mas Jª disse que sou poliLico e não posso con~ 
O ~r . A.ureHano Barbosa - tal'. com o voto desta Assembléa para a con

Sr. prc idente, e Srs. deputados; reveraco- qu1 tade;:.te principio moral,ael1iminaç.ão das 
me1:.ar a minha. impu!!nação ao projecto de F'.lculdades officiaes . Pouco me importo, po
lei que e discute dtzendo simple mente: é rem, com a votação contrária e inteira da 
minha opinião que este Congre .. so vote uma Gamara do Srs . Deputados . 
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O nobre ~eputad.o que me precedeu na tri
buna, o Sr. erzedello Conea, perguntou á 
commis ão : si regulamentara o estudo das 
scienci~s na sua concepção concreta, si regu
lamentara o e tudo da sociologia no diversos 
ramos do direito, qual a razão por que neste 
projecto não estabelecestes r.a.mbem a condi
ções necessarias de preparo para o mesmo 
estudo~ 

do , os candidatos que o requerem, não po
dendo em nenhuma das épocas suspenderem
e us exames sem quc1 tenb a.m sido examina

dus todos os candidat11s inscri pt0.s. 
upprimam- e os§§ 6", 7" e 9'. de art. 2° . 

' upprimam-se no § 10 as palavras - ou 
a e· te equiparados . 

'ão faço grande questão da. d as ificação 
em anno~ e.cadeiras. O:s senhores e:specialis
tas em direito potlem depois arrumar isso. A 
questão é que sejam l 1 a.s cade ras . 

A razão é simples: a. commi~são não esta
beleceu essas condições, porque ella não tem 
os conhecimentos precisos para estabelet:el-as. 
(Apartes.) 

Não venho oprar vaidade.". venho dizer 
verdades que posso provar a t udo o t~mpo. 
Ainda mais . facul tando-me o Regimento adis
cussão de artigo por artigo, eu n5o . ~evo 
occupar·me longamente com este proJecto. 
porque a minh;J. intenção, pedintlo a palavra 
em 2• discussão não é condemnal-o - in 
totuni, mas apresentar emendas que entrem 
com elle em di ·cussão. (Apartes .) 

Não podendo obter tudo, quero obter 
alguma cous t ; este é o principio praticn. 
Senhores, rui estudante de direito. de ma
thematica, de sciencia naturae-. e dedaro a 
esta Gamara. que . i tives e ficado cum o que 
me ensinara'II os lentes eu bo.je eria um 
perfeito ignorante. O mesmos ... dá com qual
quer dos meus collegas. E' preciso que i;ada 
um trate de fazer esfo.rços e peciaes para 
saber alguma cousa. 

Dito rle um modo perfunctorio, bre>e e 
ger .• l, esplanada uma opinião que a todo o 
tempo po so defender especiafüando os pon
tos em que ataco a contraria, vou pa sará 
leitura das emendas que proponho. emendas 
que resumem o pensamento que mantenho a 
respeito deste projecto. 

Em primeiro lagar, no art . l", proponho 
a. reducêão do numero de annos lectivos de 
cinco para quatro, e do numero de disciplinas 
a 11 em vez de 19 como está no pro.jecto. 
Proponho tambem are 1Ul·ção de numero de 
lentes, quer catlledratico , quer substitutos . 

Ao art 2° o:tiereço uma emenda assim con
cebida (lê) : 

Emendas ao art . 2° do projecto n. 38, 
de 1895: 

Diga-se no § 3~ do art. 2°: - Em vez de
haverá exercícios praticas, etc. - poderá 
haver etc. 

Supprima-se o§ 4° do art. 2° . 

~o pr meiro anno colloco em primeiro Jogar 
o ~1re~to mm.ano, e ª' 1m faço porque fui o 
pr1me1ro cod1go de <JUe houve conhecimento 
codigo onde estão completas e acabadas a~ 
ins~i Luiçõ s sob!'e ciir eito civil privado e onde 
estão e::boçados todos os grandes princ ipias 
de d1re1to que tem tido in:fluencia na nossa 
e volução b1storica. 

Assim continuo a ·li tribuiçã-0 das di cipli
nas, na minba emenda (lê) : 

1° anno - 2" cadefra - Direito PubUco e 
Co11 . titucional . 

3 ca·'eira - Direito Criminal. 
~· anno- 1 cadeira - Dtreit Internacional 

publ ico e privadu . ' 
2• cad ·ira - Direito adm inistrativo . 
3 cadeira - Direito Civi l (1" cadeira) . 
.. " ~nno- l" cadeira- Direito Civil (<!onti

nuar;aoJ. 
2 cadeira - Direito CommerciaL 

A razão pPla qual faço o 3° anno só com 
dua - ea.deiras é de simples intuição para 
quem quer que tenba e~tudado direito· o di
reito civil e o direito com me cfa l con t ltuem 
a especialidade do r1ireito. é aqu11lo que ha 
de verda"'eiramente positivo, certo, obriga
torio na rPgulamen taçãn da vida civil. 

Constituo o 4" anno por esta fórma : 
4° anno - l ' cadeira- Oi 1·eito commel'Cial 

(especialmente marítimo, fallencias e liq nida
ção ju 1iciaria) . 

2 · cade1ra-Theoria do processo civil, cri
minal, commercial ; praxe foren e . 

3·· cadeira - Economia politica; finanças e 
contabilidade do Estado. 

Sr . presidente, eliminando, com minhas 
emendas ao art. 1° oito cadeiras. tenho em 
vista ir dirPcta.mente de encontro á. oraani
sação rio projecto, que importa em nada mais 
nada menos do que na creação de oito lagares 
de verdadeira perlantocracia. (RisoJ 

Aµresento ao art. 3° a seguinte emenda: 
«Supprimam se as palavra - Continuando. po-
1·ém, o curso de sciencias jutidicas, etc. até 
final.» 

Substitua-se o § 5° pelo seguinte: Haverá 
duas épocas de exame; a primeira logo de
pois de encerradas as aulas, e a. segunda 15 
dias antes de começar o novo anno lectivo, 
sendo admittidos em ambas a. exéime, sem 
distincção de matriculados e não matricula-

Apresento ao art. 4° &ta emenda: «Substi
tua-se o art . 4° pelo seguinte- Ficam res
guardadas as condições materiaes dos lentes 
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que em virtude nesta lei hajam de ficar em 
disponibilidade, garantidos os vencimentos a 
que tiverem rlireito por occasião de ser ella 
posta em execução. 

no estudo da sociologia e da moral ; tudo o 
mais são preparatorios para attingil-o. 

Prestando esse serviço á mocidade de meu 
paiz, entendo que cumpro um dever, primeiro 
como amigo do progresso e rla ordem, se
gundo, porque defendo o Constittuição de 
men paiz, que garante a plena liberdade e 
exercicio de qualquer profissão . 

Por essas . razões simples e breves, voto 
contra o proJecto . 

Paragrapho unico . Para as vagas que se 
derem posteriormente serão aproveitados 
pela ordem de antiguidade rle nomeaç~o os 
catiledraticos e da mesma fórma os sub ti
tutos, não podendo em ca o algum haver 
novos concursos emquanto não forem apro
veitados todos os que ficam em disponibili- o SR. LEOVIGILno FILGUEIRAS -Votando 
dada seja qual fôr a faculdade a que tenham contra, fica 0 que está . 
pertencido.» 

Acautelo com a dispósição deste paragrapho O SR. AURELIANO BARBOSA.- Voto contra o 
o abuso que se pórle dar de entender o go- proj~cto ila commissão e acceito-o com as 
verno que, aproveitados todos os lentes que minhas emendas, porque pelo menos aqui 
ficarem em disponibilidade em S. Paulo, lla- posso arranjar companheiro. 
vendo nesta Faculdade vaga possa preenchel-.a Hão de estranhar os meus nob1•es collegas 
por concurso, embora haja ainda em dispam- que eu arvorasse· me em scientico em questões 
bilidade lentes do Recife e vice-versa . de direito. 

Impugnando este projecto presto dous . 'ão sou scientifico ~m cousa alguma ; 
grandes serviços á mocidade estudiosa de sei de tudo um bocadmho para não fazer 
nossa Patria ; o primeiro, ensinando-a a papel ridiculo. (Riso.) 
respeitar a lei fundamental de nosso J?ªi~, ~a Formado em direito, não sou advogarl o 
qual se acha consagrado um grande prmc1p10, nem jurisconsulto. Nem sei o que sou, sou al
consignada uma conquista da civi!-i~ção guma cousa quando preciso ser. Tendo estu
humana, a liberdade plena de expos1ça? _e dado mathematica, não sou tambem mathe
de discussão, a liberdade espiritual, condlçao matico, e tendo entrado um pouco pela bio
fundamental de ordem e progresso; o segun- logia e diseccado os meus cada veres, não sou 
do, facilitando aos cidadãos pobres, de. escas- physiologista; sou um homem que habilitou
sos recursos de subsistencia material, a se rom uma certa somma de conhecimentos 
acquisição dos conl1ecimentos de~te . ramo para servir no terreno pratico, ao meu paiz 
especial da sciencia, isto é, do d1re1to, de com lealdade, sincerida.rle e boa vontade . 
sociologia concreta. Impugnando esse projecto da. commissão e 

o nobre deputado, o Sr. Serzedello Co~·rÊ~, sobretudo reduzindo o numero de cadeiras, 
na brilhante exposição que f~z da er1a~o não tive intuito de fazer questão de dinheiro, 
das·sciencias abstractas, segumdo A. Cont1, porque em materia de organisação social, 
o grande mestre reduziu-as ao nui;n!:lro de não faço questão de dinheiro; entendo que 
sete. o nobre deputado fez ver que e 1mpos- economia, equilibrio orçamentaria, isso turlo 
sivel em qualquer do ram~s.de no "OS conile- que por ahi anda com o nome de economia, 
cimentos estar alguem hab11Ltado a propagar não quer ilizer mi eria de dinheiro para estaª instrucção ou ensinar sem que tenha uma belecimento~ de utilidade . E tanto assim penso 
educação de conjuncto , que se resume, pelo que em mmhas emendas, em um artigo 
menos em saber as leis logicas que regem su.bs~ituti vo. a u m outro. do projecto da com
todas ~ssas ordens de sciencia. . missao , deixo garantida a subsistencia 

ão quero com bt? fil:zer de um bacha- material daquelles que, confiados nas leis de 
relem direito um cientista em mathema- nosso paiz, preparara!Il_-se, fizeram esforços e 
ticas, nem scientista em physica, ou bio- gastaram para ~dqumr uma posição como 
loofa. Fallo com franqueza. Observa-se lentes.de ac_adem1a querendo assim garantir 
nos bachareis em direito um desconheci- asub. 1stenc1a para o resto de seus dias. 
mento das sciencias infüriores, ou dos factos _Não é por.questão de. economia, é por ques
m'. is iTeraes, como se ob-erva tambem nos tão de morahdade publica e de direito con ti
mathematicos desconhecimentos de principias tucional, e por uma questão de sentimento 
rudimentares das sciencia superiores, das que ~e levanto contra este projecto. Amo 
leis menos gera.as . O mathematico hoje em a mocidade de meu paiz, quero ver o pro
dia, aquelle que não recebeu uma solida, gresso e~ grandeza desta terra, e não posso 
educação philosophica, entende que na ma- estar ap01ando projectos de lei que contrariam 
thematica se re-ume a ciencia do mundo· de frente toda e qualquer tentativa nobre que 
o biologista da mesma fórma quanto á se po sa fazer no meu paiz para a regenera
bioJoo-ia ; nós, os bachareis em direito no ção dos nossos costumes. 
estudo do direito e com. mais razão, porque no O nobre deputado, o Sr. Serzedello Corrêa 
fim de contas o verdadeiro estudo condensa-se fez esta o\lservação : si para o ensino da me-

Ca.mara. V. 11 5i 
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dicina e da engenharia ba necessidade de au
xilio ou animação do governo, a respeito de 
faculdades de direito este auxilio não tem 
mais razão de ser . 

Senhores, nós sabemos que a iniciativa par
ticular já fundou Academias de Direito e que, 
portanto, em vez de duas que o antigo imperio 
tinha e que a Republica herdou, já temos 
cinco com as tres de iniciativa particular. 

Mas, Senhores, tendo a nossa Constituição 
declarado livre o exercício de toda e qual
quer profissão, é cnntraditorio o Congresso 
Brazileiro votanrlo leis que, de frente, veem 
anuUar a dispo·ição da Constituição. Além da 
razão moral, não hav.endo tambem a neces
sidade material, estão condemnadas as gl'an
des Faculdarles officiaes de direito. 

Eu disse em aparte ao Sr. Dr . Serzedello 
Corrêa que entendia que mesmo a respeito 
do estudo da medicina e da engenharia , hoje 
ja os oficias do governo podiam se limitar 
á manutenção dos meios materíaes necessarios 
para esses r espectivos ensinos , não haven
do mesmo necessidade de subsidiar lentes 
para o ensino da medicina na Capital Ferle
ral porque nós já temos exemplos de estabele
cimentos onde se fazem os estudos clinicas, 
independente do Hospital da Misericordia . 

Já vamos portanto, p;:i,l"ticularmente, isto é, 
pela iniciativa par ticular, fazendo aquillo 
que os nossos legisladores collocados em um 
ponto de vista anarchico e retrogrado não 
querem fazer. 

Vou concluir. 
Defendendo os direitos da mocirlade do meu 

paiz , defendi a Constituição, cumprinclo as
sim o meu dever . Disse com franqueza o q ne 
pensava, não entrando em grandes explana
ções, as quaes eu podeda fazer. porque, 
como membro da Gamara dos Srs . Deputados 
o meu dever não é estar fazendo exposicões 
de theorias philosophicas ; como legislador. 
não t :mho theorias philosophicas , respeito 
a todas as opiniões, todos os sentimen
tos e respeito a toda.s as moraes ; entendo 
que cada um de nós não é mais do que um 
colla.borador da ordem social e política do 
nosso paiz . Impugno o projecto porque 
en tendo que elle fer e di rectamente essa 
as pira.ção q ne eleve ser a de nós todos . 

o Sr. Presidente - O Sr. Aure'> 
liano Barbosa acaba de olferecar e ~11111 . La.;, da 
quaes algumas não podem sel' acceitas pela 
mesa, porquEI referem-se ao art. 1°, cuja dis
cussão ja es tá encerrada . 

S. Ex . deve aguard:i.r a 3• discus~ão do 
projecto para. otierecel-as . 

Vou submetter ao apoiamento as que se 
referem ao '1rt. 2•, que é o que se acha em 
discussão, ficando as que se referem aos a J:-

tigos seguintes pa,ra serem tomadas em con· 
sideração quando se trat:Lr desses artigos. 

Em seguirla, são lidas, a.poiadas o postas 
conjunctamente em discussão com o art 2° do 
projecto n. 38, de 1895, as se~uintes 

E mendas 

Ao art. 2° do projecto n . 38, de 1895 : 
Diga-~e no § 3° do art. 2°- em vez de-ha

vera exercício, etc.-poderá haver, etc. 
Supprima-se o§ 4" do art. 2°. 
Substitua-se o§ 5º pelo seguinte : Haverá 

duas épocas de exames: a primeira logo de· 
pois de encerradas as aYlas e a segunda 15 
dias antes de comec:ar o novo anno lectivo, 
sendo admittidos em ambas a exame, sem dis
tincção de matriculados e não matriculados, 
o candidatos que o requererem, não poden•1o 
em nenhuma das épocas, suspender-se os 
exames, sem que tenham sido examinados to
do. os candidatos inscriptos . 

Supprimam-se os§§ 6°, 7° e 91 do art. 2°. 
Supprimam-se no § 10° as palavra : ou a 

estes equiparados. 
, . R.- Sala das sessões, 25 de .Junho de 

1895 . - A iwetiano Barbosa . 

O §ir-. Augusto de Freit.:o;.s
(Este cliscitrso deixa de ser publicado, te11do 
sido entre9He em tempo ao orador .) 

Fica adiada a discussão pela hora. 

O §r. Presidente - Achando-se 
adeantada a hora, designo para amanllã a se
guinte ordem do dia: 

Votação do projecto n . 69, de 1895, autori
sando o governo a abrir um credito supple
mentar de 600:000. ·a verba do n .38 do art .2q 
da lei do orçamento vigente (2" cl iscfüsão; ) 

Continuação da 2" discussão do projecto 
n . 33, de 1895, reorgani. ando o ensino nas 
faculdades de direito (arts. 2° e seguintes; 

Discussão prévia para estabelecer a prefe
rencia entre o p :ojecto da commissão de con
sti tui<;ao, legislação e justiça , sob o n . 53 e 
de n . 11 , para escolha do que e.leve servir de 
base á discussão ; 

2"discussão do projecto n. 4, de 18.95, de
clarando de commissão o c1rgos de cbefes 
das repartições de fazenda da União, torna 
dependente de processo administrativo a 
demissão dos empregados de co11curso e re
voga o art . 9° da lei n. 191 B, de 30 de se
tembro de 1893 e mais uisposições em con
trario; 

3• discussão do projecto n . 25, de 1895,con
cedendo á Empreza. Industrial de Melhora
mentos no Brazil, cessionaria ela Estrada de 
Ferro de Nazareth ao Crato, prorogação de 
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prazo, até 31 de dezembro de 180 , para. co
meço das obras ele continuação da mesma 
via.-forrea ; 

3" discussú.o do proj ecto n . 7 '1, de 1895, 
isentando d pagamento dos impostos tle im
portação os ma.teriae - importados pel, inten
úencias municipaes, para. saneamento e ca
nali ação de agua potavel e para o serviço 
de illumi.naçã.o publica, e pelos estabeleci
mentos de ensino gratuito ; 

3" cliscussü.o do prQjecto n . 5 A, de 1895, 
dispen ando do concurso litterario todos os 
funcáouariu das repa1·tiçües do Correio, no
meados até 29 de novembro r e 18::1-! ; 

Discussão unicfl. do projecto n. 52, de 1895. 
autorisando o Poder Exccuti,-o a ma11dar 
contar, p:i.m os eil'eitos da jubilação no lagar 
de lente do Gymnasio Nacional, o tempo em 
que serviu na armada nacional o l ºcirurgião 
rerorrnado Dr . Joaquim ·Monteiro Ca.rui
n110ã. : 

Diséussão unica do proiecto n. 33.de 189;), 
autorisando o Poder Executivo a conceder a.o 
'bacha.rel Manoel l-'orphirio de Oli vei1·a San
to , .i uiz seccional 110 E tado do H.to Grande elo 
l\ol'te, um anno de licença , com ord e?-ado, 
para tratar (Le sua saude onlte ihe convier; 

Di.· cussiio unica do projecLo n . 21.J A, de 
1893 concedendo a viuva elo Dr . An tonio d<t 
Cruz' Cordeiro Junior a pensão a.nnual chi 
2:400$000; - ' 

Di cussão unica do projecto n. 9v~ ue _ 1893, 
concedernlo a D. Francisca .'l.mal!a Bltten
court Cardos'), Ti uva do desembargador FrJ.D
cisco José Cardoso, a pensão annual ti.e l :2G0$ 
por sua vida_ 

Levanta.-se a sessão á.s 4 horas e 10 mi
nutos . 

3ga sr:::::sÃo Él.I 26 DE JU'.'iI!O DE 1895 

Pi-esidenc:a elo Srs. :irtlw.r Rios (1.0 vice
presicl~nte), Costa A~eveclo (2J vice-presi
dente) e Arthiw Rios (1° vice-pres:ctenie) 

Ao meio-dia procede-se ã. chamada. a qual 
re pondero os rs. Arthur Rios, Thomaz 
Dalfino , Ta. vare· rle Lyra, Alencar Guim<t
rã.es , Sá Peixoto, Lima Bacury, Gabriel al
gaclo Mntta. fü1ce llar, Augu ·to :Montenegeo, 
carl~s de Novae.;, Bl'icio Filno, Benedicto 
Leite, Luiz Domingues. Costa Rodrigues, 
Gustavo Veras, Eduardo de Berredo. Ani io 
de Abreu, Nogueira Paranaguá, Artbur de 
vasconcellos , Pires Ferreira, Frederico B .ir
ges, Gonçalo de Lagos, Torres Portugal, 

Ilrlefonso Lima, João Lopes, Pedro Borcres 
Fra~cisco Benevolo, Helvec~o Monte, José 
Bev1laqua, ThomazCavalcantt, Augusto Seve
ro, Fi·;~ncisco Gurgel, .Junqueira Ayres, Cunha 
Lima.Silva Mariz, Trinda.-1e,José Maria,no , Ar· 
tl.J.ur Orlando. Tolentino de Carvalho, Pereira 
rle Lyra, Gaspa.r D1·urnrnond, Coelho Cintra, 
Luiz de Andra.de,Arminio Ta.vares, Marcionilo 
L!ns, Co_rnclio ela Fon eca, Lourenço de 
Sa, Mede1l'os e Albuquerque,Gonçalves Maia , 
Carlos Jorge, t<ernandes Lima, Arnujo Góes 
R:ocl1a C:avalca.nti. Octaviano Loureiro, Olym: 
pto de Campo", Menezes P1·ado, Gemiuiano 
Brazil. GouYeia Li.ma,Santo - Pereira Auuusto 
1
1 e Freitas. -ºei va. Milton, Fr<tncisc~ S7Jdré, 
Tosta, .\rist·des de Queiroz, Eduardo Ramos 
Puu la Guimarii.es, Vergue de A.breu Leove: 
gildo l?ilgneil'as, Jo~é Ignacio, Fl~vio de 
Arau,jo, Tolentino elos Santo", Sebastião Lan
dulpl10, TO!'Q uato ~loreira Antonio de Si
queira, José Carlos Serze lello Correa Lopes 
Trovão. Franç:i Carvalho, Oscar Godoy, Al
berto Torres , Erico Coelho , Euzebio de 
QueÜ'OF. , Costa Azevedo, Ernesto Brazilio 
Sebnst.iã de La.cerd~, Urbano Marcondes'. 
Paulino de Souza .Junior, Mayrink. Almeida 
Gome;; , Campolina , Lima Duarte , Mon
teiro de Barro . Chagas Lobato, João Pe
nido. Gonç:üves RJ.mos, Luiz Detsi, Ferraz 
Junior, Alva.ro Botelho, Leonel Filho, Octa
viano ele Bl'ito, Ferreira. Pire~ , Rodolpbo 
Abreu, Pinto da Fon. ec:i., Artl1ur Torres 
l.Ianoel Fula~ncio. imã.o da Cunha. Olegario 
}.la.mel, Paratso Ca.valca.nte, Lintlolpho Cae
tano, Paulo Queiroz _ Casimiro da Rocha 
Bueno de An -lrade, 1Ioreira ela Silva Padu~ 
S<J.lles, Herculano rle Freitas, Alberto' Saltes 
Francisco Glicerio, Furtado . Hermenegildo d~ 
}.foraes, Alves de Castro, Urbano de Gouveia 
Xa--rier do Va!le. Luiz Adolpho. Mariano 
Ramos, Caracciolo, Lamenha Lins, Bra
zilio dél. Luz, Lauro MUiler, P:iula Ramos 
Frn.ncisco Tolentino, Emilio Blum Fonsec~ 
Guiin<trães, .tlfartins Costa, Marça.1' Elscoba; 
Pereira. da. Costa. App·i.ricio iariense Ri va.: 
tlwia. Corr~a. Victo1·ino lonteiro, Au~eliano 
Bwbo·a. Prnto da . . Rocha. Ve. p;i.siano de Al
buquerque, Francisco Alencastro e Pedro 
MOéteyr. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comp:i.recor com causa partici 
pa:'la. os rs. RostL e Silva Coelho Lisboa. 
Enêas 1fa.rtins. Fileto Pire:>: l\fa.rtin Junior: 
:Yliguel Pernambuco, Clernenlino do Monte, 
Z:Lm<t , Ivlanocl Caetano RorJ.ricrues Lima 
iVfarcolino Moura, Pa~au ll os Montenegro'. 
Athay le Junior, Galdino Loreto, Alcinrlo 
Gu:i.naba.ra . Lin de V;tsconcellos, Belizario 
de ~ouza Fon.eca. Portella, Silva Castro, 1 i
lo Peça.nha, Julio Sti.ntos, Ponce de Leon , 
La.ndulpho de Magalhães, João Luiz, Carvalho 
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Mourão, Vaz de Mello, Fortes Junqueira, 
Francisco Veiga., La.mounicr Godofredo, Ri
beiro de Almeida, Va.lladarcs, Cupertino 11e 
Siqueira, Theotonio de Magalhães, Lama.rti
ne, Costa Machado, Alfredo Ellis, Almeida 
Nogueira. Domingue de Castro, Dino Bu no. 
Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Pi.ulinoCar
los, Cincinato Braga, Ovidio Abrantes, Al
meida Torres e Angelo Pinheiro. i_.; em cau
sa, os Srs. Hollanda de Limii, Viveit'os, Clll'ls
tino Cruz, Cbaleaubriand, Cloto Nune~, Ame
rico de Mattos, .Albe1·to Torre., Agostinho 
Vidal, Barros Fra.nco Junior, Domingos de 
Moraes, Costa Junior e Vieira. de Moraes. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

O Sr. Arist.ides de Queiroz
Pedi a palavra para fundamentar um reque
r imento. que não póde prescindir de algum 
desenvolvimento na ua Justificação. 

A' simples vista da materia sobre que elle 
Tersa, poder-se-bia considerai-o como uma 
pura banal idade, sinão fos_e justificado com 
as razÕE:S em que vou fundamental-o . 

Quanrlo li a ).fensagem do Pre:idente rla 
Republica estranhei o seu silencio a respeito 
de uma questão que, conquanto tivesse siuo 
uma questão magna de todos o· goven1os 
desde a fundação do imperio, assumiu 1lepoi 
da Republica um caracter de import.anc1a. 
excepcional. tornande objecto das mai · serias 
discussões, quer no Congresso quer na im
prensa, e dando togar a difi'crentes projectos, 
que foram successivamente apre<'entados, 
discutidos e reduzidos alguns á lei, embora 
sem resultado pratico. E', portanto, estra
nbavel que, depois de ter-se occupado o Con
gresso, invariavelmente em todas a~ suas 
sessões, com este as~umpto, a. Mensagem do 
Presidente da Republica apenas se referisse 
a elle mui ligeiramente. Alludo á que::;tii.o 
da valorisacão da nossa moeda, á. questão tio 
<lia. a questão rlo cambio. 

Com a. apresentação do r equerimento não 
pretendo absoluta.mente revivPr as di cussões 
~obre esse assumpto.Ignoro mesmo qua.es !'oram 
as razões que actuaram no animo do Pre ·i
dente da Republica. para não trat:J.r delte na 
Mensagem. E V. Ex. , Sr_ presidente, que é 
competente na m~teria, e conhece as questrie 
financeiras do pa1z, deve saber,natumlmente 
melhor elo que eu, qual o motivo desse si
lencio. 

Estará, porventura, º· govemo sufilcien te
mente elucidado a r e peito do assumpto . ma 
receioso de enfrentar a solução do problema? 
Ou não e acha o Presidente da Republica 
sufficientemente esclarecido, e teme por i:; o 
arriscar uma solução que não seja conforme 
aos interesses do paiz ~ Ignoro-o, e no meu 

modo dP entender attribúo antes e e silen
cio a outro motrrn, ao receio natural de pro· 
vocar, no estaria actual do paiz. novas dis
cussões sobre materia tão melindrosn . 

Como quer que seja. o meu requerimento 
não prejudicará. a v1 ta do governo em 
nenhuma da.· bypothe~e, que acabu de for 
mular. E tou convenci1k de que ~1le não dará 
lo;.!ar á revivi.cencia 1.l:L qw stão frnanceira . 
Pa1·a jusf.ifical-o preciso, entretanto, fazer 
uma succinta resenha das discussões llavi1las 
sobre o a.sumpto. 

Está V. Ex. lembrado. Sr. presidente, de 
que ainda o anno atrasado discutiu-se lon
gamente nesta Camara e~~a questão a propo
sito do projecto de lei quo apprnvavn .. o de
cr• to do governo fundindo os Bancos. da 
Republica e do Brazil, prl1ecto sobre o qual 
e e:xpeudeu desenvolv1damenteo Sr. Ro,a e 

Silva . 
Conhece V. Ex. toda a discu ·~ão haviclaentão 

e sabe que no meio e apozi'-r de torlas as di
veru-encias entre asdilfürentcs oprniõos emit
ti•'as. que1· no Congre:; o quer na imprensa., 
a re ·peito d:t de.:valori :u:ão ria nos~a moeda, 
acbamm-·e toda· mais tu meao de accordo 
em um puu!o : a ex: ·ten ·ia imultanea e a 
coop' ração de tas ri 1co cau as principaes da 
deJ..>reeia~:iio da nos a moetla : 

1•. o e:xce so de p;i.pel circulante ; 
2 , a falt< ele credito das in,,tituições ban

ca!'ia · . de unJe <lerí•a c,_e papel ; 
3 , a depre-Eâo de credito uacional, d.cri

vada do e·tado revolucionari•J do ptüz : 
4", o jogo e a especulação, ou a agiotagem 

da l:lolsa; 
5 ', :finalmente, o deseq uilibrio do nosrn ba

lanço commercial, i,to é. a cliffel'ença norm: l 
e ordinaria. entre a no a importa<;ão e ex
portação. 

Das diseu. sões havidas, quer fl qui, quer 
ncL impren sa, apuru.-se hoje que todas e sas 
causas são e :lrecd vas e reae~ e todas ellas 
actuél.m com maio;· u menor influencia. para. 
produzir o facto conhecido da baixa do 
c:i.mliio. 

Todos são accordes na existencia. como na 
classificação tlessas causas. Quanto, pol'élll, 
ao grito de influencia, á q uota-pa.rte do efieito 
a attribu1ra cada uma tldla ·no e1fe·totota.l; 
quanto á analyse c mpamtiva da na.rnreza. 
e_pec al de cada uma del!J. e a importancia. 
c.i.racter e duraç.:'i.o dos effeito que a cada 
uma conespon11e. houve sempre e r eina ainda 
com pie ta di vergenl'ia . 

Relativamente á. primeira causa, á. qual 
mai· vulga.rm nte ·e a.ttribue a baixa do 
cambio, i·to e . . eiati-;a 1ente a ex<'e~·u cte 
papel c1rculame, acrer1 tu que a up 111au ve~·
dar1ei1·a esteja. hoje feita. E' uma caus:. ima
ginaria., a que geralmente se apegam os que 
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supel'ficialmente <liscu tem a mataria, encon
tranrlo maiore- difficulda<les no e tudo das 
outra causas apvntad'.ls. Opporm!1amPnte es
pero ter occasião ele u1scut1r particularmente 
esta primeira cau~a .. 

Quanto á. ~egunda, isto é, a falta de solidez 
da instituições bancaria de on." e emana o 
no- o meio circulante, ê, ao contr :rio, effe
ctiva e real . Não ba duvida nenhuma n ,s-o; 
e os proprio projecros ucces ivamente apre
sentados nesta Ca.m·1 ra sobre a fusão e refusão 
de Bancos. c mven1:õei e r esgate de seu papel, 
reconhecem que ba Jalta de solidez e de ga
rantia - sufficiente - para assegurar o r·e aate, 
por parte das instituições bancarias de onde 
emana o meio cir<:ulante.O proprioprojecto da 
enca.mpaçiio das emissões, que foi apre entado 
no s euado e su tentado pelo actual Ministro 
da Fazenda ê dis o a prova mai exuberante. 

Era nece ario ub ·tituir, recon tituir a 
fonte do meio circulante. isto é. o Ban.co da 
Republica ; e o roei que se procurou fot e te 
indirecto da encampação por p::i.rte do go
verno ; sem duvida para. poste1'iormente or
ganisar-se uma instituição mais forte QJ? e 
pude se garantir melhor o re ' gate do meio 
circulante . 

A terceira causa o descredito nacional 
clerivaclo do estado 'revolucionario do paiz, 
tambem é r eal. Ninguem contesta a exis
tencia e a grande influencia de semelhante 
cau~a. o ~eu immen~o concurso na des
valorisação actual do meio circu~an.te . 
Mas, e-sa. tambern . como ª" outra,- a cita
das . são causas como se vê, inteiramente 
accidentaes e ephemeras, cau a" de occasião, 
que não podem ·er consideradas como d~ter 
rninantes de um facto con tante e riuas1 se
cular. como é e·teda rle valorisa~ão da no. a 
moeda . ão causa effectiva · e reaes. inten. a· 
roe mo, ma simple•mente ag.:ra>ant~ , 
ainda que a ltamente aaaravantes do effetto 
j á ex istent e ele uma c~fsa perrnanen~e . 

A quarta causa. a agiotagem ou o Jogo da 
bolsa, comprehende V. Ex. perfeitamente 
quão pequena ê ua i.mportancia rea~ para 
r•eterminar por si a baixa rle cambio. 011 
mesmo a baixa permanente de qualquer 
titulo de divida nacional, quando outras 
quaesquer circumstancias não concorram 
e.!fectivamente . para esse fim . 

O jogo da BoLa é antes um resultado ~o 
que uma e u a; é um prorlucto parasita.no 
ineviravel que appar ce to la- as veze que 
se man 1fes ta J)Or ca.us<J s outr a uma dC'pre
ciacão qualqner de titulas commerciaveis de 
divida vuulica, ou outro - Onde quer que 
haja e,sa apreciação. a qumagem sc•bre
vem. o jogo ;i.pparece. como appar('cem os 
parasita.sem qualquei· t0rpo organico uo~nte 
ou em decomposição, de que se alimentam. 

Não é. portanto, tambem a agiotagem uma 
ca.us:i. determinante;ma simplesmente aggra
vante e' determinada casualmente pelas cir
cumstancias . 

Resta-me, portanto, Sr. presidente, a ulti
ma causa apontada- o desequelibrio do nosso 
balanço commercial, que, sendo a causa r eal, 
a causa primordial, da nos,a. má situação mo
netari ·i, não actual. mas de todos os tempos, 
é entretanto aquella sobre que versam as 
maiores divergencias, e aquella que menos 
tem mererirlo a. a.ttenção dos governos nas 
medidas que se teem proposto para debellar 
o mal. 

O meu requerimento visa, precisamente, a 
iniciar o emprego dos meios de enfrentar 
com es a cau, a radical e profundamente ra
dic<1 da do nosso mal financeiro. 

V. Ex . bem sabe, Sr. presidente, que a ques
tão da valorisação do no so meio circulan
te é uma questão tão velha quanto a nossa 
ex istencia como nação . V. Ex. sabe que 
tem sido esse o objectivo da Iucta de to
dos os no:sos governos, o oQjecto constante 
de todos os actos legislativos e executivos que 
constituem a nos.a legislação financeira. 
Desde 1808 que o ouro fugiu do Brazil e 
nunca ma is nelle appareceu; e desde essa 
época o governo brazileiro se empenha com 
r eformas financeiras, em organisações banca
ri a , em leis e medidas, em summa, que teem 
invariavel mente por alvo o melhoramento do 
nosso meio circulante. 

Já em 1836 era mandado á Europa, pelo go
verno brazileiro.o marquez de Barbacena, com 
a incumbencia de ouvir o. competentes finan
cistas da EuropJ. e com elles estudar um pla
no de va lor isação da moeda brazileira ! Em 
1860, reuniu-se exti•aordinariamente o parla
mento exclu,ivamente pa.1 a. tratar do <Iffie
l boramento do meio circulante», occupando 
es e a sumpto toda a legislatura . 

Em k63. nomeou-se uma commi são par
lamentar de inq uerito para estudar as con
dições do nosso meio circulante e propor os 
meios de valor isal-o. · 

Em seus Principias de Economia Politica 
relere :\fac Culloch « que, logo depois da 
abertura dos. portos do Brazil , a importação 
de mercadorias no porto do Rio de Janeiro 
foiçm tamanha escala que não houve meios 
de acondicional·as e tran portal-as, tendo de 
ficar expo tas por longo tempo nas praias » 
tal qual aconteceu , ba pouco, depois do de
creto de 9 de dezembro de 1889 . 

O SR. JosÉ CARLo -Apoiadissimo . 

o SR . ARISTIDES DE QUEIROZ-Logo após 
veiu o tratar'o de 1810 concedendo á Ingla
te l'ra um priYilegio .obre a importação bra
ú leira pela reducção dos direitos sobre os 
generos daquella procedencia, com prejuizo 
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dos demais paizes, e para l!"loríficação do 7:- cambiaes, nem se attende á differenc;a entre 
v1·e-esc:1mbo inglez ; e desde então foi- e es- os valores reaes e os nomiuaes da importac;ão 
coando o ouro dos mercados do Brazil, tor- e xportação accusarlas nas estatisticas, que 
nando-se cada vez mais escasso e procurado, servem de base a taes calculos. 
em especie ou em cambiaes , para o mister O facto, a verdade é que a expor tar:ão e 
de saldar lá fóra os crescentes deficits do importaÇ'âO de mercadorias teem e equilibrado 
nos30 balanço commercial com a Inglaterra . mais ou meuos,desde a Jundação r1o imperio, 

Desde essa data o ouro nunca mai p eide mas crescendo sempre a importação em uma 
conservar-se no mercado brazileiro, nem nelle progressão muito maior, de modo que pre
circula como moeda, baixando o cambio sem.- sen teme11te a diJfei·ença já é grande a favor 
pre, e elevando-se apenas transitor iamente, della . Da.Ili, ja uma aggravação constante e 
quando o governo brazileiro, apertado pelas crescente do estado do cn mbio. 
circum tancia~.contractava na Europa algum Ma_, senhores, como di•se, nós somos im
e mprestimo . Emq uanto se faziam as pre ta- portadores. não tanto de productos da in
ções por conta de :es emprestimos, o cambio du. tria strangeira, como dos serviços dos 
elevava-se, mantinha-se ao par ou approxi- seus capitaes ; de modo que, qu ando se com
madamente ao par ; m::is ·baixava logo que se pensem mais ou menos a importaçiio e ex
esgotavam os productos de taes empre timos . portac:ão puramente commerciaes, o nosso 

Conseguintemente, es·e mal, que tomou. é d efic it cresce na proporção e à medida do 
verdade. caracter especial e grave de crise uso que fazemos de capitaes e-trangeiro . que 
com o advento da Republica, não é uma ques· aqui se empregam mas cujos beneficias oa 
tão de 15 de novembro, é um mal tradicio- juro ·,em vez de fixarem-se no paiz , revertem 
nal, tem uma origem antiga, uma causa his- á Inglater ra ou a Portugal, que fazem assim 
torica . do B1·azil uma mera coton ia d e ea:ptoraçiio nu 

O nosso mal monetario, o nosso cambio de cornmercio (segundo a classificação de 
baixo não é, pois, um phenomeno pro'1uzido Beaulieu). 
por essas causas passageiras e actuaes que a Só por seu lado o governo brazileiro re
discussão tem trazido á falia, e de que tem metle annualmente para a Europa, em troca 
se occupado ultimamente quer a imprensa ele serviços de capital, 3 a 4 milhões de 
quer o Congresso. libras esterlinas , que, em tanto importam os 

Como acabei de dizer, pela falta ou inexa- juro ele nossa divida externa. 
ctid ão elos elementos estatisticos, que a de- Os servjços de nossa diplomacia. e os juros 
monstrem, nunca essa causa essencial mere- 1 garantido a capitaes inglezes empregados em 
ceu quer no Congresso, quer do governo, a est1·adas de ferro . 
a.ttencão que devia merecer, e para essa di- Os capitalistas inglezes, que com justa ra
vergencia de opiniões, que a.inda existe, a zão exploram esta sua colonia. essencia.lm ente 
respeito da ver il cirlade de um cleficit cllronico agricola , teem aqui empregado um capital não 
de um deficit normal em o nos o balanço menor de 130 milhões de libras; e estes 130 
commercial, teem concorrido diferentes cau- milhões de libras impor tam na.da menos do 
sas, !'endo a principal a deficiencia inevitavel que a emigração annual de 9 milhões de 
dos dados e tati ticos a r espeito da importa- libras esterlinas para Londres . 
ção~ e exportação, deficiencia que não é A E tratla de Ferro lngleza na Bahia, a 
peculiar ao nosso paiz, mas que é commum Estrad a.de Ferro Jngleza de S. Paulo, a , de 
a todos os pai zes . Pernambuco, as emprezas de navegação, os 

V. Ex. lembra-se que, ainda o anuo pa - bancos inglezes, e toda essas empreza es
sado, houve nesta casa quem sustentas e que trangeiras existentes no Brazil, remettem 
a nossa exportação excedi;i, ordinariamente à assim (verba que deve figurar no passivo de 
nossa importação. nosso balanço), nada menos de 9 .000.000 de 

E' um caso muito commum, Sr . presi- lilJras esterlinas . 
dente, nascido não tanto da imperfei~ão elos Em regra e tes 9 .000.000 não fi guram nos 
dados est11.t isti_cos aduaneiros como elo ~do balanços annuaes com que se argumenta or
incompleto e mexacto como ~e apreciam e dinariamente, quando se compara a importa
computam vulgarmente (I S differentes verba ção com a exporção. 
do passivo do verdadeiro balan~o interna- K ove milhões de libras do capital inglez, 
cional. 3 . 000. 000 de libras do serviço do governo, 

Comparam-se apenas os valores ela impor- 4.000.000 de libras que emi gram a.inda sob a. 
tação e exportação commerciaes propriamen- fórma de pen,ões, em remessas feitas pela 
te ditas, isto é de productos t rocados · mas colonia portuguezas e outras aqui estabele
não se leva. em conta a. nos~a importaÇ"ão ciclao:, ~ommam um total de 16. 000 .000 de 
sempre crescente de serviços ou aluguel de libras . 
capitaes estrangeiros, importação que se Esses 16 .000.000de libras :figuram no nosso 
compensa ou se paga a ouro por meio de balanço como passivo, são a importa.ncia de 
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serviço que im11ortn.mos ; junta essa impor
ta.ocia :.i. da importação pela~ allandega~ . e 
comparada. a somma á. da ex.portução. veri
fici1-se que o dc(foit actual attioge a 20.000.000 
de libms. con rorme demonstra o quadro que 
aqui t enho e que submetto á. apreciação da 
Gamara. 

Ei aqui. r . presirlente, o vii:lo~ actu_a l do 
deficit chronico ~ob que temos v1v1do, na.o da 
data da Republica para cá., porém da data do 
t ratado rle l810. 

Este defic it chronico, que começou pequeno 
mas cresceu progressivamente até attiugir 
hoje a ;;1; 20 milhões, é a o.'igem verdadeira, 
a causa primordial e func1amental da depre
ciação para.l.lelamente crescente da nossa 
moeda. 

Tí.í.o constitucional, tão antigo e tão pro
gre sivo como esse deficit tem sido e tem 
marchado a baixa do ca.mbio no Brazil. 

O extremo a que attingiu ba dous. am~os, é 
apena uma. agarava<:ão extraordrnaria do 
mal pelo concm~so superveniente e simultn.· 
neo ele sas outras causas accirlentaes que se 
prendem á revolução ele 15 de novembro; mas 
camas de caracter temporario e meramente 
aggravantes daquella que é constante e se
cular . 
P~rgonto eu, r .presidente, conhece V.Ex. 

alguma medida, algum ac~o gove~~amental , 
que tenha it.lo de encontro aos efl'e itos desse 
deficit ameaçador 1 

Não conheço a não ser uma tentativa que 
abortou, que foi um projecto apresen~a~o 
no ministerio João Alfredo, de uma. reVl ao 
nas no~sas tai·ifas. no sentido protector pro
jecto que o Sr. Ruy Bal'bosa, revendo, morli· 
ficou completamente, transforman clo-o no de
creto que hoje regula as nossas tarifas ele 
importação. 

O R. JosÉ CARLo - E que continuam a 
ser muito uefeituosas . 

o SR . ARI TJDES DE QUEIROZ - Julgo q1ie 
não é preci o apre entar outra prova hi · 
torica. da existencia dcs;e d eficit chron :co, 
desse deficit nOJ·mal de nos~o balanço com
mercia.I . A nos~a. legUação e actos finan
ceiros é toda. ella um combateioce saute, 
travado contra o inces$ante e tenaz abaixa
mento do nosso cambio. que resistiu sempre 
a todas as manipulações a. que tem sido sub· 
metôdo e noso:o meio circulante. Tenho, lJO· 
i·ém. aqui a prova mathematica dos effeito 
de e defic it . Encontro-a em um precio o 
trabalho do Sr. senador Amaro Cavalcanti . 

E' uma tabella que regi~tra a marclla do 
cambio desde mos até 1888, isto é, em um 
periodo quasi secula1;' . Em tão longo periodo 
os resultados deduzidos pela applicação da 
-lei dos grandes mm1e1·os- já. demonstram 
os eifeitos ele uma caulla constant.e, isentos e 

independentes dos effeitos de causas tempo
raria que actuaram em períodos parciaes 
relativamente curtos . 

Vê·se pelo e tudo dessa tabella a marcha. 
constantemente decrescente da taxa cambial, 
com as suas variações intermerlias, que em 
nada affectam todavia a marcha regular, a 
marcha inYariaveL ecularmente decrescente. 

mi. períodos intermedio • parciaes, de va
riações a._cendentes. como descendentes ; 
mas o p1·ogressus constante é no sentido da 
clepres ão. 

De 74 em 1808 a taxa chega hoje a 9 1/2,
os dous extremos . 

Mas, ficando- e mesmo em 1888, nota-se que 
a marcha da depressáo tem dou· pel'iodos 
bem destacaveis : o primeiro de 1808 a 1847, 
data esta da alteração do nosso padrão mo
netario, e a segundo ne 1848-1888 ; compre
hendendo cada um 5 quinquennios. 

Procurando-se a. taxa média. em cada quin
quennio, verifica-se que, no primeiro periodo 
a média começa em 70 e até 27 no ultimo 
quinquennio ; vendo-se o governo obrigado 
por esse racto a reduzir á metade o padrão 
monetario então vigente. 

Eis ahi : durante o primeiro ' período, o 
rapido decrescimento que teve o cambio . 

:\"ão havia ent.ão excesso de meio cir
culante, ou si havia não foi a elle quem se 
attribu iu essa baixa enor me mesmo porque 
então o meio circulante principal era o 
cobre . 

Não havia então revolta do Rio Grande do 
Sul; a agiotagem ou jogo da Bolsa tambem 
não era conhecido então; não podia., por 
conseguinte, ter terminado semelhante des
cida. 

Estú, por conseq uencia, per feitamente reco
nhecida nesse periodo a. acção constante, a 
acção determinante do deficit chronico, do 
deficit do balanço commercial. 

No 2" :periodo de 1848 a 1887. que compre
heudo o quinquennio, a taxa média começou 
em 26 1/8 e desceu até 21 1/8 , isto é, a depre· 
ciaç5'.o total foi de 5 d. até 1888. 

Bem se .Yê que .deste effeito p1·0Iongado, 
deste erreito quasi secular, estão eliminarlo 
naturalmente os · effeitos temporario de 
qua que~ causas mutav.eis ~u passageiras . 
O decrescimento progress ivo e simplesmente 
o producto. o resulta.do elo deficit constante 
do nosso b:.i.lanço . 

Confrontem- e agO!'a, Sr. presidente, com 
esta. ma.rclla. decrescente da taxa cambial. as 
datas dos dilierentes emprestimos contra.bidos 
pel~ g_9ver~o brazileiro, e ver-.e-ha que as 
var.1açoes mtermedias, que durante esse 
per10do houve, ora p;lra mais, ora para 
menos, desta taxa cvrrespondem perfeita
mente aos effeitos dest.es emprestimos, isto é 
o cambio attingiu os seus maximo na vi~ 
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gencia dos emprestimo:; para. decrescer logo 
que elles e esgotavam. 

0 SR .. SERZEOELLO CoRRJ1:A- V. Ex. dá W 
cença. para um aparte ~ 

Mas, esse desequilibrio no balanço inter
nacional póde t r.r como base a natureza r1a 
moeila, que adaptamos, que trotu:e prejuizos 
e peciaes para o paiz . Seria preciso levar 
isto em conta . 

o SR. ARISTIDES DE QUEIROZ - Irei até lá, 
mas de passagem direi que estou em perfeito 
desaccordo com V. Ex. Nosso meio circulante 
é que sempre esteve depreciado por effeito 
desse deficit chronico. O deficit é a ca.u a e 
não o effeito . Si a desvalorkação é perma
nente, a ;;ua causa não póde deixar de ser 
permanente. 

O SR. Luiz AnoLPHO - Hoje o meio cir
culante é tres vezes maior que era dantes . 

o SR. ARlsTIDES DE QUEIROZ-Não é esta a 
questão. Como disse, o estudo desta questão 
nos levaria muito longe, e e5pero ter occasião 
de discutir separadamente o effeito do exces o 
do papel moeda sobre a clesvalorisação. Não 
posso agora distrabir a. attenção do a..~umpt.o, 
que tem tempo limitado para_ ser trata~o . 

Conseguintemente, Sr. presidente, creio que, 
quer historicamente, quer mathematicamente, 
está demonstrada a existencia de um defic it 
chronico, normal, actuando sobre o nosso 
meio circulante e promovendo, conseguinte
mente, com a depreciação constante da moeda 
a depressão constante do cambio. 

Pergunto agora: de onde provém, ou qual 
a. origem desse deficit chronico ~ 

Poi· que razão tem crescido em uma pro
gressão tamanha a nossa importaçüo, quer 
de prorluctos, quer de serviço de capital, 11em 
augmento correspondente na prodacção? 

Attribuo simplesmente á politica economi
co- financeira dos governo da monarchia ; 
politica que a il'l. rl a a Repu blica não t ratou de 
emenilar ou de corr igir e que eu pretendo 
justamente combater, iniciando esse combate 
pelo requerimento que vou apresentar . 

A política .financeira da mona1·chia aban
donou-nos completamente aos efl'eitos do livre 
cambio . Fomos en tregues de pés e mãos ata
dos á Inglaterra e em parte a Portugal. Mi~
r eceu exclusiva mente a attenção dos nossos 
governos da monarchla. a unica indu·tria, 
que, embora ~ja .coa;i razão! chamada a in
du tria-1núe, nao e a mdnstr1a que prepara os 
os pa.izes para se emanciparem economica
meote . Refiro-me á agricultura. Foi este 
sempre e sómente o alvo da politica finan
ceira da monarchia: proteger a. lavoura . :Mas 
u m pouco de protecção tambem as outras in
dustrias onde vamo· encontrar 1 Em a.cto 
algum do governo moaarchico. 

Entendo que a Republica, a geração actual 
está. no dever, tem ob!'igação de iniciar uma. 
reacção contra steestado de cousas, inaugu
rando o periodo de uma politica fl.nancoira 
francamen te proteccionista. W preciso prote
ger agora. e principalmen~e a ind~stria.. supe
rior · e eu cbamo mdu~tr1a. superior a. mdu -
tr ia. manufactureira, porque, como sa.. em, os 
economistas costumam classificar hierarchica
mente as industrias em tres categorias : 1" as 
agri.colas ou dos productos naturaes ; 2" as 
auxiliares ou dos transportes, que assegu
ram a circulação ou commercio de todos os 
product-Os; e 3", finalmente, a. manufactureira, 
que utihsa e transforma os productos da 
primeira. 

A superioridade da 3• categoria está em 
que é o grào de seu desenvolvimento que 
define e caracterisa o gráo de civili:::ação e de 
independ ncia a que attingiu uma Tação. 

Não temos, por assim dizer, ab~oiutamente, 
industria manura.ctureira no paiz; e tenho 
aqui dado que demonstram até qu.e ponto 
tem sido clesprezada e se acha 1·eduz1da, ess_a 
industria comparativamente com a da agri
cultura. 

E' um calculo demon tr ,tivo da. relação em 
que e acham os capitaes empregados r~ -
pecti vamen te em uma e outra. e~ todo o ;pa1z_ 

Sr . presidente, no commerc10 mternac10nal 
figuru.m duas catc•rorias muito distinctas 
de producto : (são principias elementares ~e 
economia politica, mas que enfim delle nao 
posso prescindir) a primeira é a dos produ
ctos cbamados naturaes, que, por serem 
productos ordinal'ios dos paizes novos e_ de 
colonias, o~ europeus costu man:i den01mnar 
prod uctos colo;iiacs. A segunda e a dos pro
duct · s manufactumdos, que são os da indus
tria manulã.ctureira. 

l ó , que fomos empre um pa.iz essencial
mente, ou antes, exclusivaa;ien~e agric_ola, 
nunca passamos de uma feltor1~ colonta~ ; 
conforme já o reconhecera a propria Collllllis
são Parlamentar de inquerito, que apre en
tou aqui. em 1866, o seu parecer .. Os nos.·os 
produc o ão exclu-h·amenre coloniaes, por 
isto rnesmo que .::omus um paiz exclusivamen
te agrícola. E um paiz exclusivamente agri
cola, que apresenta no mercado internacional 
sómente pruuuctos coloniaes, não pa ~a 
das condições de interioridade economica de 
uma colonia. orno- poi uma colonia 
economicamente füllando ; uma feitoria rle 
Inglaterra . 

o SR . JOSÉ CARWS-Nào ha afastar desta 
verdade . 

o a. ARISTIDE DE Ql'ElROz-Perfi ita
mente. ~· uma. tri~te Yer• ade. 

O no,,so capita, emp •eg. do na industria 
agrícola representa, em relação ao capital 
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empregado na. industrias ma.nufüctureira_, 
um valor 170 vezes maior, isto é. o capital 
que temos empregac·o na. industria manufa
ctureira apenas apresenta l por 170 do que 
temos empregado na industria ogricola. 

Ora, Sr. presid ente, a condição essencial 
para a emancipação economica de um paiz e 
para. a sua estabilidarle :financeira, dizem to
dos os economistas, é o equilibrio, é a igual
dade approximativa entre os uous capitaes 
agricola e industrial. 

Todos os paizes, que teem attingido a um 
gráo de verdadeira independencia economica, 
teem-no invariavelmente conseguido pro
tegendo e nacionalisando as industrias su
periores ou manufactureiras, por meio da po
litica proteccionista mantida durante um 
periodo mais ou menos longo e teem invaria
velmente equilibrado assim o seu capital em
pregado n a agricultura, com o seu capital 
empregado na industria manufactureira. 

Na propria marcha seguida pelo de envol
vimento natural dessa~ industrias em um 
paiz, está a explicação do facto. 

Em um paiz novo a primeira industria que 
se desenvolve é a agrícola; e a manufactu
reira só se estabelece depois que as economias 
realizadas pela agricultura vão sen 'o appli
cadas nos machinismos e braços necessarios á 
industria manufactureira. 

Nós temos, e tivemos a infelicidade , •lesde o 
no so na_círnento como Naçãn, de ver as eco
nomias realizad:t - pela no~sa agricultura e 
commercio seguirem mar a 10r<i. ; tornando-so 
por consequencia impos i\el o na.:;;cimento 
das indu trias fabri no paiz. 

O SR. JosJi: CARLos- Ifavia mesmo o propo
sito em impedir . 

o SR . ARI TIDES DE QUEIROZ- Não Jbi pos
sivel por con:::equencia no primeiro perio<lo, 
fundar a industria manufact.ureira. Veiu a 
politica da monarcb ia e alimentou este es
tado de cousas até o ponLn de se ver hoje im
migrarem para a Europa annualmente 
20.000.000 de libr1.s sterlin·ts como juros de 
um capital que devia e tar aqui. represen
tando a industria m .nufactureiri. . 

E -ta.mos, por conseqUtncia, ad tricto , si 
conservarmos esta política, a sermos eterna
mente um paiz essencialmente agricola, ex
plorado pela Europa . 

O cambio, a desvalorisa.c;ão da moeda Sr . 
presidente é_ um tributo natural pago por 
todas as naçoes que se veem como nós con
demnadas e esta condição eccmomica d~ in
fer ioridade. 

A rlesvaLC?risação da moeda _é um imposto 
natural de infer10r1dalle. um tributo colonial. 
Toda a differença que constitue o prejuizo do 
comprador. resultante do que se chama ades
valorisação da moeda, é um imposto que o in-

c arnara , V. II 

dividuo paga, que todos pagamos, como con
~umidores : mas. impoSito em beneficio de 
quem ? Do Estar1o ~ Não, porque não é um im
posto creado por lei, em imposto official, que 
augmente a renda publica., mas u m imposto 
ditarlo pelas circumstancias. 

Quem, podendo comprar com o cambio a 
24 um par ele botina , por 10 compra-o com 
o cambio a 12, por 20S, paga um irnpo to de 
cambio de cento por cento : mas, em faYor 
ele quem~ Do era.rio publico~ Não. Da x-ação~ 
Não. 

O imposto de cambio não é mesmo pago ao 
estrangeiro nosso fornecedor. que nenhum 
proveito tira do cambio baixo. O imposto de 
cambio é pago pelo con umidor nacional a 
duas classes excepcional e iniquament~ favo
recidas de indivíduos, que beneficiam do 
cambio baixo, u ma de productores e outra de 
parazitas, a de productores de generos agrí
colas exportaveis e a dos jogadores da bolsa . 

Lembro-me, a proposito, que um dos nos
sos e tadista:::. quando se trata~a .ra ~agna 
questão que ta.mo occupou o~ ~~ster10s da 
monarchia ele prornover auxihos a lav~ura , 
•lisse que esses auxilios haviam de nos vir da 
providencia. . . 

Parece-me. Sr .presidente,quea providencia 
veio effectivamente em auxilio da lavoura, 
ujeitando este paiz a tão elevado imposto de 

cambio . 
A providencia veio pr oteger no Br azil a 

lavoura que os governos não tinham .ach8:do 
meio de proteger efficazment~ po1 DID
guem conte tarã que ella tem sido, de facto, 
farta e magnarlim•mente prote~ida pela: bai
xa do cambio. Entretanto, vejamos a situa
ção opposta em que se acha a inclustria 
manulactureira que além d~ todos o_s e~ba
raços que lhe oppõe a va1do_a ~ i~eallsta 
politica do fn~e-trade. tem contra s1 o 1mpo~to 
de ca.mbio . abe V. Ex. que os no-so direi
tos de importação são cobrados ~empre em 
valor expresso em moeda papel, ou sempre 
ao par com ouro, ao passo que os direitos de 
exportação são pagos ern valor expresso por 
a:;; im dizer em moeda ouro, ou de valor real; 
porquanto ão cobrados ~obre pautas de pre
ços sujeitos a variação d0 cambio. 

As taxas de importação não guardam, pois, 
de facto a proporcionafül.atle com o vaI01· t a
xarlo ou importado . São taxas va ri a.veis na 
razão in'"'ersu. do cambio. 

ora., que importa para as nossas industrias 
fabri- a descida do cambio ao ponto em que 
está actualmente ~ 

Importa que a fabrica ou manu factura 
nacional que fa1fa concnt·rencia vantajo,a á 
importação estrangeira de certos artefactos 
similares, quando o cambio era de 22, não 
pfr1e mai upportar e_sa concurrencia desde 
que o cambio se mantem a 10 ; pois que os 

52 
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direito de importaç;ío diminuiram de cento 
por c_ent·J p. r11 aquclle artefacto, f...Yore
cen11o a ua importação . 

O SR . JosÉ CARLOS clú. um aparte . 

illu tre- repre. ·n::an sdos di:fT0 renÚ"' Estadas 
tenham opinião contraria fi qualquer tenta
tiva. de nma politica protcccionista. 

A clnsso cigr icultorn . sobl'ctudo, acha-so 
m11ito hem com essa. situaç-ão crearla pelo 

O SR. ARrs·rrnEs nE Qc.;Emoz - V . Ex . nos:o e ·clusivi mo agr cola · ma o que a 
~alm qua a tarifo. que1· E'.ia e pecifica. q e-r hi toria no~ <I:z ,; que, em excepção de um 
arl ra 01· M é calculada. pelo valor em réis ao ,ó, t ,;:;_0 · os p1iz qu t ·::itaram e con egui
p· r . (.lz1m·tes.) rinn collocar-se em posição independente e 

na dua:s e-p'cies de ta.rifas, as especificas e vantajo~o. no commercio internacional, só 
as arl vato1·eni. con,eguiJ"arn esse dcsir/emtiN11 pela a.dopção 

1 'ós aC]ui temos as dos dons ystema~ . de tal'ifa.'l protectom do tmbalho nacional. 
Quanto ás especiuc:t não ba duvida que "·ão ba outro c·1minho para constituirmo-nos 

a taxa realmente cobrada. diminúe na pro- em naç.ã ecnnomicamentP ind .. pendeute, para 
porção do a.baixamenro do cambio . lfüertm·mo-nos do impo~to de cambio e con

Quanto ás fa..·as ad i:alo;·eoz e.-:tão no me mo quõ tarmo- a estabilidade de valor du. nos::-o. 
ca.-;o, porque s•o fixadas em moeda nacional moeda . E' preciso produzir mo.is e importar 
a um cambio fixo . menos, abl'indo aqui me::m10 no p:i.iz mercados 

Conseguintemente. quando a merca.doria. de consumo às matel'ia.s primas. i to é, 
tl'iplica de valor expre~ '°l em a no ~a moeda. crea'1do as fabricas e o consumo indu trial 
s~m que se altere o seu >alor real em libras . naciun'les. que não temos . 
con rante da factura . a. taxa eüectiva de im- Y. Ex. conbec(I a hi toria financeil'a. da 
lJ''ll'tação pa~·a a er de um terço do que é 1ngl:llcrra , a da r<mnça, Alleman ba e Estados 
o:im o cambio par . . . Unidos; deve, pois, saber que todas essas 

V . Ex . , St' . p:es1den~e, faz-me _s1gnal tiE'. naçõe· devem ao regimcn prutector a ua. 
q~1e a hora esta t~~mma''ª e nao conclu1 pn perid· do . Foi com elle e por meio delle 
am• a._ a mmlla e:·po iç-ao. . -1 que ,-e armaram. ~e prepararam e se babili-

A. ·1m , ou de1X'l pa5n cont~nu1:1-r amanha, tamm par;i entrar seguras, e não como victi
ou, peç1J uma promgaçao de IOJ mmutos p1ra ma 110 "'toando mercatlo universal , accei
terminar a justificação do meu requeri- tando ou 

0ba~tca nclo. só então, a bandeira 
mento . cosmopolib da. inteira liberdade commercial. 

Consultada a C:.imara, concede a. prorcga<;ão V. Ex. sabe que alnglat('rra . que tanto pr:"ga 
solic:tada . e preconi•apara o.< oraros o 11·ee-trode . rn e 

o R . ARI TlDES DE QüEinOZ (continuando)
En You abreviar, porconstqucncia,ascon·itle-
1-açücs c m quo to11l10 procumd fundamentar 
o meu rnquorimeuto. Dizifl. m1, orne nclu.ão, 
que cabe-no', p01·tanto, ao irn:i.ug-maro novo, 
regímen político inaugrn-.n· t:.tmbtm um 
periolo, não digo delin'ti\·o. ma' temp01'lli"i 1 

e expcrimeiJtal de uma politiea. pruteccio
nista. E' m se sentido que vou apresentar 
o meu requerimento, que consisto em pedir 
a nomeação de uma commi:;são. não pr1,pria
mente do inquerito mas urna. Commi-são 
:\Iixt1. compo ta de depu t:•do- e ;;1 nadore . 
que. estudando as condil;ões ma.s em que se 
acJrn.m a nos-as industri<i manufücmreiras 
e revendo a· no. ti.s tarifas de imp01·t«1.ção , 
que incontesta.Yelmentc precisam de l'eto
q ueE, retoqm s já reclama.do por di ve;:.sas 
veze no· rela urio" de dh·er~o- mini;o•os. 
proponha. me 'itb • protl'ctoras (que podem 

c1· de diff,,r· nte;· e pecio ·), tendo por fi111 
crear e garantir no paiz .. ~ inclustria manura
ctureira . 

Não ba conte>star quo da <1.U cn i1. dessa 
indu tria no paiz procede a_ nossa ·itnação 
de inforioridade e depé'ndE.'nc1a fiuance; ra.:, o 
de-valor da no-~a moeda com todas n.s sua 
conscquencias. Sei quo talvez a maioria do. 

tornou lin·e·e<tmb; ta Jorçada pelas con~e
quencias do bloqueio cominental e pelas 
circum. tancias especiaes em quo rn acha, e 
ainda. agora vemos cre"cer alli o partido que 
defe 1de e pretende restabelecer o systema 
protector. 

Po•que. pni , b1.Yemos m"' de conservarmo
nos só ne~ta. situação de livre cambi ta. por 
vannforia. semprn hurni lhados, sempre explo
rados . sempre dosfrncfatlos pelos que >ou be
ram so tornar for te ? Porque nü.o recorrermos 
ao 111e,o unic·1 de leYantarmo· o no:: o credito 
monet<.trio. lev- ntanuo a. iudm;tria. manufü
ctureim nacional ? 

Termino, ·r. prosidente, remettendo o re
q ue1·imeuto . (Jliu:to uem, 11mito bem.) 

.-. 1- QU. DRO DE)!O'.'iSTRATIYO DO ºOYO B.\LA..-
ÇO CO:\~:\IERCL\.L ACTUAL CO::\"FOIUIE O Y.\.LO
RE :\lEDIO DAS SUA Dll'FERE •• TE YERBA 
DEDUZIDOS DOS DOCUMENTOS OFFICIAES 

Debito 

lª Juros e serviço da divida 
xterna (segundo o orça

mento de 1895) .... •• •.. • . 1.580.000 
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~· juro g.wantic o a capital 
estrangeiro empregado nas 
estradas r1e ferro (segundo ::i. 
despeza ja veri:ficada e vota-
da pa.ra o exercicio corr ente) :!l 520 . 000 

3• serviço dip!omatico , com
missiíos e compra ti.e mate
rial bellico e de estrada de 
ferro ...... . . _.. . . .. . ... .. .:C 2 .000,000 

4• jl1 ros do capital estrangeiro 
:1ctui empregado em empre
zas de transporte a ou tras , 
(calculado emz 130.000.0üO) , 
a 7 °/0 ... . .. . . .... .... .. .. '1: 9 . 100.000 

5ª economias e pen~ õe remet-
tida para Portugal e ou-
t ro. paizes pelas respectivas 
colonias.. .. ... .......... . . ;E 3. 500 .000 

6" despezas tle brazileiros na 
Europa . .. .. .... . . ... . ..... .:e 300 .000 

7ª importação commercial pro-
priamente dita (exclusive 
de contrabando) ....... ... . z 33.000 .000 

Total em libras ester linas . . . • :!l 50 . 000. 000 

Credito 

l" exportação 

a) importancia de 500 .000 to· 
11eladas ele café (maximo 
exportado) ao preço médio 
de .e 45 po1· tonelada.. ... .. z 22 .500.000 

b) Dita de to·lo os outro · pro
ductos exportados (equi va
len te a 1/3 da do care, se-
g undo as estatisticas), s~j a . . z 7 .500 .000 

Tot..i.l . .. .. ... .. . . . . . ... . . . . . z 30.000.000 
Deficit . . .. .. . . . .... . ... ... .. z 20.000 .000 

50.000 .000 

N . 2 - QU.\DRO DEMONSTRATIVO DA. MA.RODA. 
PROGRE~ lV.\.. D.\.. DEPRES$ÃO DO CAMBIO DE 
1808 A 18 8 . 

1° per ioclo , de 1808 a 1847 (8 quinquennios) . 

Taxa média do 1° quinqu en nio ( 1808 
a 1812) ...... ... . .. ..... .. . ... ... 74 d . 

Dita média do ultimo (1843 a 1847). . 26 d. 
Depressão total-47 dinheiTos, ou 6 ds. por 

quinquennio . 

2 ° perioclo, ele 1848 a 1888" (8 quinquen· 
nios) . 

Taxa média no 1° quinquennio . . ... 26 314 
Dita media no ultimo dito... . . . ... . 21 1/8 

Depre ·sã.o total- 5 5/8 ou 3/4 de dinheiro 
por qui.nqu enn io. 

3° pe1·iodo, de 1889 a 1895 (6 annos) . 

Ta:s:a mé·lia em 1888......... . . .... 25 3/J 
Dita métlia em 1895.. . . . . . . . . . . . . . . 10 -

Depresc:;ão total- 15 3/4 ou mais de dous 
dinheiros por n. nno. 

De 1808 a 1895 (88 annos .) 
Depressão tota.l- 74- 10= 6 i dinheiros, ou 

qua i um dinheiro por armo . 
Tal é o coefliciente annual da depreciação 

secular da moetla brazileir•\ .-A. Gali:ü.o de 
Queiroz . 

Yem a ~resa. é lido, apoiado e sem debute 
approvado o eguin te 

Reqiterimento 

Requeil'o que, na fórma do ar·t . 37 elo Re
gimento. se nomeie uma commis ão mixta, 
que . re•endo a tarifr. · <lo direito de impor
tação em vigor e estu,1ando as condições das 
industrias fabris e manutactui eiras do paiz. 
proponha. as reformas da. mesmas !aritas e 
indique outrn.s med idas de prot cçao, que 
reconheça necessarias ao desenvolvimento 
dessas industrias. 

s. R .- 8ala. das Se -es, 26 de junho de 
1895 . - Ari.;tides de Queiro;; . 

O Sr. Presicleni,e - E rn virtud e da 
approvação do requerimento do Sr. Ari tid:.--s 
de Queiroz. nomeio para a commissão o rs . 
Aristides de Queiroz. Augusto li ontenegro, 
Luiz Adolpho, Coelho Cintra e Serzedello 
Cor rêa . 

O §r. Jo§é Niil:arii:ano (pela oi·dem) 
- Sr . pre inente, nã.o quero interromper a 
ordem do rlia. 

Hontem ie'li á V. Ex. que me in,cre>es e 
em primeiro lagar 1:1ª hora do expediente; a 
primeira hora roi hoJe occupada pelo illustre 
orador que acaba de senLar-se muito brilban
temente e muito utilmente. Não quero pedir 
urgencia. por maior que eja a nece:: idade 
que tenho de Yir á tl'ibuna. até m~mo 
no caracter talvez de uma explicação pes
soal. 

Nessas condiç?es, . peço á V. Ex. que me 
inscreva em pr1rne1ro lagar na hora do ex
pediente da es ão de amanhã . 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto 11. 69, de 1805, auto
risa.ndo o governo a abrir um credito sup
plementar de 600 : OOOB á. >erba do n . 38 do 
art. _2° tla lei do orçamento vigente (2ª dis
cus~n.o). 
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São successivamente postos á votos e a.p
provado- em 2 discussão o seguintes arti
gos do projecto n . 59, de 1895 : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1 . º Fie t o governo autorisado a abrir 

um credito supplementar de 600:000:", para 
occorrer ás de. pezas a fazer até o mez de se
tembro do pre ente exercicio, pela verba do 
n. 38 do art. 2° da lei de orçamento vi
gente. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Coelho Oint.ra (pela ordem) 
requer <l ispen a de interstício para o projecto 
n . 69, de 1895, entrar em 3n discussão . 

Consultada, a Gamara concede a dispensa 
E' annunciada a continuação da 2ª discus

são do projecto n . 38, de 18!15. reorganisando 
o ensino nas Faculdades de Direito (arts . 2° e 
seguintes) . 

Nioguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão do art. 2° . 

Entra em 2• discus.·ão o art. 3° . 
E' lida. apoiada e posta em discu são a se

gui ate 

Emenda 

Ao art . 3' <'lo projecto n. 38. de 1895 : 

todos os que ficam em disponibilidade 8Pja 
qual for a faculdade a que tenham pe1•ten
cido. 

S. R.-Sala das sessões, 26 de junho ue 
1895.-Aiweliano Barbosa. 

'inguem pedindo a p:i. Jana, é encerrada a 
r1iscussão do art. 4° . 

Entra em discussão o art . 5° . 
São lidas, apoiadas e po·tas conjunctamente 

em discus ão, as seguintes 

Emendas 

Ao art . 5° do projecto n. 38, de 1895 

Supprima-se o art . 5. 0 

S. R . - Sala das ses5ões, 26 de junho de 
1895. - A11relia110 Barbosa. 

Ao art. 5 . 0 do projecto n . 38, de 1895: 
Accrescente-se mais estes art igos : 
Art. Os lentes que em disponibilidade 

forem collocado em empre"'O' vitalícios per
derão direito· aos >encimento.· que percebe
rem em vil·tude desta lei. 

. R. - . ala das ses ões, 26 de junho de 
1895 . - Aurelia.no Barbosa. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discu,são do art. 5" . 

Entra em discussão o art . 6" • 

upprimam-se no art . 3.• as palavras : _ Vem à Mesa, f'âo lidas, R.poiadas e post:'ts 
continua i llo, porém, etc . : 11 té final. conjunctamentc em discussão as seguintes 

S. R. - S·ila das sessões, 26 de junho de 
1895. - Am·elirmo B ai·bosa. 

• -inguem pe 'indo a pala•ra, é encerrada 
adi cussflo do art . 3° . 

Entra em r' iscussão o art. 4°. 

Vem á Mesa, o lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 4° do projecto n . 38, de 1895: 
Substitua-se o art. 4° pelo seguinte-ficam 

resguardada as condições - ma teriaes do 
lentes que em virtude de ta lei hajam de ficar 
em disponibilidade, garantindo os vencimen
tos a que tiverem direito por occasião de ser 
e!La posta em execução. Para as vagas que 
se derem po teriormente serão apro~eita·lo 
pela ordem de antiguidade •1e numeração os 
~athedraticos e da mesma fórma o~ ubstitu
os, não podendo em caso algum haver novos 
oncursos emquanto não forem aproveitados 

t 

Emenrlas 

Ao art. 6" do projecto n . 38. de 1895: 
Art. Os exameio serão prestados por anno 

ou por carleiras . sendo licico ao' candidatos 
requerel-os por est~l ultima, fórma ,em 
attenção do aonn a que pertençam, fazendo 
nesse ca_o :i.s pr ... taçõe· competentes ao 
anno. 

s. R. - Salri das sessões, 26 de junho de 
1805.- 1luretiano Barbosa . 

Ao art . 6°, do projecto n. 38, de 1895 : 
Supprima- e o art . 6". 
S. R.-Sala da sessões, 26 de juuho de 

1895. - Aureliano Barbosa . 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
dLcussfio do art . 6". 

Entra em discus_ão o art . 7°. 
Vem á :Me a, é l ida apoiada e posta con

junctamente em discussão a seguinte 
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Emenda 

Ao art. 7°, do projecto n. 38, de 1895: 
Supprima-se o art. 7° . 
S. R.-Sa.la das se.'sões, 25 de junbo de 1895. 

- A.tireliano Barbosa. 

O Sr. Leovi~ildoFil~ueir•as
(Estc rtiscurso deiJ:a de ser publicado, tendo 
sido em tempo entregiie ao 01·aclor .) 

Vem á. Mesa, é lida, apoiada e posta con
j unctamente em discussão a. seguinte 

Ninguem pedin<lo a palavra, é encerrada a 
discussão do art. 90 . 

São successivamente e sem debate encer
rados os arts . 10 e 11 . 

O SR . PRE !DENTE - A votação do projecto 
n. 38, de 1895 fica adia.r'a par-a a &essã de 
aman llã . 

E' annunci tda a discus·ão prévia para es
tabelecer a preferencia entre o projecto da 
commissão de constituição, legislação e jus
tiça, sob n. 53 e de n . 11, para escolha do 
que deve servir de baseá discus ão . 

O Sr. Presidente- O Sr. Martins 
JuniOL' na sessão do anno passarlo, offereceu 

Ao projecto n. 38, de 1895 : ó. consideração da Gamara. um projecto que 
Entre o art . 7° e 8°-intercalle-se, como foi enviado, sob n. 11, á Commissão de Con

paragrapbo do art. 7°, ou como artigo espe- stituição, Legislação e Ju tiça, a qual deu 
cial, o seguinte adrlitivo: parecer no anno corrente, concluindo por 

< Para serem admittidos á matricula nas um projecto totalmente diverso daquelle 
academias de direito, os candidatos deverão sobre o qual ella tinha de opinar. 
mostrar-se habilita.dos, por certidões de · L ' <.1. fórma do art . 145 do regimento, tra
app l'ovação dos respectivos exames, pelo me- tando-se de assumpto urgente , e de alta im
nos das seguintes materias preparatorias : portancia entendi dever consultar a ca
portuguez, latim, francez e italiano, e ele- mara obre qual dos projectos devia ser por 
mentas de arithmetica, geometria, algebra, ella preferi 10 para ordem do deliate,e nestas 
trigonometria, a:m·onomia, geologia., geogra- condições declaro a berta a discu são sobre a 
phia , pbysica, cbimica, biologia, psycologia, ma.teria . 

Emenda 

logica, sociologia, moral e historia uni- Tem a palavra 0 sr. Junqueira Ayres. 
versai. 

S. R.-Sala das sessões, 26 de junho de 
1895.-Leovigildo Filgueiras.» 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer-
rada a disc ussão do art. 7° . 

Entra em disCU ' são o art. 8°. 
Vem á mesa, é lida, apoiada e p~sta con

j uncta mente em discu são a seguinte 

Emenda 

O Sr. Junqueira A~rres - (Este 
discurso deixa de ser publicado, tendo sido 
entregite em tempo ao orado,..) 

O Sr. Erico Coelho - (Este dis· 
c1,rso dei:1;a de ser piiblicado, tendo sido entre
gue e;n tempo ao orador . ) 

Vem á. ~resa, é lid0, apoiado e po to con
junctamente em discussão o seguinte 

Requerimento 

1 Requeiro que seja adiada a discus ão dos 
de projectos que regulamentam o art. 6• da 

Constituição para virem a. d i~cu,são juncta
mente com o que apresentar a. commissão 

Ninguem pedindo a palavm, e encerrad::i. a parlamentar mixta, encarregada de estud·1r 
discussão do art . 8°. o assurnpto . 

Ao a.rt. 8º do projecto n. 38, de 1895: 
·upprima- e o art. . 8° e paragraphos. 
· . R. - SJ.!a da essões, 25 de junho 

1805 . - Au1·eliano Barbosa. 

Entra em discu são o art. 9>. 
Vem á me~a, é liila, apoiada e posta con

junctamente em discussão a ,eguinte 

S. R.- Sala das ses ões, 25 de junho de 
1895.-Junq11eira Ayre;. 

Fica a discussão aliada pela hora . 

Emenda O Sr. Presidente - Achando-se 
adeantada a hora, de igno para amanhã a 

Ao art . !}',do projeto n. 38, de 1895: seguinte ordem do dia: 
Snpprima-se o ·trt. 9'. Yotação do projecto n. 38, de 1895, reorga-
S. R. - ala das ses,ões, 25 de junho de l nisando o ensino nas Faculdades de Direito 

1895.-AureZiano Barbosa . (2" discussão); 
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Continuar>ã da discu:são pré'\"ia. para. esta
be_Iece1· a preterencia entre o projecw da. com
nussão ele constituição , l egisla~·ão e ,j ustiça , 
~ob n . 53 e de n. 11, pa1·a escolha do que 
deve servir ele base á di cu são (com o re
querimento do r .. Junqueira. Ayre ) ; 

3" ui:cussão ''º pn•jecw a . 69, de 189-' au
torisanJ.o o governo a. abrir um credito up
plementar de 6JO:OOO:"' á verba do n . 38 do 
a.i-t . 2·' d:i. lei do or•ç;nnento vigente ; 

3• cl iscns,ão do proj cto n. 25. de 1895. con
cedendo á Empreza Indu trial de .Melhora
m~ntos no BrazLl, ces:ionaria da Estrada de 
Ferro de _ ·azareth ao Crato. p orogação de 
J>razo até 31 c1e dezemb1·0 de I 96, para. co
meço das obras de continuação ela mesma 
via-fel'l'ea ; 

Di ·cu 'io do parecer n . 26, de 1~05, consi 
derando em vig0r o decre o n. 1024. de 14 rle 
novembro 1e l ~O. e que não contraria prin
cipius n m pre.::eito:> con titucionaes a com
petencia para manter e administrar o de
posito publico do Di ·tri to Federa l, 110 modo 
rngu lado naquelle decreto (projecto n . ltl8, 
de 1894); 

3 d1·cu·sã do pr·üecto n . 74, de l 03, 
L<cnta.nrlo do p:Lg-ament1 do.· impustos de im
portaçã1i 03 materiae.3 importa.do· pelas in
tcmlencia municipaes, para s1t11eamento e 
c;rnalisar;ão de agua pota.vel e para. o serviço 
de illumin'lção publica; e pelos estabeleci
mento- u, en ·ido grituitos: 

2• d!·,·u,sã•1 dOJ pr.ij~c n. 4, de l ~5, 
declarando de e mmi~ ão 03 cargo de chefes 
da repartições de FJ.zenda da. União, torna 
depellden te do proces. o adrn inist1·a.ti vo a 
demi ·ão dos empregados de concurso e re
voga. o art . 9'' da. lei n . I 91 B. 1le &> de se
tembro de 189:3 e mais li.s· iç,-ies em con
trario: 

3' di cus<ão do projecto n. 5 A, rle 1895, 
di pen ando du concurso littera.rio todo os 
funccionat"ios das r pitrtiçães do Correio, no
me:1Jo ·ate 29 de nr1\•emlir.> de 1 94; 

Ui·cu- 'iounicado prujccw n. 52, de l· 95. 
aut sri· nuu o PoJer Executivo a. mandar 
cont.:i.r, para u em•ito;; d·Ljubihção, no Jogar 
de lente úu Gymnasio Naciona.I , o temp em 
que serviu na Ar mada t acional o 1° cit·m·
giiio reli rmado Dr. J ;,i.quirn :\Imteiro Cami
uhuá; 

Di cu ão unira lo projecto n. 33. de 1895 
autoris.Lndo o Po le Exe ·uti•o a conce 1er 
ao bacharel Manoel Porphi1·io de Oliveira. 
:anto ·. juiz seccional do e8tado rlo llio Gran
de do No1•te, um anuo do licença, com orde
na.do. p;i.ra tmtar de ·ua. aude onde lhe 
convier: 

Ui ·cu "ã.o unica. do prQjecto n. :!14 A. de 
189:3, con.:edendo <Í. viuva do Dr . Ant aio da 
Cruz Cordeiro Junior a pensão anuual de 
2: 400$000; 

Disctr-ão unica do projecto n . 95, de 1893' 
concedendo a D. Francis a Ama.lia Bittcn
cour t Ca.rrloso, v iu va do desembargn.dor 
Francisco Jose Cardo o, a pensão annual de 
1 :200. ·por SU<L vida . 

Le,ant1- e a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos da tarde. 
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Pi-es idericia dos S1'j . Artlrn1· Rios (1° uice-' 
]Jt·csidente), rosta A.;ci:e.lo (2• i:i.;e-pre ·i
dcnle) e Arthu,· Rio· (i' r;ice-presidente). 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
re pendem os r·s . Ar·tltur H.ios, Thomaz Del
tlnu, CoP lho Lisboa, Tavare do Lvra . Alencar 
uuimarães . á Peixoto. Lim;1 Bár-ur,. Fileto 
Pire."'. Gabriel :i.lga.do. :\fa ta. Bacelia.r . Au
::rn:to ~Ioncenegro, Cario de , ·o•aes. Rricio 
FHho. Bcnedicto Leite, Yiveiro-, Luiz Do
mingue , Gust.avo Veras, Eduardo de Bene
do, Ani iode Abt·eu , Nogu eira P aranaguú, 
Arthur de Vasconcellos. Pires Ferreira. Frr
derieo Bor:res, Gonçalo de Lag-os, Torre Por-
U!!'al. Thomaz Carnlcant1. lhlefon50 Lima, 

Jo;lo Lopes. Pedro Borge:;. Franci co Bene
volo, Helvecio i\lonte, José Be\·iJaqua., Au
gn to Severo, F ra.ncisco Gurge l, Junq ueira· 
Avres. Cunha. Lima Silva. ~Iariz . Trindade, 
Chateaubria.nd. .Jo é l\farian . Artlmr Or
lando. Tolentino de Carvalho, ~Iartin Junior, 
Gaspar Drummond. Coelho Cintra.. Luiz 
de J\ndra le, Arminio Tavares. :i\larcio
nilo Lins. Cornelio rh Fonseca, Lourenço 
de Sa, Metlefros e Albuquerque, Gonçalves 
Maia Carlos Jorge, Fomancl Lima. Ara
ujo Goc- Rocha. Cavalcanti. OctaYiano 
Loureiro, Olyrnpio de Campo . ~rcnczo·· 
Prado, Gouveia. Lima. Za.ma.. 1ato Percir,~, 
Augusto de Frei ta. , ei v;i, Milton. Francisco 
Sodré, To t.a, M:tnoel Caetano , A1·ist.idos tio 
Queiroz, Etl ua1·do Ramo , Paula Guima.rií."s, 
verrrae de Abreu, \'egi!Jo Filrueiras, 
.Jo é L~nacio. Fla.vi1J do Araujo, Ruuriiruc- . 
Lim'.l, Tolcntino do- . anto-, eba tiiío La.a
dulpho, Paranho ;\lontenegro. Torq•·<ito 
Moroir;i , Antonio do Siq uoira, José C<telos, 
Sor:wdollo Corró:1, Fra ac;a Carva lho, Lope · 
Trovão. 0.;car Godov. Americo de , Iat o . 
Lins <le \"a.,conccllo-: Erico Co lho. Euzl-bio 
de Queiroz. eo-ta. AZevedo, Erne-to Bnzilio, 
Paulino de ouza. Junior, :\Iii:rrink, Almei
da Gomos, Campolina, Lima Duar te, João 
Luiz, Carv:i.lho Mourií.o , 'Mon teiro do Ba r
ros, Chagas Lobato , João Penido, Gonçal-
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ves Ramos Luiz Dst i, Ferraz Junior, Al
va.ro Botelho , Leonel Filho. Octaviano de 
Brit0, Fer reira Pires, Rodolpho Abreu 
Pinto da Fonseca, Art lrnr Torres, Manoel 
FuJrrencio Simão da Cunha, Olega.i·10 Ma
ciel~ Par~iso C:.waJcanti , Lindolp~10 Cu.etano. 
Carlo3 das Chagas, Paulo Queiroz, Case_
miro da Rocha, Domingues de Ca tro, Dt
no Bueno Bueno de Andra e, Padua Sal
les , Herc~ano de Freitas , Alberto Salles, 
Francisco Glicerio , F urtado , J-IermenegUdo 
de Moraes Alves de Castro, Ovitlio Abrantes, 
Urbano de Gouvêa., XaYier do Valle. Luiz 
Adolpllo, Maria_n? Ramos, Caracciolo, Lame
nha Lins , BrazLl10 da Luz, Lauro Mull.er, 
Paula Ramos , F rancisco Tolentmo , Em1l10 
Blnm Fonseca. Guimarães, Martms Co~ta., 
Ma.rç~l Escobar , Apparicio Mariensc , Riva
daviaCorrêa, Aurclia.no Barbo ·a.,Pmto da H.o. 
cha., Victorino Monteiro. Vespasiano deAlbu. 
q terque, Franci coAlencastro e PedroMoacyr. 

Abre-se a sessií.o . 
Deixam de comparecer com ca;us[l. part~ci

pada os rs. Rosa e Silva, Eneas Martms. 
P ereira de Lyra, l\liguel Pernambuco, q1e
mentino do Monte ~farcolino foura Galdino 
Loreto, Alcindo G~anabara . Bel isario e Sou
za , Atlmycle .Tunior, Fon~eca Portella, ~1~~ª 
Castro, Nilo I eçanha, Jul10 Santos, Seba.,tmo 
de Lacer da, Ponce de Leon, Ur bano Marcon
des . Landulpho de Magalbães , ~ª!' de Mello , 
Fortes Junqueira, F1•n.ncisco V~1ga, ~amou
n ier Godof'redo, Ribeiro de Almeida, '\ aµada
r es, Cn per tino de Siqueira, Tlleotomo de 
MagalMes , Lamar t.i ne. Costa Machado, Al
fredo EUis . Almeida Nogueira, G?-stavo Go
doy. Adolpho Gordo, Moreira da ~llva. Pau
lino Carlos-, Cincinato Braga, Almeida Torres, 
Angelo Pinhei r o e Pereira da Costa· e se1:1 
causa. os Srs. Hollanda de Lima, Co ta R.odr1-
0'ues Cbristino Cruz G miniano Bra.zil, Cleto 
Nun~s , Alb ':1rto Torr~s , Agosti nho Vidal , Bar
r os Franco Ju n .01-, Domingos de Moraes, Costa 
Junior e Vieira de Moraes. 

E' lida e sem debate approvn.da. a acta da 
sessão a ntecedente . 

o SR . 1 o SECRETARIO p rocede á leit ura do 
seguinte 

EXPEDIEl TE 

Officios : 
Do Sr . l 0 secretari o do Senaclo, de 26 do 

corr ente, enviando a emenda do Senado a 
proposição ele ta Gamara, aut~risando o go
verno a permittir a Companhia Great So~
ther n a construcção de uma }Joute sobre o 1•10 

Qual·~him, no estado do Rio Grande do Sul. 
,-A' Com,missão de Or çamento . 

Do me~mo senhor e de igual data, com
municando que o Senado adaptou e e!1viou á 
san ·ção a proposição desta Gamara. isentando 
dos imposlos de importação o.> materiaes e 
appar elllos destina dos á exploraç5.o do carvão 
de pedra. pixe e breu par-a. o fabrico de bri
quettes.- Inteirada .. 

Do mesmo senhor e da mesma data, com
municando que o Senado enviou á sancção 
dos . autogl'aphos da resolução do Congresso 
Nacional, mandando r epar tir proporcional
mente por D. Narcisa Cauclida de Andrade e 
suas duas filhas, a pen~iio que aquella per
cebe por decreto de 15 de outubro de 1877. 
- Inteirada. 

Do mesmo senhor e de igu:ü data, envianr1o 
a emenda. do Senado, á pr opo'ição desta Ga
mara que manda tornar e:x:rensivas aos arse
naes ·cie guerl'a da Bahia, Pernambuco, P nrá 
e Matto Grosso, as dispo ições do decreto 
n . 157 de 5 de agosto de 1893 .- A Commis
são ele Orçamento . 

Do Minieterio elos Negocios da Guerra, de 
25 úo corrente, enviando o r equerimento de
vidamente in10rmado, em que s ornprei!ados 
da ecretaria da inspect·1ria geral do i::ei•viço 
sa.nitario do exerciw, p~dem augmento de 
vencimentos.- A' Commis. ão Especial , de que 
e p1·esidente o Sr . Mano"' l Ca,etano, e que 
está. incumbida da. cla~sificão das r epartições 
fü[leraes . 

Do mesmo ministerio e de igual data, sa
t 'slazendo a requisição 1e tú. camara con
stante rio ofilcio sob n . 86, de 20 do corrente . 
- A' quem fez a. requisição . (A Com.missão de 
ídarinlla e Guerra.) 

Requerimentos: 
De Augusto de Miranda :Mineiro, pedi11do 

uma pensão .- A' Comrnissã.o c'e Pensões e 
Co utas . 

De Pedro Gracie F ilho, pe'lindo par a si ou 
pa.ra companhia q ue organ isar a i ·enção de 
direito· de im1lortação para o material e ap
pa!'elhos cle:::tmaclos ao estabelecimento de 
11 ma fabri~a de _refinaçã? de kerozene ou pe
troleo e isençao de d1re1tos ele i mpor tação 
para o k erozene cru ou petroleo crú que 
importar.- A' Commis,ão de Fazenda . 

O §r. Paula Guü:na rães envia 
á. :\fes~1 uma petição de D. Adelaide l\Jar ia 
Garcia, viuva do cirurgião de 3• ela ~e do 
exercito Dr. EutychioSolcdade, pedindo pensão, 
por insufficiencia elo meio so l'lo e montepio qu e 
percebe. que é enviada a Commissão de Pen
sões e Con ta.s . 

E' enviado á Commi:::são 1e Orçamen to o 
projecto n . 26, de 1895, cleclar:rndo extensiYo 
aos empregados civis elo Ar~enal de Guerra do 
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estado de Matto Grosso o a.ugmento concedido 
aos do Arsenal de Guerra do Pará, Pernam
buco, Bahia e Rio Grande do Sul, e elevando 
a mail"l 30 º/n os venci.m·'11tos de outros fonc
cionarios daquelle ar enal que tin11a sido en
vi:ido ú. Com.mi -ão Especial, de que é presi
dente o Sr. ;'lfanoel Caetano, incumbida da 
cla~sificação das repartições federaes. 

O Sr . .José Mariano- (Este clis
curso deixa de ser publicado, tenrlo sido entre
gue em tempo ao orador .) 

O Sr. l'lledeil•os e AJ.buquer
que (pela ordem) pede que o Sr . presidente 
nomeie alguem para substituir o Sr. deputado 
Clementino do Monte, que se aclla ausente, 
na Commissão de Constituição, Legislação e 
Ju tiça. 

O S&. PRESIDE <TE- r omeio para substituir 
o Sr. Clementino do Monte o Sr . Araujo 
Góes . 

ORDEM DO DI.á. 

E' annunciada a votação do projecto n. 38, 
de 1895,reorganisando o ensino das faculdades 
de direito. 

São successivamente postas a voto e rejei
tadas as emendas offerecidas a.os arts. d.o 
projecto n. 38, de 1895, pelos Sr.:;. Bricio 
Filho, Martins Junior, Aureliano Barbosa e 
Leovigildo Filgueiras . 

Em seguida são successi vamente postas a 
votos e approTadas em 2• di ' CUSB<'í.o os se
guintes artigo- do prQjecto n. 38, de 1895 : 

O Congresso • acional decreta : 
Art. 1. 0 A partir do primeiro anno lectivo 

depois da publicação desta lei, o ensino na 
faculdade de <lireito erà feito em cinco au
ll\'1s. distribuida-< as materias do c!lrso pelas 
seguintes ca•1 eiras : 

t 0 anno 

P cadeira- Pbilosophia do direito. 
2" cadeira- Direito romano. 
3& cadeira- Direito publico e constitucio

nal . 

2° anno 

l" cadeira.- Direito civil {l cadeira). 
2• cadeira- Direito criminal Ja ca.deira). 
3• cadeira- Direito internacional publico 

e diplomacia . 
4ª cadeira- Economia politica . 

3° anno 

1"· -cadeira- Direito civil (2" cadeira). 
2' cadeira - Direito criminal ( especial

mente direito militar e regímen penitencia.
rio (2.' cadeira) 

31 cadeira- ciencia. das finanças e con
tal1ilidade do E,,tado (continuação da 4ª ca
deira do 2ô auno) . 

4" cadeira- Direito commercial ( l3 ca
deira). 

lª cadeira- Direito civil (3·' cadeira), 
2° cadeira-Direito commercial (especial

mente o direito maritimo, falleucia e liqui-
dação judiciaria). ' 

3· cadeira-Theoria do processo civil, com
mercial e criminal. 

4" cadeira- Medicina publica. 

l" cadeira- Pratica forense (continuação 
da 3" cadeira do 4º anno). 

2" ca.d.eira-Sciencia da administração e 
direito administrativo. 

311 cadeira-Historia do direito e especial
mente do direito nacional . 

41 cadeira-Legislação comparada obre o 
direi .o pri •ado. 

§ 1.0 Para o ensino destas materia.s haverá 
19 lentes cathe•lraticos e oito substitutos, que 
seri\o: 

Um de direito romano, rlireito civil e le-
gislação comparada.; 

Um de direito commercial ; 
Um de direito criminal ; 
Um de medicina publica; 
Dous de philosoplüa do direito, direito pu

blico e constitucional; direito intemacional 
publico e diplomacia, e direito nacional; 

Um 11e ec nomi11 politica, ciencia. das fi
nanças e contabilidade do Estado, sciencia da 
admini traçã'J e direito aJministrativo ; 

Um de theoria do processo civil, commer
clal e criminal e pratica t'orens . 

§ 2." Os SLtbstitutos de rlireito romano, di
reito publico e con titucional, direito (com
mercial {duas cadeiras) e medicina publica 
farão empre euros complementares sobre a 
parte do programma, que lhes for determi
nada pela congregação, de accordo com o pr o
fessor da respectiva cadeira. -

Estes cursos começarão quando entender 
conveniente a con..,.re_-: ção : n nca, porém, 
depois de tres mezes tia abe ·tnra das aulas. 

Os rl.emais substitut~s sómente farão cursos 
complementares das outras materias, quando 
assim julgar preciso a congregação e em vir
tude de solicitação do professor da cadeira. 
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§ 3.0 As funcções de prep 1rador das ca
deiras de medicina legal e l1ygiene serão ex
ercidas pelo substituto de meillcma publica 
logo que vagarem os Jogares de preparador 
actualmente providos. 

Art. '!." No re!!imen das faculdad s de 
dir ito serão observados os seguintes pre
ceitos : · 

§ 1.0 As aulas seriio abe1·tas no dia 15 de 
março A ence: fürlas no dia 15 de novembro 

§ 2. 0 Os lentes d•s cadeiras. cujas ma.terias 
continuam a ser ensinada· no anno seguinte, 
deverão proseguir nellas até que se termine 
o curso respectivo. 

§ 3. 0 A prelecção durará uma hora. po· 
rlendo o Jent·~ ouvir qualquer dos alurnnos . 
Duas vezes por mez haverá exercícios pra
tico:!!, segundo a forma que o lente r1eter
minar. 

§ 4. 0 Para a verificação da frequencia. nas 
aulas, haverá um livro especial. no qual in
screverão os a lumnos os seus nomes. Deste 
livro. que ficará sob a guarda do prnfessor 
da cadeiea. serão extra hidas no fim de cada 
mez as respectivas nota para o reconhe
cimento do numero de faltas daclas pelos 
alumnos ; affixa11do-se edital no editlcio em 
que funccionar a facu ldade, afim ele que 
possam ser feitas as reclalliações, que furem 
justas. 

§ 5.0 Haverá duas épocas de examr>s: a 
primeira., logo depois rl e encerradas as aulas. 
e a segunda, 15 dias antes de começar o novo 
anno lectivo . 

§ 6.0 Na primeira flpoca. sómente serã.o 
admittidos a exame os estudantes matri
culados. 

Na segunda serão adm ittidos: 
a) o alurnno que e1J1 qualquer das aulas 

elo curso que frequentar, comprehendidas as 
dos cursos compll-'.mentartis. der 40 fal.ta~, o 
qual por tal motivo nãopuderá ser admttt1'10 

a. exame na primeira época ; 
b) os alumnos de cursos particulares, co~

prehenJido ne. ta clas;e todos os que nao 
forem matriculados ; 

e) os reprovados na primeira época, pagos 
por estes nova. taxa integTal da matricula; 

> dJ os alum11os matricularlos que, por mo-
tivo justiiicadv, não tiverem 1eito exame na 
época anterior _ 

O exame versará sobre os pontos que a 
commissão exa,minadora formular no acto, 
excepto para os a tum.nos contemplados na ul
tima classe. 

§ 7. o Em nenhuma. das épocas poderá o 
alumno ser examinado na.; materias rle mais 
de um anno. 

o atum.no que tiver prestado exame da 
ma.terin.s de um anno na primeira época não 
poderá ser admittido a exame das ma.terias 
do anuo imbsequente na segunda época . 

Camara T . II 

O alumno, porém, reprovado sómente em 
uma das matarias do armo, podera matri
cular-se 110 curso imrnedi~to p, prestar exame 
fa disciplinas deste anuo em qualquer das 
épocas. sendo prinieiramente approvado na 
ma.teria do anno anterior . 

§ 8. º As provas escripta e oral deverão ser 
feitas n~ época, annullando-se a prova es
cr1pta, s1 por qualquer motivo o alumno não 
completar o exame. 

§ 9 . ºO alumno só poderá ter guia de uma 
para. outr11 faculdade depois de ter prestado 
o exame do anno . 

§ 10. As penas disciplinares applicadas 
por qualquer das füru ldades officiaes ou a 
e-.tas equiparadas, serão respeitadas pelas 
outras. 
. Art. 3 . ~ Fi~a~ a~olidos os cursos espe

c1ae- de scienc1as JUL'ldtcas. de sciencias ·o
ciaes. e de n~tariado; continuando, porém, o 
de sCJenetasJur1<h cas por mais tres annos o 
de sciencias soci:i es por dous e o de notariado 
por um, si nelles houver estudantes matri
culados e que quefram concluil- os; obser
vando-se em tae cursos o reaimen adoptado 
pur esta lei. º 

Art. 4. 0 Os lentes das cadeiras extinctas e 
os actuaes substitutos serão transferiúos para 
as novas cadf-'iras e para os Jogares de sub
stitutos creados por esta lei; precedenr1o pro
posta da congregação re~pectiva . Os actuaes 
professores de philosophia e historia rle di
rt-"ito e de direito nacional continuarão a 
ex~rcer: .º primeiro, a. cadeira de ph1loso
ph1a de direito e o segundo a de historia , se
pecialrnente do direito nacional . 

Parag1 apho unico . O lente cathedratico 
que não for aproveitano, ficará, todavia, go~ 
sando de todas as suas regalias, até que, va
gi:i>n.do qualquer cadeira, ~eja encarrega.do do 
ensmo da materi a nella comprehendida. 

Art. 5 .. º As faculdades livres, para serem 
r1·conhec1da e poderem gosar rla · reaalias e 
vantagens _estabelecidas ?-ª legi la.Cão vi
gente, 1everao ter um patrunonio de50:000$ 
repres~otado por apoiices da divida public~ 
geral ou pelo edificio em que as mesmas func
r.iona.rem, e provar uma frequencia. nunca 
mfenor a; 30 alumnos por espaço de dous 
annos, alem da oi servancia do i·eaimen de 
ensino prescripto nesta lei. º 

Paragrapho unico A's actuaes faculdades 
livres é.CDJ?C~dido o prazo J e cinco annos para 
a const1tu1çao de~te pa.trimonio . 

Art. 6.º As l'acul11ades livre deverão or
ganisar os seus estatutos de saccordo com o 
regimen adaptado na presente lei. 

.A.rt. 7 ." O guverno n0tneará pa.ra cada 
uma das faculdades livres um fiscal de reco
nhecirla competencia scienti!ica. em assurn
ptos de ensino jurídico, o qual em relatorios 
semestraes exporá quanto houver verificado 

~ 
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sobre o programma e merecimento do en ino, 
marcha do processo dos exames, natureza 
das provas exhibi4as e, finalmente, sobre a 
observancia da legi lação em vigor, quer 
quanto ás condições de admi~c:ã.o â. matri~ula, 
quer quanto ao regímen do ensino adoptado 
nas referidas faculda,les . 

Art . 8 . 0 A admissão à matricula sem 
preenchimento das condições exigidas na lei, 
ou a inobservancia. elas regras estatuida para 
o processo dos exames v~rificado , por de
nuncia do fiscal, ou •1e qualquer cidarlão, em 
inqueri to para. tal fim or.fenudo . com audien
cia da là.culuade. d<1r~t logar á suspensão da 
mesma 1'acul1lade pot• um a dous nnnos . 

§ l. 0 Verificada a. pratica de abu o quanto 
â. i ,1e:ntidacle dos a.lumno nos exame ou col
lação cio rri<t0s, immediatamente sercí. cas
sado â. in,;tituiç.ão o titulo de foculrlade com 
as prerogativas a fllleinberente.s. Só por de
creto poder•t ser . uspeusa a fac uldade ou 
cassado o seu titulo . 

§ 2,0 As irr1gularidades OLL abusos de outra 
natureza. que acarretam o abatimento .-lo 
nfrel moral do ensino neste instituto, dat·ão 
logar á cen ura publica . 

Art. 9 Os fiscaes perceberão a gratificação 
annual de 2:400$, paga pela respectiva Fa

culdade Livre, que a recolhera em prestações 
semestraes a repartição feJeral pelo governo 
de-ignado . 

Art. 10. O governo expedirá. os estatutos e 
regul •mentos precisos para a execução desta 
lei, consolidando as disposições das act1.u1e~ 
instit uições do ensino jurídico, que conti
nuarem em vigor . 

Art . l l. R'3vogam-se as disposições em con
trario . 

E' annunciada, a continuação da discussão 
prévia pa.ra estabelecer a prc· Cerencia entre o 
projecto da commissão ele constituição, legis
lação e justiça, sob n. 53 e r'e n. l l, para es
colha do que rleve servir de base á. discussão 
(com o req ueriment.o do Sr. Junqueira Ayre ). 

O Sr. Pa.u:u.ino de §ouza -Pedi 
a pala.vra unicamen te pal'a mandará Mesa 
um requerimento. 

Tendo o nobre deputado por Pernambuco o 
s~. :Jiartins Junior apresentado o anno pas
sado um projecto e tabelecendo os casos de 
intervençi.io do governo federal nos negocios 
pec lia l'es aos Estad os, foi esta gravemateria 
sujeira a conside1·ação da illustre Comrnissão 
de Ju. tiçn e Constituição . 

A esta. com missão o illustre deputado e meu 
prezado amigo, r. Dr. Erico Coelho. apre
sentou tambem um ontro pl'ojecto .~ubstituti vo 
do primeiro . A Commis.ão de Justiça e Uon
stituição, porém , limitou-se a opmar pela 
preferencia entre os dous projectos, não deu 

o seu pa. recer sobre o contendo de nenhum 
rl elles, nem sobre o projecto do Sr. Mart.i us 
Junior, nem sobre o do nobre deputado pelo 
lho de Janeiro. 

O SR.. ERico CoELIIO - Kão apoiado . Peço 
a palaYrn,. 

o SR . PAULINO DE SOUZA. - Diz a com· 
missão no seu parecer (tê) : « ... só acceitou 
o projecto tlo illustre deputado pelo Rio de 
Janeiro para os fin· do art . 145 do Regi
ment.o .» 

O SR . M.IBTL'\S COSTA - Foi este o meu 
pensamento. 

o SR. PAULINO DE SOUZA. - o art. 145 do 
Regimento diz. (Lê.) 

Portanto, a. Commi ão de .Justiça opinou 
apenas sobre e ta preliminar. 

'eria clesejavel que a mesma commissii.o 
'
1ésse o seu parecer de merit:s sobre o con
teu lo de um e de 011tro dos dous proj ectos . 

Eis a razão, Sr. presidente, do requeri
mento que vou ler e mando â.. iesa. . (Le.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e po·to con
junctamente em discussão o ~eguin te 

Requeiro que o projecto n . 11 e os substi· 
tuti,os a elle apresentado , voltem à com
missão de Constituição, Legislação e Justiça, 
afim rle rlar parecer sobre o conteudo dos 
mesmos projectos. 

S. R .- Sala das sessões, 27 ele junho de 
1895 . - Paut:110 de Sou:;a Jun:or. 

O §r . Erico Coelho - (Este dis
curso deixa de ser prnnunciado , tendo sido e1i
tregue em temvo e.to oi·aclor .) 

O Sr. Paulino de Souza Ju
uior (para uma e:rplicaçi"éo pessoal) - Duas 
palavra apenas para a explicação que vou 
dar. 

Devo dizer à Gamara que não pretendi 
collocar a questão nos termos em qne o nob1•e 
deputado ~caba de collocal-a e vejo-me até 
em uma 1tuação diffi.cil e embaraçosa . ~ 

Anws de apresentar o meu requerimento, 
consultei a alguns membros da Commissão 
de Justiça , com qnem tive ensejo de con
versar a este respeito , e perguntei se a com- . 
m ssão j ulgar-se-hia melinclrarla com a àpre· 
sentação deste meu requerimento, e estes 
tres illustres membros. os rs. Di.no Bueno, 
E'luardo Ramos e i\Iartias Junior me decla
raram que de nenhum modo poderia a com
mi,são julgar-se melinr1rada. 

Foi. so depois dessa declaração tão perem· 
ptoria que eu resolvi a apresentar o meu re-
querimento . · 



SESSÃO Jj:l\1 27 DE JUNHO DE 1895 419 

O nobre deputado, na segunda parte do seu 
discurso, levantou uma duvida simplesmente 
para. ter o prazer de desfazel-a , e construiu 
um castello para deital-o abaixo. 

Esta duvi<la S. Ex. queria que eu a tive se 
lembrado, ma , felizmente, não a formulei. 

Diz o parecer da commi,,.ão. (Lê.) 
Ha quem ligue o verbo submetter a firmar, 

nos termos do art. 145 do Regimento . 
Não ha uma palavra sobre o conteudo de 

uma mataria tão grave . 
O art . 145, do Regimento refere-se unica

mente a preferencia na ordem dos trabalhos. 
O fim de meu requerimento é o ,eg uinte : 
Que terminada essa discussão previa e ante 

de entrar na discussão do assu mpto, vorte o 
parecer á Commissão de Justiç.t afim de que 
esta elucide o ponto . . 

Já ve o .nobre cleputado que em ~ma dt~
cussão tão simples co!llo _esta, nao _podia 
haver de minha parte mtmtos de_ melindrar 
a sua pessoa, e S . Ex. faz mm to mal em 
collocar a questão no pé em que colloca. 

UM Sn.. DEPUTADO - Mas a Gamara é que 
não acceita. 

O SR. PAULL.'\O DE SouzA. JuXIOR - Pela 
minha parte, declaro ao nobre deputa.no 
que, nestes termos, eu não a acceito. 

O Sr. Erico Coelho (para uma ea:
pUcação pessoaZ)- Sr.presidente, não _Q'?-eren
do pôr a Gamara em embaraços, solicito da 
Camara a minha exoneração de membro da 
Commi~são de Constituição, Legislação e Jus
tiça,e peço a Camar ai que não insis~a em re
jeitar o meu pedido de demissão, v1st? como 
insisti.rei em rejeitar essa honrosa mcum
bencia. 

o SR. PRESIDENTE-O pedido de V.Ex. sera 
tomado em coasideração, em occasião oppor
tuna. 

O Sr. Eduardo Ramos diz 
que já presentia o que a Cam~a ~tá teste
munhanrto, no dia em que vem a tribuna re
clamar contra a confusão que se preparava, 
com a existencia. de duas commissões pa.T'a es
tudar um mesmo ass umpt o, a Comm~ssão 
Permanente, ã qual fàra r emettido o pr<?Jecto 
do Sr. Martins Junior sobre a intervençao do 
governo federal no Estados, ao mesmo tempo 
que se nomeara uma Commis:;ão ~Iixta para 
apresentar um pt•ojecto sobreeste gravíssimo 
problema. 

o orador disse. naquella occasião, que essa 
duplicidade de or,gãos a !ictos a uma mesma 
ordem r1e idéas, era não sómente irregular, 
porque porleria comprometter a convergenc•a 
e unidade de esforços que a solução da rliffi
cil questão estava a exigir , atulhando a Mesa 
de projectos sobre projectos, como porque, 

parecendo que a escolha de uma Commissão 
Mixta trazia como effeito imrnediato concen
tear em suas mãos o estudo e iniciativc1. da 
ma.teria. um traba.lho parallelo de uma ou
tra. commissão, depois disso, iria provavel
mente melindrar a Commissão )Ii.xta, indu
zind_o a crer que era dispensavel ou _pelo me
nos tnefficaz a sua cooperação. 

Não foi ouvido oora<lor, e acrora o tumulto 
previsto e~tá se patenteando nessas discussões 
de adiamento, de esperas, de volta á reconsi
derai;-.ão, que teem sido provocadas pelos re
querimentos que se debatem . 

Em tudo isso e tã percebendo um funesto 
symptoma . Allegam a_escas·ez de tempo, e o 
tempo se ~onsome no limiar rlo debate, quan
rlo a atroc1rlade da perspectiva de uma desor
ganisação de estados, desorganisação q ne se 
generaliza e propaga com a rapidez com que 
um cyclone caminha! 

Allega·se que é cecto ainda para cocritar do 
assumpto, e no entanto são já passad~s 5 an
nos de experie!1cias do r egimen , em que a 
voragem do perigo, por ausencia de coordena
ção constitucional, por manqueira, na func
ção legislativa de prover ao desdobramento 
dos preceitos cordiaes do regímen, está ala -
trando alguns Estados hoje, e amanhã outros 
e talvez um dia to'1os, graças á politica par..: 
lamentar das conternporisações, graças ao 
amanhã fatalista e imprevidente que> ha ele 
ser o fomento elas crises, e o desmoraLLador 
das instituições. 
. piz que :i:s leis, P_Ein~ipalmente as leis po

liticas que mteressao a perpetuidade de uma 
forma de governo, não são necessarias e boas 
pelos males que curam, mas o são, principal
mente que evitam. 

Alguem disse, vendo o nos:\O esforço por 
arlequar a acção constitucional ás perturba
ç?es loca~s, que .P~l.os ma~es ia-_e imciar o pe
r10do de impos·ublltdade as revol uções . 

Nem meno~ essa _nobr~ esperança pode de
ter as tentatwas dilatorias da iillciativa par
lamentar! Diz que, nem ao menos essa nobre 
esperança, ;porque já não quer dar forma a 
e~se bom ideal, a essa aspiração de homens 
llvres, affirmando desde agora a etiicac1a das 
medidas com que aos projectos apresentados 
diligenciam conseguil-o . 

So'freu h~ntem uma emoção profunda e 
P1:1ngente, v-1?-do alter·ar-se contra a oppo1·t1'
mdade da 101 reguladora da intervenção fe
deral , a figura por muitos titulo · sympatbica 
ao ~rad~r , o Sr-. Junqueira Ayres, _?. cujas 
fascmaç~es da. palavra as opiniões q11e elle 
rlefende l.I'radiam com o prestigio centupli
ca~o. e com um poder impr ·ivo tal que 
exige dos que o combatem força e numero 
valor e tenacidar'le . 

Crê, toclavia, que em dias livres, si já, não 
lhe bastam os testemunhos dos tlias decor'-
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ride~, das mi:=:erias soffridas, cJ , convul õe,; 
supportarlas, e clus as-altos e dos crimes, q u 
a e:.tatistica dos attentos e rlns observadores 
está regi trando nas convuI-õe:. da p litica 
local em al.,uns pont-Os da Republica brazi
lei ra. (Apoiados.) 

i não ba tam ao nobre deputado pelo Rio 
GrandP. do Noite, lia de "'er em i.·ouco cresce
rem, em quantidade e 1•el'iuo, essas desgraças 
que S. Ex. quer U.eixar sem remed10, poi , a 
tanto equivale não det.ermmar quem, e 
quando. e porque 111eio ella.s se po !em re
novar. (.Apoiadus geraes.) 

Suas palavras de hoje, dada á quPstão a 
sorte 'lesejada, por seu preclaro cont,,rraneo, 
hão de real'parecer-l he como o conceito ile 
uma prophecia, e então. a. sua. coo cienci , 
sem ire pura, lhe exprnbará a. imprevidPocia.. 

f\ escolho que ea··ontram o projecto pa· 
re~ um expediente p ote1la.tor10 ; ma - o 
orador, votando por elle, quer que fique 
re alvada essa nociva intenç;i.o. l~sperará, 
sim, pelo tmbalho da CommLsão :Mixta, não 
porque queira soccorrer-se t.lella como de wn 
in trumento de dilações ndetinida " mas por
que está. certo rle que a illu-tre cvmmissão 
não tardará com o seu trabalho. 

Quanto ao escolho em que o projPcr.o VPiu 
bater, no seu primeiro ensaio, que lhe oppõ 
a. pala."fra magnificame11Le Lio seu illn tre 
amicro, a Gamara. a berá contornai o, caut -
losa.inente ; somente elle ·er-a pa.ra nos como 
e es pareeis de parolas e coral que o nave· 
gantes veem urgir inopin<1damente do seio 
das ondas, e ao qual. pas ·ada a tormenta, 
voltam para enriquecer U.e ·eus theso•1ro . 
(Muito bem· muit(} b··m.) 

Ninguem mai pedin"'o a. palavra., é encer
rada. a discu ão e adiada. a votação. 

Entra em 3• discu são d.o pr-ojecto n · 60,au 
torisanilo o governo a abrir um cl'edito sup
plemeotar de 600:UOO. a verba do n. 38 do 
a.rt . 2• da lei do orçallleoto \igente. 

Ninguem pedindo a palavr , é encerra-O.a a 
discussão e atliaJa a. votar;ão. 

Entru. em 3" discussão o projecto n . 25. de 
1895, concedendo á Emp1·eza lndu triai r1e Me
lhor 1mento no Brazil. cess.onaria rla tJ:: trida. 
de Ferro de • azaret11 ao Crato. proro«ação de 
prazo, até 31 de dezembro de 189.l, para co
meço d 1s obras de continuação d..i. me ma. via
ferrea. 

Vem a Mesa, é lido, apoiado e posto con
juntamente em di cussão, o seguinte 

Requeritii.ento 

Requeiro que o projecto n. 25, de 18\15, 
concedendo á 1~mp1•eza Industrial de Mtllho· 
ramento::; do Brazil, cessioua.ria da Estrada. de 

Ferro de Naza1·eth ao Crato, e que pede pro
rogação de Jlrazo pa,!'a co11 1e ;o das ditas obras, 
vá á Commissào de Orçamento, para uar so
bre • lle parecer . 

Sala da s ões, 27 de j· nho de 1895. 
Helve io Monte. 

O Sr . • lo'"'é C:u·los - Sr. presi
dPnte, o an no passado, quando o Congresso 
procurou o meio tle oiio prejudicar aJaumas 
e·tra1ia ue ferro qu · jã. haviam iniciado os 
·eu trab lho~. q11 ·r rle estlldo-, qun d con
trucç-ão, devido a causas que todos nós aqui 

r'.!co hecemos . houve uma lacuna quanto á 
estrada concedi<.la ú Empreza de Melhora
mento · de Pe1namhuco, referente á E traria 
rle Ferro de :\azareth, naquelle Estado, ao 
Crato., no Ceará. 

Fui olici rado, r. presi lente, para apre
entar nma emenda concedendo o me mo fa

vor a empreza constructora, e esta emenda é 
o que faz objecto hoje do projecto em dis
cu,;são. 

Ju ao me com obrig·u:ão rle trazer alguns 
escla1·ecimentos á .Jc1.mara.. para justificar a 
pro ·edencia da emenda que apresentei na ul
t ima se ão. 

A Est1·ada de Ferro de Nazareth ao Crato 
foi conCédida á ornpaohia Geral de Melllora.
ment, , <le Pernambuco. com a s"guintes 
1n1liçõe~: ext n.ãn pr··Va\·el,6.50 kilom tros 

e garantia. de juro de 6 •/.,até o maximo de 
31•:000S por k.1l mer.ro . O tra'-'ad0já e-tmlado 
e pro.1ectatlo definitivam ente, na parte r ela
tiva á -ua pr imeira ~acção, está rlependente 
de approvaç;io da secretaria. da "\gricultura, 
em cujo archivo se acha desde 17 de ago to 
lfe l 9~. a. e pera, até hoje, de deckã.o do 
governo . 

Ainda mais, Sr. presidente, essa compa
nhia até ao dia 30 ele junho deste a11110, 
sta com o seu pagamento em dia, como é 

exiaido por lei, na importanci:\ de 15:000 
rnaJ"Cada como quota, que deve dar para o 
erviço de fi ·cali:,ação. 

Analysemos o traçado e as conveniencias 
da estrada . 

Aco nsP lhada 11ela nece. sidade de Ligar-se o 
norte do E·tarlo de Pnnambuco, ''ª parte 
comprehen 1ida entre a E tação de Tazareth 
no l'"dmal ne Timbah11ba., que vae do Recife 
ao Limoeiro, e de T .q na ratinga, na rli vi a. 
do E:-tados de Pernambuco e Parahyba, essa 
estrarla atrave sa terrenos, onde '~ lavoura 
rla canoa apresenta um a pecto do mais 
ammadores, necessitando para. o e.."COamento 
dos ,:eu producto a.penas de uma. communi
cação facil, ra.pida e economica para um 
porto rJe mar mai proximo . Inquestionavel
mente o porto de mar mais prvximo, que 
póde o:trerecer es ·a vantagem, é o do Recife, 
por intermedio da estrada. de ferro, que parte 
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dahi até Timbabnba. fazenrto-se o entronca
mento na cid ine de Nazareth . 

Está, portanto, Sr. presidente, justificada 
a con veniencia de que esse extre1110 no rte ele 
Pernambuco s~ja servirlo pela primeira sec
ção de ta estrada. 

Mas, como esta. estrada.para r1ar vant.agPnc 
e atisfazer as oxigencias de outra localida
des na mesma direcção, tende a . e prolo 1gar 
é forçada a entrar no extremo sul elo Estauo 
da Parabyba para deµois r'e percorrer alguns 
kilometros, ter novamente de entrar no ex
tremo norte de Pernambuco . 

E' assim que, partindo dJ. Estação de Ta
quaratinga, na •1ivis<t de Pernambuco e Pa
r ahyba, passando pelos municipios de Bom
jardim e Surucuhy, zona fert ilíssima, on le 
a lavoura da canna de assucar PSta em gl'an
de pro peridade, atravessa o territnrio da. Pa
rahyba, entrando novamente em Pernambu
co por lngazeirus, Flores e Triuropho. 

Ja vê V. Ex . que es a e trada p mco tem 
com r elação ao ter-ri torio do Ceará, , por is o q UP. 
a sua maior extensão. tres quartas partes, é 
em terri+..orio pernambucano. apenas com uma 
secção de interrupção. pelofa.ctode atrav:e.-sar 
uma parte r1o territ0rio da Parahyba JUlltO 
da divisa pernambucana. 

Desde que a e. trada nestas conrlições 
chega ao extremo do Estado de Perna.mbuco 
com o do Ceará r--stava tudo a aconselb;tr que. 
avanç indo mai~ algun kilornetros. po1l ·ria 
ir levar todo os influxos rle um melhora
mento indispen ave! e ha muito tl.es~jad?, 
para a importante cidade do Cr ito. no Ceara, 
que, como os nohres deputados fil l1 os de -se 
Estado nevem saber, é uma cidade frontP.ira, 
ao territorio pernambucano. ( Trocam-se 
apartes .) . 

Apenas Sr. presidente estou fazendo o h1s
torico desse traçado,paTa depois tirar as C<?n
seq uendas rla necessidade de levar sea e1fe1to 
semelhante construcção, uma vez que, como 
acabo de descrever, essa estrada passa do 
territorio pernambucano e, avança_ndo_ um 
pouco mais e penetrando no territor10 do 
Ceará, vae ~ervir ao municipio do Crato, que 
é o ponto terminal da linha. 

Pôde-se dizer que uma granne zona do 
Estado do Ceará, que é reputada como u m 
dos mais valio~o e importante celleiros da 
região central desse Estado ... 

o SR. FREDERICO BORGES - Apoiado . E' 
o chamado valle do Cariry. 

O SR. JosE CARLOS ... terá uma sabida 
franca, uma sahida directa, uma sah!da 
economica para um porto como é o do Recife. 
afim de tirar vantagens da uberdade_ do seu 
solo e das uas riqueztt s naturaes. 

Dir-se-ha, e e~ta objecção pó le partir do 
povo cearense zeloso, por quanto lhe diz res-

peito- que i o Crato é tudo isto o Crato 
precisa ter um meio de escoar as suas ri
quezas. porque, ao ez de vir a Pernam
buco, não pre[ere a Estrarla de Baturité que 
vae ter ao porto de Fortaleza ~ 

o SR. FREDERICO BORGES - Já é o porto 
objectivo de uma outra estrada ne ferro. 

O SR - .JosÉ CARLOS - E' jus1amente o que 
vou responder . 

Os nobres deputados, representantes do 
Cea~·á. com justa razão, devem desejar que 
a riqueza no Crato atravessem todo o ter
ritorío cearense e tenham escoamento pelo 
porto da Fortaleza. 

O SR . 'aILvA MARIZ- Podem fazer isto pela 
Estrada de Ba.turité. 

O SR. Jo. É BEVILAQUA- Naturalmente. 

O SR. .JoSÉ CARLOS- Para isso. senhores 
haverá dous meio : ou pela Estrada de Ferro 
1le Baturité, quau _lo ~orventura pos a o seu 
pr9longamento .attmg1r .ªessa longinqna re· 
~ 1ao . ou por mtermed10 da viação fluvial 
quando se conseguir a navegação franca des: 
impedida e economica do rio Jaguaribe.' 

O SR . JoSÉ BEVIL.AQUA- lsto é muito pro
blematico. 

O SR . JosE: CARLO -Si a navegação é muito 
problernatica, ha apenas o recur ·o de es
perar o prolongamento da Estrada de Ferro 
de Batur1 té .. . 

o SR. JosÉ BEVILAQUA- DO que aliás está. 
se cuidando e o nobre deputado dará o seu 
voto para a verba pediJa. 

O SR. JosÉ CARLOS - Certamente, porque 
ha razão para que dê o meu voto a favor do 
prolongamento dessa. estrada 

Procurei, Sr. presidente, mostrar a proce
dencia da con veniPncia de se approvar o pro
jecto, que trata de uma estrada que está em 
via de real 1sação, favor que se tem pedido e 
dado a todos que aqui teem vindo solici
tal-o . 

Esta conces ã<? foi dada no tempo do go
verno do Sr. barao de Lucena. Iniciaram-se 
os trabalhos de exploração de toda linha e 
toram ~oncluidos os estudos definitivos ~la 
1 ª secçao. Tanto uns como outros foram 
feitos pelo eipinente engenheiro Sr. Castro 
B!!-rb~ra, estao entregues ao Ministerio da 
V1açao de de o anno pa ado. e até hoje a 
empreza tem pago a quota de 15:000$ por 
anuo, para o serviço de fiscalisação. O go
verno ainda não approvou as plantas. 
. o SR. LAURO MULLER-E um diaba de 

rhzer que a concessão está caduca. 

o SR. JOSÉ CARLOS - A approvação e;;tà de
pendente de estudos da repartição geral de fis-



422 ANNAES DA CAl\IARA 

cali~acão das estradas de ferro ba muitos me-1 
zes, e ainda este ultimo semestre a empreza 
pagou como já disse a quota exigida pelo gover· 
no. Mas para que se não le,·antem duvidas 
futuras e e attribuam faltas á empreza. ella 
vem pedir á Gamara a prorogação do praz0 
para. começar os trabalho de con trucção 
definiva . São estas as informações que me 
cabe dar como autor da emenda que o anno 
pas~ado apresentei, solicitando que se esten
desse a essa estrada o favor que se tem feito 
a outras. E como naquella época Sr. presi
den te não tive occasião de justificar e<!"ª 
emenfla. porque mesmo não estava bem infor
mado, fui obrigado a estudar o que havia 
sobre o assumpto, de um modo geral; 
mas em todo o caso su:fflciente par rl. justificar 
a emenda que apresentei e que foi conver
tida em projecto pela Commissão de Orça
mento. 

Tenho concluído. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e po to con
junctamente em discussão o seguinte 

Requerõmcilto 

Requeiro que o proj ecto n. 25, de 1895, 
r eferente á concessão da E trada. de Ferro de 
Nazareth ao Crato, vá á. commissão de obras 
publicas e colonisação. afim de interpor P"-· 
recer, visto que não ha o menor esclareci
mento á Camara sobre a conveniencia ou le
gitimidade desta emenrla addi~.iva a outro 
projecto. 

S. R. - Sala das sessões, 27 dejunbo de 1895. 
- Jose Bevilaqv.a . 

Ninguem mai pedindo palavra, é encer
rada a lliscussão e adiada a votação . 

E' a n nu nciada. n. d iscu sã.o do parecer n . 26 
de 1895, considerando em vigor o decreto 
n . l .02-! de 14 de novembro de 1890 e que 
não contra.ria principio nem preceitos con
stitu_ci~naes, a. competencia parn. manter e 
n.dmm1stra.r o deposito publico do Di tricto 
Ferleral, do modo regulado n:i.quelle decreto 
(projecto n ."1 88 de 1894). 

Ninauem pedindo a. palavra, é encerrada 
a. discu ão e adiada a votação. 

Entra em 3• discussão o projecto n. 74, de 
1895 isentando do pagamento dos impostos de 
importação os mn.teriaes importados pelas in
tendencias municipaes. para o saneamento e 
ca.nalisação de agua potavel e para o serviço 
de illumina~ão 1.ublic:i.: e pelos estabeleci
mentos de ensino gratuito. 
. Vem á Mesa, é lido. apoiado e :posto con
Junt:.tmente em discussão o ·eguinte 

PROJECTO SUBSTITUTIYO 

O Congres o Nacional decreta: 
Art. I. º São isentos do pagamento de im

posto de consumo, expediente e armazena
gem as machinas e materiaes importados : 

l", pelos estados ou município : 
a) para saneamento e canalisação de agua 

potavel; 
b) para o serviço de illuminação publica; 
2°, pelas empreza.s que contractarem ou 

tiverem contractado taes serviço:. . 
Art. 2 . 0 Revogam-se as di posições em 

contrario . 
S . R. - Sala. das sessões, 27 de junho de 

1895. - Araujo Goes. - Trindade. - Coelho 
L isboa. - Silua Jiari:::. - Fernandes Lima .
Rocha Cavalcanti. -Gados Jorge. 

O Sr. Gouvêa Lima-Pedi a pa
lavra para apresentar uma emenda additiva 
ao projecto que ora se discute; mas acabo de 
saber que existe um substitutivo que abranje 
as medidas a que a minba emenda se referia. 
Por isso peço a V. Ex . que mande ler o sub
stitutivo, porque, si assim for, deixarei de 
apresentar a minha emenda. · 

o SR . PRESIDENTE-O subs titutivo é o se
guinte (lê): 

« Art. l. 0 São i entos do pagamento do im
posto ri a consumo, expediente e armnena
gem as machinas e materiaes importados: 

1°, pelos estados ou municípios: 
a) pa.ra saneamento e canalisação de agua 

potavel; 
b) para o serviço de illuminação publica; 
2°, pelos estabelecimentos de ensino gra

tuito , como Jyceos. etc.; 
3°, pelas emprezas que contractarem ou 

tiverem contractado taes serviços . 
Art. 2.0 Revoga.m·se a.s di posições em con

trario.» 
O SR: Gouvf: \,LIMA- estas condições des

isto da palavra . 

O Sr. Silva Mariz- Per\i a pa
lavra. não para combater o projecto, mas 
para justificar o substitutivo que tive a 
honra rte apresentar com outros collegas . 

Estou certo de que a Commissão de Fazenda 
e industria teve em vista dispensar o imposto 
de consumo e expediente não só dos munici
pios como dos E tados, porque entende- que 
todos esses serviços devem estar pertencendo 
aos municípios . 

Mas. como V. Ex. sabe em mui tos Estados, 
ou melhor, em qup.si todos os E tados da Re
publica, esse· serviços ainda não puderam 
passar pa.ra os municipio , justa.mente o 
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mesmo que tem se darlo com relação a Capi 
tal Federal . Por isso, o projecto sub tituti vo 
amplia o projecto primitivo, e estou certo de 
que a com missão não se opporá absolutamente 
it passagem deste proj ecto . 

Amplia a inda mais em relação ás emprezas 
que teem de contractar taes serviços, pois em 
todos o contractos os estados e os municípios 
e tão sujeitos a pagar o impostos d · con
sumo, de expediente e de armazenagem, sem
pre que teem de fazer esses contractos. 
~essas cond ições acho justo que o p rojecto 

seJa a111 pli ado desta maneira, evitando que 
todos os dias se repitam nesta Camara pecUdos 
deste ou daquelle municipio,deste ou daquelle 
Estado . 

Ter mino, pois, declarando que acho perfei
tamente justo o projecto su bstit uti vo , ao 
qual rlou o meu voto . (1l1u:to bem niiiito 
bem .) 

inguem mais pecUndo a palavra, é encer
rada a discus,ão e a·'iada a votação . 

Vem á Mesa a seguinte 

Declaraçiío 

Declaro ter votado contra o projecto n . 38, 
ele 1895, que reorgani~a o ensino na facul
da tles ele direi.to . 

Sala das sessões, 27 de junho de 1895.
Jose Bevitoqua . 

Vão a imprimir os rnguintes 

PROJECTOS 

N. 60 A - 1895 

Declm·a f~deral o tcn·ito1·io clcmai·cado tio 
planalto central pela Commi~süo Eroploi·a
dora , e dú oi1t1·as 71rovi:Je11cia> . 

A' Commi,são de Obr<• s P ublicas e Coloni
sação foi presente o projecto 11 . 60 do cor
rente anno, regulantlo o modo pratico de 
preparar a rutura capital no planalto c~ntr~l 
da Republica, declarando federal o terr1tor10 
demarcado e ass im tornar effectivo em futuro 
proximo 'o art. 3° da Consti tuição . 

.A commissão, concordando com os elevados 
intuitos do pr0jecto. deve todavia fazei· al
gnma ponde~·ações que importa.rã? em sua 
a lteração, si merecerem o assentimento eia 
Camara. 

tagens estatuidas no paragrapho unico do 
citado art. 3° da mesma lei fundamental 
quando for definitiva.mente transferida a sécle 
do governo para a nova Capital Federal em 
estudos. 

Quanto ao paragrapho unico do mesmo 
artigo c~o projocto occorre ponderar que a 
t1:_an~l~çao dos ar~s de meridiano proposta 
nao e 1mmune rle rnconveni"ntes : a com
missâo está informada rte que a faixa de 
terra que separa.ª _area de i4.400 km' j á 
demarcada dos 1Im1tes do territorio do 
estado de Minas Geraes é mu ito mais 
exten a do que a JJI'incipio suppunha
se, de sorte a attenua.r muito inão 
annullar, a justas preoccupações de' ordem 
admin~ trati va, que naturalmente inspiraram 
a medtda proposta, e por outro lado, além do 
prejuizo do grande trabalho já feito, cl'escem 
os inconvenientes da deslocação pela approxi.
mação de zona em condições menos favoravei.s 
no tocante á salubridade do que a actual
mente escolhida que. segundo a informações 
rio chefe da commissão demarcadora em seu 
minucioso relatorio, é sob todos os pontos de 
v ista vantajosa . 

Em taes con~ições parece á commissã.o que, 
attendendo a importancia do assumpto. ou 
deve desapparecer o paragrapho citado ou 
qu~tndo muito con igne-se uma imple auto
risação dependente de informações eguras 
que o P oder Executivo requisitará , obrigando 
naturalmente novas explorações tech ni.cas . 

Ao µaragraplw unico do art . 2° é dever 
tambem ponderar a vantagem da modificação 
de sua redacção no sentido de ser preterida. 
para objcctivo da primeira ligação ferrea esta 
capital, ~em prejuízo de out ras ligaçõe com 
quaesquer outro~ pontos convenientes do lit
toral da Republica, aproveitada a via ão fer
rea existente mais proxima e mais em pre
j uizo do e tabelecimento rle uma Ligação ra.pida 
e directa, quando as nossa condições finan
ceiras perrnittirem.da futura capital com este 
princi pa l empor io commercial do Brazil, endo 
além disto evirlentes as razões de ordem estra
tegica que determinam semelhante neces
sidade indeclinaTel. 

Aos outros pnntos do projecto na'.a occorre 
objectar e ID"rece a comrnissão seu pleno 
apoio o .P.rocesso economico que elle con
signa, foc1htando de maneira suave a eífect.i
vid~de de uma imperiosa disposição consti
tuc10nal e apresenta o Kseguinte ubstitu
tivo : 

O Congresso Kacional decreta : Parece sem inconveni en t.e a disposição elo 
art. lo entendendo-se implícito que o actual 
Di tricto Ft>deral continuará com a mesma Art . 1. 0 Em cumprimento a o disposto no 
oraani ação admini -trativa e política da le- art. 3' da Con tituição da. Republica, é decla
gi~'iação vigente .. s~undo,preceitt~a o art. 34, rado federal o territorio ~ef!larcado no Pia
§ 30 da Constitmçao, e o go~ara das van- • nalto Central pela Commrsao Exploradora. 
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Art. 2. 0 Para execução do trabalho pre- j Paragrapho unico . A administração pro· 
liminares e de installação da nnva capit l é I visoria t 0 rá por principaes attribuições o 
creada uma admini traç·ao provisoria. do levantamento topographico da zona demar
territorio federal, com funcções puramente cada ; a. escolha do local para funrtação da 
technicas. cidade e todos os trabalhos inbel'entes a 

Paragrapbo unico. A ad ministração pro- e~qa funcção ; e o reconhecimento. desrle 
visoria tera por ].Jrincipaes attrfomções o logo. da via. de communica~ão que mais 
levantamento topocrraphi ·o da zona demar- promptamenre f:gue a futura capital ao lit
cada; a escolha do local para fundac;ão da toral <la Repuhlica. aproveitando a viação 
cidade e todos o traLalhos inhe1 ente. a e-sa ja exi tente e em construcção. 
funcção; e o reconhecimento, desde logo. da Art. 2 .0 Para execução da, pre ente lei é 
via de communicação que mais prompta- o governo au torisado : 
mente ligue a futura capital ao actual Ois- l. A substituir . ~em augmento de despeza, 
tricto Ferleral e outros pontos convenientes a Commi: ão Exploradora. pela administração 
do littoral da Republica, aproveita.D' o a provisoria., ora crearla . 
viação já existente e em cnnstrucção que II. A empregar de prefereucia engenheiros, 
mais proxima se achar rto referido plaualto . medicos e pbarmaceuticos militares, que con-

Art. 3.0 Para execução da presente lei é tarão esse tempo para todos os e:ffeilos . 
o governo autorisado : III. A expedir regulamel'.!tos e instrucções 

I. A ubst it u ir. sem augmento de despeza que julgue convenientes. 
a Commissão Exploradora pela admin1 tra- Art. 3.• O governoorganisaráo orçamento 
ção pr vi ·oria ora creada.. ua rlespezas nece·sarias no ra turo exercício, 

II. A empregar de preterencia engenhei- pudE:ndo opportunament.e abri r cretlitos até 
ros, medicos e pharmaceuticos militares. que quantia igual a consignada no orçamento 
contarão esse tempo pa1·a todos os efl'eitos. vigente, para e to serviço, e pedira ao Con

lII. A expedir re!!ula mentos e instrucçõe grasso os que excederem des~ a. consignação. 
que julgue convenientes. . . ala das es õe , 17 de junho de 1895. -

Art. 4.º O f?OVPrno_orgam~ra O orç.am~~to Lauro Mitller.-U,·bano de Gouvéa.-lYogueira 
rlas despezas necessa.r1as no fu~uro e~erc1c10,. aaranaguà . 
podenrlo opportnnarnente :.ibr1r crerl1tos ate 
quantia igualá consignada no orçamE'nto vi
gente, para este serviço, e pedira ao Con
gre.; o os que excederem dessa con 1~na.ção. 

Art. 5. 0 Re,ogam- e as disposições em 
contrario. 

Sala das ses ões, 26 de junho de 1895, 7° da 
Republica. - C. Cintra. - Nogueira fJnrana
guá . - Josê Bevitagua, relator. - Junqueira 
Ayres .-1'orqualo Moreira .- .rlrthw· 1'orre,< . 
com !'estricção relativamente a preferencia 
da ligação. 

N. 60 -1895 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Em cumprimento ao di po to no 

art. 3° da Con tituição ria Republica é de
clara.do federal o territorio demarcado no 
Planalto Central pela commis ão explora
dora. 

Paragrapho unico. O territorio a que se 
refere e te artigo constituira o futuro Ui tri
cto Federal. deslocados em alteração rle área 
os arco rle meridiano que o limitam. de 
modo a tocarem territorio do estado de Minas 
Geraoo. 

Art .. 2. 0 Para execução dos trabalhos pre
liminares e de in, ta.Ilação da nova capital é 
creada uma admini tração provisoria do ter
ritorio federal com funcçõe" puramente 
technicas. 

O Sr. Pre~idente - Achando-se 
a<leantaua a hora, designo pa.ra amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Votação dos requerimentos dos Srs. Jun
queira Ayres e Paulino de Souza Junior, 
sobre a prefer·encia entre o projecto da com
missão de constituição. legislação e justiça, 
so11 n. 53 e de n. 11 . p:i.ra escolha do que 
deve sernr de ba e á. discussão · 

Votação do projecto n . 69. de 1895, auto· 
risando o governo a abrir um crerfüo sup
plementar de 600:000 · á verba do n. 38 do 
are. 2" ela lei do orçamento vigente (3ª dis
cussão) ; 

Votação d o projecto n. 25, de 1895, conce
dendo á. Emprezalndustrial de Melhoramen
tos no Brazil. cessionaria da E ·tr.ida de Ferro 
r1e azaretb ao Crato, prorogaçii.o de prazo, 
até 31 de dezembro r1e l89G, para começo das 
obras de continuação da mesma via-l'errea 
(3" discussão); 

Votação do parecer n. 26, de 1895, con-
iderando em vigor o decreto n. 1.024 de 14 

de novembro de 1890 e que não contraria 
princípios nem preceitos constitucionaes a 
competencia para manter e administrar o de
pesito publico do Di tricto Federal. no modo 
regula·1 o 11aq uelle decreto (projecto n. 18 de 
1894. 3" discu ·ão) : 

Votação do projecto n. 74. de 1895. isen
tando do pagamento dos impostos de impor-
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tação os materiaes importados pelas inten
dencias municipaes, para saneamento e 
nanalLaç.~o de agua potavel e para serviço 'e 
illuminação publlca; e pelos estabelecimento 
de ensino gratuito (3" cli cassão) ; 

3 .. r1 isc 11 ssão elo projecto n. 32 A, de 1892, 
dando diversas providencias no intuito de 
animar as indu trias a!!ricola e pa toril ; 

l" discu ão do projecto n. 75 A. de 1895, 
coricedendo á irmandade do antLsimo a
cramento da Canrlelaria tres loterias de 
1.000:000$. cada uma, em beneficio das obras 
para c.onclusão do t emplo; 
. 311 discussão do projecto n . 5 A. de lR95 . 

d1spen:sando do c ·ncur o litterario todos "ª 
funccionarios das repartiçõe do Corr,·io. 
nomea ios até 29 de novembro de 1891 ; 

Disco .ão unica do pro,j'3cto n . 33, de 1895, 
autori~ando o Poder Executivo a conceder ao 
bacharel Manoel 1-'orpbirio de Oliveira San
tos, juiz seccional rlo e ta.rio do Rio Grande do 
Norte. um anno de licença. com or 'fmarlo. 
para trai;a,1· de sua saucle onde lhe convier ; 

Discu ·são unica do projecto n . 52, de 1895. 
au tori sando o Poder Executivo a. 111anuar 
contar , para os effeitos da jubilação no log<~r 
de leme do Gymnasio Nacional, o tempo em 
que serviu na. armada nacional o 1° ci
rur!!ião reforma·' o Dr. Joaquim l\Ionteiro 
Caminhoá. 

Discussão un ica do 'Prnjecto n. 214 A, de 
1893, concedendo á viuva o Dr . Antonio ela 
Cruz Cordeiro Junior a pensão annual ele 
2:400. 000. 

Di cus ão unicado projecto n. 95. de 1893 
concedendo a D. Francisca Amalia Bi tten
C?Urt C:.l.l'doso, viuva do desembargador Fran
cisco .José Cardoso, a pensão annual de l : 200~ 
por sua vira; 

Discussão unica do projecto n . 22 A, de 
1895, considerando para todos os effeito . 
como si fo e contra-almirante O'raduado, a 
reforma concedida por decreto de 3 de teve· 
reiro rle 1894 ao vice-almirante graduado 
José Luiz Teixeira . 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minu
to da tarde. 

Camarn. V . l[ 
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. Presid_encia dos Srs. Artlmr Rios ( fº 
1J?:Ce-presidente ). Costa A::;everlo ( 2° vice-pre
s•denle, e Arthur Uios ( 1° vice· presidente) . 

Ao meio-dia proce·le- e á chamada, á qual 
respondem os sr-. Arthur Rios Tho
w.a.z Deltino, Tavares de Lyra, Alencar 
Guimarãe. . Li roa Bacury, Fileto Pires. Sá 
Peixoto. Gabriel Sn lgado, Ma tta Bacellar, 
Augusto Montenegro . t:a rlos de Novaes 
Bric10 Filho. Hollanda de Lima, Benerlicto 
Leitf' . Viveiros. Luiz Domingues. Co ta Ro
drigues. Gu tavo \"era · . Erl.uardo r1e Berra
do. Anisio rle Abreu. Xogueira Paranaguá, 
Arthur de Vasconcellos. Pires Ferreira, Gon
çalo de Lag11s. Frederico Borges. Torres Por
tugal. Tb.omaz Cavalcanti. llclefonso Lima 
João Lope , Pedro Borges. Francisco Benevo: 
lo. Helvecio 1Ion~e, Jo e Bevilaqua, Augus
;;o ::;evero, Francisco Gur"'el, Junqueira Ay
re:<. ilva Mariz. Trindade. Chateaubriand, 
.José lariauo. A.1•thur Orlando, Tolentin.o de 
Carval110, Martins Junior. Pereira de 
Lyra .. Gaspar Drummond, Coelho Cintra, 
Arminio Tavares. Marcionilo Lins, Cornelio 
da Fonseca, Lourenço de Sá, :\Iedeiros e Al
buquerqllf'l, Gonçalves Maia, Carlos Jor"'e, 
Fer11ande Lima. Araujo Góes, Rocha Cal;a
canti, Octav iano Loureiro. Olympio .de Cam
p11s. Menezes Prado. Geminian.o Brazil, Gou
veia Li.ma, ~a.ma, Sa:ntos Pereira, Augu to 
de Freitas . • e1"ª· Milton. Francisco Sodré, 
To ta. :Mnnoel Caetano, E:.luardo Ramos 
Paula Guimarães. Vergne de Abreu, Leove~ 
gi ldo Filgueiras . Jo é Ignacio, Flavio de Arau
jo, Rodr igues Lima., Tolentino dos Santos 
Sebastião Landulpbo, Paranhos Montenegro' 
Antomo de Siqueira . . José Carlos. Serzedell~ 
c ,1rrêa. França Carvalho. Lopes Trovão Os
car Godoy, Americo de ~Iatto . Lin r1e 'vas
concellos, AlbPrto Torres, Erico Coelho Eu
zebio de Queiroz, Co ta Azevedo Er~esto 
Brazilio, Ur·bano Marconrles, Pauliu ~de Souza 
Junior. Mayrink, Almeida Gomes. Campolina 
Lima. J?uarte .. loão Lurz. Carvalho ~lourão'. 
Mo°:te1ro de Barro'>. Chaga Lobato. João 
Penido, Gonçal ve Ramos, Luiz Det i Ferraz 
Junior, Al varo Botelho, Leonel Filho Octa
via no de. Br to, Fer reira Pires. Rodolpho 
Abreu. P10to da Fonseca, Artbur Torres Ma
noel_ Fulgenr:10, Simão da Cunha. 01e,iario 
Maciel. Parai_o Cavalcante, Lindolpho Cae1a
no. ~arlos rlas Chagas, Co ta Machado. Paulo 
Queiroz, Casem iro r1a Rocha, Domingues de 
C1:1-s.tro, Bueno de Andrade, Padua Salles' 
V1e1ra. de Moraes, Hercu lano de Freitas, 
Alberto Salles. Franci ·co Glicerio, Fur
tado. Hermenegildo de Morne·. Alves de 
Castro, Urbano de Gouveia, Xa.>-ier do Valle, 

54 
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Luiz Arlolpbo, Mariano Ramos, Caracciolo, 
La.menba. Lins Brazilfo da Luz, Lauro :O.Iüller 
Paula. Ramos. Francisco Tolentino, Emílio 
Blum, Fonseca Guimarães, Martins Costa, 
Ma çal Escob11r, Pereira d;i, Costa, Appa
ricio Mariense, Rivada via Con ôa , Victo
rino Monteiro, Aureliano Barbosa, Pinto da 
Rocha. Ve pasiano de Albuquerque e Fran
<:i co Alencastro. 

Abre-se a sessã-0 . 
Deixam de cem parecer com causa partici

pada os Srs . Rosa e Silva. Coelho Li boa, 
Eneas Martins, Luiz de Andrade Miguel Per
no.mbuco, Clemontiao do Ionte, \iarcolino 
Moura. Torquato ~foreira. Athayde Junior. 
Galdino Loreto, Alciado Guanabara, Belisa1·io 
de Souza, Fonseca Portella, . i 1 va Castro, Nilo 
Peça.oba, folio Santos, Sebastião de Lacer11a, 
Ponce ole Leon. Urbano Marconde . La.o 'ul
pho de l\Iagalhã . Vaz d , :\Iello; For Jun
queira. Fraaci co Veiga, Lamounier Go lofre
do, Rib.eiro de Almeirla, Valia.dares, Cupel't.i
no de Siq uei1·a, Tbeo tonio do Mag-a,lhãe,, L' -
martine, Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, 
Dino Bueno, Gust:l.vo Godoy. Adolpho Gorrlo, 
Morei ra da ilva. Paulino Cario . Cincinato 
Braga, Ovidio Abrantes, AJmeida. Torres e 
Angelo Pinheiro. 

E sem causa os Srs. Chris tino Cruz. Cu
nha Lima, Aristides tle Q11ciroz, r ·te to Nunr~. 
Agostinho Vida!. Bal'l'o · Franco Junior, Do
mingos de il-Ioraes, Costa Junior e Pedro 
:\Ioacyr . 

E' lida e sem c!ebate approvada a acta da 
ses ão antecedente . 

O SR. 1° S1wRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EX.PEDrENTE 

Requerimento de Alfredo Augusto Meneies 
Franco e Libanio do Amaral, propondo· ·e a. 
publicar um Historia Universal e11cyclopedi
ca e illustrada de todo o Estado do Brazil, 
mediante, certas e determinada condiçõ~s
A' Commi são de lnstrucção Publica . 

O Sr . A.J.va.ro Don: lho-Sr. pre
sidente, apenas me traz á tribuna o intuito 
de apresentar um projecto á con ideraçiio rla 
Gamara. 

Eu e O" meus collegas de deputação que 
assignamos o presente projecto, poderiamo 
ter tomarlo o a lvi tr e de remettel-o á Mesa 
sem uma exp licação preambular elos intuitos 
delle, si não JOra o perigo de. envolvendo 
elle ces ·ão ao Estado de :\lina de uma ro
priedade rural do dominio da I;nião, ita. em 
t.crritorio daquelle E tado. cau ar á Gamara. 

do rs. Deputados, de cujo apoiamento de
pende o projecto. e ã. i1 lu trada. Commi5São de 
Orçamento que tão zelosa e tem mo trado 
pelo ' intere se economicos ela União,. causa~·· 
repito, estranheza, pelo facto ele parta' do se10 
da deputação de Minas um projecto con
tendo um pensamento neste sentido e que 
parece pr~i udicial aos i~tere es da. União i 
porquanto é firme resoluçao tomada pela. ban
ca.tia mineira e já annunciada pela impren~a 
de ta capil al, negar o seu voto e o seu apo10 
a todos aqUelles pl'oject·JS que importa.rem au
gmento de despeza ou prejuizo ao The_ouro 
Publico. 

E' necessario que eu justique este projecto, 
porque como disse a priaciµio, parece que 
elle envolve nessa cessão um grande prejuízo 
pelo desf'alque que cause ao patrirnonio do. 
União . 

r. presidente. as razões, que fundamen
tam este pl'ojecto me parecem ser to las 
tendentes a nos convencer de que não ba 
absoluta.mente prejuizo e sim augmento ao 
intrresse publico na ces~ão ele que falla o 
projecto . 

A Fazenda. do Bairro Alto, di 'fa.nte dous 
k..il< metro- apenas da Cirlade da Campanha, e 
que é desde muito tempo de propriedade da 
Un•ão, tem ido explomda por muitos par
ticulares, que alli se teem estabe!Pci.Jo e até 
se apossado pouco a pouco dos seus terrenos 
mai · producti os. por p11rticulare.>, repito, 
e p1'incipalmeate por aquelles qui- teem ter
reno~ confinantes com os da Fazenda em 
que tão . 

Estes q ne possuem terrenos coo finantes teem 
alargado suas divisas pelos terrenos mais pro
ducti vos e mais fertei da Fazenda, a ponto 
de boje e tar reduzida a propriedade incon
testada da União a um pequeno territorio 
cons·stente em terrenos quasi improducti>os, 
terrenos altos e de pastagem natural. 

Além disto, Sr. presidente, t aes são as diffi 
culd:i.des l'JUe para a União hão de surgir, 
quando ell<t tent·i.~· liqu!.ia.r aqucl~a sua pro
priedade, que era mais coo vemente com
metter e sa. liquidação ao interesse rlirecto 
do Estado de }.linas, que encontrara em 
duvida nenhum.t todo o apoio por parte da 
população e t uda a f.i cil icla.de em verificar 
pe lo depoimento das pes oas que a.Ui re ·idem 
e que conbecem d1:: ha. muito essa propriedade 
e uas re~pectivas r1ivisa , de verificar. 
repito, p 1r e,,e depoimento, qual o territorio 
componente dessa propriedade rural, rece
bida pelo governo do imperio, em pagamento 
da respnns<tbilidarle, cre io que de um colle· 
ctor de rendas. 

E. clep'.)L , Sr. presidente, ceder ao Estado 
de ~Iin s e;sa propriedade rural, para o fim 
de esta.belece1·-se ahi um nucleo colonial ou 
uma escola pratica de agricul tura, é sem 
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duvida lucrar indirectamente a União, por
quanto a colonia e trangeira, que ahi estabe
lecer-se, ba de explorar a cultura intensiv~ 
e principalmente a cultura ele cereaes . E 
hoje opinião corrente, e me parece mesmo 
inconcussa, rle que a grande importação ~e 
cereaes tem sido um dos factores mais 
importantes da baixa do cambio que temos 
so11'rido . 

Os SRs. CIIAGAS LOBATO E OUTROS -
Apoiado. 

o SR.. ALVARO BOTELHO - E, si é ver-
~ llade que a grande import·• ção de cereaes 
pelo desvio completo de todas as forças 
agrícolas do paiz, para o plantio, pHra 
a lavoura exclusiva do café, tem sido um 
tl os factores mais poderosos da cri8e eco
nomica rigorosíssima por que estamos pas
sando, é sem duvida assumpto es e que me
rece meditação e e tudo por parte dos pode
res publicas, fazendo com que 68Sa corrente, 
que tem se rlesviado com tanta intensidade 
das diversas lavouras expluradas no paiz, va 

Fica. sobre a mesa até ulterior deliberação 
o seguinte 

Projecto 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. J . • São transferidos para o domínio 

do Estarlo de \Hnas Geraes de terras , que 
a União possue no município da Campanha 
e que se denomina Fazenda do BJ.irr~ Alto,. 

Paragrapho unico. Essas terras serao uti
lisadas para nellas o governo d_o referido 
E tado estabelecer nucleos agr1co1as ou 
iustitutos de agricultara . . . _ 

Art. 2 .º Revogam-se as dIBposiçaes e·n 
contrario. 

s R -Sala rlas sesões, 28 de junho de 1895. 
_ Âl'Varo Botelho . - Leonel Filho. - Gon_çal

'VeS Ramos . - Lindolpho Caetano. - Octa'Viano 
de Brito. - Manoel FulgMic'.o. - Charzas Lo~ato 
-Lui!: Detsi.-Ferra!: Juntr,r .-Joao, Penido. 
- Pinto da Fonseca . 

pouco a pouco voltando a essas lavouras 0 §r. .Jf oão Neiva - Sr . presi
abandonadas até ao ponto de e tabelecer a u nte na essão de xO do corrente travou-se 
producção diversa que tínhamos e que dis- li~eirb combate entrE'. os illustr~ deputados 
pensava inteiramente o auxilio da importa- elos primeiro districto~ da Cap1ta.l i:ederal 
ção de cereaes. ~do Cea.ra, ::t proposito de um requerimento 

E, si é verdacle. Sr. presidente, que favorecer de arliamento apr~sentado P?r '.iquelle, relaª lavoura, quer por parte dos poderes rla . amente ao proJecto. perm1ttm,lo aos em
União. quer por parte dos podere;; do Estado, ~;egadus ria. municipalidad~ o po?erem c.~n
é diminuir o rigor economico que sobre elles correr para 0 montepio obr1gator10 da Uma~. 
e~tá pesando. é concorrer pa.ra que, em um 0 r. deputa/lo Serzedello Corrêa fez sentir 
í'uturo mais ou menos proximo. a Republica a necessidade que ha de se tratar desse 
possa ver-se livre d0ste gigante de ferro, a assumpto. . 
baixa do cambio, que lhe e tá pesando a 0 Sr . Frederico. B?rges, na <tuahdade de 
ponto de ameaçar esmagar-lhe as carnes, presidente da comm1ssao encar:re0 ada de or
comprehende-se que a União, na ituaç!o ganisar projecto so~re esse . importante as
actual, quando o Thesouro parec.1-me nao sumpto. veiu á tribuna e disse que a com
estar em condições bastante lisonjeirac> para. missão havia trahalbado, ~an~~ que dous pro
que ella possa exercel' clirectamente esta. pro- j ectm; a respeito tinham sido Jª apresentaJos 
tecção que a lavoura insistentemente 1J0 le , pelo Sr. MPdeiros e Albuquerque, um, com
a União deve, naquillo que lhe for poss1vel. plexo e muito notavel e outro pelo Sr. Pau
que não lhe for oneroso. favorecer os estad9. tino de souz<t, que molda a regulamenta~o do 
e principalmente aquelles cujos reclll'JO~ S<LO montepio sobre a base da aposentadoria; e 
ainda pequenos, para que elles façam a la- que 68808 projectos foram remettidos ao Mi
voura de suas re1:;pectivas circumscripções os nistro da Fazenda. 
serviços de auxilias, de accordo com as respe- Todos são accordes em reconhecer a neces
ctivos orçamentos e que forem cons_e?taneos siC.ade de providenciar de morlo que o monte
com os auxílios que a União lhes facilitar · pio esta instituição garantidora do futuro 

Assim, ditas estas poucas palavras, tradu; dos' funccionarios, eja uma verrlade e dê os 
zindo as considerações que entendi fazer ª r esultados de que cogitou o eu in tituidor. 
Camara e á Commissão de Orçamento em o illustre deputado pela Capital Federal 
abono rlas idéas contidas neste projecto, ªE- transcl'eveu no seu discurso, e creio que 
vio-o á Mesa, certo de que a Gamara _nao recitou aqui, o t11echo do relatorio do Sr. Mi
negar-Ihe-ha apoiameuto e de que ª digna nistro da Fazenda a respeito do montepio ; 
Com missão de Ori,:amento ha dP, prestar ao accrescentanrlo que S. Ex . o Sr. conoelheiro 
projecto a consideração que entender que elle 1· Rodl'igue Ah·es não deu opinião alguma 
merece. sobre e .tes dous projectos, que lhe foram 

O projecto é o se~u inte. (Lê.) submettidos. 
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S. Ex. melhor do que eu. 8abe, pelf)s pro
.fundos conhecimentos que tem dos negoeios 
àa fazenda cuja pasta geriu com proflcic•ncia. 
que o relatorio do Miai tPrio da F'azenrla que 
foi apresentado por occa ião da abo•rtura do 
Congresso. e não podia rPferir- e a es.~es pro
jectos elabor-.ido pelos r . ~Iedeiro e Albu
qu••rque e Paulino de ouza. resde que. e
gun•1o mt> con ta. este projectns furHm-lbe 
enviados "m fins de abl'il. po is que a com
m issão enrar l'ega''a deste mister trabalhou 
no interregno da sessão. 

Accresce, salvo engano de minha parte. 
que o illu~tre mini tro trata nP se relatorio 
dos ne)!ocios da sua pa ta ó até 30 de 
março. 

A Camara sabe que insti tu ido em outu bru ele 
1890 o montepio, já em 1891 era o gornrno 
autorisado a rever o re<>'ula.mento e tabella. . 
propondo ao Congre.~so a · modificaçõe· ou 
quaesquer medidas qnejulgasse convenientes 
e suspendendo desde logo a ua execução, si 
assim o entendesse. O governo não uso u rlest a 
ultima attribuição e apenas propoz algumas 
medi '1as, entre as quaes a de alargar- e as 
contribuições d;;. joia e quotas mensaRS re
stringindo-se o beneficio; mas o que ê real. é 
que o Congresso não tomou cnnhP.cimento 
dPsta proposta pelo que mPu mu tre collega. 
o Sr . Se.rzedell o Cor-rêa. quando M in i st.~· t> da 
Fazenda, renovou o pedidn. mostrando a ne
cessidade que havia. de se tratar de ·te 
assumpto. 

o relat orio que recebi aqui. o anno pas
sado, do Sr. Feli bello Freire, novamente 
tratou S . Ex . de modo saliente da.s van
tagens que arl vem á classe dos funccionario,.. 
pu blicus, e ás suas familias deste montepio. 

o que é verdade é ciue não póde r1eixar de 
haver providencias a respeito; mesmo para 
que ce:.ose e sa injusta celeuma que se levanta 
contra tão util e patriotica instituição . 

Dos pr~jectos elaborados na Commi.ssão Es
pecial. encarr egada eles e fim, si não conheço 
o de nosso illustre collega o Sr. Paulino de 
Souza Junior. o illustre Sr . Medeiros e Albu
querque deu-me o praze1· de mo trar-me o 
seu projecto. que julgo muito bem r•Jaborado, 
muito minudente, attew'enrlo simnltanea
men te aos intere,.:•es da União e do· funccio
narios, e que embora wnha um outro ponto 
com o qual não concor.10. é ma?s um trabalho 
que sobremodo prova o zelo e solicitude desse 
intelligente eestudioso collega. 

dos empregados actuaes, servirá no emtanto 
ile alguma economia 

O projecto está assim redigido . (L ê.) 
Creio que é este o modo mais util e pro· 

ficuo. no momento dado, rle trata ·· do monte
pio ; vi ·to como não ha.verá tempo para s~ 
tratar mais minndPntement" desse e de outro~ 
mo1nPntosn assumptos ; e o governo deve 
Pstar armado de mfios par<L, sem exting uir 
este montepio. tambem não admittir em
pregados que rorem de ora avante nomeados. 

Submetto o projectu á consideração da Ga
mara e espero que ella o acceitará com_o urna 
medida :icnm modaticia. ás circumstanc1as de- ' 
licarlas do montepio. que no emtanto é urna 
institui ção digna da, at te11ção dos poderes 1~u
blicos. porque diz respeito n uma clas,e cuJOS 
membros em regra geral legam a suas fa
milias. depoi de dezenas de annos de labor, 
o luto e a misE:ria. 

Fica sobre a mesa até ulterior deliberação 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . l . ° Fica suspensa a execução de todas 

as disposições refer ,,ntes ao montepio obriga· 
t.nri o dos em pregados civis tia diversas re· 
partiçõe<: da Republica-para os q11e forem 
nomeado de·ta data em d~rnte-até que o 
Poder Leai !ativo reorganise o as umpto. 

Art . 2. 0 Revogam-se as ili posições em con· 
traria . 

S. R . - Sala das sessões, 28 de junho rle 
1895. - João Augv.sto Nei1'a. 

O Sr. Coelho Cint",ra.- (Este dis
cttr.~o deixa rfe ser publicado, tendo sido em 
teinpo entregue ao orador . ) 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a votação dos requerimen
tos dos 1'". Junqut>ira Ayres e Paulino de 

ouza Junior . sobre a pre ferenca entM o 
projecto da Cornm i~~ii.o de Constituição, Le
gislação e justiça, sob n. 53 e de n . 11 , 
para 0l colha do que deve servir-de base á 
discu são. 

O Sr. EDrico Coelho-( Este discurso 
deixa de ser pu?licado, tenclo sido entregue 
ein tempo cio orador . ) Como, porém , noto os grandes affazerei:: rlo 

Congresso, e que são decorridos dous mezes 
sem que ai nda nenhu m dos orçamentos fo e 0 Sr. Martins Costa (pllra uma 
aqui apre entado, pen o que naturalmente e:cpticaçãn)- A. pa.lavra de s . Ex . , 0 nobre 
não se tratará deste assumpto; e nesse an-
tido tomo a liberdade de apresentar um pl'o- rleputado pela. Capital Ferleral. . . 
jecto. que submetto á con:<ideração da Ca- O SR . ERICO COELIIo- Não apoiado ; pelo 
mara, projecto esse que, sendo uma· garantia 1 Rio de Janeiro. 
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O Sa. MARTii"IS CcST .. L .. peioRioneJaneiro 
- eu tenho toclo o escrupul.i em não diminuir 
a representação de V . Ex.- ... mas aspa· 
lavrns de s. Ex . , r epetindo hoje aquillo que 
hontem disse a proposito da. conducta dos 
membros da commi são que info r m" ram_ o 
nobre deputado Sr. Paulino de Souza Ju11ior 
sobre o modo por que apredavam (• parecer . 

o SR. PAULINO DID SOUZA JUNIOR- Nenhum 
membro da commissão me informou. 

O SR. i\'Ll..RT1x Co TA -0 nobre deputado 
• collocou os membros da commissão na nec s
sidade de se explicarem. Entretanto · l~x. 
o Sr . Paulino de Souz, Junior j:1 affirmou 
que os membr·os da comrnissão não o in1or
rnaram. 

Portanto, deixo de p:ute esta que tão que 
cada vez se torna mais complexa, e vou ex
plicar o ponto que a.ffecta a minha pessoa 
como membro da commissão. 

Di:;se S. Ex. que a commissão devia julgar
se exautorad11. C'"' ffi o procedimento que tem 
o Sr . pre idente, determinando que, em 
prejuizo do~ trabalho da Cummi ·. ão Mixta, 
continua~se a Co111missão de Justiça a occu
par- e da materia rela.tiva à regulamentação 
do art . 6°. 

o SR. Earco COELHO- Não disse i so. 
o SR. MARTl:XS COSTA- E' o que consta da 

folha official, salvo si V. Ex . cantou a pa!i
nodia. Mas o facto de e tar a Comm1 sao 
Mixta incumbida rl e tratar em ultima ana
lyse da regulamentação do a1·t . 6° não porl ~a 
1uelin•1rar a commissão que uão. s.e 12odrn. 
julgar exautorada pda decisão sabia, Justa 
erazu:1 veldeV . Ex . 

A allegação de inconstitucionalidade é pu
ram nte phantastica. As Commissões :\I1xtas 
são expres~amente autorisa.das pelo Regi

O nobre deput·• do deve lembrar-se de que 
P'.etenden<lo apurar uma média de pontos d~ 
vista c.O!fl IDU112 sobre a materh do seu pro
Jecto, nao o pode fazer; e devido a esta im
po·sibilidade foi que alguem, cujo nome não 
~e occorre ne te momento, uggeriu o expe
d~ente, que talvez não eja. rigorosamente re
g1m~ntal, rle e tabelec r a questão no ponto 
de vista puramente rla preliminar. 
. O SR . ERlCO COELHO-V. Ex . está faltando 
a verdade. 

\' ozES-Oh ! Oh! (Protestos geraes .) 

o SR . MARTINS COSTA- PO o appellar para 
o testemunho d · cati__a um do meu· compa
nbe1ro$ de comm1ssao, e appello nomeada
ment~ pa_ra _o .sr. Eduardo Ramos, para 
que diga si nao e verdade que dennte da dif
ticuliiade de encontrar um ponto de vi ta 
commum forno ' levado a adaptar o alvitre 
•le encarar a questão sómente sob o ponto de 
vi ·ta da preliminar_ 

O Sa . . JoXo.LoPEs-V. Ex. não precisa ap
pellar yara nm~uem p ira fazer valer as af
firmaço·s que faz. (Apoiados.) 

O R - i\fa.R~IN~ Co TA- Felizmente o no
bre deputado Jª e bem conheci 'o nesta Ca
ma.ra, e. eu não sou . Não s.endo conhecido, 
~r . presidente, "!ale para .muna presumpçã@ 
lavo; avel de nao pot.ler 111correr nas péchas 
em in.l:orre o nobre deputado, conhecido 
como e. 

O nobre deputado de esperado por não ter 

mento. 
o SR . 

tidades. 

o ponto rle .apoio '!Offi que contava para o lu
mmoso pro.Jecto com que S. Ex. pretendia 
tr~e r peran1'._e a Camara e pnante o paiz in
tell'O a soluçao complexa e dedicadíssima de 
um pro ilema o mai alevantado e o mais 
difficil que póde a::-sorerbar a,, maximas in
tellectmü~dades, em cujo numero S. Ex . tem 
a pretenç~o de estar, o nobre rleputado veiu 

Eruco COELHO- Para meras forma- paraª tribuna procurando fulminar todos 
q ua.n to o co n traI'!a vam . 

Sr. presidente. 3:PP~llo para cada um dos 
o SR. MARTINS Co;n- Diz o Regimento. membros da Comm1ssao de Ju tiça para que 

( U .) digam si não fm de.ante das diffici'.udades de 
Ora, a Co1nmissão de Legislac:ão não podia apura~ uma maioria em relação á mataria 

julgar-~e ~elintlrada, por mais susce1!l t.1vel do 1;1roJecto de S. Ex . que se recorreu ao ex
que tivesse a sua epiderme mu1·al.com ~sabia ped1~nte de e ta:he!ecer a questão no ponto 
resolução de V. Ex., mas, si Ex. na.o tem de v1 ta da prehmmar . 
razão em relação a esta qu tão regulamen- E_quanrfo, r .. P:esirlente, os meus compa
tar, tambem a não tem qu•ndo alfirmou que nbeiros~ecommis ·ao,porventurae quecidos 
os seus companheil'os ue comi:.nissão ª? eu o que nao posso ~dmittir, negas em 0 seu tes: 
seio, ao tratarem des ta questao, manifesta- temunho, eu ter_ia no propr'io facto de estabe
ram-se de um modo e agora pretendem ma- l~cer-se ªquestão no ponto rle vista da pre
uife tar-se de modo diver,,o. llmma~:, ª pro-ya da veracidade da minha af-

r. presidente, preci aria. de largo .tempa firma~o : pois, p~ra. que seria nectssario 
para expor á Gamara o processo dehca1i1s· e tabeLc~r a que · tao no ponto de vista da 
simo, complexo, que foi preciso p~r Plll pra· \ pr~fer~ncia entre um e ou~ro. projecto, si nós 
tica paru. apurar a nossa communhao de vt:,- est1ve~semos , por uma mat0ria verificada , de 
tas sobre a questão. accordo com um delles ~ 1 (Apoiados.) 
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Já tenho, pois, por mim a prova obj!lctiva; 
mas ainda assim peço ao meu illustre collega 
o Sr. Eduardo I amos que diga si é ou não 
verdade o que eu estou affirmando . 

Sr. presidente, o nobre ''eputado, bontem, 
nos arroubo do seu desespero, na sua. des
esp~rança, por ver que aquellc.. obra ingente 
não tinha merecido o apoio da commissão
como não podia merecer, por ser inconstitu
cional-, investiu contra os seus collegas que 
através de transes dolorosos tiveram de lidar 
com , Ex. para evitar essas diatribes, essas 
objurgatorias, que a Gamara está habituada 
a ouvir e que ainda bontem ouviu quando o 
nobre deputado, respondendo a um seu colle
ga, que, com tanta delicadeza, com tant11 ur
banidade, com tanto talento. tratou da questão 
da intervenção, impondo-se como sempre ao 
respeito dos seus collega.s, o nobre deputa"lo 
voltou-se e com mão de ferro-permitta-me 
que o diga- quiz como que esmurrar o seu 
collega . 

Sr. pt'esidente, no seio da commissão- eu o 
digo e meus collegas de commissão sabem
ninguem se collocou em ponto de vi-ta mai
intransigente, mais incompativel, já não digo 
com os conceito de ordem secundaria, de or
dem regulamentar, mas, no ponto de vista 
geral do projecto, do que eu, começawlo até 
por contestar a competeocia de autoridade 
para uma lei desta natureza. E não o fiz, r. 
presidente, {>Or monosyllabos, o fiz largament~ 
e desenvolvida.mente, como o nobre deputado 
e os :meus companheiros . abem, como pre
senciaram SS . Exs . e mais pessoas que assis
tiram á discussão. 
T~nho opinião feita sobre o assumpto; ora, 

é crivel que eu que me exprimi de modo in
teiramente contrario ao projecto do nobre 
deputado, tives e contra.dicção tão palpavel, 
embora espartilhado no constrangimento em 
que os habitas elo nobre deputado collocam 
toclos que teem neces,irlade de tratar com 
S. Ex~! 

Senhores, fiz sentir ao nobre deputado, com 
toda a clareza, que não podia concordar com 
s. Ex. , e o nobre deputado, cortando toda a 
discussão, disse: Vamos então apurar uma 
média. 

O SR. E RICO CoELIIo - Não ba tal. V. Ex. 
mesmo di se_ que foi outro deputado que pro
poz esse alvitre. 

o SR. MARTINS COSTA- Não é exacto, referi
me ao alvitre de encarar a questão no ponto 
de vista da preliminar. 

E' preciso ainda esclarecer um ponto. O no
br~ deputado disse h?ntem, voltando-se para 
mim, naquelles e ga1res e contorsões formi
da veis que realmente podem fazer succumbir 
homens que não tenham fibra de dignidade 
para o repellir, disse o nobre deputado que 

ou estava no numero rlaqueUes qne se haviaíll 
ofl'erecido a S. Ex. para, no caso de S. EX · 
abandonar o seu projecto, subscrevei-o. 

Sr. presidente, esta o1Ierta foi feita pelo 
no-so distincto collega o r. Dr. Luiz Domin
gues ... 

o SR. . ERICO COELHO - Medeiros e Albuquer
que e V. Ex. tam bem. 

O SR. MA.RTIN~ Co TA- Oh! senhor, pois eu, 
sustentando doutrinas diametralmente op
postas ás rle S. Ex .. havia de offerecer- me 
para sub crever es-e projecto ~ 

Sr. presidente, isso é mais uma phantasia 
do cerebt'o escaldado tio nobre depu tado. E o 
proprio oiferecimento do nosso illustre col· 
lega o Sr. Luiz Domingue não foi mai rlo 
que uma gentileza para com o nobre depu
tado; a sinceridade desse offerecimento foi ao 
ponto de abandonar o Sr. Luiz Domingues o 
projecto .elo nobre deputado, para assignar 
novo proJecto com o Sr. Eduardo Ramos. 

Entretanto o nobre deputado quer conver
ter essas simples cortezias em arma formida
vel, com que pretende e magar companheiros 
que tiveram a hombridade de accentuar as 
suas di vergencias, tratando entretanto o no· 
bre deputado com a delicadeza a que s. Ex. 
faz jus pela sua intelligencia, pelos seus ta
lentos, pelos seus dotes puramente cere
braes. 

Eu penso que tenho respondido ás inver
ilades com que S. Ex. terminou a sua oração; 
penso que a Camal'a, não me conhecendo 
pelo lado da intelligencia e rlo caracter, sen
do eu, um do. mais ob euros nesta Gamara. 
(rn1o apoiados), conhece entretanto o nobre 
deputado, felizmente para mim, e por tanto, 
deante das provas objectivas e subjecti vas 
que apresentei não pôde duvidar quanrto te
nha de dar sancção ás palavra,g do nobre de· 
patada ou ás minhas . (Muito bem, muito 
bem . ) 

O Sr. Erico Coelbo- (Este discurso 
deixa de ser publicado, tenclo sido entregue em 
tempo ao orador . ) 

O Sr. Eduardo Ramos - Sr. 
presidente1 v~ V. Ex. e a Gamara, que fui 
arrastado a tribuna muito contra a minha 
vontade, pela invocacão do meu testemunho 
nas asserções do nobre depu tado pelo Rio 
G~·ande do Sul e do illustre representante do 
R10 de Janeiro. 

Venho aqui, não acceitar o convite que 
SS. EEr. me fizeram, porque em materia de 
affirmações cada uma está e deve ficar de 
baixo da exclusiva salvaO'uarda da honorabi
lidarle rlaquelles que as e

0

mlttem . 
Vir dar o meu testemunho seria inflin"ir 

todos os estylos da cortezia pa~a taxar de 'fu. 
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veridica qualquer das affirmativas de um ou 
de outro cavalheiro. 

As questões estão bem esclarecidas . A 
:propria estructura do projecto do illu tre 
deputado o Sr . El'ico Coelho. em sua exposi
ção prelim inar e nas reservas das assigna
tura , naua á historia da intervenção pes
soal dos membros da commissão e r1à a me
dida. da responsabilidade que cada qual quiz 
tomar para si e em sua coUaboração. 

O SR. l\LIBTms CosTA. - Diz V Ex. muito 
bem: a propria estructnra material do pro· 
j ecto e seus accident.es . 

O SR . EDUARDO RA111os- Não me é preciso, 
portanto, sahir dahi . -W.m que tões de digni
dade, das que ora se aventa.m professo, 
Sr. pre idente. a mesma doutrina •1o jurista 
Bella.rio. no 11Ie1·cador rle Veneza , do immorta l 
poeta inglez:-«é impossivel intervir sem nos 
aventurar-mos a cortar ao devedor compro
mettido a libra de carne, sem 1lerramar a 
gotta do sa.ngue que não é licito \erter sem 
o:ffensa do decoro e da lei» . (Jiu.ito bem.) 

Consultada . a Gamara concede a exone
ração pe'lida pelo Sr . Erico Coelho, de mem
bro da Commissão de Constituição, Leg isla.ção 
e Justiça . 

O Sr. Presidente - Nomeio para 
substituir o Sr . El'ic;, Coelho, o Sr. Sebastião 
de Lacerda . 

Em seguida i;:ão successivamente postos a 
votos e approvados os ,eguintes: 

Reque;·imentos 

Do Sr. Junqueira Ayres, pedindo o adi a
mento da discussão dos projectos ns. 11. de 
1894 e 53, de 1895, que regulamentam o 
art . 6° da Constituição, para virem á dis
cussão junta.mente com o que apresentar a 
Commissão Parlamentar l\Iixta, encarregada 
de ass urnpto. 

Do Sr. Paulino de Sou1.a Junior , reque
rendo que o projecto n . 11, de 1894, e o 
substitutivo a elle apresentado, voltem á 
Commissão de Con tituição, Legislação e Jus
tiça, 1.fim de r1ar parecer sobre o conteúdo 
dos mesmos projectos . 

E' a.nnunciada a votação do projecto n.69, 
de 1895, ;iutorisa.ndo o gornrno a abrir um 
credito upplementar de 600 :000.' á verba. 
do n. 38 do art. 2° da lei do orça,rriento vi
gente (3" discussão). 

E' posto a votos e approvado em 3" dis
cussão, e enviado á Commissão de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO N. 69 DE 1895 

O Congressa Nacional .decreta: 
Art . l .° Fica o go\erno autorizado a abrµ' 

um credito supplementar de 600 :000 , para 
occoner ás despezas a lazer até o mez de se
tembro do p1·esente exercicio, pela. verba do 
n . 38 do a r t. 2° da lei do orçamento vi
gente . 

A1·t. 2 . •Revogam-se as disposições em con
tl'ario . 

E' annunciada n. votação rl o projecto n . 25, 
de 1895, concedendo á Empreza Industrial de 
Melhoramentos no Brazil, cessionaria da Es
trada de Ferro de 1-azareth ao Crato. proro
ga ção de prazo. até 31 de dezembro de 1896, 
para começo das obras de continuação da 
mesma via-ferrea (:3• rli.cussão, com o- reque
qucrimentos cios Srs . Bevilaqua e Helvecio 
Monte) . 

São sll.ccessi vamen te postos a votos e ap
provados os seguintes 

Requerimentos 

Do Sr. José Bevilaqua, pedinrlo que o pro
jecto n. 25, de 1895 referente á concessão da 
li:strada rle Ferro de -azaretll ao Crato, vá à 
commissão de obras publica. e colonisação, 
afim de int!"rpor parecer, visto que nilo ha o 
menor e clarecimento á Gamara sobre a con
veniencia ou legitimidade desta emenda ad
dit iva a outro projecto; 

Do Sr. Helvecio Monte, pedindo que o pro
jecto n. 25, de 1895, concedendo á Empreza 
Industrin.l de Melhoramentos do Brazil, ces
sionaria da Estrada de Ferro de Nazareth ao 
Crato, e que pede prorogação de prazo para 
começo das ditas obras, vá á comrni são de 
orçamento, para dar sobre elle parecer . 

E' annunciacla a votação do parecer n. 26, 
de 1895, coo iderando em vigor o decreto 
º.:. 1 .024, de.14 de 1~oyemb1·0 de 1890, e que 
nao con tra1•ia pr111c1p10s nem preceitos consti
tucionaes a competencia para manter e admi 
ni trar o deposito publico do Oistricto Fede
r al, no modo regulado naquelle decreto . 

O SR. PRESIDENTE-Este parecer origina
se de um requerirnento ap1·esentado na sessão 
de 22 de maio, trata ndo-se do projecto 
n . 188 requerirnento que pedia, quanrJo a 3• 
discussão ia ser encerrada, que o projecto 
fos -e enviado á comm issão de justiça para in
terpor parecer dizendo do valor legal do de
creto n. l .024, de 1890. 

Em seguida é posto a votos e approvado o 
seguinte 
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PARECER N. 26 nm 1895 

A commi são de con tituiçâo, legi lação e 
ju tiça., a que foi presente o projecto n. 1, ~. 
de !894, para dar parecer nos termo do re
quel'imento do Sr. deputano O·car Godoy e 
outros, sobre 

"'º valor legal do decreto n. 1.024. de 14 do 
novembro de 1890; - o da. competencia para 
manter e administrar o deposito publico do 
Districto Federal>, 

pen:a que, esse decreto, promulgado· pelo 
Governo P1·ovisorio, continúa a ser lei, como 
os actos emanados daquelle governo, em
quanto o Poder Legislativo. no que llle com
pete, não decretar dispo~ições em contrario. 

Quanw ã. competencia,- a que e refere a 
segunda pa.rte do requerimento, no modo re
gulado naquelle decreto, não contraria prin
cípios, nem preceitos constituciouaes. 

Opinando assim, a commissão se ab tém 1le 
con ·iderar outros aspecto· d quella lei onde 
muito havi& que notar, :.<i o objecto 1lesta 
coo ulta putles-e estender-se além do ponto 
assignalados no requerimento que lhe deu 
origem. 

O Sr. Pr sidente- Nafórma.do Re
gimento, darei pal"d ordem do dia de amanhã 
o projecto n. 188, de 1894. 

E' annunciada a votação do proj Pcto n. 74, 
de 1895, isentando do pagamento dos impos
tos de importação os mater1aes importados 
pela· int ·ndencias municipaes para sanea
mento e canalisação de agua p<>tavel e para 
o erviço de illuminação publica; e pelos esta
belecimentos de en::;ino gr<1.tuit.o (3• discussão); 

O Sr. Presidente-Este proje.cton. 
74, de 1895, é um substitu1tivoo:tret·ecido pela 
commissão de fazenda acrnal ao de n . 7i B, de 
1894, ao qual t'omm apresentad·t:> diver·a· 
emendas de que con ta no impresso n. 74, 
de 1895. 

'A este ui timo projecto foi o:fferecido um 
substitutivo pelo Sr . Ara.ujo Góes e outro;;, 
em tudo igual ao project.o da co10missão de 
fazenda de te anno, ~t;1 belecen 10 ómente a 
isenção para o· e tado , de tran ·portes rlo 
oujecto que importarem. A sim salvo re
clamação em contmr10, vou pôr <~ votos em 
primeiro logar o subst1tuvo do 81' . Aruujo 
Góes e outros. 

O Sr. Gonçalves Ra:nios (pela 
ordem) re iuer preterPncia na votação para a 
emenda o.tfdrec1da pelo Sr. Nilo Peçanlla e 
outros ao pPojecto n . 77 B, de 1804 . 

Consultada, a Gamara concede a preferen
cia pedida.. 

O ~r. Pre"ideo'te - A emenda a 
que ~e retare o Sr. Gonçalve Ramos é a se
guinte (lê) : 

< Fica. o Poder Executivo aut.ori,ado a isen
tar do pagamento rle impostos ad uanPiros , e de 
fretes nas es tradas de ti· rro da União. todo o 
mawl'ial importado pelas municipalid ides, 
pa1·a saneamento e cana.Li ação de agua po
ta v.-1. nas cidades que ca!'ecerem destes me
lhoramento . 

ala da. se sões, 26 de novembro de 1894 . 
- Nito P eçanha.- Sebastir7o rte L acerdGi.
Barros Franco Jimior. - Eu:;ebio de Queiroz.
Silva Costa . - Urbaao Marcondes .-Ernesto 
Bra;;ilio.-C,,sta A;;evedo. - Cincinato Braga . 

O Sr. Bevilaqua (pela ordem) re
quer que se submetta a votação por partes, . 
o quH diz respeito a isenção de impostos e o 
que diz respeito a fretes de estradas ele ferro . 

O ~r. Preeidente declara que a 
emenrla cuja prefür··ncia e acaba de pPdir, 
encel'!·a a mesma disposição que o projecto 
p1focipa.l , menos a isenção par·a es tabeleci
mento ue ensino gl'atuito, e que, em substi
tuiçiio rlessa subven<;ão do pr• je.-to, accresce 
ai enção de fr~t,.s nas estl'adas de ferro. 

Em ·eguida é poJta a votos e rejeitada a 
emen•1a offel'ecida pelo Sr . Nilo Peça.nha e 
outros ao pro,jecto n. 77 B, de 1894. 

P sto a votos, é approvado o eguinte pro
jecto ~ub;;titutivo ao projecto n . 74, de 1895: 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 São isentos do pagamento de im

posto de consumo, expediente e armazenagem 
as macbina e materiaes importados : 

L 0 , pelo e-ta.dos ou município : 
a) para saneamento e canalisação de agua 

pntavel ; 
b) par... o ser viço de illuminação publica ; 
2 ." pelas empreza que contractarem ou ti

vel'em contractado ta.es serviç •s. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con

trario . 

S. R . - Sala das sessões, 27 de junho de 
1895 .-Araujo Góes. - Trindade.-CoeUio.
Lisboa.-Sitva Mari~.- F~rnandes Lima. 
Rachei Cavalcaflti . - Carlos Jorge. 

O Sr. Urbano de Gou.. veia 
(pela ordem) requer verificação de votação. 

Procedenrlo-se a verifti.;açã.o, reconhece-se 
terem votado a favor do substitutivo cio Sr. 
AraujoGóes e outros 64 e contra 40 Srs. depu
ta.dos. 
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O Sr. Presiden.1:e- A votação ac- · O parlamento devia fechar as portas .a.pre
cusa. a presença de 104 srs. deputados . Não tenções desta ordem, deixando á policia a. 
ba numero. Vou mandar procederá chamada. prohibição dos outros jogos. 

Procedendo-se á chamada verifica-se a pre- O SR. FREDERICO BorGES- V. Ex lêu o pa-
sença de 117 Srs. deputados. recer ? 

O Sr. Presidente - Responderam 
á chamada 117 Srs. deputados, mas evidente
mente não ha numero no recinto, pelo que a 
bem da ordem dos trabalhos, ad io a votação 
do projecto n. 74, de 1895, e passa-se a ma
teria em discussão. 

Na orrlem do dia rle hoje, acha-se inscripto 
o projecto n. 32 A, de 1892, mas não havendo 
numero sufficiente de exemplares distribui
dos do mesmo projecto retiro-o da d.iscu -ão 
conforme está indicado na orrlem do dia e 
isto salvo r eclamação da Gamara . (Pa~1sa.) 

Não havendo reclamação, passa-se a nova 
materia em discussão. 

P discussão do projecto n. 75 A, de 1895, 
concedendo á Irmandade do Santissim Sa
cramento da Candelaria tres loter ias de 
1 .000:000$, cada uma, em beneficio das obra.s 
par a conclusão do tempo. 

O Sr. João Penido-Nüo ha de ser 
com o meu voto que ha de p:i. sa.1· e-te pro
jecto inconstitucional e immoral. Inconsti
tucional porque, separada a Igreja do E tado, 
o Parlamento não póde absolu tamente füvol' 
recer nenhuma cont'raria; immoral, porque o 
jogo das loterias é a peior praga que persegue 
um paiz. 

Desgraçado do paiz que, para ter obras de 
arte, ou para fazer caridade precisa da im
moralidade do jogo das loterias . O jogo elas 
loterias ~ peior do que o.s j ogos prohibiclos 
pela policia, é peior do que o jogo dos bichos, 
é peior do que o baccarat, do que a rolet.a., 
porque esses jogos limitam-se a pequenos po
vos, ao posso que o jogo das loterias perse
gue as economias do pobre desde o Alto Ama
zonas até o estreito de Magalhifos . 

o SR. SÁ. PEIXOTO-No Alto Amazonas não 
ba jogo de lot erias. 

O Sa. JoÃo PENID0- 0 jogo foi uma inven
ção do diabo (risos) . A humanidade tem ten
dencia para o jogo. Ora, si o Parlamento aca
r oçoar essas tendencias, onr1e iremos p<trar ~ 
Eu como velho patriota, fico triste sempre que 
vejo apresentar- se projectos desta natureza. 
Si não podemos fazer caridade sinão á custa 
do jogo, prefiro que a caridade não appareça. 

O jogo das loterias é peior elo que a fome, 
a peste e a guerra. 

O SR. BEVILAQUA- Porque é permanente. 
O Sa. JoÃo PENIDO- E' permanente e a;;

sola a economia de todo- . 
Camara V. II 

O SR . João PENIDO-Li, mas o que é que 
não se endeosa ~ Até o diabo é endeosaclo 
hoje. (Riso .) 

O SR. MILTox- 0 que V. Ex. devia fazer 
era contestar o parecer . 

o SR . JoÃo PENIDo-E' o que estou fazendo. 
Até comecei por dizer que elle era inconsti 
tucional. (Apoiados . ) 

o SR. MILTO~-Isto é o:que elle não será. 
o SR. JOÃO PEXIDO- E'. sim senhor. E. 

além de ser inconstitucional, si elle tem por 
fim auxiliar a um culto, nem mesmo assim 
eu dou-lhe o meu voto, porque embora ca
tholico sincero, entendo que o culto i;;ó é re
speitado quando o sustenta a fé e não o jogo 
(apo~ados) ; e si é para fim rle caridade, pre
firo que não haja caridade si a caridade tiver 
de depender do jogo . (Muito bem.) 

Sei bem que não sou competent e para dis
cutir com o nobre deputado pela Bahia, mas -e 
minha convicção é tão profunda que não ha 
nada que a possa al terar. Elia não é de hoje; 
durante nove annos que f'ui deputado nunca 
votei por uma. loteria, e contim:_arei anã? 
não votar, ass1m como tambem nao votarei 
por nenhuma. pensão que não seja por servi
ços de sangue . 

E, como omeu reportorio é mui~o pequen.o, 
dou-me por satisfeito com o que d isse . (Jllu.ito 
bem.) 

O Sr. Tbo1naz Cavalcau"t,i -
Sr . presidente . não venho á. t:ibuna pro
priamente para discutir o p_ro.1ecto . Para 
mim elle não devia ser acceito pela Mesa 
(apoiados), porque é um projecto francamente , 
taxa.tivamente inconstitucional. (r1poiados e 
nao apoiaclos.) 

Esse projecto , Se . presidente, fere de frente , 
sem o desvio e os rodeios por que está ela 
borado o seu parecer de commissão, o § 7° do 
art . 72 e n. 3 do art. 11 c'l a Constituição. 

Não querendo discutir um assumpto, que 
julgo inconstitucional, mando ó. :.resa um re
querimento para que seja consultada 1!- Com
missão de Legislaçü,o e Justiça n, respeit o el a 
constitucionalidade deste pt•ojecto . (Muito 
bem.) 

Vem á :.resa, é lido, apoiado e posto con
junctamente em discus&"io o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o pro.;ecto n . 75, de 1895, vá 
á Commissão de Constituição, Legislação e 

55 
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·- - ----- --- -
Votação do projecto n . 188, de 1894, de

terminando que tenha entrada no Thesouro, 
como re.:e1ta, a renda do Deposito Publico~ 

S. R.- Sala das sessões, 28 de junho de 1895. marca vencimentos aos respectivos funccio-
Thoma:; Cavalcanti. narios e autorisa a abertura do credito ne

Justiça, afim de dizer si tal projecto póde ser 
admittirlo, em vista do§ 7° do ~rt . 72 e n . 3 
do art. 11 da Constituição . 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vem á Mesa a seguinte 

Declaraçc"io 

cessario para indemnisaro depositario publico 
de diversas despezas, conforme a liquidação 
que o governo fizer . (3" discussão.) 

Votação do projecto n. 74, de 1895, isen
tando dos impostos de importação os mate
riaes importados pelas intendencias munici
paes, para saneamento e canali sação de agua 
potavel e para o serviço de illuminação pu
blica. e pelos estabelecimentos de ensino gra
tuito (3" discussão); 

l " discu são do projecto n. 72, de 1895, 
Sala das se sõe~, 28 de junho de 1895. - autorisando o Poder Executivo a reorganisar 

José Ignacio. o serviço das repartições de Fazenda sob as 

Declaro que votei contra o pedido de dis· 
pensa de membro da Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça, füita pelo depu
tado Erico Coelho . 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N . 67 A - 1895 

A.mnistia desde já todas as pessoas qve directa 
ou indirectamente tomaram parte nos factos 
occo1·ri los a 1 de maio de~te «nno no Estado 
das .!llagôas 

A commissão de constituição, legislação e 
justiça narla tem a oppõr ao projecto n . ()7, 
de 1895 . 

S.tla das commissões, 27 dejunho de 1895. 
- F. Sorlri. presidente. - Etluardo Ramos, 
relator,- Medeiros e Albuquerque . - F. To
lintino . - Martins Costa Junior . - Lu i:; Do-
mingues. 

N . 67 - 1895 

O Congresso 1 acional decreta : 
Artigo u o ico. Ficam amnistiadas, de. de já, 

todas as pessoas que, clirecl;a ou indirecta
mente, tomaram parte nos factos occorridos 
a 1 de maio deste anno, no estado das 
.Alagôas. 

Sala das sessões , 18 úe junho re 1895.
Araujo Góes .- Fernanrles Lima. - Cai-tos 
Jorge . - Paitla Guimarc'"les . - Octaviano Lou
reiro . - Gouveia Lima.-Al·1Jes de Castro .
Cunha Lima. - Augusto Severo - Tavares d.e 
Lyra . - Francisco Gurpet .- M. Gaetano .
Ignacio Tosta .- A . Milton. - Poranho' Mon
teneyr·o. - Char.eaubrianrl - Hermenegildo de 
Morae s. - C. Cintra . - Hetvecio Monte . 

base; que indica; 
l" discussão do projecto n. 10 A, de 1893, 

adiando a discussão elo projecto n. 10, deste 
anno, que enumera os bens não sujeitos á 
penhora, at.é que seja discutido o projecto 
do codigo civil; 

\a discussão do projecto n. 75 A, de 1895' 
concedendo á frmaorlade elo Santíssimo Sacra
mento da. Candelaria tl'es loterias de 
1.000 :000., cada uma, em benefido das obras 
J.Jara cooclusao do templo; 

Discussão do parecer n. 76 , de 1895. reva
li<lnndo em favoe da nova Companl1ü1.Estrnd<t 
de l•'erl"o l:i:streito e S. Francisco ao Chopim :i. 
concessão a que se refere o decreto n. 896 de 
18 de outubl"o de 1890, nos ter·mos cio respe
ctivo conlracto, com o voto em separado do 
8r . Iartios Costa; 

3" discm;são do 13rojecto o . 133 B, de 1893, 
unifol'misando os venc'itnentos dos emprega
dos d;1s Secretarias de Estado e de outr>1s re
partições federaes. ( Rerlacção pa.ra 3" discus
são do projecto n. 133 A, de 1893); 

:-i" úiscus~ão do projecto n. 5 ,\, de 1895, 
rlisp1~nsando do concur~o lit.terario todos os 
füncciona rio:< rias r·epartições cio Cor"l'eio, no
m0a.·los a té 29 do uuvembl"O de 1894; 

Di. cus~ãu nnica do pt"oje.·to o 33 de 1895, 
autnrrsan•ln o Poder EXP,•!tlli\·o a conc'der ao 
bach:u·et :'lla11oel Porphir·o de Oliveira San
to~ • .iui :1, seccional do Estado rio Rio Grande 
rlv Nor·t ·.um nnno de licença, com ordenado; 
para tratar de su11 saude onde lhe convier' 

Discussão unira do projecto n. 52, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a m<rnd~r 
contar, piu·a os e!Teitos da jubilação no Jogar 
de lente do Gymnasio NacioD<\l, o tempo em 
qu servi u na Al'lll<tda Nacional o 1° cirur
g iã.o refo rmado Dr. Joaquim Monteiro Cami
nhoá.; 

O Sr. President.e - Ach •ndo-se Discassã0 unica do pro.ieclo n . 95, de 1893, 
adeantarla a. hora, designo para amanhã a se· conce1lt>ndo a O. Fr .. nci,;ca. Amali,l Bitten
guinte ordem do dia: . ;iourt Cardoso, vinva do desembargador Fran-
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cisco José Cardoso, a pensão annual de 
1 : 200._ por sua ~da; . 

Discussão umca elo pro.iecto n. 214 A, de 
1893 concedendo a viuva do Dr. Antonio rla 
Cru~ Cordeiro Junior a pensão anaual de 
2:400 000; 

Discussão unica do projecto n. 22 A, ele 
I895 considerando para todos os effeitos, 
com~ si fosse contra- almirante gradu,ido a 
reforma concedid:i. por decreto de 3 de feve
reiro de 1894 ao vice·alrnirante graduado 
José Luiz Teixeira. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minu
tos. 

A.CTA DE 29 DE JUNHO DE 1895 

(Presidencia do Sr. Tavares de LIJra 
3• secretario) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Tavares de Lyra, Alencar 
Guimarães, Sá Peixoto, Matta Bacellar, Bricio 
Filho, Costa Rodrigues, Eduardo de B~rrêdo , 
Frederico Borges, Thomaz Cavalcant1, Au
gusto Severo, Junqu_eira ~yres, José Mariano, 
Luiz de Andrade, Corneho da Fonseca. Car
los Jorge, Santos Pereira, Milton, Manoel 
Caetano, Flavio de Araújo. Paranhos Monte
ne!Tro. José Carlos, França Carvalho, Belisario 
de ºsouza, Euzeb.io de Queiroz, Lima Duarte, 
Carvalho Mourão, João Penido, Ferraz Junior, 
Alvaro Botelho, Leonel Filho, Octaviano de 
Brito, Rodolpho Abreu, ManoPl Fulgencio, 
Paraizo Cavalcanti, Li.ndolpho Caetano, Car
los das Chagas, Costa Machado, Paulo 
Queiroz, Domingues de Castro, Vieira de Mo
raes Francisco Glicerio, Alves de Castro. 
Ovídio Abrantes, Urbano de Gouveia. Luiz 
Adolpho, Mariano Ramos, Caracci.olo, i:auro 
Müller, !Jaula Ramos, Francisco Tolentmo e 
Emílio Blum (51) . 

Deixam de comparecér com causa partici
pada os Srs . Rosa e Silva, Arthur Rios, Costa 
Azevedo, Thomaz Delfino, Coelho Lisboa, Fi
Jeto Pires, Gabriel Salgado, Enéas Martins, 
Benedicto Leite, Luiz Domingues, Gustavo 
Véras, Gonçalo de Lagos, Torres Portugal, 
Ildefonso Lima, João Lopes, Pedro Borges, 
José Bevilaqua, Tolentino de Carvalho, 
Gaspar Drummond, Miguel Pernambuco, 
Clementino do Monte, Zama. Augusto de 
Freitas, Neiva, Francisco Sodré, Eduardo 
Ramos, Paula Guimarães, Vergue de Abreu, 
Rodrigues Lima, Marcolino Moura, Atha;vde 
Junior, Galdino Loreto, Torquato Moreira, 

Lopes· Trovão, Oscar Godoy, Alcindo Guana
bara Lins de Vasconcellos, Fonseca Portella
Silvà Castro, Nilo Peçanha, Julio Santos, Re, 
bastião de Lacerda, Ponce de Leon, Urbano 
Marcondes, Almeida Gome.s, Landulpho de 
Magalhães, João Luiz, Vaz de Mello, Mon
teiro de Barros, Chagas Lobato, Gonçalves 
Ramos, Fortes Junqueira, Francisco Veiga, 
Lamounier Godofredo. Ribeiro de Almeida, 
Ferreira Pires, Valladare , Cupertino de Si
queira, Theotonio de Magalhães, Pinto da 
Fonseca, Olegario Maciel, Lamartine, .Al
fredo Ellis, Almeida Nogueira, Dino Bueno, 
Gustavo Godoy, Aiolpho Gordo, Moreira 
da Silva, Herculano de Freitas, Paulino 
Carlos, Cincinato Braga, Xavier do Valle, 
Almeida Torres, Angelo Pinheiro e Pe
reira da Costa. E sem causa os Srs. Lima 
Bacury, Augusto Montenegro, Carlos de No
vaes, Hollanda de Lima, Viveiros, Christino 
Cruz, Anisio de Abreu, Nogueii·a Paranaguá, 
Arthnr de Vasconcellos, Pires Ferreira,Fran
cisco Benevolo,Hel vecio Monte, Francisco Gur
gel. Cunha Lima, Silva Mariz, Tri~dade, G_ha
teaubriand, Arthur Orlando, Martms Junwr, 
Pereira de Lyra, Coelho Cintra, Arminio Ta
vares, Marcionilo Lins, Lourenço de Sa, Me
deiros e Albuquerque, Gonçalves Maia, Fer
nandes Lima, Araujo Góes, Rocha Cavalcanti, 
Qctaviano Loureiro, Olympio de Campos, Me
nezes Prado, Geminiano Brazil, Gouvêa Lima, 
Tosta, Aristides de Queiroz, Leovigildo Fil
aueiras . José lgnacio, Tolentino dos Santos, 
Sebastião Landulpho, Cleto Nunes, Antonlo 
de Siqueira, Serzedello Corrêa, Americo de 
Mattos. Alberto Torres, Erico Coelho, Agos
tinho Vida,l, Ernesto Brazilio, Barros Franco 
Junior, Paulino de Souza Junior, Mayrink, 
Campolina, Luiz Detsi., Arthur Torres, Simão 
da Cunha, Domingos de Moraes, Casemiro da 
Roera, Costa Junior Bueno de Andrade, Pa
dua Salles, Alberto Salle ·, Furtado. Hermene
gilrl o rle Moraes, Lamenha Lins, Brazilio da 
Luz, FonsecLc Guimarães, Martin Costa, Mar
çal Escobar, Apparicio Mariense, Rivarlavia 
Corrêa, Victorino Monteir.o,Aureliano Barbo
sa, Pinto da Rocha, Vespasiano de Albuquer
que, Francisco Alencastro e Pedro Moacyr. 

O Sr. Preside nte - Responderam 
a chamada, apenas 51 Srs. deputados. 

Hoje não ha sessão. 
Designo para segunda-feira, I de julho, a 

ordem dia, designada para hoje, isto e: 

Votação do projecto n. 188, de 1894, deter
minando que tenha entra.da no thesouro, 
como receita, a renda do Deposito Publico ; 
marca v encimentos ao· resp ·ctivos f1.ncr-iona
rios e autorisa a abertura do credito necessa
rio para indemnisar o deposita.rio publico de 
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diversas.de;ipeza.§l, :conforme a liquir1ação que 
o go;v,erno. fizer (3• .discussão) ; 

Vot.a~ão do ·projecto n. 74, de Hl95, isen
tan~o ·do .pagam~nto rl_os impostos de impor
taçao· os matertaes Importados pelas inten
tancias mnnicipaes, para saneamento e 
camalisação de a;gua potavel e para o serviço 
de illuminação publica ; e pelos e~tabeleci
mentos de ensino gratuito (3' discussão) · 

1• d.íscussão do projecto n . 72, de i 895, 
autor1sando o Poder Executivo a reoraanisar 
o serviço das repartições da fazenda" ~ob as 
bases que indica; 

1' discussão do projecto n . 10 A, de 1893 
adiando a discussão do projecto n . 10. rlest~ 
anno, que enumera os bens não sujeitos á 
penhora. até que seja discutido o'projecto do 
Codigo Civil ; · · 

1• discussão '·do prQjecto n. 75···A, de 1895, 
concadendo á 'Irmandade do Santíssimo Sacra
mento da ·· Candelaria tres loterias de 
l.POO:Oü'D$, cada uma, em beneficio das obras 
pa:ra eoncl'nsão do templo ; 

Discussão do parecer n. 76, de 1895, reva
lirlando em favor da nova Companhia Estrada 
de f? erro Estreito e S . Francisco ao Chopin a 
concessão a que se refere o decreto n. 896. de 
18 dP outubro r1e. 1890, no~ termos do re~pe
ctivo contt•acf.o. coin o voto em sep~.rado dv 
Sr. Martins Costa ; 

~· dis~ussão do projecto n. 133 B, de 1893, 
umform1sando os vencimentos dos emprecra
dos das secretarias de Estado e de outras ~e-

partições federaes. (Rerlacção para a 3·' dis· 
cussão do projecto n. 133 A, de 1893 ); 

3 ' discussão do projecto n. 5 A, de 1895, 
dispensando do concurso litterario todos os 
funccionarios das repartições do correio, no
meados até 26 de novembrr1 de 1894 ; 

Discussão unica do pro,iecto n. 33, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a conceder ao 
bacharel Manoel Porphirio de Oliveira Santos, 
juiz seccional do estado do Rio Grande do 
Norte, um anno de licença., com ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe convier ; 

Discussão unica do projecto n. 52, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a mandar 
contar, para os eft'eitos da jubilação, no lagar 
de lente do Gymnasio Nacional. o tempo em 
que ser·viu na, armada nacional o to cirur
gião reformado Dr. Joaquim :Monteiro Cami· 
nhoá; 

Discussão unica do projecto n. 95, de 1893, 
concedenr1o a D. Francisca Amalia Bitten
court Cardoso, viuvado desembargador Fran
cisco José Cardoso, a pensão annual de 1:200$ 
por sua vida; 

Discussão unica do projecto n. 214 A, de 
1893, concedendo á viuvaclo Dr. Antonio da 
Cruz Cordeiro Junior a pensão annual ele 
2:400$000; 

Discussão unica do projecto n. 22 A, de 
1895, consi'lerandd pa1•a todos os eft'eitos, 
como se fosse contra-almirante graduado. a 
reforma concedida por decrato de 3 de feve
reiro de 1894,ao vice-almirante graduado José 
Luiz Teixeira, 
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