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– Sobre os vencimentos dos empregados e operarios do 

laboratorio do Campinho. Pag. 68.  
– Idem a pretenção do capitão-tenente Napoleão João 

Baptista Level. Pag. 236. 
– Idem os empregados paisanos da repartição de quartel-

mestre general. Pag. 336. 
 

DAS COMMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E DE ASSEMBLÉAS 
PROVINCIAES. 

 
– Sobre uma resolução da assembléa legislativa de S. 

Paulo de 1 de abril de 1875. Pags. 88 a 90. 
– Idem idem idem provincial do Rio de Janeiro 

relativamente á reforma do 1º sargento Arnaldo Luiz Zigno. Pag. 
489. 

 
DA COMMISSÃO DE PENSÕES E ORDENADOS 
 
– Sobre o meio soldo de D. Candida Thereza França e D. 

Anna Thereza França. Pag. 108. 
– Idem a licença do desembargador honorario Jeronymo 

José de Campos Curado Fleury. Pag. 185. 
– Idem idem. Pag. 299. 
– Idem os carteiros do correio geral da côrte e os das 

administrações das capitaes das provincias. Pags. 415 e 446. 
 

DA COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
 
– Sobre a eleição de um senador pela provincia da 

Parahyba. Pags. 462 a 465. 
 

DA COMMISSÃO DE EMPREZAS PRIVILEGIADAS 
 
– Sobre o privilegio para a fabricação de sulphureto de 

carbono. Pags. 185. 
– Idem a isenção de direitos de importação para o material 

destinado ao serviço da navegação fluvial do Maranhão. Pag. 254. 
– Idem a construcção de casas denominadas – Evoncas. 

Pags. 555 a 557. 
 

DA COMMISSÃO DE FAZENDA 
 
– Sobre a pretenção do alferes honorario Candido da 

Fonseca Galvão. Pag. 185 
– Idem idem de Antonio Candido da Fontoura, herdeiro do 

finado Firmino Luiz Gomes de Abreu. Pag. 299. 
– Idem a proposição da camara dos deputados fazendo 

extensiva á irmandade do SS. Sacramento de Nossa Senhora da 
Candelaria a isenção mencionada no art. 3º do regulamento de 16 
de Abril de 1842. Pag. 511. 

– Idem os vencimentos dos fieis do thesoureiro da 
recebedoria.  

– Idem o meio soldo de D. Candida Thereza França e D. 
Anna Thereza França. Pag. 590 

 
PENSÃO: 

– Rejeição da proposição da camara dos deputados 
declarando que a pensão que ora percebe o tenente honorario do 
exercito Manoel Antonio da Silva deve ser paga de conformidade 
com a nova tabella dos soldos em vigor. Pag. 42. 

 



 
PENSÕES A SERVIDORES DO ESTADO: 

– Adopção para ser remettido á outra camara, indo 
antes á commissão de redacção, do projecto do senado 
relativo ás pensões concedidas aos servidores do Estado em 
sua vida. Pag. 498. 

 
PRESCRIPÇÃO 

– de divida e exames em varios lyceus: 
– Votaram-se e foram successivamente rejeitadas, 

para serem remettidas á camara dos deputados, as 
proposições da mesma camara, n. 44 de 1880, relevando a D. 
Cesaria Maria do Nascimento a prescripção em que incorreu 
afim de habilitar-se para poder receber o meio soldo que lhe 
compete; ns. 148, 149, 150 e 151 de 1879, determinando que 
os exames feitos nos lyceus de Aracaju, mineiro e de Maceió 
e no gymnasio pernambucano serão aceitos nos cursos 
superiores do Imperio e n. 153 do dito anno determinando que 
o lyceu da Bahia gozará de todas as prerogativas concedidas 
ao collegio de Pedro II. Pag. 59. 

 
PROPOSIÇÕES: 

– Da camara dos deputados sobre a reforma dos arts. 
266 e 267 do codigo criminal a respeito de damno e incendio. 
Pags. 40 a 42. 

– Idem concedendo ao conselheiro Guilherme Schuch 
de Capanema privilegio por 10 annos para fabricação de 
suphureto de carbono. Pag. 67. 

– Idem sobre o contrato para a illuminação a gaz na 
cidade do Rio de Janeiro. Pag. 107. 

– Idem sobre um credito ao ministerio da agricultura. 
Pag. 135. 

– Idem sobre a receita geral do Imperio. Pags. 174 a 
176. 

– Idem sobre um credito supplementar e extraordinario 
ao ministerio da fazenda. Pags. 184 a 185. 

– Idem sobre a aposentadoria do carcereiro da cadeia 
da cidade do Assú (Rio Grande do Norte). Pag. 354. 

 
PROPAGAÇÃO DE PRAZO: 

– Approvação em 2ª discussão para passar á 3ª, da 
proposição da camara dos deputados, prorogando por mais 10 
annos o prazo concedido a João José Fagundes de Rezende 
e Silva para encetar os trabalhos da lavra de ouro nos rios 
Cayapó e outros. Pag. 4. 

– 3ª discussão da proposição n. 76 prorogando o prazo 
concedido a José Fagundes de Rezende e Silva para encetar 
os trabalhos da lavra de ouro nos rios Cayapó e outros. Pag. 
66. 

 
REDACÇÕES: 

– Sobre a licença do desembargador Vicente Alves de 
Paula Pessoa e sobre a Indemnização ao editor das 
«Memorias mathematicas» do Dr. Gomes de Souza. Pags. 58 
e 59. 

– Sobre as despezas dos ministerios do imperio, 
marinha e estrangeiros. Pags. 164 a 165. 

– Idem um credito supplementar ás rubricas 11, 12 e 
22 do art. 6º da lei n. 2910 de 31 de Outubro de 1879. Pag. 
185. 

– Idem um emprestimo da camara municipal. Pags. 
211 e 212. 

– Idem idem. Pag. 237. 
– Idem idem. Pag. 254. 
– Idem as despezas do ministerio da agricultura. Pag. 

280. 

REDACÇÕES: 
– Sobre um credito supplementar ao ministerio da 

justiça. Pag. 307. 
– Idem o contrato de limpeza e irrigação da cidade. 

Pag. 351. 
– Idem um credito supplementar ao ministerio da 

agricultura. Pag. 488. 
– Idem as contas do finado almoxarife do arsenal de 

guerra do Rio Grande do Sul, Francisco Luiz Gomes de Abreu. 
Pag. 536 

– Idem uma resolução da assembléa legislativa da 
provincia de S. Paulo elevando a 20 annos o prazo da garantia 
de juros de 7% concedida por uma lei da mesma assembléa. 
Pag. 436.  

– Idem as despezas do ministerio da fazenda. Pags. 
557 e 558. 

– Idem o orçamento da receita geral do Imperio. Pags. 
612 e 613. 

 
REPRESENTAÇÕES  

– de varios moradores e proprietarios suburbanos 
contra a demarcação ultimamente feita a cobrança do imposto 
predial. Pag. 3. 

– De varios negociantes da praça do Rio de Janeiro 
contra o projecto concedendo privilegio para o fabrico de 
sulphureto de carbono. Pag. 89. 

– De. C. Figueiras & Companhia idem idem. Pag. 164. 
– Da assembléa provincial do Ceará sobre as 

emendas approvadas pelo senado á fixação de limites entre 
essa provincia e ao do Piauhy. Pag. 236. 

– De João José Fagundes de Rezende e Silva contra 
João Baptista Carneiro e outros sobre negocios dos rios 
Parahyba e outros. Pag. 336. 

 
REQUERIMENTOS: 

 
DO SR. DIAS DE CARVALHO 

 
– Sobre um parecer em requerimento da commissão 

de marinha e guerra. Pag. 2. – Approvação. Pag. 3. 
 

DO SR. JOÃO ALFREDO. 
 
– Sobre o exame vago do Dr. Graccho de Sá Valle. 

Pag. 64. 
– Idem limites entre o Ceará e o Piauhy. Pag. 293. 
 

DO SR. CORREIA 
 
– Sobre a licença do cirurgião do exercito Dr. Manoel 

Gomes Belfort Duarte. Pag. 67. 
– Idem o assalto a um typographia e negocios de 

Santarém. Approvação. Pag. 73. 
– Idem um attentado na comarca do Jahú. 

Approvação. Pag. 237. 
– Idem negocios do Rio Grande do Sul. Approvação. 

Pag. 447. 
– Idem o tempo de serviço do capitão-tenente 

Napoleão Level. Pag. 461. 
 

DO SR. VISCONDE DE PELOTAS 
 
– Pedindo o adiamento por 24 horas da discussão da 

proposição sobre a licença ao Dr. Belfort Duarte. Pag. 87. 
– Sobre acontecimentos na cidade do Cunha. 

Approvação . Pag. 577. 
 

DO SR. SILVEIRA MARTINS 
 
– Sobre negocios do Rio Grande do Sul. Pag. 218. 

 



 
REQUERIMENTOS: 
 

DO SR. BARÃO DE COTEGIPE 
 

– Sobre uma postura da Illma. camara municipal. 
Apresentação e approvação. Pag. 241. 

– Idem impostos provinciaes na assembléa legislativa 
da Bahia. Pag. 536. – Apresentação e approvação. Pag. 537. 

 
DO SR. JAGUARIBE 

 
– Sobre o relatorio ou officio dos engenheiros da Illma. 

camara municipal. Approvação. Pag. 285. 
 

DO SR. JUNQUEIRA 
 
– Sobre negocios da Bahia. Pag. 308. 
– Idem idem. Pag. 560. 
 

DO SR. DIOGO VELHO 
 
– Sobre sociedade anonymas. Pag. 608. 
 

DO SR. DIAS DE CARVALHO 
 
– Sobre isenção de direitos de importação ao material 

destinado á companhia fluvial do Piauhy. Pag. 460. – 
Approvação. Pag. 467. 

 
DO SR. BARÃO DA LAGUNA 

 
– Sobre o cataclysmo em Itajahy. Retirada do requerimento. 
Pag. 511. 

  
RIBEIRO DA LUZ (O SR.) – DISCURSOS: 

– Orçamento do ministerio da marinha. (Sessão em 2 
de Setembro.) Pags. 17 a 22. 

– Orçamento do ministerio da justiça. (Sessão em 3.) 
Pags. 52 a 56. 

– Exame vago do Dr. Graccho de Sá Valle. (Sessão 
em 4) Pags. 64 e 65. 

– Matricula do estudante Eugenio Julio Savard de 
Saint Brisson. (Sessão em 4.) Pag. 66. 

– Orçamento geral da despeza. (Sessão em 23.) Pags. 
332 e 333. 

– Idem idem. (Sessão em 24) Pags. 351 e 352. 
– Orçamento geral da receita (art. 10). (Sessão em 5) 

Pags. 583 e 584 
– Idem idem (idem). (Idem idem.) Pags. 584 e 585. 
 

SARAIVA (PRESIDENTE DO CONSELHO) (O SR.) 
DISCURSOS: 

– Orçamento do ministerio da justiça. (Sessão em 4 de 
Setembro.) Pag. 61. 

– Assalto a um typographia e negocios de Santarem. 
(Sessão em 9.) Pag. 73. 

– Uma postura da Illma. camara municipal. (Sessão 
em 17.) Pag. 240. 

– Orçamento do ministerio da agricultura. (Sessão em 
18.) Pags. 255 a 256. 

– Orçamento geral da despeza. (Idem idem.) Pags. 
271 a 275. 

– Limpeza e irrigação da cidade. (Sessão em 22.) Pag. 
301. 

– Orçamento geral da despeza. (Sessão em 21.) Pags. 
319 e 350. 

– Idem idem. (Sessão em 25.) Pag. 361. 
– Idem idem. (idem idem.) Pag. 366. 
– Idem idem (additivos). (Sessão em 30.) Pags. 490 e 

491. 
– Idem idem da receita. (Sessão em 30.) Pags. 499 a 

510.  
– Cataclysmo em Itajahy. (Sessão em 1 de Outubro.) 

Pag. 511. 

SARAIVA (PRESIDENTE DO CONSELHO) (O SR.) – 
DISCURSOS: 

– Impostos provinciaes na assembléa legislativa da 
Bahia. (Sessão em 2.) Pag. 537. 

– Rectificação a um aparte dado quando orava o Sr. 
Affonso Celso. (Sessão em 5.) Pag. 577. 

– Orçamento geral da receita (art. 10). (Idem idem.) 
Pag. 588. 

– Idem idem (art. 7º additivo). 
– Idem idem (art. 23 additivo). (Sessão em 6.) Pag. 

596 e 597. 
– Idem idem (additivos). (Sessão em 6.) Pag. 604. 

– Idem idem (3ª discussão da proposta).(Sessão em 7.) Pag. 
606. 

 
SESSÕES 

 
Dias Senadores que 

compareceram 
Horas de 
trabalho 

Pags. 

1... 43 5 1/4 horas 1 a 13 
2... 41 4 » 14 a 39 
3... 45 1 » 40 a 57 
4... 43       3 1/2 » 58 a 66 
9... 40 4 » 67 a 88 

10... 40 4 » 88 a 107 
11... 38       4 1/4 » 107 a 134 
13... 40       4 1/2 » 134 a 163 
14... 41          4 1/2 163 a 183 
15... 41 5 » 184 a 211 
16... 42 5 » 211 a 236 
17... 38 5 » 236 a 253 
18... 33        5 1/4 » 253 a 279 
20... 38 4 » 279 a 298 
22... 36 4 » 299 a 306 
23... 35 5 » 306 a 336 
24... 42 5 » 336 a 353 
25... 37 5 » 353 a 367 
27... 43 5 » 367 a 445 
28... 43 4 » 445 a 463 
29... 43         4 1/4 » 463 a 588 
30... 45 5 » 488 a 510 
 1 de 
Out..

44 5 » 510 a 535 

2
...

40         5 1/4 » 535 a 555 

4
...

46 5 » 555 a 576 

5
...

41 5 » 576 a 589 

6
...

45         4 1/4 » 590 a 604 

7
...

40 4 » 604 a 612 

8
...

37 3 » 612 a 632 

 
SILVEIRA MARTINS (O SR.) – DISCURSOS: 

– Negocios do Rio Grande do Sul. (Sessão em 16 de 
Setembro.) Pags. 212 a 218. 

– Orçamento geral da receita. (Sessão em 2 de 
Outubro.) Pags. 552 a 554. 

–Idem idem. (Sessão em 4.) Pags. 574 a 576. 
 
SILVEIRA DA MOTTA (O SR. ) – DISCURSOS: 

– Sobre a redacção do emprestimo á Illma. camara 
municipal. (Sessão em 16 de Setembro.) Pag. 212. 

– Orçamento geral da receita. (Sessão em 29.) Pags. 
485 a 488. 

– Idem idem da despeza (additivos). (Sessão em 30.) 
Pags. 491 a 494. 

– Idem idem da receita (art. 10). (Sessão em 5 de 
Outubro.) Pags. 586 a 588. 

– Idem idem (art. 10 additivo). (Sessão em 6.) Pags. 
592 a 594. 

– Idem idem (art. 23 additivo). (idem idem) Pags. 594 a 
596. 

– Idem idem (art. 24 additivo). (Idem idem.) Pags. 597 
a 601



TEIXEIRA JUNIOR (O SR.): – DISCURSOS: 
– Uma representação de varios moradores e 

proprietarios suburbanos contra a demarcação 
ultimamente feita para a cobrança do imposto 
pessoal. (Sessão em 1 de Setembro.) Pags. 3 e 4. 

– Orçamento do ministerio da marinha. 
(Sessão em 2.) Pags. 14 e 17. 

– Idem idem. (Idem idem.) Pags. 26 a 27. 
– Sociedades anonymas. (Sessão em 20.) 

Pags. 280 e 281. 
– Idem idem. (Sessão em 27.) Pag. 434. 
– Representação contra as demarcações da 

Ilha do Governador. (Sessão em 29.) Pag. 467. 
– Sociedades anonymas. (Idem idem.) Pags. 

469 a 474. 
 

TITULOS SCIENTIFICOS 
– Foi adoptada para ser dirigida á sancção 

imperial, a proposição da mesma camara, n. 157 de 
1879, determinando que os engenheiros civis, 
geographos, agrimensores e os bachareis em 
mathematicas, não poderão tomar posse de 
empregos ou commissões de nomeação do governo 
sem apresentar seus titulos ou cartas de habilitação 
scientifica. Pag. 468. 

VIEIRA DA SILVA (O SR.): – DISCURSO: 
– Reclamando contra a alteração em um 

parecer publicado no Diario Official de 1 de Outubro. 
(Sessão em 1 de Outubro.) Pags. 511 e 512. 

 
VISCONDE DE JAGUARY (PRESIDENTE DO 
SENADO) (O SR.): – OBSERVAÇÕES: 

– Sobre uma alteração na ordem dos 
trabalhos. (Sessão em 1 de Setembro.) Pag. 4. 

– Sobre a redacção do emprestimo á Illma. 
camara municipal. (Sessão em 16.) Pag. 212. 

 
VISCONDE DE PELOTAS (MINISTRO DA 
GUERRA): – (O SR.) – DISCURSOS: 

– Credito supplementar ao ministerio da 
guerra. Pags. 62 e 63. 

– Sobre a licença do Dr. Belfort Duarte. 
(Sessão em 9 de Setembro.) Pag. 87. 

– Orçamento da guerra. (Sessão em 14.) 
Pags. 181 a 183. 

– Relatorio ou officio dos engenheiros da Illma. 
camara municipal. (Sessão em 20.) Pag. 285. 

– Licença ao Dr. Belfort Duarte. (Sessão em 
27.) Pag. 431. 

 
VOTO EM SEPARADO  

– do Sr. Fausto de Aguiar (membro da 
commissão de legislação) sobre a eleição de um 
senador pela provincia da Parahyba. Pags. 465 a 
467. 

 



SENADO 
 

76ª SESSÃO EM  1 DE SETEMBRO DE 1880
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Decreto 

prorogando a actual sessão da assembléa geral 
legislativa até ao dia 20 do corrente. – Um parecer 
em requerimento da commissão de marinha e 
guerra. Discurso e requerimento do Sr. Dias de 
Carvalho. Observações do Sr. presidente. Discurso 
do Sr. Junqueira. Approvação do requerimento. – 
Representação de varios moradores e proprietarios 
suburbanos contra a demarcação ultimamente feita 
para a cobrança do imposto predial, apresentada 
pelo Sr. Teixeira Junior. – Segunda Parte da Ordem 
do Dia. – Votação das materias encerradas. – 
Primeira Parte da Ordem do Dia. – Orçamento da 
marinha. Discurso dos Srs. Correia, ministro da 
marinha e Mendes de Almeida. – Segunda Parte da 
Ordem do Dia. – Orçamento da justiça. Emenda 
apresentada pelos Srs. Saraiva, Dantas e Visconde 
de Pelotas. Discursos dos Srs. ministro da justiça e 
Mendes de Almeida. 

 
A’s 11 horas da manhã feita a chamada, 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz 
Machado, Barão de Mamanguape, Godoy, Barão de 
Cotegipe, Visconde de Abaeté, Correia, Junqueira, 
Jaguaribe, Paes de Mendonça, Affonso Celso, 
Ribeiro da Luz, Barros Barreto, Diniz, Leão Velloso, 
Visconde de Muritiba, Visconde de Nictheroy, Silveira 
da Motta, Barão de Maroim, Leitão da Cunha, 
Lafayette, Uchôa Cavalcanti, Chichorro, Visconde de 
Pelotas, Barão da Laguna, Nunes Gonçalves, Luiz 
Carlos, Dantas e Visconde de Bom Retiro. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Barão de Souza Queiroz, F. 
Octaviano, Silveira Lobo, Sinimbú, Carrão, 
Fernandes da Cunha, José Bonifacio, João Alfredo e 
Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-
se por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Diogo Velho, Teixeira Junior, Barão de 
Pirapama, Paranaguá, Fausto de Aguiar, Antão, 
Christiano Ottoni, Cunha e Figueiredo, Mendes de 
Almeida, Vieira da Silva, Silveira Martins, Saraiva e 
Conde de Baependy. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte:  
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio do imperio, de 30 do mez 

passado, communicando em resposta ao officio do 
senado de 27 do mesmo mez, que exige, naquella 
data, da presidencia do Ceará esclarecimentos sobre 
trabalhos de qualificação de votantes nas diversas 
freguezias da mesma provincia durante os tres 
ultimos annos. – Inteirado. 

Do mesmo ministerio, e de 31 do mesmo mez, 
remettendo o seguinte: 

«Decreto n. 7815 de 31 de Agosto de 1880. 
Proroga a actual sessão da assembléa geral 

legislativa até ao dia 20 de Setembro vindouro. 

 



2                                                                    Annaes do Senado 
 
Hei por bem prorogar a actual sessão da 

assembléa geral legislativa até ao dia 20 de Setembro 
vindouro. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Agosto de 1880, 
59º da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 

O Sr. Presidente declarou que o decreto de 
prorogação fôra recebido com muito especial agrado. 

Dous officios do ministerio da guerra, 
remmetendo os autographos sanccionados da 
assembléa geral autorizando o governo a mandar 
matricular na escola da infantaria e cavallaria da 
provincia do Rio Grande do Sul os alferes Antonio Pinto 
Dias de Almeida e Boaventura Magessi de Castro 
Pereira. – Ao archivo os autographos, communicando-
se á outra camara. 

 
UM PARECER EM REQUERIMENTO 

 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, 

na sessão de 30 do mez findo o senado approvou um 
parecer da commissão de marinha e guerra 
considerando-o como requerimento. Foi um engano, em 
que todos cahimos por inadvertencia na segunda leitura 
do parecer. Tendo sido este lido antes de aberta a 
sessão, foi depois de aberta de novo lido; mas não se 
lhe prestou requerimento, foi approvado, quando devia 
ter sido discutido conjunctamente com a proposição da 
outra camara. 

Hontem a secretaria enviando-me um officio 
communicando ao governo a deliberação do senado 
para que eu o assignasse, hesitei em fazel-o, porque 
me pareceu que a materia era digna de estudo, e não 
tinha passado convenientemente. Não confiando 
bastante no meu juizo, pedi ao nosso illustrado vice-
presidente que houvesse de interpor tambem sua 
opinião S. Ex. concordou commigo em que não se 
devia expedir o officio antes de trazer o facto ao 
conhecimento do senado. Exponho, portanto, a questão 
e proponho que o parecer, que foi inconvenientemente 
approvado, como requerimento, volte á discussão. 

O negocio é de alguma importancia. O parecer 
dado sobre a proposição da camara dos deputados a 
respeito do requerimento de um militar dizia que se 
remetessem ao governo o requerimento e a proposição.

Ora, não é possivel que se dê ás proposições, 
vindas da outra camara, destino differente do que o 
preceituado pela Constituição. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – A proposição da 

camara dos deputados ou deve ser approvada ou 
rejeitada. O senado não póde demittir de si o direito de 
tomar conhecimento da proposição mandando-a ao 
governo. Não é de certo este o expediente que 
convinha adoptar-se. 

Si o parecer fosse discutido, é muito provavel 
que os nobres senadores que costumam tomar parte 
ordinariamente nos debates, o não deixassem passar 
sem algumas observações. Mas sendo considerado 
como requerimento, que ordinariamente tem por fim 
pedir informações que não costumamos negar nem aos 
membros da casa, nem ás commissões, o parecer foi 
como tal approvado. 

Desde que, porém, se reconhece que houve 
engano manifesto e o proprio parecer tem a nota do Sr. 
2º secretario declarando que ficava sobre a mesa para 
ser tomado em consideração, seria para isso occasião 
propria quando entrasse em discussão a proposição da 
outra camara afim de resolver então o senado si essa 
proposição devia ou não ser approvada ou si devia ser 
o parecer da commissão tal qual. 

Faço esta exposição ao senado e suscito a 
duvida, porque, si não está no meu arbitrio deixar de 
cumprir as suas deliberações, não é menos do meu 
dever, quando eu encontrar qualquer difficuldade, 
trazel-o ao seu conhecimento para deliberar como 
entender. 

Não sei si expliquei com bastante clareza o 
motivo da duvida, que tive em assignar o officio. O 
Senado, porém, tomará em consideração o 
requerimento que vou offerecer á sua apreciação. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
«Que o parecer da commissão de marinha e 

guerra, approvada como requerimento em sessão de 30 
de Agosto do corrente anno, seja submettido á 
discussão do senado conjuctamente com a proposição 
da camara dos deputados, a que se refere o dito 
parecer, considerando-se de nenhum effeito a 
approvação dada na supramencionada sessão. – Em o 
1º de Setembro de 1880. – Dias de Carvalho.» 

O SR. PRESIDENTE: – Por via de regra, em se 
pedindo a palavra sobre um requerimento em 
discussão, fica elle adiado. 

Mas, tratando-se agora de assumpto muito 
especial, e pedindo a palavra um membro da 
commissão, não posso deixar de dar a palavra ao nobre 
senador. 

O SR. JUNQUEIRA: – Respeito os escrupulos 
do nobre 1º secretario e estou longe de pretender 
impugnar o seu requerimento. 

Mas, tendo lavrado o parecer a que allude, é do 
meu dever dar ao senado algumas explicações. 

Veiu da camara dos Srs. deputados uma 
proposição concedendo a um tenente honorario do 
exercito, cego por uma explosão de minas em Curuzú, 
um melhoramento na sua pensão, de fórma que elle 
possa recebel-a pela nova tabella e não pela antiga, 
como lhe fóra concedido. 

A commissão, examinando a questão , verificou 
que não era da competencia do senado nem conceder, 
nem elevar pensões... 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
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O SR. JUNQUEIRA: – ...e por consequencia lavrou 

um parecer, em que se diz que não podia tomar 
conhecimento de semelhante materia, isto é, que a 
proposição da camara dos deputados não estava no caso 
de ser approvada. 

E' este o pensamento, que aliás está muito claro no 
parecer da commissão. 

Mas, existindo motivo de alta equidade em favor do 
peticionario, propoz a commissão que o senado tomasse a 
deliberação de remetter os papeis com que elle instruiu 
sua petição ao governo, unico competente para deliberar o 
que fosse de justiça. 

Eu penso, e o nobre senador pelo Piauhy me 
poderá auxiliar, que já um caso semelhante se deu em 
relação ao alferes Rufino Porphirio, que tambem obteve na 
camara dos deputados uma proposição analoga, e o 
procedimento do senado foi o mesmo que se esta dando 
com este outro honorario o tenente Silva: voltaram os 
papeis para o governo e o governo elevou a pensão do 
alferes Rufino Porphirio. 

O SR. PARANAGUÁ: – E' exacto. 
O SR. JUNQUEIRA: – A pensão foi de novo 

submettida ás camaras e approvada. 
Ora, pela leitura do parecer se vê que a commissão 

de marinha e guerra não opinou favoravelmente sobre a 
proposição da camara; pelo contrario, foi infensa á 
proposição; este é o ponto cardeal. Portanto, pelo voto da 
commissão a proposição a entrar em discussão deve ser 
rejeitada, porque diz o seguinte: 

«Pensa a commissão que não é regular que a 
assembléa geral tome a iniciativa neste assumpto, e que, 
si o exemplo fosse adoptado, todos os pensionistas, que 
estão no mesmo caso que o peticionario, fariam iguaes 
solicitações.» 

Por consequencia o parecer da commissão foi 
contrario á proposição vinda da camara dos deputados. 

Porém, por um motivo de equidade concluiu assim: 
«Mas a commissão não póde deixar de reconhecer 

que o peticionario tem bons serviços e que precaria é a 
sua posição, pois ficou completamente cego e inutilisado 
por uma explosão de minas em Curuzú, e, pois, é de 
parecer que se remettam os papeis ao governo, com uma 
cópia do presente, afim de que o governo delibere como 
fôr de justiça.» 

Si a duvida do nobre senador consiste em que esta 
deliberação de remetter os papeis ao governo seja feita 
depois da rejeição da proposição, estou de accôrdo, isto é, 
não me opponho a que a proposição vinda da camara dos 
deputados entre em discussão e seja ou não approvada; 
mas em todo o caso, á semelhança do que já se fez em 
uma occasião ou mais, se remettam os papeis com os 
documentos, que instruem a petição, ao governo, para que 
este tome uma deliberação a tal respeito. 

Parece-me que deste modo se concilia tudo, isto é, 
não damos uma rejeição pura e simples, mas, não 
podendo approvar a proposição, por inconstitucional, ao 
menos enviamos os papeis ao governo, como, repito, já se 
fez, porque o  

governo é o unico competente para elevar as pensões. 
Posto a votos, foi approvado o requerimento do Sr. 

Dias de Carvalho. 
REPRESENTAÇÃO DE VARIOS MORADORES E 

PROPRIETARIOS SUBURBANOS CONTRA A 
DEMARCAÇÃO ULTIMAMENTE FEITA PARA A 
COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Pedi a palavra para 
offerecer á consideração do senado uma representação 
subscripta por grande numero de moradores e 
proprietarios das freguezias suburbanas do municipio da 
côrte, representando contra a demarcação ultimamente 
feita para a cobrança do imposto predial, em virtude da 
disposição do § 3º n. 4 do art. 18 da lei n. 2940 de 31 de 
Outubro de 1879. 

Pela leitura que diz do projecto do orçamento 
relativo á receita, apresentado ultimamente na camara 
temporaria, parece-me que o governo imperial tomou na 
devida consideração a conveniencia da revogação da 
disposição concernente ao imposto territorial, que é 
manifestamente vexatorio e injustificavel pelo modo por 
que foi concedido e decretado. 

Cumpre, porém, reconsiderar tambem a 
autorização, conferida na mesma lei, para ampliar-se o 
perimetro sujeito ao imposto predial, pois que ficarão 
comprehendidas habitações inteiramente rusticas e que 
não podem comportar tal imposto. 

E' meu proposito mandar á mesa a representação 
para ser remettida á commissão de orçamento; mas como 
desejo dar-lhe publicidade e pelo regimento da casa não 
póde ser publicada sem fazer-se a leitura, peço licença ao 
senado para ler: 

«Augustos e dignissimos senhores representantes 
da nação. 

Os abaixo assignados, moradores e proprietarios 
nas freguezias de fóra da cidade, vêm respeitosamente 
perante os representantes da nação. 

Os abaixo assignados, moradores e proprietarios 
nas freguezias de fóra da cidade, vêm respeitosamente 
perante os representantes da nação reclamar não só 
contra a demarcação ultimamente feita para a cobrança do 
imposto predial, por excessiva da autorização concedida 
no n. 4 do § 3º do art. 18 da lei n. 2940 de 31 de Outubro 
de 1879, que apenas mandou elevar ao dobro a legua 
além da demarcação, mas tambem contra o lançamento 
menos justo, feito em suas propriedades, quer de morada, 
quer dos diversos misteres da lavoura. 

A demarcação, augustos e dignissimos senhores, 
abrange actualmente territorio que se acha a cinco ou mais 
leguas além da côrte, como o de Campo Grande, 
Jacarépaguá, Pavúna, etc,; e nessas localidades as casas 
que foram contempladas no lançamento, são, pela maior 
parte, verdadeira cabanas, para simples abrigo de pobres. 

Comprehender habitações taes no lançamento do 
imposto sobre a propriedade importa eleval-as á categoria 
de predios, e considerar os seus donos, simples 
trabalhadores do campo, como proprietarios, quando estes 
mesmos reclamam contra esse lançamento por lhes 
parecer exorbitante da autorização acima citada.
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A maior parte dos baixos assignados são pobres e 

lutam com grandes embaraços e difficuldades, tendo de 
transitar por pessimas estradas e tremedaes, afim de 
ganhar o pão quotidiano, conduzindo aos centros 
populosos os vehiculos em que trazem o producto de seu 
trabalho rural. 

Desses mesmos vehiculos pagam imposto, ricos e 
pobres, sendo a estes mais pesado; e, ficando igualmente 
sujeitos aos novos onus, o resultado será que o Estado 
lhes absorverá tudo quanto lhes possa render o labor de 
todos os dias sob os ardores do sol e expostos a 
intemperies. 

Sem o gozo da illuminação, da agua e dos 
calçamentos de que usufruem outros contribuintes, não é 
justo que paguem semelhante imposto, ou que o paguem, 
a ser-lhes exigivel, na mesma razão de taxa. 

Pelo seu braço refazem as estradas com madeira e 
folhagem, que cobrem de terra, para servidão de todos; 
procuram agua em logares longinquos e transitam essas 
estradas na escuridão com risco da propria vida. 

A' vista do exposto, os abaixo assignados esperam 
dos sentimentos philantropicos dos representantes da 
nação, ou antes de sua indefectivel justiça, a graça de os 
isentar do imposto de que se trata, revogando a 
supracitada disposição da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 
1879, ou pelo menos mandando fazer effectiva a elevação 
ao dobro da legua além da demarcação nos precisos e 
intuitivos termos da disposição da referida lei. 

«Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 1880.» 
(Seguem-se 124 assignaturas.) 
Esta representação está subscripta por mais de 

cem proprietarios e moradores das referidas freguezias. 
Peço a V. Ex., que se digne remettel-a á 

commissão de orçamento. 
Opportunamente tratarei deste assumpto, quando 

se discutir o projecto relativo á receita geral. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai á commissão de 

orçamento. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 
VOTAÇÃO DAS MATERIAS ENCERRADAS 
 
O SR. PRESIDENTE: – Seguia-se, pela ordem do 

dia designada, a discussão do orçamento da marinha; 
mas, como não se acha ainda presente o Sr. ministro da 
marinha, penso que, sem inconveniente, póde-se proceder 
á votação das materias, cuja discussão ficou hontem 
encerrada. 

 
EMPRESTIMO Á ILLMA. CAMARA MUNICIPAL 

 
Votou-se e foi rejeitada a emenda substitutiva do 

Sr. José Bonifacio á proposição da ca-  

mara dos deputados, autorizando a camara 
municipal da côrte a contrahir um emprestimo até á quantia 
de 4.000:000$000. 

Votou-se e foi approvada a emenda do Sr. Diogo 
Velho á mesma proposição. 

Foi a proposição, assim emendada, adoptada para 
ser remettida á camara dos deputados, indo antes á 
commissão de redacção. 

 
MELHORAMENTO DE REFORMA 

 
Votou-se e foi approvado o requerimento do Sr. 

Correia, para que a proposição da camara dos deputados 
n. 5 do corrente anno, declarando que está no caso de ser 
sanccionado o projecto da assembléa provincial do Rio de 
Janeiro, que autoriza o melhoramento de reforma ao 1º 
sargento do corpo policial Arnaldo Luiz Zigno, seja sujeita 
ás commissões de assembléas provinciaes e de 
constituição. 

 
PROROGAÇÃO DE PRAZO 

 
Entrou em 2ª discussão, e foi approvada para 

passar á 3ª, a proposição da camara dos deputados, 
prorogando por mais 10 annos o prazo concedido a João 
José Fagundes de Rezende e Silva para encetar os 
trabalhos da lavra de ouro nos rios Cavapé e outros. 

 
LICENÇAS 

 
Entraram em 3ª discussão, e foram 

successivamente approvadas para serem dirigidas á 
sancção imperial, as proposições da mesma camara ns. 
19, 26 29 e 33, do corrente anno, autorizando o governo a 
conceder licença a Vicente Antonio de Miranda, secretario 
da inspecção de saude do porto do Maranhão, aos 
desembargadores Americo ilegivel de Freitas Guimarães 
e João Paulo Monteiro de Andrade e ao padre Benicio 
Thomaz de Bastos. 

 
LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA CIDADE 

 
Votou-se e foi approvado o requerimento do Sr. 

Dias de Carvalho, para que volte á respectiva commissão, 
com as informações prestadas pelo governo em 16 do mez 
passado, a proposição da camara dos deputados 
autorizando o governo a firmar definitivamente o contrato 
para a limpeza e irrigação da cidade. 

 
LICENÇAS 

 
Votaram-se, e foram approvadas para passar á 3ª 

discussão, as proposições da mesma camara ns. 72, 70 e 
82 do corrente anno, autorizando o governo a conceder 
licença ao desembargador Antonio Candido da Rocha, ao 
padre Antonio Francisco do Nascimento e ao juiz de direito 
Eduardo José de Moura. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO DA MARINHA 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Lafayette, Uchôa 
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Cavalcanti e Correia, e sendo o mesmo senhor 
introduzido no salão com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa á direita do Sr. Presidente. 

Entrou em 2ª discussão a proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, fixando a despeza para o ministerio da 
marinha para o exercicio de 1881 – 1882. 

O SR. CORREIA: – Todos os brazileiros 
devemos convencer-nos desta verdade: que o Brazil 
deve ser a primeira potencia maritima desta parte da 
America (apoiados), e fazer, para conseguil-o, todos os 
sacrificios que forem indispensaveis. 

Desta opinião parecia ser o nobre presidente do 
conselho e parece ainda ser o nobre ministro da 
marinha. 

Faço distincção entre o Sr. presidente do 
conselho e o Sr. ministro da marinha, porque creio que 
aquelle desistiu da idéa, que manifestou ao senado por 
occasião da discussão da fixação das forças de mar, de 
propôr um credito especial para melhoramento do 
material da armada. 

Quanto ao nobre ministro da marinha, julgo que 
ainda insiste na opinião que então manifestou, porque 
nomeou uma commissão, composta dos mais 
habilitados profissionaes, os almirantes Visconde de 
Tamandaré, Barão da Laguna e Joaquim Raymundo 
Delamare, o chefe de divisão ajudante general Baptista, 
encarregada de examinar o material de nossa armada, 
e propôr o que entendesse conveniente para melhoral-
o. 

Supponho que a commissão ainda não deu 
parecer. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já deu. 
O SR. CORREIA: – Então o nobre ministro se 

dignará de informar qual foi o juizo dessa importante 
commissão acerca de um ponto de tão alto alcance 
para o Brazil. 

Não sei si faço uma apreciação inexacta, mas 
acredito que a commissão havia de assignalar o 
desfavoravel estado em que se acha em geral o 
meterial de nossa armada, e aconselhar providencias 
para que se consiga que o Brazil mantenha a posição 
que não deve abandonar, a bem de sua segurança e 
tranquillidade. 

Si foi este o parecer de uma commissão tão 
autorizada, composta de officiaes superiores que 
conhecem perfeitamente o que convem á marinha de 
guerra, perguntarei ao nobre ministro de que 
providencias pretende lançar mão para collocar a nossa 
armada no pé em que se deve achar, para que sejam 
evitadas calamidades, contra as quaes nos devemos 
em tempo premunir. 

Procurei na recente tabella dos creditos 
especiaes, apresentada de accôrdo com o governo na 
camara dos deputados, e não encontrei o que o nobre 
presidente do conselho declarou que estava na 
intenção de solicitar; e foi por isso que disse que S. Ex. 
parecia ter de alguma sorte modificado a opinião que 
manifestou na discussão da lei de fixação de forças de 
mar.  

Reduzido o nobre ministro á verba do orçamento 
para melhoramento do material da armada, não poderá 
por certo fazer o que exigem os altos interesses do 
Estado. 

Ainda é tempo de providenciar, si razões que me 
escapam... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A razão é a falta 
de cobres. 

O SR. CORREIA: – ...não justificam a mudança 
que parece ter havido na opinião do nobre presidente 
do conselho, solicitando o governo a quantia que fôr 
indispensavel para collocar a nossa armada na posição 
em que cumpre mantel-a. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que é preciso 
é inventar meios de haver dinheiro. 

O SR. CORREIA: – Por isso estou me referindo 
ao credito que o nobre presidente do conselho declarou 
que ia solicitar do poder legislativo, o qual providenciará 
sobre o modo de o realizar. 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Tendo eu dito que, para que 

o material da armada seja tal qual o exigem altas 
conveniencias publicas, ha necessidade de maiores 
meios financeiros do que os contemplados na verba 
respectiva do orçamento, espero que o nobre ministro 
se digne declarar si o governo abandonou a idéa de 
solicitar esse credito, que, por occasião da discussão 
da fixação das forças de mar, pareceu que o senado 
estava inclinado a conceder, convencido de que a 
nação deve fazer todos os sacrificios que forem 
indispensaveis, para que o Brazil não perca, como 
potencia maritima, a posição que deve ter nesta parte 
da America. 

Tratando propriamente das verbas do orçamento, 
necessito que o nobre ministro declare si concorda com 
as emendas apresentadas pela nobre commissão de 
orçamento do senado. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu 
explicarei. 

O SR. CORREIA: – Si o nobre presidente do 
senado permitte que o nobre ministro dê a explicação, 
que julgo precisa, acerca dessas emendas, 
interromperei o meu discurso para ouvir a S. Ex. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
ministro da marinha. 

O SR. LIMA DUARTE (ministro da marinha): – 
Sr. presidente, a camara dos deputados, no louvavel 
intuito de melhorar as nossas finanças e equilibrar a 
receita com a despeza, fez algumas reducções nas 
verbas propostas pelo governo. 

Firmada neste principio foi que a illustre 
commissão daquella camara offereceu essas emendas 
com as quaes concordei. 

Estava persuadido de que, com o maior cuidado, 
com a maior prudencia e a mais severa economia, se 
poderiam talvez satisfazer os serviços relativos a essas 
verbas reduzidas, sem grande prejuizo para o serviço. 

A illustre commissão do senado entendeu que 
não se devia effectuar taes reducções, fazendo vigorar 
muitas das verbas incluidas na pro- 
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posta. Eu, respeitando, como me cumpre, qualquer 
deliberação que o senado tenha de tomar, sempre 
inspirado pela prudencia e sabedoria que caracterisa 
esta illustre corporação, comquanto estivesse resolvido 
a empregar todos os meios de restringir-me ás verbas 
que com a camara dos deputados julguei deviam ser 
reduzidas, realizando os serviços do melhor modo 
possivel, concordo em que os augmentos propostos 
pela commissão do senado só visam o mais completo 
desempenho de taes serviços. 

Si o senado, portanto, resolver o 
restabelecimento daquellas verbas, cabe-me o dever de 
aceitar e obedecer á resolução tomada por esta 
augusta corporação. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' natural. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Parece-me 

sufficiente esta explicação, que dou ao honrado 
senador, em relação ás emendas apresentadas pela 
illustre commissão do senado. 

O SR. CORREIA (Continuando): – As 
observações que acaba de fazer o nobre ministro da 
marinha justificaram o meu desejo de ouvil-as antes de 
proseguir na discussão. Em consequencia dellas tenho 
de dar outra direcção ás minhas idéas. 

Depois das declarações feitas pelo nobre 
ministro de que, sem prejuizo do serviço publico e com 
vantagem para o thesouro, se podem votar as verbas, 
reduzidas como forma pela camara dos deputados, 
peço licença aos meus honrados amigos da commissão 
de orçamento para não acompanhal-os nos augmentos 
que propoem. 

Eis os augmentos propostos pela commissão: 
secretaria 4:000$; contadoria 4:000$; batalhão naval 
4:000$; corpo de imperiaes marinheiros 10:000$; 
arsenaes 20:443$; obras 20:000$; munições navaes 
60:000$; eventuaes 25:000$000. 

Eu pretendia fazer algumas reflexões sobre 
estes augmentos; mas desde que o nobre ministro os 
dispensa... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu não 
recuso. 

O SR. CORREIA: – ...a bem do thesouro e sem 
prejuizo para o serviço da repartição da marinha, 
deixarei de occupar com elles a attenção do senado, 
limitando-me a declarar que o voto pelas emendas da 
reducção approvadas na camara dos deputados. 

Demais, o nobre ministro disse que, ainda 
quando se votem os augmentos propostos pela nobre 
commissão, se esforçará por não exceder na despeza a 
somma votada pela camara dos deputados, tal é a 
crença em que está de ser ella sufficiente. E eu 
considero o seu procedimento digno de applauso. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – A' vista das palavras que o 

senado ouviu ao nobre ministro, não tenho necessidade 
de demorar-me na tribuna. 

Eu terminaria já, si não quizesse chamar as 
vistas do nobre ministro para um artigo publicado no 
CommerciaI do Rio Grande do Sul de 29 de Julho 
ultimo, em que se trata de assumpto digno da attenção 
de V. Ex. (lê):  

«As aguas do alto Uruguay banham margens 
brazileiras, argentinas e orientaes, entretendo uma 
importante e assidua navegação de Santa Rosa, 
povoação oriental, e Caceros, povoação argentina, até 
S. Thomé, tendo por pontos intermediarios Uruguayana 
e Passo dos Livres, Itaquy e Alvear, e finalmente S. 
Borja.» 

«Não menos de quatro vapores mercantes, 
brazileiros e argentinos, cruzam as aguas do alto 
Uruguay no trajecto que deixamos consignado, além de 
muitas outras embarcações, e dos navios da fiotilha de 
guerra brazileira, estacionada em Itaquy, aonde existe 
um arsenal de marinha, estabelecimento de alguma 
importancia.» 

«Entre os proprietarios e commandantes dos 
vapores e barcos-mercantes, brazileiros e argentinos, 
dão-se rivalidades, e estas tomam proporções graves, 
ameaçando destruirem-se reciprocamente essas 
embarcações, e perigando a existencia dos respectivos 
passageiros.» 

«Os sinistros maritimos, ou abatroamentos, 
succedem-se nas aguas de alto Uruguay; não 
occasionaes, mas empregadas ou se tome qualquer 
providencia.» 

«Não ha muito o vapor Estella foi abalroado pelo 
vapor argentino Federação, sendo os estragos que 
soffreu aquelle de não pequena importancia, e grande o 
susto e terror dos passageiros, e mesmo da tripolação.»

«Esse desastroso acontecimento, provocado 
pelo vapor Federação, ficou impune, e isso deu causa a 
seguir-se logo depois um outro.» 

«A 17 de Maio findo, em noite de esplendido luar, 
navegando o vapor brazileiro Uruguay aguas abaixo e 
subindo o vapor argentino Federação, distinguindo este 
perfeitamente aquelle, deu-se entretanto um 
abalroamento, que podia ter motivado irem a pique os 
dous vapores, tendo um e outro soffrido não pequenos 
estragos.» 

«Não houve autoridade alguma que tomasse 
conhecimento do facto e dêsse providencias coercitivas 
á sua reproducção.» 

«Na Uruguayana, nem em nenhum dos 
municipios brazileiros, situados á margem do alto 
Uruguay, existe capitania do porto, e as attribuições 
respectivas naquella cidade, são exercidas pelo 
inspector da alfandega, que entende não dever 
envolver-se em semelhantes questões, arrostando 
odiosidades, e mesmo não se julgando idoneo a 
resolvel-as; tanto mais sendo sua acção restrictissima.» 

«Facilmente semelhante estado de cousas póde 
ser removido, desde que queira removel-o o governo.» 

«Não é necessario crear o logar de capitão do 
porto na cidade de Uruguayana, cm augmento de 
despeza dos cofres publicos.» 

«Existe uma flotilha no alto Uruguay, sendo a 
séde da estação naval o municipio de Itaquy.» 

«O commandante dessa flotilha, official superior 
da armada brazileira póde sem inconveniente, ser 
investido das attribuições inconveniente, ser investido 
das attribuições inherentes á capitania do porto.» 

«E quando assim não convenha, estacionando 
effectivamente um dos navios da flotilha brazileira em 
frente á cidade de Uruguayana, porque não exercer as 
attribuições de delega-  
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do do capitão do porto da provincia o commandante desse 
navio?» 

«Si na capital da provincia existe uma delegacia da 
capitania do porto, porque não existir outra em 
Uruguayana, quando esta é sem duvida mais necessaria 
que aquella, por qualquer face que se encare o 
assumpto?» 

«Para o actual ministro da marinha, sempre 
propenso a attender os reclamos que envolvam interesse 
publico, e a cujas intenções fazemos a merecida justiça, 
appellamos.» 

«Ouça-nos S. Ex. e attenda á necessidade que 
apontamos, que prestará importante serviço á navegação 
fluvial do alto Uruguay, evitando a reproducção de sinistros 
maritimos, provocados propositalmente, como aquelles 
que se têm dado, e garantirá a existencia daquelles que 
são forçados a recorrer á locomoção maritima, 
transportando-se de um a outros pontos.» 

Sujeito esta questão á esclarecida apreciação do 
nobre ministro, que resolverá como lhe dictar o seu 
patriotismo. 

Realizando a intenção que manifestei, depois das 
observações feitas pelo nobre ministro, de não demorar-
me na tribuna, concluirei repetindo o que disse em 
principio: que todos os brazileiros nos devemos convencer 
de que o Brazil não deve perder a posição de primeira 
potencia maritima da America do Sul (apoiados); e que a 
nação deve fazer os sacrificios que forem para esse fim 
indispensaveis, pois que isso interessa á sua segurança e 
tranquillidade. (Muito bem.) 

O Sr. Mendes de Almeida, toma a palavra não para 
fazer opposição ao nobre ministro da marinha, mas para 
fazer algumas observações no interesse publico. 

E' tambem dos que desejam que o Brazil figure 
como a primeira nação maritima da America do Sul, mas 
que figure sem ostentação, para não attrahir o odio de 
seus vizinhos. Assim, entende pouco a pouco se deve 
fazer o possivel, no intuito de levar a nação á posição que 
lhe compete, mas tudo isso com prudencia e dentro dos 
recursos do paiz. 

Passando a analysar alguns trechos do relatorio do 
nobre ministro da marinha, observa em primeiro logar que 
S. Ex. adoptou o systema de referir-se ao relatorio do seus 
antecessores. Isto difficulta, até certo ponto, o exame das 
opiniões professadas pelo nobre ministro. 

Tratando do corpo de machinistas mostra o nobre 
ministro que esse corpo se acha em tal estado que é 
necessario extra-numerarios estrangeiros. No entretanto S. 
Ex. não aponta um meio para prover de remedio a esse 
estado de cousas. Identica observação póde fazer-se ao 
corpo de foguistas. 

Quanto ao corpo de imperiaes marinheiros fez o 
nobre ministro mui sensatas observações sobre a medida 
que se tomou de reduzir o prazo de serviço de 20 a 10 
annos. Entretanto não fez o nobre ministro mais que 
manifestar um desejo, quando poderia indicar claramente 
um modo de resolver a questão. 

O nobre ministro mostra-se tão inclinado a 
economia, que manifestou-se hostil ás emendas 

do senado; entretanto no artigo Força naval S. Ex. dá a 
entender que deseja augmentar o material da armada. Em 
seu proprio partido, talvez o nobre ministro não encontre 
muitos que o acompanhem em semelhantes despezas; 
quanto ao orador confessa que tem medo de novas 
Independencias. 

Acompanhando os profissionaes, inclina-se o nobre 
ministro aos navios de ferro; mas por outro lado, opina 
pelos de madeira, para dar destino ás muitas madeiras que 
existem accumuladas no arsenal de marinha. Nesse ponto 
S. Ex. não foi muito claro. 

Ha com effeito nos arsenaes uma quantidade 
enorme de madeiras, que bem poderiam dar para a 
construcção de 100 náos de linha, e grande parte das 
quaes se deterioram, sendo insufficientes os telheiros 
construidos para accommodal-as. O orador desejaria saber 
si, não obstante essa accumulação, ainda se compram 
madeiras para a marinha. 

Tendo o Sr. senador Silveira da Motta dito em 
aparte, que o governo até empresta madeiras para 
construcções particulares, o orador diz que, a ser exacto o 
facto, não póde acreditar que delle tenha conhecimento o 
nobre ministro. 

Relativamente ao processo instaurado por occasião 
de desarranjo que teve o Solimões, deseja o orador saber 
em que deu tudo isso, e que resultado se colheu do 
inquerito. 

Não obstante fazer o nobre ministro parte de um 
gabinete em que abundam livres pensadores, o orador tem 
o nobre ministro em conta de bom catholico, e não póde 
deixar sem reparo a insufficiencia dos officiaes do culto 
distribuidos pelos diversos districtos navaes; cumpre não 
privar os nossos marinheiros do conforto da religião que 
professam. 

Pronuncia-se tambem o orador contra a 
manutenção da esquadrilha do Uruguay, que custa cêrca 
de 200:000$, e que não póde prover á defesa dos 
interesses brazileiros naquella localidade. Seria preferivel 
preparar recursos de resistencia no Paraná, na parte que 
enfrenta com o Paraguay, isto é, entre o Iguassú e a 
cachoeira de Sete Quedas, posição esta importantissima e 
eminentemente estrategica. 

E' uma questão que muito se tem agitado si a 
academia de marinha deve ser no mar, ou em terra. Tem 
havido a esse respeito uma continua oscillação. Ao orador, 
que não é maritimo, parece melhor que no mar se 
eduquem os homens do mar, habituando-se assim a 
lidarem desde o principio com o elemento a que se 
destinam. 

Com relação á escola de artilharia declara o nobre 
ministro no seu relatorio que não houve exames por falta 
de alumnos habilitados. Realmente é isto desanimador 
para um paiz que aspira representar o papel de primeira 
potencia maritima da America do Sul. 

Outra questão em que se nota oscillação 
semelhante á da escola de marinha é a dos arsenaes de 
provincias, para cuja suppressão opinam uns, sustentando 
outros a sua conservação. O que ao orador não parece 
bem é a creação de arsenaes em pontos muito longinquos, 
e que por isso escapam á fiscalisação do governo. 
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Trata o orador do dique do Maranhão, sobre o qual 
o nobre ministro não aventurou nenhuma ponderação, por 
mais platonica que fosse. 

Pois hão de perder-se as obras feitas desde 1858 
com esse dique? Evidentemente, a provincia do Maranhão 
tem sido bastante infeliz, de certo tempo a esta parte. 

Com relação á pharóes observa que com grande 
vagar se procede ao estabelecimento das luzes 
indispensaveis á boa navegação, esperando-se que este 
ou aquelle official conclua o trabalho que faz em um ponto 
da costa para começarem as obras em ponto diverso. Ha 
nisto muita escassez e um acanhamento verdadeiramente 
deploravel. 

Quanto ao pharol de Bragança, devendo 
forçosamente ser fluctuante, evidentemente não é 
sufficiente uma barca, devendo o governo quanto antes 
comprar outra para substituir a primeira quando soffresse 
estragos. 

A illuminação das costas do Maranhão e ponto para 
que deve convergir a attenção do governo. A companhia 
americana nega-se a fazer escala pelo porto do Maranhão, 
allegando perigos que não existem; estabelecida como 
deve ser a illuminação da costa, desapparecerá todo o 
pretexto. O orador ainda espera em Deus empregar todo o 
esforço para que a lei que passou no anno findo, não seja 
destruida, sobretudo agora que apparecem pretendentes 
que não se negam a fazer escala pelo Maranhão. 

Passando a examinar o melhor modo de illuminar a 
costa do Maranhão, o orador demonstra que deve ser 
reconsiderada a collocação dos pharóes no litoral dessa 
provincia, segundo entenderam o almirante Roussin e o 
capitão Mouchez, autoridades na materia e bem 
conhecidos pelos serviços que seus trabalhos têm 
prestado á navegação. Os pequenos concertos 
projectados pelo nobre ministro acarretarão dispendios, 
mais bem aproveitados em um plano largo e 
convenientemente estudado. 

Talvez que a isso – e não ha inconveniente em 
dizel-o – sirva de obstaculo a diminuta representação que 
tem a provincia do Maranhão no corpo legislativo, em cujas 
deliberações muitas vezes, como nas batalhas, vence a 
força das grandes massas. Entretanto o orador continuará 
a pugnar pelos interesses da sua provincia, servindo 
tambem aos do paiz. 

Com estas considerações põe termo ao que se lhe 
offerece dizer sobre o orçamento em discussão. (Muito 
bem.) 

O SR. LIMA DUARTE (ministro da marinha): – 
Parece, Sr. presidente, que não me fiz bem comprehender 
pelo honrado senador pelo Paraná, nem pelo honrado 
senador pelo Maranhão, quando, referindo-se á minha 
opinião acerca das emendas apresentadas pela honrada 
commissão do senado, entenderam, SS. EEx. que eu 
julgava desnecessario o augmento de alguma das verbas 
do orçamento da marinha. 

O meu intuito foi manifestar os motivos por que 
aceitei as reducções feitas na camara dos Srs. deputados. 

Disse que poderia talvez fazer o serviço com 
aquellas reducções, usando de prudencia e cuidado. Mas 
é certo que na liquidação do exercicio passado já em 
algumas verbas se faz sentir deficit, como nas de 
Arsenaes e Munições navaes, o que demonstra a 
necessidade do augmento dessas verbas, apresentado 
pela nobre commissão do senado. 

Assim, eu, affirmando que se poderia fazer o 
serviço mediante todas as cautelas, não rejeitei o 
augmento. 

O SR. CORREIA: – Dispensou-o. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Aceito-o 

reconhecido, tanto mais quanto o senado, concedendo-me 
esses meios, dá-me uma prova de immerecida confiança. 
Eu continúo no proposito de fazer quanto fôr possivel para 
que o serviço se effectue dentro das verbas, como foram 
reduzidas, sem que com isto rejeite o que o senador der 
para augmental-as. 

Aproveitando a occasião, direi ao honrado senador 
pelo Paraná que S. Ex. nenhum motivo teve para dizer que 
o honrado presidente do conselho mudou de opinião a 
respeito da necessidade de melhorar o nosso material 
fluctuante. 

O SR. CORREIA: – Parecia ter mudado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não vejo razão 

em que se fundasse o honrado senador para avançar essa 
proposição com relação ao nobre presidente do conselho. 

Entretanto S. Ex. fez-me justiça dizendo que eu 
permaneci na mesma opinião. 

De facto nomeei uma commissão, composta de 
pessoas muito autorizadas e competentes, para dar 
parecer sobre o material fluctuante. 

Ha dous ou tres dias recebi esse parecer; estou 
estudando-o, e o senado sabe o que são questões de tal 
gravidade, que não podem ser resolvidas de um para outro 
momento. Depois dos convenientes exames, tenciono 
dirigir-me no corpo legislativo afim de pedir-lhe o credito 
necessario para o melhoramento do material fluctuante da 
nossa armada. 

E' o que ha a respeito deste assumpto. 
O honrado senador pelo Maranhão censurou-me 

porque em meu relatorio fiz referencia ás operações de 
meus antecessores, sem que manifestasse as minhas a 
respeito dos objectos de que tratava. S. Ex. não foi justo 
neste ponto, porquanto, quando referi-me as operações de 
meus antecessores, foi justamente para corroborar as que 
emitti naquelle documento. 

Quanto aos imperiaes marinheiros, não só foi 
votado pelo parlamento o augmento do tempo de serviço, 
como já manifestei nesta casa e na camara dos Srs. 
deputados, o empenho em que está o governo de 
completar as companhias de aprendizes, d'onde sahem os 
imperiaes marinheiros; e, pois, vê o nobre senador que o 
governo não se descuida um momento desse ponto. 

Quanto ás madeiras, que o honrado senador disse 
que seriam sufficientes para a construcção de cem náus, 
parece-me um pouco exagerada a proposição de S. Ex. E' 
verdade que temos uma grande quantidade de madeiras, 
que mandei
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inventariar e acondicionar, de modo que em qualquer 
tempo possam ser aproveitadas; mas, desde que entrei 
para o ministerio, ainda não fiz a compra de um só pau, 
e não farei contrato algum, tendo até rescindido os dous 
que ainda existiam. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nisso fez 
muito bem. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Referiu-se  
S. Ex. á cessão de madeiras para construcções 
particulares. Declaro ao honrado senador que não 
tenho conhecimento de semelhante facto. 

Quanto ao culto, o nobre senador fez-me a 
justiça de suppôr-me bom catholico. Não tem sido 
desprezado pela administração da marinha este 
assumpto. 

Si não estão todos os navios providos de 
capellães, é porque, ou as lotações os não 
contemplam, ou porque não se encontram clerigos que 
queiram sujeitar-se ao serviço de bordo. 

Fez o honrado senador considerações sobre a 
flotilha do Uruguay. 

Não julgo, como S. Ex., desnecessaria essa 
flotilha. O nobre senador pelo Paraná referiu-se a factos 
de abatroamento de navios argentinos com os nossos, 
e isto é mesmo uma prova de que é preciso conservar 
uma flotilha naquelles logares. 

Não desprezo, como affirmou o nobre senador 
pelo Paraná, as considerações que S. Ex. fez sobre a 
necessidade de manter-se uma flotilha no alto Paraná; 
conheço quanto é importante velarmos naquella região, 
e de minha parte farei o possivel para satisfazer o 
desejo de S. Ex. 

Quanto aos pharóes, era um dos pontos em que 
sempre suppuz merecer a benevolencia do honrado 
senador pelo Maranhão. Tratei immediatamente de 
realizar a compra de um navio para o pharol de 
Bragança. Disse o nobre senador que eu devia comprar 
logo outro navio, para substituir esse quando inutilisar-
se; mas eu não podia fazer tudo a um tempo. Na 
discussão das forças de mar declarei nesta casa que 
tinha em mente mandar vir outro navio para prevenir 
qualquer accidente, e que o faria logo que as 
circumstancias fossem mais favoraveis. 

Quanto aos demais pharóes, tenho prestado a 
devida attenção. O Sr. capitão-tenente Cerqueira Lima 
está tratando de assentar pharóes no Rio Grande do 
Sul. O Sr. capitão de fragata Marques Guimarães está 
fazendo a mesma cousa em Santa Catharina; já 
providenciei sobre o assentamento do pharol das 
Roccas; encommendei um pharol para substituir um 
dos da provincia que o nobre senador representa, e 
mandei levantar outro na mesma provincia. Creio que 
tenho feito bastante, não podendo fazer tudo ao mesmo 
tempo. 

Quanto á repartição hydrographica, acha-se á 
testa della um distincto official, digno de toda a 
consideração pela sua intelligencia e pelo seu 
merecimento. Já expedi as necessarias ordens para se 
pôr á sua disposição um navio, afim de se continuarem 
os estudos da nossa costa. Em verdade, é vergonhoso 
que ainda não tenhamos uma carta geral nossa e nos 
estejamos servindo de cartas estrangeiras. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Nossos navios 
de guerra precisam de praticos para entrarem nos 
portos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não é assim, existe 
a planta do Sr. Vital de Oliveira, que é um trabalho 
importante. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não tenho 
tido tempo sufficiente para poder ministrar aos 
honrados senadores todos os esclarecimentos, e 
mesmo para tomar todas as providencias que 
satisfaçam aos justos desejos de SS. EEx. Era de todo 
impossivel que a um tempo eu mandasse proceder ao 
assentamento de todos os pharóes de que temos 
necessidade; entretanto o honrado senador me fará a 
justiça de crêr que não me tenho descuidado desse 
ponto. Sobre madeiras, como disse, nada mais tenho a 
fazer senão procurar conservar e aproveitar as que 
temos. 

Parece-me que S. Ex., fallando ainda sobre 
construcção de navios, disse que eu dava preferencia 
unicamente aos de ferro e rejeitava a construcção dos 
de madeira. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu disse que 
V. Ex., ouvindo os profissionaes, inclinava-se á 
construcção de navios de ferro e ao mesmo tempo 
queria aproveitar as madeiras. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Penso que 
os navios de madeira e ferro nos podem prestar 
relevantissimos serviços. Ainda que não sejam elles os 
mais proprios para combates, são optimos auxiliares. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas, da 
maneira por que V. Ex. se exprimiu no relatorio, parece 
que queria mandar fazer construcções de madeira, 
quando as de que V. Ex. tratava eram preferiveis pelo 
ferro. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não 
pretendo desprezar as de madeira. 

Parece-me que V. Ex. fallou sobre gastos 
extraordinarios com a construcção de grandes 
encouraçados. 

Sr. presidente, o senado concorda na 
necessidade de termos uma armada que corresponda á 
nossa posição como potencia maritima, e não sendo 
sufficientes os recursos do orçamento ordinario para o 
melhoramento do material fluctuante, em tempo 
opportuno terei de dirigir-me ao corpo legislativo para 
pedir o credito necessario. 

São estas, Sr. presidente, as explicações que 
posso dar, sentindo que não satisfaçam ellas 
completamente aos honrados senadores. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
 

SEGUNDA PARTE DÁ ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DA JUSTIÇA 
 
Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 

executivo convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, fixando a despeza do ministerio da justiça 
para o exercicio de 1881 – 1882. 
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Foi lida, apoiada e posta em discussão 
conjunctamente com a proposta a seguinte: 

 
EMENDA 

 
«Restabeleça-se a emenda da camara dos 

deputados relativa ao § 19 do theor seguinte: 
Novos termos e comarcas, desde já 197:000$. 
Paço do senado, 1º de Setembro de 1880. – S. R. – 

José Antonio Saraiva. – Dantas. – Visconde de Pelotas.» 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sr. 

presidente, não tenho senão motivos para ser mui 
sinceramente reconhecido aos honrados senadores pelo 
modo por que me trataram por occasião de discutir-se o 
orçamento da justiça, visto como SS. EEx. levaram sua 
benevolencia para commigo ao ponto de resumirem as 
suas observações, em attenção ao meu estado de saude. 

Realmente, creio que não estou doente deveras; 
mas tambem não estou bom, e tanto que, por conselho de 
medicos, me vejo obrigado a afastar-me do centro da 
cidade. Nestas circumstancias, e resolvido a não dar parte 
de doente, agradeço aos meus nobres collegas a bondade 
de que para commigo usaram, e não venho provocar 
discussões, quando sou primeiro a confessar-me grato, 
porque não as suscitaram para não ser eu obrigado, 
aggravando talvez o estado em que me acho, a entrar em 
longos debates. 

O que não posso, porém, em cumprimento de 
dever, é prescindir de offerecer uma emenda, que está 
assignada pelos Srs. presidente do conselho e ministro da 
guerra e por mim, restabelecendo a emenda da camara 
dos senhores deputados relativa ao § 19, que trata dos 
novos termos e comarcas. 

Como o senado sabe, o governo quando offereceu 
sua tabella, acompanhando a proposta, mencionou 
diversas comarcas creadas (isto se póde verificar da 
tabella) de que tinha conhecimento até aquella data. 

Posteriormente, porém, communicações officiaes 
vieram, em virtude das quaes julguei-me no dever de levar 
ao conhecimento da camara dos senhores deputados, 
onde têm começo as discussões dos orçamentos, para 
que esta attendendo resolvesse como julgasse melhor. 

Recordo-me de que na discussão deste orçamento 
alguns deputados da provincia de S. Paulo reclamaram 
contra o que chamaram omissão de algumas comarcas 
creadas naquella provincia, e eu respondi que, si não 
estão contempladas, é porque dellas o governo não tivera 
conhecimento; mas que eu procuraria inteirar-me disto. 

Com effeito, no dia seguinte tratei de informar-me. 
A secretaria informou que haviam chegado as 
communicações posteriormente á organização das 
tabellas. 

Nestas condições, expedi um aviso communicando 
tudo á camara, e é isto que explica o additamento. 

Aqui se póde suscitar uma questão: que importa 
estarem as comarcas comprehendidas nas 

tabellas? Não póde importar senão uma informação ao 
corpo legislativo, sem a qual, em virtude da disposição da 
lei vigente do orçamento, não podem ser votados fundos 
para os novos termos e comarcas. Mas, póde-se acaso 
sustentar que pelo facto, não intencional e já explicado, de 
não figurarem algumas comarcas na tabella, devam taes 
comarcas não ser contempladas na votação dos fundos? 
Ninguem o dirá. 

Chamo a attenção do senado para este ponto, 
porque nós vemos complicarem-se as questões. 

D'antes, como já referi, nos orçamentos da justiça 
se votava uma quantia destinada ás despezas que se 
tivessem de fazer com as nossas comarcas... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Futuras creações. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – ...com as 

futuras creações. Já declarei, francamente, que isto não 
me parecia bom, podendo suppôr-se que era uma 
provocação a que as assembléas provinciaes creassem 
novas comarcas. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Era um abuso. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O que se 

fez? Depois de longas discussões começadas em 1859, 
reproduzidas em 1861 e em annos unteriores, nas quaes 
tomaram parte muito activa os homens mais distinctos das 
duas escolas politicas, e entre elles apraz-me mencionar 
agora o nome do illustre senador por Goyaz, que nessas 
discussões sempre se distinguiu sustentando as 
prerogativas das assembléas provinciaes; depois de 
muitas tentativas mallogradas para pór em duvida a 
competencia dessas assembléas, veiu afinal a passar na 
lei do orçamento vigente a disposição de que todos temos 
conhecimento, e que se resume no seguinte: emquanto o 
poder legislativo não votar fundos para novos termos e 
comarcas, o poder executivo não poderá provel-as, 
nomeando juizes municipaes e juizes de direito. 

E' o que se tem feito. Reune-se agora a assembléa 
geral, trata-se do orçamento da justiça, o ministro tem 
conhecimento da creação de novas comarcas em 
differentes pontos do Imperio, e dá disso noticia ao poder 
legislativo, pedindo fundos. Depois disto, pergunto, o que 
se deve fazer? 

O SR. JAGUARIBE: – Si as finanças não 
melhoram, conservar o statu quo. (Apoiados e não 
apoiados.) 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Perdão, 
mas isto envolve... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Uma grave 
questão constitucional. 

O SR. JAGUARIBE: – E' o caso do ad impossibilia 
nemo tenetur. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Ad 
impossibilia, não; o governo pede fundos por motivos que 
o senado conhece, mas que sou obrigado a repetir. 

Nós temos avulsos, e esses avulsos estão 
ganhando. Não ha comarcas para dar-lhes. Nestas 
comarcas novamente creadas eu os irei collocando de 
preferencia; é o meu dever pela 
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lei, o quando não fosse, declaro ao senado que disso não 
me afastaria, 

Do que ouvi hontem ao nobre senador por Minas 
Ceraes, que tanto me merece, S. Ex. desculpar-me-ha 
dizer-lh'o, pareceu-me pretender S. Ex. instituir o senado 
em tribunal de censura. Isso leva-nos a um caminho 
desconhecido... 

O SR. PARANAGUÁ: – E perigoso. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não apoiado; estamos 

exercendo o nosso direito de fixar a receita e a despeza. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): –... não 

respeitando a attribuição que o art. 10, § 1º do Acto 
Addicional dá ás assembléas provínciaes. E’ uma 
attribuição constitucional; respeite-mol-a ou revoguemol-a 
pelos meios regulares; mas si hoje, sob pretexto de que 
as assembléas abusam nisto, e amanhã sob o pretexto de 
que abusam naquillo, Ihes formos cerceando as 
attribuições, a que finalmente ficarão reduzidas? 

Não é extraordinario, não é novo, que no intuito de 
harmonisar os poderes em suas relações reciprocas, se 
façam algumas censuras em termos. lsto é outra cousa. 
Diga-se que o poder executivo, por intermedio dos 
presidentes de provincia, deve tanto quanto possivel, 
difficultar a creação de comarcas, deixando de sanccionar 
as leis; isto eu comprehendo. Mas não instituamos um 
exame para chegar á conclusão a que pareceu querer 
chegar o nobre senador por Minas Geraes, isto é, recusar 
peremptoriamente meios para as comarcas já creadas. 

O SR. PARANAGUÁ: – Isso equivale a dizer que 
a lei provincial não é lei. 

O SR. JAGUARIBE: – Respeitemol-a, mas si et in 
quantum; daremos dinheiro quando houver. 

O SR. DANTAS (minitro da justiça): – Eu entro 
nesta questão com o animo desprevenido de outras 
considerações, a não ser a do respeito aos principios 
constitucionaes. Não podemos nós, membros do poder 
exceutivo, deixar de pugnar pelo respeito a uma grande 
attribuição constitucional das assembléas provinciaes. 

O nobre senador chamou a attenção do governo 
para a creação de comarcas onde não ha termos com 
juizes municipaes letrados; e ou declarei a ratifico agora, 
que si isto se der, essas comarcas não serão 
classificadas, nem providas, emquanto, depois de obtidos 
esclarecimentos e trazidos ao conhecimento do poder 
legislativo, esta não votar fundos para creação dos 
logares de juiz municipal nos respectivos termos. 

Referi-me mesmo ao que occorreu com a comarca 
de Igarapé-mirim, no Pará, onde se deu um desses 
factos. Não tomei uma deliberação, que aliás era 
instantemente reclamada pela conveniencia da 
administração da justiça. Não ha termo na comarca de 
Igarapé mirim, que é o ponto principal da comarca, com 
juiz letrado, o que é contrario á disposição expressa da 
lei. O presidente reclamou, tive informações precisas, nas 
quaes se baseando em um caso destes, o governo póde 
por si resolver a questão. Não o fiz; consultei a secção de 
justiça do conselho do estado, e a consulta foi resolvida 
(eu a trouxe aqui) nestes termos: está reunido o poder le-

gislativo; deveis pedir lhe que resolva a questão. E é esse 
um dos termos comprehendidos na proposta. 

Adoptou-se uma emenda, assignada pelo honrado 
senador por Minas Geraes, a que me tenho referido. 

Por mim, acabei com as gratificações dadas, em 
virtude da lei de 1871, a todos os supplentes; ahi já 
fazemos alguma economia, não pequena. Os avulsos ahi 
estão pedindo comarcas e não carecem de pedir; é dever 
do governo designal-os. EIlas, porém, estão áquem do 
numoro dos juizes de direito do Imperio, e eu já 
apresentei uma estatistica. 

Temos 396 comarcas, das quaes 41 de 3º 
entrancia, 118 de 2ª e 237 de 1ª; e apenas existem 446 
juizes, sem contar os chefes de policia que são tambem 
juizes de direito. 

Pergunto eu: – Como se ha de haver o governo 
nisto? 

São homens que, com o prejuizo delles e de 
serviço publico, estão, por assim dizer, encostados; e, si 
não tomarmos a providencia que peço, creia o senado 
que, por espaço de dous annos ou mais, naturalmente 
ficarão ahi, si é que o seu numero não fôr crescendo... 

O SR. PARANAGUÁ: – Talvez seja preciso um 
quarto de seculo... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mais uma 
consideração e terminarei. 

Desde que estas alterações são feitas, é intuitivo, 
dá-se uma certa perturbação nos nossos termos e 
comarcas, o serviço soffre, de modo que ha necessidade 
a urgencia de completar pela nomeação de autoridades 
judiciarias o acto da assembléa provincial. 

Tudo isto, portanto, me parece que deve 
aconselhar o senado a receber a emenda que temos a 
honra da offerecer. (Muito bem.) 

O Sr. Mendes de Almeida, não tomou parte na 2º 
discussão do orçamento do ministerio da justiça por 
motivo, que lhe respeita, mas, tendo uma divida para com 
o nobre ministro, a não a querendo pagar mediante um 
requerimento, vem agora á tribuna fazer algumas 
considerações, animado ainda por novos motivos, que na 
defesa do mesmo orçamento Ihe deu S. Ex. Felizmente a 
discussão está em um terreno neutro, e assim o honrado 
ministro não attribuirá a preconceitos as doutrinas e 
opiniões do orador. 

Começa perguntando ao nobre ministro que 
informações teve sobre um casamento mixto, que se 
realizou em casa do vice-consul inglez no Maranhão, de 
que já uma vez tratou. Volta a esse assumpto por ver que 
se vai alargando muito o proposito de ferir a religião da 
immensa maioria dos Brazileiros, e que é religião do 
Estado. 

Chama tambem a attenção do nobre ministro para 
um pequeno facto que occorreu na provincia da Santa 
Catharina. Alguns missionarios, autorizados pelo bispo 
diocesano o convocados pelo vigario, dirigiram-se a fazer 
predicas com o nome de missões, na freguezia do Lages. 
Sabendo elles, porém, que o delagado do policia se 
queria oppór á sua entrada, dirigiram-se a
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outro ponto onde a sua presença não suscitasse esse 
procedimento. 

Mas, que fez então aquelle delegado? Mandou 
directamente aos missionarios um officio, que o orador lê 
ao senado, exigindo-lhes a apresentação dos ducumentos 
que os autorizavam. 

Estranha o orador este procedimento, que leva o 
principio do regalismo ao ponto mais elevado, pois é um 
novo placet imposto á liberdade das predicas da religião 
autorizada. 

Qual era a competencia desse delegado para dizer 
– apresentem-se para se pôr o placet da policia. Os 
protestantes não podem fazer propagada, e entretanto ahi 
prégam por sua conta o risco, mesmo contra a lei. Aos 
padres catholicos poem-se embaraços desta ordem. 
Parece-lhe que aquelle delegado não procederia assim, si 
não fosse isso que está ahi no ar que se respira, essa 
guerra constante de attribuições autorizadas contra a 
igreja do Estado. E' o fructo das idéas livres, que se 
propagam no paiz e a que o orador attribui o grande 
numero de cirmes de que dá noticia o relatorio do nobre 
ministro, chegando a haver em algumas provincias 
quadrilhas organizadas. 

Entra tambem como symptoma desse estado geral 
o grande numero de suicidio, que registra o mesmo 
relatorio, tendo havido so na côrte 44, além de 64 
tentativas! 

Quando aos crimes, fazendo-se um estudo 
comparativo dos relatorios de outr’ora com os actuaes, a 
desvantagem é toda para o estado presente. 

Refere-se aos crimes de multidões que têm 
apparecido por toda a parte. Cita Parahyba, Alagôas, 
Ceará e Goyaz. Nesta ultima, porém, está persuadido de 
que os inculpados são as verdadeiras victimas, o que 
deduz de facto que refere e commenta. Crê que, si o 
nobre ministro mandar proceder a uma syndicancia, o 
resultado será verficar essa verdade. 

Attribui-se aos ciganos o terem commettido 
violencias contra a propriedade e contra a honra, mas 
como essa gente não costuma em geral proceder desse 
modo, o que é mais natural, em vista mesmo de terem 
ficado doze mortos, é que fossem elles os atacados em 
massa para se apoderarem de seus haveres, pois 
costumam elles trazer comsigo valores importantes de 
prata e ouro. 

Os factos da Januaria mostram a frouxidão do 
governo não só alli como em todo o Rio S. Francisco, e 
demostram que não ha policia que mantenha a segurança 
publica, o que igualmente confirmam as medidas 
extraordinarias que em seu projecto pediu o nobre 
ministro da justiça. 

Mas a reforma a fazer no poder judiciario é acabar 
com o ministro da justiça que é membro do poder 
executivo e constitue portanto uma anomalia. 

O poder executivo só póde ter junto a si membros 
da policia e da guarda nacional, e o não do poder 
judiciario, que e independente pela Constituição, mas que 
está ainda por organizar no Imperio. 

Para este assumpto chama a attenção do nobre 
ministro, que quer fazer reformas e as promette. 

A primeira da reformas seria constituir o poder 
judiciario, segundo as bases da Constituição. 

Lamenta tambem o facto da nomeação do 
desembargador Rocha Vianna, assim como a 
comminicação por meio de telegramma. Acha que o acto 
não foi bom, nem para o nobre ministro, nem para o 
nomeado, em cuja innocencia aliás acredita. 

Quanto á questão sobre a tranferencia do officio de 
registro das hypothecas, partilha o orador a opinião do 
nobre senador pelo Paraná. Julga má desculpa o appellar 
para os precedentes de dous ministerios conservadores, 
quanto se quer regenerar as cousas. 

Os officios de justiça têm sempre um caracter d 
serventia vitalicia; e o de registro de hypothecas, depois 
de premulgada a lei de 1874, não póde dar logar ao 
arbitrio. E' expresso o art. 7º de que o orador faz leitura ao 
senado, analysando a sua doutrina. 

Depois de um largo desemvolvimento da questão, 
allude á lei de 1864 e ao regulamento de 1861, mostrando 
que são artefactos do partido liberal; e, em vista do que 
tambem dispõe o capitulo 2º do regulamento 
hypothecario, conclue que aquelles logares têm o caracter 
da fixidade e da vitalicidade, sendo esta doutrina a mais 
conforme á lei. 

Entende portanto que o nobre ministro foi mal 
aconselhado em sua decisão. 

Proseguindo em suas considerações, sustenta que 
o registro de hypothecas não constitue um logar de 
confiança, em que o poder executivo possa intevir. Cita o 
aviso do ministerio da justiça de 30 de janeiro de 1857, 
onde se estabelecem as regras da annexação dos officios 
de justiça, e diz que nellas só se devia ter inspirado o 
nobre ministro, que em nenhum caso póde proceder a seu 
talento, sem attenção aos direitos adquiridos, como na 
hypothese do tabelião de Itajubá, negando tambem ao 
presidente a competencia para ad mutum annexar ou 
desannexar. 

A boa doutrina, pois, é a que sustentou o nobre 
senador pelo Paraná. O acto praticado em Minas não o 
póde aceitar. 

Não póde tambem o orador concordar com a 
doutrina do nobre ministro da justiça, com relação á 
creação de comarcas pelas assembléas provinciaes, e 
igualmente lastima que o partido liberal, seguindo a trilha 
dos conservadores, continue distrahindo os juizes de 
direito de suas causas, o que é um pessimo serviço á 
administração da justiça. Pois não haverá no Brazil 
homens habilitados para chefes de policia, sem serem 
juizes de direitos e desembargadores  das relações? 

Accresce que contra as leis de 1874 e 1879, as 
comarcas não são preenchidas com os juizes avulsos, 
cujo numero se eleva approximadamente a 25. Neste 
ponto o nobre ministro tem faltado ao cumprimento da lei. 

Aprecia largamente este ponto, entra em 
considerações sobre a emenda apresentada pelo nobre 
ministro e procura mostrar até onde chega a competencia 
das assembléas provinciaes legislando sobre divisão 
judiciaria, assim como sobre divisão covil e ecclesiastica, 
segundo o 
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direito estabelecido no art. 10 do Acto Addicional. 
Diz que a competencia da assembléa provincial se 

exerce de duas fórmas, que a determinam: ou 
geographicamente ou pelo numero de causas, que é por 
assim dizer a competencia material. 

Sobre esta ordem de idéas o orador entra em 
largas considerações, mostrando como essas resoluções 
das assembléas provinciaes não obrigam o poder geral. 
Assim, quando o governo reconhecer que em um logar 
não ha trabalho que autorize a nomeação de um juiz, não 
póe elle manter a circunscripção creada pela assembléa 
provincial dentro de sua competencia geographica. Não 
póde o governo crear só por isso a comarca, mas póde 
reconhecer ou não a necessidade do apparelho judiciario, 
sem que nisso haja desaccôrdo algum. Si ha conflicto 
entre a assembléa provincial e o poder geral, ao corpo 
legislativo, com a sancção do Imperador, cabe resolver. 

Viu o que disse o nobre Visconde de Uruguay e 
admirou-se, de que elle achava o negocio sem solução, 
quando é bem. O poder das assembléas provinciaes não 
é absoluto; depende do poder geral, que é quem sabe 
das necessidades judiciarias. Não acha portanto razão no 
nobre ministro da justiça em querer-se afastar de cumprir 
as disposições da lei de orçamento. 

Comprometteu-se o orador com o nobre ministro 
da justiça a tratar de um assumpto de summa 
importancia, e que vem exarado em um aviso de S. Ex. de 
12 de Maio do corrente anno, onde S. Ex. declarou não 
haver lei determinando a incompatibilidade entre 
cunhados. 

Pensa o orador o contrario, affirmando que ha lei e 
bem expressa no direito antigo e no moderno. 

Entretanto em larga demonstração, cita em apoio 
da sua doutrina a ordenação livre 1º titulo 8º § 45, titulo 
48, § 29 e titulo 67, lendo os texto e analysando-os para 
mostrar como se não justifica a affirmativa do nobre 
ministro. 

Em apoio ainda de sua opinião e depois de se 
referir a outros tribunaes, como o da casa da supplicação 
e o senado das camaras, cita o regimento do tribunal 
regio da inquisição de 22 de Outubro de 1640, livro 1º 
titulo 1º § 3º, onde se sustenta ainda a mesma 
incompatibilidade. 

O mesmo se dá no direito moderno. Prova-o o art. 
6º, titulo unico Codigo Criminal que lê ao senado e que é 
bem positovo. Ora, extinctos esses tribunaes, passou o 
direito para as relações, pois não foi revogado, e antes o 
confirma, o aviso de 1874 expedido pelo mesmo ministro 
que faz a reforma. 

O aviso pois do nobre ministro resolvendo a 
questão de modo differente foi contra o direito antigo e 
moderno. 

Depois de muitas considerações sobre este 
motivo, conclue, guardando-se a considerar o assumpto 
mais detidamente, si o nobre ministro da justiça quizer 
combater a doutrina que o orador tem sustentado. 

A discussão ficou adiada pela hora.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia 2: 
 

1ª parte (até ás 2 ½ horas da tarde) 
 
Continuação da 2ª duscussão da proposta do 

poder executivo, convertida em projecto de lei pela 
camara dos deputados, fixando as despezas do ministerio 
da marinha para o execicio de 1881–1882. 

3ª discussão de igual proposta relativa ao 
ministerio da justiça. 

 
2ª parte (ás 2 ½ horas ou antes) 

 
2ª discussão das proposições da camara dos 

deputados: 
N. 85 de 1880, mandando pagar, de conformidade 

coma nova tabella dos soldos em vigor, a pensão que ora 
percebe o tenente honorario do exercito Manoel Antonio 
da Silva. 

N. 44 de 1880, autorizando o governo a relevar a 
prescripção em que incorreu D. Cesario Maria do 
Nascimento para poder habilitar-se a receber o meio 
soldo que lhe compete. 

Ns. 148, 149, 150, 151e e 153 de 1879, 
determinando que serão aceitos nos cursos superiores do 
Imperio os exames preparatorios feitos nos lyceus de 
Aracjú, Mineiro e Maceió e no gymnasio pernambucano e 
que o lyceu da Bahia gozará de todas as prerogativas 
concedidas ao collegio de Pedro II. 

N. 157 de 1879, declarando que os engenheiros 
civis e geographos e agrimensores e os bachareis em 
mathematicas, nacionaes ou estrangeiros, não poderão 
tomar posse do governo sem apresentarem seus titulos, 
ou cartões de habilitação scientifica. 

N. 232 de 1879, autorizando o governo a mandar 
em qualquer das faculdades juridicas do Imperio a exame 
vago das materias do respectivo curso. 

N. 302 de 1879, autorizando o governo a mandar 
admittir o 2º tenente Augusto Americo Soares Woolf á 
matricula da escola de infantaria e cavallaria do Rio 
Grande do Sul. 

N. 308 de 1879, autozando o governo a mandar 
admittir a exame de todas as materias do curso juridico do 
Imperio a Amaro Cawat. 

Ns. 1, 7, 8, 12, 28, 35, 36 e 37 de 1880, 
autorizando o governo a mandar maricular nos cursos 
supperiores do Imperio a diversos estudantes. 

Levantou-se a sessão ás 4 ¼ horas da tarde 
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77ª SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1880
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario: – Expediente. – Primeira Parte da 

Ordem do Dia. – Orçamento da marinha. Discurso dos Srs. 
Teixeira Junior, Ribeiro da Luz, ministro damarinha, Barão 
de Cotegipe e Correia. Votação. – Orçamento da justiça 
Emendas dos Srs. José Bonifacio e Godoy. Dicurso do Sr. 
Leitão da Cunha. Adiante da discurssão. – Parecer da 
commissão de orçamento sobre o orçamento da guerra. – 
Segunda Parte do Dia. – Pensão ao tenente Manoel 
Antonio da Silva, Discurso dos Srs. Dias de Carvalho e 
Junqueira. Encerramento da discussão. – Prescripção da 
divida de D. Cesario Maria do Nascimento. Discurso do Sr. 
Antão. 

A's 11 horas da manhã, feita a chamada, acharam-
se presentes 26 Srs. senadores, a saber: Visconde de 
Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, Barão de 
Mamanguape, Godoy, Visconde de Abaeté, Correia, Barão 
da Laguna, Leão Velloso, Luiz Carlos, Teixeira Junior, 
José Bonifacio, Ribeiro da Luz, Junqueira, Diniz, 
Chichorro, Fausto de Aguiar, Barão de Cotegipe, Saraiva, 
Barros Barreto, Lafayette, Visconde de Muritiba, Par 
anaguá, Barão de Maroim, Dantas e Visconde de Bom 
Retiro. 

Faltaram, com causa participada, os Srs. Barão de 
Souza Queiroz, Conde de Baependy, Octaviano, Silveira 
Lobo, Paes de Mendonça, Sinimbú, Fernandes da Cunha, 
Silveira da Motta, Vieira da Silva, Visconde de Nictheroy e 
Visconde do Rio Branco. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio do imperio, de 31 do mez passado, 

remettendo o autographo sanccionado da resolução da 
assembléa geral relativa á matricula de Jesuino Arnaldo 
Cardoso de Mello. – Ao archivo o autographo, 
communicando-se á outa camara. 

Do ministerio da justiça, de 30 do dito mez, 
transmittindo em additamento ao officio de 18 de Maio 
ultimo, cópia do officio do presidente da provincia de Minas 
Geraes, informando sobre o numero de pessoas mortas no 
assalto da cidade da Januaria. – A quem fez a requizição, 
devolvendo á mesa depois de examinada. 

Tendo comparecido mais os Srs. Affonso Celso, 
Barão de Pirapama, Chistiano Ottoni e Cunha e 
Figueiredo, o Sr. Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
aprovada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Visconde de Pelotas, Diogo Velho, Leitão da Cunha, 
Carrão, Silveira Martins, Candido Mendes Antão, João 
Alfredo Nunes Gonçalves, Uchôa Cavalcanti e Jaguaribe. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DA MARINHA 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Paranaguá, Fausto de Aguiar e Lafayette, 
e sendo o mesmo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa á direita 
do Sr. Presidente. 

Continuou a 2ª discussão da proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, fixando a despeza para o ministerio da marinha 
para o execicio de 1881 – 1882. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Sr. presidente, não é 
meu proposito instituir uma discussão minuciosa sobre o 
orçamento do ministerio da marinha. 

Convencido, com estou da inutilidade da lei do 
orçamento, emquanto o poder executivo não se persuadir 
da necessidade rigorosa de respeitar as prescripções do 
poder legislativo, penso que até então essa lei continuará a 
ser uma chimera no Brazil. 

Assim pensando, o senado comprehende que eu 
não poderei incorrer na grave falta de embaraçar os 
trablhos desta camara, alimentando discussção, que julgo 
esteril para nação. 

O SR. CORREIA: – Si esta é esteril, não ha 
nenhuma que seja proveitosa. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – E' estarei emquanto o 
poder executivo espontaneamente não entrar nos limites 
constitucionaes, respeitando a lei de orçamento. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E' preciso fazel-o 
entrar. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Fazel-o entrar?! O 
nobre senador creio que falta com a gravidade necessaria 
nesta questão. Permitta-me, porém, uma observação. 
Como poderemos fazer o governo entrar nos limites 
constitucionaes, autorizando-o a gastar mais do que elle 
proprio pede, dando-lhe maior somma de meios do que – 
aquella que elle julga indispensavel para satisfazer o 
serviço publico, e encampando os excessos, arbitrio e 
illegalidades por elle commettidas? 

E' assim que o nobre senador pretende obrigar o 
governo a respeitar as normas constitucionaes? 

Não Sr. presidente; prefiro appellar para o 
patriotismo dos nobres ministros, do que para a severidade 
do poder legislativo. 

Prefiro appelar para o patriotismo dos nobres 
ministros, porque ainda hontem o senado ouviu o Sr. 
ministro da marinha rejeitar francamete as emendas 
propostas pela commissão, declarando que ainda quando 
fosse concedido o augmento proposto pela commissão, 
elle se esforçaria para não exceder a despeza votada pela 
camara temporaria... 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Quem é que 
encampou? Isto não tem nada com o negocio. Não 
podemos divergir sem encampar? A palavra não é 
parlamentar. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem o nobre ministro 
rejeitou formalmente. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Perdôe-me o nobre 
senador; quando usei da palavra – encampar – referi-me 
á approvação anteriormente dada a diversas illegalidade 
e excessos de despeza commettidos pelo gabinete 5 de 
Janeiro. Não me referi ao orçamento, alludi aos cretidos 
aqui votados nesta sessão para regularisar os abusos 
commettidos pelos ministros. E, empregando o verbo – 
encampar – não tenho outro fim senão dizer que as 
camaras approvaram ou sanccionaram o procedimento 
illegal do governo. 

Para plena satisfação ao nobre senador, declaro 
que este meu juizo não importa exprobração alguma á 
honrada commissão por entender de modo contrario. Está 
em seu direito. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Certamente. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Com bons 

fundamentos. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Não duvido; deixo 

esta apreciação á opinião publica. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' preciso que 

nos tratemos com mais delicadeza. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Os fundamentos 

foram justificados. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Como agora. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Certamente V. 

Ex. não tirou privilegio nenhum para fazer melhor. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Vou tratar de 

justificar o meu voto. Não me julgo obrigado a concordar 
com a commissão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pois bem; 
justificaque-o com razões. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Mas, si V. Ex. me 
recebe na porta da rua... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sim, é onde eu 
recebo. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: –... quando ainda não 
dei razão alguma. Quero apenas, como já disse, explicar 
o meu voto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pois explique o 
seu voto, mas não offenda. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Já decalrei muito 
explicitamente ao nobre senador, e ainda repito: quando 
empreguei a palavra – encampar – não me referi ás 
emendas apresentadas pela commissão em relação ao 
ministerio da marinha, mas sim aos creditos e orçamentos 
anteriores dos quaes me occupei em outra occasião. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Refiro-me 
tambem aos outros a respeito dos quaes tambem disse 
que a commissão encampou. 

O SR. TEIZEIRA JUNIOR: – Agora não posso 
discutir os creditos já votados, e nem o nobre presidente 
do senado consetiria que o fizesse. Mas, quando me 
pronunciei sobre esses cretidos, addsuzir as razões da 
minha divergencia, que seriam cabidas agora. Si, porém, 
o nobre 

presidente do senado permitir que eu avente discussão a 
este respeito.... 

O SR. PRESIDENTE: – A discussão não póde ser 
senão restricta ao orçamento da marinha. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E tem fallado 
contra o vencido. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Procurei cingir-me á 
materia em discussão,e vou ainda esforçar-me para isso. 

Sr. presidente, as circumstancias financeiras do 
nosso paiz determinaram a convicção profunda , em todos 
os que se interessam pela causa publica, de que era uma 
necessidade rigorosa a mais severa economia no 
dispendio dos dinheiros publicos. 

A situação inaugurada a 5 de Janeiro de 1878, 
compenetrada desta necessidade, prometteu economia e 
moralidade na administração. 

Infelizmente, porém, a maior parte dos minisros de 
187, esqueceram-se de uma das principaes condições do 
seu programma, a economia. Só no ministro da 
agricultura a despeza fixada foi excedida cêrca de 
10.000:000$000!. 

Entretanto, o senado, ou antes, a opposição do 
senado, pugnou sempre pela necessidade da mais severa 
economia. Entendeu-se que era preciso cortar nas 
despezas publicas tanto quanto fosse possivel. 

Esta doutrina, tantas vezes repetida e 
demonstrada, achou acho na camara dos Srs. deputados; 
e por isso, sem duvida, aquella camara, reconhecendo a 
imperiosa necessidade de economizar, enviou-nos o 
projecto de orçamento que se acha em discussão, com 
diversas emendas á proposta do governo, mas todas 
feitas de accôrdo com o proprio governo, no intuito de 
diminuir a deseza na importancia de cêrca de 
450:000$000. 

Esta economia, addcionada ás que se podem fazer 
nos outros ministerios, produziria uma somma bastante 
elevada em relação á proposta apresentada pelo governo. 

A illustrada commissão de orçamento do senado, 
porém, aceitando parte das referidas emendas, opina pelo 
restabelecimento de algumas das verbas emendas, 
augmentando assim a despeza votada pela camara, cêrca 
de 150:000$, a saber: 

 
Na verba–Secretaria, augmenta 
Idem–Catadoria, idem............... 
Idem–Batalhão naval, idem....... 
Idem–Corpo de imperiaes 
marinheiros, idem...................... 
Idem–Arsenaes, idem............... 
Idem– Obras, idem................... 
Idem–Munições navaes, idem.. 
Idem–Eventuaes, idem............. 

4:000$000
4:000$000
4:000$000

10:000$000
20:443$000
20:000$000
60:000$000

  25:000$000
147:443$000

 
As razões allegadas pela commissão, para recusar 

a reducção feita pela camara temporia, constam do 
parecer que se acha no dominio da discussão. 

Mas, o nobre ministro da marinha, consultado pelo 
nobre senador pelo Paraná, sobre a possibilidade de 
senador os diversos serviços com- 
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prehendidos nessas verbas, apezar das reducções feitas 
pela camara dos Srs. deputados, declarou francamente 
ao senado que elle déra seu assentimento a estas 
reducções por estar convencido de que poderia 
despenhar todos estes serviços sem necessidades da 
somma reduzida. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas declarou que já 
tinha apparecido defict em algumas verbas, pelo que era 
necessario um augmento. 

O SR. CORREIA: – Em outro exercicio. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Em outro exercicio, 

pelo qual não póde ser responsavel o actual ministro, que 
não dirigia então o ministerio da marinha, e que pretende 
ser mais economico do que o seu antecessor. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Declarou que 
acceitava o augmento. 

O SR. CORREIA: – Como prova de confiança. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Esse aparte do nobre 

senador por Minas desperta uma censura em relação ao 
antecessor do nobre ministro da marinha, porque, si o 
ministerio actual julga possivel satisfazer alguns dos 
serviços a cargo do seu ministerio, com menor despeza 
do que a feita anteriormente, segue-se que o seu 
antecessor não procedeu com a economia que devia ter, 
pois, do contrario, não seria possivel que o actual ministro 
se propuzesse a desempenhar o mesmo serviço com 
menos despezas. 

O nobre ministro da marinha declara que, si o 
senado entendesse que devia augmentar as verbas 
votadas pela camara dos deputados , não teria duvida em 
aceitar estas emendas como uma prova de confiança ao 
governo. 

Ora, eu, que pretendo votar contra essas 
emendas, senti necessidade de dar uma expelicação do 
meu procedimento, para eu recusava assocciar-me a esta 
prova de confiança por não confiar na sua administração. 

Desde que o nobre ministro declarou-se 
convencido da necessidade de observar a maior 
economia possivel no dispendio do dinheiro publico: e 
acrescentou que quando mesmo o senado lhe desse 
maior quantia do que a votada pela camara temporaria, 
havia de esforçar-me para não exceder as verbas fixadas 
por aquella camara; desde então o nobre ministro 
angariou a minha adhesão, e estou prompto a dar-lhe 
prova disse, por qualquer modo, menos porém 
concedendo na lei do orçamento maior quantia do que 
aquella que S. Ex. julga indispensavel. 

Entendo que não deve assim proceder; em 
primeiro logar, porque o orçamento da despeza publica 
deve consignar restrictamente as quantias indispensaveis 
para satisfazer o serviço publico, de modo que na receita 
não se tenha de exigir dos contribuintes mais do que fòr 
absolutamente necessario. Dar maior dotação ás verbas 
do orçamento do que aquella que o governo julga 
sufficiente para os respectivos serviços, é vexar os 
contribuintes do Estado, e acoroçoar o governo a 
continuar a gastar liberalmente, sem attender ás 
circumstancias financeiras da nação. 

Em segundo logar, não me parece que, mesmo 
considerado tal augmento, como prova de 

confiança ao nobre ministro, convenha dal-a por esse 
modo, não se tendo assim procedido para com todos os 
seus dignos collegas. 

Talvez por isso o nobre ministro da justiça, tendo 
deixado passar em 2ª discussão a emenda da illustrada 
commissão ao § 19 do orçamento da justiça... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Não apoiado; 
impugnou. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: –... supprimindo o 
augmento de 80:000$000 que a camara dos deputados 
votou na rubrica – Novos termos e comarcas – veiu 
hontem, quando ia-se encerrar a 3ª discussão desse 
orçamento, pedir o restabelecimento daquella disposição, 
apresentando uma emenda apparatosamente assignada 
por todos os membros do ministerio que são membros do 
senado. E, não obstante o seu estado valetudinario, como 
S. Ex. declarou, insistiu largamente na pretenção de obter 
desde já a quantia necessaria para prover todos os 
termos e comarcas que as assembléa provinciaes 
crearem até 1882! 

Parece-me, Sr. presidente, que, a não ser 
acoroçoado o nobre ministro pelo procedimento da 
illustrada commissão relativamente ao orçamento da 
marinha, talvez não fosse tão pressuroso em querer a 
mesma cousa para si. Este assumpto, porém será sem 
duvida tratado convenientemente quando continuar a 
discussão do orçamento da justiça. Si delle fallei foi 
apenas para apontar um exemplo do que póde provocar a 
generosidade do corpo legislativa para com o governo em 
materia de orçamento. 

Eu deveria, Sr. presidente, analysar as emendas 
iniciadas pela nobre commissão, mas dispensa-me de 
fazel-o, que o nobre ministro da marinha declarou que 
póde prescindir dos augmentos propostos, o que não 
obsta a aceital-o com reconhecimento, porque nessa 
concessão vê uma prova de confiança a sua pessoa. 

Quando, porém, não houvesse as razões que 
apresentei para não adherir ás referidas emendas, ainda 
assim teria motivo imperioso para isso, qual é: não saber 
se o nobre ministro será o executor desse orçamento, e 
nem o nobre ministro póde asseveral-o. Ora, si a 
confiança que tenho no nobre ministro é inabalavel outro 
tanto acontecerá a respeito do seu successor? 

Não posso prever quem será: não sei este 
orçamento, que o nobre ministro hoje julga conter as 
sommas indispensaveis ao serviço publico, será amanhã 
julgado insufficiente pelo seu sucessor, até mesmo com 
os augmentos agora propostos. 

Peço, portanto, ao nobre ministro que não veja no 
meu procedimento falta de confiança, mas simplesmente 
o cumprimento de um rigoroso dever, segundo o meu 
modo de entender, porque cada um cumpre o seu dever 
como entende. 

A ultima emenda apresentada pela illustrada 
commissão obriga-me a pedir uma explicação ao nobre 
senador por Minas, digno relator do parecer que se 
discute. 

A commissão de orçamento, desde a sessão do 
anno passado, havia pugnado pela necessidade de 
discriminar as verbas do orçamento, fazendo-se o maior 
numero possivel de expe- 
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cificações, afim de evitar o arbitrio do governo e de 
melhor fiscalizar-se a despeza publica. 

Consta isto dos Annaes do Parlamento, porque 
foi assumpto de muitas discussões.  

A necessidade de conter o governo na orbita 
legal, a conveniencia de fazer observar os limites 
marcados ás despezas com os diversos ramos do 
serviço publico, aconselhavam, como medida 
indispensavel, a maior especificação de todas as 
verbas. 

A commissão da camara dos deputados, 
convencida desta verdade, ponderou no seu parecer a 
seguinte: 

«EVENTUAES. – Esta verba engloba 
consignações para diversas despezas que bem podem 
constituir rubricas distinctas, com vantagem para a 
fiscalisação, verdade e boa execução do orçamento, 
visto como para algumas despezas póde o governo 
abrir creditos supplementares e para outras não. Isto 
por si só basta para mostrar o pessimo effeito da 
confusão e a necessidade de fazer o maior numero 
possivel de especificações. Releva ainda ponderar que, 
abolida a faculdade de transportar sobras de umas 
verbas para outras, deve-se evitar burlar o espirito da 
lei, o que evidentemente se póde dar com o 
englobamento de consignações em uma só verba, 
desde que o governo está no gozo de fazer transportes 
dentro da mesma verba. Assim, a commissão propõe 
que esta verba englobada seja dividida em sete 
rubricas distinctas.» 

Segue-se a designação das diversas rubricas 
que constituem a verba – Eventuaes. 

Este alvitre, approvado pela camara dos 
deputados, veiu satisfazer os desejos manifestados 
pela maioria do senado. 

A este procedimento, porém, objecta a illustrada 
commissão de orçamento do senado (lendo): 

« A commissão não desconhece a vantagem que 
resulta para a fiscalisação e verdade do orçamento das 
especificações de despezas com differentes serviços, 
para ser cada um delles attendido em verbas 
separadas; e bem assim o abuso que se póde dar de, 
em uma mesma rubrica, se confundirem despezas de 
certos serviços, para as quaes autoriza a lei creditos 
supplemetares, com as de outros privados de tal 
autorização.» 

«Concorda, pois que se divida a verba, não em 
sete, o que traria embaraços á administração de 
marinha, attenta a eventualidade de certos serviços a 
cargo da mesma verba, mas em duas, ficando 
separadas as despezas dos serviços, para os quaes 
autoriza a lei creditos supplementares, das dos outros.» 

A illustrada comissão, portanto, entende que a 
discriminação desta verba em sete rubricas traria 
embaraços á administração da marinha. 

Ora, o nobre ministro discutiu e aceitou este 
orçamento perante a camara dos deputados, e não 
devemos suppôr que aquella camara pretendesse 
embaraçar a administração de S. Ex., tendo dado 
tantas e tantas provas de dedicação ao actual 
ministerio. 

Si, pois, a camara dos deputados, tão dedicada á 
situação politica, entendeu que assim procedendo não 
embaraçava a administração do nobre ministro, por que 
motivo a illustrada commissão do senado receia esse 
embaraço? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – A commissão não 
póde ter opinião propria? 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Desejo ser 
esclarecido, porque talvez então vote com a honrada 
commissão nesta parte. 

Estava convencido, pelas discussões na sessão 
passada, de que a especificação das verbas do 
orçamento embaraçava com effeito o ministerio, mas 
para evitar que abusasse; embaraçava que 
empregasse em um serviço a quantia fixada para outro. 
Assim facilitava se a fiscalisação do procedimento do 
governo; e neste sentido votei sempre com a illustrada 
commissão. 

Vendo agora adoptado este alvitre pela camara 
dos deputados, de cuja dedicação ao ministerio actual 
não é licito duvidar, eu tenho escrupulo em aceitar a 
emenda que reduz essa especificação a duas rubricas 
sómente, porque receio ser mais governamental e mais 
ministerial do que a actual camara dos deputados e do 
que o nobre ministro, que aceitou essa disposição. 

Eis aqui, Sr. presidente, explicado, em termos 
concisos, qual a razão por que não posso dar meu voto 
ás emendas offerecidas pela illustrada commissão. 

Quanto á ultima emenda, concernente á verba – 
Eventuaes – esperarei a explicação do nobre senador 
por Minas Geraes, digno relator do parecer que se 
discute, porque talvez, convencido da coveniencia 
dessa emenda, eu vote a este respeito com a illustrada 
commissão de orçamento. 

O SR. RIBEIRODA LUZ: – Sr. presidente, sou 
obrigado a dar algumas explicações com o fim de 
justificar o procedimento da commissão de orçamento, 
relativamente ás emendas que apresentou sobre a 
proposta em discussão. Os discursos pronunciados, 
hontem, pelo honrado ministro e os illustres senadores 
pelas provincias do Paraná e Maranhão, e, hoje, pelo 
nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro, 
obrigam-me a entrar em minuciosas explicações, 
reservando-me para afinal solicitar do honrado ministro 
um declaração explicita sobre as emendas offerecidas 
pela commissão, para que eu e meus collegas, 
membros da mesma commissão, possamos determinar 
o nosso procedimento. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Apoiado, não 
queremos fazer um presente. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Não foi só 
confiança, foi por entender que era conveniente ao 
serviço publico. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Fui relator do 
parecer da commissão, e autor das emendas 
offerecidas ao senado, e declaro que não influiu sobre 
meu espirito outra consideração a não ser a do serviço 
publico. Pareceu a mim e a meus collegas, que as 
reducções votadas pela camara dos deputados, a 
respeito de certas verbas do orçamento, obrigariam o 
ministro da marinha. 
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a vir, depois, ás camaras pedir creditos supplementares 
para as respectivas despezas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, a 

economia dos dinheiro publicos não consiste em 
votarem as camaras orçamentos manifestamente 
deficientes. Semelhante procedimento só teria um 
resultado, illudir e enganar o paiz. O nosso dever é 
consignar, em cada uma das verbas do orçamento, as 
sommas indispensaveis para todos os serviços a cargo 
dellas e não decretar sommas que sejam 
manifestamente insufficientes... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ou de mais. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...e nem tambem 

sommas que excedam ás necessidade do serviço 
decretado. 

A primeira verba do orçamento da marinha é a 
que refere á secretaria de estudo. 

A proposta do governo orçou a despeza em 
115:210$000. 

A camara dos deputados a reduziu a 110:250$, 
em consequencia de emendas offerecidas pela sua 
commissão de orçamento. A reducção provém da 
suppressão de um logar de praticante com o 
vencimento de 960$, e de se haver calculado que, 
durante o exercicio de 1881 – 1882, se possam dar 
vagas em empregos já supprimidos, assim como 
licenças que produzam a economia de 4:000$000. 

A commissão concordou com o abatimento dos 
960$, e não assim com o de 4:000$000. 

Sr. presidente, no exercicio de 1879 – 1880 
votaram as camaras 124:132$ para as despezas da 
secretaria de marinha. 

O Sr. Barão de Cotegipe dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Nessa occasião 

haviam 33 empregados naquella secretaria a saber: 23 
pertencentes ao quadro, e 10 addidos, cujos empregos 
deviam se considerar supprimidos á proporção que se 
fossem dando vagas, por nova collocação, por morte, 
ou pedido de demissão. 

Quando votou-se o orçamento já haviam vagas 
no quadro da secretaria, que foram preenchidas por 
addidos; e não obstante ter votado o corpo legislativo 
para as despezas da secretaria 124:132$, isto é, cêrca 
de mais 9:000$, o resultado foi apparecer um saldo de 
pouco mais de 4:000$000. 

Ora, deduzindo-se agora desta verba 9:000$, 
pode-se contar, que sendo hoje o numero dos addidos, 
não de dez como era o anno passado, mas unicamente 
de quatro, que hajam vagas e licenças que dêm uma 
economia de 4:000$ no fim do exercicio? Não me 
parece isto absolutamente provavel. 

Além de que, eu não sei qual a base, ou que 
elementos teve a camara dos deputados para o seu 
calculo. Os elementos de agora diversificam muito dos 
do exercicio ultimo, porque então haviam já esses dez 
addidos e vagas no quadro para a sua collocação; e 
hoje só ha quatro, que, á excepção de um, exercem 
cargos de pequenos vencimentos. 

Demais, não é regular que as camaras votem 
consignações insufficientes para empregos creados e 
effectivamente providos, quando é sabido que, na 
secretaria de marinha, como nas outras todas, o 
empregado que obtem licença é quasi sempre com o 
ordenado, e a sua gratificação passa ao que o vem 
substituir. Por consequencia só lucra o Estado a 
gratificação do empregado menos graduado, a qual é 
ordinariamente de pequena importancia. 

Sendo assim, como póde haver essa economia 
de 4:000$? Julgo, Sr. presidente, que era dever da 
commissão consignar na verba a somma precisa para 
todos os empregos creados e providos, não contando 
com a eventualidade de vagas e licenças, que tanto se 
podem realizar, como não. 

Noto que no orçamento do ministerio do imperio, 
a respeito do subsidio dos senadores e deputados, a 
commissão aceitou a emenda da outra camara, 
reduzindo dezoito contos no subsidio dos senadores e 
dezoito contos no subsidio dos deputados, por se ter 
observado que constantemente ha vagas e ausencias 
de membros das duas camaras em todas as sessões, 
resultando d'ahi saldos de certa importancia nas verbas 
respectivas. 

Mas declaro ao senado que, ainda assim, me 
arrependo de haver concordado com semelhante 
emenda, a respeito da qual houve grande hesitação da 
parte da commissão, e uma vez que seja dividida em 
duas, como já deliberou o senado, cada uma das 
verbas das duas camaras, separando a despeza do 
subsidio da das secretarias e expediente, torna-se 
desnecessario qualquer abatimento no orçamento que 
fizermos no anno vindouro; porquanto a parte da 
consignação para o subsidio dos membros das duas 
camaras, que não fòr dependida, ficará no thesouro, por 
não ser mais permittida a transferencia de sobras de 
umas para outras verbas, e assim tambem, por não 
poder ser despendida com qualquer outro serviço á 
vista da alludida especificação. 

Outra verba, Sr. presidente, em que a 
commissão não concordou com a emenda da camara 
dos deputados, foi a que se refere á contadoria da 
marinha. 

Para a contadoria foi consignada na proposta do 
governo a quantia de 125:197$. A camara a reduziu e 
116:197$, abatendo para as vagas e licenças 4:000$, e 
fazendo tambem abatimento de 5:000$ relativos a 
quatro empregos vagos que deixaram de existir em 
virtude de disposição da lei do orçamento em vigor. 

A commissão concordou com a reducção de 
5:000$, relativa aos empregos que deixaram de existir, 
mas não assim quanto aos 4:000$ para as vagas e 
licenças. 

No exercicio ultimo era a consignação desta 
verba de 137:070$, isto é maior 11:000$ que a proposta 
pelo governo para o exercicio de 1881 a 1882. 

Entretanto, tendo a lei do orçamento, que vigorou 
no anno findo, autorizado a suppressão de dezoito 
empregos na contadoria de marinha, dos quaes quatro 
ficaram inteiramente supprimidos em consequencia das 
vagas que nelles se deram, a economia que resultou, 
foi apenas de quinhentos e tantos mil réis. 
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Ora, é crivel, que dotada agora a verba com 
menos 11.000$, e tendo tambem menos quatro 
empregados addidos, possa dar sobra de 4:000$ em 
consequencia de vagas e licenças? 

Deixo a sabedoria do senado resolver, se ha 
probabilidade alguma para a realização de semelhante 
economia. 

A outra verba refere-se ao batalhão naval. Disse 
a commissão da camara dos deputados no seu relatorio 
(lê): 

«Póde-se diminuir de 4:000$ a consignação para 
o fardamento, attendendo-se á indemnização que 
fazem as praças pelo fardamento cedido.» 

A commissão não concordou com esta emenda. 
Vou dizer ao senado o que é o fardamento cedido, a 
que se refere o topico do relatorio que acabei de ler. 

Pelos regulamentos e tabellas da marinha toda a 
praça do batalhão naval e do corpo de imperiaes 
marinheiros, recebe semestralmente seu fardamento; si 
acontece, porém, que por desleixo, ou por qualquer 
accidente o tenha perdido, ou esteja com elle tão 
estragado, que não se possa apresentar 
convenientemente uniformizada, o commandante do 
corpo ou navio manda fornecer á praça novo 
fardamento para se lhe descontar do soldo respectivo. 

Sabe-se que o fardamento para uma praça do 
batalhão naval importa em cêrca de 80 mil réis; para 
uma praça do corpo de imperiaes marinheiros deve 
regular a mesma quantia. 

Entretanto o soldado do batalhão naval tem o 
soldo mensal de 5$, o marinheiro de 1ª classe de 12$, o 
de 2ª de 10$, o de 3ª de 8$, e o grumete de 5$, quando 
não estão embarcados. 

Pelas disposições em vigor os descontos se 
devem fazer ás praças, para indemnização do 
fardamento adiantado ou cedido, na razão de metade 
do seu soldo. 

E, então, pergunto, cedido o fardamento a uma 
praça, e feito o desconto na proporção que já referi 
acima, é provavel que possa dentro do exercicio 
indemnizar toda a importancia do fardamento, que foi 
abonado por adiantamento? 

De certo que não. Tanto mais, não é provavel a 
indemnização dentro do exercicio, nem mesmo 
sómente de uma ou outra peça de fardamento, desde 
que se sabe que, ordinariamente, se fornece 
fardamento adiantado ou peças deste, ás praças, não 
no principio do semestre, em que estas recebem o 
determinado por lei, mas em meio ou no fim. 

Ora, não sendo obrigadas as praças referidas, a 
indemnizar o fardamento cedido dentro do exercicio em 
que o recebem, e nem podendo fazel-o, ainda que 
obrigadas fossem, attenta a exiguidade de suas 
soldadas, segue-se que será sempre precisa uma certa 
somma para a compra e cessão desse fardamento 
extraordinario. 

Si não houver quantia destinada a este fim, o 
resultado será ficar a administração dos corpos de 
marinha privada de poder fornecer o fardamento 
adiantado, nos casos em que é permittido. 

Na verba relativa ao corpo de imperiaes 
marinheiros fez a camara dos deputados tambem o 
abatimento de 10:000$ para o fardamento cedido. 

A commissão não concordou igualmente com tal 
abatimento pelas mesmas razões, que acabo de expôr 
quanto ao batalhão naval. 

Além disso por mais pesquizas que fizesse, não 
pude conhecer os elementos de que se serviu a 
commissão da camara dos deputados, não só para 
calcular a importancia do fardamento cedido ás praças, 
como o valor da indemnização que podem fazer no 
respectivo exercicio. 

Devo declarar ao senado, que, no exercicio 
ultimo de 1879 – 1880, as verbas do batalhão naval e 
do corpo de imperiaes marinheiros deixaram saldos; 
aquella de pouco mais de 11 contos e esta de 80. 

Mesmo assim entendeu a commissão, que não 
devia concordar com as reducções de que me tenho 
occupado; porquanto comprehende-se bem, que sendo, 
no penultimo exercicio, o estado completo do batalhão 
naval, de 750 praças e o effectivo de 550, reduzindo-se 
elle a 300, inesperadamente, deviam os seus depositos 
conter sobras que produziram provavelmente o soldo a 
que me referi. 

Quanto ao soldo da verba do corpo de imperiaes 
marinheiros está elle explicado, desde que se attender, 
que nem o referido corpo, e nem as companhias de 
aprendizes marinheiros se achavam em seu estado 
completo no exercicio de 1879 – 1880. 

Arsenaes. – O governo pediu para as despezas a 
cargo desta verba 2.300:000$, a camara dos deputados 
reduziu a 2.279:677$, e a commissão de senado propôz 
que se restabelecesse a verba. 

A commissão da outra camara declarou, no seu 
parecer, que propunha a reducção dessa verba, 
principalmente, em consequencia da progressiva 
diminuição das praças das companhias de aprendizes 
artifices, por estarem prohibidos nellas novos 
alistamentos pela lei de orçamento em vigor. 

A commissão do senado, porém, examinando as 
tabellas explicativas do orçamento da marinha, 
relativamente a esta verba, verificou o seguinte: todo o 
serviço está orçado em 2.669:476$375, abatendo-se 
15% dos vencimentos do pessoal artistico na 
importancia de 317:353$560, ficou reduzida a despeza 
a 2.352:123$075. 

Note-se, que esta reducção de 15% é moderna; 
data de dous annos. O pessoal artistico dos arsenaes é 
bastante numeroso, e tendo-se observado que ha 
sempre falta de operarios por vagas nas respectivas 
classes, ou por impedimentos provenientes de diversos 
motivos, calculou-se em 15% a somma que elles 
deixam de receber durante um exercicio e fez-se o 
correspondente abatimento. 

Além deste fez-se mais um abatimento de 
52:123$175, ficando, conseguintemente, reduzida a 
verba – Arsenaes – a 2.300:000$000. 

Em uma nota exarada nas tabellas explicativas 
do orçamento encontro, quanto e este ultimo 
abatimento, a observação que passo a ler (lê): 

«Tendo a lei n. 2910 de 31 de Outubro de 1879 
votado a quantia de 2.300:000$ para despezas desta 
verba, no exercicio de 1880 a 1881,  



20                                                                       Annaes do Senado   
 

 

e orçando-se para este exercicio de 1881 a 1882 em 
2.352:123$875, attendida a reforma por que passou o 
arsenal de Pernambuco pelos decretos ns. 7680 e 7681 
de 6 de Março de 1880 e o calculo dos vencimentos 
diarios na razão de 365 dias, se reduziu a somma 
orçada á  votada por se reconhecer sufficiente para a 
despeza, tendo-se em vista a progressiva diminuição do 
pessoal das companhias de aprendizes artifices, cujas 
vagas não serão preenchidas na fórma da citada lei.» 

Como se vê, já se tinha reduzido a verba a 
2.300:000$ contando-se, quase exclusivamente, com a 
progressiva diminuição das praças das companhias de 
aprendizes artifices. 

Desta sorte, não podia a commissão de 
orçamento da camara dos deputados contar com essa 
progressiva diminuição, para segunda reducção. 

No exercicio de 1879 – 1880 votou-se a somma 
de 2.300:000$ para as despezas dos arsenaes, o seu 
informado, que, até o ultimo de julho proximo passado, 
o deficit desta verba já approximava-se de cem contos. 

Ora, pergunto, em vista dete deficit, e do 
fundamento de que se serviu a outra camara para 
reduzir a verba – Arsenaes – devia a commissão do 
senado concordar com semelhante reducção? 

A commissão disse no seu parecer, que se 
devia, em vez de diminuir, augmentar a verba, por 
causa do deficit que se manifestou, e teria proposto 
certo augmento, si outras fossem as nossas 
circumstancias financeiras. Como, pois, ha de o senado 
votar pela reducção adoptada pela camara dos 
deputados quando está verificada a existencia do deficit 
no ultimo exercicio? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas a razão é 
que o outro ministro não foi economico. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Além disso, devo 
notar que, presentemente, se acham em construcção, 
nos diversos arsenaes do Imperio, quatro navios, e 
portanto esta despeza tende a crescer, porque está no 
interesse da administração ter sempre completo o 
quadro dos operarios para apressar a conclusão desses 
navios. 

Do exposto se vê, que a commissão 
restabeleceu a verba para attender ás necessidades do 
serviço, evitando assim ao nobre ministro a collisão de 
excedel-a, eu de consentir na paralização de 
construcções já começadas. 

Não podemos dar um real de mais; mas tambem 
não devemos dar de menos. (Apoiados.) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Si o nobre 
ministro não quer o augmento, havemos de tiral-o, mas 
tambem havemos de negar credito para o anno 
vindouro. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – A outra verba a que 
a commissão offereceu emenda, é a que se refere a 
obras. 

O governo pediu para essa verba 150:000$; a 
camara dos deputados a reduziu a 130:000$; dividindo-
a em duas, a saber, uma para obras militares, e outra 
para obras civis. A commissão offereceu emenda, 
restabelecendo a verba, porque não concorda com a 
sua reducção e divisão. 

Tratarei em primeiro logar da divisão da verba. 
Pareceu á commissão que nenhuma vantagem 

viria, para a verdade do orçamento, de semelhante 
divisão, porque a verba só se refere a obras, todas a 
cargo do ministerio da marinha; sendo mais nominal do 
que real a differença entre obras civis e militares. 

A pasta da marinha é tão militar como a da 
guerra, e, a meu ver, não tem fundamento razoavel a 
discriminação de obras em civis e militares, quando 
todas ellas tendem a um só fim, o serviço de guerra na 
marinha, mediata ou immediatamente. 

Além disso não vejo base segura para tal divisão 
da verba. 

A marinha só tem á sua disposição as fortalezas 
da ilha das Cobras, onde está aquartelado o batalhão 
naval, e de willegaignon, em que está o corpo de 
imperiaes marinheiros, a da Boa-Viagem, e a do Forte 
do Mar, na Bahia. 

Mesmo nestas fortalezas, há obras, que não se 
referem ás baterias e aos quarteis, mas ao hospital de 
marinha, a casas para officiaes, depositos, etc., De 
sorte que é muito difficil estabelecer e manter uma tal 
divisão. Noto, por exemplo, que, em Matto-Grosso, tem 
um arsenal, onde as obras civis estão inteiramente 
confundidas com as militares, porque dentro do mesmo 
recinto aquartelam-se o corpo de imperiaes 
marinheiros, e os aprendizes marinheiros; ha as 
baterias de defesa e casas onde alojam-se os 
empregados. 

Por estas razões entendeu a commissão não 
dever concordar com a alludida divisão, tanto mais 
quanto reconhece, que a especialisação augumenta o 
trabalho da escripturação no thesouro e thesourarias, e 
não deve ser autorizada senão com o fim de separar 
serviços heterogeneos, que estejam confundidos, e de 
facilitar a fiscalização. 

Quanto á reducção, não concordou a commissão 
pelos motivos que vou dar. 

No exercicio ultimo votou-se a somma de 
150:000$ para obras civis e militares, e, segundo sou 
informado, houve sobras na verba. No exercicio 
corrente, é do crer que não hajam taes sobras, porque 
sei que o nobre ministro mandou encetar duas obras de 
certa importancia, uma no arsenal de marinha, que é a 
casa para collocação das machinas que eu mandei vir 
da Europa, quando ministro, para a construcção de 
navios de casco de ferro, a outra na Armação, tambem 
para machinas que mandei comprar para o fabrico de 
cartuchame destinado a metralhadoras, armamento de 
nossa infantaria naval e rewolvers. 

São obras inadiaveis, começadas, neste 
exercicio, e que convem que sejam concluidas sob 
pena de perdermos essas machinas, que importarão 
em algumas dezenas de contos de réis. 

Tendo o nobre ministro de executar neste 
exercicio e no proximo futuro estas obras, cujo custo 
não será inferior a 100:000$, deveremos reduzir a 
verba, e ainda dividil-a em duas, uma para obras 
militares, outra para obras civis? Entendo que não. 

A outra verba é a que diz respeito a munições 
navaes. 
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O governo pediu 380:000$, a camara dos 
deputados reduziu essa quantia a 320:000$, e no 
parecer da commissão daquella camara se diz o 
seguinte (lê): 

«Munições navaes. Na proposta pedem-se 
380:000$. A commissão indica uma reducção de 
60:000$, e o faz tambem sem hesitar, porque no 
referido exercicio de 1878 – 1879 gastaram-se 
269:222$545; portanto a commisão dá mais 
51:777$450, do que então foi despendido, e assim fica 
a verba bem votada.» 

A commissão de orçamento do senado entendeu 
não dever tomar para base do seu calculo a despeza de 
1878 – 1879, mas a do exercicio de 1879 – 1880, que é 
mais moderno. 

Para esta verba consignou tambem a lei do 
orçamento, naquelle exercicio, a somma de 380:000$; 
entretanto, até o fim de Junho, já tinha-se manifestado 
o deficit de 2:054$, e consta-me, particularmente, que 
agora está elevado a perto de 100:000$000. 

Como, pois, a commissão do senado havia de 
consentir na dita reducção? 

A’ vista de semelhante deficit, entendeu ella que 
devia restabelecer a verba da proposta, não adoptando 
a reduxção approvada pela camara dos deputados. 

Neste caso o reparo, que se devera fazer, era de 
não ter a commissão proposto que se elevasse a 
consignação além do pedido na proposta do governo. 

Dir-se-ha: Nessa verba manifestou-se deficit, 
porque occorreram taes e taes despezas 
extraordinarias; mas, pergunto ao honrado ministro, 
quaes foram essas despezas? Temos um navio 
fazendo a viagem de circumnavegação, a Vital de 
Oliveira, ha pouco chegada á China; mas por esse 
motivo deixou-se de mandar á Europa, como é 
costume, a corveta em que estão embarcados os 
guardas marinhas e que ora faz a viagem de instrucção 
navegando em aguas do Brazil. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Na discussão 
do credito o ministro da marinha declarou que a viagem 
á China não excedia de seu orçamento. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Na verba relativa a 
munições de boca o governo pediu 1:579:141$390, 
quantia que a camara dos deputados reduziu a 
1,150:000$, e a commissão do senado entendeu dever 
aceitar esta reducção. Cumpre-me, porém, declarar ao 
senado que, segundo informações que hontem tive, 
acaba de se manifestar deficit nessa verba, e dentro de 
poucos dias o honrado ministro terá de nos vir pedir um 
credito para poder occorrer ao excesso de despeza. A 
commissão aceitou a emenda da outra camara, mas 
essa emenda não deveria ter sido aceita. Eu teria 
indicado a meus collegas, que não a aceitassemos si 
soubesse então, que a despeza já havia excedido á 
consignação votada. 

Quanto á verba – Eventuaes – o governo pediu 
na sua proposta 250:000$, que a camara dos 
deputados reduziu a 175:000$, dividindo a verba em 7, 
da maneira seguinte: passagens autorizadas por lei 
50:000$, fretes 15:000$, ajudas de custo marcadas em 
lei e gratificações tambem marcadas em lei por serviços 
temporarios 20:000$, tratamento de praças fóra dos 
hospitaes e en- 

fermarias de marinha e enterros 10:000$, differenças de 
cambio e commissões de saques 30:000$, eventuaes 
30:000$000. 

A commissão não concordou com a divisão da 
verba em 7, nem tambem com tamanha reducção como 
a votada pela camara dos deputados. 

A verba – Eventuaes – contém despezas com 
diversos serviços; com referencia a algumas dessas 
despezas ha autorização na lei do orçamento para abrir 
o governo creditos supplementares, e quanto a outras 
não; por isso a commissão de orçamento do senado, 
concordando em parte com o parecer da commissão da 
outra camara, entendeu dever propôr que se dividisse a 
verba sómente em duas, contemplando em uma todas 
as despezas a respeito de cujos serviços ha 
autorização em lei para o governo abrir creditos 
supplementares, e conservando todas as outras 
despezas sob a verba – Eventuaes. 

Esta separação foi a unica que a commissão do 
senado julgou dever fazer. 

Pareceu-lhe que, si cada uma das outras 
despezas passasse a constituir verba do orçamento, 
semalhante divisão traria embaraços á administração 
da marinha, attenta a incerteza e eventualidade dos 
serviços a que se referem taes despezas. 

Ha exercicios em que o governo tem de fazer 
consideraveis gastos com passagens, e outros em que 
quasi nada despende. 

Ha exercicios em que o governo tem de fazer 
muitas despezas com fretes para a conducção de 
munições de umas provincias para outras, ou da 
Europa para o Brazil, e ha exercicios em que essa 
despeza é quasi nenhuma, ou deixa até de realizar-se. 
O mesmo se dá com as ajudas de custo, marcadas em 
lei. 

Esta despeza depende do maior ou menor 
movimento que o governo der aos officiaes e praças 
dos corpos de marinha, fazendo-os seguir de uma 
estação para outra, ou de uns para outros portos. Dá-se 
o mesmo com gratificações por serviços extraordinarios 
e gastos de representação em portos estrangeiros. 

São, pois, essas despezas muito incertas e 
eventuaes, e é por esse motivo que sempre figuraram 
em nossos orçamentos sob o titulo de – Despezas 
extraordinarias e eventuaes. Não se podia e nem se 
póde, hoje, contar que ellas se realizem uniformemente, 
e nem tão pouco calcular com certa exactidão, sua real 
importancia em cada exercicio. 

A outra camara porém, entendeu que, ainda 
sendo incertos e eventuaes esses serviços, devia ella 
consignar verba para cada um delles, por que d’ahi 
resultava vantagem para a fiscalisação. 

Julgo que de semelhante divisão não resulta tal 
vantagem, e que, ao contrario, ha de trazer embaraços 
á administração da marinha. 

Desde que houver verba consignada no 
orçamento para cada um desses serviços incertos, quer 
elles careçam ou não ser realizada, o empenho e o 
patronato hão de fazer com que se realizem, por haver 
especial, e, assim, em logar de facilitar a fiscalisação e 
economia, concorrerá tanta especialisação para o fim 
contrario. Há de tambem trazer embaraços á repartição 
da marinha, porque, distribuida a importancia da  
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verba – Eventuaes – por sete com as respectivas 
sommas fixadas, o governo muitas vezes, pelas 
necessidades do serviço será obrigado a despender por 
conta de uma das novas verbas muito mais que o 
consignado, e não o poderá fazer, tendo, todavia, 
sobras nas outras, cujas despezas, por incertas, não se 
realizarão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Como fixar 
despezas eventuaes? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Muito bem observa o 
nobre senador pela Bahia, como fixar a despeza que se 
ha de fazer com cada um desses serviços, todos elles 
muito incertos? 

O SR. AFFONSO CELSO: – dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Observo ainda que, 

distribuidos todos os serviços, a cargo da verba – 
Eventuaes, por seis outras verbas novas, não tem 
razão de ser a 7ª verba, approvada pela camara dos 
deputados, com o mesmo titulo de – Eventuaes. 

Não sei que elementos teve a commissão da 
camara dos deputados para calcular a despeza com 
cada um desses serviços. 

Frequentemente havia de acontecer o seguinte: 
No exercicio de 1881 – 1882, por exemplo, teria 

o governo necessidade de determinar grande 
movimento de officiaes e praças; mas, havendo na 
verba quantia fixada, não o poderia fazer, entretanto 
que sobrariam sommas nas outras verbas novas por 
não haver necessidade de desempenhar os respectivos 
serviços. 

A commissão, pois, entendeu que consultava 
bem os interesses da fiscalização e economia, assim 
como as conveniencias do serviço publico, dividindo 
unicamente em duas a verba – Eventuaes – uma 
destinada áquelles serviços eventuaes, para cuja 
despeza póde o governo abrir creditos supplementares, 
e a outra para os demais serviços, tambem de natureza 
eventual, a cujo respeito deve-se deixar ao governo 
certo arbitrio e liberdade para determinar a despeza 
conforme as occorrencias de occasião, e as 
necessidades que se manifestarem. 

Eis, Sr. presidente, as razões que teve a 
commissão de orçamento para não concordar com 
algumas das emendas da camara dos deputados. 

Devo declarar mais uma vez ao senado e ao 
honrado ministro, que a commisão teve um unico 
pensamento, dotar as verbas com as sommas precisas 
para desempenho dos serviços incumbidos no 
ministerio da marinha, evitando reducções, que de 
antemão reconheceu, que, obrigariam a vir depois ás 
camaras pedir creditos supplementares. 

Não tivemos em vista dar ao governo senão 
aquillo que nos pareceu indispensavel ás necessidades 
do serviço publico. 

Sr. presidente, pelas discussões havidas parece 
ter ficado litigioso, si o nobre ministro espera ou não 
fazer o serviço dentro das consignações reduzidas pela 
camara dos deputados. 

Si o nobre ministro pensa que o póde fazer, 
declare-o, francamente, porque por parte da commissão 
retirarei todas as emendas que offerecemos; mas 
reflicta bem S. Ex na sua decla- 

ração, porque será de máo effeito, e hei de censural-o 
desta tribuna com toda a energia, si, em 1882, vier 
pedir ás camaras credito supplementar para as verbas, 
a cujas reducções annuiu na outra camara. 

Si propuzemos o restabelecimento das 
consignações da proposta, que foram reduzidas em 
algumas verbas pela camara dos deputados, não foi por 
consideração nenhuma politica ou pessoal, nem por 
outro qualquer motivo, que não o da verdade do 
orçamento, que deve sempre ser votado, nas 
respectivas verbas, com as sommas sufficientes para o 
desempenho dos serviços decretados por lei. Decretar 
um orçamento insufficiente para a despeza publica, é, 
como já disse, enganar o paiz, e autorizar os creditos 
supplementares, que alteram qualquer combinação, 
como ainda no ultimo exercicio perturbaram os calculos 
relativos aos saldos que nos foram annunciados. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – A commissão de 
orçamento deve ter juizo proprio para apreciar as 
conveniencias do serviço. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, 
aguardo a declaração do nobre ministro. 

A’ vista da exposição que fiz, entendo que os 
serviços relativos a certas verbas não se podem fazer 
sem os augmentos propostos pela commissão; mas, si 
S. Ex. entende o contrario e póde prescindir desses 
augmentos, declare-o francamente, porque retirarei por 
parte da commissão as emendas. 

Tenho concluido. 
O SR. LIMA DUARTE (ministro da marinha): – 

Sr. presidente, corre-me o dever de voltar á tribuna para 
declarar de novo a minha opinião a respeito das 
emendas da illustre commissão do senado ao 
orçamento da marinha. 

Parece-me, Sr. presidente, que depois das 
palavras por mim hontem pronunciadas nesta casa, não 
haveria mais duvidas sobre o meu modo de pensar a 
este respeito. Realmente disse eu hontem: 

«Estava persuadido de que, com o maior 
cuidado, com a maior prudencia e a mais severa 
economia, se poderiam talvez satisfazer os serviços 
relativos a essas verbas reduzidas, sem grande prejuizo 
para o serviço. 

«A illustre commissão do senado entendeu que 
não se deviam effectuar taes reducções, fazendo 
vigorar muitas das verbas incluidas na proposta. Eu, 
respeitando, como me cumpre, qualquer deliberação 
que o senado tenha de tomar, sempre inspirado pela 
prudencia e sabedoria que caracterisa esta illustre 
corporação, comquanto estivesse resolvido a empregar 
todos os meios de restringir-me ás verbas que com a 
camara dos deputados julguei deviam ser reduzidas, 
realizando os serviços do melhor modo possivel, 
concordo em que os augmentos propostos pela 
commissão do senado só visam o mais completo 
desempenho de taes serviços.» 

Quem vê, Sr. presidente, nas emendas 
propostas o mais completo desempenho de taes 
serviços, é claro que não porá embaraços á sua 
aceitação; mas si o nobre senador o exige, declaro 
segunda 

 



 
 
vez que aceito as emendas apresentadas pela illustre 
commissão do senado. 

Devo ainda observar ao senado que, quando 
confeccionou-se o parecer da commissão, a cujos 
trabalhos assisti, ainda não estava liquidado o exercicio 
aonde se notam deficits nas duas verbas – Arsenaes e 
Municipios navaes. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Eis ahi a 
justificação da commissão. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Reconhecido 
isto é claro que na presente discussão, eu não podia 
embaraçar a passagem das emendas augmentando 
estas verbas, antes mostraria a perfeita conveniencia 
de serem ellas augmentadas. 

Depois desta declaração, Sr. presidente, me 
parece excusado entrar em mais demonstrações sobre 
as reflexões que o honrado senador pela provincia de 
Minas acaba de expender fundamentando os motivos 
do parecer da commissão. 

Deve, porém, ainda notar que a palavra 
confiança, por mim hontem empregada, parece-me que 
impressionou mal a alguns dos nobres senadores. No 
emprego desta palavra não tive em vista tomal-a no 
sentido de confiança politica que eu viria solicitar do 
senado, mas simplesmente como a confiança que se 
reduziria em prestar o senado credito ás palavras do 
ministro, que sinceramente externava o firme proposito 
de estabelecer a maior economia possivel no sentido da 
palavra por mim empregada. 

Como disse, depois de emittida minha ipinião a 
respeito da emenda da nobre commissão de orçamento 
do senado, julgo desnecessario entrar em mais 
apreciações sobre o que disseram os honrados 
senadores pelas provincias de Minas e do Rio de 
Janeiro. 

Tenho concluido. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sr. presidente, 

a posição em que se quer collocar a commissão de 
orçamento vai-se tornando summamente difficil para 
ella. Não só os cuidados e o trabalho a que se deve 
applicar para corresponder á confiança que o senado 
nella depositou, é um peso extraordinario para a 
insufficiencia de suas forças (não apoiados), como 
tambem as censuras, ás vezes bem acerbas dos seus 
nobres collegas quando divergem da opinião da 
commissão, causam-lhe profunda magoa. 

Qual á a missão da commissão, qual é a missão 
do senado no exame e confecção de um orçamento? E’ 
por ventura satisfazer aos desejos dos nobres ministros 
ou contrarial-os propositalmente fazendo soffrer o 
serviço publico? Não. (Apoiados.) Deputado que eu 
fosse negaria aos ministros a confiança, mas não lhes 
negaria os meios necessarios para governar 
(apoiados); senador do Imperio aqui collocado pela 
Constituição para ser um contra-peso, eu não me unirei 
áquelles que querem arrostar o governo a actos que eu 
não posso approvar. 

O SR. JAGUARIDE: – Apoiados. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Fallo por mim 

sómente, senhores, apezar de que esta minha opinião 
seja partilhada por muitos dos nossos collegas; eu não 
faço opposição ao governo em 

medidas governamentaes (apoiados); nunca a fiz nem a 
farei, como senador. (Apoiados.) Si o governo pede em 
um orçamento mais do que eu julgo dever dar-lhe, é 
minha obrigação restringir-lhe a verba. Si elle pede 
menos, a experiencia que eu tenho dos negocios e a 
que meus collegas tambem têm exigem que o avisemos 
de que assim vai caminho errado. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas V. Ex, 
note que eu não disse que a verba fosse exagerada. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Estou 
explicando como entendo os meus deveres de membro 
da commissão de orçamento. 

Isto que agora succede é novo no seio desta 
corporação? 

Não, senhores. O senado tem presente que a 
opposição conservadora por muitas vezes ao ministerio 
transacto offereceu medidas que autorizavam 
augmento de despeza rejeitado por esse ministerio 
(apoiados), e que até mesmo contra a vontade dos 
proprios ministros fez passar medidas que importavam 
augmento de despeza. (Apoiados.) 

Quereis a prova? eu a darei no proprio ministerio 
da marinha, em que a camara dos deputados supprimiu 
o batalhão naval. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Era na época 

do maior aperto, era quando se acreditava que as 
nossas finanças não poderiam ser restauradas senão 
com muitas e grandes difficuldades. 

Entretanto o senado manteve a existencia 
daquelle batalhão e não consentiu que se 
desorganizasse uma força que julgava essencial á 
guarnição dos nossos navios e á defesa do Estado. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Assim tambem 

é que no ministerio do imperio supprimiram-se algumas 
repartições e o senado as manteve, restabelecendo as 
respectivas verbas. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – No ministerio da 
guerra augmentou os 80:000$ que o Marquez do Herval 
pedia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – No ministerio 
da guerra o mesmo succedeu. 

O SR. BARROS BARRETO: – No da marinha 
tambem com o conselho naval. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Com o 
conselho naval e muitos outros serviços, que hoje 
reconhece-se serem essenciaes e são mantidos pelo 
proprio ministro defendendo assim a opinião que o 
senado fez prevalecer na lei do orçamento. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Apoiado e 
justificando-o plenamente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Si assim 
acontecia em materias importantissimas como as que 
acabo de citar, as quaes importavam em sommas 
talvez superiores a 1.000:000$, como estranhar-se que 
a commissão do senado, esmerilhando verbas já muito 
reduzidas, dissesse e opinasse que ellas não podiam 
ser mais reduzidas do que já tinham sido? 

 



  
 

Acaso para nós é importante uma economia de 
4:000$ na secretaria do nobre ministro? E’ importante 
para nós que se diminuisse 5:000$ no fardamento do 
batalhão naval? E’ importante para nós que se 
diminuisse 3:000$ ou 4:000$ na despeza com 
empregados da contadoria? não, senhores; primeiro os 
principios; primeiro as conveniencias do serviço... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Primeiro o nosso 
dever. 

O SR. RIBEIRO DE COTEGIPE: – Pois hei de 
affirmar que é provavel que o governo dé licença aos 
empregados com abatimento de ordenado que chegue 
a 4:000$000? 

Pois hei de affirmar que dar-se-hão tantas vagas 
durante o anno por morte ou ausencia de empregados? 

Como calcular isto? 
D’antes, quando havia sobra em alguma verba o 

governo tinha direito de transferil-a para outra; mas hoje 
que essa faculdade está cassada, si houver sobra 
n’uma verba irá para o cofre publico; quando o governo 
vier pedir creditos para uma verba dará conta das 
sobras de outra. Como apurar de antemão todas essas 
cousas, como estabelecer, contra o que consta de 
dados officiaes, que haverá sobras em taes e taes 
verbas e reduzil-as por esse motivo, e collocar assim o 
nobre ministro na posição de, ou não pagar o pessoal, 
ou abrir um credito contra a lei? 

E’ isto economia? Trata-se da verdade do 
orçamento; o que é a verdade do orçamento, senhores?

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Isto que se fez: 
consignar o que é preciso. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E’ a 
descripção de todas as despezas que o Estado deve 
fazer durante o anno e dos meios para occorrer a essas 
despezas. 

Mas será verdade do orçamento roer em uma 
verba, cortar em outra, quando sabe-se que os fundos 
consignados não são sufficientes para occorrer á 
despeza publica, quando sabe-se que se corta no 
pessoal? 

Será esta a verdade do orçamento? Si assim 
fosse, nunca o orçamento ficaria verdadeiramente 
equilibrado. 

Sou mais ministerial do que o nobre ministro 
assim fallando? Não, senhores. 

Nada tenho aqui que seja ministro o digno 
deputado por Minas Geraes ou outro qualquer. Não sou 
ministerial, todos o sabem, mas sou governamental. 
(Apoiados.) 

Não faço opposição acintosa, faço opposição de 
principios e os meus principios são muito conhecidos, 
têm sido muitas vezes propalados, e si elles não 
servem a alguns dos meus nobres collegas, a nenhum 
delles pedi que os seguisse. 

Como disse, em apartes, não venho fazer 
presentes ao governo, venho cumprir com um dever de 
senador. Si fosse exacto que o senado, porque a 
camara dos deputados reduz uma verba, devesse 
concordar, sob pena de passar por menos economico, 
então seguir-se-ia que a nossa attribuição de regular a 
despeza publica era uma burla. 

Dizeis que somos menos economicos do que a 
camara dos deputados. Mas, quando a mesma camara 
augmenta a despeza, por que razão quereis – que 
sejamos mais economicos do que ella? E si não temos 
o direito de augmentar a despeza votada pela camara 
dos deputados, tirai-nos tambem o de reduzir aquillo 
que ella julga necessario ao serviço. Segui então o 
principio de que a segunda camara não póde 
augmentar a despeza publica, porque o augmento de 
despeza equivale a uma decretação de impostos, cuja 
iniciativa é da prerogativa da camara dos deputados. 
Este porém não é o nosso systema; não é esta a 
pratica que temos adoptado. (Apoiados.) 

A infeliz commissão de orçamento como que se 
vê entre dous fogos, o dos ministeriaes, quando trata de 
apreciar e cercear as propostas do governo; e o dos 
senadores independentes, quando por ventura 
augmenta o que o governo julgou necessario. 

Esquecem-se estes do que aqui se passa 
diariamente a nossos olhos, e nesta mesma discussão 
do orçamento. 

A commissão propoz varias e importantes 
reducções em algumas verbas e recusou o augmento 
de outras, approvado na camara dos deputados. 

Pois bem; aqui, no senado, as emendas 
restrictivas da commissão foram rejeitadas e a verba 
votada na camara dos deputados foi approvada; não 
digo bem, não foi só approvada, foi augmentada, e 
nada se disse, nada se observou! E hoje que aceitamos 
a proposta que o governo fez, que está mesmo abaixo 
das necessidades dos differentes serviços, havemos de 
ser censurados e passar por menos economicos, por 
mais ministeriaes do que o proprio ministerio? 

Eu não censuro o procedimento do senado. Si 
acaso trata-se de uma materia que se discute: posso 
usar da maior franqueza, fallar contra a medida, 
qualificando-a, como entender, estando para isso no 
meu direito. Mas desde que o senado approva, 
submetto-me respeitoso á sua decisão, acreditando, 
como acredito, que a opinião da maioria dos meus 
collegas é sempre melhor do que a minha opinião 
individual. 

Voltar, porém, ao vencido, fazer recriminações, 
usando de expressões que podem offender o nosso 
melindre, é do que fujo absolutamente: não estaria no 
meu direito procedendo assim. 

Em conclussão, Sr. presidente, á vista do que 
tenho dito, á vista do que disse o meu nobre collega, 
que foi relator da commissão de orçamento na parte 
relativa aos negocios da marinha, analysando verba por 
verba, dando razões que calavam no animo do senado, 
declaro que votarei pelas emendas, porque acima de 
tudo considero a conveniencia do serviço publico, 
especialmente no ramo da marinha, que se pretende 
restaurar e que se quer cercear de um modo tão pouco 
digno da sabedoria do senado. (Muito bem; muito bem.)

O SR. CORREIA: – Tendo eu, em algumas das 
occasiões em que hei tomado parte na discussão do 
orçamento, feito observações acerca do trabalho da 
honrada commissão de que é relator o nobre senador 
pela Bahia que acaba de 
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fallar, não posso deixar de expor algumas 
considerações com relação ás que com certa 
vehemencia fez o nobre senador. 

S. Ex. fallou em senadores independentes e 
acerca de augmentos votados pelo senado em algumas 
verbas reduzidas pela commissão. 

Parece que S. Ex. referiu-se a verbas relativas á 
instrucção publica, que o senado augmentou em 
sommas muito pouco consideraveis. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Alludiu ao facto. 
O SR. CORREIA: – Si o nobre senador, 

referindo-se a senadores independentes, pretendeu que 
não devessem os membros da maioria do senado fazer 
observações acerca do trabalho da honrada commissão 
de orçamento, de que S. Ex. é digno relator, peço 
licença para divergir dessa opinião, devendo notar que 
não vejo necessidade da qualificação de senadores 
independentes, porque todos o são. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Aquelle que 

não encampam. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Qualquer de nós póde 

divergir da opinião da nobre commissão. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Comtanto que 

não offendam. 
O SR. CORREIA: – Eis-aqui onde eu desejava 

que o nobre senador chegasse: comtanto que não 
offendam. 

Não posso deixar de pedir ao nobre senador que 
declare si nas minhas palavras aqui pronunciadas 
achou qualquer offensa a commissão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não. 
O SR. CORREIA: – Peço licença para continuar 

a votar no sentido que indiquei na sessão de hontem, 
depois que o nobre ministro da marinha, em resposta á 
pergunta que lhe dirigi, declarou que, procedendo com 
todo o cuidado e economia, julgava poder fazer o 
serviço da repartição a seu cargo com as verbas como 
foram reduzidas pela camara dos deputados. 

Ainda agora, aceitando as emendas da 
commissão, disse, tendo as palavras que hontem 
proferiu, que julgava poder fazer as despezas da 
repartição a seu cargo com as quantias votadas pela 
camara dos deputados. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Menos em duas 
verbas. 

O SR. CORREIA: – O nobre ministro referiu-se a 
essas duas verbas excedidas no actual exercicio para 
mostrar que, si dellas não tratou na camara dos 
deputados, foi porque então não estava ainda liquidada 
a respectiva despeza. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Mas reconheceu 
depois que as reducções eram prejudiciaes. 

O SR. CORREIA: – Não disse, porém, que não 
podia deixar de haver deficit, mantido o credito 
concedido pela camara dos deputados, ainda fazendo-
se a despeza com zelo e economia. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – dá um 
aparte. 

O SR. CORREIA: – Julga V. Ex. que o deficit que 
houve nessas verbas no exercicio de 1879 

– 1880 ha de necessariamente repetir-se no exercicio 
de 1881 – 1882? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Elle disse que era possivel. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Isto basta: é 

possivel. 
O SR. CORREIA: – Si fossemos a votar 

augmento por ser possivel o deficit, não sei em que 
occasião poderiamos reduzir a despeza. 

Sustento tambem que o senado não tem que 
conformar-se em tudo com a proposta do governo; acho 
verdadeiro o principio que aqui se tem proclamado de 
que o senado deve votar o que fôr exigido pelas reaes 
conveniencias do serviço, seja a quanti maior, igual ou 
menor do que a proposta pelo governo; pois que se 
deve exigir do contribuinte tudo que fôr estrictamente 
preciso para acudir ás necessidades publicas. 

Ha urgencia de melhorar o serviço? O senado o 
reconhece; augmenta a verba. 

Póde a despeza ser, sem nenhuma 
desvantagem, supprimida ou reduzida? O senado 
supprime ou diminue a verba. 

Em tudo isso procede regularmente; deve ter-se 
como o mais acertado aquillo que fôr deliberado. 

Agora trata-se, porém, de manter o serviço tal 
qual existe. Entendem diversamente a honrada 
commissão e o nobre ministro quanto á quantia para 
esse fim necessaria, julgando aquella insufficiente, para 
fazer-se convenientemente o serviço, a somma com 
que este acredita que póde ser feito, havendo economia 
e zelo. 

Porque hei de eu dizer, em tal caso, que consulto 
a responsabilidade do nobre ministro melhor do que elle 
proprio, para conceder-lhe quantia maior do que aquella 
com que elle julga poder acudir ao serviço publico? 

Si o nobre ministro julga salva a sua 
responsabilidade pela regularidade do serviço com a 
verba como foi reduzida pela camara dos deputados, eu 
entendo que devo votar pelas emendas daquella 
camara. 

Não se trata de divergencia sobre a necessidade 
de augmentar, ou a de extinguir e diminuir o serviço; 
trata-se de manter o statu quo: julgo que não devo 
conceder mais do que aquillo que, de accôrdo coma 
sua responsabilidade, o governo pede. 

E’ o que tenho sustentado. 
Nenhum representante da nação está adstricto a 

aceitar opinião do governo acerca da conveniencia de 
augmentar ou reduzir qualquer ramo de serviço; mas 
quando se trata simplesmente de manter o serviço 
como está creado e o governo, não insisto para que se 
lhe conceda augmento, nem voto por isso. 

Sou o primeiro a reconhecer quanto são 
importantes os serviços que pesam sobre a nobre 
commissão de orçamento; porém, si a propria rejeição 
de um parecer de commissão não importa má vontade 
ou manifestação de desagrado para com os senadores 
que della fazem parte, mas divergencia de opinião, que, 
como acabou de dizer o nobre senador pela Bahia, 
deve ser  
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acatada; como podem ser de outra sorte apreciadas 
reflexões apenas sobre qualquer trabalho de 
commissão? Neste ponto não se póde exigir nem a 
conformidade absoluta, nem o silencio dos amigos. 

O SR. DIOGO VELHO: – Ninguem exige isso: 
trata-se da fórma. 

O SR. CORREIA: – Quanto ás formulas de 
cortezia, em qualquer caso, e mais tratando-se de 
amigos, devem ser todas observadas; e eu dellas não 
me aparto. 

Não sei si a nobre commissão, depois da ultima 
declaração do nobre ministro, julga que deve manter 
todas as emendas que offereceu ou si entende dever 
retirar algumas, sobretudo as que se referem ao 
englobamento de verbas. 

Creio que a nobre commissão, aceitando até 
onde puder o principio da especificação, fará novo 
serviço á causa publica. 

Lembro-me de que no parecer da commissão de 
orçamento de 1877, da qual faziam parte alguns dos 
membros que actualmente a compoem, proclamava-se 
como principio da maior importancia, pelo qual insistia a 
opposição parlamentar em França, a discriminação das 
verbas, a especificação das despezas, e a opinião da 
commissão teve tal peso, que o poder legislativo 
converteu o principio em obrigação legal. 

Animada a nobre commissão dos mesmos 
sentimentos, propoz, tratando das despezas do 
ministerio do imperio, discriminações em certas verbas, 
as quaes foram approvadas pelo senado, que deu 
assim testemunho de que está disposto a acompanhar 
a nobre commissão nesse caminho. 

Si, pois, a nobre commissão puder, na discussão 
do orçamento que nos occupa, desistir de sua idéa 
quanto ao englobamento de verbas que a camara dos 
deputados discriminou, eu creio que marchará de 
accôrdo com o principio consagrado na lei de 
orçamento vigente e com o principio que a mesma 
commissão tem sustentado. 

O SR. DIOGO VELHO: – E continúa a sustentar. 
O SR. CORREIA: – Fallo ainda neste ponto 

porque a camara dos deputados, na continuação do 
seu trabalho sobre o orçamento, marchou de accôrdo 
com o seu voto anterior, ao tratar da designação das 
verbas em que o governo poderá abrir creditos 
supplementares. 

Si, portanto, a commissão entender que se póde 
fazer a discriminação que a camara dos deputados 
votou, eu estimarei acompanhal-a. 

Julgo não dever alongar-me, estando preenchido 
o fim principal que me trouxe novamente á tribuna. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – O senado 
comprehende, Sr. presidente, que eu faltaria a um 
rigoroso dever de certeza si deixasse de vir á tribuna 
dar uma explicação ao honrado senador pela Bahia, 
digno relator da commissão de orçamento. 

Quando S. Ex. alludiu a senadores 
independentes, queixou-se de terem offendido a 
commissão com expressões algumas vezes acerbas, 

eu entendi que o nobre senador não se dirigia a mim, 
porque nunca offendi a illustrada commissão, e porque 
julgo que todos os membros do senado são 
independentes. 

Quando, porém, fallou o nobre senador pelo 
Paraná, e S. Ex. o excluiu deste caso, especificou a 
palavra encumpar, que por mim fôra empregada, e 
então eu não podia deixar de entender que a referencia 
me era dirigida: por este motivo tomarei alguns 
momentos ao senado para justificar o meu 
procedimento e dar uma satisfação ao nobre senador. 

Sr. presidente, quando principiei a fallar pela 
primeira vez na sessão de hoje (o nobre senador pela 
Bahia não estava presente), deplorava eu que as leis 
de orçamento no Brazil fossem um chimera, porque os 
governos, sem distincção de côr politica, com honrosas 
excepções, – porque não ha regra sem excepção e 
mesmo ellas confirmam a regra –, deplorava eu, repito, 
que todos os governos tendessem a ultrapassar as 
raias marcadas na verbas dos orçamentos, e que o 
poder legislativo, sempre benigno, se mostrasse 
constantemente disposto a sanccionar semelhante 
procedimento, encampando todos esses desvios e 
excessos. 

Como se vê, fallava eu em geral tratando do 
poder legislativo. 

O nobre senador pela provincia do Amazonas 
disse então que o que convinha era pôr-se embaraço a 
esse procedimento, era obstar a que o governo... 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Deixasse de 
cumprir a lei do orçamento. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Bem. Então 
repliquei eu: «Mas como quer o nobre senador pôr 
embaraços, sanccionando-se o procedimento do 
governo, encampando-se os seus actos, e até dando-se 
mais dinheiro além do que elle pede para a despeza 
publica?» 

Entrava nessa occasião o nobre senador pela 
Bahia, e dirigiu-me um aparte a que respondi. 
Proseguindo depois na argumentação, accentuei o meu 
reparo sobre a maneira singular pela qual ambas as 
camaras, isto é, o poder legislativo, fiscalisa e procura 
reprimir os excessos do poder executivo. 

Então convidei o honrado relator da commissão 
de orçamento na parte relativa á marinha, que está em 
discussão, a explicar a razão por que entendia que as 
reducções feitas pela camara temporaria embaraçariam 
o governo, quando eu estava convencido de que o 
honrado senador por Minas, digo relator da commissão, 
não podia Ter a pretenção de ser mais ministerial, ou 
mais governamental do que a actual camara dos 
deputados, que tantas provas de dedicação tem dado 
ao governo. 

Fazendo esta ponderação, por estas palavras e 
neste estylo, estava longe do meu pensamento referir-
me designadamente ao nobre senador pela Bahia. 

Dirigia-me ao nobre relator da commissão, que 
aliás não se deu por offendido, porque sabe que não 
podia estar na minha intenção offender a nenhum dos 
meus nobres collegas. 

O SR. BARÃO DE COTAGIPE: – Eu é que tomei 
a carapuça. 
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O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Si foi por usar do 
verbo encampar, eu o substituo por qualquer outro – 
approvar ou sanccionar –; não faço questão de 
palavras. 

O que affirmo é que o poder legislativo tem 
sanccionado os desregramentos do governo, e, por 
mais que se conteste o facto, elle está no dominio 
publico. 

Pois S. Ex. não se recorda do que ha pouco 
aconteceu em relação á estrada de Paulo Affonso? 

Tinha-se marcado um verba, declarando-se que 
era o maximo que se poderia gastar: o governo 
exorbitou e as camara sanccionaram os seu acto!... 
Como este, poderia apresentar centenares de 
exemplos. 

E' este procedimento que eu lamento mesmo 
com o honrado senador; por mais de uma vez tenho 
votado nesse sentido. 

Mais ainda: foi com o honrado senador pela 
Bahia que aprendi a proceder assim. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Eu fiz uma 
declaração de voto contra a estrada de Paulo Affonso. 
Veja V. Ex. como é justo! 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Não me referi 
individualmente a ninguem, e sim ao acto do poder 
legislativo. 

Tambem não fiz uma exprobração rigorosamente 
fallando, como pensa o honrado senador, porque o 
resultado de nossas votações sendo a expressão da 
vontade da maioria, devemos suppôr sempre que esta 
é quem tem razão, e não individualmente um ou outro 
senador que se aparte della. 

Eu concordo com este principio; mas estou 
apenas ponderando que, emquanto o poder legislativo 
sanccionar (não usarei mais da palavra encampar) os 
excessos e desregramentos do governo, não e possivel 
fazer-se respeitar a lei de orçamento, nem nenhuma 
outra, porque o governo as ultrapassará, contando com 
a absolvição ou com a connivencia do poder legislativo. 

Eis qual foi o meu pensamento. Si houve nisto 
alguma expressão que podesse offender a quem quer 
que seja, eu não só peço desculpa, como retiro, pois 
não está na minha intenção offender a ninguem, e 
muito menos a pessoas que considero e prézo. 

Não sei, portanto, qual a razão por que o nobre 
senador me collocou em uma posição isolada, 
separando o honrado senador pelo Paraná, pois que eu 
e elle fomos os unicos que nessa questão divergimos 
da commissão. 

Agradeço cordialmente ao nobre senador pela 
provincia de Minas Geraes, digno relator da commissão 
de orçamento da marinha, a maneira obsequiosa por 
que me tratou, fazendo justiça ás minhas intenções, e 
não vendo nas minhas palavras nenhuma offensa á 
commissão, pois estou certo de que S. Ex. não 
estremece menos pela susceptibilidade da commissão 
de que faz parte o honrado senador pela Bahia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' questão de 
temperamento. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Será; mas eu 
declaro ainda um vez que não esteve no meu 
pensamento dirigir a menor offensa, nem á com- 

missão, nem a nenhum dos membros desta augusta 
camara; referi-me, em termos geraes, ao procedimento 
do poder legislativo, e creio que, pelo menos como 
brazileiro, tenho o direito de examinar esse 
procedimento, que, embora se constitua lei, não me 
inhibe de aprecial-o! Será mesmo o meio de corrigirmos 
e melhorarmos o systema que nos rege. 

Em conclusão: entendo que, emquanto o poder 
legislativo sanccionar os desregramentos do governo, 
não poderá haver paradeiro para taes excessos. 

Si isto offende alguem, é independente da minha 
vontade. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com que fôra recebido. 

Procedendo-se á votação, foi approvada a 
rubrica n. 1 da proposta , salvas as emendas da camara 
dos deputados e da commissão de orçamento. 

Foram approvadas as emendas. 
Foram successivamente approvadas as rubricas 

ns. 2, 3 e 4 da proposta. 
Foi approvada a de n. 5, salvas as emendas e da 

camara e da commissão e bem assim as emendas. 
Foi approvada a de n. 6, salva a emenda da 

camara e bem assim a emenda. 
Foi approvada a de n. 7. 
Foi approvada a de n. 8, salva a emenda da 

camara e bem assim a emenda. 
Foram successivamente approvadas as ns. 9 e 

10, salva as emendas da camara e da commissão e 
bem assim as emendas. 

Foi approvada a de n. 11. 
Foi approvada a de n. 12, sendo rejeitada a 

emenda da camara e comprehendida a da commissão. 
Foi aprovada a de n. 13, salva a emenda da 

camara e bem assim a emenda. 
Foram successivamente approvadas as de ns. 

14, 15 e 16. 
Foram igualmente approvadas as de ns. 17 e 18, 

salvas as emendas da camara e bem assim as 
emendas. 

Foi approvada a de n. 19. 
Foi approvada a de n. 20, sendo rejeitada a 

emenda da camara e comprehendida a de commissão. 
Foram successivamente approvadas as de ns. 

21, 22 e 23. 
Foi approvada a de n. 24, salva a emenda da 

camara e bem assim a emenda. 
Foi approvada a de n. 25, sendo rejeitada a 

emenda da camara e comprehendida a da commissão. 
Foi approvada a de n. 26. 
Foi approvada a de n. 27, salva a emenda da 

commissão e bem assim a emenda. 
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Foi finalmente approvada a de n. 28, salva a 
emenda da commissão e bem assim a emenda, e 
rejeitada as emendas da camara. 

Foi a proposta, assim emendada, adoptada para 
passar a 3ª discussão. 

O Sr. Cruz Machado requereu verbalmente 
dispensa do intersticio para a 3ª discussão da proposta. 

Consultado o senado, resolveu pela affirmativa. 
 

ORÇAMENTO DA JUSTIÇA 
 
Continuou a 3ª discussão da proposta do poder 

executivo, convertida em projecto da lei pela camara 
dos deputados, fixando as despezas do ministerio da 
justiça para o exercicio de 1881 a 1882. 

Foram lidas, apoiadas e postas em discussão 
conjunctamente com a proposta as seguintes: 

 
EMENDAS 

 
«Fica revogado o segundo periodo do § 2º do art. 

3º da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, e bem 
assim a primeira do periodo 3º do mesmo § 2º da 
referida lei, quando prescrevem que antes de votar-se o 
credito necessario para a despeza com o pessoal dos 
termos e comarcas novamente creados não serão estas 
classificadas e providas de juizes de direito e 
promotores publicos, nem nomeados ou removidos 
para aquelles juizes municipaes ou substitutos, e que 
seja permanente uma tal disposição. – José Bonifacio.» 

«Ao n. 19. – Restabeleça-se o paragrapho unico 
das emendas da camara dos deputados. – S. R. – 
Senado, 2 de Setembro de 1880. – José Bonifacio. – F. 
de Godoy. – J. Carrão.» 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sr. presidente, 
não alongarei este debate attendendo ao estado 
valetudinario do honrado ministro da justiça, aliás teria 
de expender largas considerações com relação á 
administração da justiça na minha provincia, do Pará, 
que a meu ver, não vai bem. Entretanto attendendo, 
não só ao motivo que acabei de expender, como ao 
promettimento do honrado ministro da justiça, de não 
demorar as providencias que cabem na alçada do 
governo no intuito de melhorar aquelle estado de 
cousas, me limitarei, e para isto unicamente pedi a 
palavra, a motivar o voto que peço licença para dar 
contra a emenda que tenho em mãos. 

Sr. presidente, o abuso em que tinham cahido as 
assembléas provinciaes na creação de novas comarca 
tomou entre nós taes proporções, que obrigou a 
assembléa geral a adoptar a providencia cuja 
revogação a emenda propõe, isto é, de determinar que 
as comarcas novamente creadas pelas assembléas 
provinciaes não sejam providas de juizes de direito sem 
que a assembléa geral vote fundos para a respectiva 
despeza. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – A 
emenda o que pede é que se vote fundos. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Pois bem, é 
contra a votação de fundos, que a emenda pede, que 
me pronuncio. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – V. Ex. 
não quer votar os fundos? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Os que pede a 
emenda. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Quer 
revogar o Acto Addicional? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Não havia 
revogação do Acto Addicional, até que se inscrevesse 
na lei a disposição que a commissão de orçamento 
propoz, e que a emenda quer alterar: até então nunca 
se enxergou a revogação do Acto Addicional. A que 
vem, pois, essa allegação agora? 

Os honrados membros dizem que a disposição, 
que eu defendo, importa a revogação do Acto 
Addicional, entretanto esquecem-se de que as 
assembléas provinciaes no uso e abuso de sua 
faculdade, podem revogar attribuições da assembléa 
geral, porquanto pela Constituição, á assembléa geral 
compete fixar a despeza publica do Imperio, e desde 
que as assembléas provinciaes, por novas creações de 
comarcas estabelecerem novas verbas de despeza, 
como são incontestavelmente os ordenados dos 
respectivos juizes de direito, é certo que a attribuição 
que a assembléa geral tem de fixar a despeza publica, 
não póde deixar de ser profundamente offendida. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO: – Volte o argumento. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Os honrados 

membros hão de commigo concordar... 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – ...que a emenda 

longe de obviar os inconvenientes apontados, de 
offender attribuições da assembléa geral, vai augmentar 
ou crear outros. Vou proval-o. 

A emenda quer que se consigne na lei de 
orçamento para o provimento de comarcas a somma de 
197:000$. Supponha o senado que differentes 
assembléas provinciaes cream comarcas para cujo 
provimento seja necessario despeza muito maior que a 
de 197:000$: seguir-se-ha, que não havendo na lei 
fundos para algumas, a emenda deixará de respeitar o 
principio da independencia das assembléas provinciaes 
no uso dessa attribuição constitucional e não resolverá 
a grande questão. 

Portanto, Sr. presidente, o principio não ficará 
salvo com a emenda que aliás estabelece uma 
disposição, que sem duvida vai peiorar o estado de 
cousas... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Então 
vota contra por ser pouco? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – ...porque, si as 
assembléas provinciaes sem verba na lei de orçamento 
têm usado e abusado dessa faculdade, imagine o 
senado o que será desde que ellas tiverem quantia 
previamente fixada para essa despeza? 
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De modo, Sr. presidente, que essa emenda é 
uma verdadeira provocação ás assembléas provinciaes 
para crearem novas comarcas. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Provocação 
havia antes. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Essa 
quantia que se pede é para as comarcas já creadas; a 
nobre commissão teve conhecimento disto pelos 
documentos officiaes que eu lhe forneci. 

O SR. JUNQUEIRA: – Que fornada de juizes de 
direito se está preparando! 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E' o que se 
pretende. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – E' o que os senhores 
não querem. 

O SR. PARANAGUÁ: – Ahi estão os avulsos 
para preencher os logares. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Os honrados 
membros fazem grande cabedal da faculdade que têm 
as assembléas provinciaes para crearem comarcas e 
dizem: desde que a assembléa geral não fixa fundos 
para a respectiva despeza, teremos uma infracção do 
preceito constitucional. Entretanto os honrados 
membros esquecem-se de applicar o mesmo raciocinio 
sentenças do poder judicial que ahi estão para cumprir-
se sem nunca se terem lembrado de allegar em favor 
do poder judicial igual faculdade constitucional. 

Citarei, como exemplo, a eterna questão Teixeira 
Barbosa, da propria provincia do honrado ministro da 
justiça, em que ha sentença passada em todos os 
julgados de poder judicial, creio que ha mais de 30 
annos; porque não se tem cumprido essa sentença? 
porque se tem deixado de consignar fundos para cobrir 
semelhante despeza? Entretanto os honrados 
membros, que se mostram tão zelosos hoje... 

O SR. PARANAGUÁ: – Hoje não, sempre. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – ...por essa 

faculdade constitucional das assembléas provinciaes 
com relação aos juizes de direito, deviam igualmente 
assim mostrarem-se para com o poder judicial, em 
relação áquella e outras questões. 

A reclamação Teixeira Barbosa, passou em 
todas as entrancias, em todos os julgados do poder 
judicial, cujas sentenças não foram executadas, porque 
a assembléa geral não tem querido ou não tem podido 
fixar fundos para o respectivo pagamento. 

Portanto, como o direito para mim é um só, tanto 
entendo que devemos zelar as faculdades 
constitucionaes das assembléas provinciaes, como 
aquellas que a Constituição confere ao poder judicial. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Póde 
votar por uma e outra cousa. 

O SR. JAGUARIBE: – Quando houver dinheiro...
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sr. Presidente, 

argumentando unicamente com os principios póde vir a 
dar-se a hypothese de as assembléas provinciaes 
perturbarem completamente orçamento geral do 
Imperio, porque, tendo ellas a faculdade de crear uma 
comarca, obrigando-nos a immediatamente votar 
fundos para as 

respectivas despezas, póde crear quantas quizer, mil 
por exemplo. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Que 
nova jurisprudencia constitucional é esta? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Não é 
jurisprudencia nova. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Mil comarcas! 
O SR. PARANAGUÁ: – E' uma hypothese 

gratuita. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Não é hypothese 

gratuita, porque os honrados membros sabem até que 
ponto tem-se levado o abuso das assembléas 
provinciaes na creação de comarcas. 

Na provincia do Rio de Janeiro, sabem SS. EEx. 
que já não ha termos, tudo é comarca, porque a 
assembléa provincial reduziu os antigos termos a 
comarcas. Na minha provincia, mesmo, onde esse 
abuso não tem tomado grandes proporções, assevero 
aos nobres senadores que se tem creado comarcas 
muito dispensaveis; agora mesmo no Amazonas foi 
creada a comarca de Manicoré, cujas vantagens ainda 
estou por conhecer. 

Portanto, Sr. Presidente, parece-me que não 
havia necessidade de innovar-se aquillo que se acha 
estabelecido. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – A emenda quer 
o que se acha estabelecido. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Como quer o que 
está estabelecido? O que esta estabelecido é cousa 
muito diversa. 

Sr. presidente, como quer que seja, eu cumpro 
aquillo que prometti por causa do estado de saude do 
honrado ministro não occupando por muito tempo a 
tribuna. Disse que pretendia chamar a attenção sobre 
fatos gravissimos, em relação á administração da 
justiça na minha provincia, mas que não o faria agora. 

Por consequencia não quero deixar de cumprir 
aquillo que prometti, e limito-me a essas observações, 
que me parecem ter justificado o voto que pretendo dar 
contra a emenda dos honrados ministros. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. 1º Secretario declarou que se achava 

sobre a mesa o seguinte: 
 

PARECER SOBRE O ORÇAMENTO DO MINISTERIO 
DA GUERRA 

 
«A camara dos deputados enviou ao senado a 

proposição sob n. 92 de 25 de Agosto proximo passado 
acerca da despeza do ministerio da guerra no exercicio 
de 1881 – 1882. 

O governo, segundo o preceito legal, apresentou 
naquella camara a sua proposta, fixando essa despeza 
em 13.613:145$694. Varias emendas foram 
approvadas na dita camara, umas augmentando, outras 
diminuindo as quantias de algumas rubricas, e tambem 
foram approvados seis additivos. 

O resultado dessas deliberações foi que houve, 
no total de orçamento, um augmento de 169:187$600, e 
uma diminuição de 172:600$500, produzindo 
definitivamente uma reducção de 3:412$400. 

O quadro seguinte melhor esclarecerá o que fica 
dito. 
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1881 – 1883. – ORÇAMENTO 
 

MINISTERIO DA GUERRA 
 

 
§§ 

 
Proposta do governo

Votada pela camara 
dos deputados 

Diferença para 

Mais Menos 
1 Secretaria do estado........ 202:073$000 202:673$000  
2 Conselho supremo........... 43:760$000 43:760$000  
3 Pagadoria das tropas....... 40:675$000 40:675$000  
4 Archivo militar................... 27:988$000 25:988$000 ....................... 2:000$000
5 Instrucção militar.............. 338:805$000 338:805$000  
6 Intendencia e arsenaes.... 1.320:651$776 1.287:054$776 ....................... 33:000$000
7 Corpo de saude................ 800:614$340 800:644$340  
8 Estado-maior general....... 243:780$000 243:780$000  
9 Corpos especiaes............. 873:273$000 873:273$000  

10 Corpos arregimentados.... 2.259:084$000 2.249:484$000 ....................... 9:600$000
11 Praças de pret.................. 1.015:121$650 1.078:059$250 32:937$690 
12 Etapas e fardamento........ 3.700:100$000 3.813.350$000 130:250$000 23:000$000
13 Armamento....................... 50:000$000 50:000$000  
14 Despezas dos corpos....... 500:000$000 440:000$000 ....................... 60:000$000
15 Companhias militares....... 199:366$500 199:366$500  
16 Commissões militares...... 76:266$000 76:266$000  
17 Classes inactivas.............. 890:944$128 885:914$428 ....................... 5:000$000
18 Ajudas de custo................ 40.000$000 30:000$000 ....................... 10:000$000
19 Fabricas............................ 77:780$500 67:780$500 ....................... 10:000$000
20 Presidios e colonias.......... 122:220$500 102:229$500 ....................... 20:000$000
21 Obras militares................. 400:000$00 400:000$000  
22 Diversas despezas........... 360:000$000 360:000$000  

  ––––––––––––––––– ––––––––––––––––– ––––––––––– –––––––––––
  13.613:145$694 13.609:733$294 169:187$600 172:600$000

 
 

Para o exercicio corrente, foi o ministro da guerra 
dotado com a quantia de 13.618:349$684, que é superior 
em 5:203$990 á que foi agora pedida pelo governo para 
1881 – 1882, e esta differença, reunida á somma de 
3:412$400, de que acima se trata, perfaz a de 8:616$390, 
que menos se consignou pela votação da camara dos 
deputados, para o referido exercicio de 1881 – 1882. 

As emendas feitas pela camara dos deputados, que 
importam reduções, recahiram nos §§ 4º, 6º, 10, 12, 14, 
17, 18, 19 e 20. 

A especificação dessas reducções é a seguinte: 
§ 4º Archivo militar e officina lithographica: 
 

Nas despezas miudas e do expediente, 
concerto de instrumentos e compra de 
objectos para o serviço do archivo e 
commissão de engenheiros........................ 2:000$000

 
§ 6º Intendencia e arsenaes de guerra: 
 

No expediente das 
diferentes estações da 
intendencia e arsenal de 
guerra da côrte.................... 4:000$000
Provimento dos armazens.. 10:000$000
 ––––––––––
 14:000$000

 

Transporte........... 14:000$000
Despeza com serviço 7:000$000
Idem com armazens de 
artigos bellicos................. 5:000$000
Compra de materia prima 
para o laboratório do 
Campinho......................... 3:000$000
Expediente, despezas 
miudas e eventuaes do 
mesmo laboratorio........... 4:000$000

––––––––––– 33:000$000
§ 10. Corpos arregimentados: 

40 commandos de 
destacamentos de mais 
de 40 praças.................... 9:600$000

§ 12. Etapas, fardamentos, equipamento e arreios: 
Na compra de materia 
prima para a factura de 
mochilas, correames, 
marmitas, cantis, etc........ 13:000$000
Idem, idem para arreios 
dos corpos de cavallaria, 
etc.................................... 10:000$000

––––––––––– 23:000$000
§ 14. Despesas dos corpos e quarteis: 

Nas forragens, ferragens 
e invernadas.................... 50:000$000
Na remonta e curativo de 
cavallos............................ 10:000$000

––––––––––– 60:000$000
–––––––––––
125:000$000

 



                                                                                                    EM – DE                                                                                                  31 
 

          Transporte..........   125:000$000 
§ 17. Classes 

inactivas: 
No credito 

para luz do asylo de 
invalidos da 
patria.............. 

§ 18. Ajudas 
de custo: 

Em ajudas de 
custo de ida e volta a 
commandantes de 
armas e officiaes do 
exercito.......... 

§ 19. 
Fabricas: 

No 
provimento das 
officiaes da fabrica 
da polvora da 
Estrella........... 
Expediente, concerto 
de officinas, 
transporte e 
eventuaes da 
mesma.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:000$000 
 
 
 
 
2:000$000 

 
 
 
 
 

5:000$000 
 
 
 
 
 
 

10:000$000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:000$000 
§ 20. Presidios e colonias militares: 
No presidio de Jurupensen: 

Etapa a colonos........ 
Na despeza provavel 
com o 
estabelecimento 
naval de Itapura........ 
Na etapa dos 
colonos do Alto-
Uruguay..................... 
Nas despezas 
geraes das 
colonias..................... 

2:000$000 
 
 
 
10:000$000 
 
 
3:000$000 
 
 
5:000$000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:000$000 
         Total das reducções......................      172:600$000 
A commissão concorda com todas essas reducções, 

pois, examinando-as attentamente, verificou que se podem ellas 
effectuar sem que o serviço publico venha a soffrer. 

Não propõe a commissão outras reducções, porque 
realmente o orçamento da guerra não as comporta, visto que nos 
ultimos annos já se tem feito quanto era possivel nesse sentido, e 
qualquer outra diminuição nos fundos destinados ás differentes 
rubricas trará grandes difficuldades ao governo e desorganições 
de importantes serviços militares, que depois custariam elevadas 
sommas para reconstituirem-se. 

Os augmentos feitos pela camara dos deputados foram: 
No § 11 – Soldo....................................... 
No § 12 – Etapas..................................... 
No § » – Fardamento............................... 
 

32:937$600 
91:250$000 
45:000$000 

169:187$600 
A sua justificação consiste em que foi preciso consignar 

os meios de fazer a despeza com mais 500 praças de pret 
votadas na lei de fixação de forças para o exercicio vindouro. 

Concorda, pois, a commissão com esse augmento. 
O orçamento do ministerio da guerra está dividido em 22 

paragraphos ou rubricas, e é um dos que mais se aproximam da 
disposição da lei a esse respeito. 

 

Até o exercicio de 1879 continha esse orçamento 15 
rubricas, e agora contém 22. A subdivisão ou especificação das 
verbas de despeza é realmente um dos elementos para a fiel 
execução das disposições legislativas, quanto ao dispendio dos 
dinheiros publicos. 

A commissão, inspirando-se nesses principios, não tem a 
propor alterações notaveis á proposta do governo; mas parece-
lhe que seria conveniente adoptar uma, quanto ao § 12, que se 
inscreve – Etapas, fardamento, equipamento e arreios, e para o 
qual se pede a quantia englobada de 3.813:350$; devendo 
dividir-se essa rubrica em duas, sendo uma para etapas e a outra 
para fardamento, equipamento e arreios, visto que para a 
primeira se pede 2.463:750$ e para a segunda 1.349:000$. 
Assim será melhor cumprida a lei, e mais verdadeiro o 
orçamento. Neste sentido enviará a commissão uma emenda, 
alterando-se tambem a numeração dos paragraphos nessa 
conformidade. 

O Sr. ministro da guerra fez sentir á commissão a grande 
necessidade que ha de crearem-se duas colonias militares na 
provincia do Paraná, em pontos proximos ás nossas fronteiras. A 
commissão julga tambem muito necessarias essas colonias pelas 
razões que vos são conhecidas; e assim não duvidou aceitar a 
idéa e propór a elevação da verba respectiva com a quantia de 
17:645$, calculada por uma demonstração organizada na 
repartição fiscal do ministerio da guerra, como indispensavel para 
a despeza annual dessas duas colonias. A emenda, portanto, 
será apresentada pela commissão nesse sentido. Releva, porém, 
notar que, tendo a camara dos deputados diminuido justamente 
essa verba (do § 20) na somma de 20:000$, ainda mesmo 
despendendo-se a que é destinada para essas duas novas 
colonias, haverá uma differença de 2:355$ para menos do que 
aquillo que a proposta do governo pediu. 

Passa agora a commissão a considerar os additivos. São 
elles: 

 
1º. 

 
A’ medida que vagarem, serão considerados supprimidos 

os logares de praticantes da secretaria da guerra. 
 

2º. 
 
Os vencimentos que actualmente percebem os chefes de 

secção da mesma secretaria, serão de 4:000$ de ordenado e 
1:000$ de gratificação. 

 
3º. 

 
Os vencimentos militares que actualmente percebem os 

escripturarios paisanos da repartição do quartel-mestre general, 
na importancia 2:337$, serão distribuidos em ordenado o 
gratificação, aquelle de 1:600$, e esta de 737$000. 

 
4º. 

Para liquidar as contas das despezas com a guerra 
contra o governo do Paraguay e as realizadas pelas thesourarias 
de fazenda das pro- 
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vincias, por conta do ministerio da guerra, até o 
encerramento do execicio de 1877 – 1878, fica o 
governo autorizado a mandar effectuar esse 
trabalho fóra das horas do expediente do serviço da 
respectiva repartição fiscal, e retribuil-o de accôrdo 
com as instrucções que baixaram com o aviso n. 
335 de 11 de Outubro de 1871, correndo a despeza 
por conta do credito consignado annualmente ao 
mesmo ministerio, sob o titulo – Eventuaes, – e 
demonstrando-se em todos os exercicios as glozas 
feitas ás despezas illegaes. 

 
5º. 

 
O fardamento será pago na época do 

respectivo vencimento. 
 

6º. 
 
O governo fica autorizado a alterar as tabellas 

que acompanham a carta de lei de 24 de Setembro 
de 1828, para o fornecimento da ração de etapas ás 
praças do exercito. 

O 1º. já foi proposto nesta augusta camara 
para regularizarem-se todas as secretarias de 
estado. E’ justo e traz economia aos cofres publicos. 

A commissão o adopta. 
O 2º. é tambem justo porque tem por fim 

colocar no mesmo pé de igualdade esses 
funccionarios, com os da mesma categoria em 
outras secretarias de estado. 

O 3º. está no caso de ser adoptado, porque, 
sendo paisanos seis escripturarios da repartição de 
quartel-mestre general, não é regular receberem 
vencimentos militares. 

Quando ao 4º. pensa a commissão que é de 
grande conveniencia autorizar a continuação da 
tomada dessas contas das despezas com a guerra 
contra o governo do Paraguay, e liquidal-as, assim 
como examinar e liquidar as despezas feitas nas 
thesourarias de fazenda das provincias. 

Nos exercicios de 1871 – 1872, 1872 – 1873, 
1873 – 1874, 1874 – 1875, 1785 – 1876, 1876 – 
1877 e 1877 até ao principio de 1878 assim se 
praticou, e os resultados obtidos foram muito 
importantes, cessando muitas despezas illegaes, e 
restituindo-se quantias elevadas aos cofres 
publicos. A despeza com esses trabalhos ficou 
muito áquem das quantias que o Estado lucrou. E’, 
portanto, muito conveniente proseguir nesses 
trabalhos, que não podem ser feitos nas horas do 
expediente da repartição, oneradas com 
incessantes e grandes trabalhos ordinarios. 

Julga, porém, a commissão que a gratificação 
abonada aos empregados pelas instrucções que 

baixaram com o aviso n. 335 de 11 de Outubro de 
1874 deve ser reduzida á metade dos vencimentos 
dos mesmos, e não ser calculada pelos dous terços 
dos ditos vencimentos em relação aos trabalhos que 
effectuarem. Haverá nisso economia, pelo que a 
commissão offerecerá emenda. 

A simples leitura do 2º. additivo o torná 
aceitavel, pois trata-se de melhor cumprir a lei, 
entregando-se aos soldados o seu fardamento 
apenas vencido, e não continuar o facto de terem 
muitas praças baixa do serviço e ficarem creadoras 
de fardamento, ou de sua importancia, objecto de 
continuas solicitações das ditas ex-praças ou de seu 
interessados procuradores. 

O ultimo additivo, sob n. 6, resolve uma 
questão, á qual varios ministros da guerra têm 
procurado dar solução. 

E’ de toda a conveniencia este additivo, 
porque elle fará desapparecer as repetidas 
reclamações dos conselhos economicos dos corpos 
do exercito contra a tabella que acompanhou a lei 
de 24 de Setembro de 1828, sob o pretexto della 
comprehender sómente uma refeição (jantar) para 
sustento da praça de pret, não obstante, como se 
sabe, ser feito o calculo daquella tabella com 
margem sufficiente para que o valor da etapa seja 
distribuido por tres refeições, almoço, jantar e ceia. 

Determinando-se por lei a mesma distribuição 
pelo valor fixado semestralmente para a etapa  
diaria, e de accôrdo com trabalhos já 
confeccionados por ordem do governo imperial, não 
haverá augmento de despeza e cessarão as 
referidas reclamações. 

Para maior clareza a commissão mandará 
emenda, determinando que não haja augmento de 
despeza. 

Conseguintemente quanto a esses additivos 
apresenta a commissão duas emendas: uma ao de 
n. 4, neste termos – depois das palavras – Outubro 
de 1871 – acrescente-se: – reduzido-se á metade 
dos seus vencimentos a gratificação dos 
empregados; – o mais como no additivo. 

Quando ao de n. 6, acrescente-se no fim as 
palavras – sem augmento de despeza. 

Em vista do exposto está a proposição da 
camara dos deputados no caso de entrar em 
discussão e ser approvada com as emendas que a 
commissão apresenta. 
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MINISTERIO DA GUERRA 

 
Artigo. O ministro e secretario 

do estado dos negocios da guerra é 
autorizado a despender com os 
serviços designados nas seguintes 
rubricas a quantia de 13.613:145$594: 

 
MINISTERIO DA GUERRA 

 
Art. Em vez de 13.613:145$594, 

diga-se 13.609:733$294. 

 
MINISTERIO DA GUERRA 
 

Art. Em vez de 13.609:733$294, 
diga-se: 

 
1º. Secretario de 
estado...................... 
2º. Conselho 
supremo militar........ 
3º. Pagadoria das 
tropas....................... 
4º. Archivo militar..... 
 
 
 
 
5º. Instrucção 
militar....................... 
6º. Intendencia e 
arsenaes..................
. 

 
 

202:673$000 
 

43:760$000 
 

40:675$000 
27:988$000 

 
 
 
 
 

338:805$000 
 

1.320:654$776 

 
1º. Como na 
proposta 
2º. Idem. 
3º. Idem. 
4º. Abatendo-se 
2:000$ nas despezas 
miudas e do 
expediente, concerto 
de instrumentos e 
compra de objectos, 
diga-se....................... 
5º. (Como na 
proposta.) 
6º. Abatendo-se 
4:000$ no expediente 
das differentes 
estações da 
intendencia e arsenal 
de guerra da côrte. 

Idem 10:000$ 
no provimento dos 
armazens. 

Idem 7:000$ 
na despeza com o 
serviço. 

Idem 5:000$ 
com armazens de 
artigos bellicos. 

Idem 3:000$ 
com a compra de 
materia prima para o 
laboratorio do 
Campinho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25:988$000 
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7º. Corpo de saude 
................................. 
8º. Estado-maior 
general..................... 
9º. Corpo especiaes  
10. Corpos 
arregimentados........ 
 
 
 
11. Praças de pret.... 
 
 
 
 
 
 
 
12. Etapas, 
fardamento, etc........ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

800:644$340 
 

243:780$000 
873:273$000 

 
2.259:084$000 

 
 
 

1.045:121$650 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.700:100$100  

Idem 4:000$ nas 
despezas 
miudas e 
eventuaes do 
mesmo 
laboratorio. 
Abatido 33:000$ 
diga-se............... 
7º. Como na 
proposta. 
8º. Idem. 
9º. Idem. 
10. Abatendo-se 
9:600$ de 40 
commandos de 
destacamentos 
de mais de 40 
praças, diga-se.. 
11. 
Augmentando-
se 32:937$600 
para o soldo de 
500 prças do 
batalhão de 
engenheiros, 
diga-se............... 
12. Abatendo-se 
13:000$ na 
compra de 
materia prima 
para a factura 
de mochilas, 
correames, etc. 
Idem 
10:000$000 na 
compra os 
corpos de 
cavallaria, etc. 
Augmentando-
se 91:250$ para 
etapas de mais 
500 praças do 
batalhão de 
engenheiros. 
Idem 45:000$ 
para o 
fardamento das 
mesmas praças. 
Abatidos 
23:000$000 e 
augmentados 
136:250$ diga-
se....................... 

 
 
 
 
 
 
 

1.287:654$776 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.249:484$000 
 
 
 
 
 
 
 

1.078:059$250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.813:350$000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Divida-se esta 
verba em duas: 
uma para etapas 
com a consignação 
de 2.463:750$ e a 
outra para 
fardamento, 
equipamento e 
arreios com a de 
1.349:600$000. 
Esta constituirá § 
13. 
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A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

PENSÃO 
 

Entrou em 2ª discussão a proposição da camara 
dos deputados, n. 85 do corrente anno, mandando 
pagar, de conformidade com a nova tabella dos soldos 
em vigor, a pensão que ora percebe o tenente 
honorario do exercito Manoel Antonio da Silva. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, 
quando na sessão de hontem, eu pedi a palavra para 
apresentar um requerimento, afim de que voltasse á 
discussão a proposição da camara dos deputados, de 
que ora tratamos, não foi minha intenção fazer a menor 
censura a Illustrada commissão de marinha e guerra. 

Fiz o requerimento no desempenho do meu 
dever. Como secretario, eu tinha de expedir ao governo 
a communicação do que o senado tinha resolvido sobre 
este negocio; hesitando sobre a expedição deste officio, 
porque me pareceu que não tinha sido regular o 
processo havido a este respeito; eu submetti, como 
disse, o requerimento á consideração do senado. 

Disse eu então que o parecer da commissão não 
tinha sido regular, porque ao senado competia discutir a 
proposição da camara dos deputados, enunciar sobre 
ella o seu voto, e nunca remetter ao governo, o 
requerimento da parte, que estava annexo á proposição 
vinda da outra camara com os papeis relativos. 

Ora, quaes eram os papeis relativos a este 
negocio, senão a proposição da camara dos deputados 
com o requerimento da parte e papeis annexos? 

Por consequencia, eu entendi que, approvado o 
requerimento, devia remetter ao governo para que elle 
tomasse em consideração o dito requerimento. 

O senado comprehendeu perfeitamente, que não 
se podia dar semelhante solução á materia; e que 
deviamos considerar de novo a proposição da camara 
dos deputados e com ella o parecer da commissão, 
parecer que soffre apenas debate, mas sobre o qual 
não recahe votação alguma do senado. 

Fui contestado nesta proposição pelo nobre 
senador, membro da commissão, que disse que este 
procedimento já tinha sido praticado pelo senado, em 
occasião identica, e citou até, creio, que o nome da 
pessoa, a respeito de quem entendia que havia 
precedente. 

O nobre senador ha de permittir que eu lhe diga 
que está equivocado. O precedente é contrario á 
proposição que emittiu o nobre senador. Eu tenho aqui 
o parecer a respeito do alferes honorario Rufino Porfirio, 
cujo nome o nobre senador citou. 

Veiu da camara dos deputados uma proposição 
igual a esta de que ora se trata, a respeito do alferes 
Rufino Porfirio. O senado, tomando em consideração 
esta resolução, sobre parecer da propria commissão 
assignado pelo illustre senador, o que disse foi que a 
proposição da camara 

dos deputados devia ser rejeitada, e que o peticionario 
requeresse ao governo. 

O senado, portanto, rejeitou a proposição, e a 
parte interessada neste negocio dirigiu-se ao governo 
pedindo a mercê que a camara dos deputados havia 
concedido pela sua resolução. E com effeito o governo 
attendeu a este peticionario, e as camaras approvaram 
depois a mercê a elle feita. 

Está, pois, no mesmo caso o negocio de que se 
trata. Rejeitada a proposição da camara dos deputados, 
a parte que requeira ao governo, e o governo que 
attenda como julgar conveniente. 

Por consequencia me parece que o nobre 
senador não teve razão quando estranhou que eu 
dissesse que o parecer da commissão não podia 
passar tal qual. E agora digo ao nobre senador que o 
precedente por elle citado não é qual S. Ex. referiu, mas 
precisamente o contrario. O senado não tomou 
conhecimento da proposição, não remetteu o 
requerimento ao governo, foi a parte que directamente 
solicitou o favor que lhe foi concedido e depois 
approvado pelo senado. Dou esta explicação para 
mostrar que si tratei deste assumpto, não foi por mera 
curiosidade, nem pelo desejo de fazer censura á 
commissão; mas sómente por cumprir o meu dever. 

O Sr. Junqueira, não censurou o que hontem 
disse o nobre senador e 1º secretario; pelo contrario 
mostrou-se de uma docilidade extraordinaria, 
declarando que não fazia questão, que no parecer da 
commissão de marinha e guerra estava implicita a idéa 
da rejeição; mas que por equidade para com o 
peticionario, cégo e em uma situação precaria, a 
commissão tinha opinado que se remettessem ao 
governo os papeis para elle deferir como fosse de 
justiça. 

Quando disse que havia caso semelhante, e citei 
o alferes Rufino Porfirio, não tinha esse exemplo tanta 
disparidade como pareceu ao nobre 1º secretario; 
porque era uma proposição vinda da camara dos 
deputados, elevando pensão, exactamente como a que 
se propõe agora para o tenente honorario Manoel 
Antonio da Silva; então o senado disse que não tinha 
competencia para deliberar, agora diz o mesmo; a 
proposição foi rejeitada, e parece que agora o será 
tambem. Ainda um outro ponto de identidade: ambos os 
peticionarios do exercito, e ambos cegos. Apenas uma 
divergencia, um apice de divergencia, em que não vale 
a pena insistir, porque desde o principio disse que não 
fazia questão de fórma. 

Esse apice de divergencia consiste em que então 
o senado opinou pela rejeição da resolução e disse que 
o peticionario recorresse ao governo, porque realmente 
havia em seu favor motivo de equidade; agora, em 
logar de dizer ao peticionario – recorra ao governo –, a 
commissão diz – mandem-se ao governo os papeis 
para elle resolver como fôr de justiça. 

Póde ser que, no primeiro caso, se seguisse o 
caminho melhor; por isso não faz questão. 

A commissão externou o seu pensamento claro: 
que a proposição não podia ser appro- 
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vada a seu pezar, porque o peticionario é digno de 
attenção; mas a razão constitucional prohibe de se 
attender; e por isso externou o sentimento de equidade 
em prol do peticionario. 

Ficou a discussão encerrada por falta de numero 
para votar-se. 

 
PRESCRIPÇÃO DE DIVIDA 

 
Seguiu-se em 2ª discussão a proposição da 

mesma camara n. 44, do dito anno, relevando a 
prescripção em que incorreu D. Cesaria Maria do 
Nascimento, para poder habilitar-se a receber o meio 
soldo que lhe compete. 

O SR. ANTÃO: – A proposição que ora se 
discute autoriza o governo a relevar da prescripção em 
que incorreu D. Cesaria Maria do Nascimento, para 
poder habilitar-se a perceber o meio soldo que lhe 
compete como viuva do alferes reformado do exercito 
Jesuino José do Nascimento. 

A commissão entende que não é preciso 
approvar essa proposição da camara dos Srs. 
deputados, porque existe lei que estabelece que a 
prescripção fique interrompida pela habilitação, que 
qualquer interessado póde fazer em todo e qualquer 
tempo. 

Mas é preciso notar que aqui ha alguma 
differença, pois trata-se de um official que foi reformado 
sem ter os 25 annos completos de serviço, e, para 
cortar-se qualquer duvida que possa dar-se nestas 
circumstancias, é justo que por lei se declare que as 
viuvas dos officiaes reformados, ainda mesmo que 
fossem reformados com menos de 25 annos de 
serviço, têm direito ao meio soldo, pelas 25as partes 
que a seus maridos competiam. 

Este official foi reformado quando ainda não 
tinha os 25 annos, e por isso é que a sua viuva não 
póde habilitar-se para receber o meio soldo, sem 
interromper-se a prescripção. 

Sendo assim, entendo que a proposição póde 
ser approvada sem inconveniente nenhum, porque 
sempre ha de proceder-se a uma habilitação, e esta é 
que ha de dar logar á percepção do meio soldo. 

Foi invocada a disposição que estabelece a 
regra geral para o meio soldo das viuvas dos officiaes, 
que não tiverem requerido dentro do prazo dos cinco 
annos. 

Essa disposição é geral para os officiaes não 
reformados; mas para os reformados se tem sempre 
procurado estabelecer com mais clareza a regra a 
seguir. 

Parece, pois, que não ha inconveniente, nem 
prejuizo em adoptar-se a proposição da camara dos 
deputados. 

O estabelecimento do meio soldo se ha de fazer 
depois da habilitação, a qual não é dispensada; o que 
se dispensa é sómente a prescripção. 

Portanto voto pela proposição. 

O SR. JAGUARIBE: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Fica a discussão 

adiada. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 3: 
 

1ª parte (até ás 2 1/2 horas da tarde) 
 
Votação da materia, cuja discussão ficou 

encerrada. 
3ª discussão da proposta do poder executivo, 

convertida em projecto de lei pala camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio da 
marinha para o exercicio de 1881 – 1882. 

Continuação da 3ª discussão de igual proposta, 
relativa ao ministerio da justiça. 

 
2ª parte (ás 2 1/2 horas ou antes) 

 
As materias já designadas, menos a que ficou 

encerrada, a saber: 
N. 44, de 1880, autorizando o governo a relevar 

a prescripção, em que incorreu D. Cesaria Maria do 
Nascimento, para poder habilitar-se a receber o meio 
soldo que lhe compete. 

Ns. 148, 149, 150 e 153, de 1879, determinando 
que serão aceitos nos cursos superiores do Imperio os 
exames preparatorios feitos nos lyceus de Aracajú, 
Mineiro e Maceió e no gymnasio pernambucano, e que 
o lyceu da Bahia gozará de todas as prerogativas 
concedida ao collegio de Pedro II. 

N. 157, de 1879, declarando que os engenheiros 
civis e geographos e agrimensores e os bachareis em 
mathematicas, nacionaes ou estrangeiros, não poderão 
tomar posse de empregos ou commissões de 
nomeação do governo, sem apresentarem seus titulos, 
ou cartões de habilitação scientifica. 

N. 232, de 1879, autorizando o governo a 
mandar que o Dr. Graccho de Sá Valle seja admittido, 
em qualquer das faculdades juridicas do Imperio, a 
exame vago das materias do respectivo curso. 

N. 302, de 1879, autorizando o governo a 
mandar admittir o 2º tenente Augusto Americo Soares 
Wolf á matricula da escola de infantaria e cavallaria do 
Rio Grande do Sul. 

N. 308, de 1879, autorizando o governo a 
mandar admittir a exame de todas as materias do curso 
juridico do Imperio a Amaro Cawal. 

Ns. 1, 7, 8, 12, 28, 35, 36 e 37, de 1880, 
autorizando o governo a mandar matricular nos cursos 
superiores do Imperio a diversos estudantes. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
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78ª SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1880
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Proposição da camara 

dos deputados sobre incendios. – Primeira Parte da 
Ordem do Dia. – Pensão ao tenente Manoel Antonio da 
Silva. Rejeição. – Orçamento da marinha. Votação em 3ª 
discussão. – Orçamento da justiça. Retirada, a pedido do 
Sr. José Bonifacio, de uma emenda apresentada na 
sessão passada. Discursos dos Srs. Diogo Velho e José 
Bonifacio. Discurso e sub-emenda do Sr. Barão de 
Cotegipe. Discurso do Sr. Correia. Discurso e emenda do 
Sr. Ribeiro da Luz. – Deputação para felicitar Sua 
Magestade o Imperador no dia 7 de Setembro. – Segunda 
Parte da Ordem do Dia. – Prescripção de divida de D. 
Cesaria Maria do Nascimento. Encerramento da 
discussão. – Exames preparatorios em varios lyceus. 
Encerramento da discussão. 

 
A's 11 horas da manhã, feita a chamada, achara-se 

presente 30 Srs. senadores, a saber: Visconde de 
Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, Barão de 
Mamanguape, Godoy, Visconde de Abaeté, Fausto de 
Aguiar, Correia, Barão da Laguna, Leão Velloso, 
Junqueira, Conde de Baependy, José Bonifacio, Barros 
Barreto, Barão de Cotegipe, Visconde de Muritiba, Leitão 
da Cunha, Cunha e Figueiredo, Chichorro, Diniz, Barão de 
Maroim, Paranaguá, Ribeiro da Luz, Visconde de 
Nictheroy, Dantas, Lafayette, Dias de Carvalho, Diogo 
Velho, Teixeira Junior, Fernandes da Cunha e Barão de 
Pirapama. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz, Silveira Lobo, Paes de 
Mendonça, Sinimbú, Silveira da Motta, Vieira da Silva e 
Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Uchôa Cavalcanti, Visconde dd Pelotas, Christiano Ottoni, 
Saraiva, Mendes de Almeida, João Alfredo, Affonso Celso, 
Luiz Carlos, Visconde de Bom Retiro, Antão, Silveira 
Martins, Octaviano, Nunes Gonçalves, Carrão e 
Jaguaribe. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio do imperio, de 1 do corrente mez, 

transmittindo, em solução ao officio do senado de 20 de 
Julho ultimo, cópia do do ministerio da fazenda de 25 de 
Agosto findo, no qual se prestam as informações 
solicitadas relativamente ao abuso que se diz haver sido 
dado na provincia do Ceará com o pagamento de 
despezas da sêcca por meio de ordens falsificadas. – A 
quem fez a requisição, devolvendo á mesa depois de 
examinado. 

Do ministerio da agricultura, commercio e obras 
publicas, de 31 do mez passado, communicando em 
satisfação ao officio do senado de 18 do mesmo mez: 1º 
que procede da disposição do § 1º art 1º do regulamento 
n. 5561 

de 28 de Fevereiro de 1874 a classificação da estrada 
geral, dada á via-ferrea projectada da cidade do Rio Claro 
a S. Carlos do Pinhal na provincia de S. Paulo; 2º que não 
houve contrato com o Barão do Pinhal para a construcção 
da referida via-ferrea. – O mesmo destino. 

Do 1º secretario da camara dos deputados de 1 do 
corrente mez, remettendo a seguinte: 

 
Proposição 

 
«A assembléa geral legislativa decreta a reforma 

seguinte do Codigo Criminal:» 
Os arts. 266 e 267 do Codigo Criminal são 

substituidos pelos seguintes: 
 

DAMNO E INCENDIO 
 
Art. 266. Destruir ou damnificar cousa alheia de 

qualquer valor: 
Penas: – De prisão por 20 a 90 dias, e multa de 5 a 

25% do valor do objectos destruido ou damnificado. 
§ 1º Si a destruição ou damnificação fôr de cousas 

que sirvam para distinguir ou separar limites da 
propriedade immovel: 

Penas: – De prisão por um a quatro mezes, e a 
mesma multa. 

Si a destruição ou damnificação neste caso fôr feita 
para se apropriar o delinquente do terreno alheio: 

Penas: – As mesmas do furto. 
§ 2º Destruir ou inutilisar, de qualquer maneira que 

seja, livros de notas, de registros, de assentamento de 
actas e termos, autos, actos originaes da autoridade 
publica e em geral todos e quaesquer titulos, papeis e 
livros commerciaes e escriptos particulares que servem 
para fundamentar ou provar direitos, sem haver para si ou 
para outrem vantagem ou lucro: 

Penas: – De prisão com  trabalho por dous mezes 
a um anno, e multa de 5 a 25% do prejuizo causado. 

A destruição ou inutilisação de livros de notas, de 
registro, de assentamento de actas e termos, autos e 
actos originaes da autoridade publica de denuncia ou 
procedimento official de justiça. 

§ 3º Derribar, demolir ou destruir por qualquer 
modo, no todo ou em parte, edificio ou qualquer 
construcção concluida ou sómente começada: 

Penas: – De prisão com trabalho por dous a seis 
annos e de multa de 5 a 25% do damno causado. 

Art. 267. Incendiar edificios ou construcções de 
qualquer genero, navios, embarcações, lojas, officinas e 
armazens habitados ou que sirvam para habitação ou para 
reunião de homens, ao tempo em que se acharem 
reunidos, quer esses edificios ou construcções pertençam 
a terceiro, quer ao proprio  autor do incendio; ainda que 
este possa ser extincto logo depois de sua mani- 
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festação e qualquer que seja a destruição causada: 

Penas: – De prisão com trabalho por 4 a 12 
annos, e de multa de 5 a 25% do valor do damno 
causado. 

Si do incendio resultar accidentalmente a 
morte de alguma pessoa que na occasião se ache no 
logar incendiado: 

Penas: – As do art. 193 do Codigo Criminal. 
Si do incendio resultarem accidentalmente 

ferimentos ou offensas physicas de alguma pessoa 
que na occasião se ache no logar incendiado: 

Penas: – As dos arts. 201 a 205, segundo a 
gravidade dos ferimentos ou offensas physicas, além 
das em que incorrer pelo incendio. 

§ 1º Si os edifícios e construcções de que trata 
este artigo não forem habitados, não servirem para 
habitação, nem nelles houver reunião de homens ao 
tempo do incendio, e não pertencerem ao autor do 
crime: 

Penas: – De prisão com trabalho por um a seis 
annos, e multa de 5 a 25% do valor do damno 
causado. 

Si do incendio resultar accidentalmente a 
morte, ferimentos ou offensas physicas em alguma 
pessoa que na occasião se achar no logar 
incendiado: 

Penas: – As do art. 194 no caso de morte, e 
no de ferimentos ou offensas physicas, as de 
tentativa dos arts. 201 a 205, segundo a gravidade 
desses ferimentos ou offensas physicas, além das 
em que incorrer pelo incendio. 

Si os ditos edificios e construcções 
pertencerem ao autor do incendio, sendo este 
praticado com o proposito de crear um caso de 
responsabilidade contra terceiros ou de fraudar 
direitos de alguem: 

Penas: – De prisão com trabalho por um a tres 
annos. 

Si do incendio resultar a morte, ferimentos ou 
offensas physicas em alguma pessoa que na 
occasião se achar no logar incendiado: 

Penas: – As do art. 194, no caso de morte, e 
no de ferimentos ou offensas physicas as dos arts. 
201 a 205, segundo a gravidade dos ferimentos ou 
offensas physicas, além das em que incorrer pelo 
incendio. 

§ 2º Pôr fogo em quaesquer objectos 
pertencentes a terceiro ou ao autor do crime e 
collocados em logar d´onde seja facil a 
communicação aos edificios e construcções de que 
trata este artigo, seguindo-se a effectiva propagação 
do incendio nos ditos edificios ou construcções, e 
seja qual fôr a destruição causada: 

Penas: – As mesmas estabelecidas para os 
casos em que o incendio é directamente ateado. (Art. 
267, § 1º) 

Nas mesmas penas, e guardadas as mesmas 
distincções, incorrerá aquelle que destruir os 
objectos mencionados nos paragraphos 
antecedentes, por meios de mina, explosão de 
machina de vapor ou outro agente de igual poder.

§ 3º Incendiar vehiculos de estradas de ferro, 
occupados por passageiros, achando-se em 
movimento ou de maneira que o fogo se manifeste  
quando em movimento, ou causar aos ditos 
vehiculos qualquer accidente que exponha a perigo a 
vida dos passageiros:  

Penas: – De prisão com trabalho por 4 a 13 
annos, e de multa de 5 a 25% do valor do damno 
causado. 

Si do incendio ou accidente resultar a morte, 
ferimento ou offensas physicas de alguma pessoa 
que se achar nos vehiculos: 

Penas: – As do art. 193, no caso de morte, e 
nos de ferimentos ou offensas physicas as dos arts. 
201 a 205, segundo a gravidade dos ferimentos e 
offensas physicas, além das em que incorrer pelo 
incendio. 

§ 4º Incendiar vehiculos de estradas de ferro, 
carregados de mercadorias ou outros objectos, não 
fazendo parte de um trem de passageiros, quer 
estejam parados, quer em movimento, ou causar-
lhes qualquer accidente de que resulte destruição 
total ou parcial: 

Penas: – De prisão com trabalho por dous a 
seis annos e de multa de 5 a 25% do damno 
causado. 

§ 5º Envenenar fontes publicas ou 
particulares, tanques ou viveiros de peixes; agua 
potavel e viveres destinados ao consumo de pessoas 
certas ou incertas:  

Penas: – De prisão com trabalho por seis a 
doze annos.  

Si do envenenamento resultar accidentalmente 
a morte de alguma pessoa:  

Penas: – As de tentativa do art. 192. 
§ 6º Incendiar ou destruir por qualquer 

maneira plantações, colheitas, mattas, lenha 
cortadas, pastos ou campos de fazendas de cultura 
ou estabelecimentos de criação pertencentes a 
terceiro: 

Penas: – De prisão com trabalho por um a tres 
annos e multa de 5 a 25% do valor do damno 
causado. 

§ 7º Inundar por meio de abertura de 
comportas e rompimento de represas , aqueductos, 
açudes ou por outro qualquer modo a propriedade 
alheia: 

Penas: – De prisão com trabalho por um a tres 
annos e de multa de 5 a 25% do damno causado. 

Si da inundação resultar accidentalmente a 
morte de alguem: 

Penas: – As do art. 193. 
§ 8º Praticar em navio ou embarcação de 

qualquer natureza, propria ou alheia, em viagem ou 
em ancoradouro, qualquer abertura que produza 
invasão de agua sufficiente para fazel-a submergir; 

Abalroar navio ou embarcação propria ou 
alheia com outra em caminho, ou fazel-a varar, 
procurando por qualquer desses meios naufragio: 
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Penas: – De prisão com trabalho por seis a 12 
annos e da multa de 5 a 25% do anno causado. 

Si da submersão, abalroamento, varação ou 
naufragio resultar a morte de alguem: 

Penas: – As do art. 193. 
§ 9º Accender fogos sobre escolhos, arrecifes, 

bancos de areia ou outros sitios perigosos que 
dominem o mar, fingindo pharóes, ou praticar outros 
artificios capazes de enganar os navegantes e conduzir 
qualquer navio ou embarcação a perigo de naufragio: 

Penas: – De prisão com trabalho por seis a 12 
annos e multa de 5 a 25% do damno causado. 

Si do falso pharol resultar naufragio e morte de 
algum navegante: 

Penas: – As do art. 193. 
Paço da camara dos deputados em 1º de 

Setembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves 
de Araújo, 1º secretario. – Francisco Prisco de Souza 
Paraíso, servindo de 2º secretario.» – A’ commissão de 
legislação. 

Do presidente da provincia das Alagôas, de 25 
do mez passado, remettendo dous exemplares do 
relatorio com que o Exm. Sr. Dr. Cincinato Pinto da 
Silva passou a administração daquella provincia ao 3º 
vice-presidente. – Ao archivo. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÃO 

 
Votou-se e foi rejeitada, para ser remettida á 

camara dos deputados a proposição da mesma camara 
que declara que a pensão que ora percebe o tenente 
honorario do exercito Manoel Antonio da Silva deve ser 
paga de conformidade com a nova tabella dos soldos 
em vigor. 

 
ORÇAMENTO DA MARINHA 

 
Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, fixando as despezas do ministerio da 
marinha para o exercicio de 1881 – 1882. 

Não havendo quem pedisse a palavra, ficou a 
discussão encerrada. 

Procedendo-se á votação, foi a proposta, tal qual 
passou em segunda discussão, adoptada para ser 
remettida á outra camara, indo antes á commisssão de 
redacção.  

 
ORÇAMENTO DA JUSTIÇA 

 
Continuou a 3ª discussão da proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, fixando as despezas do ministerio da 
justiça para o exercicio de 1881 – 1882. 

O Sr. José Bonifacio pede a retirada da emenda 
que apresentou hontem, revogando o § 3º do art. 2º da 
lei do orçamento vigente, e que restabeleceria em 
tempo. 

O Sr. Presidente declarou que, não se achando 
ainda a emenda apoiada, podia o Sr. senador retiral-a 
independentemente de consulta ao senado. 

O SR. DIOGO VELHO: – Na 2ª discussão da 
proposta com que nos occupamos, nem as verbas do 
orçamento, nem as emendas da camara dos Srs. 
deputados e nem as do senado soffreram impugnação; 
de maneira que na qualidade de relator da commissão 
na parte relativa ao ministerio da justiça não tive 
necessidade de vir á tribuna justificar o parecer 
respectivo. 

Agora, porém, na 3ª discussão os honrados 
ministros que têm assento nesta casa apresentaram 
uma emenda restabelecendo a da camara dos Srs. 
deputados que consigna maior credito para novos 
termos e comarcas, cuja suppressão o senado votou. 

Tambem dous honrados senadores pela 
provincia de S. Paulo apresentaram emenda 
restabelecendo o additivo da camara dos Srs. 
deputados, que o senado igualmente rejeitára, 
concernente ás secretarias de policia dessa provincia e 
de Sergipe. 

Tenho assim necessidade, Sr. presidente, de 
justificar o procedimento da commissão, e fal-o-hei 
lendo os seguintes trechos do parecer (lê): 

«Não concorda a commissão com a emenda da 
camara dos deputados sobre a rubrica – Novos termos 
e comarcas –, quer quanto ao augmento do credito, 
quer quanto á clausula desde já.» 

«O augmento de credito provém de creação de 
outras comarcas e da consequente necessidade de 
novos termos judiciarios, depois de apresentada a 
proposta do governo; mas a commissão entende que 
no orçamento só deve consignar-se credito para o 
serviço contemplado e demonstrado na proposta, 
conforme o já citado § 2º do art. 3º da lei. n. 2940 de 31 
de outubro de 1879. Também não descobre a 
commissão motivo procedente para autorizar-se esta 
despeza desde já.» 

«A administração da justiça de certo nada 
soffrerá com a opportuna execução da lei do orçamento 
que se elabora, e não convem desequilibrar a que está 
em vigor, determinando-se dispendido não urgente, 
quando são notorias as difficuldades do thesouro 
nacional, oberado de enormes e indeclinaveis 
encargos.» 

«Por esta mesma razão entende a commissão 
que se deve adiar a elevação da categoria das 
secretarias de policia das provincias de S. Paulo e 
Sergipe.» 

«Adoptadas as idéias da commissão, as 
despezas do ministerio da justiça serão fixadas em 
6.627:546$891, mais 159:487$500 que no exercicio 
actual, e menos 92:740$ que a proposta do governo. 

Depois de ter organizado o parecer e 
conferenciado com os meus dignos collegas, entendi do 
meu dever ouvir o honrado ministro da justiça. S. Ex., 
concordando com o parecer em todas as suas partes, 
reflexionou, todavia, que não podia acquiescer á 
suppressão da emenda da camara dos Sr. deputados, 
relativa a consignação do credito para as comarcas 
trazidas, depois  
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da proposta do orçamento geral, ao conhecimento do 
poder legislativo. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Exactamente. 

O SR. DIOGO VELHO: – Desta declaração dei 
parte aos meus collegas da commissão, e foram todos 
accordes em que não se podia concordar com o 
honrado ministro da justiça nem rectificar nesta parte o 
parecer por entendermos que a alteração da proposta 
neste ramo especial de despeza importaria, senão 
violação, irregular e abusiva execução da lei de 1879. 
(Apoiados.) 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não ha 
um prazo fatal, porque as propostas são sempre 
susceptiveis de alterações. 

O SR. DIOGO VELHO: – Peço permissão ao 
senado para ler a disposição de lei, referente ao 
assumpto. 

Diz o § 2º do art. 3º da lei n. 2940 de 31 de 
Outubro de 1879. (Lê.) 

Não foi a interpretação excessivamente litteral da 
lei que determinou o procedimento da commissão. 
Considerações de ordem muito elevada concorreram 
para que ella procurasse firmar a verdadeira 
intelligencia deste artigo da lei, que pela primeira vez 
tinha execução. Destas considerações entendem umas 
com o modo por que as assembléas provinciaes têm 
usado da faculdade, que lhes confere o Acto Addicional, 
de legislar sobre a divisão judiciaria, assumpto que será 
opportuno discutir quando entrar na ordem dos 
trabalhos do senado o additivo do nobre senador por S. 
Paulo, outras com o inconveniente que resultaria de 
alterarem-se neste ponto tão especial as consignações 
da proposta até ao ultimo dia da discussão do 
orçamento. 

Realmente, si o governo tiver a faculdade de vir 
pedir a cada momento augmento de credito para as 
comarcas que forem creadas depois da apresentação 
de sua proposta de orçamento, não haverá regra para 
determinar o procedimento do poder legislativo em um 
assumpto que se pretendeu regular cautelosamente, 
estabelecendo-se a fórma que pareceu mais 
conveniente para esclarecimento do seu voto. 

A pratica que a emenda da camara dos Srs. 
deputados quer iniciar não parece aceitavel. Em breve 
teremos até creditos extraordinarios para novos termos 
e comarcas. 

Não pretendo demorar-me nesta discussão. 
Julguei do meu dever explicar a intelligencia que a 
commissão deu ao artigo da lei de 1879: as disposições 
são claras e expressas. Acabo de as ler e o senado 
resolverá como entender em sua sabedoria. A 
commissão, porém, manterá seu voto. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Apoiado. 
O SR. DIOGO VELHO: – Devo informar ao 

senado que as tabellas que acompanham a proposta do 
orçamento fazem menção de 16 comarcas e 26 termos, 
e a relação posteriormente enviada pelo honrado 
ministro da justiça refere-se a 13 comarcas e 9 termos. 
Portanto, pede-se credito para 29 comarcas e 35 
termos, na importancia de 197:000$000! 

Ora, senhores, parece que o pensamento que o 
poder legislativo teve, votando o § 2º do art. 3º da lei de 
31 de Outubro de 1879 ficará frustado; e em vez de se 
diminuir a despeza, que annualmente ia crescendo de 
maneira admiravel, como muitas vezes se fez notar em 
ambas as casas do parlamento, irá ella em augmento 
desordenado. 

Parece-me que ainda não houve ministro que 
viesse pedir credito na importancia de 190:000$000 
para creação de comarcas e termos. 

No tempo em que o governo tinha o arbitrio de 
proceder a este respeito como entendesse, 
classificando as novas comarcas e nomeando os 
respectivos juizes sem prévia concessão de credito, a 
consignação de 100:000$ para essa despeza nos foi 
aqui recusada... 

O SR. PARANAGUÁ: – Era para comarcas 
creadas e por crear. 

(Ha outros apartes e o Sr. presidente pede 
attenção.) 

O SR. DIOGO VELHO: – O governo então tinha 
arbitrio lato: provia, ou deixava de prover as comarcas 
creadas; muitas dellas durante annos ficaram sem ser 
classificadas, e nunca ministro algum foi por isto 
censurado. A questão era o augmento da despeza. A 
classificação das comarcas, a creação de termos, etc., 
ficavam dependentes do criterio do governo quanto ás 
necessidades da administração da justiça. Comarcas 
foram creadas nas condições de algumas que se 
acham incluidas nas tabellas, sem reunirem os 
elementos indispensaveis para poderem ser 
classificadas, em logares onde não havia fôro civil, em 
municipios sem tribunal de jury, em termos 
insignificantes, em summa sem os requisitos 
indispensaveis para constituir-se uma comarca. Nestes 
casos o governo, independente mesmo de lei, não 
classificava semelhantes comarcas, nem para ellas 
nomeava juizes de direito e promotores. 

Presentemente porém, depois que passou o § 2º 
do art. 3º da lei de 1879, o governo nas tabellas com 
que instrue o seu pedido, solicita credito para algumas 
creações desta ordem! 

Entretanto a commissão, respeitando a 
attribuição das assembléas provinciaes, não fez 
questão a este respeito, e deu o credito pedido pelo 
nobre ministro na proposta. 

Trouxe esta circumstancia para mostrar que a 
commissão não procedeu por espirito de opposição, 
nem menoscaba o direito das assembléas provinciaes: 
deu tudo quanto o governo pediu nos termos que ella 
entendeu que instruem a proposta do goverrno. 

Sustentando a conveniencia e até a necessidade 
de se attender á emenda da outra camara, o nobre 
ministro da justiça lembrou a grande quantidade de 
juizes avulsos que estão percebendo ordenado, 
privados do exercicio de suas funcções. 

Peço permissão ao honrado ministro para dizer 
que os meios de obviar esse inconveniente são outros, 
então o augmento das comarcas. Este em vez de 
beneficio trará em regra grande mal á administração da 
justiça. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Apoiado.
O SR. DIOGO VELHO: – Fique certo o nobre 

ministro de que os numerosos attentados, que se 
estão dando presentemente contra membros da 
magistratura, têm também como causa as condições 
especiaes das respectivas comarcas; logares 
insignificantes, aldeias com escassa população, 
longe dos centros de civilização, onde os costumes 
ainda estão atrazados, determinam os magistrados a 
pôr-se em contacto por demais aproximado e 
frequente com os jurisdiccionados. D’ahi certa perda 
de força moral e de prestigio, e portanto maior 
audacia nas aggressões e mais facilidade em 
realizal-as. 

Outr’ora, quando as comarcas eram de vasta 
circumscripção territorial e o juiz de direito se achava 
collocado na séde, de ordinario uma cidade ou villa 
de alguma importancia, em contacto com as pessoas 
mais gradas da comarca, homens de bons costumes, 
de certo trato social, eram sempre respeitados; e 
raramente os annaes criminaes registravam factos 
de aggressão pessoal contra elles praticados. 

Presentemente factos deploraveis dessa 
natureza reproduzem-se em toda a parte do Imperio, 
como já tem sido muitas vezes trazido ao 
conhecimento do senado. 

Meios para obviar o inconveniente de tantos 
avulsos tem o nobre ministro da justiça em suas 
faculdades ordinarias. Um delles depende 
unicamente da vontade de S. Ex.: é não continuar a 
tirar juizes de direito do exercicio de seus cargos, 
nomeando-os chefes de policia... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas 
si não fosse isso maior seria o numero dos avulsos. 

O SR. DIOGO VELHO: – ...porque, o que 
acontece? Tira-se o magistrado da sua comarca para 
ir ser chefe de policia e immediatamente nomeía-se 
um novo juiz de direito para a comarca, que logo se 
reputa vaga; dentro de pouco tempo é dispensado do 
cargo e eis um avulso. (Apoiados.) 

A quem cabe a responsabilidade deste facto? 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não 

fiz ainda isso. 
O SR. DIOGO VELHO: – Como assim ! V. Ex. 

ainda não tirou juiz de direito para chefe de policia? 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas 

tenho preenchido a comarca com avulsos. 
O SR. DIOGO VELHO: – Tem feito tambem 

nomeações novas; ainda hoje vem publicada uma. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Isto é 

porque não ha avulsos para essa commissão; já 
designei comarcas para todos os avulsos de 1ª 
entrancia. 

O SR. CORREIA: – Não apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): –Todos 

de 1ª entrancia. 
O SR. CORREIA: – Não apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Esta 

é interessante! 
 

O SR. DIOGO VELHO: – Outro meio que o 
nobre ministo tem, para diminuir o numero de 
avulsos, é a observancia exacta, senão da lei, da 
doutrina mais legal a respeito da designação de 
comarcas. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – V. 
Ex. está commigo? 

O SR. DIOGO VELHO: – Não, senhor. A 
principio quando esta questão se agitou entre o 
honrado senador pelo Paraná e o nobre ministro, 
entendi que o nobre ministro sustentava esta 
doutrina: o juiz de direito de comarca de 2ª entrancia, 
sendo tirado para o logar de chefe de policia, tem 
direito quando deixa o exercicio deste cargo a uma 
comarca de 2ª entrancia, e não poderá o governo 
obrigal-o a aceitar uma de 1ª.... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Isto 
não tem questão. 

O SR. DIOGO VELHO: – Entretanto que o 
honrado senador pelo Paraná sustentava que o juiz 
de direito de qualquer entrancia, sendo nomeado 
chefe de policia, podia ser compellido, depois de 
exonerado, a aceitar a comarca que o governo 
designasse, embora de entrancia inferior áquella que 
tinha. 

Assim equivocado declarei em particular que o 
nobre ministro sustentava a melhor doutrina. 

Depois, pela discussão, foi que comprehendi a 
opinião do nobre senador pelo Paraná e a do nobre 
ministro, e então reconheci que a verdade, isto é, a 
melhor doutrina está do lado do primeiro. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não, 
senhor; não sou eu quem designa as entrancias, é o 
supremo tribunal de justiça, segundo a antiguidade 
dos magistrados. Não querem attender a isto. 

O SR. DIOGO VELHO: – O nobre ministro vai 
soccorrer-se á disposição da lei pela qual regula-se a 
antiguidade dos magistrados, contada pelo supremo 
tribunal de justiça para outros casos. Mas, para o 
caso de que se trata, designação de comarca a 
juizes avulsos, não serve essa disposição da lei... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Como assim? 

O SR. DIOGO VELHO: – Si antigamente, 
quando o exercicio do cargo de chefe de policia era 
obrigatorio para os desembargadores e juizes de 
direito, o regulamento de 31 de Janeiro de 1842 
dispunha que deixando o cargo o magistrado tinha 
direito a uma comarca igual áquella de que tinha sido 
tirado (equivalente é a palavra do regulamento); 
como, presentemente, quando a aceitação do cargo 
de chefe de policia é acto livre do juiz de direito, se 
pretende tornar melhor a sua condição? (Apoiados.) 

Pois, quando era forçado em virtude de lei a 
deixar sua comarca, para exercer o cargo de chefe 
de policia, o magistrado não tinha direito senão a 
outra equivalente, será razoavel sustentar-se que 
agora quando o cargo de chefe não é nomeação do 
governo, tem direito a comarca de categoria superior 
áquella que voluntariamente deixou? 
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Eu não pretendo que o nobre ministro estabeleça 
a este respeito uma norma absoluta; casos podem 
occorrer em que o magistrado que aceita o cargo de 
chefe de policia, embora só tenha direito á comarca de 
entrancia equivalente, deva obter alguma superior, mas 
isto por mera equidade... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Ahi ha 
arbitrio. 

O SR. DIOGO VELHO: – Não haverá arbitrio 
desde que não houver preterição do direito de terceiro, 
a quem deva-se de preferencia attender. Tambem o 
nobre ministro, si quizesse, poderia facilitar a 
designação de comarca aos avulsos mandando 
consultal-os si aceitariam ou não certa comarcas, 
embora de inferior entrancia. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Porque 
elles não declaram. 

O SR. DIOGO VELHO: – Ha magistrados que 
preferem comarcas de entrancia inferior em sua 
provincia á outra de entrancia superior fóra della. 

 O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas o 
remedio não é este, é rever a lei das entrancias. 

O SR. DIOGO VELHO: – Isso é outra cousa; 
estou lembrando ao nobre ministro meios que 
dependem sómente de sua boa vontade, mediante os 
quaes S. Ex. póde fazer com que o numero dos 
avulsos, si não desapparecer fique muito reduzido. 

Ainda outro meio indirecto de que o nobre 
ministro póde lançar mão para obviar o mal, é influir 
para que as assembléas provinciaes, compostas 
sempre de amigos e co-religionarios, não estejam 
praticando actos altamente inconvenientes em relação 
á divisão judiciaria. O nobre ministro póde impedir que, 
por odio, por interesses inconfessaveis, até para 
proteger o crime, se supprimam comarcas. Ainda o 
anno passado foi supprimida a comarca de Borburema 
na Parayba, só por odio ao juiz de direito, que obstava 
ap plano immoral de innocentar um criminoso de morte. 

 O SR. CORREIA: – Não podia o legislador 
reformista cogitar disto. 

O SR. DIOGO VELHO: – E assim foi o juiz de 
direito arrancado á jurisdicção territorial e desterrado, 
para uma comarca longinqua, elle magistrado 
pouperrimo e onerado de família. Supprimiu-se a 
comarca de Borburema, cuja séde fica cêrca de 20 
leguas da cidade de Bananeiras a que hoje pertence e 
que continua tres freguezias, e cream-se tres comarcas 
em logares vizinhos ás sédes das de que foram 
desmembradas, com a aggravante de que em uma não 
ha termo judiciario, não ha fôro civil! 

O Sr. Barão de Cotegipe dá um aparte. 
O SR. DIOGO VELHO: – O nobre ministro não 

levará a mal o pedir-lhe que tenha sempre como movel 
de seu procedimento a remoção e nomeação dos 
membros da magistratura e na designação de 
comarcas aos avulsos, não o interesse politico ou de 
partido, mas as altas conveniencias do serviço publico. 
Não digo que S. Ex. tenha procedido de maneira 
contraria; mas lembro-lhe que esteja de sobre-aviso 
para 

resistir ás suggestões que sempre apparecem a esse 
respeito. O numero de candidatos ao logar do juiz de 
direito cada dia augmenta, o ministro se vê em uma 
verdadeira obsessão dos pretendentes, cada qual mais 
recommendado... 

Confiando nos principios de moralidade 
administrativa, de que o nobre ministro tem dado 
exemplos, espero que S. Ex. nesse assumpto tão 
importante não se ha de levar por suggestões de 
partido, mas pelas conveniencia da administração da 
justiça, base essencial da ordem social. 

Eu não posso sentar-me, Sr. presidente, sem 
pedir ao honrado presidente do conselho e tambem ao 
nobre ministro da justiça a sua attenção para o estado 
da provincia da Parahyba. 

Segundo noticias que della recebi ultimamente, a 
segurança individual tem soffrido graves ataques. O 
nobre ministro sabe do deploravel attentado de 
Bananeiras, na pessoa do advogado Mendes Ribeiro, 
no qual foi envolvido incidentemente o juiz de direito. S. 
Ex. sabe do occorrido com o juiz de direito de 
Cajazeira, que foi ameaçado de ser expellido da 
comarca; S. Ex. acaba de saber o que aconteceu ao 
promotor publico da comarca da Alagôa Nova que foi 
acommettido em sua casa por um grupo de sicaros, 
escapando de ser victima por estar ausente na ocasião 
do assalto. 

O distincto cidadão, chefe conservador da 
localidade, escapou agora do punhal do proprio 
subdelegado de policia. 

O SR. CORREIA: – E o processo dos criminosos 
de Bananeiras não tem tido andamento. 

O SR. DIOGO VELHO: – Eu devo informar que 
as diligencias empregadas para a repressão do facto 
praticado em Bananeiras, não têm dado resultado 
satisfactorio. A verdade é que os mandantes de tão 
atroz crime, indigitados pela opinião geral, nada 
soffreram; o juiz municipal Calaphange, sobre quem 
recahe a maior responsabilidade, lá está em exercicio, 
e o juiz de direito, que se acha gravemente enfermo, 
tendo necessidade de retirar-se da comarca não o tem 
feito, porque receia entregar a vara a esse juiz 
municipal. São informações que tenho d’alli... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O novo 
chefe de policia já lá está. 

O SR. DIOGO VELHO: – Já foram dous chefes 
de policia e agora um terceiro; mas os dous que lá 
foram nada poderam fazer. O primeiro era 
evidentemente incompetente. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Foi 
immediatamente retirado. 

O SR. DIOGO VELHO: – Mas o presidente que o 
nomeou não sabia das circumstancias que 
inhabilitavam esse bacharel de desempenhar tão 
melindrosa commissão em uma localidade, onde 
residira e mantinha relações intimas com as pessoas a 
quem se attribue a autoria do facto? Entretanto para alli 
o mandou! 

Ora, que confiança póde inspirar um presidente 
que procede desta fórma? Si elle não conhecia o 
barechal tinha na provincia pessoas aptas do proprío 
partido a quem devera ouvir. O resultado foi que esse 
chefe de policia interi- 
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no não desempenhou convenientemente a sua missão, 
e difficultou a tarefa dos seus successores no cargo.  

O SR. CORREIA: – Esse não concluiu o 
inquerito. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Asseguro a V. Ex. que não só ao presidente, mas ao 
chefe de policia, desde que partiram, dei instrucções as 
mais rigorosas a este respeito. 

O SR. DIOGO VELHO: – Sei de tudo; sei que o 
nobre ministro tem empregado os meios a seu alcance 
para que justiça seja feita e os autores destes factos 
sejam punidos. O que estou agora dizendo é como 
informação ao nobre ministro; e saiba, como igualmente 
o nobre Sr. presidente do conselho, que as 
circumstancias da provincia vão empeiorar; o 
presidente acaba de ter licença do governo imperial 
para a administração por dous mezes, e tem de passal-
a naturalmente ao 1º vice-presidente. 

Ora, quando o estado dos negocios publicos em 
relação á policia é assim grave, quando tantos 
attentados se reproduzem a ausencia do presidente é 
de alta inconveniencia; sobretudo passando a 
administração ao 1º vice-presidente, que é pessoa 
politicamente desconhecida na provincia e cuja 
nomeação causou sorpreza geral, não só pela sua 
posição modesta, mas principalmente pela preterição 
das legitimas influencias do partido liberal, cidadãos 
respeitaveis que estavam mais no caso de receber 
esta prova de confiança do governo. 

Que garantia póde assim offerecer o 
desconhecido cidadão que vai agora ficar á frente dos 
negocios da provincia em uma situação aliás grave? 

A paciencia tambem se esgota. 
Os homens do partido conservador, que é 

numeroso na provincia, vendo-se abandonados, sem 
recursos, sem confiar na primeira autoridade da 
provincia quererão entrar no caminho das represalias: o 
que condemno, não desejo e é contrario ao que tenho 
sempre aconselhado. 

Mas os nobre ministros sabem como as cousas 
se passam nas provincias: a acção official do governo, 
como a acção officiosa dos amigos, nem sempre tem 
effeito.  

Não accuso o governo; não recebam os nobres 
ministros minhas palavras como uma accusação; pelo 
contrario, sou o primeiro a dar testemunho da solicitude 
com que o nobre ministro da justiça tem acolhido 
minhas informações. Devo por isto mesmo annunciar 
desta tribuna que na provincia procura-se nullificar a 
acção benefica do governo; as diligencias ordenadas 
são mystificadas; os principaes autores dos factos 
criminosos são protegidos mais ou menos 
escandalosamente, tendo até annuncio dos mandados 
que ostensivamente, e não em segredo de justiça, se 
expedem para a sua captura. E o que se póde esperar 
disto? 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O que o 
nobre senador acaba de dizer é um serviço que nos 
presta. 

O SR. DIOGO VELHO: – Ia-me esquecendo de 
tocar na emenda offerecida pelos tres honrados 

senadores por S. Paulo para restabelecer, no 
paragrapho additivo, a parte referente á respectiva 
secretaria de policia. 

Já o senado viu pela leitura do parecer a razão 
em que se fundou a commissão para propor a 
suppressão dessa despeza; o nobre ministro da justiça 
está de accórdo. 

Pareceu-nos mais conveniente adiar isto afim de 
fazer-se uma revisão geral nestas repartições e então 
dar-se a S. Paulo aquillo a que tem direito pelo 
desenvolvimento que tem tido e pela importancia 
correspondente ao serviço policial.  

E’ apenas um adiamento para se attender de 
modo mais completo a este ramo do serviço publico. 

Fui além do que pretendia; peço desculpa ao 
senado de ter occupado sua attenção por estes 
momentos. (Muito bem! Muito bem!) 

O Sr. José Bonifacio não vem discutir o 
orçamento da justiça na variedade de suas 
importantissimas verbas, prolongando o debate, que o 
senado e o honrado ministro da justiça com fundada 
razão desejara terminar; vem apenas sustentar duas 
emendas, uma offerecida por tres honrados senadores 
membros do gabinete, e outra assignada pelo nobre 
senador pela provincia de S. Paulo e pelo orador, 
pedindo para essa provincia o mesmo que se faz ás 
outras, sem o adiamento de que tratou na ultima parte 
do seu discurso o illustre senador pela provincia do Rio 
Grande do Norte. 

Quanto á primeira emenda, claro está que 
entende com os mais elevados prinicipios da nossa 
organização constitucional. 

O art. 10 do Acto Addicional no seu § 1º 
estabelece terminantemente as competencias das 
assembléas provinciaes para legislar sobre a divisão 
civil e ecclesiastica das respectivas provincias, 
disposição esta que tem por fim entregar o juizo das 
circumstancias que presidem a semelhante divisão ás 
corporações que melhor podem conhecer de taes 
circumstancias. 

Por outro lado a Constituição do Imperio deu á 
assembléa geral o direito de fixar a despeza publica e 
repartir a contribuição. Desta collisão supposta entre o 
direito de crear comarcas e o de fixar a despeza, 
conclue-se que o corpo legislativo tem o direito de 
negar verba para as comarcas creadas. 

Nesta conclusão ha equivoco manifesto, que não 
soffreu a analyse dos textos da lei e dos seus motivos. 
Entre o facto juridico da creação e a despeza 
necessaria para este facto ha uma distincção a fazer: e 
esta está na propria Constituição. O direito de crear 
emprego não é o de fixar a despeza, e este ultimo, que 
compete á assembléa geral, deve ser exercido tendo-se 
em vista o quantum do imposto. E’ assim que se póde 
negar verba para que se cumpra uma sentença 
judiciaria e negar tambem fundos para que se dê 
provimento a uma comarca, mas, concluir d’ahi que o 
direito de fixar a despeza é o direito de entrar no 
conhecimento dos motivos da creação de comarcas, 
importa contestar ás assembléas provinciaes uma das 
suas mais legitimas attribuições. 
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O orador reconhece que ao corpo legislativo 
assiste o direito de negar verba para o provimento de 
comarcas, tendo em vista as circumstancias financeiras 
do paiz; mas não por entender que a comarca foi 
creada incovenientemente.  

Assentado assim que a concessão ou a recusa 
de fundos deve ser feita, dando-se como 
convenientemente creadas as comarcas e indagando-
se apenas si ha no thesouro recursos sufficientes para 
o seu provimento, o orador pergunta si é licito recusar 
fundos para este fim quando para outros se concedem 
quantias muito mais avultadas; si é justo negar cento e 
tantos contos para a administração da justiça, quando 
se votam subvenções de quinhentos contos, e quando 
se transformam emprestimos municipaes sem juros, em 
emprestimos com juros, devendo estes ser pagos pela 
bolsa dos contribuintes! 

Por isso é que o orador separa a questão. Si se 
trata da conveniencia da creação, não tem o corpo 
legislativo competencia para discutil-a, entrando nas 
attribuições das assembléas provinciaes; e si se trata 
da insufficiencia dos recursos do thesouro é licito trazer 
para confronto outras despezas mais avultadas de que 
o orador fallou.  

O orador receia todo o poder illimitado, quer este 
seja o da assembléa geral, quer o de qualquer outra 
entidade politica. Por conseguinte, não admitte que seja 
illimitado o direito de fixar a despeza publica, do 
contrario seguir-se-hiam consequencias extraordinarias, 
e poderia acontecer que a assembléa geral chegasse a 
perturbar todo o regimen politico recusando os fundos 
necessarios, verbi gratia, a dotação do chefe do Estado 
ou dos ministros. 

Para firmar a verdadeira doutrina sobre este 
assumpto, estabelecendo de modo insustentavel o 
direito das assembléas provinciaes, refere o orador as 
palavras de um distincto chefe conservador, o Sr. 
Visconde de Uruguay. Dizia esse notavel estadista que, 
ou as leis provinciaes são leis, ou não são; si o não são, 
tollitur questio; e si o são, cumpre que sejam tão 
respeitadas como as leis que emanam da assembléa 
geral. Do contrario, acrescentava aquelle homem 
eminente, o povo habitua-se a ver leis burladas, por 
um obstaculo insuperavel, posto por um poder 
supremo, cuja missão é executar e fazer executar as 
leis. 

A idéa da emenda resume-se no emprego de um 
daquelles meios tortuosos a que o Sr. Visconde de 
Uruguay chamava torcicollos. Muito ha que se falla em 
nosso paiz da interpretação do Acto Addicional, mas ha 
quanto tempo dormem essas interpretações, sepultadas 
no seio das comissões do corpo legislativo! Entretanto 
procura-se agora supprir a interpretação pelo emprego 
de um meio que vai ferir as prerogativas. 

Os meios são outros: 1º habilitar as assembléas 
provinciaes com os recursos indispensaveis para 
occorrer a certas despezas; 2º revogar o Acto 
Addicional entregando á assembléa geral o direito de 
crear comarcas; 3º definir as condições de cada divisão 
judiciaria para 

que sirvam de norma ás leis futuras. Fóra destes tres 
meios só ha caminhos tortuosos. 

Disse a nobre commissão que ha necessidades 
de tabellas, segundo a lei, e que essas tabellas não 
foram apresentadas; e disto concluiu que a commissão 
não faz mais do que executar a lei, propondo a 
suppressão da verba para provimento de comarcas, 
que não figuraram nas tabellas explicativas. Esta razão 
não procede. Comprehender-se-hia que o parlamento 
se negasse a consentir na despeza, si o nobre ministro 
não tivesse cumprido o seu dever, deixando de remetter 
as tabellas. Mas S. Ex. remettem-se . Posteriormente 
chegaram communicações sobre a creação de novas 
comarcas, e deu disse conhecimento ao corpo 
legislativo. Em que ficou prejudicado o espirito da lei? 

Não procede tambem o argumento de que si 
passar a emenda do nobre ministro, será um convite 
para a continuação de abusos. Mas não ha abuso das 
assembléas provinciaes que usam do seu direito, e 
depois trata-se de comarcas já creadas. 

Passando a tratar da emenda, que assignára 
com outro Sr. senador por S. Paulo, o orador pondera 
que é para sentir que se procure diminuir os meios para 
a boa policia da sua provincia, quando são amplamente 
dotadas outras, igualmente populosas, quanto a este 
serviço. 

Estabelece a comparação entre a provincia de S. 
Paulo e tres outras do Imperio: Rio de Janeiro, Bahia e 
Pernambuco, encarando-as sob diversos pontos de 
vista. 

Pernambuco tem 34 comarcas e 37 termos; a 
Bahia 35 comarcas e 56 termos; o Rio de Janeiro 24 
comarcas e 34 termos; e S. Paulo conta 43 comarcas e 
59 termos.  

A população de Pernambuco é de 752.511 
pessoas livres e 89.028 escravos; a da Bahia 1.120.846 
livres e 162.295 escravos; ha no Rio de Janeiro 
456.850 pessoas livres e 270.726 escravos; S. Paulo 
tem 680.742 pessoas livres, e 156.612 escravos. 

Quanto a colonias, havendo apenas uma no Rio 
de Janeiro, ha em S. Paulo nada menos de cinco. 

Relativamente a estradas de ferro, Pernambuco 
tem 156k em trafego e 348 em construcção; a Bahia 
176k e 600m em trafego e 104k em construcção; tem o 
Rio de Janeiro em trafego 558k e 305m e em 
construcção 331k e 759m. Entretanto S. Paulo conta 
1.085k e 500m em trafego e 83k em construcção. 

Pelo que diz respeito á receita geral 
comprehende-se que não é possivel fazer um calculo 
exacto para apreciar-se a riqueza provincial e o 
desenvolvimento das diversas industrias, visto como 
nos relatorios da fazenda não se decompõe, por 
provincias, o quadro da renda e da despeza. Entretanto 
na impossibilidade de fazer essa discriminação, o 
orador considera os impostos alfandegaes e o 
commercio maritimo de longo curso. 

Para a receita geral, Pernambuco contribue com 
10.574:355$580; a Bahia com 9.620:056$412; o Rio de 
Janeiro com 62.890:675$590; e S Paulo com 
4.349:651$073, devendo notar-se que na exportação do 
Rio de Janeiro figura grande parte da producção de S. 
Paulo. O rendimento 
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da alfandega de Santos no anno financeiro de 1879 e 
1880 foi de 5.598:696$820. O commercio maritimo de 
longo curso é tambem um bom thermometro para 
avaliar-se a riqueza de cada provincia. No Rio de 
Janeiro a Importação alcançou 91.029:300$; em 
Pernambuco 20.108:000$; na Bahia 19.617:200$, e em 
S. Paulo 6.437:700$. A exportação no Rio de Janeiro foi 
de 106.100:000$; em Pernambuco 12.966:300$; na 
Bahia 15.327:500$, e em S. Paulo 31.013:100$000. 

Portanto, si a riqueza publica exige maior 
segurança e mais garantia de ordem, si as estradas de 
ferro augmentam extraordinariamente a população em 
transito de todas as origens, reclamando maior 
prevenção e maior repressão, si as colonias estão 
sujeitas a uma legislação especial, si a escravidão 
pelas condições do trabalho servil, exige maiores 
garantias de segurança, si o corpo de policia tem de ser 
naturalmente augmentado e si, portanto, o trabalho de 
expediente deve ser tambem maior, é evidente que 
quasi nada pede a emenda, á qual, entretanto, o 
honrado senador pelo Rio Grande do Norte oppoz o 
non possumus da commissão. 

O orador pede ao nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte que transforme o seu non possumus 
de modo mais proveitoso que os adiamentos que para 
nada servem. 

E não desejando prolongar o debate, põe termo 
ás suas observações entregando a causa das duas 
emendas ao juizo esclarecido do senado e á rectidão 
sempre constante do seu voto. 

O Sr. Barão de Cotegipe diz que é difficil fazer 
ouvir a voz da razão fria, depois do eloquente discurso 
do nobre senador por S. Paulo. Entretanto, embora 
ainda sob a impressão das palavras do nobre senador, 
entrando em si mesmo, pergunta: para que tanto 
esforço em materia tão simples? 

Trata-se de duas emendas apresentadas pela 
commissão de orçamento á proposta do governo, que 
fixa a despeza para o anno financeiro de 1881 – 1882. 
Estas emendas são: uma supprimindo a verva para 
pagamento das comarcas novamente creadas depois 
da proposta do governo, e outra, não de suppressão, 
mas de não creação de novos empregos e augmento 
de ordenado na secretaria de policia das provincias de 
S. Paulo e Sergipe. 

O nobre senador por S. Paulo demonstrou 
eloquentemente que a sua provincia é uma das que 
mais prosperam, senão a que mais prospera sob certos 
pontos de vista. Mas que conclusão tira d’ahi? Que se 
devia augmentar alguns centos de mil réis a certos 
empregados na secretaria da policia. As premissas 
foram gigantes, a conclusão é pygméa. 

Si ha conveniencia de desenvolver o serviço 
dessa secretaria, o governo que peça ao corpo 
legislativo augmento de pessoal: mas, envolver-se o 
corpo legislativo em creações de empregos e augmento 
de vencimentos, por meio de emendas, não parece 
razoavel. 

Tratou tambem o nobre senador da emenda que 
se refere á decretação de fundos para as comarcas 
novamente creadas pelas assembléas provinciaes. 

Aqui ha uma questão de principios. 
Ninguem contesta, como pareceu ao nobre 

senador, a competencia das assembléas provinciaes 
para a divisão civil das respectivas provincias: e a prova 
está em que, si não estivesse reconhecido semelhante 
direito, findada estaria a questão. Porque surge ella? 
Surge do encontro de duas competencias, sendo uma 
dellas, e igualmente incontestavel, o direito da 
assembléa geral de consignar fundos para pagamento 
dos juizes de direito que devem ser nomeados para 
execução da lei provincial. 

Si a assembléa geral entende que as finanças do 
paiz não comportam semelhante despeza, não ha que 
estranhar si não conceder os fundos necessarios. Do 
contrario seguir-se-hia que o senado e a camara dos 
Srs. deputados seriam apenas um instrumento 
inconsciente do que resolvessem as assembléas 
provinciaes. 

Esta situação merece ser estudada, de modo 
que as attribuições de uma e outra assembléa não 
venham a ser nullificadas. No estado actual da questão, 
o recurso que occorreu á commissão do senado foi 
apresentar a emenda que se discute. 

Provém todo o mal de que as leis não são feitas 
como deveriam ser. Não podia cogitar o legislador 
constituinte que as assembléas provinciaes creassem 
comarcas senão por conveniencia publica; mas 
infelizmente se reconhece que as assembléas 
provinciaes, tanto liberaes como conservadoras, não se 
têm guiado exclusivamente por este principio. 

O meio que praticamente seria mais efficaz para 
impedir esse mal, seria a boa vontade do governo 
geral,influindo, por meio de adequadas 
recommendações, sobre os seus delegados 
presidentes de provincia. Tome o governo providencias 
neste sentido e, ou não se crearão tantas comarcas, ou 
crear-se-hão em numero muito menor.  

Realmente, em circumstancias ordinarias, as 
assembléas provinciaes procedem de accôrdo com os 
presidente de provincias; e, havendo quasi sempre este 
accôrdo, não se comprehende que as assembléas 
votem leis como a de que se trata sem annuencia dos 
presidente de provincia. Para exemplo cita o orador o 
que aconteceu na provincia da Bahia: ahi, havendo já 
36 comarcas,foram creadas mais seis. Entretanto a 
assembléa estava em tão pleno accôrdo com o 
presidente da provincia, que até acaba de dar-lhe uma 
demonstração, manifestando-lhe que elle tem 
governado de modo perfeitissimo. 

O orador não liga grande importancia á emenda 
relativa á secretaria de policia de S. Paulo. Essa 
emenda foi proposta de accôrdo com o nobre ministro 
da justiça; mas tal é o desejo que o orador nutre de ser 
agradavel ao nobre senador por S. Paulo, que, si S. Ex. 
o deseja, o orador fará um sacrificio e votará contra o 
governo. 

Quanto á outra questão, a commissão não nega 
a verba no orçamento futuro para as comarcas 
novamente creadas; nega que a despeza se faça desde 
já. 

O orçamento vigente ha de apresentar deficit não 
pequeno, como apresentou o passado. Para que 
augmentar essa despeza quando por mais 
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algum tempo, por 6 ou 8 mezes, póde ella ser adiada, e 
então o governo prover as comarcas? 

Sendo assim, o orador, que, quando não póde 
conseguir tudo, podendo conseguir parte, não a 
despeza,apresentará uma sub-emenda á emenda do 
nobre senador por S. Paulo, e é que – si passar a 
emenda para a consignação da verba, supprimam-se 
as palavras – desde já. 

(Muito bem, muito bem.) 
Foi lida, apoiada e posta em discussão 

conjunctamente com a proposta a seguinte 
 

Sub-emenda 
 
«A passar a emenda dos Srs. Saraiva, Dantas e 

Visconde de Pelotas, supprimam-se a parte em que diz 
– desde já. – Barão de Cotegipe.» 

O SR. CORREIA: – Bastava que o nobre 
ministro da justiça não se achasse bem, ainda que não 
estivesse doente, para que eu desejasse satisfazer a S. 
Ex. , não demorando a votação do orçamento da 
repartição a seu cargo. 

Estava neste proposito, deixando mesmo de 
parte a contestação que tinha de offerecer ás 
observações do nobre ministro quanto á execução que 
tem dado á lei da guarda nacional, á lei relativa á 
nomeação de juizes de direito avulsos para comarcas 
vagas, e á lei hypothecaria, com quanto permaneça na 
opinião que 

manifestei, de que S. Ex. tem nestes pontos 
commettido illegalidades. 

O nobre ministro, porém, forçou-me a vir 
presentemente á tribuna, desde que entendeu dever, 
em 3ª discussão offerecer, como emenda, medida que 
o senado deixou de approvar na 2ª 

Si o nobre ministro não quizesse levar o senado 
a voltar atraz na deliberação que então tomou, a 
discussão do orçamento da repartição a seu cargo 
estaria terminada. Mas o nobre ministro quiz renovar a 
questão resolvida, e com tal selemnidade que não 
julgou dever apresentar emenda por elle sómente 
assignada, mas tambem pelos seus dous nobres 
collegas, que têm assento nesta casa, de maneira que, 
a ser possivel questão de gabinete no senado, ella 
estaria feita. (Apoiados.) 

As questões, que suscita a emenda offerecida 
pelos nobres ministros encorporados, são de tal 
importancia que não me é possivel deixar de expòr as 
razões em que me fundo para confirmar em terceira 
discussão o voto que dei na segunda em sentido 
contrario áquella emenda. 

Como discutiram o ponto constitucional que se 
agita o nobre ministro da justiça e o nobre senador pela 
provincia de S. Paulo? 

invocando exclusivamente a disposição do Acto 
Addicional, que confere á assembléa provincial o direito 
de legislar sobre a divisão judiciaria! 

Entendem os nobres senadores que não ha a 
considerar senão esse ponto unico de legislação 
constitucional para resolver a questão pendente; que 
todas as outras disposições, que se encontram em 
nosso pacto fundamental, devem desapparecer, devem 
sumir-se diante dessa attribuição das assembléas 
provinciaes. 

Mas, senhores, podemos resolver assim 
semelhante questão? Existe simplesmente em nossa 
legislação fundamental a attribuição, pelo Acto 
Addicional conferida ás assembléas proviciaes, de 
legislar acerca da divisão judiciaria da provincia? Não. 
Si não fossem outras disposições constitucionaes, a 
que o senado tem igualmente de attender, não 
appareceria a necessidade da emenda offerecida pelos 
nobres ministros. E’ porque tambem a assebléa geral 
tem a attribuição, cuja importancia não póde ser 
escurecida, de fixar livremente a despeza publica, que 
apparecem as difficuldades, que se busca remover. 

Tão fundado é o embaraço que d’ahi provém que 
o proprio nobre senador por S. Paulo apresentou duas 
soluções para remover o ponto sobre que 
questionamos, e disse: – Ou concedamos as provincias 
como auxilio a quantia que actualmente se despende 
com a justiça da primeira instancia, ficando a seu cargo 
todas as despezas nesta parte; ou estabeleçamos por 
lei geral as condições que as assembléas provinciaes 
têm de observar para a creação de comarcas. 

Mas ahi está, sobretudo nesta segunda indicação 
do nobre senador por S. Paulo, o reconhecimento de 
que a attribuição da assembléa provincial não é tão 
absoluta, como se tem pretendido sustentar nesta 
discussão, para levar o senado a votar pela emenda 
que se propõe. 

Si a assembléa geral póde estabelecer 
condições a que têm de obedecer as assembléas 
provinciaes na decretação de comarcas, isto mostra 
que aquella attribuição das mesmas assembléas não 
tem para com o poder geral a força que se lhe quer 
emprestar. 

Quanto á outra indicação, feita pelo nobre 
senador por S. Paulo, de entregar, como auxilio ás 
provincias, a somma que actualmente se despende 
com a justiça de primeira instancia, essa indicação eu a 
tenho feito mais de uma vez, com o apoio de muitos de 
meus honrados collegas, entre os quaes o nobre 1º 
secretario, senador por Minas Geraes. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Si, pois, a attribuição das 

assembléas provinciaes não tem a força que se 
pretende em relação á assembléa geral, como se diz 
que aquelles que sustentam a plena liberdade e 
responsabilidade do poder legislativo em fixar a 
despeza geral apartam-se do principio da legalidade? 

Ninguem contesta ás assembléas provinciaes a 
sua attribuição acerca da divisão judiciaria. O ponto 
sobre que versa a questão é relativo aos effeitos geraes 
da lei provincial. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Os nobres senadores que 

sustentam a emenda dizem: uma vez que a assembléa 
provincial crêa a comarca, uma vez que seu acto 
constitue uma lei, deve ser respeitado. 

Entendendo-se as palavras dos nobres 
senadores no sentido de que essa lei provincial não 
póde ser revogada pelo poder legislativo, não tenho 
nada que oppôr, porque são sómente certas leis das 
assembléas provinciaes que podem ser revogadas pela 
assembléa geral. 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Mas mesmo nesta 

attribuição, que o Acto Addicional confere ao poder 
legislativo, de revogar certas leis provinciaes, está 
estabelecida a supremacia, aliás conforme aos 
principios, do poder geral sobre o provincial. 

E’ o poder geral que faz voltar as assembléas 
provinciaes á sua orbita quando estas votam leis que 
offendem, ou os interesses de outras provincias, ou os 
tratados, ou a Constituição, ou os impostos geraes. 

Ora, si a lei provincial creando comarcas 
podesse sortir todos os effeitos, sem necessidade de 
intervenção do poder geral, nada obstaria a que ella se 
cumprisse. 

Mas sustentar que, por ter a assembléa 
provincial, usando de sua attribuição, creado uma 
comarca, ipso facto o poder geral abdicou parte de sua 
livre attribuição, no que respeita á fixação da despeza 
publica, é o que contesto, continuamente a dizer que 
não póde o acto da assembléa provincial ter tal alcance 
que imponha ao poder geral a obrigação de votar os 
fundos precisos para o cumprimento dessa lei 
provincial. 

Pretende-se que ha conflicto entre as duas 
attribuições. 

Supponhamos, a bem da argumentação, que 
assim é. Qual das duas attribuições deve considerar-se 
de maior monta? Qual a que terá de ceder o passo? A 
attribuição da assembléa provincial, ou a da assembléa 
geral? 

A lei provincial creando comarca produz todos os 
effeitos que della decorrem, mas sómente esses; não o 
de impor ao poder geral a obrigação de promulgar uma 
lei complementar para execução daquella. A votação de 
fundos para pagamento dos funccionarios da nova 
comarca traduz-se em decretação de impostos geraes 
correspondentes; e é levar muito longe a pretenção, 
sustentar que esses impostos hão de ser 
necessariamente lançados sempre que a assembléa 
provincial augmentar a despeza com as comarcas; 
porque diante desta despeza a assembléa geral não 
tem senão que curvar a cabeça, e lançar impostos 
novos si o producto dos existentes para ella não bastar. 

A assembléa geral, na decretação da despeza 
publica, não póde soffrer limitação de nenhuma 
autoridade. Desde que para o acto tornar-se perfeito ha 
necessidade do concurso das duas autoridades, 
provincial e geral, emquanto este concurso não se dá, 
facto não está completo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA:– Apoiado. 
O SR. CORREIA: – E senão imaginemos que, 

em vez de ser a assembléa provincial quem vota em lei 
creando comarcas, é a assembléa geral quem, 
reconhecendo que em tal provincia ha necessidade de 
certa comarca, vota fundos para que se pague ao juiz 
de direito e ao promotor publico no caso de realizar-se 
a creação; fica por isso a assembléa provincial obrigada 
a crear a comarca para cuja despeza a assembléa geral 
votou antecipadamente os fundos? Não fica. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 

O SR. CORREIA: – Pois, si a assembléa 
provincial neste caso não é obrigada a crear a comarca, 
como se póde dizer que, porque a assembléa provincial 
a creou, immediatamente o poder geral tem obrigação 
de conceder fundos para pagamento dos respectivos 
funccionarios? 

Porque, no caso que figurei, esta superioridade 
para a lei provincial e esta inferioridade para a lei geral?

Tem-se invocado a opinião de um homem muito 
illustre, o Sr. Visconde de Uruguay. Respeito a sua 
opinião, e nunca disputei á creação de comarcas pelas 
assembléas provinciaes o caracter de lei para produzir 
todos os effeitos que della podem ligitimamente 
decorrer. A questão versa sobre o alcance da lei 
provincial em relação ao poder geral; e sobre este 
ponto já manifestei a minha opinião. 

Faltou-se até na revogação do Acto Addicional. 
Mas, senhores, em que está em questão o Acto 

Addicional? Póde alguem descobrir no Acto Addicional 
disposição de que resulte preceito obrigatorio no que 
respeita á despeza geral? 

As assembléas provinciaes não legislam senão 
sobre despezas municipaes e provinciaes. 

O Acto Addicional em nada modificou a 
attribuição conferida pela Constituição á assembléa 
geral; apenas substituiu os conselhos geraes de 
provincia por assembléas, com o titulo de assembléas 
legislativas provinciaes (art. 1º). Nada preceitua sobre 
despezas geraes, cuja decretação continuou a ser da 
exclusiva competencia do poder legislativo. 

Descubra-se qualquer meio que possa ser aceito 
pelo poder geral, para que, creada uma comarca pela 
assembléa provincial, a execução dessa lei não fique 
dependendo de nenhuma condição que só possa ser 
realizada pela assembléa geral; e é o mais que se póde 
desejar para que não soffra demora o cumprimento do 
acto legislativo provincial. 

Tenho lembrado o meio de se distribuir pelas 
provincias a somma que actualmente nellas se 
despende com juizes de direito e promotores publicos; 
correndo d’ahi em diante toda essa despeza por conta 
do cofre provincial. 

Si não é o melhor, suggira-se outro. 
O que, em nenhum caso, se póde dizer é que a 

attribuição da assembléa geral, no que respeita á 
fixação da despeza do Estado, é subordinada á lei 
provincial, que crêa comarcas ou, semelhantemente, 
parochias, não tendo o poder geral liberdade na 
concessão de fundos para pagamento do juiz de direito, 
e do promotor, ou do parocho. 

Um dos membros do ministerio de 25 de Junho 
de 1875 recordou hoje que esse ministerio pediu o 
credito de 100:000$ para provimento de comarcas que 
tivessem sido ou fossem creadas pelas assembléas 
provinciaes, mas que o senado não o concedeu. 

Agora pede-se, e a nobre commissão do senado 
concede, o credito de 118:000$ para os novos termos e 
as dezeseis comarcas que, depois da ultima lei de 
orçamento até a apresentação da proposta de 
orçamento, se julgou dever crear.  

Ora, já este credito é superior ao que pediu o 
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gabinete de 25 de Junho e não obteve o assentimento 
do senado. 

Note-se, porém, que depois da apresentação da 
proposta, que foi em Maio até o dia em que o projecto 
de lei que discutimos passou na camara dos 
deputados, tornou-se preciso um accrescimo na verba. 

Attenda o senado para elle, e verá como esta 
verba vai a galope; e que responsabilidade assume, si 
deixar vingar o principio de que, creada a comarca, o 
poder legislativo é obrigado a votar os fundos para sua 
installação. 

No curto periodo decorrido da apresentação da 
proposta a sua approvação pela camara dos deputados 
reconhece-se a necessidade do augmento de 79 contos 
no credito pedido. A emenda cós nobres ministros eleva 
o credito de 118:000$ a 197:000$. O ministerio de 25 
de Junho pediu sómente 100:000$000. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Mas V. Ex. 
esquece-se de que o credito pedido pelo ministerio de 
25 de Junho era para creações futuras. 

O SR. CORREIA: – Para comarcas creadas ou 
que se creassem. Isto não altera a questão. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – E’ muito 
differente. 

O SR. CORREIA: – Naquelle tempo não havia 
obrigação de esperar pela votação do credito para 
tornar-se effectiva a creação. Foi a ultima lei do 
orçamento, que estabeleceu essa obrigação legal. 

Com o accrescimo em tão pouco tempo de 
79:000$ no credito pedido na proposta do governo, o 
numero de comarcas a preencher eleva-se de 16 a 29, 
e o dos termos a 35. 

Com sua emenda, os nobres ministros querem o 
preenchimento de todas essas comarcas e termos. 

O que propõe a nobre commissão do senado? 
Que se mantenha inteira a disposição da lei do 
orçamento de 1879 na parte que rege a materia em 
discussão. Foi essa mesma commissão que propoz 
aquella medida. E’, pois, a mais competente para 
indicar a execução que, de accôrdo com o pensamento 
do legislador, se lhe deve dar. 

A regra que agora se estabelecer é a que tem de 
vigorar nos futuros exercicios. 

Si essa regra póde trazer ao ministerio actual 
algum embaraço, que não descubro, a mesma 
difficuldade sentirá qualquer futuro ministerio. 

Ora eu julgo que razões ponderosas favorecem o 
alvitre proposto pela nobre commissão de orçamento. E 
lembrarei ao nobre ministro da justiça, que tão solicito 
se mostra pela adopção da sua emenda, que pelo 
menos na parte que se refere á condição – desde já – 
essa emenda nada aproveita, á vista do que determina 
a nossa legislação fiscal (art. 18 da lei de orçamento de 
1873.) Ahi se declara que a condição – desde já, – 
incluida na lei do orçamento, nenhum valor tem, si não 
se decretarem os fundos correspondentes. 

Não quer o legislador que, por meio dessa 
clausula, sejam alterados os creditos votados para o 
exercicio que corre. (Apoiados.) 

O nobre ministro pretende por este meio, aliás 
inefficaz, augmentar o credito votado para 

despezas com a justiça de 1ª instancia no actual 
exercicio. 

Com a emenda não o consegue. 
O nobre ministro quer a todo transe prover desde 

já 29 comarcas; quer nomear tambem 35 juizes 
municipaes; quer rodear-se de pretendentes satisfeitos. 

Pois bem! S. Ex. não o alcança com a sua 
emenda, porque esta não importa a concessão de 
credito para despeza no exercicio corrente. 

Tem de apresentar nova emenda, para poder 
effectuar a despeza; e, lembrando-o, vou em seu 
auxilio, não o contrario. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Depois que 
passar a lei cuidará nisto. 

O SR. CORREIA: – Não póde. 
O SR. JUNQUEIRA: – Que não póde, elle já o 

reconheceu. 
O SR. CORREIA: – O principio estabelecido na 

lei de 25 de Agosto de 1873 é que as despezas 
decretadas nas leis de orçamento com a clausula – 
desde já – não se effectuam sem que o poder 
legislativo decrete os fundos correspondetes. 

O SR. JUNQUEIRA: – E o nobre ministro ha de 
respeital-o. 

O SR. CORREIA: – Não deixaria de respeital-o, 
ainda que passasse a emenda sem que fosse feita essa 
observação, quanto mais sendo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A emenda é 
uma alagação. 

O SR. CORREIA: – Tem de sujeitar outra 
emenda á deliberação do senado, porque a votação 
desta que S. Ex. apresentou, acompanhado de dous de 
seus collegas, á direita o nobre presidente do conselho, 
e á esquerda o nobre ministro da guerra... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ quanto 
basta. 

O SR. CORREIA: – ...não basta para que o 
proposito de S. Ex. se realize. Ainda que a emenda 
passe tal qual se acha, só no exercicio de 1881–1882 
poderá o nobre ministro fazer as nomeações. As 
palavras desde já que S. Ex. escreveu na sua emenda 
não servem para o fim a que S. Ex. visa. 

Em todo caso eu, julgando aceitaveis as idéas da 
nobre commissão, sustentarei a emenda que ella 
propoz, e foi approvada em segunda discussão; com a 
declaração de que entendo que a verba deve ser 
reduzida á somma precisa para as novas comarcas que 
foram legalmente creadas, isto é, onde existem termos. 
Nem todas estão neste caso. 

O credito de 118:000$ pedido na proposta do 
governo comprehende tambem somma para as 
despezas com comarcas creadas onde não havia 
termo. Taes comarcas não podem ser providas; e então 
para que conceder inutilmente um accrescimo na 
verba? 

Estimei a declaração feita pelo nobre ministro da 
justiça, quando fallou pela ultima vez, de que não está 
doente deveras, mas senti quando S. Ex. disse que não 
estava bom. 

Em attenção ao estado de S. Ex., limito-me ás 
observações que fiz relativamente á sua emenda sem 
dar-lhes todo o desenvolvimento 
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que a materia exige, deixando de parte a contestação 
ás razões de S. Ex. contra as opiniões que manifestei 
na 2ª discussão, assim como outros assumptos com 
que pretendia occupar a attenção do nobre ministro. 

Apenas ponderarei que, si o nobre ministro 
deseja realmente acabar com a despeza que o 
thesouro indevidamente faz com juizes de direito 
avulsos, deve cumprir a lei e não proseguir na 
illegalidade com que tem procedido, e de que ainda 
hoje o Diario Official dá testemunho com a nomeação 
de um novo juiz de direito para a comarca da Imperatriz 
de 1ª instancia. S. Ex. entende que dos juizes de direito 
avulsos nenhum póde ser nomeado para comarca de 1ª 
instancia; está demonstrado, e ainda hoje o demonstrou 
o nobre senador pelo Rio Grande do Norte, que S. Ex. 
interpreta a lei de modo menos conforme ao seu 
espirito e á intenção do legislador; que si S. Ex. quizer 
proceder com respeito ao principio da legalidade póde 
alliviar o thesouro da despeza que o poder legislativo 
quiz extinguir com os juizes de direito avulsos, 
nomeando, para as comarcas de 1ª instancia que 
vagarem, aquelles desses juizes que estão no caso de 
ser para ellas nomeados. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, cada 
vez me convenço mais da utilidade da disposição 
consignada no § 2º do art. 3º da lei de 31 de Outubro de 
1879 que rege o corrente exercicio. 

Antes dessa lei a assembléa geral votava fundos 
para creação de novas comarcas, sem preceder exame 
algum a respeito da vantagem e conveniencia dessas 
creações para a administração da justiça e sem verificar 
os recursos do thesouro; presentemente, tendo-se 
posto em execução a disposição a que acabo de referir-
me, o honrado ministro da justiça foi obrigado a 
apresentar-nos uma tabella em que vem mencionadas 
as comarcas creadas, para cuja classificação e 
provimento pede S. Ex. credito ao corpo legislativo. 

A camara dos deputados emendou a verba n. 19 
– Novos termos e comarcas – elevando-a de 118:000$ 
a 197:000$, com o fundamento de que haviam novas 
comarcas creadas, assim como necessidade de se 
crearem varas municipaes em certos termos de 
diversas provincias do Imperio, dando assim a entender 
que não póde ser adiado este accrescimo de despeza, 
e que convem abrir excepção ao preceito da lei acima 
citada. 

O honrado senador pela provincia de S. Paulo, 
fallando hoje sobre este assumpto, estabeleceu 
doutrina que é a mesma aceita pelos membros da 
commissão de orçamento. 

Nunca entendeu qualquer de nós que tivesse o 
senado o direito de negar credito ao governo, porque 
julgasse que alguma assembléa provincial tinha 
exorbitado na creação de qualquer comarca; mas sim 
porque, tendo o direito de fixar a despeza publica, cabe 
ao mesmo senado, assim como a camara dos 
deputados, a faculdade de verificar si a situação 
financeira do paiz comporta augmento de despeza, e si 
convem onerar o contribuinte, elevando impostos 

ou creando outros, afim de occorrer a despeza nova 
que tem sua origem no acto de uma assembléa 
provincial. Portanto, a doutrina do honrado senador pela 
provincia de S. Paulo está de perfeito accordo com a 
que sustentamos, mas não com o que disse nesta casa, 
ha dias, o honrado ministro da justiça, e consta do 
trecho de um discurso que passo a ler (lê): 

«O nobre senador chamou a attenção do 
governo para a creação de comarcas onde não ha 
termos com juizes municipaes letrados; e eu declarei e 
ratifico agora que si isto se der, essas comarcas não 
serão classificadas, nem providas, emquanto, depois de 
obtidos esclarecimentos e trazidos ao conhecimento do 
poder legislativo, este não crear os termos.» 

Ora, é para estranhar que semelhante doutrina 
partisse da bocca do nobre ministro da justiça, porque 
S. Ex. declarou que nós não tinhamos o direito de negar 
fundos para a creação de uma comarca. 

Entretanto, S. Ex., membro do poder executivo, 
entende que este póde deixar de classificar e prover 
uma comarca, desde que não houver vara municipal 
creada em um dos termos pertencentes á 
circumscripção da mesma. Penso que o honrado 
ministro pretende observar á risca a doutrina a que 
acabo de me referir. Sendo assim, entendo dever enviar 
uma emenda á mesa reduzindo a verba de 118:000$; 
porquanto ha, na relação das comarcas constantes da 
tabella, algumas onde não existem ainda varas 
municipaes creadas, e nem tambem o honrado ministro 
propoz credito para as poder crear. 

Portanto, o nobre ministro não proverá essas 
comarcas, em cujos municipios ou termos não ha juizes 
municipaes, e neste caso torna-se desnecessario 
consignar fundos para os juizes de direito e promotores 
de taes comarcas. 

Vejamos quaes as comarcas sem vara municipal. 
Temos, em primeiro logar, a comarca do Madeira, no 
Amazonas. 

Não ha vara municipal creada no termo 
pertencente á sua circumscripção; por consequencia 
não tem de ser installada, conforme a doutrina 
apregoada pelo honrado ministro. 

Comarca de S. Benedicto, no Ceará. 
Não ha vara municipal nessa comarca. 
Pitimbú, na Parahyba. Está no mesmo caso: não 

tem vara municipal. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Pitimbú é uma 

praia com coqueiros. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Timbaúba, Petrolina, 

Salgueiro e Aguas Bellas, em Pernambuco. Nestas 
comarcas não consta que hajam juizes municipaes 
letrados, e nem o nobre ministro pediu credito para 
creal-os. 

Comarca de Patos, em Minas: não ha tambem 
vara municipal creada. 

Araguaya, na provincia de Goyaz. A respeito 
desta comarca, devo declarar ao honrado ministro e ao 
senado que, segundo informações que tenho, já está 
ella supprimida. E ainda quando não estivesse, não ha 
alli tambem vara municipal creada e nem sequer foro. 
Ella consta das seguintes povoações: Santa Maria de 
Araguaya, Jurupensen, Santa Rita e Leopoldina. 
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Todas estas povoações são muitissimo 
insignificantes. 

Só uma dellas é freguezia, e duvido que, em toda 
esta nova comarca, se possa apurar o numero de 50 
jurados; porque são povoações estabelecidas no deserto, 
á margem do Rio Araguaya e aonde falta pessoal com as 
precisas habilitações para o alistamento do jury. Além 
disto, repito, está supprimida a comarca.  

Ora, si abatermos esta comarca supprimida e 
tirarmos aquellas em que não ha vara municipal creada, o 
numero das novas comarcas fica reduzido a sete, e a 
despeza a 72:420$000. 

Parece-me, Sr. presidente, que, desde que a outra 
camara mostrou decidido empenho em reduzir o mais 
possivel a consignação de cada uma das verbas do 
orçamento, lançando mão até do recurso novo entre nós, 
de abater uma certa somma para vagas e licenças, factos 
estes muito eventuaes, não devemos aqui votar 
integralmente uma verba, quando, pela declaração do 
nobre ministro, sabemos desde já que elle não proverá 
nenhuma dessas comarcas, que não têm juizes letrados. 

Conseguintemente, é desnecessario darmos uma 
verba de 118:000$000, quando S. Ex. só póde prover 
certas comarcas, e de modo que a despeza não excederá 
de 72:420$000. 

E’ verdade que posteriormente á apresentação da 
tabella do orçamento, o nobre ministro solicitou da outra 
camara novo credito no valor de 72:210$, para outras 13 
comarcas e para a creação de mais nove varas 
municipaes. 

Mas, Sr. presidente, o nobre ministro ha de permittir 
que eu negue o meu voto a esse augmento de despeza, e 
que insista na observancia restricta da doutrina do § 2º do 
art. 3º da lei do orçamento actualmente em vigor. 

S. Ex. deve conhecer que quando a assembléa 
geral decretou esse § 2º, foi para obter esclarecimentos 
minuciosos a respeito das villas ou cidades elevadas a 
comarcas, porque nos apuros financeiros em que nos 
achamos, nós não podemos onerar o contribuinte, 
autorizando despezas novas, com serviços de cuja 
indispensabilidade não possamos ajuizar. 

A relação de novos termos e comarcas apresentada 
pelo nobre ministro, perdôe que lhe diga, foi feita com o 
maior descuido possivel. S. Ex., adoptando o principio de 
que não deve classificar e prover comarcas, onde não haja 
vara municipal, veiu nos pedir credito para classificar e 
prover dezeseis comarcas, das quaes nove não têm juiz 
letrado; e S. Ex., pedindo tambem credito para crear varas 
municipaes, em certos termos do Imperio, deixou de 
mencionar os pertencentes a essas nove comarcas novas. 

O Sr. Dantas (ministro da justiça) dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Ainda mais: o descuido 

com que se procedeu a este respeito denota que o 
governo está sob a pressão dos pretendentes, attento o 
prurido de obter credito para poder accommodal-os nas 
novas comarcas. 

O «desde já» da emenda dos nobres ministros é 
bastante significativo. 

O nobre ministro sabe que, segundo a legislação 
em vigor o municipio não póde ter fôro 

e constituir termo, sem que aliste cincoenta jurados. 
Portanto, para S. Ex. poder crear o logar de juiz municipal, 
é necessario previamente ser informado pelo presidente da 
provincia si o municipio apurou cincoenta ou mais jurados. 

Observe, entretanto, que tendo eu, ha dous dias, 
censurado o governo por pedir um credito para 
classificação e provimento de comarcas em logares, onde 
não ha varas municipaes creadas, apresentou-nos 
ultimamente o nobre ministro uma relação manuscripta, 
que aqui tenho, de novas comarcas e termos para as 
quaes se destina o credito de 72:210$, a que ha pouco me 
referi. Nas varas municipaes, que devem ser creadas, 
constantes dessa relação, encontra-se a de S. Benedicto, 
no Ceará, que forma a comarca deste nome e que eu 
declarei não poder ser provida. 

O nobre ministro já verificou si nessa povoação ha o 
numero de 50 jurados para poder haver o fôro e por 
consequencia vara municipal? 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não tratei 
da classificação. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O nobre ministro nos 
colloca em difficuldades porque, ao passo que insta para 
que o senado vote este augmento de despeza, que se não 
ha de realizar, os seus amigos, na outra camara, 
procuraram diminuir a despeza publica nos differentes 
ministerios, o mais que foi possivel, afim de autorizar a 
suppressão de certos impostos, proposta no parecer da 
commissão de orçamento da outra camara, que foi 
publicado na imprensa desta côrte. 

Como é, pois, que o nobre ministro contraria este 
empenho da commissão de orçamento da outra camara, 
vindo-nos pedir credito, isto é, augmento de despeza, 
maior consignação de verba, para um serviço que S. Ex., 
segundo a doutrina que expendeu nesta casa, não ha de 
desempenhar? 

Voltando ao que eu dizia, Sr. presidente, notei que 
em Pernambuco crearam-se quatro comarcas... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Com 
certeza onde não puder haver termo com juiz formado não 
póde haver uma comarca. Já declarei isto. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Neste caso, porque 
insiste o nobre ministro pelo credito, afim de classificar 
certas comarcas que S. Ex. não sabe si estão nas 
condições de o serem, perturbando assim o plano de seus 
amigos, na camara dos deputados, que procuram reduzir 
consideravelmente a despeza publica, no intuito de 
suprimir alguns dos impostos creados no anno passado? 
Para que se ha de votar para esta verba de «comarcas 
novas» do orçamento, sommas que de antemão se sabe 
que não serão despendidas em sua totalidade? 

Em Pernambuco crearam-se como já disse, 4 
comarcas: a de Petrolina, Salgueiro, Timbahúba e Agua-
Bellas, e em nenhuma dellas ha vara municipal creada. 
Entretanto, apparece agora na relação subsidiaria do 
nobre ministro, a creação da vara municipal em Petrolina, 
Sal- 

 



54                                                                        Annaes do Senado 
 
gueiro e Timbahúba, allegando-se, como fundamento, a 
propria lei provincial que creou essas comarcas, e não 
informações da presidencia, sobre o numero de jurados 
indispensavel para a creação do fôro e 
consequentemente do logar de juiz municipal. 

Como o nobre ministro vem pedir credito para 
crear vara municipal nesses municipios, sem ter 
previamente verificado si nelles existem 50 jurados, 
para poder-se constituir o fôro civel? 

Já vê o nobre ministro que si aceitarmos a sua 
emenda, augmentando o credito para as comarcas 
novas, nada adiantamos em exigir que na tabella 
explicativa do orçamento viessem mencionados os 
nomes das mesmas comarcas, assim como dos novos 
termos, para exercermos o exame que deve sempre 
preceder a votação dos fundos. 

O nobre senador por S. Paulo deve reconhecer 
que da disposição do § 2º do art. 3º da lei do orçamento 
em vigor, que S. Ex. impugnou pedindo a sua 
revogação, hão de resultar vantagens, porque dará 
sempre logar á censura dos actos abusivos das 
assembléas provinciaes a respeito da creação de 
comarcas. 

Este direito ninguem nos póde contestar, porque 
cabe tanto a nós, como a qualquer brazileiro que não 
tem assento nesta e na outra camara. 

As censuras feitas por nós hão de produzir 
sempre algum resultado. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO: – Os juizes de direito 
eram empregados provinciaes pelo Acto Addicional; 
veiu a lei da interpretação e cortou isto. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. JOSÉ BONIFACIO: – Veja o Acto 

Addicional, § 8º do art. 10. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Quero que fique 

consignado que além das 16 comarcas constantes da 
tabella do orçamento, o governo pede credito para mais 
13, e destas cabem á provincia do honrado ministro da 
justiça seis, que são: Monte Alto, Macaúbas, Arêa, 
Purificação, Santo Antonio da Barra, e Bom Jesus. 

O nobre ministro, que é membro proeminente do 
gabinete actual, cujo programma consiste na reforma 
eleitoral e no equilibrio dos orçamentos, que é chefe do 
partido liberal na provincia da Bahia, conservando ainda 
como tal, o respectivo pennacho em seu poder, não 
obstante estar mudado para esta côrte; que tem alli 
toda a força, e influencia, não pôde conseguir de seus 
amigos da assembléa provincial que deixassem de 
crear mais seis comarcas, sendo aliás a Bahia uma das 
provincias onde neste ponto mais se tem abusado? 

OSR.DANTAS (ministro da justiça): – Isto não. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Vejo, pois, com 

pezar, que na provincia da Bahia, d’onde é filho o nobre 
ministro, onde ainda é chefe de partido, a assembléa 
provincial sobre a qual muito póde elle influir, creou de 
uma assentada seis comarcas! 

Na provincia de S. Paulo, onde igualmente muito 
se tem abusado no tocante á creação de 

comarcas, e que tem no gabinete actual um 
representante seu, o nobre ministro do imperio, 
crearam-se tres comarcas, sendo uma dellas a de 
Atibaia, pequena povoação que fica a pouca distancia, 
ha duas leguas, da cidade de Bragança. 

Conheço este logar, transitei por alli muitas 
vezes, e posso asseverar que é uma povoação 
decadente. Devia o seu pequeno desenvolvimento ao 
commercio de bestas bravas, feito pela familia dos 
Cintras, que mudou-se d’alli e, desde então, a 
povoação decahiu, perdendo muito de sua antiga 
importancia, por ter cessado aquelle commercio. 

Póde um logar destes constituir uma comarca? 
Tieté e Espirito Santo do Pinhal passaram 

tambem a formar duas comarcas. 
Crearam-se, pois, comarcas exactamente nas 

provincias que têm representantes seus no ministerio. 
Ora, é com este augmento de despezas, a meu 

vêr, inteiramente dispensaveis, que os nobres ministros 
querem equilibrar a despeza com a receita do Imperio? 

O Sr. conselheiro Andrade Pinto e outros 
deputados, que empregaram muitos esforços, aliás 
louvaveis, para reduzir a despeza o mais possivel, têm 
pela frente o nobre ministro da justiça, contrariando o 
seu meritório pensamento. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO: – Queixem-se da 
reforma do Acto Addicional, da lei de interpretação; 
quem pagava ao juiz de direito era a provincia. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O nobre senador 
pela provincia da Bahia, o Sr. Barão de Cotegipe, 
declarou aqui que por emquanto o remedio mais efficaz 
para obstar a creação de comarcas, devia partir do 
governo; era influir este por intermedio dos presidentes 
para que as assembléas provinciaes se abstivessem de 
novas creações. Mas eu acabo de mostrar que é 
justamente nas provincias que têm filhos 
representantes seus no gabinete actual, onde 
ultimamente se crearam muitas comarcas; o que prova 
que é mesmo o governo quem influe e anima 
semelhantes creações para accommodar os 
pretendentes. 

Sr. presidente, é convicção minha que apenas o 
governo queria seriamente que não continue esse 
abuso de successivas creações de comarcas, ha de 
conseguil-o. (Apoiados.) 

As assembléas provinciaes são independentes, 
não se contesta isso, mas o poder legislativo provincial 
compõe-se da assembléa e do presidente da provincia, 
que intervem na confecção das leis com a sua sancção. 
Mande o governo imperial para as presidencias homens 
que se recommendem por seus talentos, por sua 
illustração, energia e independencia de caracter, e ha 
de-se conseguir das assembléas provinciaes que cesse 
o abuso de transformarem quantas aldeias ha nas 
respectivas provincias, em outras tantas comarcas... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Até fazendas 
de gado são elevadas a comarca. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ....porque, devo 
declarar ao honrado ministro da justiça, sou informado 
que muitos presidentes, de accôrdo com as assembléas 
provinciaes, negam sancção 
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aos projectos de lei que lhes são apresentados para 
este fim, indicando particularmente que os façam 
passar pelos dous terços. 

Já vê o governo que nem lealdade ha nesses 
presidentes. Nomeie o governo, repito, para administrar 
as provincias, homens nas condições que eu indiquei, e 
nenhuma comarca se creará contra sua vontade. 

Póde alguem acreditar que as assembléas 
provinciaes do mesmo partido do governo, que tomou 
como artigo de seu programma o equilibrio do 
orçamento, continue systematicamente a contrariar o 
pensamento capital do mesmo governo? 

Pois é cousa de pequena importancia 
augmentar-se a despeza publica em 200:000$ 
annualmente, com a creação de comarcas que, na 
opinião geral, são desnecessarias? 

Attenda-se, que este accrescimo de despeza não 
é só para o exercicio de 1881–1882: elle será 
permanente, e, si merecer a approvação do senado a 
emenda assignada pelos nobres ministros, membros 
desta casa, ainda no exercicio corrente fará o nobre 
ministro da justiça o provimento das novas comarcas. 
Teremos, pois, mesmo agora, o augmento de despeza 
de cerca de 200:000$000. 

O que quer isto dizer? 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ uma nova 

sêcca que se estabelece. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E’ uma nova sêcca 

para o thesouro. Já demonstrei ha dias que com as 
justiças de primeira instancia dá-se augmento de 
despeza de 200:000$ annualmente. 

Para mostrar ainda mais quanto descuidado foi o 
trabalho feito pelo nobre ministro da justiça, observo o 
seguinte: 

Creou-se em Pernambuco uma comarca em 
Aguas-Bellas, municipio onde não ha vara municipal e 
está reunido ao termo de Papacaça; entretanto propõe-
se na tal relação subsidiaria, a creação de uma vara 
municipal em Papacaça que já a tem e deixa-se de a 
crear em Aguas-Bellas, o que importa não poder o 
nobre ministro classificar e prover essa comarca. 

Eu espero que o honrado ministro da justiça, por 
cuja conservação no poder faço votos, ha de, na 
proxima sessão, apresentar trabalho mais completo, 
porque o offerecido este anno não corresponde aos 
intuitos do § 2º do art. 3º da lei do orçamento em vigor. 

Sr. presidente, declarou o honrado ministro que 
era indisponivel a creação dessas comarcas, sobretudo 
porque tinha grande numero de juizes avulsos 
percebendo ordenados e que precisavam de ser 
collocados. 

Vamos vêr qual a causa de termos 
constantemente tão grande numero de juizes avulsos. A 
causa é o governo, e só o governo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O governo póde 

nomear para os logares de chefe de policia, o 
desembargador, o juiz de direito e a quaesquer 
bachareis formados, ou simples advogados; entretanto 
rarissimas têm sido as nomeações de homens que não 
sejam magistrados... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Entregando-se 
ás camaras a interinidade. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO: – O argumento é 
contra-producente. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...assim como 
tambem mui raras têm sido as nomeações de 
desembargador para os mesmos cargos de chefes de 
policia. 

São nomeados sempre juizes de direito, e tenho 
observado, com pezar, que muitas vezes essas 
nomeações para chefes de policia não são feitas em 
attenção ao merecimento do juiz de direito, mas porque 
se precisa da comarca, em que elle se acha, para um 
certo protegido. E’ assim que nomeiando-se um juiz de 
direito para o logar de chefe de policia, immediatamente 
é provida a sua comarca por um bacharel, de modo que 
d’ahi a tempos, dispensado o chefe de policia da 
commissão em que se achava, tem de ficar avulso. 

Ora, quem tem a culpa disso? O governo, porque 
nomeia sempre o juiz de direito chefe de policia, como 
si não houvesse fóra da magistratura pessoa idônea 
para exercer semelhante commissão; e desde que 
nomeia o juiz de direito chefe de policia, provê logo a 
respetiva comarca. 

Na minha provincia nomeou-se ha pouco para o 
cargo de chefe de policia o Sr. Dr. Ottoni, juiz de direito 
de Entre-Rios. Apenas nomeado, não se mandou para 
essa comarca um dos juizes de direito avulsos, pelo 
contrario, nomeou-se incontinenti um bacharel que foi 
juiz municipal do termo de Sabará. 

A comarca de Entre-Rios, é a celebre comarca 
do Pará que mudou de nome e que por esse motivo 
entendeu-se que era uma nova comarca, passando a 
ficar como avulso o juiz de direito que nella servia. 

Este juiz de direito ainda está avulso, e desde 
que o governo nomeou o Sr. Dr. Ottoni para a 
commissão de chefe de policia, devia, como reparação 
da injustiça feita, nomear para a referida comarca 
aquelle juiz. 

Ainda hoje vi no Diario Official, que foi nomeado 
chefe de policia das Alagôas, o juiz de direito o Sr. Dr. 
Eutichio, e immediatamente nomeou-se juiz do direito 
da sua comarca, um bacharel. 

Já se vê que o governo não se empenha 
sinceramente em reduzir o numero dos juizes avulsos, 
uma vez que, nomeando juizes de direito para os 
logares de chefes de policia, não provê as comarcas 
destes com os avulsos existentes. 

A proceder o governo deste modo, a tirar chefes 
de policia da classe dos juizes de direito e 
immediatamente nomear bachareis, para as comarcas 
destes, o numero dos avulsos em vez de se extinguir ha 
de crescer. 

O Sr. João Alfredo dá um aparte. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Vou assignalar outra 

causa que muito tem concorrido para esse grande 
numero de avulsos. 

O governo é responsavel por isso. O governo 
tem condescendido com o abuso das assembléas 
provinciaes, de crearem comarcas em logares 
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ermos, invios, e absolutamente destituidos de recursos, 
como são em geral as comarcas da provincia de Goyaz.

Eu appello para a consciencia de cada um dos 
meus collegas, para que digam de que têm servido 
algumas das comarcas de Goyaz. Têm servido 
unicamente para se nomearem para ellas bachareis 
que vão receber apenas a sua investidura de juiz, e 
logo depois, obtendo licença, vem á côrte se empenhar 
para alcançarem melhor comarca. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Naturalmente V. Ex. não se refere ao actual ministro da 
justiça neste ponto; isso que V. Ex. chama abuso não 
se tem dado ainda com este ministro. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu me queixo muito 
do nobre ministro da justiça porque S. Ex. quer de uma 
assentada prover 29 comarcas e ainda maior numero 
de termos que pretende crear. 

(Ha alguns apartes.) 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, eu 

fallei a respeito da creação de comarcas na Bahia e S. 
Paulo; é justo que tambem diga alguma cousa a 
respeito das comarcas creadas no Rio Grande do Sul. 

A esta provincia, neste jubileu de comarcas, 
perdôe o nobre ministro que me exprima assim, 
couberam cinco. 

Na tabella annexa ao relatorio vem mencionadas 
duas: a de Itaqui e D. Pedrito; e agora, na tal relação 
subsidiaria, apparecem mais, as de Viamão, Santa 
Christina e Soledade. 

Eu acho que a assembléa provincial do Rio 
Grande do Sul, procedeu muito bem em crear cinco 
comarcas, porque na provincia do nobre ministro da 
justiça, a Bahia, crearam-se seis, quando é uma, repito, 
das que mais têm abusado sobre este assumpto... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Não apoiado. 
O SR. DANTAS: – E’ bom dizer que ha 

comarcas, na tabella, de 1878, 1879 e 1880; ha 
comarcas creadas desde 1878, ha dous annos e tanto. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Creadas pela 
assembléa provincial de seu partido; é bom acrescentar 
isto. 

Sr. presidente, censuravam-nos porque tinhamos 
consentido na creação de muitas comarcas em diversas 
provincias, depois da reforma judiciaria, quando era 
preciso pôr de accôrdo com a mesma reforma a divisão 
judiciaria do Imperio. Mas isto está feito, e estas 
creações de hoje não vizam o mesmo fim, o mesmo 
pensamento daquellas, feitas anteriormente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Portanto, aquelles 

que então nos censuravam, são hoje dignos de maior 
censura, porque sem motivo legitimo estão creando tão 
grande numero de comarcas. 

UM SR. SENADOR: – Imitaram os mestres. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Si são imitadores 

não podiam e nem deviam nos censurar. 
A creação de uma comarca só se justifica pelo 

augmento da população, pelas distancias, e por grande 
affluencia de feitos, portanto, não ha 

necessidade de crearem-se comarcas em pequenas 
povoações, muito proximas umas das outras, porque 
em taes casos os juizes de direito, por falta de trabalho, 
serão verdadeiros pensionistas do Estado. 

Sirva de exemplo a comarca de S. Benedicto, na 
provincia do Ceará, onde consta que não ha uma casa 
de telha, e appello para o testemunho do nobre senador 
pela Bahia, que foi alli presidente. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Com effeito não 
tinha, ha dez annos, quando lá estive. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E não póde ter hoje 
depois da sêcca. 

A comarca a que pertenceu o povoado de S. 
Benedicto, já não era grande; entretanto destaca-se 
esse povoado, que nem casas de telha tem, e se o 
transforma em comarca. 

(Apartes.) 
Sr. presidente, á vista do procedimento do nobre 

ministro da justiça, do empenho que S. Ex. mostra em 
onerar o thesouro com mais 200:000$ de despezas 
annualmente.... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Em 
cumprir a lei. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ...vejo que perdemos 
o nosso tempo, procurando reduzir a despeza publica, 
para equilibrar os orçamentos: o melhor é quebrar os 
remos e deixar que a canôa vogue a mercê das 
correntes. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Deus nos 
acuda. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O meu 
empenho é cumprir uma lei do poder competente. 

UM SR. SENADOR: – Por ora a primeira lei era 
o equilibrio do orçamento. 

Ficou sobre a mesa para ser opportunamente 
apoiada a seguinte 

 
EMENDA 

 
«Ao § 19. – Novos termos e comarcas. 
Reduza-se a verba a 72:400$, eliminada a 

somma de 46:400$ relativa aos juizes de direito e 
promotores publicos das comarcas do Madeira, no 
Amazonas, de S. Benedicto, no Ceará, de Pitimbú, na 
Parahyba, de Timbahuba, Petrolina, Salgueiro e Aguas 
Bellas, em Pernambuco, de Patos, em Minas Geraes e 
do Araguaya em Goyaz. 

Sala das sessões em 3 de Setembro de 1880. – 
J. D. Ribeiro da Luz.» 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente declarou que vai officiar-se ao 

governo, pelo ministerio do imperio, afim de saber-se a 
hora e logar em que S. M. o Imperador se dignará 
receber uma deputação do senado que tem de ir 
felicitar o mesmo augusto senhor no dia 7 do corrente 
mez pelo anniversario da independencia do Imperio. 

Em seguida foram sorteados para a deputação 
acima referida os Srs. Barros Barreto, Nunes 
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Gonçalves, Diniz, José Bento, Jaguaribe, Paes de 
Mendonça, Lafayette, Fausto de Aguiar, Paranaguá, 
Visconde de Muritiba, Carrão, Luiz Carlos, Leitão da 
Cunha e Teixeira Junior. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PRESCRIPÇÃO 

 
Entrou em 2ª discussão, a qual ficou encerrada por 

falta de numero para votar-se, a proposição da camara dos 
deputados, n. 44, do corrente anno, relevando a 
prescripção em que incorreu D. Cesaria Maria do 
Nascimento, afim de habilitar-se para poder receber o meio 
soldo que lhe compete. 

 
EXAMES PREPARATORIOS EM VARIOS LYCEUS 

 
Entraram successivamente em 2ª discussão, a qual 

ficou pelo mesmo motivo encerrada, as proposições da 
camara dos deputados n. 148, 149, 150, 151 e 153 de 
1879, determinando que os exames preparatorios feitos 
nos lyceus de Aracajú, mineiro e de Maceió, e no 
gymnasio pernambucano, serão aceitos para a matricula 
nos cursos superiores do Imperio; e que o lyceu da Bahia 
gozará de todas as prerogativas concedidas ao collegio de 
Pedro II. 

Finda a hora, o Sr. Presidente deu para ordem do 
dia 4: 

 
1ª parte (até ás 2 1/2 horas da tarde) 

 
Continuação da discussão da proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio da justiça 
para o exercicio de 1881 – 1882. 

3ª dita de igual proposta, abrindo creditos 
extraordinarios e supplementares ao ministerio do imperio, 
nos exercicios de 1878 – 1879 e 1879 – 1880. 

2ª dita de igual proposta, abrindo um credito 
supplementar ao ministerio da guerra, no exercicio de 1879 
– 1880. 

 
2ª parte (ás 2 1/2 horas ou antes) 

 
As materias já designadas, menos as que ficaram 

encerradas, a saber: 
2ª discussão das proposições da camara dos 

deputados: 
N. 157, de 1879, declarando que os engenheiros 

civis e geographos os agrimensores e os bachareis em 
mathematicas, nacionaes ou estrangeiros, não poderão 
tomar posse de emprego ou commissões de nomeação do 
governo, sem apresentar seus titulos ou cartões de 
habilitação scientifica. 

N. 232, de 1879, autorizando o governo a mandar 
que o Dr. Graccho de Sá Valle seja admittido, em qualquer 
das faculdades juridicas do Imperio, a exame vago das 
materias do respectivo curso. 

N. 302, de 1879, autorizando o governo a mandar 
admittir o 2º tenente Augusto Americo 

Soares Wolf á matricula da escola de infantaria e cavallaria 
do Rio Grande do Sul. 

N. 308, de 1879, autorizando o governo a mandar 
admittir a exame de todas as materias do curso juridico do 
Imperio a Amaro Cawal. 

Ns. 1, 7, 8, 12, 28, 35, 36 e 37, de 1880, 
autorizando o governo a mandar matricular nos cursos 
superiores do Imperio a diversos estudantes. 

Accrescendo: 
3ª dita das proposições da mesma camara: 
N. 317, de 1879, concedendo licença ao juiz de 

direito Augusto Carlos de Almeida e Albuquerque. 
N. 70, de 1880, concedendo licença ao padre 

Antonio Francisco do Nascimento. 
N. 72, do dito anno, concedendo licença ao 

desembargador Antonio Candido da Rocha. 
N. 76, do mesmo anno, prorogando o prazo 

concedido a João José Fagundes de Rezende e Silva, 
para encetar os trabalhos da lavra de ouro nos rios Cayapó 
e outros. 

N. 82, de 1880, concedendo licença ao juiz de 
direito Eduardo José de Moura. 

2ª dita das propostas da mesma camara, do 
corrente anno: 

N. 49, concedendo licença ao juiz de direito 
Joaquim da Costa Barradas. 

N. 65, concedendo jubilação ao chantre Francisco 
José dos Reis. 

N. 86, concedendo licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte, cirurgião do exercito e professor da escola 
militar da côrte. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 
79ª SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Parecer da commissão 

de redacção sobre limites entre as provincias do Piauhy e 
do Ceará. – Redacções sobre licença ao desembargador 
Vicente Alves de Paula Pessoa e sobre indemnização ao 
editor das «Memorias mathematicas do Dr. Gomes de 
Souza.» – Primeira Parte da Ordem do Dia. – Prescripção 
de divida de D. Cesaria Maria do Nascimento e exames 
em varios lyceus. Rejeiçao. – Orçamento da justiça. 
Discursos dos Srs. Mendes de Almeida e presidente do 
conselho. Votação. – Creditos supplementares 
extraordinarios ao ministerio da guerra. Discursos dos Srs. 
Correia e Barão de Cotegipe. Observações do Sr. ministro 
da guerra. Encerramento da discussão. – Segunda Parte 
da Ordem do Dia. – Titulos scientificos. Encerramento da 
discussão. – Exame vago do Dr. Graccho de Sá Valle. 
Discursos dos Srs. João Alfredo e Correia. Discurso e 
requerimento do Sr. João Alfredo. Discursos dos Srs. 
Junqueira, Ribeiro da Luz e João Alfredo. Encerramento da 
discussão. – Matricula de varios estudantes. Encerramento 
da discussão. – Matricula do estudante Eugenio Julio 
Savard de St. Brisson. Discurso e emenda do Sr. Ribeiro 
da Luz. – Licenças. Encerramento da discussão. – 
Prorogação de prazo. Encerramento da discussão. 
Jubilação. Encerramento da discussão – Licença ao Dr. 
Manoel Gomes Belfort Duarte. Discurso e requerimento do 
Sr. Correia. 

 
A’s 11 horas da manhã acharam-se presentes 33 

Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Barão de Maman- 
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guape, Godoy, Conde de Baependy, Fausto de Aguiar, 
Leão Velloso, José Bonifacio, Correia, Junqueira, Barão 
da Laguna, Luiz Carlos, Jaguaribe, Barros Barreto, 
Barão de Cotegipe, Leitão da Cunha, Diniz, Uchôa 
Cavalcanti, Lafayette, Barão de Maroim, Visconde de 
Muritiba, Chichorro, Visconde de Abaeté, Diogo Velho, 
Affonso Celso, Cunha e Figueiredo, Ribeiro da Luz, 
Paranaguá, Teixeira Junior, Saraiva e Visconde de 
Pelotas. 

Deixaram de comparecer com causa justificada 
os Srs. Cruz Machado, Barão de Souza Queiroz, F. 
Octaviano, Silveira Lobo, Paes de Mendonça, Sinimbú, 
Silveira da Motta, Vieira da Silva, Dantas, Visconde de 
Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Silveira Martins, Visconde de Bom Retiro, 
Christiano Ottoni, João Alfredo, Carrão, Barão de 
Pirapama, Mendes de Almeida, Antão, Nunes 
Gonçalves e Fernandes da Cunha. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio do imperio, de 2 do corrente mez, 

remettendo cópia authentica das actas da eleição de 
eleitores especiaes, a que se procedeu ultimamente na 
freguezia da cidade de Itajubá, provincia de Minas 
Geraes. – A' commissão de constituição. 

Do ministerio da justiça, de 31 de Agosto ultimo, 
remettendo o autographo sanccionado da resolução da 
assembléa geral relativa á licença do bacharel Nicolau 
Antonio de Barros, juiz de direito da comarca de 
Jaguary, provincia de Minas Geraes. – Ao archivo o 
autographo, communicando-se á outra camara. 

Do mesmo ministerio, e de igual data, 
transmittindo, em satisfação ao officio do senado de 10 
do mesmo mez, informações solicitadas a respeito da 
presença da força publica na matriz do Pilar, na capital 
da Bahia, e communicando que acaba de exigir cópia 
da ordem de prisão do tenente honorario do exercito 
Elyseu Dantas Bacellar. – A quem fez a requisição, 
devolvendo á mesa depois de examinado. 

Do ministerio da marinha, de 2 do corrente mez, 
remettendo, em resposta ao officio do senado de 18 do 
mez findo, a relação nominal dos officiaes que, havendo 
provado ser cidadãos brazileiros, foram readmittidos ao 
serviço da armada. – O mesmo destino. 

Do Sr. senador Dantas, de hoje, communicando 
não poder comparecer á sessão de hoje e ás seguintes 
até ao dia 9, por motivo de saude. – Inteirado. 

O Sr. 3º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 
«A' commissão de redacção foi remettido, para 

interpor seu parecer, o officio datado de 20 do 

mez findo, no qual o 1º secretario da camara dos 
deputados communica que a mesma camara, tendo 
approvado as emendas que ao projecto de lei n. 66, 
relativo a limites entre as provincias do Piauhy e do 
Ceará, foram feitas pelo senado, deliberou pedir a este, 
de conformidade com os estylos e com a disposição do 
art. 158 nota 39 do seu regimento, faculdade para 
alterar a redacção do art. 1º do dito projecto, 
acrescentando depois das palavras – da mesma serra – 
as seguintes – nesta parte. 

O fim desta alteração é tornar claro que a 
divisoria marcada no citado art. 1º refere-se 
restrictamente ao territorio da comarca do Principe 
Imperial desannexado da 1ª das mencionadas 
provincias e incorporado á 2ª 

Pensando a commissão que este foi 
exactamente o pensamento do senado, não vê 
inconveniente em fazer-se a alteração indicada, no 
intuito de remover-se qualquer duvida a tal respeito, 
posto que lhe pareça que a redacção do mesmo artigo 
exprime claramente aquelle pensamento, visto que, 
tratando-se no dito art. 1º, não de fixar os limites geraes 
entre as duas provincias, mas tão sómente da 
desannexação de uma e incorporação á outra de uma 
pequena e determinada porção de territorio, não se 
póde entender que os limites alli designados se referem 
a outra qualquer parte do territorio pelo qual correm as 
divisas das mesmas provincias. 

E', pois, de parecer a commissão que o senado 
responda á camara dos deputados que convem na 
alteração proposta. 

Sala das commissões em 3 de Setembro de 
1880. – Visconde de Bom Retiro. – Fausto de Aguiar. – 
F. Octaviano.» 

Ficou sobre a mesa, para entrar na ordem dos 
trabalhos, indo entretanto a imprimir. 

Foram igualmente lidas, postas em discussão e 
approvadas as seguintes: 

 
Redacções 

«Emenda approvada pelo senado á proposição 
da camara dos deputados de 30 de Setembro de 1879, 
autorizando o governo para conceder ao 
desembargador, presidente da relação de Belém, 
Vicente Alves de Paula Pessoa, um anno de licença, 
com o respectivo ordenado, para tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

Em vez das palavras – com o respectivo 
ordenado –, diga-se – sem vencimentos. 

Sala das commissões em 4 de Setembro de 
1880. – Fausto de Aguiar. – Bom Retiro.» 

«Emenda approvada pelo senado á proposição 
da camara dos deputados de 17 de Setembro de 1879, 
autorizando o governo para despender até a quantia de 
5:000$ com o fim de indemnizar o editor Brochkaus, em 
Leipzig, da impressão das memorias mathematicas do 
Dr. Joaquim Gomes de Souza. 

Substitua-se o art. 2º pelo seguinte: 
Art. 2º Esta despeza será feita pela verba – 

Eventuaes – do orçamento do ministerio do 
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imperio do exercicio corrente, ficando para isso elevado 
o respectivo credito; derogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em 4 de Setembro de 
1880. – Fausto de Aguiar. – Bom Retiro.» 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PRESCRIPÇÃO DE DIVIDA E EXAMES EM VARIOS 

LYCEUS 
 
Votaram-se e foram successivamente rejeitadas, 

para serem remettidas á camara dos deputados, as 
proposições da mesma camara, n. 44 de 1880, 
relevando a D. Cesaria Maria do Nascimento a 
prescripção em que incorreu afim de habilitar-se para 
poder receber o meio soldo que lhe compete; ns. 148, 
149, 150 e 151 de 1879, determinando que os exames 
feitos nos lyceus de Aracajú, mineiro e de Maceió e no 
gymnasio pernambucano serão aceitos nos cursos 
superiores de Imperio, e n. 153 do dito anno 
determinando que o lyceu da Bahia gozará de todas as 
prerogativas concedidas ao collegio de Pedro II. 

 
ORÇAMENTO DA JUSTIÇA 

 
Continuou a 3ª discussão da proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei, fixando a 
despeza do ministerio da justiça para o exercicio de 
1881 – 1882. 

Foram lidas e apoiadas conjunctamente com a 
proposta as seguintes: 

 
EMENDAS 

 
«Ao § 19. – Novos termos e comarcas. 
Reduza-se essa verba a 72:400$, eliminando a 

somma de 46:400$ relativa aos juizes de direito e 
promotores publicos das comarcas do Madeira, no 
Amazonas; de S. Benedicto, no Ceará; de Pitimbú, na 
Parahyba, de Timbauba, Petrolina, Salgueiro e Aguas 
Bellas, em Pernambuco; de Patos, em Minas Geraes, e 
do Araguaya, em Goyaz. 

Sala das sessões, 3 de Setembro de 1880. – 
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.» 

«Ao final da emenda dos Srs. Saraiva, Dantas e 
Visconde de Pelotas acrescente-se: – ficando para este 
fim augmentado o respectivo credito no orçamento 
vigente. – S. R. – Nunes Gonçalves.» 

«A passar a emenda dos Srs. Saraiva, Dantas e 
Pelotas, supprima-se a parte em que diz: – desde já. – 
Barão de Cotegipe.» 

O Sr. Mendes de Almeida dirá poucas palavras 
nestas discussão que, em consequencia da 
enfermidade do ministro da respectiva repartição, não 
póde ter o desenvolvimento preciso, accrescendo que 
se acha hoje reduzida a um ponto; a saber si procede 
a opinião dos nobres ministros, que sustentam que ás 
assembléas provinciaes assiste direito absoluto sobre 
divisão judiciaria ou si, como pensam outros senadores 
e precisamente a commissão de orça- 

mento, tal direito não é absoluto e depende da 
intervenção ou, póde dizer-se, de accôrdo do poder 
geral. 

O ministerio tem tomado tamanho empenho 
nesta questão, que não hesitou em assignar uma 
emenda pelos seus membros, que são senadores, não 
se contentando que fosse assignada pelo ministro da 
justiça, cujo orçamento se debate. Foi necessario que 
acudissem em seu soccorro o nobre presidente do 
conselho e o honrado ministro da guerra. 

Já se vê, que collocada neste pé, a questão 
torna-se quasi que de confiança e não sabe mesmo o 
orador, si foi para experimentar forças no senado, 
visando votações futuras, porque com assombro viu o 
orador hontem no senado todos os senadores, 
membros do partido liberal, á excepção de um que 
parece que está ausente. 

Ao principio suppoz que se tratava de grande 
economia para os cofres publicos, no sentido de 
combater os excessos da commissão de orçamento. 
Mas, ao contrario observou que o ministerio, que 
apregôa tantas economias e que veiu, como o seu 
antecessor, amparar as nossas finanças, que estavam 
tão estragadas com as administrações anteriores, 
tratava unicamente de approvar comarcas para 
accommodar 20 ou 30 afilhados. 

Foi para isto que se fez esse esforço inaudito, 
essa experimentação de forças. 

A questão sobre creação de comarcas e sua 
manutenção para o ministerio cifra-se exclusivamente 
na disposição do Acto Addicional. E' a lei que estava 
obrigado a executar. As leis de 1870 e 1879, votada 
esta ha um anno, não têm por tanto aos olhos do 
ministerio importancia alguma. 

Pelo relatorio do honrado ministro da justiça, que 
sente não estar presente ainda, mais pelo estado de 
saude de S. Ex., viu que toda a sua argumentação 
como que visava a um ponto, e era chegar por meio 
dessa legislação a alagar o Brazil de comarcas, 
abandonando a questão de economia dos dinheiros 
publicos. 

Já se julga tal a necessidade de novas comarcas 
que as assembléas, como o orador tem ouvido declarar 
no senado, elevaram fazendas de criação á categoria 
de comarcas, que ainda não eram freguezias, nem 
municipios e nem além disto termo. 

Ouviu tal declaração a respeito de uma das 
ultimas creações, e o ministerio toma as dores por isto 
e quer que vá por diante, embora reconheça a grande 
necessidade de se fazerem economias no orçamento 
do Estado. 

E não são economias pequenas; são despezas 
permanentes superiores a 200:000$ annuaes. 

Não póde acompanhar o ministerio nessa boa 
disposição de dotar o Brazil com mais comarcas. As 
pretendidas creações de 20 ou 30 importam a creação 
de uma multidão de empregados: os juizes de direito, 
os municipaes, o promotor, os officiaes de justiça e o 
registro de hypothecas, que fica para o presidente 
nomear, annexar ou desannexar ad sutum. Tudo isso 
avoluma o numero dos empregados publicos neste 
paiz, no qual já se diz que o grande numero é uma 
praga. 
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E todavia o ministerio quer e empenha-se como 
si se tratasse dessa mirifica eleição directa com que se 
póde obter bons juizes, bons parochos, etc. 

Entrando na questão, pondera que o ministerio 
entende que, desde que a assembléa provincial tem o 
direito de fazer a divisão judiciaria, tem-n’o completo. 

Isto importa responder á questão pela questão, 
porque a assembléa provincial tambem tem, conforme o 
Acto Addicional, o direito de fazer a divisão 
ecclesiastica, e, si esse direito é completo e absoluto, 
devia esta tambem nomear o parocho ou estabelecer 
leis para essa nomeação. 

Mas é o bispo que faz a nomeação do parocho e, 
si elle a não fizer, a freguezia fica como si não existisse. 
E' o bispo quem tem a competencia para a nomeação: 
não é a assembléa provincial, nem mesmo o presidente 
da provincia. E' preciso que o bispo institua 
canonicamente a parochia; diga que tal circumscripção 
está no caso de ser freguezia. Emquanto o não disser, 
essa divisão ecclesiastica fica sem parocho. 

A assembléa provincial tem o direito de dividir, 
mas de que fórma? Entendendo-se com os outros 
poderes, para que possam estes apreciar a questão na 
parte que lhes toca, isto é, aos bispos em relação á 
parochia e ao governo geral em relação ás camaras. 

Antigamente, como já demonstrou em outra vez 
que fallou, o governo geral tinha não só esse direito de 
fixar a jurisdicção dos magistrados pelo lado 
geographico, como pelo lado material. E' elle quem tem 
conhecimento das necessidades dos habitantes com 
relação aos processos de ordem civil. Está isto no art. 
3º do codigo do processo, porque attende-se ao que ahi 
se diz da população, dispersão dos habitantes e suas 
necessidades resultantes do estado do paiz com 
relação aos interesses civis. 

E' isto clarissimo, e é o que se chama 
competencia. A assembléa provincial traça a divisão e o 
governo geral diz depois si o territorio tal que a 
assembléa provincial declarou elevado á comarca, está 
no caso de receber todo o apparelho judiciario – para o 
que só elle governo está habilitado pelos recursos á sua 
disposição. Communicando-o em tempo á assembléa 
geral, vota esta previamente os fundos, si as finanças 
do paiz o permittem, e senão ir-se-ha passando sem 
essas creações até que os cofres publicos se achem 
em estado de supportar a despeza. 

E' isto o que parece ao orador não só justo, 
razoavel, util e legal, como de accôrdo com o que se 
observa em outros paizes. Si o direito da assembléa 
provincial fosse um direito absoluto, completo e perfeito, 
porque, quando crêa uma comarca, não crêa o termo? 
Deveria ser assim. Entretanto não estabelece districto, 
e hoje ainda menos que as autoridades judiciarias estão 
reunidas ás policiaes, porque a divisão policial é do 
governo geral, só elle é que tem esta competencia. 

Não se póde impôr ao poder geral: – está creada 
a comarca e agora sois obrigado a collocar nessa 
circumscripção todo o apparelho judiciario e policial. – 
Não, tudo isto tem seu conformes; tudo é de accôrdo 
com as necessi- 

dades que estabelecem a competencia material, de 
accordo com o estado das finanças do paiz. 

Tem-se dito que abriria isto conflictos; mas com 
quem? A assembléa provincial não tem senão o texto 
nú do Acto Addicional, e entretanto tem contra si muitas 
disposições, que se lhe oppõem. 

Si a assembléa provincial é que dá o primeiro 
passo, não o deveria dar sem que o governo geral lhe 
dissesse: em tal região de nosso paiz é necessaria a 
creação de uma comarca, porque existe necessidade 
material, que só o governo geral conhece com os 
recursos que tem á sua mão e porque convem instituir 
um systema geral de organização judiciaria. 

Não se tem precedido assim; a assembléa 
provincial tem-se arrogado o direito de instituir primeiro, 
quando deve esperar o accôrdo do governo geral. 

Fóra disto não vê o orador senão uma anarchia, 
uma imposição sobre os cofres geraes. Não ha 
torcicollos, é ferir a questão de frente. 

Entende que não é absoluto esse direito das 
assembléas provinciaes, portanto, si a divisão 
judiciaria se tornasse nesse sentido. lato, então 
poderiam as assembléas estabelecer até districtos e 
relações dentro da propria provincia, e determinar o 
numero de desembargadores para ellas. Mas não é 
isto que succede, logo ha restricção nesse direito, e é 
por isto que ao governo compete organizar todo o 
apparelho da comarca. Si, pois, não é absoluto o 
direito das assembléas, elle não é completo e deve ir 
de accôrdo com as prerogativas do governo geral, que 
quem tem os meios de saber si existe na 
circumscripção material bastante para o apparelho 
judiciario. O direito das assembléas é só perfeito para 
estabelecer uma divisão geographica e nada mais. 
Não ha portanto conflicto, pois o governo não vai dizer 
que a comarca passe por linha diversa da que foi 
determinada. Assim tambem a assembléa provincial 
não póde estatuir a competencia material, porque não 
é ella encarregada da organização judiciaria, nem da 
nomeação dos magistrados, nem tão pouco de lhes 
pagar. 

O governo tem limites para essas creações nas 
leis de 1869 e 1870. Portanto é elle que se torna 
delinquente, não as cumprindo, quando ellas em nada 
offendem a prerogativa das assembléas provinciaes. 

Para não alongar o debate, nada mais dirá sobre 
o assumpto. Apenas justifica a continuação do seu voto 
contra o empenho do governo, que julga prejudicial ao 
paiz. 

Não obstante ter dito em tempo o nobre ministro 
da justiça, que não está em voga nos governos 
representativos situações que durem mais de tres 
annos, crê que os nobres ministros continuarão a fazer 
a felicidade do paiz por longo tempo, podendo assim 
accommodar os 29 juizes de direito, os 29 promotores e 
todo o mais pessoal que compõe as comarcas; mas 
lastima que ao mesmo tempo se deixem em ilegível 
juizes de direito que estão avulsos, e que excedem a 
28. 

Não póde o orador deixar tambem de se queixar 
contra a falta de observancia da referida lei de 1871, 
em relação aos chefes de po- 
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licia. O governo liberal, que veiu regenerar o paiz, devia 
pôr em pratica a disposição daquella lei, nomeando 
pessoas estranhas a magistratura. Porque não crêa o 
governo uma corporação toda policial? Recorda o 
orador que foi o partido liberal que muito concorreu para 
se estabelecer aquella disposição. Entretanto, não a 
applicam no poder. E está bem certo que, si o governo 
quizesse, tudo iria bem, em um assumpto que devia 
estar fóra da politica e que infelizmente não o está. 

Leu o orador em um jornal que, por decreto n. 
7777 de 27 de Julho do corrente anno, se deu 
exequatur a uma sentença vinda do estrangeiro onde a 
dous brazileiros casados, segundo a doutrina da  igreja 
catholica, se estabeleceu o divorcio conforme a 
legislação do paiz onde se achavam. Havendo em 
materia de casamento o estatuto pessoal, que rege o 
casal, ainda no estrangeiro, o governo não teve duvida 
em dar o exequatur, sem pensar nas graves 
consequencias que o facto póde ter. 

Pergunta ao governo si é verdadeiro o facto, pois 
não leu o texto do direito. Quer saber si o governo 
annulla a legislação do paiz, confirmando sentenças 
dadas por meio de uma legislação estrangeira em 
desaccôrdo com a do Brazil. 

Observa que por esta fórma indirecta póde-se 
estabelecer o divorcio no paiz. 

Limita a este ponto as suas observações, 
esperando que o governo dê as necessarias 
explicações. Espera que o nobre ministro da justiça, 
quando regressar responderá ás observações, que fez 
da primeira vez que occupou a tribuna no primeiro 
debate. Para então reserva outras observações que 
tem a fazer. Por agora só deseja que o nobre 
presidente do conselho explique o facto a que acabou 
de se referir sobre o exequatur dado á sentença de 
divorcios proferida em paiz estrangeiro. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) não 
tem a pretenção de esclarecer mais o debate; o seu 
collega da justiça já produziu todas as razões, que 
poderiam convencer ao senado da necessidade e 
conveniencia da adopção da emenda, que foi 
assignada pelos ministros senadores. 

O nobre senador pelo Maranhão naturalmente 
elucidou a questão pelo seu Iado, e, não tendo o 
orador mais razões a acrescentar, ella ha de ser julgada 
com os elementos que existem. Levanta-se, porém, 
apenas para declarar que o governo nunca fez, e nem 
póde fazer questão de gabinete de qualquer medida 
votada no senado; está muito habituado a ver suas 
idéas postas de lado, para surprender-se que ainda 
uma vez não seja adoptada a sua emenda. 

Portanto, o goveno respeitará, como sempre 
respeitou, a decisão do senado. Ella não terá outro 
effeito senão convencer o governo, não de que elle 
segue mau caminho, porque está convencido de que 
defende os direitos das assembléas provinciaes no 
assumpto que se debate, mas do que o senado não 
pensára como elle, si rejeitar a emenda. 

O SR. COTEGIPE: – Nem póde ser outra cousa. 
 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) não sabe 
si haverá no senado alguem mais tolerante do que o 
orador. Respeita as decisões do senado; porém ellas só 
influem em seu espirito para mudar de opinião, si por 
ventura fôr convencido. 

Portanto, a emenda do governo não tem por fim 
actuar no senado; elle procederá como sempre tem 
procedido. Não levanta tambem o argumento 
apresentado pelo nobre senador pelo Maranhão, de 
que a opinião do governo quer dizer a conveniencia de 
arranjar afilhados; porque o senado comprehende que, 
si o orador quizesse responder pela mesma fórma, o 
argumento poderia ser invertido; não o faz, porque não 
quer pensar que haja interesse da parte de ninguem 
para entrar nas intenções alheias, explicando opiniões 
por motivos inconfessaveis. 

Quanto ao exequatur sobre uma senteça de 
divorcio, proferida em tribunal estrangeiro, de que tratou 
o nobre senador pelo Maranhão, o nobre ministro da 
justiça responderá a S. Ex. em occasião opportuna. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

Votaram-se e foram successivamente rejeitadas 
as emendas dos Srs. Saraiva, Dantas e Visconde de 
Pelotas restabelecendo a emenda da camara dos 
deputados ao § 19, e do Sr. Ribeiro da Luz ao mesmo 
paragrapho; e prejudicada a sub-emenda do Sr. Barão 
de Cotegipe, e emenda do Sr. Nunes Gonçalves 
relativa á emenda dos Srs. Saraiva, Dantas e Visconde 
de Pelotas. 

Votou-se e foi approvada a emenda dos Srs. 
José Bonifacio, Godoy e Carrão restabelecendo o § 
unico das emendas da camara dos deputados. 

 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS E 

SUPPLEMENTARES AO MINISTERIO DO IMPERIO 
 
Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, abrindo creditos extraordinario e 
supplementar ao ministerio do Imperio nos exercicios 
de 1878 – 1879 e 1879 – 1880. 

Não havendo quem pedisse a palavra, encerrou-
se a discussão. 

Votou-se, e foi a proposta, tal qual passou em 2ª 
discussão, adoptada para ser dirigida á sancção 
imperial. 

 
CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINISTERIO DA 

GUERRA 
 
Entrou em 2ª discussão igual proposta, abrindo 

um credito supplementar ao ministerio da guerra no 
exercicio de 1870 – 1880. 

O SR. CORREIA: – Os papeis que tenho 
presentes mostram que se trata de conceder ao 
ministerio da guerra o credito supplementar de 
464:802$878 para fazer face á deficiencia das rubricas 
ns. 11, 12 e 22 do respectivo orçamento no exercicio de 
1879 – 1880. Mostram tambem 
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que, em outras verbas do ministerio da guerra, houve 
sobras na importancia de 789:580$716. Assim, pois, 
não houve deficit na despeza total do ministerio da 
guerra no ultimo exercicio; antes sobra excedente a 
300:000$000. 

Si o governo ainda dispuzesse da faculdade de 
fazer transporte de sobras de umas verbas para outras 
excedidas, não haveria necessidade do credito 
supplementar com que nos occupamos. 

Nestas condições, tendo-se votado a lei de 
orçamento daquelle exercicio, que tambem rege o 
actual, com equilibrio entre a receita e a despeza 
ordinaria, creio (e é para este ponto que peço a 
attenção da nobre commissão de orçamento) que não 
ha necessidade de habilitar o governo com a faculdade 
de fazer operações de credito para cobrir a despeza 
que se trata de legalisar com este credito supplementar.

A despeza foi feita com os recursos ordinarios; 
para ella não ha necessidade de habilitar o governo 
com recursos especiaes. 

A operação de credito seria preciso si a despeza 
excedesse á calculada pelo legislador, ou si a lei do 
orçamento fosse votada com deficit. 

Não se dando nenhuma destas hypotheses, 
parece disponivel a emenda da nobre commissão na 
parte em que autoriza o governo para, com operações 
de credito, acudir a esta despeza. 

Em relação a taes operações, é minha opinião 
que melhor será, quando fôr absolutamente necessario 
conceder ao governo autorização para as realizar, dal-a 
em uma lei especial, na qual o poder legislativo 
estabeleça as bases a que o governo tenha de cingir-
se. 

Creio que o poder legislativo deve reservar para 
si não só a fixação do quantum do emprestimo que 
reconhecer indispensavel, como a declaração de ser 
mais conveniente, á vista das informações que o 
governo prestar, que se faça um emprestimo no exterior 
e não no interior, ou vice-versa. 

Reconheço que temos legislado da maneira que 
a nobre commissão propõe. 

Apresento estas considerações unicamente 
como a manifestação de um juizo individual. 

Pensando neste assumpto, tenho-me inclinado a 
considerar de melhor alvitre o conceder ao governo 
autorização, quando imprescindivel, para fazer 
operações de credito, em uma lei especial, com as 
clausulas que as circumstancias aconselharem e que 
mais atenderem á conveniencia do Estado. 

Sujeitando estas observações á esclarecida 
apreciação da nobre commissão de orçamento, 
aguardo as explicações que ella se dignar de dar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O nobre 
senador, que acaba de sentar-se, impugna o credito 
concedido, porque o ministro da guerra é talvez o unico 
que ficou aquem do seu orçamento, apresentando 
sobras na despeza. 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Tendo-se-lhe 

cassado, como aos outros ministerios, a autorização de 
transferir as sobras de umas para 

 

outras verbas, via-se na necessidade de solicitar o 
credito ora em discussão. Qual, porém, o meio de 
habilitar o governo para fazer face a essa despeza? 

Entende o nobre senador que, tendo sido o 
orçamento votado em equilibrio, não é mister que se dê 
a faculdade de fazer operações de credito, e tambem 
entende S. Ex. que, quando essa faculdade fosse 
concedida, o poder legislativo devia fixar as bases 
sobre as quaes o governo assentasse a negociação 
para levar a effeito essa operação. 

Ora, si, na opinião do nobre senador, houvesse 
equilibrio no orçamento, si na realidade elle não 
apresenta deficit, está comprehendido na emenda da 
commissão o modo por que o pagamento deverá ser 
feito, a saber, pelas sobras, – porque não poderão 
deixar de haver, pelo menos no ministerio da guerra. 

Si, porém, acontecer, o que é muito provavel, 
que o orçamento não se liquide em equilibrio... 

O SR. JUNQUEIRA: – Em geral. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...em geral, 

que haja um deficit a supprir e para o qual o governo 
tenha de pedir credito, de que meio lançará mão o 
ministerio da guerra para occorrer a esta despeza? Não 
conheço, senão o de operação de credito, reunindo 
este aos outros creditos para que fôr habilitado. 

Essas operações deverão ser autorizadas 
mediante bases pelo poder legislativo? Não digo que 
não, quando a operação é importante, como, por 
exemplo, aquella que votámos o anno passado. Mas, 
quando se trata de sommas relativamente pequenas 
para liquidação do orçamento, são escusadas essas 
bases, porque estão por sua natureza indicadas no 
modo por que o governo procede em taes materias; isto 
é, o governo lançará mão dos bilhetes do thesouro, 
saldará com as sobras do exercicio futuro, si houver, ou 
então irá accumulando de anno a anno os bilhetes, e 
por fim os reunirá em uma só operação, que poderá ser 
realizada ou por emissão de apolices, ou por um 
emprestimo no exterior; mas apresentarem-se bases 
para essas pequenas operações, não me parece que 
se deva fazer. 

A emenda, portanto, esta concebida em termos 
de receber a approvação do senado. 

«A presente lei fará parte do orçamento do 
exercicio de 1879 – 1880, e a despeza autorizada será 
paga pelas sobras da receita e, na deficiencia desta, 
por meio de operações de credito.» Parece-me 
correcto. 

Aconteceu em um anno anterior, no passado ou 
ante-passado, a commissão de orçamento dar um 
parecer mandando applicar á falta que houvesse em 
umas verbas as sobras das outras; mas esse meio, 
pelo qual nessa occasião votei, não me parece o meio 
regular, desde que ha prohibição de transporte de 
verbas. Estas irão para o fundo commum do thesouro, e 
d’ahi se farão as despezas conforme os creditos 
votados pelo corpo legisIativo. 

São essas as explicações, que eu tinha de dar 
ao nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – O nobre relator da commis- 

 
 



Sessão em 4 de Setembro                                                                 63
 
são de orçamento acaba de responder ao nobre 
senador pelo Paraná de modo tão satisfactorio, que 
julgo-me dispensado de apresentar alguma cousa mais.

Pedi, porém, a palavra para declarar que o 
governo aceita emenda, que a nobre commissão 
apresentou. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

Procedendo-se á votação, foram approvados o 
art. 1º da proposta e a emenda da commissão de 
orçamento ao art 2º. 

Foi a proposta assim emendada adoptada para 
passar á 3ª discussão. 

O Sr. Barão de Cotegipe requereu verbalmente 
dispensa de intersticio para a 3ª discussão da proposta. 

Consultado o senado, resolveu affirmativamente. 
 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
TITULOS SCIENTIFICOS 

 
Entrou em 2ª discussão, e foi approvada para 

passar á 3ª, a proposição da camara dos deputados n. 
157 de 1879, que determina que os engenheiros civis, 
geographos e agrimensores e os bachareis em 
matematicas, nacionaes ou estrangeiros, não podem 
tomar posse de emprego ou commissão de nomeação 
do governo sem apresentar seus titulos ou cartas de 
habilitação. 

 
EXAME VAGO 

 
Seguiu-se em 2ª discussão a proposição da 

mesma camara n. 232, de 1879, que autoriza o governo 
a mandar que o Dr. Graccho de Sá Valle seja 
admittido, em qualquer das faculdades juridicas do 
Imperio, a exame vago das materias do respectivo 
curso. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, é 
conhecida a minha opinião a respeito da illegalidade do 
decreto de 19 de Abril; mas o facto é que elle está 
sendo executado. Qualquer pessoa que requerer 
exame das materias que se ensinam nas nossas 
faculdades, prestando-o por annos, póde por esse 
decreto ser admittida. 

E’ essa a pratica constante de todas as 
faculdades. 

Poderiamos dizer que era inutil o projecto, e não  
ha necessidade de deferir o requerimento desse 
individuo, que pediu para ser examinado em todas as 
materias do curso, afim de recceber o gráo de bacharel 
ou de doutor; mas com a solução proposta não se 
impede o que se pratica nas faculdades. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas como? 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Porque esse mesmo 

individuo, desattendido aqui, á sombra do decreto de 19 
de Abril, iria fazer os exames precisos para tomar o 
gráo, e havia de ter todos os direitos que a lei confere; a 
collação do gráo havia de produzir todos os effeitos. 

E’ essa informação que tenho de dar ao senado, 
chamando a sua attenção para as consequencias de 
sua deliberação, si fôr contraria ao que se pratica nas 
faculdades. 

O SR. CORREIA: – A commissão, quando deu 
parecer sobre o requerimento deste cidadão, conhecia 
a disposição do decreto de 19 de Abril de 1879, e um 
aviso expedido posteriormente, mandando admittir a 
exames vagos nas faculdades superiores os estudantes 
que os requeressem. 

Mas o senado tem sempre deixado de fazer obra 
por este decreto, que está sujeito ao exame da camara 
dos deputados; a commissão ou teria de opinar pela 
rejeição de uma proposição vinda da camara com 
fundamento pedido áquelle decreto, ou deveria cingir-se 
aos precedentes legislativos que regulam a questão. 

Preferiu seguir o que o poder legislativo a este 
respeito tem adoptado em casos semelhantes. 

O que se póde dizer é que o pretendente, ainda 
que o senado lhe recuse a concessão, tem 
praticamente o recurso de utilisar-se da disposição do 
illegal decreto de 19 de Abril de 1879. 

Mas, si o senado não tem meios de obstar a que 
assim se pratique, não deve sanccionar o acto 
proveniente de um decreto exorbitante do poder 
executivo. 

A commissão de instrucção publica em 
pretenções, que estariam resolvidas si o decreto de 19 
de Abril pudesse ser legalmente executado, tem 
continuado a dar parecer de accôrdo com as 
deliberações do senado em occasiões semelhantes. 

Não me parece que, por poder o peticionario 
conseguir de outro modo o seu intento, deva o senado 
rejeitar a proposição approvada pela camara dos 
deputados. Seria isso o reconhecimento de um acto do 
governo, ao qual o senado ainda não prestou a sua 
annuencia. 

A commissão, pois, achou-se nesta collisão: ou 
aceitar a resolução da camara dos deputados, de cujo 
juizo está pendente o decreto de 19 de Agosto, ou 
recusal-a com o fundamento de que esse decreto a 
dispensa. 

Opinou como até agora. 
O senado, porém, de tudo inteirado, procederá 

como em sua sabedoria julgar mais acertado. 
A commissão manteve-se coherente com o 

procedimento que tem tido em casos analogos; ainda 
não deixou de attender a alguma pretenção com o 
fundamento de que o decreto de 19 de Abril a dispensa.

Ella já teve occasião de pronunciar-se sobre a 
legalidade deste decreto quando deu parecer sobre o 
projecto que, para revogal-o, apresentou o nobre 
senador pela Bahia, o Sr. Junqueira. 

Foi seu parecer favoravel a esse projecto, como 
lhe determinava o respeito devido ao principio da 
legalidade. De accôrdo com esse parecer manifestou-
se o senado, approvando o projecto em 1ª discussão. 

Quanto á restricção que fez um dos honrados 
membros da commissão, com referencia ás con- 
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dições do exame vago, direi que nesse exame tem-se 
até aqui respeitado as condições que deseja o nobre 
senador por Goyaz. Não houve por isso necessidade de 
emendar a resolução para indicar o modo por que o 
exame deve ser feito. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, não 
ponho em duvida o que diz o honrado senador que 
acaba de sentar-se. Eu quizera, porém, que a 
commissão propuzesse remedio efficaz, com que 
fizesse desapparecer essa anomalia de estar o senado 
considerando illegal aquillo que de facto se pratica; e 
para obviar esse inconveniente, confiando no juizo 
esclarecido da commissão, vou ter a honra de mandar á 
mesa um requerimento, pedindo que o parecer volte 
para ser reconsiderado, e conclua com alguma 
providencia que acabe com o inconveniente de que 
fallo. E' o que me parece regular. 

De que serve que o senado esteja a declarar que 
esses exames não podem ser feitos, si effectivamente 
elles se fazem e são considerados bons ou válidos? 

O senado resolva sobre o meu requerimento 
como entender em sua sabedoria; mas eu penso que é 
necessario e urgente que se acabe com essa anomalia. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão 
conjunctamente com a proposta o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeiro que o parecer volte á commissão, 

para que, reconsiderando a materia, indique 
providencia efficaz no sentido de legalisar-se o facto 
dos exames vagos que se fazem nas faculdades, ou de 
fazer cessar a anomalia de produzir effeitos um facto 
que se considera illegal. – João Alfredo.» 

O Sr. Junqueira tem algumas duvidas em 
acceder ao requerimento do seu nobre amigo senador 
por Pernambuco, por lhe parecer que a commissão de 
instrucção publica tem tratado perfeitamente a materia. 

Ella tem sempre julgado insubsistente o decreto 
de 19 de Abril, e por isso desde o principio tem julgado 
essas questões sem se importar com o mesmo decreto.

Ha de facto a especie de anomalia a que se 
referiu o nobre senador por Pernambuco; mas a razão é 
essa omnipotencia do poder executivo, que expediu o 
decreto, e depois um aviso mandando executar as 
disposições do mesmo decreto, tendo as corporações 
de curvar-se, e por isso a nobre commissão do senado 
tem sempre dado os seus pareceres de conformidade 
com que se discute. 

Accresce ainda que foi apresentado no senado 
um projecto revogando o decreto de 19 de Abril. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Mas não foi 
revogado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas o senado adoptou-o 
em 1ª discussão, e, si não se tem occupado delle em 
outras discussões, tem sido, em primeiro logar pela 
affluencia de outras materias, e em segundo logar 
porque o governo se com- 

prometteu a trazer um projecto da camara dos Srs. 
deputados regulando a materia. Submettido, portanto, o 
decreto de 19 de Abril ao estudo de uma commissão, 
tem-no ella estudado, entretanto sub judice lis est; isto 
é, si o decreto de 19 de Abril deve ser convertido em lei, 
é questão ainda não resolvida. Existe o direito antigo e 
assim é que todos os dias se estão a votar dispensas 
de matricula para prestação de exame. 

Si o decreto de 19 de Abril pudesse produzir 
effeito, essas decisões seriam inuteis. 

Mas a commissão tem estado sempre coherente, 
nunca reconheceu o decreto de 19 de Abril; e, portanto, 
o projecto que está em discussão, em que se concede 
ao peticionario a faculdade de fazer exame vago, como 
era anteriormente regulado por lei, está perfeitamente 
no caso de ser adoptado. 

Ainda que o decreto de 19 de Abril conferisse ao 
peticionario, ou a qualquer outro, essa faculdade, para 
o senado ella ainda não é lei. Este é o direito: e por isso 
o orador escrupuliza em remetter o projecto ao estudo 
da commissão, porque ella o que ha de dizer de novo? 

Ha de dizer o que já disse, que não se póde 
regular pelo decreto de 19 de Abril, porque é illegal; e 
assim ha de confirmar a concessão, porque parece de 
justiça, e mesmo porque a instrucção publica não perde 
cousa nenhuma em que esse individuo faça exame 
vago; ao contrario, é uma prova de capacidade e de 
estudo. 

Tal é o escrupulo do orador. O que não quer, e 
contra o que ha de levantar-se sempre para protestar, é 
a invasão que o decreto de 19 de Abril fez nos direitos 
do parlamento. 

Nunca com o seu voto nem com a sua palavra 
sustentará esse facto; não conisderará direito aquillo 
que foi usurpação. 

Portanto, desculpe-lhe o seu nobre amigo, as 
observações que tem feito ex abundantia cordis, porque 
realmente, sempre que se trata desse decreto, não 
póde deixar de lavrar o seu protesto. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, a 
commissão de instrucção publica, logo que foi 
publicado o decreto de 19 de Abril de 1879, teve de 
emittir parecer sobre um projecto offerecido pelo 
honrado senador pela provincia da Bahia, que me 
acaba de preceder na tribuna. 

Neste parecer declarou ella, de modo positivo e 
terminante, que aquelle decreto era illegal, e não devia 
ser approvado; e a commissão tem sempre procedido 
em seus pareceres de modo a não reconhecer a 
legalidade daquelle decreto. 

Por este motivo, temos aqui concedido dispensas 
que não precisavam vir ao corpo legislativo, si os 
pretendentes recorressem ao governo ou ás 
congregações; temos concedido estas dispensas, não 
obstante a disposição do decreto, porque queremos ser 
coherentes, não praticar um só acto do qual se infira 
que reconhecemos a legalidade de semelhante acto do 
governo. 

No requerimento feito pelo honrado senador pela 
provincia de Pernambuco, pede este que volte o 
parecer á commissão afim de que ella reconsidere e 
providencie de modo a legalisarem-se os exames vagos 
que se fazem nas 
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faculdade, e a fazer-se cessar a anomalia de produzir 
effeito um acto que se considera illegal. 

Ora o unico alvitre que poderia aconselhar a 
commissão de instrucção publica era a revogação do 
decreto. Neste sentido mesmo já ella deu um parecer, 
que, a pedido do honrado senador pela provincia das 
Alagôas, então presidente do conselho, o Sr. Sinimbú, 
foi adiado por ter declarado S. Ex. que na camara dos 
deputados começar-se-hia dentro de pouco tempo a 
tratar deste assumpto, e que, vindo da camara o 
projecto, o senado teria occasião de o discutir. 

Este anno o honrado ministro do imperio tambem 
declarou aqui, que dentro de poucos dias a respectiva 
commissão da camara dos deputados daria seu parecer 
sobre o decreto que depois viria para o Senado. 

Ora, tendo occorrido estes factos, e não podendo 
nós indicar outro meio de acabar com essa anomalia, 
que se dá, parece-me que deve ser approvado o 
projecto, que veiu da outra camara, porque, si o não 
fizermos, entender-se-ha que o senado de alguma sorte 
reconhece a legalidade do decreto de 19 de Abril. 

O SR. CORREIA: – E' ainda um protesto. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E' ainda um protesto 

contra esse decreto. 
Portanto, a commissão não póde indicar outro 

meio a não ser o da discussão do projecto, que foi 
adiado, e me parece que o será indefinidamente, 
porque já o anno passado a commissão da camara dos 
deputados deixou de dar parecer e a deste anno 
tambem e não dá: estamos no fim da sessão, e 
supponho que nem o governo, nem a camara, querem 
tratar do decreto de 19 de Abril, e que afinal para elle 
ser revogado será preciso que volte á discussão o 
projecto do nobre senador pela Bahia. 

O SR. JUNQUEIRA: – No que se fará um serviço 
ao proprio governo. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E si assim acontecer 
desde já hypotheco o meu voto ao projecto do nobre 
senador. 

Portanto, entendo que devemos approvar o 
projecto em discussão, porque é mais um protesto 
contra a illegalidade do decreto de 19 de Abril. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, eu 
acompanho o protesto que se tem feito contra a 
illegalidade do decreto de 19 de Abril; mas digo 
sómente que este protesto até hoje tem sido 
perfeitamente inutil; e penso que não só pelo meio 
indicado e já empregado, de um projecto que revogue o 
mesmo decreto, como ainda por outros, se póde 
proceder de modo efficaz. 

Assim é que até hoje o governo não sabe o que 
é a opinião do senado. 

Dir-me-hão que já passou em primeira discussão 
o projecto do nobre senador pela Bahia, meu honrado 
amigo. Mas sempre por cortezia, e porque trata-se em 
primeira discussão sómente da conveniencia dos 
projectos, estes em geral passam para a segunda 
discussão, sem que por isso se possa dizer que ha 
opinião definitiva do senado. 

O governo, portanto, tem contra o seu acto 
simples protestos, protestos individuaes, protestos da 
commissão e protestos indirectos, como este ultimo a 
que o meu nobre amigo acaba de referir-se. 

O SR. JUNQUEIRA: – E o parecer da 
commissão. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas antes da 
rejeição do decreto, isto é, antes da approvação de 
projecto que o meu nobre amigo apresentou, nós 
podemos empregar meios directos e efficazes: si, por 
exemplo, o senado approvasse um parecer da 
commissão de instrucção publica, dizendo que se 
fizesse sentir ao governo a illegalidade dos actos vagos 
a que se está procedendo nas faculdades. 

O governo teria neste caso a opinião, sem duvida 
muito respeitavel, do senado para obrigal-o a 
reconsiderar a materia e sobrestar a execução do 
decreto nesta parte. 

Mas por ora o que temos? Protestos indirectos, 
protestos inuteis contra os quaes subsiste a anomalia 
que desejo remediar. 

Não podemos estar affirmando de um lado o 
direito e a legalidade, e de outro lado admittindo effeitos 
juridicos para actos que se praticam contra este direito, 
contra esta legalidade, que reconhecemos. 

Nestas circumstancias provoco um acto util, peço 
remedio efficaz. 

Considerem os nobres senadores que as 
congregações das faculdades, a quem compete 
resolver sobre pretenções identicas e sobre as que o 
senado indeferir, acham-se em frente do decreto de 19 
de Abril, mandado executar e de facto executado em 
partes que aqui se consideram illegaes. 

O que hão de fazer? 
As opiniões individuaes e as censuras indirectas 

pronunciadas e votadas nesta casa não revogam o 
decreto, que continuará a ser executado, nem invalidam 
os effeitos da execução. 

Não podemos continuar nesta anomalia. 
Vejamos remedio para que isto cesse. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O remedio está no 
projecto. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Perdôe o nobre 
senador: ou peça a commissão que o projecto de 
revogação seja logo discutido, este é o meio mais 
directo, ou conclua que se faça chegar ao governo a 
opinião collectiva de que taes exames não podem estar 
sendo feitos contra o direito. 

O SR. JUNQUEIRA: – O governo não aceita o 
conselho. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não creio que o 
governo tenha em tão pouca consideração a opinião 
desta camara, que, provocado por ella para reflectir 
sobre a materia, não recuasse. Em todo o caso nós 
saberiamos que, depois de um meio que não foi efficaz, 
deveriamos empregar outro que o fosse. 

Eu desejava que o meu nobre amigo, membro da 
commissão de instrucção publica, e o senado 
comprehendessem o meu pensamento. O que desejo é 
provocar uma decisão que nos diga ao 
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certo a lei em que vivemos. Temos a anarchia no 
direito, e isto é realmente deploravel. 

Foi com estas vistas que apresentei o 
requerimento. 

Ficou a discussão encerrada por falta de numero 
para votar-se. 

 
MATRICULA DE ESTUDANTES 

 
Entram successivamente em 2ª discussão as 

proposições da mesma camara, ns. 302 a 308 de 1879, 
autorizando o governo a mandar admittir á matricula da 
escola de infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul o 
2º tenente Augusto Americo Wolf, e a fazer exame de 
todas as materias do curso juridico do Imperio a Amaro 
Cavalcante. 

Não havendo quem sobre ellas pedisse a 
palavra, ficou encerrada a discussão por falta de 
numero para votar-se. 

Seguiram-se em 2ª discussão as proposições da 
mesma camara, ns. 1, 7, 8 e 12 do corrente anno, 
concedendo favores a diversos estudantes. 

Ficou a discussão encerrada pelo mesmo motivo.
Seguiu-se em 2ª discussão a proposição da 

mesma camara, n. 28 do dito anno, que autoriza o 
governo a mandar admittir á matricula no 1º anno da 
faculdade de medicina do Rio de Janeiro, dispensada a 
idade da lei, o estudante Eugenio Julio Savart de Saint-
Brisson. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, da 
proposição da camara dos deputados e dos 
documentos que a acompanham, resulta que o 
peticionario requereu não só a dispensa da idade, como 
a de alguns preparatorios que lhe faltavam. Mas sou 
informado por pessoa competente, e que merece muito 
conceito, que todos os exames de preparatorios já 
estão feitos, e que sómente falta dispensa da idade 
para a matricula. 

Como o senado por vezes tem concedido 
dispensa de idade, peço que se approve a proposição, 
na qual se acha comprehendida a referida dispensa, 
sem ser preciso emendal-a. 

O SR. CORREIA: – Não é possivel dispensar-se 
uma emenda. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Pois bem; 
comquanto a emenda importe a necessidade de voltar a 
proposição á camara dos deputados, envial-a-ha á 
mesa. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão com a 
proposição a seguinte: 

EMENDA 
 
«Supprimam-se na proposição as palavras – 

logo que se mostrar habilitado nos preparatorios que 
lhe faltam. – Ribeiro da Luz.» 

Ficou a discussão encerrada pelo mesmo motivo.
Seguiram-se successivamente em 1ª discussão 

as proposições da mesma camara ns. 35, 36 e 37 do 
corrente anno, que autorizam o 

governo a conceder dispensa a diversos estudantes. 
Ficou a discussão adiada pelo mesmo motivo. 
 

LICENÇAS 
 
Seguiram-se successivamente em 3ª discussão 

as proposições da mesma camara: n. 317 de 1879, 
concedendo licença ao juiz de direito Augusto Carlos de 
Almeida e Albuquerque; n. 70 de 1880, concedendo 
licença ao padre Antonio Francisco do Nascimento; n. 
72 do mesmo anno, concedendo licença ao 
desembargador Antonio Candido da Rocha. 

 
PROROGAÇÃO DE PRAZO E LICENÇA 

 
Seguiu-se em 3ª discussão a proposição n. 76 

prorogando o prazo concedido a João José Fagundes 
de Rezende e Silva para encetar os trabalhos da lavra 
de ouro nos rios Cayapó e outros e n. 82 do mesmo 
anno concedendo licenças ao juiz de direito Eduardo 
José Moura. 

Ficou a discussão encerrada pelo mesmo motivo.
 

JUBILAÇÃO 
 
Seguiram-se em 2ª discussão as proposições da 

mesma camara de 1880, n. 49, concedendo licença ao 
juiz de direito Joaquim da Costa Barradas e n. 65 
concedendo jubilação ao chantre Francisco José dos 
Reis. 

 
LICENÇA 

 
Seguiu-se em 2ª discussão a proposição da 

mesma camara n. 86 concedendo licença ao Dr. 
Manoel Gomes Belfort Duarte, cirurgião do exercito e 
professor da escola militar da côrte. 

O SR. CORREIA: – Sobre esta proposição, 
concedendo licença a um funccionario que se acha 
enfermo, não ha o juizo do governo. O nobre ministro 
da guerra remetteu á camara dos deputados a petição 
com este aviso de 26 de Julho ultimo: 

«Illm. e Exm. Sr. – Remetto a V. Ex., para serem 
presentes á camara dos Srs. deputados, o 
requerimento e mais papeis em que o Dr. Manoel 
Gomes Belfort Duarte, 2º cirurgião do corpo de saude 
do exercito e professor de francez do curso preparatorio 
da escola militar, pede ao poder legislativo um anno de 
licença com todos os seus vencimentos para tratar de 
sua saude na Europa. Deus guarde a V. Ex.» 

Pela resolução fica autorizado o governo a 
conceder ao peticionario um anno de licença, com 
ordenado, soldo, e tambem etapa. 

Os precedentes do senado são no sentido de se 
concederem essas licenças sómente com ordenado, 
quando se trata de funccionarios civis. Não sei si neste 
caso especial deve a licença ser concedida nos termos 
da resolução approvada pela camara dos deputados. 
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Parecendo-me que o nobre ministro desejará 

dar ao senado o juizo do governo sobre esta 
pretenção, mandarei á mesa um requerimento de 
adiamento da discussão até que S. Ex. esteja 
presente. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão, a qual 
ficou encerrada por falta de numero para votar-se o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeiro que se adie a discussão até que 

esteja presente o Sr. ministro da guerra. – M. F. 
Correia.» 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente deu 
para ordem do dia 6: 

1ª parte (até ás 2 1/2 horas da tarde) 
Votação das materias cuja discussão ficou 

encerrada. 
2ª discussão da proposta do pode executivo, 

convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, abrindo um credito extraordinario ao 
ministerio da agricultura, nos exercicios de 1880 – 
1881 e 1881 – 1882 para emancipação das colonias 
do Estado. 

2ª dita de igual proposta, fixando as despezas 
do mesmo ministerio para o exercicio de 1881 – 
1882. 

 
2ª parte (ás 2 1/2 horas ou antes) 

 
Continuação da 2ª discussão da proposição da 

camara dos deputados, n. 69 do corrente anno, 
concedendo licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort 
Duarte, cirurgião do exercito, professor da escola 
militar da côrte. 

2ª dita das proposições da mesma camara de 
1879: 

N. 261, isentando de direitos de importação a 
todo o material que se destinar a ser empregado na 
companhia fluvial do Piauhy. 

N. 318, autorizando o governo a despender 
até á quantia de 200:000$ com o estudo da molestia 
da canna de assucar. 

Levantou-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 
 
ACTA EM 6 DE SETEMBRO DE 1880 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

 
A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 

20 Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, 
Godoy, Conde de Baependy, Luiz Carlos, Diniz, 
Barão da Laguna, Correia, Visconde de Abaeté, 
Cunha e Figueiredo, Leão Velloso, Junqueira, 
Visconde de Muritiba, Jaguaribe, Fausto de Aguiar, 
Affonso Celso, Lafayette, Ribeiro da Luz, Barros 
Barreto, Teixeira Junior, Barão de Maroim, Visconde 
do Bom Retiro, João Alfredo, Saraiva, Visconde de 
Pelotas, Paranaguá, Antão e Leitão da Cunha. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Uchôa Cavalcanti, Cruz 
Machado, Nunes Gonçalves, Chichorro, Barão de 
Cotegipe, Barão de Pirapama, Barão de Souza 
Queiroz, Mendes de Almeida, Diogo Velho, F. 
Octaviano, Silveira Lobo, Silveira Martins, Paes de 
Mendonça, Sinimbú, Carrão, Fernandes da Cunha, 
José Bonifacio, Silveira da Motta, Vieira da Silva, 
Dantas, Christiano Ottoni, Visconde de Nictheroy e 
Visconde do Rio Branco. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio do imperio, de 4 do corrente 

mez, communicando, em resposta ao officio do 
senado de 3, que Sua Magestade o Imperador digna-
se de receber no paço da cidade, á 1 hora da tarde, 
a deputação do senado que no dia 7 do dito mez tem 
de felicitar ao mesmo Augusto Senhor. – Inteirado. 

Do ministerio dos negocios da justiça, de 2 do 
dito mez, communicando que exigiu as informações 
solicitadas pelo senado em relação ao attentado 
commettido contra o juiz de direito de Cabo Frio, na 
provincia do Rio de Janeiro, e ao exercicio do cargo 
de subdelegado da freguezia da Soledade, do termo 
de Itajubá, em Minas Geraes, pelo cidadão Antonio 
Tolentino de Almeida. – Inteirado. 

Do mesmo ministerio, de 26 do mez findo, 
transmittindo, conforme a requisição desta camara, 
cópias dos officios do presidente da provincia de 
Pernambuco sobre os factos occorridos em 
Tacaratú. – A quem fez a requisição, devolvendo á 
mesa depois de examinado. 

Do 1º secretario da camara dos deputados, de 
3 do corrente mez, remettendo a seguinte: 

 
Proposição 

 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Fica concedido ao conselheiro 

Guilherme Schuch de Capanema, como premio pela 
vulgarisação de seu processo fomicida, o privilegio 
por 10 annos para a fabricação de sulphureto de 
carbono, principal ingrediente, empregado na 
fabricação do seu formicida, sem prejuizo da 
importação e do emprego do sulphureto importado. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados em 3 de 
Setembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. 
Alves de Araujo, secretario. – Francisco Prisco de 
Souza Paraiso, servindo de 2º secretario.» 

Do presidente da provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, de 26 do mez findo, remettendo as 
cópias authenticas das eleições de eleitores 
especiaes a que se procedeu em diversas freguezias 
daquella provincia. – A' commissão de constituição. 
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O Sr. 3º Secretario lê os seguintes: 
 

PARECERES 
 
«A commissão de marinha e guerra, tendo 

examinado com todo o cuidado a proposição sob n. 90 de 
25 de Agosto de 1880, vinda da camara dos deputados, 
equiparando os vencimentos dos empregados e operarios 
do laboratorio pyrotechnico de Campinho aos de igual 
categoria do arsenal de guerra da côrte; 

Considerando que esse laboratorio foi considerado 
outr'ora como uma dependencia do arsenal de guerra da 
côrte; 

Considerando que esses empregados e os 
operarios ficam privados dos commodos e recursos que 
offerece a residencia em uma cidade; 

Considerando que estão expostos a grandes 
perigos e sinistros, como infelizmente se têm dado; 

Tendo em vista a informação favoravel do ministerio 
da guerra: 

E' de parecer que seja a proposição approvada, 
entrando em discussão conforme a ordem dos trabalhos. 

Sala das commissões, 4 de Setembro de 1880. – J. 
J. O. Junqueira. – Barão da Laguna.» 

«Entendo que, nas actuaes circumstancias 
financeiras, não é admissivel o augmento de vencimentos 
de que trata a proposição da camara dos deputados. – 
Visconde de Muritiba.» 

«A commissão de fazenda, examinando 
attentamente a materia do projecto do senado de 8 de 
Agosto do anno passado, em que se dispõe que as 
pensões concedidas aos servidores do Estado em sua vida 
não se suspendem, quaesquer que sejam os cargos que 
occupem, vitalicios ou temporarios, ou os vencimentos que 
perceberem do thesouro; entende que elle merece ser 
convertido em lei, visto que, taes pensões constituindo um 
direito adquirido mediante os serviços prestados, privar do 
gozo delle a quem os prestou sómente pela circumstancia 
evetual de ser-lhe confiado qualquer cargo, em que aliás 
novos e relevantes serviços póde prestar, importariam uma 
falta de estimulo, si não uma punição aos que já se 
tornaram benemeritos e aos que ainda o possam ser. 

Assim, é a commissão de parecer que seja o 
projecto submettido á discussão e approvado. 

Sala das commissões do senado, 6 de Setembro de 
1880. – Domingos José Nogueira Jaguaribe. – J. J. 
Teixeira Junior.» 

Ficaram sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

A's 11 1/2 horas o Sr. Presidente declarou que não 
podia haver sessão por falta de numero de Srs. senadores.

O mesmo Sr. Presidente deu para ordem do dia 9: 
 

1ª parte (até as 2 1/2 horas da tarde) 
 
A mesma já designada. 
Votação das materias cuja discussão ficou 

encerrada. 

2ª discussão da proposta do poder executivo, 
convertida em projecto de lei pela camara dos deputados, 
abrindo um credito extraordinario ao ministerio da 
agricultura, nos exercicios de 1880 – 1881 e 1881 – 1882 
para emancipação das colonias do Estado. 

2ª dita de igual proposta, fixando as despezas do 
mesmo ministerio para o exercicio de 1881 – 1882. 

 
2ª parte (ás 2 1/2 horas ou antes) 

 
3ª discussão da proposta do poder executivo 

convertida em projecto de lei pela camara dos deputados, 
abrindo um credito supplementar ao ministerio da guerra 
no exercicio de 1879 – 1880. 

Votação do requerimento do Sr. Correia relativo ao 
adiamento da discussão da proposição da camara dos 
deputados concedendo licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte; e si fôr rejeitado ou prejudicado o 
requerimento, continuação da 2ª discussão da mesma 
proposição. 

2ª discussão das proposições da mesma camara, 
de 1879: 

N. 261, isentando de direitos de importação a todo o 
material que se destinar a ser empregado na companhia 
fluvial do Piauhy. 

N. 318, autorizando o governo a despender até á 
quantia de 200:000$ com o estudo da molestia da canna 
de assucar. 

Em seguida convidou os Srs. senadores presentes 
para se occuparem com trabalhos das commissões. 

 
80ª SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Discurso pronunciado 

na presença de Sua Magestade o Imperador pelo Sr. 
Senador Barros Barreto, como relator da commissão 
encarregada de felicitar ao mesmo Augusto Senhor no dia 
7 de Setembro. – Assalto a uma typographia e negocios de 
Santarem. Discurso e requerimento do Sr. Correia. 
Observações do Sr. presidente do conselho. Approvação 
do requerimento. – Primeira parte da ordem do dia. – 
Votação de materias encerradas. – Credito ao ministerio 
da agricultura. Discursos dos Srs. Correia e ministro da 
agricultura. Discurso e emenda do Sr. Junqueira. – 
Segunda parte da ordem do dia – Votação de um credito 
supplementar ao ministerio da guerra. – Licença ao 1º 
cirurgião do exercito Dr. Belfort Duarte. Discurso e 
requerimento do Sr. ministro da guerra. Discursos dos Srs. 
Nunes Gonçalves e Correia. 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 28 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Barão de 
Mamanguape, Godoy, Conde de Baependy, Fausto de 
Aguiar, Barros Barreto, Barão da Laguna, Visconde de 
Nictheroy, Correia, Affonso Celso, Visconde de Abaeté, 
Leão Velloso, Luiz Carlos, Paranaguá, Junqueira, Diniz, 
João Alfredo, Cunha e Figueiredo, Chichorro, José 
Bonifacio, Leitão da Cunha, Barão de Maroim, Uchôa 
Cavalcanti, Barão de Cotegipe, Barão de Pirapama, 
Lafayette e Visconde de Pelotas. 
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Deixaram de comparecer, com causa 

participada, os Srs. Barão de Souza Queiroz, 
Octaviano, Silveira Lobo, Silveira Martins, Paes de 
Mendonça, Sinimbú, Fernandes da Cunha, Vieira da 
Silva, Dantas e Visconde do Rio Branco. 

O Sr 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio da justiça, de 2 do corrente mez, 

prestando as informações solicitadas por esta camara, 
em officio de 17 do mez findo, sobre si está completo o 
numero de desembargadores da relação de Belem, etc. 

A quem fez a requisição, devolvendo á mesa 
depois de examinado. 

Do ministerio da agricultura, commercio e obras 
publicas, de 6 do corrente mez, devolvendo o 
autographo sanccionado da resolução da assembléa 
geral que autoriza o governo a vender terras devolutas 
ao concessionario ou empreza da estrada de ferro de 
Philadelphia na provincia de Minas Geraes. 

Ao archivo o autographo, communicando-se á 
outra camara: 

Tendo comparecido mais os Srs. Teixeira Junior 
e Visconde de Bom Retiro, o Sr. Presidente abriu a 
sessão. 

Leram-se as actas de 4 e 6 do corrente mez, e 
não havendo quem sobre ellas fizesse observações 
deram-se por approvadas. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Diogo Velho, Antão, Saraiva, Visconde de Muritiba, 
Ribeiro da Luz, Silveira da Motta, Jaguaribe, Candido 
Mendes, Cruz Machado, Christiano Ottoni, Nunes 
Gonçalves e Carrão. 

O SR. BARROS BARRETO: – A deputação 
enviada pelo senado para apresentar a Sua Magestade 
o Imperador suas congratulações pelo fausto 
anniversario da independencia nacional, cumpriu sua 
missão e eu, na qualidade de orador, pronunciei o 
seguinte: 

 
DISCURSO 

 
«Senhor. – Ha 58 annos o Principe Magnanimo, 

Augusto Pai de Vossa Magestade Imperial, 
compenetrado dos patrioticos sentimentos que 
animavam os filhos do Brazil, ergueu nas margens do 
Ypiranga o brado de – Independencia ou Morte –. 

Esse hrado, ecoando com electrica rapidez, 
gravou no coração dos Brazileiros, com as mais 
fagueiras esperanças e nobres aspirações, a data 
memoravel renovada hoje no meio do immenso jubilo, 
que desperta entre as nações a recordação da 
conquista de sua independencia e liberdade. 

O dia 7 de Setembro, gratissimo ao Brazil e 
duplamente caro ao coração patriotico de Vossa 
Magestade Imperial, na qualidade de Brazileiro e de 
Filho do Magnanimo Fundador do Imperio, 

Dá a Vossa Magestade Imperial justificado motivo para 
regozijar-se vendo consolidada e em constante 
progresso a associação politica, da qual é Vossa 
Magestade Imperial, por herança e por acclamação 
nacional, e – Defensor Perpetuo –. 

O senado, Senhor, em nome da nação brazileira, 
profundamente reconhecida por taes beneficios, 
devidos á iniciativa do primeiro Imperador e ao 
patriotismo, sabedoria e excepcionaes virtudes do 
segundo, incumbiu-nos de apresentar muito 
respeitosamente suas congratulações á Vossa 
Magestade Imperial e de manifestar os ardentes votos 
que dirige incessantemente ao Todo Poderoso para que 
continue a proteger o Brazil e as augustas pessoas de 
Vossa Magestade e de toda a familia imperial, nas 
quaes folga de ver seguras garantias para as 
instituições juradas. 

Rio de Janeiro em 7 de Setembro de 1880. – 
Francisco do Rego Barros Barreto.» 

Sua Magestade o Imperador dignou-se 
responder: 

«E' com o maior jubilo que me associo ás 
congratulações do senado pelo dia da maior festa 
nacional.» 

O SR. PRESIDENTE: – A resposta de Sua 
Magestade o Imperador, é recebida com muito especial 
agrado. 

 
ASSALTO A UMA TYPOGRAPHIA, E NEGOCIOS DE 

SANTARÉM 
 
O SR. CORREIA: – Parece que os ataques a 

estabelecimentos typographicos tão repetidos nestes 
ultimos tempos, com offensa da nossa civilização, não 
deviam mais reproduzir-se á vista da unanime 
reprovação que semelhantes attentados têm 
provocado. Entretanto ainda no mez passado foi 
acommettido o estabelecimento typographico do 
Quarahy, folha conservadora, que se publica na villa de 
S. João Baptista de Quarahim, provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. Deparei com a noticia deste facto 
em uma correspondencia daquella villa publicada no 
Echo do Sul de 25 do mez passado (lê): 

«A's duas e meia horas da noite de 6 para 7 do 
corrente, ouviu-se nesta villa uma trovoada horrivel, 
semelhante ao ribombar de artilharia; tiros, gritos e uma 
vozeria aterradora.» 

«Indagando onde seria essa enfernal barulho, e 
qual a sua origem, fomos informados, que a 
typographia do Qurahy tinha sido assaltada por um 
grande numero de sicarios, de ante-mão preparados, e 
que todo esse ruido infernal, que ouviramos de 
madrugada, era não só o estampido dos tiros, como as 
machadadas e bordoadas empregadas nas portas e 
janellas daquelle estabelecimento.» 

«Nenhuma autoridade, nenhum policial, nem o 
proprio delegado, compareceram no logar do delicto.» 

O Echo do Sul, orgão do partido conservador, na 
cidade de S. Pedro do Rio Grande do Sul e propriedade 
de uma associação, assim se refere a este triste facto 
(lê): 
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«ASSALTOS Á IMPRENSA. – Mas um attentado 

contra a imprensa temos hoje a registrar para honra 
desta situação.» 

«Como verão os leitores pela carta do nosso 
correspondente de S. Pedro Baptista de Quarahy, foi a 
typographia, onde se imprime o jornal daquella 
localidade, assaltada na noite de 6 do corrente, e as 
portas arrombadas a machado.» 

«O Quarahy é orgão do partido conservador 
daquella villa e municipio, e isso explica a violencia de 
que foi alvo o seu estabelecimento typographico.» 

«Os actos de selvageria contra a imprensa 
conservadora têm-se repetido com assombrosa 
frequencia nestes dous ultimos annos, sem duvida 
devidos á impunidade de seus autores.» 

Espero que este facto merecerá, como todos os 
outros, quer sejam praticados contra estabelecimentos 
typographicos em que se publicam folhas 
conservadoras, quer contra aquelles em que se 
publicam folhas liberaes, reprovação tal que, de uma 
vez para sempre, terminem essas scenas que em nada 
abonam a civilisação do Brazil. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Pedindo informações ao 

governo, necessito de acrescentar outro ponto em 
consequencia de telegrammas publicados nas folhas 
desta côrte de 3 do corrente (lê): 

«PARÁ, 2 de Setembro. – Em Santarem, por 
occasião da eleição da junta municipal, o delegado de 
policia, acompanhado de soldados, invadiu a casa da 
camara e prendeu os vereadores.» 

«Grande agitação na cidade.» 
E' um acto verdadeiramente deploravel sobre o 

qual o governo já ha de ter tido informações, e espero 
que não se demorará em transmittil-as ao senado. 

E' ainda um acto em que autoridade procede do 
modo o mais abusivo e reprehensivel. 

Tendo-me já occupado com factos occorridos na 
cidade de Catalão, provincia de Goyaz, sou obrigado, 
para perfeito esclarecimento da materia, a dar 
conhecimento ao senado e ao governo das informações 
que d'alli continuam a ser-me remettidas. Por isso, 
passarei a ler um officio que me dirigiu o presidente da 
camara municipal daquella cidade e os documentos 
com que o fez acompanhar (lê): 

«Tendo a camara municipal levado ao 
conhecimento de V. Ex., em data de 1º de Junho 
proximo passado, alguns factos praticados pela policia 
local como preparativos para a conquista das urnas, viu 
tambem com indisivel prazer que a sua representação 
foi benignamente acolhida por V. Ex., que logo deu 
della conhecimento ao senado, dignando-se nessa 
occasião declarar o Sr. ministro da justiça que – 
prestaria toda a attenção ás queixas da camara 
municipal de Catalão.» 

«E' certo que o Sr. Ministro da justiça, em aviso 
de 26 de Junho, dirigido ao Sr. presidente de Goyaz, 
exigiu informações sobre os factos constantes da dita 
representação; mas, com assombro, acabo de ler no 
Correio Official, folha 

que se publica na capital desta provincia, as 
informações ministradas pelo Sr. presidente, sobre as 
quaes vem fazer ligeiras considerações, em ordem a 
restabelecer a verdade dos factos, visto que o Sr. 
presidente da provincia obrepticiamente deu-se no 
afanoso trabalho de prestar informações daquillo que 
não se lhe pediu.» 

«E' certo, Sr. conselheiro, que as autoridades 
locaes representaram ao Sr. Dr. Aristides de Souza 
Espindola, em Abril do anno proximo passado, pedindo 
um destacamento com mandado por um official de 
confiança para a prisão de criminosos e garantia da 
sociedade sériamente ameaçada, mas é tambem certo 
que S. Ex. não só não respondeu ás autoridades que 
fizeram as requisições, faltando assim com os deveres 
de cortezia, como ainda (o que é mais censuravel) 
deixou de dar as providencias que o caso exigia, 
resultando desta omissão ou negligencia a perpetração 
de outros crimes, como o que se deu na noite de 19 de 
Julho, em que foi barbaramente assassinado o subdito 
portuguez José Pereira de Gouvêa, em seu proprio 
quarto de dormir!» 

«Este monstruoso attentado, que infelizmente 
teve logar em occasião que me achava nessa côrte, e 
para o qual não concorri directa ou indirectamente, tem 
sido explorado por meus inimigos politicos que, não me 
podendo vencer no terreno legal, querem ao menos 
fazer acreditar ao longe que eu sou protector de 
criminosos, para assim desmoralisarem-me perante V. 
Ex. e outros cavalheiros altamente collocados!.» 

«E' certo ainda que no processo que se instaurou 
pelo assassinato do infeliz Gouvêa, foi pronunciado um 
genro meu, Antonio Bernardino de Freitas, o qual 
entrou em julgamento na primeira sessão do jury desta 
cidade, que encerrou-se a 14 de Fevereiro do corrente 
anno, sendo absolvido por unanimidade e posto logo 
em liberdade; e, comquanto a prova fosse a mais 
duvidosa e imperfeita, todavia o juiz de direito appellou 
para a relação, que a 4 de Junho annullou o processo, 
quanto a Antonio Bernardino de Freitas e sua mãi Maria 
Propicia de Gouvêa, mandando pronunciar ao réo 
Moysés Aarão da Cunha.» 

«Entretanto, S. Ex. o Sr. presidente da provincia, 
na informação que acaba de dar ao Sr. ministro da 
justiça, disse que a relação mandou submetter os réos 
a novo julgamento!!!...» 

«Voltando ainda ao ponto em que estava, de 
requisição de força pelas autoridades locaes, devo 
ainda repetir que S. Ex. cerrou os ouvidos, e não deu a 
menor satisfação; e só muito depois do assassinato de 
Gouvêa é que elle acordou do lethargo em que se 
achava, e mandou para essa cidade o alferes Manoel 
Cavalcanti de Albuquerque, que aqui chegou a 25 de 
Outubro do anno passado, em caracter de delegado de 
policia e commandante do destacamento!» 

«Este official foi aqui bem recebido e tratado com 
muita consideração, e comquanto não se resolvesse a 
perseguir a prender os criminosos – não obstante ter 
recebido logo após sua posse todos os mandados do 
Dr. juiz municipal; ainda assim continuou a ser tratado 
com distincção até o mez de Março, época em que 
tendo eu de 
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tomar assento na assembléa provincial como um de seus 
membros, e tendo sido excluido pela maioria presidencial, 
sob o futil pretexto de ser eu 1º supplente do juiz municipal 
desde termo, e portuguez não naturalizado no Brazil, 
(conforme o parecer da respectiva commissão); e como eu 
reagisse contra esse acto arbitrario e illegal dos 11 
membros que ficaram na casa, appareceu logo a Tribuna 
Livre, orgão do intitulado partido liberal de Goyaz, 
descompondo-me desapiedadamente, e discutindo 
inconvenientemente os negocios da assembléa! 

«De volta e esta cidade (31 de Março) fui logo 
informado que o delegado de policia, á frente de um 
pequeno grupo que se intitulava liberal ou clubista, 
trabalhava com todo o afan para o triumpho das eleições 
municipaes, já com ameaças, já com promessas de 
empregos, e já finalmente servindo-se do nome do 
presidente que «tinha-me mandado pôr fóra da assembléa 
e que queria-me tambem fóra da camara!!» 

«Si por um lado duvidavamos que o presidente da 
provincia tomasse parte no pleito eleitoral, (porque viamos 
que não havia razão para isso) por outro lado não se podia 
duvidar de que elle tinha parte, e parte muito activa na 
conquista que se preparava, e tanto assim que de Abril em 
diante houve derrubada geral na policial, suplentes do juiz 
municipal, e inspectoria parochial, nomeações que em 
grande parte recahiram em pessoas inhabilitadas para o 
desempenho de taes funcções, como por exemplo; a do 
subdelegado Manoel Odorico Rodrigues da Silva que, 
sendo ébrio, desordeiro e amaldiçoado pelo pai em 
testamento – por ter tentado contra a sua existencia, ainda 
assim é conservado, a despeito da camara municipal, em 
data de 4 de Maio, ter representado contra semelhante 
nomeação.» 

«Si o ex-delegado de policia capitão João de 
Cerqueira Netto e o subdelegado José Maria da Silva 
Ayres pediram e obtiveram demissão, é porque 
entenderam, e entenderam muito bem, que ella lhes vinha 
de qualquer fórma, porque o plano era montar o termo com 
gente do club– estava assentado, e não havia nada a 
duvidar!» 

«S. Ex. o Sr. presidente da provincia não attendeu 
aos reclamos das autoridades, o que se prova ainda com o 
officio do ex-delegado de policia Cerqueira Netto, quando 
diz:» «.... Como porque não tinha esperança de soccorro 
da capital, visto que todas as autoridades d’aqui ainda o 
reclamavam em vão.» Isso elle dizia a 30 de Agosto de 
1879! 

«S. Ex. quiz dar conhecimento de que não teve 
parte na eleição – dizendo: «A eleição de 1º de Julho 
correu pacificamente (doc. ns. 10 e 11) sendo vencedora a 
parcialidade a que pertence a camara, não tendo a outra 
concorrido ao pleito.» 

«E porque a outra não concorreu ao pleito?» 
«Não concorreu ao pleito, (respondo eu) porque 

não teve gente, e não houve desordem pela mesma razão: 
– o club estava em minoria absoluta. E para provar que 
não eram infundados os nossos receios – e que o 
delegado de policia e commandante do destacamento 
alferes Manoel Cavalcante de Albuquerque, teve parte na 
eleição, peço a V. Ex. que leia o documento n. 1 e por elle 
verá que o delegado assignou um pro- 

testo que foi levado á mesa, assim com provase mais o 
interesse que teve e ainda tem na questão eleitoral – com 
o documento n. 2, pelo qual verá V. Ex. que foi elle quem 
interpôz o recurso para a relação do despacho do Dr. Juiz 
de direito que julgou validas as eleições desta 
parochia!!!...» 

«E demais, o que tem que as autoridades locaes 
pedissem força e delegado militar?» 

«Si pediram força e um militar como delegado e 
commandante do destacamento, foi para manter a ordem, 
perseguir e prender criminosos e prevenir os crimes; e não 
para vir aqui espancar o povo–deportar a Francisco 
Camargo para além Paranahyba–propôr um ébrio e 
desordeiro para subdelegado–crear club e metter-se em 
eleições ameaçando e atterrando a pacifica população 
desta cidade!!» 

«Esta é que é a verdade, Sr. conselheiro, e não 
tenho receio de ser contestado por quem quer que seja, 
pois estou prompto a provar tudo com as testemunhas que 
quizerem; e tanto isto é exacto que o delegado, á 
excepção de dous homens e duas mulheres, não prendeu 
criminoso nenhum nos dez mezes de sua estada nesta 
cidade!!!...» 

«Diz o Sr. presidente da provincia que reduziu o 
destacamento desta cidade nove praças – e eu informo a 
V. Ex. que reduziu a 13: com tres que o delegado mandou 
vir na vespera da eleição, das recebedorias do rio 
Paranahyba, fazem 16 praças que estiveram promptas de 
armas embaladas–á primeira voz!» 

«Quer o Sr. presidente da provincia justificar-se 
com os officios das autoridades pedindo força, quando é 
certo que a nenhuma dellas respondeu nem attendeu, 
como não respondeu a uma felicitação da camara, por 
occasião de sua chegada á provincia.» 

«Diz elle ainda que os tres supplentes do juiz 
municipal não podiam fazer parte da vereação em vista de 
diversos avisos que citou, e que assignaram, por tanto, 
indevida e illegalmente o papel em questão!!» 

«Quando mesmo os avisos tivessem força de lei, eu 
pela minha parte responderia que, ha tres annos, não era 
supplente do juiz municipal, época em que veiu para esta 
cidade meu genro o bacharel Antonio Serafim da Costa 
Porto como juiz municipal, com o qual era eu 
verdadeiramente incompativel; e Quanto ao segundo e 
terceiro, tambem não exerciam acto algum judiciario, visto 
como o juiz effectivo tem feito todo o serviço de sua 
jurisdicção.» 

«Mas ainda mesmo concedendo-se que toda a 
camara fosse incompativel, e os factos verdadeiros–
pergunta-se: – não é dever do governo tomar providencias 
a tal respeito?» 

«E si S. Ex. é dotado de um espirito recto e o 
primeiro sentinella da lei–não devia ter nomeado, como 
nomeou, dous deputados provinciaes para os cargos de 
supplentes do juiz municipal, não se embaraçando com o 
aviso n. 101 de 19 de Março de 1877.» 

«Exm. Sr. conselheiro, a paixão partidaria céga o 
homem e o conduz ao abysmo!»  
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«E’ o que se está dando com o Exm. Sr. Dr. 
Aristides de Souza Spinola, presidente da provincia de 
Goyaz!...» 

«Deus guarde a V. Ex. – Catalão, 22 de Agosto de 
1880. – O presidente da camara, Antonio da Silva 
Paranhos.» 

Os dous documentos provam o que o presidente da 
camara disse: 

«Publica-fórma. – IIIms. Srs. presidente e mais 
membros da mesa parochial. – Os abaixo assiganados, 
cidadãos votantes desta parochia, vêm protestar, como 
protestado têm, contra a validade de presente eleição a 
que ora se está procedendo no recinto desta igreja matriz, 
para opportunamente serem por quem de direito for, 
conhecidas as seguintes e manifestas illegalidades que a 
viciam e completamente nullificam; qual a de estar-se 
procedendo á chamada e fazendo a referida eleição, não 
pela qualificação feita este anno, mas pela qualificação 
feita este anno, mas pela qualificação feita em o anno de 
1878! como declararam o presidente e mais membros 
desta mesa, no acto de se apresentarem os abaixo 
assignados perante ella reclamando, por meio de seu 
legitimo orgão, (o primeiro abaixo assignado) contra o acto 
illegal que estava praticando a referida mesa, admittir, 
como estava admittindo, a votarem sem o competente 
titulo os votantes que estavam correndo as urnas. Muitas 
outras illegalidades insanaveis poderiam apresentar os 
abaixo assignados; mas reservam-se para o fazer mais 
detidamente em occasião opportuna, as quaes, como a 
que ora apresentam, são de sobejo para invalidar esta 
monstruosa e irrita eleição. Requerem, pois, os abaixo 
assignados que se digne esta mesa mandar transcrever na 
acta de hoje o presente protesto como quer e determina a 
lei. – Com o deferimento pedido, os abaixo assignados 
esperam receber justiça. Estavam duas estampilhas de 
200 rs., e sobre ellas, as seguintes assignaturas: – O 
bacharel Fernando Candido de Alvear, Manoel Cavalcanti 
de Albuquerque, Jeronymo da Silva Ribeiro, Reinaldo José 
Peixoto, Manoel Gonçalves da Silva, José Antonio Leão, 
Joaquim José de Carvalho, João Bonifacio Pereira, 
Benedicto José de Souza, a Rogo de Apolinario Mendes 
dos Santos, Reinaldo José Peixoto, Carlos Antonio de 
Andrade, Vicente José Arruda, Olympio Rodrigues Lopes, 
a rogo de Joaquim José Bueno, Reinaldo José Peixoto, a 
Rogo de Patricio José Gomes, por não saber ler e 
escrever, Olympio Rodrigues Lopes, João Martins Arruda, 
Herculano Dias Carneiro, a Rogo de João Rosa Pires, por 
Não saber ler, Herculano Dias Carneiro, a rogo de Justino 
Manoel João, por não saber ler, Herculano Dias Carneiro, 
João Pereira Borges, Gervasio Corrêa de Mesquita, 
Manoel Theodosio Martins, Candido José Alves, Manoel 
da Silva Ribeiro, Francisco Fernandes Pereira, Delfino 
Rodrigues da Silva, a Rogo de Pedro Joaquim Pires, por 
não saber ler e nem escrever, Joaquim José de Carvalho, 
Severino Fernandes Pereira, José Poluceno Rosa, por 
Manoel Rodrigues da Silva, Manoel Gonçalves da Silva 
Junior, Policeno José da Rosa, Manoel Gonçalves 

da Silva Junior, Francisco Corrêa de Mesquita, a rogo de 
José Joaquim de Oliveira, por não saber escrever ,José 
Joaquim de Oliveira, Por não saber escrever, José 
Policeno da Rosa, Manoel Antonio de Souza, José Alves 
de Souza, Manoel Alves Bittencout. Francisco José Penna 
Lamounier, Regosin Antonio da Fonseca, Manoel Florencio 
Duarte, José Corrêa de Mesquita, Joaquim Corrêa de 
Mesquita, Manoel Clemente da Silva, Joaquim Florencio 
Duarte. E’ quanto se continha em o dito protesto, aqui 
fielmente transcripto, depois do que via-se o 
reconhecimento de uma firma seguinte: – Reconheço 
como propria do alferes Manoel Cavalcanti de Albuquerque 
a firma do protesto constante no requerimento retro e que 
se segue abaixo da do bacharel Alvear, por ter della pleno 
conhecimento. O referido é verdade e dou fé. Cidade do 
Catalão, 20 de Agosto de 1880. Eu, Isaac Lange da 
Cunha, tabellião, o escrevi e assigno em publico e raso de 
que uso. Em testemunho da verdade, (via-se o signal 
publico) Isaac Lange da Cunha. Estava uma estampilha de 
duzentos réis, inutilizada com a firma supra. E nada mais 
se continha em dito protesto e reconhecimento aqui 
transcriptos fielmente, do que dou fé; e ao proprio original 
me reporto em poder do seu apresentante abaixo 
assignado, a quem o entreguei, depois de conferir; e por 
achar conforme com o presente, lavrei este instrumento, 
que vai assignado pelo apresentante commigo isaac Lange 
da Cunha, tabellião que o escrevi e assigno em publico e 
raso de que uso. 

Em testemunho de verdade. – Isaac Lange da 
Cunha. – Antonio da Silva Paranhos.» 

«Sr. Dr. Juiz de direito. – O coronel Antonio da Silva 
Paranhos a bem de seu direito, precisa que V. S. mande o 
respectivo escrivão certificar, de modo que faça fé, qual a 
pessoa que interpôz recurso para a relação, do despacho 
de V. S. que approvou as eleições municipaes, feitas nesta 
parochia em 1º de Julho proximo passado; e quaes os 
cargos que occupa o recorrente nesta cidade. Com o 
deferimento. – E. R. J. – Catalão, 20 de Agosto de 1880. – 
Antonio da Silva Paranhos.» 

«Olyntho Baptista Rodrigues, 2º tabellião do 
publico, judicial e notas e escrivão interino do jury, nesta 
cidade do Catalão, etc. 

Certifico que o recurso de que trata a petição supra, 
foi interposto pelo alferes Manoel Cavalcanti de 
albuquerque, commandante do destacamento e delegado 
de policia em exercicio, nesta cidade, na qualidade de 
procurador do Dr. Fernando Candido de Alvear. O referido 
é verdade. Catalão, 20 de Agosto de 1880. – O escrivão, 
Olyntho Baptista Rodrigues.» 

Sendo politica do governo a não intervenção no 
pleito eleitoral, e estando provado, pelos documentos, que 
se deu essa intervenção no pleito eleitoral da cidade do 
Catalão, por parte do delegado militar e commandante do 
destacamento Manoel Cavalcanti de Albuquerque, acredito 
que o governo, informado destes factos, provideciará de 
accórdo com a sua politica e com as declarações que em 
casos semelhantes tem feito. 

Eis o meu requerimento: 
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«Requeiro que, pelo ministerio da justiça, se 
peçam ao governo as seguintes informações:» 

«1º Sobre o assalto, na noite de 6 de mez findo, 
á typograhia do Quarahy, folha que se publica na villa 
de S. João Baptista de Quarahym, provincia do Rio 
Grande do Sul;» 

«2º Sobre a invasão, por occasião da eleição da 
junta municipal, do paço da camara de Santarem, 
provincia do Pará, e prisão dos vereadores pelo 
delegado de policia, acompanhado da força publica;» 

«3º Si ainda exerce o cargo de delegado de 
policia do Catalão, provincia de Goyaz, o alferes 
commandante do destacamento Manoel Cavalcanti de 
Albuquerque. – Manoel Francisco Correia.» 

Foi apoiado e entrou em discussão.  
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Sr. presidente, o governo attenderá ao que o nobre 
senador disse e procurará obter as informações 
necessarias para esclarecimento de S. Ex. e do 
senado. 

Posto a votos foi approvado o requerimento. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

EXAME VAGO 
 
Votou-se e foi approvado o requerimento do Sr. 

João Alfredo para que a proposição da camara dos 
deputados n. 232 de 1878, relativa ao Dr. Gracho de Sá 
Valle, volte á commissão. 

 
MATRICULA DE ESTUDANTES 

 
Votaram-se e foram successivamente rejeitadas 

para serem remettidas á camara dos deputados, as 
proposições da mesma camara n. 302 de 1879, escola 
de infantaria e cavallaria da provincia do Rio Grande do 
Sul, o 2º tenente do 1º batalhão de artilharia a pé, 
Americo Augusto Soares Woolf. 

N. 308 do mesmo anno, autorizando o governo a 
mandar admittir á exame de todas as materias do curso 
juridico em qualquer das faculdades de direito do 
Imperio a Amaro Cavalcanti. 

Ns. 1, 7, 8 e 12 de 1880, autorizando o governo 
a mandar admittir á matricula no 1º anno das 
faculdades de medicina do Rio de Janeiro e de direito 
do Recife, depois de approvados nos preparatorios que 
lhes faltam, os estudantes José de Siqueira Queiroz, 
Adriano Côrte Real e João Lobo Vianna. 

Votou-se e foi approvada a emenda do Sr. 
Ribeiro da Luz á proposição da outra camara n. 28 do 
mesmo anno, que autoriza o governo a mandar 
matricular no 1º anno da faculdade de medicina do Rio 
de Janeiro, o estudante Eugenio Julio Savart de Saint-
Brisson, dispensada a idade da lei e logo que se mostre 
habilitado no preparatorio que lhe falta. 

Foi a proposição assim emendada e adoptada 
para passar á 3ª discussão. 

Votaram-se e foram successivamente rejeitadas, 
para serem remettidas á camara dos deputados, as 
proposições da mesma camara, ns. 35, 36 e 37 de 
1880, autorizando o governo a mandar admittir a exame 
de 1º anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro 
os estudantes Benjamim Constant Pereira e Abelardo 
Rodrigues Pereira, e á matricula do 1º anno da de 
direito de S. Paulo, o estudante Andronico Rustico de 
Souza Tupinambá. 

 
LICENÇAS E PROROGAÇÃO DE PRAZO 

 
Votaram-se e foram successivamente 

approvadas, para serem dirigidas á sancção imperial, 
as proposições da mesma camara ns. 317 de 1879 e 70 
e 72 do corrente anno, autorizando o governo a 
conceder licença ao juiz de direito da comarca de 
Camaragibe, bacharel Augusto Carlos de Almeida e 
Albuquerque, ao padre Antonio Francisco do 
Nascimento , vigario collado da freguezia de Nossa 
Senhora do Carmo de Morrinhos, em Goyaz, e ao 
desembargador da relação de S. Paulo, Antonio 
Candido da Rocha; n. 76 do corrente anno, prorogando 
por mais 10 annos o prazo concedido a João José 
Fagundes de Rezende e Silva para encetar os 
trabalhos da lavra na área comprehendida pelos rios 
Cayapó e outros, e n. 82 do mesmo anno, autorizando 
o governo a conceder licença ao juiz de direito de 
Caçapava, bacharel Eduardo José de Moura. 

 
LICENÇA E JUBILAÇÃO 

 
Votaram-se e foram approvadas para passar á 3ª 

discussão as proposições da mesma camara ns. 49 e 
65 de corrente anno, autorizando o governo a conceder 
licença ao juiz de direito do Maranhão bacharel 
Joaquim da Costa Barradas, e jubilação ao chantre 
Francisco José dos Reis, professor da cadeira de 
francez do seminario episcopal do Maranhão.  

 
CREDITO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

agricultura, commercio e obras publicas, foram 
sorteados para a deputação que o devia receber os Srs. 
Correia, Barão da Laguna e Silveira da Motta, e sendo 
o mesmo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. Presidente. 

Entrou em 2ª discussão a proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, abrindo um credito extraordinario ao 
ministerio da agricultura nos exercicios de 1880 – 1881 
e 1881 – 1882, para emancipação das colonias do 
Estado. 

O SR. CORREIA: – O nobre ministro da 
agricultura pede o credito extraordinario de 1.326:000$ 
para trabalhos prepatatorios exigidos para a 
emancipação das colonias do Estado, cre- 
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dito elevado pela camara dos deputados a 
1.352;000$000. 

O pensamento que resalta da exposição feita 
pelo nobre ministro e que, despedido este credito, 
desapparecem inteiramente as colonias do Estado. 
Entretanto tenho de perguntar ao nobre ministro si isto 
se consegue com a proposta que S. Ex. apresentou, no 
caso de ser o pensamento de S. Ex. aquelle que estou 
manifestando. 

Não é ociosa a pergunta que faço. A proposta 
apresentada pelo governo, e votada pela camara dos 
deputados sem nenhuma alteração senão quanto ao 
algarismo, diz: 

«E' aberto ao governo pelo ministerio dos 
negocios da agricultura, commercio e obras publicas 
um credito extraordinario de 1.326:483$470 nos 
exercicios de 1880 –1881 e 1881 – 1882, para os 
trabalhos preparatorios da emancipação das colonias 
do Estado; podendo o governo despender todo o 
referido credito no primeiro dos mencionados 
exercicios.» 

Desta proposta segue-se que o governo fica 
tolhido de continuar a fundar colonias depois de 
emancipadas as que actualmente existem? 

Ha, pois, manifesta lacuna na proposta que se 
discute. 

Si o  nobre ministro, como tudo parece indicar, 
continuar na direcção dos negocios da repartição da 
agricultura, commercio e obras publicas, poderemos ter 
esperança de que o seu pensamento se realize 
completamente. Mas, si S. Ex. deixar o ministerio, o seu 
successor não fica inhibido, com a proposta como se 
acha, de crear novas colonias. E parece que este é 
exactamente o ponto capital a que devemos attender 
em uma proposta desta ordem. 

Supponhamos que volta o nobre senador pela 
provincia das Alagôas, ex-ministro da agricultura, a 
exercer o cargo; qual era o pensamento de S. Ex. a 
este respeito? Diverso daquelle que presumo ser o do 
nobre ministro, á vista das palavras com que fez 
proceder a apresentação do credito. 

O nobre ex-ministro da agricultura dizia em seu 
relatorio: 

«Ao mesmo tempo que se forem emancipando 
os actuaes estabelecimentos coloniaes, ou porque 
tenham elementos de vida propria e independente, ou 
porque o seu estado de atrazo e a sua posição tornem 
preferivel fazer cessar as despezas que trazem ao 
Estado; novos nucleos deverão ser fundados em 
situações convenientemente escolhidas, á pequena 
distancia dos mercados de permuta e consumo, nas 
cercanias de florescentes municipios agricolas e á 
margem das ferro-vias ou dos cursos de agua 
navegaveis e navegados.» 

Em que a proposta do nobre ministro, redigida 
como está, obsta a que se realize o pensamento 
manifestado pelo ex-ministro da agricultura? 

Entretanto, o pensamento cardeal que justifica a 
apresentação desde credito por parte do governo é a 
completa transformação do serviço da colonização, de 
modo que, emancipadas as actuaes colonias, 
estabelecimentos dessa ordem não se creem mais, 
sem especial autorização legislativa. 

Nem o nobre ministro deseja a creação de novos 
nucleos coloniaes, ao menos emquanto as finanças do 
Estado não melhorarem de tal fórma que justifiquem 
providencias mais directas em materia de colonização. 

Sendo este, como parece pelo silencio do nobre 
ministro,  o pensamento do governo, é necessario 
alterar a redacção da proposta, de modo que, 
emancipadas as actuaes colonias com o avultado 
dispendio do credito pedido, não possam as cousas 
voltar, por acto do poder executivo, ao estado que o 
nobre ministro deseja fazer cessar. 

Do contrario teremos de marchar em um circulo 
vicioso. Hoje o governo creará colonias, e amanhã 
solicitará do poder legislativo o credito preciso para 
emancipal-as. Depois crearia novas, e mais tarde 
pretenderia outro credito para realizar a emancipação. 
Este não é o pensamento do nobre ministro; e, si fôra, 
não estaria no caso de ser approvado. 

Creio que não se deve deixar que o pensamento 
do governo conste unicamente das discussões. 
Convem que a lei consagre o proposito de legislador ao 
conceder o consideravel credito solicitado pelo governo, 
de modo que delle não possa apartar-se o ministro da 
agricultura, quaesquer que sejam as suas opiniões em 
materia de colonização. 

Uma emenda neste sentido se torna necessaria. 
De outra sorte não estará inhibido qualquer ministro, 
que pense como o nobre senador pelas Alagôas, de 
levar por diante as suas idéas, restaurando com a 
creação de novos nucleos coloniaes o estado de 
cousas para cuja cessação pede o governo 
actualmente 1.352:000$000. 

Conseguindo este credito e realizado a 
emancipação das colonias, desapparecem todos os 
agentes officiaes da colonização, desapparece a 
repartição das terras publicas e colonização? 

Não é clara nesta parte a exposição com que o 
nobre ministro fez proceder o pedido do credito. 

Por outro lado, emancipadas as colonias 
actuaes, que papel o governo se reserva quanto á 
colonização? Qual a intervenção que neste serviço 
terá? 

O aviso de 7 de Abril, expedido pelo nobre 
ministro, e que se encontra em seu relatorio, não dá 
solução a estes pontos, para os quaes agora peço 
attenção de S. Ex.  

Entretanto nesse aviso o nobre ministro deu 
ordens apertadas pelo que respeita ás despezas com o 
serviço da colonização. Tendo ellas de ser cumpridas 
antes de começar o exercicio em que nos achamos, 
não restará no credito de 1:300:000$, de que S. Ex. 
dispõe no mesmo exercicio, margem que dispense 
parte do credito pedido? 

Em virtude de taes ordens julga o governo 
sufficiente no exercicio futuro o credito de 201:000$ 
para o serviço contemplado no actual com a somma de 
1.300:000$; não é portanto de estranhar a pergunta que 
tenho a honra de dirigir ao nobre ministro, tanto mais 
quanto aquellas ordens estão sendo executados no 
exercicio corrente. 
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A necessidade de esclarecer este ponto mostra-se 
tambem em um dos excellentes artigos que sobre objecto 
de serviço publico costuma publicar o Jornal do 
Commercio. 

Nesse artigo, que tem por epigraphe Emancipação 
das colonias do Estado, e foi publicado em 24 de Junho 
ultimo, lê-se: 

«Terceiro credito extraordinario acaba de pedir ao 
poder legislativo o ministerio dos negocios da agricultura. 
E' de 1.300:000$ este novo credito e destina-se á 
construcção de estradas e outros melhoramentos 
projectados nas colonias do Estado, que delles carecem 
para que possam ser entregues ao regimen commum ás 
demais povoações do Imperio, cessado de uma vez a 
especial administração a que se acham sujeitas e que em 
algumas tem sido protrahida além de todo o razoalvel 
limite. 

«Poremos de parte tudo o mais para observar 
desde já que si neste, como nos anteriores pedidos de 
credito, tem revelado o governo imperial a louvavel 
resolução de se não aventurar a despezas, que não hajam 
sido derretidas pelo unico poder competente para 
autorizal-as, não nos parece que semelhantes actos 
escapem inteiramente ao fundado reparo de se não 
harmonizarem com o pensamento que ressalta da 
exposição que do estado financeiro faz o ministerio da 
fazenda, no relatorio que sujeitou ha pouco ao parlamento. 

«Não foi debalde que uma das ultimas leis de 
orçamento estatuiu que á abertura de qualquer credito 
precedesse exame dos recursos do thesouro. 
Evidentemente a lei quiz acautelar que as previsões do 
thesouro pudessem ser pertubadas pela inopinada 
autorização de novas despezas. Esta excellente precaução 
não devêra ser sómente usada, si é que alguma vez o foi, 
com relação aos creditos aberto pelo poder executivo, mas 
a respeito de quaesquer operações desta natureza, 
porque, embora o poder legislativo seja competente para 
decretar despezas além das orçadas, não lhe basta ter a 
competencia senão que lhe é necessario conhecer de que 
meios se usará para occorrer aos novos encargos.» 

«No começo da sessão o ministerio da fazenda 
apresentou, com a sua proposta para o exercicio de 1881 
– 1882, a estimativa dos recursos do thesouro. Posto se 
não trate senão de uma estimativa devemos presumir que 
não seria sujeita ao parlamento no caso de não offerecer 
base algum tanto aceitaval par as deliberações legislativas. 
Occorre, entretanto, que após a apresentação da proposta, 
creditos extraordinario têm sido pedidos no valor 
approximado de 10.000:000$, o que quer dizer a decima 
parte mais ou menos da renda annual do Estado, e outros 
terão ainda de ser decretados, além de haver-se dado 
augmento consideravel de algumas verbas do orçamento 
actual pela intelligencia que se quiz dar ás leis de 23 de 
Junho e 31 de Outubro de 1879, combinadas para este 
effeito por uma interpretação nunca usada.» 

«Para limitar-nos aos encargos conhecidos, não 
nos referimos senão aos 10.000:000$ que vão pesar sobre 
os recursos do thesouro, e sobre 

os quaes uma só palavra se não depara nas estimativas a 
que alludimos.» 

«Ao que se reduzem, pois, semelhantes 
estimativas?» 

«Que valor podem ter previsões assim desmentidas 
em pouco mais de um mez?» 

«Não diremos que os creditos extra-orçamentaes, 
de que tratamos, se não destinem a reaes necessidades 
do serviço, nem que a administração pudesse prescindir 
delles; queremos antes acreditar que se pediu o 
strictamente indisponivel e inadiavel.» 

«Negocios ha de que o administrador é o melhor, 
senão o unico juiz; e fôra pelo menos arriscado tentar 
contrarial-o, quando elle, tendo ao seu dispôr todos os 
elementos de convicção, declara imprescindiveis taes ou 
taes despezas. 

«Algumas estão aliás autorizadas e a bem dizer não 
se trata senão de legalizal-as. 

«Mas foram sempre razões analogas que em 
numerosos exercicios motivaram o excesso da despeza 
votada, a ponto de reduzirem-se as estimativas do 
thesouro e as leis de orçamento a méras formalidades.» 

«Foi isso mesmo que nos trouxe ao estado de 
liquidar cada exercicio por meio de operações de credito, 
que vão gravando cada vez mais os orçamentos.» 

« Decretados pelo poder executivo ou pelo poder 
legislativo, os creditos extraordinarios são sempre creditos 
extraordinario; uns e outros pertubam igualmente o 
regimen orçamentario e impõem ao paiz sacrificios que já 
se vão fazendo intoleraveis. 

«Não basta de certo que os governos se abstenham 
de gastar além do votado; é preciso que procurem gastar o 
menos possivel, e sobre tudo que se limitem ao orçamento 
ordinario, prescindindo de propostas que tenham por fim 
alteral-o. 

«Melhoramentos a emprehender, ha muitos. 
«Não cremos, porém, que estejamos habilitados 

para attender, sem questão de tempo, a quantos poderiam 
impulsionar o progresso nacional.» 

«Estas reflexões não os applicamos a este ou 
áquelle pedido de credito. Serão todos excellentemente 
motivos, mas o certo é que, emquanto o parlamento corta 
por insignificantes verbas destinadas á instrucção publica, 
inquieta saber-se que só uma repartição  ministerial carece 
de 10.000:000$ para despezas com que, ha um mez não 
calculava a proposta do governo nem contavam as suas 
estimativas.» 

«Dir-se-ha que o actual ministerio recebeu a 
investidura do poder quando o exercicio já ia adiantado, e 
não é, portanto, responsavel pelo excesso da despeza 
autorizada sobre a despeza votada. Dir-se-ha que os 
creditos pendentes do parlamento attendem a 
necessidades que, sem prejuizo do regular andamento dos 
publicos negocios, não poderiam ser adiadas. Podem ser 
optimos estes argumentos; mas a verdade é que já o 
ultimo ministerio os tinha invocado a respeito do seu 
antecessor, e a opinião que isto presencia ha tanto tempo 
tem
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razão para desconfiar que não seja esta a ultima edição de 
taes escusas. 

«Quanto á providencia da emencipação das 
colonias nenhum reparo sobre ella faremos, antes 
folgamos por ver que afinal se reconhece a razão com que 
temos respeitosamente notado que alguns nucleos 
coloniaes hajam sido emancipados dentro de mezes, em 
quanto outros contam por annos a sua existencia debaixo 
da tutela administrativa.» 

«Entretanto, achando-se como se acham 
suprimidas todas as despezas com a entrada de 
immigrantes, com salario e medições de terras, e dispondo 
o governo da verba de 1.300:000$, consignada para os 
gastos da colonisação no exercicio de 1880 – 1881, não 
sabemos d'onde a necessidade de um novo credito para 
os trabalhos preparatorios da emancipação das colonias. 

«Na proposta apresentada pelo ministerio da 
fazenda as despezas da colonisação no exercicio de 1881 
– 1882 foram calculadas em 201:000$. Parece que não 
devendo ser maior a despeza de 1880 –1881, restam ao 
governo 1.100:000$ do credito ordinario para os applicar 
nos mencionados trabalhos. 

Ainda quando, pelas razões que o nobre ministro 
apresenta na exposição que precede a proposta de 
credito, deva soffrer reducção o calculado excesso de 
1.100:000$, nem por isso deixam de ser necessarias 
novas explicações do nobre ministro para que cesse a 
presumpção de que ha excesso na proposta.» 

Da exposição feita pelo nobre ministro collige-se 
que o credito comprehende todas as despezas precisas 
para a emancipação das colonias. 

Neste caso devemos esperar sobras não pequenas 
na verba votada para o actual exercicio, não sendo toda 
ella absorvida com os serviços que S. Ex. indica naquella 
exposição (lê): 

«Para os trabalhos exigidos pela emancipação das 
colonias, não póde bastar a verba de 1.300:000$ 
consignada pela lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879 
para as despezas da rubrica – Terras publicas e 
colonisação – no exercicio de 1880 – 1881. Semelhante 
verba destina-se a subvenções que ainda subsistem em 
virtude de contratos; ao pagamento do pessoal da 
inspectoria geral e das colonias não emancipadas; ao de 
algumas commissões de medição de terras, de cujos 
trabalhos tem resultado receita superior á sua despeza, e 
finalmente a serviços ordinarios de conservação.» 

Para esses serviços não são precisos todos os 
1.300:000$000. 

Alguns delles têm de continuar no exercicio de 1881 
– 1882, para o qual o nobre ministro pede sómente 
201:000$000. 

Pediria o nobre ministro credito mais avultado do 
que, pelas observações feitas, parece necessario, 
attendendo já que haveria na receita do exercicio corrente 
alguma diminuição em consequencia, por exemplo, da 
extincção do imposto de transporte, que abusivamente 
realizou-se? 

Era crescido o algarismo em que na proposta do 
orçamento foi calculado o producto deste imposto, e podia 
ser que, estando nas intenções do ministerio influir para 
sua abo- 

lição, que reduz os meios postos á disposição do governo 
para occorrer ás despezas no exercicio corrente, o nobre 
ministro elevasse a proposta, cuja adopção seria 
acompanhada da decretação de meios especiaes para a 
realização do novo serviço. 

Isto mais contribue para que examinemos o 
procedimento do governo, de que resultou a annullação do 
imposto. 

Para a adopção do imposto de transporte 
poderosamente contribuiu o nobre ministro da agricultura, 
e ainda quando desta questão se tratou em uma das 
ultimas sessões da camara dos deputados, S. Ex. declarou 
que assumia a responsabilidade delle embora devesse 
patentear que todos os novos impostos votados em 1879 
foram indicados pelo gabinete 5 de Janeiro. 

A arrecadação desse imposto havia motivado nos 
primeiros dias do corrente ano as lastimaveis scenas que 
estão na lembrança de todos. Apoiado no principio da 
legalidade, não desistiu o governo do cumprimento da lei. 

Sem que eu entre agora no exame das 
occurrencias de então, não posso deixar de reconhecer 
que, creado o imposto pelo poder competente, a lei devia 
ser executada. 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado.  
O SR. CORREIA: – Ora o que fez o actual 

ministerio, que aliás proclama nas discussões profundo 
respeito á lei? Annullou de facto a lei que creou esse 
imposto... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Acabou o vintem. 
O SR. CORREIA: – ...cuja revogação propoz, mas 

quase torna inutil no momento presente. 
O SR. BARROS BARRETO: – A revogação podia 

ter sido feita ha quatro mezes muito legalmente. 
O SR. CORREIA: – Porque, em vez de annularem 

de facto a lei, não deram os nobres ministros andamento 
ao projecto, que para a abolição do imposto, apresentou 
no começo da sessão um dos representantes da provincia 
do Rio de Janeiro? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. Baptista 
Pereira. 

O SR. CORREIA: – Estaria assim resolvida 
constitucionalmente a questão. Mas o governo, que 
reservou para o orçamento a revogação do imposto, com a 
clausula desde já, sem embaraçar-se com a approvação 
da medida já aceita pela commissão de orçamento da 
camara dos deputados, declarou, (singular meio para 
annullar uma lei!) declarou ao parlamento que esse 
imposto era incobravel... 

O SR. BARROS BARRETO: – Que não tinha meios 
de fazer cobrar... 

O SR. CORREIA: – ...quando o imposto estava 
sendo cobrado, quando a lei era mantida sem reclamação 
da população, que aguardava a decisão dos legisladores. 
Aboliu-se assim o imposto, para que todos os dias 
tenhamos a certeza do que vale o poder legislativo! E o 
ministerio, que se proclama respeitador da legalidade, 
annulla de facto uma lei, e reduz a renda do Estado por 
meio desconhecido e inadmissivel. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi para 
condemnar o 1.º de Janeiro. 

O SR. CORREIA: – As condemnações dos 
actuaes ministros aos actos de seus antecessores são 
tantas que, quando noto o que este respeito se passa, 
digo de mim para mim: si eu fora liberal e fizesse parte 
do primeiro ministério de uma situação liberal, havia de 
ter empenho em que meu successor não pertencesse 
ao meu partido. 

Muitos boas palavras para os ex-ministros, mas 
cada facto que vem á tela da discussão, ainda que 
incidentemente, encontra analyse acerba e prompta 
condemnação. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Os maiores 
accusadores dos actos do ministério são sempre os 
successores... 

O SR. CORREIA: – Trata-se de successores do 
mesmo partido. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas assim nunca houve; 
sempre havia uma solidariedade. 

O SR. CORREIA: – A respeito de palavras, os 
nobres ex-ministros devem estar contentíssimos; são 
cidadãos illustres e eminentes, seus méritos são 
proclamados a todos os ventos, a tuba está sempre 
prompta para os apregoar. Mas isto somente para o 
ar... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – ...sómente para dourar a 

apilula... 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas elles não 

a engolem. 
O SR. CORREIA: – Si essas palavras são 

sempre ditas pelos actuaes ministros em relação a seus 
antecessores, no momento em que se trata da analyse 
de actos, a censura afflictiva apparece. 

A falla do throno já o indicava. Como que se 
levantava uma espécie de barreira entre o ministério 
que se retirava e o que principiava... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem vintem, 
nem café. 

O SR. CORREIA: – ...e os factos posteriores o 
têm confirmado. Nenhum dos grandes actos do 
ministério passado, nem qualquer dos do menor 
alcance que apparece incidentemente nas discussões, 
deixa logo de provocar da parte de algum dos ministros 
actuas esta declaração: «não posso deixar de 
reconhecer que, por maiores que fossem os motivos 
que tiveram os meus illustres antecessores, este acto 
não encontra justificação a meu ver.» 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E' uma provocação 
constante. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vejam o que 
aconteceu com o café. 

O SR. CORREIA: – Esta questão tem de ser 
tratada no orçamento do ministério da fazenda. Em 
relação a este acto o procedimento foi o mesmo, 
verdade é que a censura é mais ou menos clara si 
tivermos de guiar-nos pela primeira ou pela segunda 
edição do discurso do nobre presidente do conselho, 
ministro da fazenda. 

 

Na primeira edição, mais resumido, o nobre 
ministro declara que não fará semelhante operação, e 
acrescenta; «de mais a mais sou egoista, si da 
operação resultar lucro para o thesouro, ninguém me 
agradece, e si resultar prejuízo não há censura que não 
caia sobre mim.» 

Na segunda edição, o que se vê? 
Perguntou o Sr. Deputado Andrade Pinto: V. Ex. 

acha que se deve fazer essa transacção? Não sei si a 
farei, respondeu o nobre ministro. Depois vem a tal 
razão do egoísmo. A censura é menos positiva. 

O SR. JUNQUEIRA: – A primeira edição é a 
verdadeira. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu si fosse o ex-
ministro da fazenda já tinha rompido há muito tempo. 

UM SR.SENADOR: – Está se enchendo de 
razão. 

O SR. CORREIA: – Eu não digo o mesmo que 
acaba de dizer o nobre senador por Minas Geraes. 

Si tocasse neste ponto, diria que, qualquer dos 
ex-ministros, ainda mesmo o nobre senador pelo 
Piauhy, deve tomar o facto em série consideração. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre ex-ministro da 
fazenda não embucha, não. 

(Há outros apartes.) 
O SR. CORREIA: – O nobre ex-ministro da 

fazenda e seus collegas do ministério de 5 de Janeiro 
procederão como entenderem mais acertado. 

Ao que neste momentome proponho é a indagar 
do nobre ministro da agricultura si, tendo o ministério 
annullado de facto um imposto, que estava a ser 
extincto legalmente, a reducção na renda, d'ahi 
proveniente, influiu para a elevação do credito pedido. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O imposto não 
estava para ser extincto; dependia do voto da camara e 
do senado; havia apenas o parecer de uma commissão.

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu não pago 
mais nenhum. 

O SR. CORREIA: – A comissão da camara 
pronunciou-se pela abolição do imposto desde já; todas 
as probabilidades indicam que, no mesmo sentido será 
o voto da camara; e, pelas discussões havidas nesta 
casa, persuadi-me de que o senado não recusaria a 
medida. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não apoiado. 
O Sr. Barão de Cotegipe dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Si há duvida, mais grave é o 

procedimento do governo; não no ponto da legalidade, 
mas no das finanças. 

A censura pela offensa á legalidade não diminue 
por ter de durar mais ou menos tempo o imposto 
annullado de facto pelos ministros. 

Dirá o nobre ministro: não expedi ordem alguma 
suspendendo o imposto, não se me póde apresentar 
acto mandando sobr'estar na execução da lei. 
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Mas nisso mesmo esta a significativa especialidade 
do caso. As palavras do presidente do conselho no 
parlamento provocaram da parte do contribuinte a 
resistencia á continuação do pagamento do imposto que 
se estava regularmente arrecadando; e motivaram outras 
palavras ao chefe de policia que,reunidas áquellas, deram 
o resultado de ficar uma lei sem execução por instigação 
do governo e consentimento de seus agentes. 

Podemos ser a isto indifferentes? 
Podemos olhar desattentamente para a nullificação 

de uma lei de impostos que, por esta fórma, tornou-se letra 
morta? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – D'aqui a pouco os 
negocioantes na alfandega não pagam imposto. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Qual a segurança de 
que tratando-se de outro imposto, o governo não faça 
perante as camaras declaração semelhante, que importe 
praticamente na revogação da lei? Hoje é um imposto que 
assim se lança por terra, amanhã o que será? O ministerio 
passado saltou por cima de muitas leis, rompeu 
importantes disposições legaes, mas não por palavras, não 
por meios sinuosos. ( Apoiados.) 

A affronta á lei feita alertamente pelo governo é um 
audaz ostentação que merece as mais emergência 
censuras, mas não torce a responsabilidade. 

Não sei, porém, o que pensar do ministério que 
profere palavras que tem o effeito de rasar a ler como os 
decretos do gabinete de 5 de Fevereiro; mas busca fugir á 
responsabilidade, limitando-se a palavras fataes, palavras 
que mais ilegível o já enfraquecido principio da legalidade. 

O SR. PRESIDENTE: – O desenvolvimento desta 
matéria, parece-me, seria mais bem cabido na discussão 
do orçamento. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Seria melhor esperar 
que estivesse presente o Sr. Ministro da fazenda. 

O SR. CORREIA: – Pensa o nobre senador que 
fallo nisto porque elle não está presente? 

Fallarei tambem em sua presença: mas isso não me 
dispensa de fazel-o quando posso dirigir-me ao nobre 
ministro da agricultura, em cuja dependência se acham as 
companhias de com as quaes se procedia á arrecadação 
do imposto. ( Apoiados.) 

Esta matéria tem todo cabimento na presente 
discussão. 

O SR. JUNQUEIRA: – Tem todo cabimento. 
O SR.LEITÃO DA CUNHA: – O imposto estava 

sendo cobrado muito regularmente; todo mundo pagava o 
vintem. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E o Estado recebia o 
producto. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Recebia? E' o que eu 
duvido. 

O SR. CORREIA: – Eu entendo o aparte do nobre 
senador pela Bahia, o Sr. Leão Velloso, convidando-me a 
deixar estas observações para quando estiver presente o 
Sr. Ministro da fazenda. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Parecia mais 
conveniente. 

O SR. CORREIA: – E' que o nobre ministro da 
fazenda, em sua qualidade de presidente do conselho, é 
quem da a verdade palavra do governo... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Não é por isto, e porque 
foi elle quem se enunciou a este respeito na camara. 

O SR. CORREIA: – ...e devemos ter mais confiança 
nelle do que no Sr. Ministro da agricultura.  

Agradeço ao nobre senador pela Bahia, o Sr. Leão 
Velloso, o haver-me lembrado isto; e recordo-me de um 
facto. 

O Sr. Leão Velloso dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – O nobre ministro da agricultura 

insistiu na discussão de orçamento para que a taxa 
addicional dos escravos figurasse na renda geral, e não na 
que tem destino especial. 

O nobre presidente do conselho, chegando á 
camara, disse: «A taxa addicional dos escravos não perde 
sua natureza, porque foi decretada posteriormente; deve 
voltar para o fundo de emancipação e ter destino 
especial.» Deu razões applicaveis á reducção dos 25% 
para a educação ilegível; e creio que o nobre ministro da 
agricultura conformou-se com isto. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – A razão foi outra; foi resolução tomada 
posteriormente, depois que se reconheceu a importância 
da receita.  

O SR. CORREIA: – Acha V. Ex. que foi só depois 
que a commissão da camara apresentou o trabalho sobre 
a receita o governo ficou habilitado para resolver este 
ponto? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ainda não tinha 
acabado o trabalho da commissão; depois é um saldo 
fictício: não há tal saldo. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E o juiz competente 
para isto é o poder legislativo. 

O SR. CORREIA: – Refiro-me ao discurso que o 
nobre ministro proferiu na 3ª discussão do orçamento da 
agricultura; disse S. Ex. (lê): 

«O desfalque a que se referiu o nobre deputado 
provém ainda do governo considerar como receita geral o 
excesso votado na sessão transacta da taxa de escravos.» 

«E' certo que a lei impoz em 1871 que o producto 
da taxa de escravos seria applicado á emancipação.» 

«Eu não contesto ao nobre deputado o que seria 
mais philantropico fazer, ou que seria, direi mesmo, mais 
respeitador da lei, porque, si circumstancias do paiz 
permittissem que o producto com o excesso votado da 
taxa de escravos fosse applicado á emancipação, seria por 
certo um passo dado pelo parlamento no sentido de 
apressar a emancipação; mas nós governo, nós poder 
legislativo, não devemos encarar esta questão financeira 
pelo modo por que a encarou o nobre deputado.» 

«Este imposto foi creado para uma certa e 
determinada somma. A lei não disse expressamente – 
esse imposto e todos os impostos addi-
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cionaes que a elle fossem votados serão destinados á 
emancipação. Seria preferível fazel-o; mas a camara se há 
de recordar de que, quando se discutiu esta matéria aqui, 
se disse que o excesso era destinada a auxiliar as finanças 
do Estado, era destinado a augmentar a receita geral; e 
todos reconhecem que elle veiu onerar consideravelmente 
os proprietários de escravos. Tudo faz crer que, si 
porventura não se tratasse das urgências do Estado, o 
excesso não seria votado. Pensamento do legislador foi 
lançar mais essa contribuição sobre os possuidores de 
escravos, porque o Estado tinha necessidade della para 
augmentar a receita geral. 

«Ora, si isto está consignado em lei, pôde-se dizer 
que houve infracção? Seria preferível por certo que a taxa 
completa, com o excesso votado, fosse destinado á 
emancipação; mas o pensamento do legislador foi votar o 
excesso para as exigências financeiras do paiz.» 

«Agora direi eu: achamo-nos em uma situação 
financeira tão prospera, ou mesmo tal que possamos 
dispensar desde já aquela parte da receita? Ninguém me 
dirá que sim.» 

O SR. BARÃO DE COTAGIPE: – Fallou muito bem. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Faz favor de ter o resto sobre isto? Ainda 
há um pedaço, que previne exactamente o que occorreu. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não é preciso. 
Não póde haver o que destrua aquillo que foi tão bem dito. 

O SR. CORREIA: – Este discurso foi proferido na 
sessão de 11 de Agosto, na 3.ª discussão do orçamento da 
agricultura. O parecer da commissão de orçamento sobre a 
receita foi apresentado a 26 de Agosto, quinze dias depois 
que o nobre ministro pronunciou estas palavras. 

Nestes quinze dias mudou-se a situação financeira 
do paiz? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Hei de mostrar a razão a V. Ex. 

O SR. CORREIA: – A razão não póde ser aceita.  
Trarei desta questão incidentemente provocado 

pelo aparte do nobre senador pela Bahia o Sr. Leão 
Velloso; ella tem cabimento no orçamento da repartição da 
agricultura, do qual em seguida a este credito temos de 
tratar; e então apreciarei as palavras do nobre ministro e 
as do nobre presidente do conselho em presença deste, 
que o illustre senador julga necessaria, com quanto eu 
estivesse disposto a contentar-me com a palavra do 
governo dita pelo nobre ministro da agricultura. 

Não querendo demorar as explicações que o nobre 
ministro entender dever dar ao senado acerca da proposta 
que fez; ponho aqui termo ás minhas observações. (Muito 
bem.) 

O SR. BUARQUE DE MACEDO ( ministro da 
agricultura): – Sr. Presidente, as observações feitas pelo 
honrado senador pela província do Paraná referem-se 
mais propriamente ao orçamento da agricultura, mas 
parece-me que 

é dever meu não deixar essas observações sem resposta 
desde já. 

O honrado senador entendeu que a proposta 
relativa á emancipação das colonias, redigida como esta, 
não ilegível o governo de fundar mais tarde novas 
colonias. O nobre senador entendeu perfeitamente  

A proposta. 
Sr. Presidente, o governo actual tendo o 

pensamento de emancipar as colonias, não pretende 
fundar outras; mas não póde por certo privar seus 
successores de procederem por fórma diversa. 

O honrado senador tem tanto menos razão em 
acreditar que o governo deveria na sua proposta inserir a 
prohibição de fundarem os futuros ministros novas 
colonias, quanto sabe perfeitamente que a existência de 
uma colônia do Estado é um facto meramente transitorio. 

Uma colonia do Estado não é instituição 
permanente. O governo, quaesquer que sejam as suas 
ideas, ainda que tenha opinião contraria a do actual 
gabinete, pode hoje emancipar uma colonia e fundar outra 
amanhã. O actual governo não pretende fazer 
absolutamente isto, é este o seu programma; mas ninguem 
se poderia convencer de que elle viesse vedar aos seus 
successores de proceder por fórma diversa. Portanto o 
honrado senador entendeu perfeitamente a proposta, mas 
assevero que não é nosso pensamento emancipar 
colonias do Estado para fundar outras. E' o que o actual 
governo não fará; trata sim de apressar a emancipação; 
porque as colonias teriam em todo o caso de ser 
emancipadas mais tarde, em período mais longo. O intuito 
do governo, pela emancipação desde logo, é fazer com 
que cesse a despeza considerável que se faz com este 
serviço. 

Perguntou ainda o honrado senador si, 
emancipadas as colonias. Desapparecem ou não os 
agentes de colonisação, e especialmente a repartição de 
terras e colonisação. 

Sr. Presidente, é certo que o serviço das colonias 
do Estado está a cargo dessa repartição; mas não é esse 
o ilegível trabalho que lhe cabe. Tambem está 
encarregada da parte criativa á discriminação do domínio 
publico do domínio particular. E' pensamento do governo, 
já consignado em um projecto de lei que será presente, em 
um dos proximos dias, á camara dos deputados, converter 
aquella repartição e em repartição especial de terra. 

Conclue, portanto, do que tenho dito que a 
repartição não desapparecerá. E' possível que se reduza o 
seu pessoal; mas, si o governo levar por diante o projecto 
de reforma da lei de terras, como se acha concebido, a 
repartição terá de continuar. 

Accresce que, senão como repartição, ao menos 
com agencia, o governo desta não prescinde com o fim de 
estabelecer a propria emigração expontanea, embora não 
trate mais da conservação das colonias do Estado. Para o 
fim a que me refiro é imprescindivel conservar, ao menos, 
uma agencia de colonisação. 

Que papel se reserva o governo em matéria de 
colonisação? A este respeito já, quer no senado, quer na 
camara dos deputados, tenho enunciado da maneira mais 
clara o pensamento do governo. 

O papel do governo é promover, quanto em si
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couber e nas forças do orçamento, todos os meios 
indirectos para estabelecer a colonisação, ir pouco a pouco 
dispensando os auxilios directos, até que possam ser 
absolutamente supprimidos. Esta politica tem sido varias 
vezes manifestada parlamento. 

O honrado senador pelo Paraná acreditou que 
tendo o governo pedido o credito de 201:000$ para a verba 
– Colonisação – no exercicio de 1881 a 1882, faria igual 
dispendio no exercicio de 1880 a 1881; e que, portanto, se 
poderia economisar mais de 100:000$ na verba do 
exercicio corrente. A este respeito leu S. Ex. um artigo de 
fundo do Jornal do Commercio; mas S. Ex. esqueceu-se 
de ler o artigo que em resposta publicou o Diario Official; si 
o tivesse feito, ver-se-hia que tanto o Jornal do Commercio 
como honrado senador não têm razão. As apreciações 
foram de tal natureza, que o próprio Jornal do Commercio 
não replicou ao Diario Official, reconhecendo a 
procedência das razões que induziram ao governo a pedir 
um credito para emancipar as colonias. 

A emancipação das colonias não se poderá 
effectuar de um momento para outro. A primeira medida 
que se deve realizar é a construcção de estradas, o que 
não se faz de repente. São precisos talvez dous exercicios 
para que o resultado se consiga; e entretanto o governo 
necessita da verba do orçamento para satisfazer 
obrigações que contrahiu na manutenção da colonisação 
official, e de que não tem pedido, nem póde prescindir. 

Em segundo logar o nobre senador deve ver que 
não será fácil emancipar todas as colonias com o credito 
de 1.300:000$, pedidos nesta proposta. O que se segue d' 
ahi é que o governo conta com parte da verba que se acha 
no orçamento vigente para applicar ás despezas correntes 
do serviço da colonisação, serviço que é ao mesmo tempo 
da natureza daquelle que o governo vai realizar para 
emancipação das colonias, não se podendo por isso 
facilmente discriminar o que é especialmente destinado á 
manutenção das colonias do eu se destina á sua 
emancipação. As despezas que se tem de fazer pelo 
credito que ora se discute, póde o nobre senador verifical-
as pela demonstração que acompanhou o mesmo credito, 
na qual estão especificadas todas as verbas de despezas 
que o governo pretende effectuar para a emancipação. 
Nada ahi há de arbitrario; tudo está prevenido na 
demonstração que está impressa e annexa á proposta do 
governo. 

Senhores, eu, acostumado a admirar os talentos do 
honrado senador, achei-me sorprezo quando vi S. Ex. de 
uma maneira quase brusca saltar da discussão do credito 
destinado á emancipação das colonias para o imposto 
denominado do vintem, não porque o assumpto não fosse 
cabido, desde que na discussão de um credito, presumo 
eu, todos os assumptos politicos são permittidos; mas 
porque o nobre senador, procurando um élo tão 
desnaturado que não podia deixar de sorprender-me, 
perguntou-me si o governo já tinha pedido para a 
emancipação das colonias um algarismo maior do que o 
necessário, contando com a suppressão daquelle imposto.

Confesso, Sr. Presidente, que observei até nos 
semblantes de alguns dos nobres senadores a mesma 
sorpreza que dominou em meu espirito, porque não só na 
vejo relação alguma entre o imposto do vintem e a 
emancipação das colonias, como não pode comprehender 
qual foi o fim do nobre senador perguntando si eu havia 
pedido uma verba superior á necessaria, contando já com 
a diminuição de receita. 

O SR. CORREIA: – E' que V. Ex. não attende a que 
autorizam-se operações de credito para despeza. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO ( ministro da 
agricultura): – Que despeza? Não se poderão fazer 
operações de credito, senão para este fim determinado. 

Eu comprehenderia que o nobre senador me 
perguntasse: « Pedis uma somma inferior á necessaria, 
contando já com a diminuição de receita? Mas perguntar-
me «Pedistes somma superior á necessaria, contanto já 
com a diminuição de receita? «Não vi nisto senão um 
recurso a fortiori para discutir o imposto do vintem; S. Ex. 
quis aproveitar minha presença nesta casa, para isso, e 
apressou-se em fazel-o. 

O SR. CORREIA: – Eu não precisava recorrer a 
essa meio desnaturado, de que V. Ex. fallou, si elle não 
viesse naturalmente. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu já disse que achava permittida a 
discussão; mas V. Ex., argumentando com o credito da 
emancipação, concluiu que o governo teria pedido uma 
somma superior á necessaria, porque a receita diminue. 

O SR. CORREIA: – Tem as operações de credito 
que lhe concede esta proposta. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não seria razão para pedir maior somma. 
Eu, não podendo distrahir para outro fim o producto dessas 
operações de credito, havia de pedir a somma necessaria 
quer o imposto do vintem fosse supprimido ou não. 

O SR. CORREIA: – Si V. Ex. tivesse os meios 
ordinários, não precisava de operações de credito; mas os 
meios ordinários dimuem com a supressão desse imposto. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O nobre senador, a quem tenho respondido 
na parte relativa á emancipação das colonias, fez algumas 
censuras ao governo pelo facto do nobre Sr. Presidente do 
conselho ter-se em um discurso referido ao imposto de 
transporte urbano não podia continuar a vigorar por ser um 
imposto incobravel. Pareceu a S. Ex. que essa declaração 
do nobre presidente do conselho era uma revogação 
especial, desconhecida, da lei que creou aquelle imposto. 
Comquanto eu não deseje entrar em grande 
desenvolvimento sobre este assumpto, devo dizer ao 
nobre senador que a expressão – incobravel – de que se 
serviu o nobre presidente do conselho, não só não podia 
importar revogação da lei, e isto não preciso declaral-o ao 
senado, como não teve por certo a significação que o 
nobre senador lhe deu 
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Senhores, o nobre presidente do conselho, tendo 
concordado com a suppressão do imposto denominado do 
vintem, em primeiro logar não contribuiu, como acredita o 
nobre senador, para reduzir a receita do Estado, por isso 
que, desde que no exame da proposta de receita a 
commissão respectiva verifica, de accordo com o governo, 
que há um saldo, o primeiro dever do legislador é por certo 
diminuir os impostos. 

Neste ponto merece-me que não há duas opiniões. 
Desde que a commissão de orçamento declarou ao 

governo que podia haver um saldo de mil e tantos contos, 
saldo que se poderia ainda elevar, o dever do governo era 
procurar reduzir aquelles dos impostos que não fossem 
bem aceitos ou que fossem mais vexatorios para a 
população. O governo portanto, embora entre os membros 
do gabinete houvesse o ministro da agricultura que aceitou 
nessa materia a mesma responsabilidade que teve o nobre 
ex-ministro da fazenda... 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. teve a iniciativa.
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Perdôe-me, não tive a iniciativa; isto para 
mim é uma novidade... 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – O imposto veiu da 
outra camara, como devia vir, e foi V. Ex. relator da 
commissão de orçamento. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não estou contestando esse ponto. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Pelos documentos 
officiaes V. Ex. teve a iniciativa. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – A iniciativa foi da commissão; mas de 
commum accôrdo com o governo. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. era relator da 
commissão de orçamento. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não estou dizendo o contrario ao nobre 
senador, deixe-me continuar. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Como V. Ex. está 
declinado da iniciativa... 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – tive iniciativa, porque quem apresentou a 
idéa foi a commissão de orçamento. 

O SR. RIBEITO DA LUZ: – Aquellas palavras do 
Sr. ex-ministro da fazenda já descobriram uma verdade. Si 
elle rompesse todo o véo... 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Qual é a verdade? A iniciativa foi da 
commissão de orçamento, não podia ser do governo; qual 
é a verdade que não estivesse já conhecida? 

Desde que a commissão do orçamento entendeu 
este anno que podia supprimir alguns impostos pelo facto 
de haver um saldo na receita, o governo não podia recusar 
a isso seu assentimento. Ora o nobre presidente do 
conselho, tratando de justificar a necessidade de supprimir-
se o imposto, externou a opinião de que esse imposto lhe 
parecia incobravel. 

E a razão é muito simples, Sr. presidente, desde 
que o imposto era arrecadado pelas companhias de bonds 
e que o contribuinte não qui- 

zesse pagal-o, haveria necessidade da intervenção da 
força publica, e este creio que está geralmente 
condemnada, e a ella o governo não teria de soccorrer-se. 
Não podia esse imposto ser pago pelos meios fiscaes 
ordinários, e foi neste sentido que o nobre presidente do 
conselho empregou a expressão – incobravel. 

Essa declaração do nobre presidente do conselho 
era apenas a justificação da medida a que elle havia 
adherido. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Si foi justificação, é a 
mais infeliz deste mundo. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Portanto, Sr. presidente, em que é que esta 
declaração importa uma revogação de lei? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Está revogada de 
facto. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Perdóe-me V. Ex.; não póde estar 
revogada. Desde que se propõe no parlamento a 
suppressão de qualquer imposto e que o governo ou a 
commissão trata de justificar essa suppressão, as palavras 
do governo ou da commissão jámais poderiam importar 
revogação da lei; para que ella fosse revogada era preciso 
o assentimento das duas camaras e da corôa. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. não póde 
negar que o imposto estava sendo cobrado muito 
regularmente. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Portanto, Sr. presidente, esta expressão do 
honrado presidente do conselho... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E’ a mais indiscreta que 
tem partido do ministro da fazenda. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...não importa por fórma alguma a 
revogação da lei. Ella não foi mais do que a justificação da 
medida a que S. Ex. havia adherido. 

Por outro lado, senhores, dizem os nobres 
senadores que o imposto estava sendo cobrado 
regularmente. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sim, Senhor. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Não se póde em rigor dizer isto. O imposto 
na linha de Botafogo, em parte mesmo da linha da Villa 
Isabel não era pago pelos contribuintes. 

O SR. GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – As companhias deixavam muitas vezes de 
receber o imposto para que não houvesse uma luta com 
este ou aquelle passageiro, e pegava-o de sua algibeira. 
Nestas condições não se póde dizer que o imposto estava 
sendo cobrado regularmente. 

Mas esta não é a questão. O facto a que os nobres 
senadores se referiram foi a presumida revogação da lei, e 
esta, peço licença para insistir, não se deu por fórma 
alguma pelo facto de ter o nobre presidente do conselho 
emittido uma opinião com que justificava a adhesão que 
presta á medida proposta pela commissão. 
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O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. O imposto 
é incobravel pelos meios fiscaes. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Sr. presidente, o nobre senador alludiu 
á declaração que fiz na camara de que a taxa 
addicional votada na sessão transacta sobre os 
escravos tinha um fim especial, que foi auxiliar a 
receita do Estado. 

E' certo, Sr. presidente, que mais tarde o nobre 
presidente do conselho disse no senado, que 
concordava com a medida da commissão, que abria 
mão desta taxa addicional afim de que o producto do 
imposto dos escravos fosse exclusivamente applicado 
é emancipação. Mas, em que, senhores, houve 
contradicção na minha declaração e nesta do nobre 
presidente do conselho? 

Quando eu fiz esta declaração na camara dos 
Srs. deputados o governo ainda não conhecia nem 
havia feito a revisão da proposta da receita, não podia 
saber até que ponto poderia contar com o respectivo 
saldo. 

Pela proposta o nobre senador havia de ver que 
existia um deficit. Feita a revisão da receita, a 
commissão propoz ao governo applicar a propria taxa 
addicional deste imposto á emancipação, e justificou a 
sua medida fazendo ver ao governo que havia um 
saldo no artigo da receita de lei do orçamento. A' vista 
desta ponderação o governo assentiu á proposta da 
commissão. 

Parece, senhores, que um facto desta ordem, 
occorrido 15 dias depois da minha declaração, nada 
tinha de extraordinario nem podia ser motivo de 
reparo, tanto mais que o nobre senador ha de 
encontrar, ou no discurso que proferi por occasião da 
2ª discussão do orçamento ou nesse a que se referiu, 
mas presumo que foi na 2ª discussão, porque o nobre 
senador disse que tudo havia lido, ha de encontrar a 
minha declaração em seguida á sustentação desta 
medida, declaração em que se lê o seguinte: 

«Que logo que as circumstancias financeiras do 
Estado o permittirem o governo será o primeiro a 
aconselhar que esta taxa addicional tenha applicação 
á emancipação.» 

O facto deu-se mais depressa do que se 
esperava, talvez; 13 dias depois a commissão de 
orçamento apresenta o seu projecto de receita e nelle 
mostra ao governo que ha um saldo no orçamento, 
saldo que permittia fazer applicar a taxa addicional ao 
fim que a lei de 1871 destinára. Portanto o acto do 
governo não só é digno antes de louvor do que de 
censura, como a declaração do nobre presidente do 
conselho feita ha 15 ou 16 dias depois da que fiz na 
camara dos deputados, quando não era conhecido o 
projecto de recita apresentado pela commissão, não 
póde em cousa alguma estar em contradicção com a 
declaração do ministro da agricultura, muito mais tendo 
elle acrescentado que logo que as circumstancias 
financeiras o permittissem o referido imposto seria 
applicado á emancipação. 

Das notas que tenho creio haver respondido ás 
observações feitas pelo nobre senador pela provincia 
do Paraná. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não pretendia entrar 
neste debate; mas, pela discussão havida, sinto-me 
embaraçado no modo por que devo dar o meu voto á 
proposta do governo. As despezas com a colonisação 
têm subido a ponto tal que todos estão concordes em 
que é preciso reduzil-as; este é o pensamento que 
domina as camaras, que domina a imprensa, que 
domina o paiz todo. No entretanto o nobre ministro, 
que aceitou essa verba muito reduzida para o exercicio 
futuro, a verba de 201:000$ para as despezas a fazer-
se com as terras publicas e colonisação, apresentou-
nos agora uma proposta de mais de 1.300:000$ para 
os actos preparatorios á emancipação das colonias do 
Estado. 

Eu, Sr. presidente, não dou o meu voto á 
proposta concebida nestes termos, porque entendo 
que este vago de actos preparatorios, bem que 
fundados na exposição apresentada pelo nobre 
ministro... 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Na demonstração. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...na demonstração (ha 
muitas especies de demonstrações) que acompanhou 
sua proposta, não nos póde satisfazer. Eu darei o meu 
voto para uma quantia que o governo pedir para 
emancipar definitivamente as colonias do Estado... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...mas nunca para actos 

preparatorios, que não obrigam a cousa nenhuma, que 
não têm limite, nem no tempo, nem em circumstancia 
alguma. 

E depois que o nobre ministro respondeu ao 
honrado senador pelo Paraná mais me corroborei 
nesta opinião. (Apoiados.) 

S. Ex. acaba de dizer que o governo actual tem 
opinião fundada de não estabelecer novas colonias por 
conta do Estado, que o nobre senador pelo Paraná 
interpretou perfeitamente a proposta do governo 
assim, mas deixando ao mesmo governo, como 
entidade que não morre, o direito de no futuro 
estabelecer novas colonias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – E’ contra isto que me 

levanto. O senado não deve conceder semelhante 
credito, neste vago, indefinido e arbitrario que quer o 
nobre ministro; o senado só tem uma justificativa para 
o seu voto, e é determinar positivamente nesta 
proposta que no futuro não se creem novas colonias  
por conta do Estado. 

E depois, senhores, de que serve toda a 
discussão havida sobre esta materia, tudo quanto se 
tem dito, os argumentos que se têm accumulado, as 
longas listas das quantias que se têm despendido, si o 
governo, no dizer do ministro da agricultura, fica 
armado com a faculdade de no futuro fundar novas 
colonias, e nos arrastar a immensas despezas, e 
depois de gasto o dinheiro, como soe fazer o actual 
ministerio, há de vir pedir credito, dizendo que é para a 
despeza feita, collocando o legislador entre a espada e 
a parede: ou deixar que nos balanços 
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figurem essas despezas em aberto, de um modo 
irregular, ou votar os fundos. 

Conseguitemente a proposta do nobre ministro 
precisa de ser emendada; e a emenda neste ponto é 
eliminar a palavra preparatorios. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor. 
O SR. JUNQUEIRA: – Nós votamos a quantia 

que apenas foi mister effectivamente para a 
emancipação das colonias que fazem parte da 
demonstração que uniu o nobre ministro na camara dos 
deputados á sua proposta. 

Presentemente tem S. Ex. á sua disposição a 
quantia de 1.300:000$. Ora, todo o mundo 
comprehende que não se póde de repente passar de 
um serviço mais largo, de um estado em que se gasta 
muito dinheiro, para um estado resumido e acanhado. 

Como é que o nobre ministro, pedindo credito de 
201:000$ para o futuro exercicio, não se julga bastante 
dotado neste exercicio com a verba de 1.300:000$? Por 
outra: si o nobre ministro entende que presentemente 
póde fazer o serviço regular da colonisação com a 
verba de 1.300:000$, como é que de repente S. Ex. 
reduz o serviço a uma verba de 201:000$? 

Quero dizer que esses actos, que o nobre 
ministro chama preparatorios, devem estar preparados 
de longa mão. 

O nobre ministro tem expedido muitos actos 
neste sentido, tem-se tornado notavel por querer 
restringir as despezas com as colonias. 
Conseguintemente no actual exercicio essas suas 
medidas e providencias hão de surtir o desejado effeito, 
e os 1.300:000$, votados para o exercicio actual, 
devem deixar bastante margem para S. Ex. praticar os 
actos, que chamou praparatorios, para emancipar as 
colonias. 

Pois então depois de todas essas despezas que 
temos feito neste serviço, depois de tão largas sommas 
despendidas com a colonisação, há de o senado votar 
creditos ás cegas, englobadamente uma quantia desta 
ordem para fazer-se estradas, porque a demonstração 
consiste principalmente em enumerar as quantias 
precisas para abrir estradas, para unir as colonias aos 
centros consumidores, e quer-se que votemos dentro 
deste vago, deste indefinido? 

Temos gasto muito dinheiro com a colonisação; 
têm sido fundados alguns nucleos, com os quaes se 
despenderam immensas quantias; e o nobre ministro 
não  assumiu perante o parlamento, nem quer assumir, 
a responsabilidade de acabar com essas colonias em 
um prazo dado. E vamos conceder este credito sem 
que saibamos si se ultimarão estes actos preparatorios, 
sem que saibamos quando se emanciparão de facto 
essas colonias? E’ isto votar o desconhecido; depois de 
todos esses creditos que nos têm sido pedidos, que 
importaram em perto de 14.000:000$, que  pesam 
sobre o orçamento, sobre o exercicio actual, vamos 
votar mais esses 1.350:000$, completamente ás 
cegas? 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Portanto, hei de mandar á 

mesa uma emenda. A proposta deve ficar redigida 
assim: «Fica aberto ao ministerio da agricultura um 
credito de 1.350:000$, para o fim de  

emancipar as colonias do Estado.» Não é para actos 
preparatorios, é para o fim de emancipar de uma vez as 
colonias do Estado; e deve-se acrescentar no fim: «Fica 
prohibida a creação de novas colonias por conta do 
Estado.» 

O SR. CORREIA: – Esta de accôrdo com o 
pensamento do nobre ministro. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O governo não podia propôr isto. 

O SR. JUNQUEIRA: – Podia; si este é o 
pensamento do nobre ministro; si o governo actual 
quizesse isto que agora proponho, podia tomar a 
iniciativa, já que a toma em tanta cousa, para offerecer 
uma proposta em termos de ser approvada sem 
levantar essas duvidas. 

O nobre ministro póde ser muito viavel, e creio 
que o seja; mas qualquer circumstancia extraordinaria 
póde influir na sua vida politica, e termos outro ministro 
da agricultura que queira de repente crear 10 ou 12 
colonias. O antecessor de S. Ex. creio que tinha idéas 
inteiramente oppostas. Bem se vê que póde haver uma 
restauração, e neste caso lá se vão as idéas do nobre 
ministro actual. 

O nobre senador pelo Paraná questionou 
perfeitamente ao nobre ministro sobre differentes 
pontos, uma vez que S. Ex. pede que seja votada pelo 
senado mais essa quantia. 

O nobre ministro quiz fazer certamente uma 
bonita figura na camara dos deputados, pedindo 
sómente para o exercicio vindouro os 201:000$. Mas 
permitta-me S. Ex. que lhe diga que a proposta de 
1.350:000$ applica-se tambem ao serviço da 
colonisação, destina-se á abertura de estradas para 
estabelecer communicação entre as colonias e os 
centros de commercio, entre a produção e o consumo, 
e entretanto S. Ex. entende que póde estender esta 
despeza ao exercicio futuro! 

Desta fórma haverá dous creditos para regerem 
o mesmo serviço no mesmo exercicio! 

O nobre senador perguntou ao nobre ministro 
quaes são as suas idéas a respeito desse serviço; o 
que pretende, por exemplo, o nobre ministro fazer 
quanto á repartição de terras publicas e colonisação, 
que tanto pesa sobre o erario.  

O nobre ministro respondeu, que o governo 
pretende attender propriamente ao serviço dentro das 
forças do orçamento. E’ a promessa que fazem todos 
os governos, que depois vêm pedir creditos 
extraordinarios, demonstrando que estavamos 
completamente illudidos. 

Si o nobre ministro adoptasse uma politica a este 
respeito differente daquella até agora seguida, o tivesse 
respondido francamente ao que neste estivesse 
occupando agora a sua attenção. 

O nobre ministro devia ter logo delineado um 
plano de reforma das colonias de modo que não 
estivessemos ameaçados de despezas inuteis nesse 
ramo de serviço publico, que importam em exigir-se 
impostos que são um producto do suor dos Brazileiros. 
E’ preciso nunca esquecer que estes impostos pesam 
sobre nossos patricios, sobre a população laboriosa, 
para não estarmos fazendo quanta cousa vaga e 
phantastica ha em relação a colonias de estran- 
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geiros. O nobre ministro devia dizer: «Não podemos dar 
aos colonos mais do que damos ao resto da 
communhão brazileira.» 

Não é conveniente collocar os colonos em uma 
posição melhor do que aquella em que se acha 
collocada a grande generalidade dos brazileiros. 

Quanrto aos 1.350:000$, o nobre ministro disse 
que não podia prescindir delles, porque havia contratos 
a que era preciso attender. 

Li ha poucos dias uma publicação editorial do 
Jornal do Commercio, em que se critiva com alguma 
razão ter o nobre ministro apenas pedido 201:000$ para 
o exercicio futuro, demonstrando-se que o governo 
ficaria muito embaraçado com esta reducção de verba. 

Mas o nobre ministro diz que tem contratos. Eu 
tinha noticia de um contrato feito com uma sociedade 
hamburgueza de colonisação, que traz a despeza de 
85:000$ annuaes; parecia-me que não existiam outros 
contratos pendentes. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Ha outros. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre antecessor de V. 
Ex. acabou com alguns desses contratos; creio que o 
nobre ministro tem tambem cortado alguns, de maneira 
que estou persuadido que não existem contrates senão 
em pequena escala, que não podem trazer sérias 
exigencias ao thesouro. 

Ora, os 1.300:000$ parecem-me, portanto, 
sufficientes  para satisfazer-se a alguns destes 
contratos, para se pagar a essa repartição de terras 
publicas e colonização, para alguma despeza com 
colonos ou emigrantes que aqui chegarem, e fazer 
algumas das estradas, não todas que o nobre ministro 
pede na sua chamada demonstração: assim ficavam as 
cousas conciliadas. Mas não; damos os 1.300:000$ no 
orçamento, e vamos votar agora outro tanto ou mais de 
credito extraordinario justamente para esse serviço, que 
não é uma cousa extraordinaria, e sem ainda se tratar 
de definitiva emancipação. 

Fallemos claro: é meio de gastar dinheiro com 
essas colonias, e o governo não assume 
responsabilidade nenhuma para com o parlamento; diz: 
«Dai-me mais essa quantia, porque preciso della para 
actos preparatorios para emancipação.» 

Ora, actos preparatorios são todos os meios 
conducentes á emancipação futura; por consequencia, 
o governo não nos promette nada de positivo; havemos 
de gastar o dinheiro, passando a proposta como está, e 
as colonias hão de permanecer, pesando sobre o 
thesouro. Si no anno seguinte o nobre ministro occupar 
ainda esta cadeira, como eu desejo, e si lhe 
perguntarmos: «O que fizeste desse dinheiro?» 
naturalmente responderá: «Gastei-o em actos 
preparatorios; mandei construir estradas, igrejas, 
escolas, etc.» E si ainda lhe perguntarmos: «Essas 
colonias continuam pesando sobre o Estado»? Nos 
responderá: «Sim, porque os actos preparatorios não 
estão completos.» Eu, portanto, voto contra. O governo 
não póde gastar esse dinheiro sem consideral-as 
emancipadas, porque essas colonias já perduram ha 
muitos 

annos, já se tem gasto muito dinheiro com ellas. 
Si o nobre ministro fizer um aviso prévio 

declarando que ellas vão ser emancipadas, enviando-
lhes a quota que lhes é destinada, e marcando prazo, 
S. Ex. verá que no fim delle as colonias se considerarão 
emancipadas. O que é preciso é acabar com essa 
tutela. Isso é um futuro desastroso, pois não podemos 
condemnar o Brazileiro a um trabalho insano e a pagar 
impostos, para fazermos presente áquelles que querem 
ser nossos hospedes, e hospedes tão pesados. 
(Apoiados.) 

E’ essa a politica que S. Ex. poderá inaugurar; 
inaugure-a, e tudo será feito. Poderá haver alguma 
reclamação; mas isso ha de passar, e tudo entrará em 
seus eixos naturaes. 

O nobre senador pela provincia do Paraná 
tambem entrou em uma questão que julgo muito 
importante e muito pertinente, tanto mais quanto 
estamos tratando com o nobre ministro da agricultura, 
que tem a seu cargo os transportes e a viação publica. 
Temos de dar credito. Quando se trata de conceder ao 
governo meios de ter força publica e ter dinheiro, á 
questão de confiança apparece, ainda que não seja a 
confiança partidaria, mas sim a moral e governamental. 
E’ licito, pois, investigarmos quaes os planos do 
governo; e assim é muito pertinente a questão trazida 
pelo meu nobre amigo, sendo de mais a mais uma 
questão ilegivel, como é o assumpto do imposto de 
transporte nos carros denominados bonds. 

O nobre ministro reconhecendo a competencia 
do debate nessa occasião... 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não contestei. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...todavia disse que não 
tinha tido a iniciativa na apresentação desse imposto. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu declarei que a commissão de 
orçamento é que o tinaa apresentado em tempo. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas disse que a inicitiva 
não tinha sido sua. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu corrigi immediatamente a phrase. 

A inicitiva foi da commissão, de que eu era 
relator. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu vejo em muito 
discurso proferido a respeito desta materia na camara 
dos Srs. Deputados, discurso do nobre presidente do 
conselho, o seguinte (lê): 

« O Sr. Buarque de Macedo (ministro da 
agricultura): – Eu tomo a responsabilidade; mas devo 
dizer que nãop ha um só imposto que não fosse 
indicado pelo ministerio passado.» 

Não ha, portanto, duvida de que o honrado 
ministro aceitou as idéas do ministerio passado sobre 
novos impostos. A apresentação devia ser na camara 
dos deputados e por iniciativa de algum ou alguns de 
seus membros. Essa é a iniciativa constitucional; mas a 
pessoal foi do nobre ex-ministro da fazenda, segundo a 
declaração que li. 
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O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Eu trabalhei de accôrdo com o 
ministerio. 

O SR. JUNQUEIRA: – V. Ex. ha de dizer-nos em 
que lei vivemos. 

Ha pouco não era iniciativa sua, depois o foi, e 
agora é accôrdo. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Trabalei de accôrdo. E’ para corrigir a 
phrase, porque o governo não teve nem pode ter a 
iniciativa do imposto na camara. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não se trata da iniciativa 
constitucional. 

O governo não podia tel-a pela Constituição, 
porque a iniciativa compete á camara. O nobre ministro 
da agricultura era relator da commissão de orçamento 
na camara dos Srs. Deputados; essa commissão tomou 
a iniciativa (esse é o facto historico) de apresentar esse 
imposto. 

O que agora resta a deslindar é quem teve a 
iniciativa individual. O nobre ministro disse na camara 
que essa iniciativa foi do governo, e nem isso está mal 
ao goveno; mas é facto historico, que cumpre registrar. 

O que é verdade é que o nobre ministro da 
agricultura e seus companheiros naquella commissão 
assumiram a responsabilidade, tornaram-se autores 
perante o publico de semelhante imposto, e o nobre ex-
ministro da fazenda, o Sr. Affonso Celso, ha pouco 
disse que não tinha tido a iniciativa, e que, pelo 
contrario, ella fôra do nobre ministro da agricultura. 

Ora, até certo ponto é uma questão indifferente 
para nós, mas não o é pelas consequencias que 
estamos vendo. 

Esse imposto, que nasceu de uma commissão 
presidida pelo nobre ministro da agricultura, e que foi 
percorrendo seu caminho, como todos os impostos, é 
agora, de repente, extincto, revogado pelas palavras 
proferidas pelo nobre presidente do conselho na 
camara dos Srs. Deputados. A historia não póde julgar 
indifferente que fosse o nobre ministro da agricultura ou 
outro que tivesse a iniciativa delle. E’ preciso que isto 
fique claro, porque o povo precisa ter confiança em 
seus homens publicos, precisa saber até que ponto 
póde contar com a sua coragem civica  e sua 
tenacidade. Eu não faço a apologia do imposto 
chamado do vintem, conheço que por falta de trocos 
póde-se tornar um pouco vexatorio á população. 

Mas o que lamento, e commigo lamentarão 
todos, é que, em nome do governo, sem necessidade 
alguma, se houvesse accumulado sobre semelhante 
imposto, tantos epithetos, se houvesse procurado 
tornalo odioso, como se tornou declarando-o incobravel 
e altamento vexatorio. 

UM SR. SENADOR: – E se houvesse revogado 
a lei. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas diz o nobre ministro 
da agricultura isto: «Vós não apresentais um acto do 
governo pelo qual este imposto fosse revogado.» 

Sim; nós não apresentamos acto positivo 
suspendendo, o que seria melhor; mas, si as palavras 
do nobre presidente do conselho foram estas que 
constam do seu primeiro discurso, e  

Do segundo, que aqui está, não póde haver 
condemnação mais formal (lendo): 

«Quando ao imposto de vvinte réis, repito, me 
parece incobravel. Não poderia ser jámais senão um 
imposto voluntario, porque não é possivel que o 
governo tenha um soldado de policia em cada governo 
tenha um soldado de policia em cada bond para tornar 
efficaz a arrecadação do imposto.» 

«A pratica tem mostrado a verdade de que tenho 
affirmado. Tem pago o imposto a população que 
obedeceu á lei e é inspirada sómente pelo sentimento 
de seu dever. E’ por isso que, condemnando 
severamente os acontecimentos do 1º de Janeiro, sinto-
me feliz por ser cidadão de um paiz onde é possivel a 
arrecadação de um imposto em taes condições. 

«O SR. CARLOS AFFONSO: – O Sr. Ministro da 
agricultura que responda a V. Ex.» 

«O SR. MARTINHO CAMPOS: – A idéa foi do 
governo.» 

« O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu tomo a responsabilidade; mas devo 
dizer que não ha um só imposto que não fosse indicado 
pelo ministerio passado.» 

«O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Desta maneira não podemos servir utilmente o paiz. Si 
uma maioria que apoia um imposto, e verifica mais 
tarde que é elle inconveniente, não póde declarar que 
se enganou, tudo que se fizer de mau não poderá ser 
revogado senão pelos que não tomaram parte na 
deliberação: creio que é uma virtude reconsiderar os 
proprios actos e emendal-os. Eu tambem apoiei o 
gabinete passado, e, portanto, posso dizer que tive a 
responsabilidade de seus actos; mas o imposto 
estudado mostra que é incobravel. Pergunto eu: si a 
população da côrte não quizer pagar o imposto, si cada 
passageiro disser que não tem os vinte réis, o que se 
ha de fazer? O governo expellirá o passageiro do bond? 
Prendel-o-ha? Para isso terá soldados em cada bond? 
Um imposto que póde offerecer em sua cobrança taes 
difficuldades está julgado e deve ser condemndo.» 

«Comprehende-se que, si a população para 
entrar no bond tivesse de comprar o bilhete, io imposto 
era cobravel, como o é nas barcas e nos caminhos de 
ferro; mas, deixar o passageiro entrar n’um bond e 
depois obrigal-o a sahir por elle não pagar, é uma 
violencia que irrita e póde originar pertubações sérias. 
(Apoiados.)» 

Eu, porém, não posso deixar de fazer sentir uma 
contradicção que resulta de varias phrases deste 
discurso, em relação a este ponto. 

S. Ex. começa dizendo – é incobravel –, e depois 
faz o elogio da população, porque tem se prestado a 
pagar o imposto; ergo, é cobravel. 

Esta contradicção é palpavel,  e o nobre ministro 
da agricultura parece que me dará razão neste ponto, 
pelo menos. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Já expliquei o snetido da expressão – 
cobravel. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não sei si haja muitos... 
póde ser... 
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Portanto, estas palavras, assim proferidas do alto 
da tribuna da camara dos Srs. deputados, produziram o 
effeito necessario: no dia seguinte a população 
fluminense recusou-se a pagar o imposto; assim que 
ecoaram nos jornaes as palavras condemnatorias do Sr. 
presidente do conselho, a população declarou que não 
pagava mais o imposto, e realmente não tem pago. De 
modo que mesmo alguns de nós, que não eramos 
sympathicos a este imposto, más que esperavamos dar 
nosso voto em occasião opportuna para que se o 
revogasse,e  se resolvesse o facto de moda altamente 
conveniente digno de nossa applauso, ficamos 
sorprendidos. O regular e legal era que o imposto, que 
tinha levantado reclamações na praça publica, com 
effusão até de sangue, e que fóra matido porque a lei 
assim o exigia, em tempo competente fosse revogado 
pelo poder legislativo. Então deva-se isto – O facto seria 
digno de nós, digno da população deste corte, o era ver 
que no dia em que o parlamento decretasse a abolição do 
imposto ereado pelo poder competente, podia ser 
vexatorio, mas era legal, e entretento no dia aprazado 
este imposto legalmente tambem desappareceria. Quanto 
seria bonito isto! Entretanto, o ministerio de 28 de março 
nos privou desta satisfação! (Apoiados.) 

Aqui não há espirito de opposição. Não na 
opposicionistas nem governistas; trata-se do grande 
prinicpio da autoridade, era conveniente mantel-o, e este 
ia se manter. Entretando as palavras acetrbas, 
accumuladas contra este imposto, que não era 
symphatico a população foram signal para que não se 
pagasse mais. V. Ex. sabe que ás vezes basta uma 
palavra uma insinuação de quem está no poder. Aqui 
mesmo se memoraram as celebres palavras de um rei de 
França, em relação aos Guizes, a respeito dos quaes, 
sendo seus inimigos, disse o rei, «Sou tão desgraçado 
que não encontro quem me lilvre desses Guizes.» E elles 
desapaareceram! 

Assim é que uma palavra, uma insinuação, de 
quem está naquells alturasm, no governo tem uma força 
magnetica; E a população fluminense, ouvindo as 
palavras do nobre presidente do conselho, entendeu que 
S. Ex. dizia que o imposto era incobravel, e que 
unicamente só grande sentimento de ordem e patriotismo 
podia fazer com que a popiulação continuase a pagar o 
imposto. 

Talvez sem o querer, S. Ex. autorizou a revogação 
de facto. A lei de orçamento que aqui organizamos foi 
assim rasgada na praça e vê este espetaculo que passa 
entre as rizadas da população, como naturalmente se há 
de preparar talves para vêr espetavulo mais serio , 
porque tudo está em dar-se o primeito passo. (Apoiados.) 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Esta é que é a 
questõ; a lei está revogada de facto, os conductores não 
querem receber o imposto daquelles que o querem pagar.

O SR. JUNQUEIRA: – É tal a força da verdade, Sr. 
presidente, que o Sr. ministro da agri- 

cutura, quando há pouco procurava explicar o 
procedimento do governo, historiando o facto, declarou, 
todos ouviram a linguagem de S. Ex., que era necessario 
esperar, e que o primeiro dever de legislador era attender 
ás reclamações publicas, ás queixas fundadas que 
porventura apparecessem. 

Mas, si nós estavamos com a questão entre mãos, 
porque razão o governo foi assim violentamente avocal-a 
a si, decidir, porque é certo que o governo decidiu? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu disse que era o primeiro dever do 
legislador diminuir os impostos, quando houvese saldos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Aceito a rectificação, mas 
V. Ex. perdôe dizel-o: um homem tão illustrado e 
intelligente, como quer agora confundir as cousas mais 
simples.. 

Si V. Ex. diz que o primeiro dever de legislador, 
sempre que houver saldo, é alliviar o povo dos impostos 
que possam ser vexatorios, porque razão não condemna, 
como eu, a inetrvenção do governo, e não diz: « O Sr. 
presidente do conselho devia deixar intacto ao 
parlamento, ao legislador, este dever de apreciar os 
saldos, de votar a eliminação dos impostos que fossem 
mais vexatorios?» 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Porque não houve intervenção; 
exactamente por isto. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre ministro pensou 
que o honrado senador pelo Paraná não tinha ferido o 
alvo quando disse que o ministerio diminuiu na quantia 
perdida na proposta do orçamento, justamente porque já 
contava com o abatimento que á renda trouxesse o 
imposto sobre transporte, sendo eleiminado. mas o 
pensamento do nobre senador estava transparente; 
porque, si o governo fica habilitado a fazer operações de 
credito, est e outras no valor de 15.000:000$, é obvio que 
o governo póde se atirar com coragem para esse 
caminho e propôr a abolição de certos impostos, porque 
conta com as estatisticas operações de credito. 

Si o governo se restringisse ao que é votado pelo 
parlamento e não esperasse novas operações de credito, 
então é que o argumento do nobre senador não teria 
procedencia. mas, si o governo pede agora para fazer 
operações de credito, e devemos conceder, como temos 
concedido, porque nos vemos obrigados, ou a deixar 
parecer o credito publico, eu a votar as quantias pedidas 
pelo governo, bem se vê que o nobre ministro, para armar 
a popularidade, podia cortar no orçamento, para depois 
abrir credito especial, obtendo a faculdae de pedir ao 
emprestimo os meios de fazer face a isto... 

Eis aqui, pois o alvo que quizera ferir o nobre 
senador. 

Mas disse o nobre ministro que contava com 
saldos. Eu sou incapaz de dar um conselho ao bnobre 
ministro e aos seus dignos collegas, pessoas muito 
provectas na administração; ms pedirei a S. Ex. que nos 
declare se julga vantajoso o nosso estado financeiro, com 
um orçamento que apresenta um saldo de 1.000:000$ 
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ou pouco mais, que não dá margen a essas aventuras. 

O Brazil está hoje onerado de muitos compromissos, 
tem uma grande divida interna e externa, além de outra 
fluctuante; as despezas vão crescendo enormemente. Pois 
um governp prudente, porque tem um orçamento votado com 
um saldo, sobre o papel, de 1.000:000$ a 2.000:000$, póde 
a esmom sem mais reflexão, eliminar impostos ou adoptar 
medidas que tragam augmento de despeza?Temos dous 
orçamentos, o ordinario, sendo este composto dos creditos 
especiaes, que pesam igualmente sobre o contribuinte, 
porque as operações de credito se fazem mediante o 
pagamento de juros e a amortização do capital. 

Um governo cordato não deve contar sobre esses 
saldos; e, portanto, acredite o nobre ministro que o seu 
argumento da aexistencia de saldos é contraproducente. 
Deve S. Ex. reconhecer que o procedimento do governo 
seria mais nobre e mais legal si esperasse que o parlamento, 
de accôrdo com o governo, o qual deve ser ouvido nessas 
discussões, fizesse os Côrtes necessarios e eliminass os 
impostos mais penosos, nçao só esse que se mencionou, 
como outros que estão pesando sobre os contribuintes 
enormemente. 

Eu, portanto enviarei a mesa a minha emenda. (Lê.) 
Esta emenda tem por fim deteminar que com o credito 

pedido se emancipem definitivamente todas as colonias do 
Estado, e que seja prohibida a fundação de novas colonias. 
Sem estas providencias estarems votando no ar; e creio que 
o nobre ministro da agricultura aceita as idéas contidas na 
emenda. Aos meus honrados amigos da commissão de 
orçamento eu pediria que aceitassem. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – A emenda está inteiramente de accôrdo com o 
meu pensamento. Póde-se prohibir a fundação de novoas 
colonias ad reternum. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sem essa emenda o que está 
na proposta importará um arbitrio dado ao governo para 
gastar dinheiro, como até agora o tem feito, com essas 
dispendiossimas colonias. 

(Muito bem.) 
Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 
 

EMENDA 
 
«Ao art. 1.º da proposta. 
«Elimine-se a palavra – preparatorios – e acrescente-

se no fim do artigo o seguinte: – ficando prohibida a 
fundação de novas colonias por conta do Estado. – 
junqueira.» 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. ministro retirou-se com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINISTERIO DA GUERRA 
 
Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 

exewcutivo, convertida em projecto de lei pela

camara dos deputados, abrindo um credito supplementar ao 
ministerio da guerra no exercicio de 1879 – 1880. 

Não havendo quem pedisse a palavra, ficou a 
discussão encerrada por falta de numero para votar-se. 

 
LICENÇA 

 
Continuou a 2ª discussão da proposição da camara 

dos deputados, n. 86, do corrente anno, autorizando o 
governo a conceder licença ao D. Manoel Gomes Belfort 
Duarte, cirurgião do exercito e professor da escola militar da 
côrte. 

Ficou prejudicado, visto achar-se presente o Sr. 
ministro da guerra, o requerimento de adiamento 
apresnetado pelo Sr. Correia, cuja discussão ficou encerrada 
em sessão de 6 do corrente por falta de numero par votar-se.

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Sr. presidente, a proposição de que se trata é 
relativa ao pedido, que fez o professr Belfort Duarte,d e um 
annod e licença para tratar-se na Europa. De facto esse 
professor está gravemente doente... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Talvez inutilisado. 
O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 

guerra): – ...sobre isto nçao há duvida, a junta de saude o 
julgou necessitado desta licença. 

Versa, porém, agora a questão sobre os vencimentos 
com que elle deve ir para a Europa; e a este respeito peço 
que fique a discussão adiada até amanhã, afim de que 
venham informações do commandante da escola, e o 
senado posse deliberar em vista essas informações. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro o adiamento por 24 horas. –  Visconde de 

Pelotas.» 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Sr. presidente, não 

me opponho ao adiamento requerido pelo nobre senador, 
ministro da guerra; mas, como membro da commissão de 
pensões e ordenados, que deu parecer sobre esta 
proposição, entendo deve dizer alguma cousa que sirva para 
esclarecimento do senado, em justificação do mesmo 
parecer. 

O funccionario a quem se refere a proposição é, não 
só o official militar, como tambem professor da escola militar. 
O Dr. Manoel Gomes BElfort Duarte é cirurgião do exercito e 
professor de francez da escola militar. Não há a menor 
duvida de que elle se acha gravissimamente doente; seu 
estado é tal que inspira a seus facultativos pouca esperança 
de restabelecimento. Agora a duvida que se levanta é – 
quaes os vencimentos com que lhe deve ser concedida a 
licença? Para deliberarmos acerca deste assumpto é preciso 
attendermos á dupla qualidade que nesse funccionario se 
reune, como official militar e como professor. 
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Elle, na petição dirigida ás camaras requereu que 
fosse a licença concedida com todos os seus vencimentos, 
quer dizer, soldo, etapa, ordenado e gratificação. A camara 
dos Srs. deputados, apreciando esta materia e verificando 
pelos documentos exhibidos que o funccionario se achava 
nas condições de merecer o favor que solicitava, mas por 
outro lado attendendo á regra geral estabelecida de que 
taes licenças só devem ser concedidas com os 
vencimentos fixos e não com aquelles que dependam do 
exercicio, fez passar a resolução que nos foi remettida 
autorizando o governo a conceder a licença simplesmente 
com soldo e etapa, que nunca se recusam a nenhum 
militar quando licenciado e com o ordenado que tambem 
lhe compete como professor de francez da escola militar. 

Portanto são vencimentos fixos aquelles que se 
acham consignados nesta proposição, e não podem ser 
recusados. Esta declaração que acabo de fazer parece-me 
bastante para demonstrar que não ha a menor duvida 
quanto ao alcance da licença que se vai conceder. Mas, si 
isto não basta, eu pela minha parte não hesito, como disse 
a principio, em acceder ao pedido do nobre ministro da 
guerra para que a materia fique adiada. 

O SR. PARANAGUÁ: – Nestes termos póde 
passar. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Nestes termos aceito. 

O Sr. Correia reconhece que o peticionario se acha 
com a saude profundamente alterada. Não levanta, 
portanto, questão sobre a necessidade de que lhe seja a 
licença prorogada. 

Examinando os papeis, vê, porém que se não trata 
de uma licença nas condições, que têm sido seguidas pelo 
poder legislativo. Nem foi emittido a tal respeito o juizo do 
governo, concedendo-se, aliás, ordenado, soldo e etapa. 

Ora, como proposições desta ordem estabelecem 
precedentes, que depois são invocados em casos 
semelhantes ou que parecem analogos, julga que se deve 
proceder de modo a evitar no futuro embaraços ao 
governo e ao senado. 

Depois de analysar as condições, em que se acha o 
peticionario, já como professor, já como cirurgião militar, 
conclue pronunciando-se pelo adiamento, afim de que o 
nobre ministro da guerra possa na sessão seguinte emittir 
o juizo do governo, dando as explicações necessarias para 
a deliberação do senado. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 10: 
 

1ª parte (até ás 2 horas da tarde) 
 
Votação da materia cuja discussão ficou encerrada. 
As materias já designadas, a saber: 
2ª discussão da proposta do poder executivo, 

convertida em projecto de lei pela camara dos deputados, 
abrindo um credito extraordinario ao ministerio da 
agricultura, nos exercicios de 1880 – 1881 e 1881 – 1882 
para emancipação das colonias do Estado.

2ª dita de igual proposta, fixando as despezas do 
mesmo ministerio para o exercicio de 1881 – 1882. 

 
2ª parte (ás 2 horas ou antes) 

 
Discussão do parecer da commissão de redacção 

sobre o officio da camara dos deputados, relativo á 
emenda que a mesma camara pretende fazer ao projecto 
de lei concernente aos limites entre as provincias do Ceará 
e Piauhy. 

2ª discussão do projecto do senado, letra I, de 
1879, dispondo que as pensões concedidas aos servidores 
do Estado, em sua vida, não se suspendem. 

2ª discussão da proposição da camara dos 
deputados n. 32 do corrente anno, autorizando o governo a 
mandar admittir a exame vago de anatomia o alumno do 
curso pharmaceutico Julio Cesar Alves de Moraes. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 76 do dito anno autorizando o governo a 
conceder licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, 
cirurgião do exercito e professor da escola militar da côrte. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 261 de 
1879, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á companhia 
fluvial do Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90 do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra da 
côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157 de 
1879, determinando que os engenheiros civis, geographos 
e agrimensores e os bachareis em mathematicas não 
poderão tomar posse de emprego ou commissão de 
nomeação do governo sem apresentar seus titulos de 
cartas de habilitação scientifica. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

81ª SESSÃO EM 10 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Requisição do Sr. João 

Alfredo. – Parecer das commissões de constituição e de 
assembléas provinciaes sobre uma proposição da camara 
dos Srs. deputados relativa a uma resolução da assembléa 
provincial de S. Paulo de 1 de Abril de 1875. – Primeira 
Parte da Ordem do Dia. –Votação dos creditos 
supplementar da guerra e extraordinario da agricultura. – 
Orçamento do ministerio da agricultura. Discursos dos Srs. 
Correia e ministro da agricultura. 

 
A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 31 

Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Barão de Mamanguape, Godoy, Christiano 
Ottoni, Barão de Cotegipe, Paranaguá, Conde de 
Baependy, Fausto

 



Sessão em 10 de Setembro                                                               89
 
de Aguiar, Correia, Junqueira, Barros Barreto, Visconde 
de Muritiba, Leão Velloso, João Alfredo, Visconde de 
Nictheroy, José Bonifacio, Luiz Carlos, Visconde de 
Abaeté, Affonso Celso, Barão de Maroim, Jaguaribe, 
Lafayette, Uchôa Cavalcanti, Paes de Mendonça, 
Leitão da Cunha, Teixeira Junior, Visconde de Bom 
Retiro, Dantas, Saraiva e Cunha e Figueiredo. 

Deixaram, de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Diniz, Chichorro, Barão da Laguna, 
Barão de Souza Queiroz, Silveira Lobo, Sinimbú, 
Carrão, Vieira da Silva e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Ribeiro da Luz, Antão, Barão de Pirapama, Silveira 
Martins, Diogo Velho, Nunes Gonçalves, Visconde de 
Pelotas, Silveira da Motta, Fernandes da Cunha, Cruz 
Machado, Mendes de Almeida e F. Octaviano. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio do ministerio do imperio, de 9 do corrente 

mez, transmittindo, conforme foi por esta camara 
requisitado em officio de 13 de Julho ultimo, cópias dos 
officios dirigidos á presidencia da provincia da 
Parahyba pela commissão de socorros da cidade de 
Souza. 

O SR. JOÃO ALFREDO (pela ordem): – A 
informação que acaba de ser lida prestada pelo ministro 
do imperio refere-se a trabalhos da commissão de 
legislação, que tem de dar parecer sobre a eleição 
senatorial da Parahyba e por isto peço a V. Ex. que a 
mande á commissão. 

O SR. PRESIDENTE: – Há de ser satisfeito. 
Uma representação de varios negociantes da 

praça do Rio de Janeiro contra o projecto concedendo 
privilegio para o fabrico de sulphureto de carbono. – A' 
commissão de emprezas privilegiadas. 

O Sr. 3º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 
«A requerimento do Sr. senador Visconde de 

Bom Retiro foram sujeitas ao exame das commissões 
de constituição e de assembléas provinciaes a 
proposição da camara dos deputados de 28 de Maio do 
anno corrente e a emenda apresentada pelo Sr. 
senador Affonso Celso substitutiva áquella proposição. 

A proposição é a seguinte: 
A assembléa geral resolve: 
«Artigo único. A resolução da assembléa 

legislativa da provincia de S. Paulo, de 1º de Abril de 
1875, elevando a 20 annos o prazo da garantia de juros 
de 7% concedida pela lei da 

mesma assembléa n. 45 de 6 de Abril de 1872, deve 
ser sanccionada. 

Paço da camara dos deputados em 28 de Maio 
de 1880.» 

Na fórma do regimento do senado foi a 
proposição enviada á commissão de assembléas 
provinciaes, que sobre ella deu o seguinte parecer: 

«Foi presente á commissão de assembléas 
provinciaes a proposição da camara dos deputados, 
declarando que deve ser sanccionada a resolução da 
assembléa legislativa da provincia de S. Paulo, de 1º de 
Abril de 1875, que eleva a 20 annos o prazo da garantia 
de 7%, concedida pela lei da mesma provincia n. 45 de 
6 de Abril de 1872. 

A commissão, examinando os papeis e 
informações que acompanham a proposição, verificou: 

1º, que, negada a sancção ao projecto, pela 
primeira vez, por consideral-o o presidente contrario ao 
interesse da provincia, a assembléa provincial de novo 
e adoptou por dous terços dos votos dos membros 
presentes; 

2º, que, negada a sancção, pela segunda vez, 
por pensar o presidente que, de conformidade com o 
art. 15 do Acto Addicional, os dous terços dos votos 
devem entender-se com relação á totalidade dos 
membros da assembléa, e não sómente dos presentes, 
a assembléa tornou a adoptar o projecto e mandou 
publical-o como lei; 

3º, que, por acto de 2 de Abril de 1875, o 
presidente suspendeu essa lei. 

A' vista do que fica summariamente exposto, a 
commissão de assembléas provinciaes, considerando 
que a questão de inconstitucionalidade, levantada pelo 
presidente, quanto á contagem dos dous terços dos 
votos dos membros da assembléa, não é sustentavel 
em vista do citado art. 15 do Acto Addicional, é de 
parecer que a proposição da camara dos deputados 
entre na ordem dos trabalhos, afim de poder ser 
adoptada pelo senado. 

Sala das commissões em 13 de Julho de 1880. – 
F. de P. da Silveira Lobo. – J. Bonifacio. – A. B. Uchôa 
Cavalcanti.» 

Na discussão o Sr. senador Affonso Celso 
apresentou a seguinte emenda substitutiva: 

«Art. 1º A votação exigida pelo Acto Addicional, 
no art. 15, é a dos dous terços dos membros presentes 
á assembléa provincial. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

Do exposto vê-se que não se trata de dever ou 
não ser a resolução sanccionada. 

Votada, como foi, pelos dous terços dos 
membros da assembléa, depois de devolvida pelo 
presidente da provincia, por não ser conveniente aos 
interesses desta, seguia-se a sancção obrigatoria (art. 
15 do Acto Addicional), e no caso de recusa a 
publicação pelo presidente da assembléa, como foi 
realizado. A questão de constitucionalidade só foi 
levantada depois de ter sido a resolução votada pelos 
dous terços. Ao governo geral competia, na 
conformidade do art. 17 do Acto Addi- 
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cional, ordenar que fosse executada. Assim, porém, não 
succedeu, provavelmente por achar-se então reunida a 
assembléa geral, e, sendo-lhe sujeita a duvida, cumpre 
resolvel-a de modo a firmar a verdadeira intelligencia do 
art. 13. Não desconhecem as commissões, que ha 
decisões contradictorias do governo, ora de que os dous 
terços devem ser contados pela totalidade dos membros 
das assembléas provinciaes, ora das presentes. Esta 
ultima intelligencia é geralmente adoptada, salvo uma ou 
outra excepção, sem contradicção por parte dos 
presidentes e do governo central. 

As commissões são acórdes em seguill-a. 
Entretanto a commissão de constituição entende 

que a proposição da camara dos deputados não póde ser 
approvada nos termos, em que se acha concebida, 
porquanto, na hypothese não se trata de sancção de uma 
lei já publicada, sim da sua execução, e conseguintemente 
é neste sentido que convem resolver, dando-se á 
proposição uma redacção que evite no futuro a 
reproducção da duvida em casos identicos. 

A emenda do Sr. senador Affonso Celso torna-se 
desnecessaria ou achar-se comprehendida na que 
offerecem as commissões. A de assembléas provinciaes 
não hesitou em associar-se á emenda proposta – por 
comprehender a solução da questão, e entrar na 
reprodução. 

São por isso as commissões de parecer que a 
proposição entre em discussão e seja approvada com a 
seguinte 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

 
«A resolução da assembléa legislativa da provincia 

de S. Paulo, de 1º de Abril de 1875, elevando a vinte 
annos o prazo de garantia de juros de 7% concedida pela 
lei da mesma assembléa n. 45 de 6 de Abril de 1872, deve 
ser executada por ter sido votada e publicada de 
conformidade com os arts. 15 e 19 do Acto Addicional á 
Constituição do Imperio. 

Sala das commissões, 10 de Setembro de 1880. – 
Barão de Cotegipe. – Conde de Baependy. – José 
Bonifacio. – Uchôa Cavalcanti.» 

Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos, indo entretanto a imprimir. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINISTERIO DA 

GUERRA 
 
Votou-se e foi approvada tal qual passou em 2ª 

discussão para ser remettida á outra camara a proposta do 
poder executivo convertida em projecto de lei pela camara 
dos Srs. deputados, abrindo um credito supplementar ao 
ministerio da guerra no exercicio de 1879 – 1890. 

 
CREDITO EXTRAORDINARIO AO MINISTERIO DA 

AGRICULTURA 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

agricultura, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Leitão da Cunha, José Bonifacio e 
Jaguaribe, e sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com as formalidades de estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. Presidente. 

Continuou a 2ª discussão da proposta do poder 
executivo convertida em projecto de lei pela camara dos 
Srs. deputados abrindo um credito extraordinario ao 
ministerio da agricultura no exercicio de 1880 a 1881 e 
1881 a 1882 para emancipação das colonias do Estado. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão com a 
proposta a seguinte 

 
Sub-emenda 

 
«Depois da palavra – colonias – acrescente-se – 

civis. – S. R. – Junqueira.» 
Não havendo quem pedisse a palavra, encerrou-se 

a discussão. 
O Sr. ministro retirou-se do salão. 
Votou-se e foi approvado o art. 1º da proposta, 

salvo a emenda e sub-emenda do Sr. Junqueira. 
Foram igualmente approvadas a emenda e sub-

emenda. 
Votou-se e foi approvado o art. 2º offerecido no 

parecer da commissão de orçamento. 
Foi a proposta assim emendada adoptada para 

passar á 3ª discussão. 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA 
 
Voltou ao salão o Sr. ministro. 
Entrou em 2ª discussão a proposta do poder 

executivo convertida em projecto de lei pela camara dos 
Srs. deputados, fixando as despezas do ministerio da 
agricultura para o exercicio de 1881 a 1882. 

O SR. CORREIA: – No problema complexo do 
progresso nacional cabe ao ministerio da agricultura, 
commercio e obras publicas a mais importante parte pelo 
que respeita aos melhoramentos materiaes. Entre estes 
avultam os caminhos de ferro, que devem merecer mais 
particular attenção quando reunem a condição de 
estrategicos. 

Desejo começar por esta parte as observações com 
que tenho de entreter a attenção do nobre ministro, que 
chamo especialmente para a estrada de ferro de Porto 
Alegre á Uruguayana, á vista do que encontro no jornal A 
Patria, que se publica em Montevidéo e é orgão dos 
interesses da colonia brazileira no Rio da Prata. 

Em uma correspondencia de Buenos-Ayres, 
publicada na Patria de 13 do mez passado, lê-se: 

«Os dous partidos em luta na Republica Argentina, 
graças ás estradas de ferro e transportes maritimos de que 
dispõe a mesma republica, fizeram o prodigio de organizar 
em 13 dias dous exercitos de vinte e tantos mil homens 
cada um.» 

«Quando me lembro de que esses quarenta ou 
cincoenta mil homens podiam ser transportados em 
poucos dias sobre as nossa fronteiras do Uruguay, me 
entristece deveras ver a indiferença com que o nosso 
governo parece olhar para as estradas de ferro da 
provincia do Rio Grande. 

 



Sessão em 10 de Setembro                                                             91
 

«Breve, muito breve ficará concluida a estrada 
argentina de Caseros ao Passo dos Livres, e no caso 
de uma guerra, o que Deus não permitta, a briosa 
provincia do Rio Grande seria uma vez mais invadida 
pelo Quarahim, Uruguayana e outros pontos. Como 
poderiamos lutar sem vias de communicação com um 
inimigo que faria movimentos rapidos por uma via 
ferrea? Como poderiamos repellir um ataque 
simultaneo em uma extensão de tantas leguas que 
teriamos de percorrer a pé, emquanto o inimigo a 
percorreria com extrema rapidez por sua estrada de 
ferro? Acaso seriam bastantes para defender-nos as 
velhas canhoneiras que temos no Uruguay, que seriam 
mettidas a pique com uma bala de canhão, como muito 
bem disse no senado o Sr. Barão de Cotegipe?» 

«As nossas canhoneiras de nada nos serviriam 
no caso de uma grande invasão, não só porque não 
poderiam resistir á artilharia que o inimigo collocasse na 
margem do rio, como tambem porque o Uruguay não se 
presta a movimento rapido da esquadrilha, devido aos 
grandes bancos de areia e outros obstaculos que nelle 
se encontram.» 

«A nossa unica e segura defesa seria terrestre, 
mas nossas fronteiras estão e estarão por muito tempo 
descuidadas.» 

«O governo do Brazil que se lembre, por Deus, 
do perigo a que estamos expostos, e elle com attenção 
para o que possa acontecer.» 

«Deve attender para o empenho do governo 
argentino em levar as suas vias ferreas ás nossas 
fronteiras.» 

«Aqui, como em nosso paiz, o governo se 
envolve muito na politica de fazer deputados e 
senadores, mas nunca descuidando a politica externa, 
como desgraçadamente parece acontecer no Brazil. – E 
a prova está nessa mesma via ferrea de Caseros ao 
Passo dos Livres, que foi decretada e em seguida 
ordenada a sua construcção logo que tiveram noticia 
que se praticavam estudos de uma estrada de 
Uruguayana ao Quarahim.» 

«Por um discurso do Sr. Camargo, vejo que os 
trabalhos da estrada de Porto-Alegre á Uruguayana 
seguem lentamente e que se calcula que, só em dez 
annos, ficará prompta tão importante via.» 

«Será possivel? Não creio que o Sr. Saraiva seja 
tão pouco provisor.» 

«O Brazil não deve descuidar-se e deve olhar 
com muita attenção para o grande armamento que este 
paiz está accumulando em seus arsenaes.» 

«Ha poucos dias ainda chegaram no vapor 
Kepler 340 caixões com armas e munições.» 

«O grande encouraçado que mandaram construir 
na Europa, artilhado com canhões superiores aos dos 
nossos Javary e Solimões, assim como outros navios, 
entre os quaes um poderoso porta-torpedos, deve 
chegar até ao fim do corrente anno.» 

«O novo almirante Cordeiro deve seguir breve 
para a Inglaterra para o conduzir.» 

São ponderosas as reflexões feitas nesta 
corresponderia. 

A estrada argentina foi deliberada depois que o 
governo brazileiro cuidou da estrada estrate- 

gica do Rio Grande do Sul, e a construcção tem sido 
feito com a rapidez que neste artigo se assignala. 

Não sei si tem havido pouco cuidado nos 
trabalhos da estrada de ferro de Porto Alegre á 
Uruguayana. 

Sobre esta estrada encontro no Commercial do 
Rio de Grande do Sul, de 4 do mez passado, um artigo 
com a epigraphe – As republicas vizinhas e suas 
estradas de ferro, do qual lerei alguns trechos (lê): 

«Além de outras considerações, occorre que, nos 
trabalhos da estrada de ferro de Porto Alegre á 
Uruguayana, effectuados por arrematações parciaes, 
occupa-se um numeroso pessoal de engenheiros, 
pinguemente retribuido pelos cofres publicos, e bem 
assim outros empregados, cingindo-se as attribuições 
desse numeroso pessoal a fazer novas observações e 
estudos, e fiscalizar a execução das obras 
arrematadas!» 

«Abreviar a terminação dessas mesmas obras 
importaria em dispensar em curto prazo os serviços da 
phalange de engenheiros e outros empregados, que 
absorvem mensalmente avultada quantia, e que não 
devem ser por esse modo prejudicados.» 

«Em qualquer outro paiz, estudada e 
reconhecida a necessidade de uma estrada de ferro, 
verificado e admittido um mais conveniente traçado, 
manda-se executar ou contrata-se a execução das 
obras, segundo os estudos feitos e pela quantia orçada, 
observando-se o respectivo traçado.» 

«Entre nós, temos estudos preliminares, que 
importam em elevada cifra de despeza, adopta-se e 
reconhece-se este ou aquelle traçado como mais 
conveniente; e, ao decretar-se a realização da estrada, 
novos estudos se fazem necessarios, antes de 
começarem as obras, e por esses novos estudos 
modifica-se o primitivo traçado!» 

«Começadas as obras, são ainda necessarios 
novos estudos, completando os anteriores, e o traçado 
admittido passa por novas modificações, attendendo-se 
a conveniencias e interesses estranhos ás 
considerações de economia e utilidade publica.» 

«Com estudos preliminares, definitivos e 
approvados, novos e modificativos destes, planos e 
orçamentos, pessoal profissional administrativo durante 
a execução das obras, despende o Estado quantia 
equivalente, si não á metade, ao menos á terça parte 
da cifra do orçamento para a construcção da via-
ferrea!» 

«A maneira por que, em relação ao assumpto, 
procedem os governos das duas republicas vizinhas, é 
triste dizel-o, nos póde servir de exemplo.» 

«Alli não são as estradas de ferro construidas por 
administração, retribuindo os cofres publicos a um 
numeroso pessoal de engenheiros.» 

«Não se procede a primeiros, segundos e 
terceiros estudos, variando os planos e orçamentos, e 
modificando-se os traçados.» 

«Reconhecida a necessidade ou utilidade 
publica, adoptado o traçado, verificado o orçamento, na 
força desse mesmo orçamento trata-se da execução 
das obras, encarregada a qualquer empreza ou 
companhia que se organize, mediante satisfação das 
garantias exigidas.» 
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«Para fiscalizar a observancia do contrato 
considera se bastante um engenheiro.» 

«A estrada de ferro oriental que, a partir do Salto, 
chega actualmente até Jaequi, 14 leguas castelhanas 
de distancia da povoação de Santa Rosa, á margem 
direita do alto Uruguay, não produz a renda necessaria 
nem para o seu simples custeio.» 

«Desde, porém, que essa estrada chegue até 
Santa Rosa, fazendo concurrencia á estrada argentina, 
que, a partir de Concordia, termina em Caceros, e 
estenda-se até ás margens do Quarahim, sua renda 
será importantissima, essencialmente, estabelecido o 
ramal projectado a Rivera, em frente á Sant'Anna do 
Livramento.» 

«As relações commerciaes da maior parte e mais 
importantes dos municipios desta provincia estabelecer-
se-hão, directa e exclusivamente, com a praça de 
Montevidéo.» 

O nobre ministro se dignará de completar as 
informações que acerca da estrada de ferro de Porto 
Alegre a Uruguayana dá no seu relatorio, para dizer em 
que tempo julga que esta estrada póde estar concluida 
e si são sufficientes os recursos votados para o 
andamento que a estrada deve ter. 

Foi-me enviado por pessoa habilitada um 
relatorio acerca do modo por que se tem procedido na 
execução dos trabalhos dessa estrada, e o passarei ás 
máos do nobre ministro, si S. Ex. o desejar. 

Limitar-me-hei a ler parte desse trabalho: 
«Foi mal traçada a direcção da linha que não 

segue o valle do rio Jacuhy, mas todos os meandros do 
mesmo rio, cujas margens acompanha. Compõe-se por 
isso de uma serie de curvas, que dão á linha o aspecto 
mais condemnavel que se póde imaginar.» 

«Este primeiro erro traz como consequencia 
forçada os que vamos enumerar.» 

«1º Direcção tortuosa da linha, pequena 
velocidade, inferior á da bitola estreita, que já não foi 
bem escolhida para uma estrada de ferro estrategica.» 

«2º Grande despeza na conservação. Em uma 
linha cheia de curvas são constantes as reparações: o 
material fixo e o rodante gastam-se mais.» 

«3º Grande elevação dos aterros e revestimento 
de paredões, porque o rio inunda as margens, e 
convem prevenir a acção das aguas.» 

«4º Obras mais consideraveis e dispendiosas na 
foz dos principaes affluentes do rio Jacuhy.» 

Sobre todos estes pontos entendi conveniente 
pedir explicações ao nobre ministro da agricultura. O 
paiz estimará conhecer o pensamento do governo 
sobre o andamento que convem dar á estrada de ferro 
estrategica da provincia do Rio Grande do Sul. Para 
que esta estrada se conclua o poder legislativo não tem 
deixado de conceder os meios solicitados pelo governo.

Desejando concluir as observações que tinha de 
fazer sobre a provincia de S. Pedro do Sul, igualmente 
me occuparei com o melhoramento do porto da cidade 
do Rio Grande. 

Li a parte do relatorio em que se trata desse 
melhoramento e vi que o nobre ministro deposita muita 
confiança no engenheiro encarregado dos trabalhos. 

O relatorio dá tambem a importante informação 
de que se adquiriu uma machina de grande valia para o 
serviço do melhoramento do porto. 

Entretanto tenho tambem um relatorio que 
daquella cidade me foi enviado acerca do que occorre 
com relação a esse serviço; e igualmente o passarei ao 
nobre ministro, si S. Ex. o desejar. Limitar-me-hei a ler 
os seguintes topicos: 

«Não obstante os importantes meios postos á 
disposição do engenheiro encarregado da conservação 
do porto da cidade do Rio Grande, esse porto vai 
ficando peior dia por dia.» 

«Pouco tempo depois que o engenheiro 
Eubanck deu por prompto o caes da alfandega em 
1872, encostou a esse caes o lúgar francez Jean 
Baptiste vindo de Marselha ou do Havre com fazendas. 
Com auxilio de pranchas descarregou, não calando 
menos de 13 palmos. Agora não descarrega navio 
algum para a alfandega. A descarga effectua-se com 
auxilio de lanchas e saveiros.» 

Expõe depois miudamente o que occorre no 
porto e assim conclue: 

«Hoje com marés regulares, um navio calando 
15 1/2 a 16 palmos não se póde mecher; e si as cousas 
continuarem assim por mais algum tempo, em dous 
annos não teremos aqui porto senão para hiates.» 

Assumpto é este digno de occupar a esclarecida 
attenção do nobre ministro e espero que S. EX., 
profissional como é, providenciará de modo que não se 
percam os esforços e as despezas que se têm feito 
para conseguir o melhoramento do porto da cidade do 
Rio Grande. 

Occupando-me com os caminhos de ferro 
estrategicos, devo dizer que vi com estranheza que o 
nobre ministro julga que a estrada de ferro para a 
provincia de Mato Grosso deve ser continuação das de 
S. Paulo. 

Parece, porém, que o governo ainda não deve 
considerar definitivamente resolvido este ponto. 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Desejo que o governo 

examine a questão com toda madureza para deliberar 
como fôr mais conveniente ao interesse geral. 

Para estudar o melhor traçado da linha ferrea 
para Mato Grosso, nomeou o ministerio da agricultura 
uma commissão composta dos Srs. Visconde do Rio 
Branco, Beaurepaire Rohan, Francisco Antonio Raposo, 
Honorio Bicalho e do nobre ministro da agricultura. 

O relatorio desta commissão encontra-se entre 
os annexos do relatorio do ministerio da agricultura de 
1878. 

A commissão não se pronuncia como o tem feito 
o ministro da agricultura, distincto membro da mesma 
commissão. 

Ella indicou o plano, de caracter provisorio, que 
lhe pareceu mais conveniente, e entre as razões com 
que o justificou encontrar-se «a de não prejudicar 
qualquer mais directo traçado que em tempo opportuno 
se pretenda estabelecer para Cuyabá e Goyaz.» 

A commissão não julgava ainda resolvido o 
principal ponto da questão, o mais directo traçado. Não 
me consta que posteriormente se 
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tenham feito novos estudos que levem o governo a 
modificar o parecer dessa illustre commissão. 

Quando o nobre ex-ministro da agricultura 
encarregou o engenheiro Pimenta Bueno de fazer 
certos estudos na provincia de Mato Grosso, houve 
discussão nesta casa acerca desse acto do governo; e 
então apreciámos as instrucções que foram dadas 
áquelle engenheiro. 

O nobre ex-ministro da agricultura declarou que 
essa commissão em nada prejudicava a questão do 
melhor traçado da estrada de ferro de Mato Grosso. E' 
sobre este ponto que desejo que o nobre ministro 
exponha o pensamento do governo, isto é, si o governo 
já se julga habilitado com estudos de que não dispoz a 
commissão a que me refiro para dizer que o mais 
directo traçado da estrada de ferro para Mato Grosso é 
aquelle para o qual, em seus discursos, tem mostrado 
preferencia o nobre ministro da agricultura. 

Não digo que o melhor traçado para a estrada de 
ferro que vá a Mato Grosso seja um dos indicados pela 
provincia do Paraná. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. é que 
está levando para o Paraná para ir depois ao Paraguay.

O SR. CORREIA: – Não sou eu, que não tenho 
competencia, e que nunca puz em jogo a minha 
opinião; apenas tenho argumento com os dados que o 
governo tem fornecido ao poder legislativo. Outra cousa 
não desejo senão que se attenda nesta questão aos 
interesses geraes da nação. 

Na discussão, que houve hontem nesta casa 
acerca do credito pedido pelo nobre ministro da 
agricultura para emancipação de colonias, tratámos 
incidentemente do § 24 do orçamento do ministerio da 
agricultura. Por esse paragrapho deduzem-se 23% do 
fundo de emancipação para educação de ingenuos. O 
nobre ministro da agricultura advogou a sua adopção; e 
esta não parece ser a opinião do nobre presidente do 
conselho. 

Eu desejava saber si o governo insiste em que 
do fundo de emancipação se distraiam estas sommas 
para a educação de ingenuos. As do nobre presidente 
do conselho, em relação ao fundo de emancipação, 
foram: que não se deve distrahir quantia alguma deste 
fundo, o qual deve ser inteiramente applicado á 
libertação dos escravos, nos termos da lei de 28 de 
Setembro de 1871. 

Pela votação, que hontem teve logar na camara 
dos deputados acerca da taxa addicional dos escravos, 
deixou esta de figurar na receita ordinaria, passando a 
fazer parte da receita com destino especial á 
emancipação. 

As razões que levaram o nobre presidente do 
conselho a instar por esta providencia procedem para 
não fazer-se a deducção dos 25% do fundo de 
emancipação para a educação dos ingenuos; tanto 
mais quanto o nobre ministro referiu em um dos seus 
discursos proferidos na camara dos deputados, que é 
muito limitado o numero dos senhores que têm 
reclamado a apolice que a lei de 28 de Setembro de 
1871 manda entregar, quando o ingenuo chega á idade 
de 8 annos. 

Não passam de 13 as petições que estão examinadas, 
e não se acham legalmente instruidas. 

Entendendo o nobre presidente do conselho 
differentemente do nobre ministro da agricultura, que 
toda a renda proveniente de imposições sobre escravos 
deve ser applicada a libertações, não sei si o governo 
entende que o § 24 deve continuar a figurar no 
orçamento da despeza do ministerio da agricultura. 

Por mais que o nobre ministro da agricultura 
queira sustentar que as palavras do seu discurso de 11 
de Agosto não têm o alcance que hontem na discussão 
lhes foi dado, ellas indicaram claramente que S. Ex. não 
julgava que no exercicio de 1881–1882 pudesse a taxa 
addicional dos escravos deixar de continuar como 
renda ordinaria. 

A commissão de orçamento da camara dos 
deputados o contrariou quinze dias depois, de accôrdo 
com a opinião do nobre presidente do conselho, que foi 
a que, por votação de hontem, prevaleceu naquella 
camara. 

Das palavras do nobre presidente do conselho 
na camara dos deputados infere-se que S. Ex. não é 
favoravel á continuação do § 24 no orçamento do 
ministerio da agricultura. S. Ex. disse (lê): 

O que devemos fazer é augmentar a verba das 
libertações. E' por isso que já combinei com a 
commissão de orçamento para que seja applicada á 
libertação dos escravos toda a verba proveniente das 
imposições sobre escravos.» 

Carecemos, pois, saber o que o governo pensa 
acerca da continuação do § 24 no orçamento da 
despeza do ministerio da agricultura. 

Na discussão de hontem tratámos tambem do 
facto da abolição do imposto de transporte, em 
consequencia de palavras do nobre presidente do 
conselho na camara dos deputados; annullando-se 
assim de facto uma disposição de lei. 

Não estando presente o nobre presidente do 
conselho, ministro da fazenda, lembrou um nobre 
senador pela Bahia que a materia devia ser tratada 
quando S. Ex. estivesse presente. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Quando se tratar da receita; assim não haverá duplicata 
de discussão. 

O SR. CORREIA: – A materia tem agora todo o 
cabimento. Mas si o nobre ministro da fazenda, 
presidente do conselho, quer que se reserve a questão 
para quando tratar-se da receita, não duvidarei 
satisfazer o desejo de S. Ex., tanto mais quanto o nobre 
presidente do conselho poderá então melhor imformar 
que esse imposto não se arrecadou mais depois 
daquellas palavras que motivaram outras ao chefe de 
policia. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte.  

O SR. CORREIA: – Creio poder dizer desde já 
que S. Ex. virá trazer ao senado a noticia de que desde 
então o imposto deixou de ser cobrado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Hei de dar a razão por que isso se fez; hei de explicar 
tudo; espere V. Ex. a discussão da receita e ha de ficar 
satisfeito. 
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O SR. CORREIA: – Eu desejo, tanto quanto fôr 
possivel, condescender com o nobre presidente do 
conselho; e, pois retardarei o exame da questão da 
legalidade. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Hei 
de apresentar razões producentes; hei de mostrar que 
minhas palavras não influiram, e que o facto procedeu da 
natureza das cousas. 

O SR. CORREIA: – Direi, porém, desde já que será 
difficil ao nobre presidente do conselho provar que as suas 
palavras não influiram para que o imposto deixasse de ser 
arrecadado, como estava sendo. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. CORREIA: – A proposta para a abolição de 
um imposto póde basear-se em muitas razões que não 
entendam com a arrecadação a que se está procedendo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Já 
V. Ex. disse que deixava a discussão para a receita; 
esperemos a receita. 

O Sr. Affonso Celso e outros senhores dão apartes. 
O SR. CORREIA: – O nobre presidente do 

conselho ouviu o aparte do nobre ex-ministro da fazenda? 
Esse aparte foi no sentido das observações que tenho 
feito, isto é, que S. Ex. ha de encontrar grandes 
difficuldades em mostrar ao senado que não foram as suas 
palavras na camara dos deputados e a sua ordem ao 
chefe de policia que deram causa a não continuar a 
arrecadação como se estava fazendo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – V. 
Ex. quer abrir a discussão agora? 

O SR. JUNQUEIRA: – Elle pediu moratoria, dê-se. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Antes dizer do que 

embuchar: acho que fez bem em dizer. 
O SR. CORREIA: – São estas opiniões differentes 

que têm de ser consideradas. Eu estou no meu posto 
quanto á questão de legalidade. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Não ha questão de 
legalidade. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
questão de legalidade é o lado mais fraco de V. Ex. 

O SR. CORREIA: – O aparte de S. Ex. dá-me o 
desejo de discutir logo a questão. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Para 
que discutir agora? Seria discutir duas vezes. Eu preciso 
de tempo para que passe o orçamento. 

O SR. CORREIA: – O imposto legal estava sendo 
regularmente arrecadado; sem lei que o revogasse deixou 
de sel-o, logo depois das palavras do nobre presidente do 
conselho: não fere isto de perto o principio de legalidade? 

O SR. JUNQUEIRA: – Está claro; o mais é querer 
fazer da noite dia. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. CORREIA: – A abolição do imposto pelo 

poder legislativo, do que se estava tratando, era o que 
tinha de fazer. Dispensou-se de facto 

a intervenção do poder legislativo para a abolição; e isto é 
altamente offensivo do principio da legalidade. Ha de se 
ver que depois do discurso do nobre presidente do 
conselho cessou completamente a arrecadação do 
imposto. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Não ponho duvida. 
O SR. CORREIA: – De facto ficou a lei annullada. 

Para que tratar mais disso o poder legislativo? 
O imposto desappareceu. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto prova que o 

poder é mais do que o poder. 
O SR. JUNQUEIRA: – Que o governo é tudo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' contra isso que 

eu quero que se levantem; mas, quando chega a occasião, 
os senhores não querem. 

O SR. CORREIA: – E' o que estou fazendo: 
combato a nullificação de leis pelo governo. 

Na sessão da camara dos deputados de 16 do mez 
passado, tratou-se da pretenção de Charles Jewett a um 
privilegio para exploração de phosphato de cal ou guano 
na ilha Rata e outras adjacentes á de Fernando de 
Noronha. O nobre ministro da agricultura, respondendo ao 
illustrado Sr. Tavares Belfort, deputado pelo Maranhão... 

O SR. JUNQUEIRA: – Que fez um discurso 
magistral... 

O SR. CORREIA: – ...disse a esse respeito o 
seguinte (lê): 

«Existe, com effeito, um riquissimo deposito de 
phosphato de cal na ilha Rata e em outras ilhas 
deshabitadas pertencentes ao grupo da de Fernando de 
Noronha, e é certo que um cidadão americano se julgou 
com direito a uma concessão para explorar esse 
producto.» 

«Examinando os respectivos documentos com a 
maior attenção, não obstante todas as allegações desse 
pretendente, reconheceu o governo que estava em seu 
direito indeferindo-lhe a pretenção; e assim o fez em data 
de hontem, indeferimento que será amanhã publicado.» 

O nobre ministro concluiu declarando que ia tomar 
as mais sérias providencias para que o Estado pudesse 
explorar esse producto, com grandes vantagens para o 
thesouro nacional. 

Ha quasi um mez que o nobre ministro proferiu 
essas palavras, que são de muito grande interesse, e pois 
não estranhe S. Ex. que eu deseje mais alguma 
informação acerca do que posteriormente tem occorrido. 

Desejo igualmente que o nobre ministro se digne de 
dizer qual a opinião do governo acerca da lei que passou 
para os presidentes de provincia a nomeação e demissão 
dos agentes do correio sobre proposta dos 
administradores. Como considera S. Ex. essas propostas? 
São de todo inuteis? Póde o presidente não só apartar-se 
dellas, como dispensal-as? Quando os administradores 
dos correios receberam portarias dos presidentes, 
determinando que façam propostas em tal e tal sentido, e 
expuzerem os motivos pelos quaes julgam não dever 
proceder pela maneira indicada, incorrem em falta que 
autorize a demissão? Foi o que aconteceu com o 
administrador do Rio Grande do Sul. 
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Não sei que haja outra falta por parte desse 
funccionario; si ha, o nobre ministro dirá. Os documentos 
que foram lidos perante o senado apenas mostraram os 
escrupulos do administrador em conformar-se com as 
determinações da presidencia da provincia, porque os 
agentes, cuja demissão o presidente lhe determinou que 
propuzesse, eram na sua opinião dignos de continuar no 
cargo pelos serviços importantes que haviam prestado. 
Entretanto, considerou-se que havia conflicto entre o 
administrador e o presidente, e o resultado foi a demissão 
daquelle funccionario! 

O nobre ministro nomeou para substituil-o ao 
cidadão Antonio Joaquim Guerreiro Lima, que era official 
da administração do correio. 

Julgo que o nobre ministro deve ter conhecimento 
de um artigo editorial do Conservador de Porto Alegre... 

O SR. JAGUARIBE: – Ha de ser suspeito. 
O SR. CORREIA: – ...de 12 do mez passado, na 

parte que se refere ao nomeado. Diz assim (lê): 
«O Sr. Guerreiro tem na repartição uma especie de 

quitandazinha com que faz crescer o seu vencimento 
mensal.» 

«Segundo informações fidedignas que temos á 
vista, o negocio se faz por esta fórma:» 

O Sr. Guerreiro toma conta da correspondencia de 
varias casas commerciaes e se incumbe da prompta 
distribuição da mesma, mediante uma mensalidade de mil 
réis que cobra para si, passando recibo nestes termos: 

 
N. Rs. 6$000

 
Recebi do Sr...................... a quantia de seis mil 

réis, sua mensalidade de Janeiro a Junho do corrente 
anno, em moeda corrente, e para clareza firmei o presente.

 
Guerreiro Lima.

 
«Ora, ou as quantias recolhidas pelo Sr. Guerreiro 

deviam ser renda da repartição ou não: no primeiro caso, 
elle se apropria de um imposto pertencente ao Estado; no 
segundo caso, recebe gratificação ou se faz pagar por um 
serviço que é do seu officio.» 

O nobre ministro talvez não possa informar si o 
facto é real, mas espero que não deixará de tomar em 
consideração a noticia, para proceder como a justiça 
dictar, no caso de reconhecer que é exacta. 

Tratando de correios, tomo a liberdade de perguntar 
ao nobre ministro si já providenciou, como em outra 
occasião declarou nesta casa, acerca do edificio em que 
funcciona o correio da capital da provincia que tenho a 
honra de representar. 

Disse então S. Ex. que este edificio era imprestavel 
e que providenciaria acerca de sua transferencia. Não sei 
si o nobre ministro já realizou sua intenção. 

Pedirei igualmente a S. Ex. que informe o que se 
fez acerca dos terrenos comprados na provincia do 
Paraná, quando para alli se dirigiram os colonos russo-
allemães, e que foram reconhecidos imprestaveis para 
semelhante fim. 

S. Ex. quando veiu aqui discutir o credito que pediu para 
colonisação disse que pretendia tomar certas providencias, 
e que ia entender-se com o nobre ministro da fazenda. 
Espero que o nobre ministro se dignará de expôr ao 
senado o que a este respeito occorre no momento actual. 
Tendo-se dito que aquelles contratos eram vantajosos ao 
Estado... 

O SRS. JUNQUEIRA E TEIXEIRA JUNIOR: – 
Vantajosos para quem os vendeu. 

O SR. CORREIA: – ...era o caso de saber si o 
nobre ministro tem pretendido annullar esses contratos por 
accôrdo com os antigos proprietarios. 

O SR. JUNQUEIRA: – Annullal-os por lesão 
enorme. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Os vendedores podem 
recebel-os pela metade. 

O SR. CORREIA: – O nobre ministro na occasião 
em que aqui fallou sobre este ponto não disse que 
pretendia tratar da annullação desses contratos: disse que 
ia ver si podia aforar os terrenos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Isto dá 10 reis de mel coado.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deve fazer com 

que os vendedores restituam o dinheiro recebido. 
O SR. JUNQUEIRA: – Pelo menos a metade. 
O SR. CORREIA: – O nobre ministro, depois que 

pela primeira vez veiu ao senado, ha de ter tomado 
algumas providencias sobre este assumpto; e agradecerei 
a S. Ex. si quizer dar explicações ao senado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Talvez os 
vencedores queiram agora comprar os terrenos por preço 
novo. 

O SR. JUNQUEIRA: – Elles não dão a metade, 
poderão dar a decima parte. 

O SR. JAGUARIBE: – Na esperança de tornar a 
vender ao governo outra vez, póde ser... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Póde ser que as 
vendam outra vez quando houver novo jubileu. 

O SR. CORREIA: – Tratando nesta casa do credito 
para colonização, tivemos de occupar-nos com uma 
questão relativa a estrada de ferro da Leopoldina, visto ter 
o nobre ministro informado que seu antecessor havia 
decidido como arbitrio a questão do material que para 
aquella estrada tinha de ser conduzido pela estrada de 
ferro D. Pedro II sem pagamento do frete. 

Disse então o nobre ministro que ia consultar a 
secção dos negocios do imperio do conselho de Estado 
acerca do acto de seu antecessor. Que considera, 
conforme S. Ex. declarou, como material fixo – o carvão... 

O SR. BARROS BARRETO: – Carvão, mobilia... 
O SR. CORREIA: – ...uma vez que se destinasse á 

estrada de ferro da Leopoldina. O nobre ministro recordar-
se-ha do que occorreu nesta casa, e pois não notará que o 
senado deseje ser informado do que ulteriormente tem 
occorrido a este respeito, tanto mais quanto o nobre 
ministro, havendo determinado certo pagamento á 
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administração da estrada da Leopoldina, declarou que 
mandára sustar esse pagamento até a resolução da 
questão, que S. Ex. sujeitára ao exame do conselho de 
Estado. 

Em uma das sessões passadas tive tambem 
occasião de chamar a attenção do nobre ministro para o 
reservatorio do Pedregulho. 

A attenção publica volta-se para esta questão; ella 
tem real interesse; e, pois, encontrando eu em um dos 
ultimos numeros da Gazeta de Noticias um artigo do Sr. 
Ferro Cardoso, com indicação de factos, não posso deixar 
de solicitar informações, que, estou certo, o nobre ministro 
desejará prestar (lê): 

«As fendas foram tomadas com cimento; essas 
fendas, porém, já se abriram pela segunda vez, e foi sobre 
ellas que se collocaram os sellos, que já estão todos 
partidos.» 

«E' tão deploravel a construção do reservatorio que, 
independentemente do seu escorregamento e 
incontestavel abatimento do morro que o supporta, uma 
outra causa seria bastante para desmoronal-o: essa causa 
é a enorme porosidade de suas paredes, atravez das 
quaes se infiltram as aguas com uma facilidade incrivel.» 

«Mandou-se escarnar parte da muralha que recebia 
as cascatas e derramar uma pequena quantidade d'agua 
dentro do espaço deixado por essa muralha e o terreno 
natural.» 

«O resultado dessa experiencia foi infiltrar-se para 
dentro do reservatorio arruinado grande quantidade de 
agua.» 

«Essas infiltrações não se fizeram por fendas, nem 
sómente pelo fundo; mas sim por toda a superficie da 
muralha vertical que se acha em contacto com a agua.» 

«Ficou provado á saciedade que é absolutamente 
indispensavel revestir-se de novo, e não com cimento, 
todas as superficies internas das muralhas do reservatorio, 
sem o que são ociosos todos os concertos até agora 
imaginados e já infelizmente realizados.» 

O nobre ministro teve conhecimento desta 
publicação, e ha de estar habilitado para dar as 
informações precisas sobre o estado do reservatorio. 

Solicitei do nobre ministro ainda uma informação. 
Por decreto de 10 de Maio do anno passado, 

publicado no Diario Official de 28 do mesmo mez, foi 
exonerado o engenheiro José de Cupertino Coelho Cintra 
do logar de ajudante da inspectoria geral de terras e 
colonização, e foi declarado, no mesmo Diario Official, logo 
apoz a publicação do decreto, que o logar ficava 
supprimido. 

Em consequencia disto, não se contemplou, por 
occasião da distribuição da verba de 1.300:000$, votada 
para terras e colonização (Diario Official de 6 de Dezembro 
de 1879), quantia alguma para pagamento de ordenado ao 
ajudante daquella repartição. Entretanto, o antecessor do 
nobre ministro nomeou, por portaria de 20 de Março ultimo, 
o 1º tenente da armada Manoel Maria de Carvalho, que 
estava prestando serviços de commissão no ministerio da 
agricultura, para interinamente exercer o cargo de ajudante 
do inspector geral de terras 

publicas e colonização, com os vencimentos marcados na 
respectiva tabella. 

Si o nomeado é official da armada, parece que 
deveria, logo que deixou a commissão em que se achava, 
ser posto á disposição do ministerio da marinha, e não ter 
o destino que teve, embaraçando a substituição do 
inspector geral pelos funccionarios determinados na lei. 

O SR. DIOGO VELHO: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Si se tinha declarado 

supprimido o logar, não se podia mais esperar que para 
elle se fizesse uma nomeação, embora interina. 

O nobre ministro tem mantido o acto de seu 
antecessor, e, portanto, incorre em censura fundada na 
legalidade. 

Pelo lado da economia, tambem o acto não póde 
ser justificado. 

Fallarei ainda sobre outras illegalidades, que 
supponho praticadas pelo nobre ministro. 

Está neste caso a decisão que deu acerca de uma 
representação da assembléa provincial de S. Paulo, 
quanto aos caes da cidade de Santos. 

Havia-se tratado de fazer docas e armazens no 
porto de Santos; o ministerio da agricultura convidou 
concurrentes para este serviço; apresentadas as 
propostas, houve por parte da assembléa provincial de S. 
Paulo uma representação, e o nobre ministro proferiu este 
despacho em 21 de Junho ultimo: 

«Não podendo o governo construir a expensas do 
thesouro o caes da cidade de Santos, e parecendo-lhe 
attendiveis os fundamentos adduzidos pela assembléa 
provincial, defiro a pretensão no sentido de ficar a 
construcção do caes a cargo da provincia de S. Paulo, á 
quem se conferirá o direito de perceber as taxas a que se 
refere a lei n. 1746 de 13 de Outubro de 1869, em valor e 
numero opportunamente calculados para cobrirem os juros 
e amortização do capital que em semelhante obra de 
melhoramento for empregado.» 

«Neste sentido lavra-se o competente decreto com 
as clausulas que se accordarem.» 

«Pelo presente declaro tambem que fica sem effeito 
a concurrencia a que se refere o edital deste ministerio de 
22 de Dezembro de 1879, restituindo-se aos proponentes 
as cauções que prestaram no thesouro nacional.» 

Ora, o nobre ministro, já não fallando em seu 
procedimento quanto ás propostas que por indicação do 
governo se tinham feito, mandou applicar á construcção do 
caes a lei de 13 de Outubro de 1869, que absolutamente 
não cogita de tal construcção. 

A lei diz (lê): 
«Fica o governo autorizado para contratar a 

construcção, nos differentes portos do Imperio, de docas 
armazens para carga, descarga, guarda e conservação 
das mercadorias de importação e exportação, sobre as 
seguintes bases:» 

«§ 1º Os emprezarios deverão sujeitar á 
approvação do governo imperial as plantas e os projectos 
das obras que pretenderem executar;» 

«§ 2º Fixarão o capital da empreza, e não poderão 
augmental-o ou diminuil-o sem autorização do governo;
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«§ 3º Findo o prazo da concessão ficarão 
pertencendo ao governo todas as obras e o material fixo e 
rodante da empreza;» 

«§ 5º Os emprezarios poderão perceber, pelos 
serviços prestados em seus estabelecimentos, taxas 
reguladas por uma tarifa proposta pelos emprezarios e 
approvada pelo governo imperial;» 

«§ 7º O governo poderá encarregar ás companhias 
de docas o serviço de capatazias e de armazenagem das 
alfandegas.» 

Não se cogitou absolutamente de construcção de 
caes que se regula por outras disposições, nem de 
encarregar a construcção a provincias, mas a emprezas ou 
companhias. 

Não sei, pois, como o nobre ministro julgou-se 
autorizado para proferir o despacho que acabei de ler. 

Não sei tambem em que pára esta questão, e o 
nobre ministro se dignará de informar si o presidente de S. 
Paulo aceitou a concessão par leval-a a effeito pelos 
cofres provinciaes ou para transferil-a a alguma empreza 
ou companhia. O presidente da provincia ha de ter sido 
ouvido, e o nobre ministro dirá si a illegalidade que, a meu 
ver, praticou, produziu algum resultado pratico. 

A lei em que S. Ex. se fundou não é applicavel ao 
caso. 

Outra illegalidade me parece ter S. Ex. praticado; foi 
na questão da estrada de ferro de S. Carlos do Pinhal. 

O Acto Addicional é expresso em relação á 
competencia das assembléas provinciaes para as obras 
publicas dentro do territorio da provincia. 

O regulamento de 28 de Fevereiro de 1874 
reconhece a competencia das assembléas provinciaes 
para concessão de estradas de ferro dentro dos limites da 
provincia. 

Ainda ultimamente as provincias de Minas e Bahia 
fizeram, para a estrada de ferro de Philadelphia a 
Caravellas, a concessão que de cada uma dellas 
dependia, e os poderes geraes aceitaram essa 
competencia e concederam favores para que a estrada se 
realizasse; sendo de facto a estrada interprovincial. 

Como, pois, o nobre ministro, em uma estrada 
meramente provincial, toda dentro do territorio de S. Paulo, 
chama a si a concessão, e a faz por modo que necessita 
explicação? 

O nobre ministro fez em um dia a concessão ao 
Barão do Pinhal; d'ahi a dous dias, expediu outro decreto 
nullificando o primeiro; sendo ambos publicados no mesmo 
numero do Diario Official: depois abriu concurrencia e 
chamou propostas para realização da estrada. Eram 
necessarias essas propostas? Então porque o nobre 
ministro não procedeu antes da concessão ao Barão do 
Pinhal, como procedeu depois? 

Falta aqui alguma cousa para se apreciar bem o 
acto do governo. 

Si se podia fazer a concessão sem a concurrencia, 
porque o nobre ministro não continuou a proceder como 
procedêra em relação á pretenção do Barão do Pinhal? E, 
si era precisa a concurrencia, porque a dispensou no caso 
a que me refiro? 

Concluindo as minhas observações, não posso 
deixar de inquerir do nobre ministro si com o credito que 
pede para a verba – Telegraphos – pretende realizar as 
medidas, que S. Ex. já se mostrou disposto a tomar, de 
prolongar a linha telegraphica da provincia do Paraná até 
Guarapuava. 

Si quando o nobre ministro da agricultura tratou de 
levar a effeito esta idéa era ella perfeitamente justificavel, 
mais justificada é agora que o nobre ministro da guerra 
propõe a creação, com a qual concorda a commissão de 
orçamento do senado, de duas colonias militares no 
municipio de Guarapuava. 

O nobre ministro se dignará dizer si póde, com os 
meios postos á disposição do governo, realizar no 
exercicio de 1881 a 1882 o projectado prolongamento da 
linha telegraphica da provincia do Paraná até á comarca 
fronteira de Guarapuava. (Muito bem.) 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O nobre senador pela provincia do Paraná 
ha de permittir-me que antes de responder a S. Ex., faça 
algumas observações ao parecer da illustrada commissão 
de orçamento. 

Comquanto estas observações não sejam 
numerosas, todavia me parecem indispensaveis para 
justificar as medidas votadas pela camara dos deputados, 
com as quaes concordei e que foram supprimidas pela 
illustrada commissão. 

A illustrada commissão de orçamento, tratando da 
estrada de ferro D. Pedro II, observou que, tendo-se 
votado um credito extraordinario de 403:000$ para certos 
serviços da mesma estrada no qual se contemplavam as 
despezas para a acquisição de locomotivas, dever-se-hia 
diminuir da verba destinada ao respectivo custeio 
200:000$000. 

Sr presidente, ser-me-hia muito agradavel 
concordar com esta suppressão proposta, e assim o faria, 
si porventura não visse que na tabella demonstrativa das 
despezas necessarias ao custeio da estrada de ferro D. 
Pedro II não se havia comprehendido a somma necessaria 
a essas obras extraordinarias nem á acquisição de 
locomotivas. Por esta unica razão não posso aceitar a 
reducção proposta; fal-o-hia por certo si tivesse ao menos 
uma presumpção fundada de que as economias que se 
tem de fazer na estrada de ferro D. Pedro II poderiam dar 
em resultado semelhante reducção. Mas, desde que a 
verba pedida é acompanhada por uma tabella explicativa, 
tabella minuciosa, onde se faz menção de tudo que é 
indispensavel ou necessario para o custeio da estrada, 
parece-me que faltaria ao meu dever si declarasse á 
illustrada commissão que aceitava o córte de 200:000$ 
feito nesta verba do orçamento. 

A honrada commissão observou, quer tendo a 
camara dos deputados votado uma subvenção para o 
contrato que se projecta celebrar de uma navegação entre 
o Imperio e o Canadá, não se tivesse incluido ao mesmo 
tempo uma autorização especial para esse contrato. 

A illustrada commissão de orçamento tem toda 
razão; e a camara votou effectivamente a 
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autorização de que se trata; mas creio que por um 
equivoco deixou de ser contemplada no autographo que 
foi remettido ao senado. 

A nobre commissão não aceita a proposta do 
governo para mandar construir por conta do Estado um 
ramal na estrada de Baturité entre o ponto extremo da 
estação denominada Canóa e a villa de Baturité. 

Sr. presidente, o governo, como já tem 
declarado, é infenso á construcção de estradas de 
ferro, por conta do Estado; prefere que essas obras 
sejam executadas por emprezas particulares. Mas no 
caso presente dá-se uma circumstancia quasi especial. 

Não é proposito do governo continuar por muito 
tempo na posse da estrada de ferro de Baturité; é seu 
pensamento que, desde o momento em que se 
apresentar uma companhia, uma empreza particular em 
condições regulares de tomar a si a exploração e 
prolongamento daquella estrada de ferro, transferir a 
essa companhia a propriedade da mesma estrada. Mas 
neste caso, si o governo concedesse a uma companhia 
a construcção e exploração do ramal de Baturité, que é 
tido por um dos principaes elementos da prosperidade 
do tronco da estrada de ferro do mesmo nome... 

O SR. JAGUARIBE: – Não apoiado. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura):  – ...o governo, a meu ver, commeteria um 
erro. 

Não posso deixar de contrariar o aparte do 
illustrado senador. O nobre senador comprehende que 
o governo nestas materias não póde louvar-se senão 
nas informações officiaes dos directores e engenheiros 
que têm estado á frente daquella estrada de ferro e da 
deputação da propria provincia do Ceará. 

Devo ainda declarar ao nobre senador, sem 
receio de ser contestado, que toda a deputação do 
Ceará e todos os directores e engenheiros, a que me 
tenho referido, informam o governo do facto que acabo 
de annunciar ao senado. 

Eis porque, Sr. presidente, o governo entendeu 
que não devia ceder a uma empreza particular a 
exploração de um ramal que vinha augmentar o valor 
da propria estrada de Baturité. Nesta hypothese, desde 
que o governo tivesse de ceder esse ramal a uma 
empreza particular, ter-se-hia por este simples facto, 
pela cessão, o depreciamento do valor de sua 
propriedade. 

Si o governo está em erro, eu estimarei bem que 
o nobre senador mostre, porque o governo por certo 
não tem outro empenho em construir esse pequeno 
ramal, que terá de custar 300:000$, do que dar maior 
valor á estrada de ferro de Baturité. 

Eis tambem porque, Sr. presidente, não posso 
aceitar a suppressão desta autorização que vem da 
camara dos Srs. deputados. 

Refiro-me agora ao 3º additivo. 
Senhores, si se tratasse de melhorar os portos 

das principaes cidades maritimas do Imperio com 
recursos tirados exclusivamente do thesouro, eu me 
acharia em inteira harmonia com a illustrada 
commissão de orçamento. Mas, Sr. presidente, devo 
declarar ao senado que uma das cousas que mais me 
têm preoccupado em  

meu ministerio é exactamente o melhoramento de 
nossos portos, serviço este que está apenas na infancia 
entre nós. 

Notarei por exemplo, a começar do norte, o porto 
do Maranhão, que se aterra cada dia mais, o que, si o 
governo não tratar não só da sua conservação, mas de 
obras importantes e efficazes, não decorrerão muitos 
annos sem que esse porto fique inutilisado pela 
obstrucção. 

O porto da provincia do Ceará exige da mesma 
fórma melhoramentos (apoiados); mas não seria 
possivel, como acabei de dizer, effectual-os por conta 
dos cofres publicos. 

O porto da Parahyba pede obras notaveis. O de 
Pernambuco, em que se tem despendido sommas 
consideraveis com a sua conservação, apresenta 
melhor resultado; mas precisa de melhoramentos que 
são ha muito tempo reclamados. O porto do Rio Grande 
do Sul acha-se em iguaes condições. 

O thesouro não póde executar essas obras por 
sua propria conta. Conviria que algumas tentativa se 
fizesse no sentido de realizal-as por conta de emprezas 
particulares. Para conseguil-o o meio apropriado seria o 
estabelecimento de taxas, cuja applicação a essas 
emprexzas offerecia vantagem ao emprego dos 
capitaes. 

Não posso desde já dizer ao senado o que a 
este respeito me parece que se possa fazer; mas é esta 
mesma a razão por que o governo pede autorização 
para celebrar contrato sobre essa base, sendo sujeitos 
á approvação do poder legislativo. 

Si fosse possivel construir aquelles portos 
mediante a percepção de taxas, aliás já existentes, 
como a de ancoragem, a de pharóes, e outras que 
fossem necessarias, não se lançaria grande onus ao 
commercio, que agradeceria beneficio de tal ordem, ao 
mesmo tempo que traria grande vantagem ao thesouro. 
Si o senado votar uma autorização a tal respeito, 
nenhum mal resultará, tanto mais quanto os contratos, 
como já disse, seriam sujeitos á approvação do poder 
legislativo. 

Dir-se-ha que o governo poderá fazer contratos 
desta natureza firmado na lei denominada das docas. E’ 
certo; mas não é menos verdade que essa lei não póde 
ser inteiramente applicada ao caso, embora o governo 
de alguma sorte se pudesse aproveitar de alguma de 
suas disposições para promover o melhoramento dos 
portos. Confesso ao nobre relator do orçamento do 
ministerio da agricultura que seria para mim uma das 
medidas mais agradaveis (permitta-se-me aqui um 
pouco de bairrismo), si conseguisse fazer alguma cousa 
no sentido de melhorar o porto de Pernambuco, sem 
que seja minha intenção excluir os outros. 

Feitas estas observações, nenhuma outra 
adduzirei... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Quer-se voltar áquillo 
que foi condemnado desde longos annos. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...relativamente ao parecer da nobre 
commissão, por isso que estou de accôrdo em tudo 
mais. 

Passarei a responder ao nobre senador pelo 
Paraná. 
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E’ certo, Sr. presidente, que o governo brazileiro 
(não me retiro sómente ao actual ministerio) tem-se 
accupado seriamente das estradas estrategicas. A 
prova disto está no facto de ser decretada a 
construcção de duas estradas de ferro na provincia do 
Rio Grande do Sul, uma de Porto-Alegre para 
Uruguayana, e a outra da cidade do Rio Grande para 
Alegrete. Mas decretadas essas estradas, o governo 
não podia deixar de cingir-se aos recursos que fossem 
votados pelo poder legislativo. 

A estrada de ferro de Porto Alegre a Uruguayana 
está contratada e em execução até a cidade de Santa 
Maria da Boca do Monte. Recentemente apresentou-se 
uma proposta ao governo para o prolongamento dessa 
estrada até Uruguayana. A proposta foi indeferida, não 
só porque o governo não contrata uma estrada dessa 
importancia senão mediante concurrencia publica, 
como ainda porque o governo entende que havendo-se 
destinado á contrucção da estrada sómente a somma 
que está consignada na tabella C do orçamento, não 
podia fazer um contrato augmentado o credito ou 
concedido outro. 

Embora, senhores, haja uma lei geral, 
concedendo um credito de 44.000:000$ para a 
construcção dessas estradas, é certo que depois da 
decretação de tal lei o nosso regimen financeiro na 
materia foi consideravelmente modificado; porque uma 
disposição do poder legislativo determinou da maneira 
a mais positiva que o governo não despendesse 
consignada em uma das tabellas annexas ao 
orçamento do mesmo exercicio. 

Portanto o governo, pelas razões expostas, 
entendeu que não devia mandar prolongar a estrada da 
cidade de Santa Maria da Boca do Monte até 
Uruguayana. 

Isto não quer dizer que o governo não esteja 
convencido de que a estrada estrategica de Porto 
Alegre a Uruguayana é e continúa a ser uma 
necessidade do Estado. 

E’ certo, senhores, e nesta parte o nobre 
senador tem razão, que algum desenvolvimento se tem 
notado na construcção de estradas de ferro 
estrategicas na Republica Argentina; mas deve o nobre 
senador se convencer de que o governo tem procedido 
como lhe cumpre; si tivesse procedido de fórma 
diversa, o nobre senador o censuraria por ter 
commettido uma illegalidade. 

Pelo mesmo modo, se tem praticado quanto á 
outra estrada do sul, tambem estrategica. O gabinete 
passado concedeu-a sob uma nova fórma permittida na 
lei, garantindo juros sobre os capitaes que fossem 
empregados na construcção. Posteriormente appareceu 
uma reclamação pedindo accrescimo de capital em 
quantia superior a 2.000:000$. Como era do meu dever, 
resolvi não decidir sobre esta pretenção senão depois 
de mandar pedir todas as informações necessarias na 
propria localidade, onde os preços do orçamento são 
conhecidos, afim de habilitar-me nos estudos a que 
tinha de proceder. 

Essas informações ainda não chegaram a meu 
poder; eis a razão por que nenhuma solução te- 

nho dado com relação á estrada estrategica do Sul. 
Qual é, senhores, a terceira estrada estrategica 

da provincia? E’ a denominada do Quarahim. O 
emprezario dessa estrada obteve concessão para fazer 
os estudos á sua propria custa. Nessa concessão se 
estipulou que, si o governo approvasse os estudos, 
obrigar-se-hia a conceder a estrada ao emprezario sem 
nenhum onus e especialmente, como se declarou no 
contrato, sem garantia de juros. O emprezario requereu 
uma prorogação de prazo que lhe foi concedida, e os 
estudos ainda não foram presentes ao governo; não 
obstante o emprezario já requereu ao governo a 
concessão de garantia de juros. 

Essa garantia, o nobre senador sabe, não podia 
ser concedida, ainda quando o governo o quizesse, 
primeiro porque o estado financeiro do paiz não o 
permittia; em segundo logar porque o governo não se 
julgava autorizado a conceder garantia de juros a uma 
terceira estrada na provincia do Rio Grande do Sul á 
vista das disposições da lei de 24 de Setembro de 
1873. Esse pedido foi portanto indeferido, o governo 
declarou que o concessionario se dirigisse ao poder 
legislativo. 

Vê, pois, o nobre senador que em relação a 
essas tres estradas estrategicas o governo nada mais 
tem podido fazer do que tem feito, a menos que não 
procurasse commetter uma infracção de lei. 

O nobre senador, occupando-se da estrada de 
ferro de Porto Alegre, leu-nos um artigo do Commercial, 
em que se encontram algumas censuras que até certo 
ponto me parece terem sido esposadas por S. Ex. 
Essas censuras referem-se especialmente: 1º ao 
pessoal exagerado da estrada, 2º aos repetidos estudos 
feitos antes de sua construcção. 

Senhores, houve um equivoco da parte do 
escriptor do artigo e tambem do nobre senador. O 
pessoal dessa estrada de ferro não é destinado á 
simples inspecção das obras. Não, senhores, o pessoal 
dessa estrada é destinado a projectar as obras, a fazel-
as executar, a fiscalisal-as, emfim a ter toda e exclusiva 
direcção na parte que é inteiramente technica; os 
emprezarios nada mais fazem do que executar o que se 
lhes manda fazer. Nestas condições tanto importaria o 
Estado construir directamente a estrada como fazer 
executar pelos empreiteiros sob a direcção de seus 
agentes. 

E’ possivel, não o affirmo, que haja um ou outro 
empregado, mesmo alguns de mais no pessoal da 
estrada de Porto Alegre; mais isso não é motivo para 
que se possa dizer que uma estrada com a extensão de 
286 kilometros tem um pessoal exagerado, pessoal que 
eu poderia enumerar neste momento, si estivesse 
prevenido da censura do nobre senador; mas garanto a 
S. Ex. que o engenheiro que dirige aquellas obras é de 
tal severidade, de tal rigidez nesse e em outros pontos, 
que não posso acreditar que elle por simples 
benevolencia ou condescendencia conserve um 
pessoal mais numeroso do que o necessario. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O facto é este – 
pessoal demasiado em toda a parte. Em Pernambuco é 
demasiadissimo, todos os dias se está man- 
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dando mais. A despeza com o pessoal representa 30% 
do que se está fazendo com as obras. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não é facil em materia technica julgar si 
o pessoal é maior ou menor do que o necessario; só 
quem dirige os proprios trabalhos póde affirmar que o 
pessoal é superfluo ou exagerado; entretanto não terei 
duvida em dirigir minha attenção para esse ponto. 

Nestas questões, senhores, ou se tem confiança 
nos chefes que dirigem trabalhos taes, e neste caso é 
preciso louvar-se nas medidas por elles indicadas, 
porque são os unicos responsaveis pelo serviço, ou 
então o governo deve substituil-os. E' um assumpto 
este em que, confesso ao senado, não posso senão 
proceder com certa timidez: desde que o chefe do 
serviço me declara que precisa deste ou daquelle 
pessoal, não posso deixar de attendel-o; sem o que 
como poderei tornal-o responsavel pelo serviço? O 
senado comprehende que não posso nesta materia ter 
procedimento diverso. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Olhe V. Ex. para as 
obras da estrada de ferro de Pernambuco, que não se 
fazem. Já se têm consumido 5.000:000$ e ainda não ha 
em trafego nem um kilometro de estrada. 

O SR. BARROS BARRETO: – Ha vicio na 
direcção do serviço; d'onde parte não sei. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Responderei em outra occasião aos 
apartes dos nobres senadores pela minha provincia. O 
nobre senador pelo Paraná foi tão longo que eu teria de 
occupar por muitas horas a attenção do senado si me 
distrahisse agora com outros assumptos. 

Perguntou o nobre senador pelo Paraná quando 
estaria concluida a estrada de ferro de Uruguayana e si 
os recursos de que dispõe o governo são sufficientes. 

Senhores, a estrada de ferro de Uruguayana, si 
fosse possivel dar todos os meios necessarios para sua 
execução, estaria acabada dentro de prazo muito curto, 
com certeza em dous annos, e talvez em um anno, até 
a parte contratada, taes fossem os recursos. 

Quanto á segunda parte da pergunta, declaro ao 
nobre senador que os recursos votados para a 
construcção dessa estrada são insufficientissimos. 
Acho-me actualmente a este respeito na maior das 
difficuldades, e estimei que o nobre senador tocasse 
nesse ponto, porque desejo que o senado saiba da 
posição verdadeira em que, quanto a essa estrada, se 
acha o ministro da agricultura. 

O senado votou ha dias um credito para as obras 
da estrada de ferro de Uruguayana, com relação ao 
exercicio de 1879 – 1880; devia deste facto concluir que 
no exercicio de 1880 – 1881, para o qual o credito é o 
mesmo, este não seria sufficiente para a construcção 
das obras contratadas, e effectivamente, senhores, 
assim se dá; ha material encommendado, ha obras 
contratadas que excedem ao credito em muitas 
centenas de contos de réis. 

Sr. presidente, expedi para o engenheiro em 
chefe da estrada de ferro do Rio Grande do Sul 

um telegramma ordenando-lhe que se cingisse 
absolutamente ao credito votado, podendo até 
suspender as obras e despedir parte do pessoal. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado; fez 
muito bem. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O presidente da provincia e o 
engenheiro em chefe replicaram que isto era uma 
calamidade, porque havia contratos feitos e material 
encommendado, e que a execução da ordem trazia 
uma desorganização em todo o serviço. Eis a situação 
em que me acho. Confesso ao senado que hesitei na 
providencia que devia tomar; mas entendi que o meu 
dever consistia em reiterar, em ratificar minhas ordens, 
afim de que o engenheiro se cingisse ao credito do 
orçamento até que o poder legislativo augmentasse 
esse credito. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado; onde não ha El-
Rei o perde. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – A consequencia que d'ahi póde resultar 
é o retardamento daquellas obras; em vez de serem 
concluidas em um ou dous annos, não o serão nem em 
tres, nem em quatro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Conforme o 
andamento que tiverem as obras. 

O SR. JAGUARIBE: – Si não ha dinheiro o que 
se ha de fazer? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eis aqui senhores, a situação em que 
me acho. Não sei mesmo até que ponto as ordens que 
neste sentido expedi prejudicarão a estrada de ferro do 
Rio Grande do Sul, mas eu entendi que, sendo o 
pensamento do parlamento e do governo cingirem-se 
absolutamente ás verbas do orçamento, não podia 
mandar continuar os trabalhos, embora alguns delles 
contratados, para os quaes não havia credito. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas quem autorizou 
os contratos? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não foram autorizados por mim. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas foi com 
approvação de S. Ex. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eis o que a este respeito tinha que dizer 
ao nobre senador. 

Quanto aos estudos, senhores, o nobre senador 
me permittirá que lhe diga que si ha alguma cousa que 
em geral prove em favor de um engenheiro que dirige 
uma estrada de ferro, é exactamente a repetição 
desses estudos. Não ha engenheiro por mais habil e 
mais perito que seja que possa ou vá fazer estudos de 
exploração de uma estrada de ferro uma só vez. Elles 
fazem-se e refazem-se muitas vezes, duas, tres, quatro, 
cinco e mais vezes, e até o momento da execução. Não 
fique, portanto, sorprendido o nobre senador que uma 
ou outra vez o engenheiro rectifique esses estudos, 
fazendo qualquer alteração; isto é commum até mesmo 
á medida que na execução se vão reconhecendo novos 
melhoramentos; e não ha nenhum engenheiro que, 
para economisar despezas com estudos, deixe de 
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fazel-os no intuito de moelhorar o traçado da estrada. 

E' até uma medida de grande resultado para o 
futuro, porque quando se gasta muito em estudos e estes 
são bem feitos, facil é a conservação da estrada e certo o 
fututo della; os resultados beneficos que se colhem 
compensam de sobra todas as despezas feitas com taes 
estudos. 

Agora, si o nobre senador sabe que elles foram 
superfluos, que eram dispensaveis, que eram 
simplesmente um luxo, a censura é cabivel. Mas repito ao 
nobre senador: isto não me parece provado. Si esses 
estudos se fizeram e sob a direcção de um engenheiro 
em que muito confio, é porque eram necessarios; nem 
importa dizer que a estrada tenha sido mal estudada 
anteriormente, porque isto está se dando sempre, e dá-se  
agora mesmo, e em escala não pequena, na estrada de 
ferro do Paraná. Alli a multiplicidade das modificações era 
tal que eu senti a necessidade de autorizar o engenheiro 
fiscal para dentro de certos limites modificar a direcção da 
linha, mas em limites muito restrictos. Assim fiz para não 
causar estorvos ao proseguimento dos trabalhos. 

Senhores, o nobre senador repetiu, leu mesmo um 
relatorio em que se faziam algumas censuras ao serviço 
da conservação do porto do Rio Grande do Sul, dizendo 
que elle se achava em peiores condições do que d'antes. 
A proposição é muito vaga. 

Devo dizer ao nobre senador que os trabalhos 
existentes no ministerio da agricultura feitos pelo 
engenheiro que se acha á frente deste serviço são 
preciosos e revelam todo seu zelo. Não tenho nenhum 
motivo para suspeitar que esse engenheiro não cumpre 
com seu dever. Mas deu-se um facto e é muito 
naturalmente a este que se refere o nobre senador. 

Sabe S. Ex. que um dos portos mais difficeis de 
ser melhorado é o do Rio Grande do Sul. Ha mesmo 
opinião de que semelhante melhoramento jámais se fará, 
devido isto ao grande movimento das areias. 

Aconteceu que por economia e por falta de 
recursos não pudesse o Estado ter em devido tempo as 
dragas necessarias para proseguir nos trabalhos de 
escavação no porto do Rio Grande do Sul. Durante um 
certo periodo é exacto que se deu o seguinte: O porto foi 
se obstruindo de uma maneira sensivel, antes que o 
governo pudesse adquirir uma draga de primeira força; 
hoje a tem, e com ella tem proseguido nas escavações do 
porto com grande vantagem. 

E' possivel que o facto a que o nobre senador se 
referiu se désse exactamente na ausencia da draga, 
quando não se podia proseguir nos trabalhos de 
escavações; hoje porém as informações que tenho são 
que, tanto quanto permitte a verba do orçamento, e ella 
não é consideravel, é de cento e poucos contos, o 
trabalho do melhoramento do porto tem proseguido com 
regularidade. 

tratando da estrada de ferro de Mato Grosso o 
illustrado senador pela provincia do paraná perguntou 
qual era o pensamento do governo a este respeito, por 
isso que lhe parecia estar assentado construir-se essa 
estrada a partir da provincia de S. Paulo. Tambem notou 
que, 

tendo uma commissão, de que fiz parte, dado um parecer 
que, na opinião de S. Ex. era diverso da idéa a que me 
referi, haveria por alguma fórma certa contradicção. 

Sr. presidente, é certo que, nomeada uma 
commissão para escolher o melhor traçado da futura 
estrada de ferro de Mato Grosso, essa commissão deu 
um parecer que não se referia ao prolongamento da 
estrada de ferro Paulista, de S. Paulo para Mato Grosso, 
á construcção da linha de communicação para Mato 
Grosso a partir de S. Paulo. 

Mas, si S. Ex. prestasse attenção ao parecer, veria 
que o que a commissão recommendou foi uma linha 
provisoria de communicações; não disse de modo 
definitivo que o traçado devera ser este ou aquelle. 

A commissão não disse a palavra definitiva a este 
respeito; considerou que, tendo-se de despender somma 
talvez excedente de 100.000:000$, para construcção da 
estrada de ferro para Mato Grosso, que puzesse em 
communicação a côrte com esta provincia, não seria facil 
ao Estado executar desde logo, e por muito tempo, 
semelhante estrada; mas, acreditando que era 
conveniente estabelecer desde logo uma facil via de 
transporte, aconselhou uma linha mixta de navegação e 
de transporte por uma estrada de rodagem e de ferro. 

Eis o que disse a commissão; não deu opinião 
definitiva sobre a materia. 

Agora, o que pensa o governo a este respeito, 
definitivamente? 

Senhores, eu poderia dizer que a questão se acha 
no mesmo pé em que se achava. Ha opiniões diversas a 
este respeito. 

Eu confesso ao nobre senador que me inclino á 
direcção por S. Paulo, do prolongamento da estrada de 
ferro Paulista até Araraquara, d'ahi a Sant'Anna do 
Parnahyba até Mato Grosso. Mas esta idéa, com relação 
ao prolongamento da estrada de ferro Paulista, em nada 
póde prejudicar a qualquer outra; e a razão é obvia. 

A estrada de ferro Paulista já tem por si vida 
propria, independente da estrada de ferro para Mato 
Grosso. Seja qual fôr a direcção que se dê a essa 
estrada, a companhia Paulista não ficará em nada 
prejudicada. E' com effeito o prolongamento desta via 
ferrea que me parecia preferivel, aceitavel; mas, qualquer 
que seja o traçado seguido, isto em nada a prejudicará. 

O que posso dizer é que a questão não está 
definitivamente resolvida. 

Os actos do governo a este respeito não podem 
contrariar a communicação, qualquer que ella seja, que se 
adopte em qualquer tempo para Mato Grosso. 

O governo entende, parece-lhe que a linha que 
indiquei é preferivel; mas, desde que se julgar 
conveniente outro traçado, poderá sem transtorno seguir 
outra opinião. 

Pergunto o nobre senador si outros estudos se 
fizeram para que o governo adoptasse essa opinião. 

Não se fizeram estudos senão muito preliminares, 
mas que vieram confirmar a opinião que o governo 
effectivamente tinha aceitado, quanto á companhia 
Paulista, que bastaram para convencer ao governo da 
inteira pratica- 
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bilidade e das vantagens economicas de uma via de 
communicação por esse traçado. 

Esses estudos constam de um interessante 
relatorio apresentado pelo Sr. Pimenta Bueno, e que 
será publicado dentro de poucos dias. 

Em todo o caso não cessarei de repetir que em 
nada a idéa capital fica prejudicada. 

O nobre senador tratou da questão do Barão de 
Pinhal; mas sou obrigado a ir acompanhando o seu 
discurso, e por isso passarei ao ponto de que S. Ex. em 
seguida tratou. 

Em seguida o nobre senador referiu-se aos 25%, 
distrahidos do fundo de emancipação para educação 
dos ingenuos, e argumentou com as palavras do nobre 
presidente do conselho quando disse na camara que 
sua idéa era que as taxas destinadas ao fundo de 
emancipação não fossem distrahidas. 

Sr. presidente, o nobre presidente do conselho 
está inteiramente no mesmo proposito que eu, tem a 
mesma opinião de que não se podem distrahir do fundo 
de emancipação as taxas respectivas. 

Mas a questão aqui, peço licença para observar, 
é diversa. Já tive occasião de mostrar na camara dos 
deputados que applicar uma parte desse fundo para 
educação dos ingenuos, isto é, para uma face da 
solução da propria questão da emancipação, não se 
póde dizer que seja distrahir as quotas desse fundo, 
pois que ellas serão applicaveis deste modo a um fim 
que se prende á emancipação. 

Mas, senhores, quando esta opinião podesse ser 
contestada (e esta é ainda hoje a opinião do governo), 
o que teriamos de fazer? Simplesmente em vez de 
distrahir estes 25%, votar um credito para o fim a que 
essa quota se destina. 

Ora, pergunto eu, podemos votar desde já um 
credito, que não seria pequeno, para a fundação de 
estabelecimentos para educação dos ingenuos no 
estado em que se acham as nossas finanças? Acredito 
que não. 

Neste caso, não sendo a questão clara, ou pelo 
menos havendo duvidas sobre a fórma de entender 
esses 25%, me parece acertado conserval-os como se 
acham na lei; e esta é a opinião do governo, que o 
nobre senador pediu. 

O nobre senador voltou á questão da minha 
pretendida contradicção com o nobre presidente do 
conselho. Não tenho mais nada a dizer ao nobre 
senador além da declaração já feita a este respeito. 
Quando proferi aquellas palavras, não sabia qual era o 
calculo na receita; e no mesmo momento, ou em 
discurso anterior, disse claramente que o governo, a 
permittil-o o orçamento, seria o primeiro a vir pedir que 
se não destacasse do fundo de emancipação a taxa ad-
dicional. 

Tambem não entrarei na questão do imposto de 
transporte, que ficou adiada. Apenas direi, como 
resposta ao illustrado senador pela provincia da Bahia, 
que julgou que eu ora declarava ter tido a iniciativa 
desse imposto, ora não, que para mim essa questão é 
de muito pequena importancia, desde que declarei que 
o imposto fôra de iniciativa da commissão de orçamento 
da camara da qual era eu o relator. 

Fallo nesta questão sómente porque o nobre 
senador pela Bahia muito me merece: mas repito que 
ella não tem grande importancia. Assumo toda a 
responsabilidade que neste caso posso assumir... 

O SR. JUNQUEIRA: – Ficamos em jejum sem 
saber a quem pertence a iniciativa. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Já disse que a mim, como relator da 
commissão de orçamento, que era. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi lembrado 
pelo Sr. ministro da fazenda. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu assumo que a 
responsabilidade e declaro mais que si fosse governo 
havia de manter o imposto. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – O nobre senador occupou-se da 
questão de phosphato, com razão considerada por S. 
Ex. como uma das mais importantes. O governo 
entendeu que não estava compromettido a fazer a 
concessão, e neste ponto parece-me que o nobre 
senador está inteiramente de accôrdo commigo, isto é, 
que o governo não estava obrigado a fazer semelhante 
concessão. 

S. Ex. depois da declaração que fiz devia ver que 
eu não deixaria ficar a questão no pé em que estava. 
Declarei ao nobre senador que tinha tomado todas as 
providencias necessarias para que no caso de haver 
uma riqueza daquellas no deposito de phosphatos da 
ilha Rata, ella não escapasse ao Estado. 

Nessas circumstancias pedirei licença ao nobre 
senador para não dar conhecimento hoje de tudo ao 
senado: apenas direi que mandei proceder ás analyses 
mais rigorosas sobre o producto, e ordenei outras 
providencias, mas a questão tomou um caracter de tal 
natureza que parece conveniente que o governo não 
diga desde já o que tem feito sobre tal assumpto. 

Peço ao nobre senador que se contente com o 
que acabo de dizer; não estou dormindo, tenho 
mandado proceder a analyses mais completas, na casa 
da moeda e na escola polytechnica. 

O Sr. João Alfredo dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Já tem sido avaliado em preços 
correntes nos Estados-Unidos. Uma dessas analyses 
está feita, mas não é completa, e opportunamente 
publicarei tudo quanto se houver realizado; e asseguro 
ao nobre senador, que emquanto fôr eu ministro hei de 
empregar todos os meios para verificar si na ilha de 
Fernando e ilha Rata existe realmente essa riqueza. 

Perguntou o nobre senador a minha opinião, 
acerca da nomeação dos agentes do correio que se faz 
sobre proposta dos administradores, e bem assim qual 
a razão que determinou o governo a demittir o 
administrador do correio do Rio Grande do Sul, e si foi 
um conflicto que determinou essa demissão. 

Começarei por esta segunda parte. Senhores, eu 
só demitto empregados em virtude de facto provado. O 
administrador do correio do Rio Grande do Sul foi 
demittido em virtude de queixa fundamentada do 
presidente daquella provincia. 
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Confiando no presidente da provincia do Rio 
Grande do Sul, e não sendo pensamento do governo 
(por fórma alguma o faria) preferir o administrador do 
correio ao presidente que necessariamente teria de 
demittir, não podia em vista de sua representação 
fundamentada deixar de conceder a demissão pedida. 
Não tenho neste momento o officio da presidencia, mas 
não terei duvida de lel-o ao senado. 

Nestas questões sigo a doutrina do nobre pre-
sidente do conselho: não ha para mim reservado em 
casos desta natureza; elles tornam-se publicos, quando 
produzem os seus effeitos, e eu não terei duvida de 
publicar o officio a que me refiro. 

O SR. JAGUARIBE: – Deste modo o presidente 
torna-se omnipotente. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Confiando o governo no presidente em 
taes assumptos, o ministro não póde deixar de demittir. 

O SR. JAGUARIBE: – Assim o presidente é im-
peccavel. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Desde que o ministro confia no pre-
sidente não póde proceder de outro modo. Assim V. Ex. 
póde convir que em vista das informações que calaram 
em meu espirito, não podia deixar de conceder a 
demissão, e não faço mysterio das informações que 
recebi. 

Quanto á questão de confiança é ella muito 
controvertida. Na verdade o principio que prevalece é 
que o administrador do correio tem direito de propor os 
agentes do correio, mas desde que esse administrador 
do correio propõe caprichosamente individuos em que 
não tem confiança a administração da provincia, ha de 
esta em tal caso cingir-se á proposta? 

A questão é de certo controvertida, e o que é 
seguido é que o presidente da provincia, a despeito da 
proposta, póde fazer nomeações. 

O SR. BARROS BARRETO: – O administrador 
póde tambem querer fazer questão politica. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Si a administração quer fazer questão 
politica, o governo que lhe tome contas. O que posso 
assegurar é que d'entre os motivos enumerados pelo 
presidente do Rio Grande do Sul para pedir a demissão 
do administrador do correio não está esse. 

Senhores, foi tambem em virtude de proposta do 
presidente do Rio Grande do Sul e de informações 
quasi unanimes da deputação daquella provincia, que 
eu nomeei o Sr. Guerreiro administrador. Si esse 
individuo tinha aptidão para ser official do correio, não 
sei por que motivo, não podia ser administrador. Eu não 
sei do facto da quitanda, é um facto todo local; mas 
para ser agradavel ao nobre senador posso pedir 
informações. Ignoro si o Sr. Guerreiro tem ou não 
quitanda no correio, nomeei o administrador tambem 
em vista das informações que tive da deputação do Rio 
Grande do Sul. 

Perguntou-me S. Ex. si eu já havia providenciado 
com relação á casa do correio da provincia do Paraná. 

Já providenciei; dei ordem para que se 
removesse o correio para outra casa em condições 
mais favoraveis. 

Perguntou-me tambem o que fiz a respeito dos 
terrenos adquiridos para a colonia russo-allemã. 

Senhores, eu não tratei de promover a venda 
desses terrenos, nem pedi autorização para tal fim, não 
sei mesmo si existe na lei, não o affirmo; pareceu-me 
que a venda traria um resultado desastroso. 

Não ha outra razão. Acredito que, prolongando-
se, como é natural, a estrada de ferro para o interior, 
todos esses terrenos, embora fiquem a alguma 
distancia, terão maior valor, e em tal caso o governo, 
desde que está na posse delles, parece que não deve 
senão com vantagem equivalente aos sacrificios que 
fez para adquiril-os abrir mão delles. Foi por isso que 
pareceu-me acertada a resolução de pedir autorização 
para esses terrenos serem aforados. 

Não acredito na opinião do nobre senador pela 
minha provincia; pelo contrario, creio que haverá quem 
queira aforal-os; ha muita população que se quer 
collocar, e agora está consignado na lei de reforma de 
terras o direito de aforar terras do Estado; parece-me 
que não será difficil aforar as de que se trata, senão em 
grandes, ao menos em pequenos lotes. 

Não tenho nada a fazer com esses terrenos, que 
só podem ganhar com o prolongamento da estrada de 
ferro. 

O SR. CORREIA: – Folgo muito que V. Ex. 
declare que a estrada de ferro ha de ser prolongada. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Sempre me ha de encontrar nesse 
terreno; si não gasto muito dinheiro com estradas de 
ferro... 

O SR. JAGUARIBE: – Si V. Ex. prolongasse as 
do Ceará... 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu confesso a V. Ex. que si o Eldorado 
dos phosphatos da ilha Rata e adjacentes de Fernando 
de Noronha, der os resultados promettidos pelo 
pretenso concessionario, não terei duvida em prolongar 
todas as estradas, porque esses phosphatos segundo 
os calculos feitos, si forem exactas as informações, 
darão apenas a bagatela de uma renda de 40 mil 
contos para o Estado; e eu espero que não serão 
semelhantes aos nossos thesouros do Castello. 

Em relação á pergunta que me fez o nobre 
senador sobre a estrada de ferro Leopoldina, devo dizer 
a S. Ex. que me consta que a consulta do conselho de 
estado está lavrada e assignada, mas não me chegou 
ás mãos, e logo que a tiver recebido, providenciarei 
convenientemente. 

A respeito do reservatorio do Pedregulho, devo 
dizer ao nobre senador que não obstante a 
consideração que possa merecer qualquer cidadão que 
se occupe da materia pela imprensa, eu não posso 
deixar de louvar-me nas informações do engenheiro 
que se acha encarregado desta obra. 

O facto a que S. Ex. referiu-se da fenda dos 
sellos era cousa esperada; os sellos foram col- 
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locados exactamente para se conhecer qual era a 
causa dos accidentes; si eram infiltrações, como todos 
presumiam. 

Não se abriram os sellos com essa facilidade 
como o escriptor descreve; houve um pequeno signal, 
tanto quanto foi bastante para denunciar que uma das 
causas do accidente foi a infiltração. Estes sellos foram 
collados para que se obtivesse indicação certa afim de 
se conhecer de que natureza seriam os reparos. 

Os reparos projectados continuam em anda-
mento; o engenheiro ainda assevera que com esses 
reparos o reservatorio ficará em condições 
perfeitamente satisfactorias. 

Trato de apressal-os o mais possivel. Não quero 
arriscar melhoramento daquella ordem senão depois de 
repetidas experiencias com certeza de exito. 

O nobre senador referiu-se ao facto do meu 
digno antecessor ter nomeado para ajudante da 
repartição de terras e colonização um official de 
marinha, ao passo que pouco antes havia supprimido o 
logar por um aviso. 

Acredito que tendo este logar sido creado por um 
decreto, o meu antecessor não considerou havel-o 
supprimido por um simples aviso. Naturalmente este 
aviso tinha por fim evitar que o logar fosse provido, e 
provavelmente as exigencias do serviço ou proposta do 
proprio inspector da dita repartição, o fizessem nomear 
este individuo para o logar de que se trata. 

Não costumo procurar rodeios para evitar 
qualquer reparo ou censura que até certo ponto pareça 
justa. 

Devo dizer ao nobre senador que o logar de 
ajudante interino da repartição de terras e colonisação 
deve ser exercido, em virtude de regulamento daquella 
repartição, por um empregado immediato; e que não ha 
duvida que não se pode considerar interinamente o 
logar de inspector de colonisação o individuo de que se 
trata. 

Entretanto eu o tenho mantido esperando poder 
modificar este estado de cousas, que não foi creado por 
mim, principalmente porque o chefe daquella repartição, 
que é funccionario distincto, tem repetidamente 
declarado que precisa dos serviços daquelle ajudante, 
ao qual considera um excellente auxiliar da repartição. 

Si, até certo ponto, posso concordar com o nobre 
senador em seu reparo, confesso que o amor ao 
serviço, a necessidade de manter a regularidade da 
repartição de terras e colonisação, o desejo de attender 
ao pedido de um funccionario que bem serve, me têm 
feito conservar o referido ajudante. 

Trato porém de reformar a repartição, e é pos-
sivel que elle não continue alli. 

Depois, o nobre senador já tem feito tantas 
censuras por ter eu modificado actos de meus 
antecessores, que era capaz de vir fazer-me esta; e ao 
menos para evitar este reparo V. Ex. me ha de 
desculpar de não ter providenciado, como confesso 
conviria fazer. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Complete a obra da 

re- 

vogação dos actos de seu antecessor, ha muita cousa 
ainda a revogar. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – A quasi totalidade desses actos tem 
sido mantida por mim, e só tenho revogado aquelles 
sobre os quaes já tinha opinião conhecida no paiz; e 
creio que o nobre senador, que me honra com sua 
amisade, não havia de fazer-me a injuria de acreditar 
que eu como ministro havia de desdizer-me daquellas 
opiniões que como deputado tinha revelado. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – A coherencia já não 
é uma virtude. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu podia mudar de opinião; mas não 
tendo fundamento justificavel, plausivel, simplesmente 
para ser coherente com meu antecessor, não devia, 
como governo, manter actos a que como deputado me 
oppuz. 

A questão do caes de Santos, Sr. presidente, é 
certo que, aberta a concurrencia e recebidas as 
propostas, a assembléa provincial de S. Paulo dirigiu ao 
governo uma representação para que confiasse á 
provincia a execução dessa obra. 

O governo, que não desejava, que não pretendia 
executar a obra por administração, e havia adoptado 
aquelle systema de emprezas particulares para a 
execução desse caes; recebendo tambem pela mesma 
occasião protestos pela creação das novas taxas 
creadas no orçamento, representação da assembléa 
provincial, representação dos deputados da provincia 
de S. Paulo, representação da associação commercial 
de Santos; reconsiderou esta concurrencia e declarou-a 
sem effeito, confiando á provincia de S. Paulo a 
execução deste melhoramento. 

Pergunto eu: procedendo por esta fórma, que 
motivo ha de censura? 

Pois não attendeu o governo aos verdadeiros 
interessados? Quaes eram elles senão os negociantes 
de Santos, senão a deputação, senão finalmente a 
propria provincia? 

Em que procedeu irregularmente o governo? 
Isto quanto á questão de principios, e o nobre 

senador não contesta o direito que tinha o governo de 
declarar sem effeito esta concurrencia. 

Agora, senhores, tratemos da questão legal. 
A lei a que se referiu o nobre senador foi 

perfeitamente applicada ao caso. 
O SR. CORREIA: – Não apoiado. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Senhores, a lei se refere a docas; mas 
doca não póde ser sempre um recinto fechado por 
quatro muralhas. O porto de Santos é uma doca natural 
que se completa por meio do caes, cuja construcção é 
do maior proveito para a arrecadação das taxas e 
outros serviços uteis, nas condições da propria lei. O 
legislador não precisava dizer construcção de docas e 
caes; seria uma superfluidade, porque na hypothese o 
caes é um accrescimo para completar a doca. 
Portanto, a lei teve perfeita intelligencia, applicada 
como foi pelo governo. 

O SR. CORREIA: – Não apoiado. 
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O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu perguntarei ao nobre senador qual é 
o fim da construcção das docas? Si ha uma doca 
natural que se completa por meio de um caes, para que 
construir uma doca fechada por quatro muralhas? 
Devia-se excluir dessa vantagem o porto de Santos, 
porque não se podia applicar a lei do modo por que a 
entende o nobre senador? 

Verdadeiramente a lei, tratando de docas, não 
quiz determinar que uma doca fosse ne-cessariamente 
fechada. Nesse caso não seria ex-ecutada a lei; porque 
raras são as localidades que admittam um 
melhoramento dessa especie, construindo-se quatro 
paredões. Assim no Brazil poucas occasiões haveria 
para se realizar um melhoramento que teve em vista a 
lei, a qual entretanto não podia excluir as chamadas 
docas naturaes, que prestam o serviço desejado com a 
simples construcção de um caes. 

Por conseguinte, o governo executou a lei 
segundo os seus verdadeiros termos em Santos. A meu 
ver a questão se acha perfeitamente elucidada. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Eu não viria pedir autorização para uma 
medida dessa natureza, porque arriscaria os meus 
modestos creditos. 

O SR. CORREIA: – Não apoiado. E' uma 
questão legal em que não os compromettia. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Trata-se de saber si a expressão doca é 
applicavel ás condições em que se acha o porto de 
Santos. Si é applicavel, porque se negaria esse 
melhoramento? Por isso antes de tudo se deve attender 
á prejudicial da verdadeira significação de doca. 

O SR. CORREIA: – A lei não podia tratar de 
docas naturaes: a natureza é quem as faz; tratou 
sómente das docas que carecessem de ser feitas. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Senhores, o que quer dizer compa-
nhias e emprezarios? Póde-se comprehender que uma 
provincia que tem personalidade propria fique excluida 
da denominação de empreza? Póde uma provincia 
deixar de ser considerada uma empreza? Entre o 
Estado e uma provincia não póde haver um contrato? 
Não póde uma provincia aceitar certas condições, tendo 
ella renda e os meios de applical-a? A organização de 
emprezas ou companhias não exclue uma provincia ou 
municipio de tratar com o Estado. 

Portanto, o nobre senador pelo Paraná deve 
reconhecer que o governo procedeu no terreno legal. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Eu satisfarei ao nobre senador em todos 
os pontos a que se referiu; ficando S. Ex. certo de que, 
quando eu não tiver razões sufficientes para justificar os 
meus actos, não terei duvida em confessal-o; porque 
tenho consciencia de que não possuo todos os ele- 

mentos necessarios para bem resolver todas as 
questões. Posso muitas vezes errar. 

(Ha varios apartes.) 
Eu já declarei ao nobre relator da commissão de 

orçamento que não me considerei autorizado a fazer o 
melhoramento do porto de Pernambuco nestas 
condições. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas é uma doca 
natural. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Naquelle porto não ha necessidade de 
docas; o que simplesmente se deve alli executar é o 
projecto do Sr. Hawkshaw. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas elle condemna o 
que V. Ex. propõe. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu não proponho dóca. Si a lei au-
torizasse a fazer o que se deseja no porto de 
Pernambuco, o governo não pediria autorização para 
contratar esse melhoramento. O que o porto de 
Pernambuco precisa é, além das obras do ancoradouro, 
de um quebra-mar no Lamarão. 

O SR. CORREIA: – V. Ex. está em contradicção 
com o que disse a respeito da dóca natural de Santos. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Em Santos havia necessidade de um 
caes para fechar a dóca; em Pernambuco não ha essa 
necessidade. 

Outro ponto, senhores, com relação a este 
assumpto, foi aquelle de que tratou o nobre senador 
perguntando em que estado se achava esta questão. 

O governo, que procedeu sobre representação 
da propria assembléa provincial de S. Paulo, dirigiu-se 
ao presidente daquella provincia communicando-lhe a 
sua resolução. O presidente deseja convocar a 
assembléa provincial para tratar do assumpto e votar os 
fundos necessarios. 

O nobre senador, propugnador da lei, não ha de 
exigir que o presidente da provincia de S. Paulo mande 
executar um melhoramento dessa natureza, sem que a 
assembléa provincial, embora tenha a opinião a que me 
referi, haja previamente decretado os fundos 
necessarios. 

Eis o pé em que se acha a questão. O presi-
dente, os deputados provinciaes, a deputação geral de 
S. Paulo, estão accordes no pensamento de se 
effectuar esse melhoramento. Ainda não estipulei as 
condições para o contrato; mas não serão de tal 
natureza que obstem a esse melhoramento, que 
importa a satisfação das necessidades e interesses do 
commercio de Santos. 

Tratarei agora da estrada de S. Carlos do Pinhal, 
que servirá de prolongamento á estrada de ferro 
Paulistana. 

Disse o nobre senador que o governo não devia 
intervir nessa materia; e citou como exemplo a estrada 
de ferro de Caravellas, em que o presidente de Minas 
concedeu uma parte e a Bahia outra. 

Sr. presidente, a estrada de ferro do Pinhal é o 
prolongamento da estrada de ferro do Rio Claro. 
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Esta foi, desde seu começo, considerada estrada 
geral: tanto assim que só foi prolongada de Jundiahy a 
Campinas em virtude de prévia autorização do governo 
geral, só foi prolongada de Campinas ao Rio Claro 
ainda em virtude de prévia autorização do mesmo 
governo, e finalmente, quando a companhia Paulista 
teve de contratar o prolongamento, que se lhe 
concedeu mais tarde, do Rio Claro a S. Carlos do 
Pinhal, precedeu autorização do governo. Por outro 
lado, desejando o governo construir a estrada de ferro 
de Mato Grosso, mandou fazer os estudos pelo 
engenheiro Pimenta Bueno desde Rio Claro até Santa 
Anna do Parnahyba, isto é, o governo, não só pelos 
actos a que acabo de referir-me como por esses 
estudos, revelou a intenção de considerar geral essa 
estrada; todos os seus actos provam que não se trata 
de uma estrada provincial. 

Aconteceu que a companhia paulista depois de 
ter celebrado, em virtude de autorização do governo, 
um contrato para o prolongamento da estrada até S. 
Carlos do Pinhal, quizesse modificar o traçado que 
havia sido determinado pelo governo e, não tendo sido 
aceita essa modificação, a companhia abriu mão do 
contrato que havia alcançado, pelo facto de ter uma 
preferencia para o prolongamento em uma concessão 
feita pela provincia de S. Paulo. Não se tendo realizado 
esse contrato e subsistindo a competencia do governo 
para fazer a concessão, competencia, além dos actos a 
que me tenho referido, firmada no regulamento de 28 
de Fevereiro de 1874, o governo entendeu que, não 
sendo prejudicial á futura communicação para Mato-
Grosso, qualquer que ella fosse, o prolongamento da 
estrada até S. Carlos do Pinhal, devia fazer uma 
concessão ao Barão do Pinhal, e effectivamente esta 
concessão se fez por um decreto independentemente 
de concurrencia; mas, vendo o Barão do Pinhal as 
clausulas que o governo impunha para execução da 
obra, clausulas que não são outras senão as que se 
acham publicadas em um edital no Diario Official, 
objectou quanto á garantia de renda para essa estrada 
que o governo não estava disposto a conceder; e á 
vista disto, não se tendo chegado a um accôrdo com o 
Barão do Pinhal, necessario foi considerar sem effeito o 
decreto. 

E' verdade que o decreto não estava publicado, 
mas o governo procedeu pela maneira que entende que 
se deve proceder: não rasgou esse decreto, fez publicar 
outro declarando que ficava sem effeito o primeiro; 
revogou o decreto pelo unico meio por que entendeu 
que podia revogal-o. Esse acto portanto deve ser antes 
louvado do que censurado. 

Não tendo chegado a um accôrdo com o Barão 
do Pinhal, o governo entendeu que, embora não fosse a 
isto obrigado, tanto mais que se tratava de uma estrada 
de ferro que não tinha garantia de juros, devia abrir 
concurrencia, para que os contratadores da estrada não 
tivessem mais duvida sobre as condições, segundo as 
quaes elles podiam celebrar o contrato. Eis porque se 
abriu concurrencia e tambem porque se romperam as 
negociações com o Barão do Pinhal. 

Finalmente, Sr. presidente, o nobre senador, 
perguntou si ainda era pensamento do governo 

fazer o prolongamento das linhas telegraphicas da 
provincia do Paraná, medida que considero sem duvida 
nenhuma de utilidade, sobretudo de interesse politico. 
Senhores, continúo no mesmo proposito em que me 
achava, a differença unica é a seguinte. 

Sabe o nobre senador que o orçamento da 
agricultura já se achava muito sobrecarregado. Desejei 
pedir uma verba especial para prolongar essas linhas 
telegraphicas com a maior presteza possivel; não o fiz, 
porque tive em attenção o estado financeiro do Imperio, 
e resignei-me a continuar nos estudos que se estão 
fazendo e a realizar esse prolongamento, mais 
demoradamente do que desejava, do que talvez mesmo 
fosse conveniente. Foram apenas as circumstancias do 
paiz que me obrigaram a proceder assim. 

Si o nobre senador entende que póde offerecer-
nos outros recursos para fazer esse melhoramento, 
proceda como lhe parecer mais acertado. A medida 
continúa de pé, é meu pensamento executal-a; sómente 
não o farei tão rapidamente como desejava. 

Sr. presidente, creio que o nobre senador pela 
provincia do Paraná terá observado que respondi a 
todas as perguntas e attendi a todas as considerações 
com que S. Ex. me honrou, pelo que tenho concluido. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas for-

malidades com que fôra recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 11: 

 
1ª parte (até ás 2 horas) 

 
Continuação da 2ª discussão da proposta do 

poder executivo convertida em projecto, fixando as 
despezas do ministerio da agricultura para o exercicio 
de 1881 a 1882. 

 
2ª parte (ás 2 horas ou antes) 

 
Discussão do parecer da commissão de redac-

ção sobre o officio da camara dos deputados, relativo á 
emenda que a mesma camara pretende fazer ao 
projecto de lei concernente aos limites entre as 
provincias do Ceará e Piauhy. 

2ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado, em sua vida, não se suspendem. 

2ª dita da proposição da camara dos deputados 
n. 32 do corrente anno, autorizando o governo a 
mandar admittir a exame vago de anatomia o alumno 
do curso pharmaceutico Julio Cesar Alves de Moraes. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 76 do dito anno, autorizando o 
governo a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte, cirurgião do exercito e professor da 
escola militar da corte. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 261 
de 1879, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á 
companhia fluvial do Piauhy. 
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2ª dita da proposição da mesma camara n. 90 do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra 
da côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157 
de 1879, determinando que os engenheiros civis, 
geographos e agrimensores e os bachareis em 
mathematicas não poderão tomar posse de emprego ou 
commissão de nomeação do governo sem apresentar 
seus titulos ou cartas de habilitação scientifica. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

82ª SESSÃO EM 11 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Expediente. – Proposição da 
camara dos Srs. deputados sobre o contrato para a 
illuminação a gaz nesta cidade. – Dous pareceres do 
senado, sendo um da commissão de pensões e 
ordenados sobre a proposição da mesma camara 
relativa á pretenção de D. Candida Thereza de França, 
e outro da commissão de orçamento sobre a proposta 
do governo relativa á despeza do ministerio da fazenda 
para o exercicio de 1881 – 1882. – Primeira Parte da 
Ordem do Dia. – Orçamento do ministerio da 
agricultura. Discursos dos Srs. Junqueira, Leitão da 
Cunha e Mendes de Almeida. Emendas apresentadas 
por diversos Srs. senadores. Adiamento da discussão. 
– Segunda Parte da Ordem do Dia. – Limites entre as 
provincias do Ceará e do Piauhy. Discurso e emenda 
do Sr. Jaguaribe. 

 
A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 23 

Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão de Mamanguape, 
Conde de Baependy, Leão Velloso, Correia, Jaguaribe, 
José Bonifacio, Junqueira, Paes de Mendonça, Luiz 
Carlos, Barros Barreto, Paranaguá, Affonso Celso, Ri-
beiro da Luz, Barão de Maroim, Cunha e Figueiredo, 
Uchôa Cavalcanti, Lafayette, Fausto de Aguiar, Barão 
da Laguna e João Alfredo. 

Deixaram de comparecer, com causa partici-
pada, os Srs. Diniz, Chichorro, Barão de Souza 
Queiroz, F. Octaviano, Silveira Lobo, Silveira Martins, 
Teixeira Junior, Sinimbú, Antão, Vieira da Silva, 
Visconde de Bom Retiro, Visconde de Nictheroy e 
Visconde do Rio Branco. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do ministerio da justiça, de 26 de Agosto ultimo, 

transmittindo, conforme foi requisitado em officio do 
senado de 26 de Maio findo, cópias das informações 
sobre as providencias dadas a respeito dos 
acontecimentos havidos nesta côrte por occasião do 
ultimo processo eleitoral. – A quem fez a requisição, 
devolvendo á mesa depois de examinadas. 

Do 1º secretario da camara dos deputados, de 
10 do corrente mez, remettendo a seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 
CONTRATO PARA ILLUMINAÇÃO A GAZ NA CIDADE 

DO RIO DE JANEIRO 
 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1º O governo fica autorizado a rever o 

contrato de 21 de Abril de 1879, celebrado com a – Rio 
de Janeiro Gas Company – para o serviço de 
illuminação desta capital. 

§ 1º A revisão far-se-ha tendo-se em vista as 
seguintes bases: 

I. Reducção no preço do metro cubico de gaz. 
II. Findo que seja o prazo do contrato, todo o 

material da companhia reverterá para o Estado. Esta 
base poderá ser substituida pela reducção do prazo do 
contrato. 

III. Obrigação, para a companhia, de substituir, 
sem novo onus para o Estado, o actual systema de 
illuminação pela luz electrica, ou qualquer outro 
systema provado, que, por arbitramento, fôr 
considerado preferivel. A substituição só se fará 
effectiva si o governo a exigir; precedendo aviso de tres 
annos, pelo menos, e revisão do preço da illuminação. 

IV. Salvo ajuste em contrario, só é responsavel 
pelo custo da illuminação quem della se utilisar. 

§ 2º Feita a revisão sem nenhum outro encargo 
para o Estado ou para os particulares, além do que de 
mais consta do citado contrato de 21 de Abril, 
considerar-se-ha este approvado. 

Art. 2º Na falta de accôrdo com a mencionada 
companhia, o governo poderá mandar abrir 
concurrencia para a celebração de um novo contrato. 

Neste caso, fica o governo igualmente autorizado 
a indemnizar a – Rio de Janeiro Gas Company – do 
valor do material da illuminação, conforme o que de 
direito lhe competir, e de accôrdo com a avaliação já 
feita, ou que se fizer por peritos do mesmo governo. 

Para execução deste artigo o governo poderá 
realizar as necessarias operações de credito. 

Paragrapho unico. Emquanto novo contrato não 
fôr celebrado, o governo poderá fazer quaesquer 
ajustes provisorios com a – Rio de Janeiro Gas 
Company – para a continuação do serviço de 
illuminação da cidade. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados, 10 de Setembro 
de 1880. – Luiz Felippe de Souza Leão, 2º vice-
presidente. – M. Alves de Araujo, 1º secretario. – 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, servindo de 2º 
secretario. – A' commissão de emprezas privilegiadas e 
obras publicas. 
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O Sr. 3º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 

«Foi presente á commissão de pensões e orde-
nados a proposição da camara dos deputados n. 84, 
pela qual se declara que a D. Candida Thereza França 
e D. Anna Thereza França, filhas do finado tenente 
reformado do exercito, Ernesto Luiz Gonçalves 
Rodrigues França, compete, segundo o disposto nas 
leis de 6 de Novembro de 1827 e de 20 de Julho de 
1864, o meio soldo correspondente ás quotas partes 
com que seu finado pai foi reformado, uma vez 
habilitadas conforme o prescripto na lei n. 2619 de 8 de 
Setembro de 1875, sendo, porém, pago o meio soldo 
desde a data do fallecimento do mesmo tenente. 

Examinados os documentos com que as sup-
plicantes instruiram a sua petição, delles resulta o 
seguinte: 

O tenente do exercito Ernesto Luiz Gonçalves 
Rodrigues França, pai das supplicantes, assentou praça 
a 27 de Junho de 1819, e foi reformado, por ser julgado 
incapaz de todo o serviço, em 5 de Março de 1839, 
tenho cérca de 20 annos de serviço. 

Falleceu em 18 de Agosto de 1852. 
Sua viuva tendo fallecido em Maio de 1863, não 

póde gozar do beneficio da lei n. 1220 de 20 de Julho 
de 1864, art. 8º que declarou terem as filhas solteiras 
direito ao meio soldo, e viuvas dos officiaes do exercito, 
fallecidos sem terem completado os 25 annos, ao meio 
soldo correspondente ás quotas partes com que seu 
finado pai ou marido podiam ser reformados. 

Suas filhas, as supplicantes, vêm hoje pedir que 
se lhes conceda este beneficio, a que se julgam com 
direito em virtude do citado art. 8º 

E' o que se acha attendido pela proposição da 
camara dos deputados, mas declarando que, ha-
bilitadas na fórma da lei n. 2619 de 8 de Setembro de 
1819, se lhes pague o meio soldo desde a data do 
fallecimento do tenente Rodrigues França, seu pai. 

A lei de 1875, que permitte que as pessoas com 
direito ao meio soldo se possam habilitar em qualquer 
tempo, dispensando a prescripção, estabelece a 
condição de que se contará o meio soldo da data da 
competente habilitação; mas o poder legislativo, por 
motivo de equidade, tem concedido que seja pago da 
data do fallecimento dos officiaes. 

Foi assim que por lei n. 2917 de 6 de Setembro 
de 1879 se mandou considerar apta para perceber o 
meio soldo de seu marido a D. Rita Magessi Pinto. 

A commissão de pensões e ordenados, consi-
derando que na duvida em que as supplicantes 
laboravam de lhes competir ou não o meio soldo, visto 
que sua mãi o não requerèra por não existir quando 
viva a disposição da lei n. 4864, não o requereram 
depois da sua morte, julga que podem ser attendidas e 
consideradas aptas para perceber o meio soldo 
correspondente ás quotas partes com que seu fallecido 
pai foi reformado. 

Assim, é de parecer que a proposição entre em 
discussão e seja approvada. 

Sala das commissões em 6 de Setembro de 
1880. – J. L. da Cunha Paranaguá. – J. Antão. – 
Antonio M. Nunes Gonçalves.» 

Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

Tendo comparecido mais os Srs. Visconde de 
Abaeté, Dantas, Saraiva, Christiano Ottoni, Leitão da 
Cunha, Visconde de Muritiba e Visconde de Pelotas, o 
Sr. Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da antecedente, e, não havendo 
quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Barão de Pirapama, Diogo Velho, Silveira da Motta, 
Mendes de Almeida, Nunes Gonçalves, Barão de 
Cotegipe, Fernandes da Cunha, Carrão e Godoy. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA 
 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 
agricultura, commercio e obras publicas, foram 
sorteados para a deputação que o devia receber os Srs. 
Lafayette, Paes de Mendonça e José Bonifacio, e 
sendo o mesmo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa, á 
direita do Sr. Presidente. 

Continuou a 2ª discussão da proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos Srs. deputados, fixando as despezas do ministerio 
da agricultura para o exercicio de 1881 – 1882. 

O SR. JUNQUEIRA: – Quero apenas ter uma 
conversa com o nobre ministro da agricultura a respeito 
de alguns assumptos para ser esclarecido, 
aproveitando tambem a occasião para fazer algumas 
reflexões sobre varios pontos, que hontem occuparam a 
attenção de S. Ex. 

Em 1875, Sr. presidente, entendeu-se auxiliar a 
lavoura por varios modos. Promulgou-se a lei de 6 de 
Novembro, que tinha em vista não só uma grande 
operação de credito para auxiliar a mesma lavoura, 
como positivamente autorizou o governo para garantir-
se o juro dos capitaes empregados nos denominados 
engenhos centraes. Este capital foi fixado em 
30.000:000$ e a garantia de juros em 7%. Outras 
disposições se tomaram nessa lei para acautelar-se os 
direitos do Estado e facilitar á lavoura a obtenção deste 
melhoramento. 

Veja do relatorio do honrado ministro que até 
hoje não se pagou um real desta garantia, o que me faz 
crer que a lei não tem produzido os seus effeitos 
desejados, porque, si os capitalistas brazileiros se 
tivessem aproveitado do favor desta lei, é provavel que 
muitos estabelecimentos desta ordem se tivessem 
fundado e que o Estado teria despendido alguma cousa 
para completar-se a garantia em alguns desses 
engenhos que não dessem o juro de 7%; mas do 
relatorio do honrado ministro e mesmo de um discurso 
seu, proferido em o mez passado na 
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camara dos Srs. deputados, vejo que alguns obstaculos 
têm surgido para produzirem a inefficacia desta lei; e como 
talvez estas difficuldades possam ser remediadas pelo 
parlamento, chamo a attenção de S. Ex. para este ponto. 

Parece-me que as exigencias da lei augmen-tadas, 
ampliadas nos contratos que se têm feito, têm sido a 
origem de ter por assim dizer naufragado o pensamento do 
legislador, pois que alguns engenhos centraes que se têm 
estabelecido entre nós e que parece que vão em via de 
prosperidade, não quizeram utilisar-se do favor da lei. O de 
Quissamã apenas pediu a garantia de juros para os 
1.000:000$ de capital addi-cional. 

Na Bahia fundou-se e está funccionando o en-
genho central do Bom Jardim, que tambem não tem 
garantia de juros. Este engenho central, Sr. presidente, foi 
levantado a esforços de cidadãos distinctos, o Visconde de 
Sergymirim, o Barão de Oliveira e o Dr. Cicero Dantas 
Martins, os quaes por este commettimento louvavel foram 
justamente agraciados pelo governo imperial. 

O nobre ex-ministro da agricultura no seu relatorio 
de Dezembro de 1878 refere-se a esse engenho e diz que 
tinha como favor mandado conceder na estrada de ferro de 
Alagoinhas transporte gratuito aos materiaes, que fossem 
precisos para levantar-se aquella fabrica. 

Vou ler ao senado as palavras do relatorio de 1878 
(lê): 

«Por assim me o haverem requerido os con-
cessionarios do engenho central, projectado na freguezia 
do Bom Jardim, municipio de Santo Amaro, provincia da 
Bahia, concedi-lhes ultimamente transporte gratuito do 
material pela estrada de ferro da Bahia.» 

No relatorio do actual Sr. ministro encontram-se 
tambem algumas palavras lisongeiras a respeito destes 
cavalheiros e da empreza que levaram ao cabo, nestes 
termos: 

«Na provincia da Bahia inaugurou-se ha pouco a 
fabrica central de Bom Jardim, cujos fundadores e 
proprietarios, Conde de Sergymirim, Visconde de Oliveira e 
Barão de Geremoabo, galardoados pelo governo imperial 
com distincções a que haviam direito pelos seus corajosos 
e perseverantes esforços, conseguiram realizar um 
commettimento que póde ser apontado por um dos mais 
honrosos da iniciativa individual.» 

Eis aqui, pois, o testemunho prestado pelo governo 
nos relatorios de 1878 e 1880 acerca deste engenho 
central, levantado por iniciativa e com capitaes de 
distinctos lavradores da provincia da Bahia. Mas, como 
disse ha pouco, tendo o nobre ex-ministro da agricultura 
isentado de frete os materiaes que transitassem pela 
estrada de ferro de Alagoinhas com o fim de se applicarem 
ao levantamento desta fabrica na razão de 2/3, porque a 
companhia ingleza já os isenta na razão de 1/3, esta 
deliberação do governo, aliás muito justa e que trazia um 
pequeno auxilio áquella fabrica, auxilio que não attingiria 
talvez á quantia de 20:000$, até hoje tem sido burlada! 

Trocaram-se muitos avisos e officios, e ainda os 
fundadores, não só ficaram indemnizados do que tinham 
pago até então, como conti- 

nuam a pagar o frete integral de todos os materiaes que 
transitam por aquella estrada para a referida construcção. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Eu ajudei nisto; 
mas, quando fiz um pequeno pedido para uma estrada de 
Minas, os senhores mataram a idéa. 

O SR. JUNQUEIRA: – Levanto o aparte do nobre 
senador. 

O senado vê a grande differença que ha entre o 
que tenho referido, isto é, o pequeno auxilio prestado a 
uma importante fabrica da Bahia, auxilio que, como disse, 
não chegaria talvez a 20:000$ com a isenção de frete de 
material recebido da Europa para levantar-se a fabrica, e o 
que outras emprezas têm obtido em larga escala. O 
exemplo a que quer si soccorrer o nobre senador pelo 
Espirito Santo que me honrou com a sua interrupção, que, 
si bem me recordo, refere-se a estradas e outras obras 
não definidas... 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – De isentar do frete 
o material só de construcção. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não me opporei a ne-nhuma 
resolução que tenha por fim dar transporte gratuito ao 
material necessario para uma certa e determinada obra 
util, deste ou de qualquer genero, comtanto que se fixe 
bem qual seja o material. 

Aquillo a que me oppuz, segundo me recordo, é ao 
que foi discutido aqui, isto é, a todo o material destinado 
para a estrada de ferro da Leopoldina, que transitasse pela 
via ferrea D. Pedro II, sem pagar frete. 

Esta é a minha questão. 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – E não é a minha? 
O SR. JUNQUEIRA: – Si é a de V. Ex., então lhe 

digo que póde contar com o meu voto, uma vez que seja o 
favor definido para não dar logar a abusos. 

Portanto, chamo a attenção do nobre ministro para 
este ponto, porque a palavra do governo está empenhada 
no caso, visto que os fundadores daquella importante 
fabrica do Bom Jardim esperam esse pequeno auxilio; e 
entretanto são passados mais de dous annos sem que elle 
lhes tenha sido dado. 

Li ha dias no Diario Official um despacho do nobre 
ministro em uma petição que lhe dirigiu o Dr. Anfrisio 
Fialho. Parecia-me que o governo poderia nesta materia 
facilitar alguma cousa. Nos contratos que se têm feito, dos 
quaes tenho aqui um, do engenho central da provincia do 
Paraná, com o Dr. Diogo de Vasconcellos, vêm inseridas 
clausulas que fazem afugentar o capital brazileiro ou 
estrangeiro. 

Por qualquer falta incorre o concessionario na 
caducidade do contrato; bem se vê que aqui ou na Europa 
não ha de ser facil levantar capitaes para essas emprezas, 
desde que os capitalistas receiem esse perigo. 

Demais sabe-se que, sendo preciso montar nessas 
fabricas machinas custosas, obter a credito fornecimentos 
dos grandes estabelecimentos industriaes de ferro, 
certamente não poderão estes fazer adiantamento. Não é 
possivel que 
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arrisquem seus productos, seus capitaes, emquanto 
nos contratos estiverem inseridas as taes clausulas, 
que poem em perigo a cada momento a garantia de 
juros. 

V. Ex. sabe que os industriaes da Europa não 
duvidam arriscar seus capitaes, mas querem segurança 
nos contratos, ainda que o juro seja modido. 

Chamo por consequencia a attenção do nobre 
ministro sobre este ponto, no sentido de modificar as 
clausulas, para que os capitaes possam facilmente 
concorrer para o levantamento dessas fabricas. 

O nobre ministro disse na camara dos deputados 
que não houve concessionario que tivesse ainda 
cumprido fielmente a lei, porque esta exige contrato 
entre o concessionario e o fornecedor das cannas 
precisas para o laboratorio do engenho central. 

Mas parece-me que a lei não exige 
positivamente esse contrato; creio que emprega a 
palavra ajustes; e neste sentido o governo não falta ao 
seu dever quando tendo presente um abaixo assignado 
ou outros documentos que demonstrem que o 
concessionario póde obter de seus vizinhos a canna 
necessaria para fazer trabalhar o engenho central. 
Entendo que a lei terá sido cumprida por esta fórma. 

Penso, portanto, que não se deve exigir con-
tratos taes, que a todo tempo não se possa dizer que 
não foi possivel cumpril-os; que o governo deve facilitar 
nesta materia, porque realmente, si a lei de 1875 ainda 
não produziu um só facto, porque, como se vê do 
relatorio do honrado ministro, não se tem dado ainda 
uma só garantia de juros, é porque esta lei é manca, 
tem algum defeito, desde que os engenhos centraes, os 
poucos que se têm levantado no Imperio, têm 
prescindido dessa garantia, e é necessario vêr onde 
está esse defeito, si está nella ou na sua execução. 

Si o nobre ministro, prestando sua attenção a 
este assumpto, procurar facilitar o estabelecimento 
dessas fabricas, afim de executar o pensamento do 
legislador de 1875, fará um bom serviço. 

Entre as companhias de navegação a vapor que 
possuimos, existe a companhia bahiana. 

Esta companhia tem a seu cargo um duplo 
serviço: a navegação costeira, que vai até ás Alagôas 
ao norte, que se estende ao sul até Caravellas e S. 
José, e a navegação interior da Bahia de Todos os 
Santos. 

Esta companhia tem uma esquadra de 16 va-
pores muito bons, 9 grandes e 7 pequenos. Até ao anno 
passado tinha dos poderes geraes a subvenção de 
90:000$; esta subvenção foi augmentada no orçamento 
passado em 30:000$, e hoje pela lei é de 120.000$000. 

Tem prestado immensos serviços. No interior da 
Bahia faz a navegação para S. Francisco, Santo Amaro, 
Maragogipe, Cachoeira, Jaguaripe, Nazareth, Itapatica 
e fóra da barra para Valença. 

Tem, além disto, como disse, a navegação 
costeira. Muitos dos nobres senadores conhecem 
perfeitamente este serviço. A companhia tem mais 
vapores do que qualquer outra do Imperio, recebendo 
relativamente uma sub- 

venção menor, menor do que a Maranhense, a 
Pernambucana, a de Montevidéo a Corumbá. Comtudo, 
segundo estou informado, ella não tem podido receber 
esse augmento de subvenção, que lhe foi destinado no 
orçamento passado. Ora, quando ella tem feito tantos 
sacrificios e adquirido vapores novos, vapores bons, 
como é que o governo acintemente põe obstaculos a 
que lhe seja entregue o augmento de subvenção, 
votado pelo poder competente? E' realmente tratal-a 
como entrada. 

Por consequencia, perguntaria ao nobre ministro 
o que pensa a semelhante respeito. 

Ha uma representação dirigida por esta com-
panhia ao nobre presidente do conselho, mas parece-
me que nenhuma solução lhe foi dada até hoje. 

Entretanto, Sr. presidente, essa companhia, que 
tem gasto quantias immensas, póde estar em muito 
bom pé quanto ao seu material; mas os seus 
accionistas se acham em posição precaria, porque, 
segundo o relatorio do proprio Sr. ministro da 
agricultura, ella não tem dividido nos ultimos semestres 
senão 1 1/2%, e V. Ex. comprehende que uma 
companhia cujos lucros não excedem semestralmente 
de 1 1/2% não póde continuar por muito tempo, e 
assim, ou terá de liquidar immediatamente, ou virá a 
soffrer muitissimo, e é difficil reconstituir outra naquelle 
pé, que tenha, como disse, uma esquadra de 16 
vapores, todos muito bons. 

Repito que não tenho intenção de fazer um 
discurso, mas travar uma especie de conversa com o 
nobre ministro, porque precisamos aproveitar o tempo. 
Assim, S. Ex. me desculpará si eu fôr rapidamente 
passando de um ponto a outro. 

Companhia de esgoto City Improvements. 
Chamo tambem a attenção do nobre ministro 

para esta companhia. Por vezes temos discutido esta 
questão; eu e o meu honrado collega senador pelo Rio 
de Janeiro, nos ultimos annos, temo-nos occupado com 
ella. Pediria ao nobre ministro que dissesse qual a 
fiscalisação exercida sobre a companhia, e me parece 
que ella não é a desejavel. A população queixa-se; a 
sciencia attribue em grande parte as molestias havidas 
na côrte á falta de cumprimento do contrato por parte 
da companhia. 

Perguntaria ao nobre ministro que multas têm 
sido impostas, si porventura o têm sido pelo respectivo 
engenheiro fiscal, si o governo as tem relevado, e qual 
a causa que o levou a isso? O procedimento do 
governo então é altamente e censuravel; porque, si o 
engenheiro fiscal, cumprindo o seu dever, impòz essas 
multas, o governo não devia usar de um direito de 
graça, porque assim acoroçóa a companhia a não 
fazer caso do seu contrato nem da saude publica. 

O nobre ministro naturalmente não terá tido 
tempo ainda de visitar esses estabelecimentos. Eu 
rogaria a S. Ex. que fizesse uma visita em dia e horas 
inesperados, porque o nobre ministro se convencerá 
por si de que o contrato não está fielmente cumprido. 
Ha um meio para S. Ex. fiscalisar até certo ponto esse 
serviço; inquira de seu collega da fazenda que quanti-
dade de reagentes chimicos proprios para des- 
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infecção tem feito essa companhia transitar pela 
repartição da alfandega da côrte nesses ultimos 
tempos. Ha tres annos o Sr. Teixeira Junior, senador 
pelo Rio de Janeiro, demonstrou por attestado da 
alfandega que por aquella repartição não tinham 
passado os materiaes necessarios para essa 
desinfecção, e não sendo elles feitos no paiz, era obvio 
que a companhia não os tinha empregado. O nobre 
ministro, dirigindo-se ao seu collega da fazenda, 
saberá si essa companhia tem obtido os reagentes e 
nas quantidades proprias. 

Estrada de ferro D. Pedro II. – Quando discutiu-
se o credito pedido, ha cêrca de um mez, pelo nobre 
ministro para as obras necessarias dessa estrada, 
agitou-se aqui a questão da tarifa pela qual ella devia 
reger-se. Não só nessa occasião eu me pronunciei 
contra a alienação dessa estrada, contra o 
arrendamento mesmo della, como pedi a attenção do 
nobre ministro sobre a fórma por que devia ser gerida 
essa estrada debaixo da administração do governo. O 
governo é o unico protector que essa estrada póde ter. 
Naturalmente o interesse particular, que é muito forte, 
ha de conduzir os seus esforços no sentido de 
aproveitar aquella importante via ferrea, que nos tem 
custado perto de 100.000:000$. Por isso, quando vi ha 
poucos dias a nomeação de uma commissão para tratar 
de semelhante assumpto, fiquei um pouco 
apprehensivo, porque, sendo aliás cidadãos muito 
respeitaveis, comtudo podem estar entrelaçados com 
interesses de outras emprezas, e o nobre ministro, 
encontrando uma opinião tão valiosa, póde deixar-se 
arrastar e fazer na tarifa dessa estrada modificações 
taes que, longe de sua renda ter um movimento 
ascendente, podem tel-o descendente. Eu aqui tenho o 
aviso do nobre ministro nos termos seguintes (lê): 

 
MINISTERIO DA AGRICULTURA 

 
«Sua Magestade o Imperador Ha por bem 

nomear uma commissão, composta dos engenheiros 
Dr. Herculano Velloso Ferreira Penna, Dr. Joaquim 
Martins da Silva Coutinho e Dr. Jorge Rademaker 
Gruncwald, dos fazendeiros Barão do Rio Bonito, Dr. 
José Cesario de Faria Alvim e Dr. José Antonio de 
Souza Lima, e do capitalista Dr. Honorio Augusto 
Ribeiro, para rever as tarifas e instrucções 
regulamentares dos transportes da estrada de ferro D. 
Pedro II; propondo ao governo as modificações que no 
interesse do Estado e da propria lavoura e do 
commercio se fazem necessarias.» 

«Palacio do Rio de Janeiro, 26 de Agosto de 
1880. – Manoel Buarque de Macedo.» 

Eu vi a defesa que o nobre ministro mandou 
fazer pelo Diario Official, quando esse seu acto foi 
atacado pela imprensa; não me deixo levar por temores 
e receios tão grandes como aquelles que inspiraram os 
autores desses artigos; entretanto é meu dever, uma 
vez que se trata de interesses tão importantes, dizer ao 
nobre ministro que preste a maxima attenção a esse 
assumpto. 

Não convem que a renda da estrada de ferro D. 
Pedro II, que tem ido sempre em movimento prospero, 
venha a decahir. 

Muitas vezes, cavalheiros notaveis por sua 
probidade e seu caracter podem comtudo deixar-se 
influenciar por aquillo que elles entendem de maximo 
interesse á lavoura e ao commercio; portanto, o Estado, 
que tem feito sacrificios tão grandes por essa estrada, 
não deve tambem leval-a a tal abaixamento de tarifas, 
de modo que não dê o juro dos capitaes importantes 
que estão alli empregados. 

E' preciso ter muito em vista estas duas 
condições: de um lado – o commercio e a lavoura, e de 
outro – as despezas a fazer com a estrada de ferro e o 
juro do capital. 

Acredito que o nobre ministro terá a precisa força 
de vontade para resistir a quaesquer suggestões que 
porventura appareçam, suggestões que quasi sempre 
surgem tão bem vestidas e ataviadas, que 
naturalmente o governo deixa-se illudir; e para nós seria 
isso uma desgraça, nesta quadia, em que as nossas 
finanças estão tão reduzidas; seria uma decepção ver a 
renda da estrada de ferro D. Pedro II, longe de 
augmentar, diminuir! 

Telegraphos. – Quando o nobre ministro 
compareceu pela primeira vez nesta casa, eu não 
duvidei dizer que S. Ex. tinha praticado um acto digno 
de louvor repellindo in limine a pretenção da companhia 
do telegrapho submarino, que queria que elevassemos 
a tarifa de nossos telegraphos, para assim estabelecer-
se a concurrencia entre os dous. 

Tenho visto com satisfação que o telegrapho 
terrestre vai perfeitamente, e que a renda vai 
crescendo, ainda que não possa fazer face ás 
despezas dos novos ramaes e linhas. Tudo que tender 
a facilitar a expedição dos telegrammas é dever do 
governo fazel-o. 

Entretanto sei (parecerá não ter grande alcance, 
por serem pequenas cousas, mas tem um alcance 
verdadeiro) sei, repito, que se exige agora para que os 
telegrammas sejam transmittidos, que elles sejam 
escriptos em um certo papel, de modo que um individuo 
que estiver collocado em um dos suburbios da capital, 
não o podera fazer, porque, si mandar o telegramma 
escripto no papel que estiver ao seu alcance, a estação 
de telegrapho não o aceita; é preciso que a pessoa 
portadora passe o telegramma para o papel do Estado: 
é uma vendagem imposta para se comprar o papel do 
Estado, tanto mais quanto dizem que não é admissivel 
comprar sinão cincoenta folhas. Assim, estando-se, por 
exemplo, na Tijuca, e recebendo-se um telegramma, 
não se pode responder logo, é preciso vir á estação 
para tomar o papel, ou então ha de mandar-se o 
ilegível, que, si souber escrever, ha de passar tudo 
para o papel official, papel do monopolio, até a 
assignatura do anno! Ora, isto é odioso e perigoso. 
Com que direito se póde dizer que todos devem 
escrever suas cartas em um certo papel, e até mandal-
as fechadas em um certo enveloppe? Isso seria um 
ataque á livre circulação das cartas; assim tambem a 
imposição do papel do Estado é um ataque á livre 
circulação dos telegrammas; porque não se 
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póde transmittir telegrammas senão em papel do 
Estado. Isso já aconteceu commigo. 

E' um meio de fazer diminuir a renda dos 
telegraphos. 

Uma questão, que tem agitado muito os animos 
e que foi objecto de discussão na camara dos 
deputados, são os auxilios á lavoura. 

Eu já tive occasião, o anno passado, de externar 
o meu pensamento acerca desta importante materia. 
Entendo que o governo pouco póde fazer em relação a 
auxilios directos á lavoura; póde, porém, prestal-os 
indirectamente por meio de estradas, por meio de um 
credito real, que se possa fundar. Mas estes auxilios 
directos, esta precisão de braços estrangeiros que 
venham aqui rotear nossas terras, isto é, a necessidade 
que têm dez milhões de brazileiros de que venham da 
Europa individuos cultivar-lhes as terras, é o que não 
me parece procedente: assim como quatro milhões de 
belgas e dous milhões de suissos bastam para a cultura 
de seus campos, dez milhões de brazileiros devem 
bastar para si. 

Desejo a colonisação como meio de povoar este 
Imperio e importar nelle industrias uteis, artes e 
capitaes. 

Mas, como elemento indispensavel de vida, 
absolutamente não; porque nós, habitantes de um solo 
fertil, devemo-nos bastar a nós mesmos. E nem o 
europeu passa o oceano para vir trabalhar senão para 
si. 

Essas idéas que se espalharam, ou que esta 
situação em sua inauguração fez soltar aos quatro 
ventos, como meio de captar a opinião publica, hoje vão 
se revelando contra o governo, porque a situação não 
póde satisfazer esses compromissos, que eram 
exagerados. 

A situação que inaugurou-se, convocando nesta 
côrte o grande congresso agricola e fazendo surgir 
esperanças que não podiam ser satisfeitas, agora está 
colhendo fructos amargos, está colhendo as 
tempestades dos ventos que semeou. 

E' por isto que por toda a parte se levanta a grita 
de que os poderes publicos não têm cuidado deste 
mister, não têm tratado de auxilios á lavoura. 

Eu vou ler ao nobre ministro o que disse a 
associação commercial da Bahia, em que têm assento 
nomes que são muito conhecidos, principalmente do 
illustre Sr. ministro da justiça (lê): 

«Barão de Guahy, presidente. 
José Lopes da Silva Lima, vice-presidente. 
Augusto Silvestre de Faria, secretario. 
Antonio Pereira de Carvalho, thesoureiro. 
L. G. Meyer. 
J. F. Stael. 
José da Costa Pinto. 
Archibald Mac-Nair. 
Joaquim José Rodrigues. 
João Eduardo dos Santos. 
Joaquim de Lacerda. 
C. Frank.» 
Em 13 de Dezembro de 1869, em sua exposição 

annual, ha um trecho do seguinte teor (lê): 
«As esperanças que abrígavamos, de ver surgir 

medidas salvadoras, dissiparam-se; para a 

lavoura e não menos assim para o commercio, com 
aquella tão identificado, foi uma decepção cruel. As 
duas classes nada têm a esperar senão de seus 
recursos, e ambas ellas devem comprehender que não 
podem contar senão com o resultado da iniciativa 
particular. Tenha-se em vista a fabrica central do Bom 
Jardim, inaugurada e funccionando graças aos esforços 
e iniciativa dos distinctos lavradores os Exms. Srs. 
Visconde de Sergymirim, Barão de Oliveira e Dr. Cicero 
Dantas Martins, dignos por isso dos maiores 
encomios.» 

«O governo, regra geral, não se occupa senão 
do presente e não prepara o futuro, e só cuida da 
politica e do orçamento, deste porque sem elle não 
poder-se-hia sustentar aquella. Tanto mais verdadeira 
nos parece esta apreciação, quanto, fatigados de 
esperar e embalados em promessas, vemos decorrer 
doze mezes de reunião das camaras, e, apoz annos de 
esperanças frustradas, nem sequer uma solução, 
quando parecia parte do programma da actual politica a 
salvação da lavoura.» 

Eis aqui as tempestades que os nobres ministros 
estão colhendo pelos ventos imprudentes que 
espalharam; porque fizeram correr em todo o paiz a 
idéa de que se podia salvar a lavoura por meio de 
medidas directas e positivas. 

Foi um dos meios por que pretendiam chegar ao 
poder. Chegados a elle, ainda empregaram esse meio 
com a convocação apparatosa de um congresso 
agricola! De sorte que homens serios e honrados como 
estes que assignam este parecer, os primeiros 
negociantes da praça da Bahia, vêm dizer agora 
perante o mundo que estão cançados de esperar; que 
o governo actual não quer saber senão de politica e 
orçamento, e que não se occupa com esta questão. 

Eis aqui portanto o resultado a que se chega 
quando não se diz logo a verdade á população e esta é 
que nesta materia só se podem empregar os meios 
indirectos, nunca esses directos e positivos que fazem 
alimentar esperanças vãs, e depois dão logar a todas 
essas reacções, fazendo com que a população vote 
uma especie de antipathia aos poderes publicos, 
quando os poderes publicos não podem empregar 
senão meios que forem razoaveis e que não possam 
pesar mais sobre um contribuinte, que sobre outro. 

Ligada a esta materia está a questão que se 
aventou e que acha-se no orçamento do nobre ministro, 
isto é, a educação dos ingenuos. 

Vejo consignada quota para este fim; não me 
opponho a ella: entretanto devo dizer ao nobre ministro 
que tenha muito em vista que estes ingenuos podem 
em pouco tempo não ser pesados ao Estado. 

Nós temos companhias de aprendizes 
marinheiros fundadas em todas as provincias 
maritimas; ellas estão infelizmente longe de seu estado 
completo; temos companhias de aprendizes militares 
nas provincias de Minas e Goyaz; o nobre ministro deve 
entender-se com o seu collega da guerra no sentido de 
ir passando para estas companhias os ingenuos que 
porventura forem entregues ao governo, e os que 
estiverem nessas chamadas colonias orphanologicas, e 
que forem attingindo a idade propria para ir servir 
nessas companhias de aprendizes. 
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Ellas podem ter um grande viveiro ahi, si porventura os 
ingenuos forem entregues em quantidade tal (que não 
espero); mas emfim o numero que fôr apparecendo 
póde ser destinado a essas companhias, e assim se 
alliviará em grande parte o thesouro naquillo que tiver 
de despender com semelhante serviço. 

Eu, Sr. presidente, tenho plena confiança na 
efficacia da lei de 28 de Setembro de 1871; e me 
desvaneço de, na camara dos deputados, ter prestado 
á passagem desta lei o serviço que pude. 

Esta lei aurea ha de nos trazer em pouco tempo 
a solução do problema. Não são necessarias outras 
providencias: a mortalidade ordinaria dos escravos, que 
attinge a cinco por cento annualmente, as 
manumissões particulares, a titulos gratuitos e mesmo 
onerosos para os beneficiados, os fundos de 
emancipação, que se póde ir elevando, hão de trazer a 
solução desta grande questão em poucos annos. 
Acredito que no seculo futuro, no dia 1º de Janeiro de 
1900, o sol não allumiará mais no Brazil a escravidão. 
Mas isto vai por caminho natural, consequencia da lei 
de 28 de Setembro de 1871; não precisamos innovar 
nesta materia: a lei em poucos annos ha de ir reduzindo 
o numero dos escravos a ponto tal, que em época dada 
só existirá um pugillo, um pequeno numero, e então 
poder-se-ha tomar uma medida rapida a definitiva, 
principalmente si as nossas finanças forem melhorando, 
como é de esperar em um paiz novo. 

Por conseguinte, pela minha parte condemno 
todas as tentativas que têm por fim perturbar as nossas 
relações actuaes, alterando-se a lei de 28 de 
Setembro, a qual sem abalo, nem violencia, vai 
produzindo excellentes resultados. 

Vou fallar ao nobre ministro acerca do contrato 
do gaz. Conhece o senado a historia desse contrato. 
Depois de varias delongas e editaes, foi elle feito em 
Abril do anno passado. Seguiram-se varios mezes de 
sessão legislativa, e esse contrato foi approvado na 
camara dos Srs. deputados em 1ª discussão. Principiou 
a dormi alli um somno provisorio-permanente. 

Abertas as camaras este anno, e não sendo 
mais possivel conservar aquelle estado de cousas, 
entrou o contrato em discussão. O nobre ministro no 
correr da sessão do anno passado tinha-se 
pronunciado contra esse projecto; eu mesmo aprendi a 
achar mau o contrato, principalmente nas informações 
dadas então por S. Ex.: portanto, era impossivel, era 
um desses casos de enormidade espantosa, que o 
nobre ministro podesse agora prestar seu apoio a 
semelhante projecto. 

Continuando este anno naquella camara a 
discussão desta materia, o nobre ministro apresentou 
ou fez apresentar um projecto substitutivo, que contém 
algumas idéas boas, como sejam – reducção do preço, 
reducção de prazo, e reversão do material para o 
Estado no fim da concessão, porque o nobre ministro, 
não digo uma novidade, versado como é nessas 
materias, sabe que o prazo de 33 annos fixado no edital 
não era arbitrario, era calculado mathematicamente 
para com 1% de amortização refazer-se o capital, e por 
conseguinte não era 

licito absolutamente conceder o prazo de 33 annos para 
a exploração daquelle serviço, e ao mesmo tempo 
deixar que o material continuasse a pertencer aos 
exploradores; isto é obvio. 

Ha, porém, no projecto substitutivo do nobre 
ministro um ponto a que não posso prestar minha 
adhesão, e que hei de combater aqui com toda a força, 
si o projecto vier cá, o que duvido. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Já veiu. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu não sabia, e hei de 
explicar d'aqui a pouco a razão do meu dito. 

O ponto a que me refiro é querer o nobre ministro 
que o governo fique armado de autorização para fazer o 
contrato segundo aquellas bases, e ser esse contrato 
logo considerado como approvado pelo corpo 
legislativo. D'onde vem a necessidade disso? 

Pois V. Ex. mesmo, que impugnou o contrato 
feito pelo seu antecessor, não está vendo o perigo que 
ha em ficar o governo armado com o direito de 
considerar approvado pelo poder legislativo esse novo 
contrato? 

O nobre ministro é bastante perspicaz para saber 
que as clausulas de seu substitutivo serão respeitadas 
no contrato, entretanto que podem ser inseridas muitas 
outras clausulas que tornem a posição do consumidor e 
a do thesouro muito precaria. 

Que necessidade ha de considerar-se desde 
logo approvado esse contrato? O nobre ministro, si 
passar o projecto, fará o contrato nos termos da 
autorização, mas não tenha pressa em o julgar 
approvado, submetta-o ao conhecimento do poder 
legislativo, continue esse provisorio em que temos 
vivido, e que já dura ha mais de um anno, continue por 
mais seis mezes, por exemplo, mas salve-se a 
legalidade, salvem-se os grandes principios, que de 
nenhuma maneira se podem harmonizar com essa 
invenção de dar ao governo o direito de considerar 
desde logo approvado o contrato, qualquer que elle 
seja. V. Ex., que tem longa experiencia de tratar com 
essas companhias, sabe muito bem de qualquer dellas, 
si fizer com o governo um contrato desses que implique 
logo approvação, nunca mais se sujeitará a modificação 
alguma. Portanto, essa clausula é inteiramente 
inadmissivel. 

Eu dizia ha pouco que não tinha muita esperança 
de ver aqui esse projecto, parecia-me assim. O nobre 
ministro apresentou o seu substitutivo, nem podia 
deixar de apresental-o sem incoherencia com suas 
idéas; mas as cousas iriam marchando de modo que a 
sessão legislativa se encerrasse e para o anno pudesse 
o projecto, havendo qualquer perturbação 
metereologico-politica, entrar de novo em discussão e 
outro ser o destino. Entretanto, S. Ex. informa que o 
projecto está no senado; por conseguinte, agora é de 
nosso dever conhecer da materia; si ella ficar adiada, a 
culpa então será do senado. Sou justo; realmente, em 
uma materia dessa ordem, é preciso ou rejeital-a, ou 
approval-a, ou modifical-a; nem deve continuar nesse 
estado provisorio do decreto de 19 de Abril sobre a 
instrucção publica e do que creou a 
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escola normal: são os provisorios-permanentes que 
matam tudo. 

O nobre ministro ha de ter noticia, e sem duvida 
tem, de que possuimos materia prima excellente para 
base desse contrato. A turfa, producto brazileiro, dá 
uma luz tão boa ou melhor do que a do gaz carbonico; 
adoptal-a para base desse contrato é uma animação á 
industria nacional. Além disso, a luz electrica promette 
ser mais barata do que a do gaz. Portanto, tudo isto 
deve ser considerado por nós quando se discutir a 
materia; mas desde já chamo a attenção de V. Ex., 
porque si conseguir fazer um contrato empregando a 
materia prima do paiz, merecerá uma estatua; é um 
grande serviço nacional fazer com que nos libertemos 
de importar navios e navios carregados de carvão de 
pedra para produzir gaz no paiz, quando temos turfa 
abundante no municipio de Camamú, na Bahia (todo 
elle é de turfa) e tambem na provincia de S. Paulo. 

O nobre ministro no seu relatorio, com toda 
justiça, faz os maiores elogios ao corpo de bombeiros; 
diz isto (lê): 

«O pessoal e o material, si ainda estão áquem 
do vasto perimetro que devem servir, têm comtudo 
melhorado sensivelmente nos ultimos annos, aquelle 
em disciplina e moralidade, e este em numero e 
quantidade de apparelhos e utensilios.» 

Diz mais adiante (lê): 
«No interessante relatorio que encontrareis entre 

os annexos, o zeloso director geral interino, João 
Soares Neiva, indica e justifica os melhoramentos de 
que ha mister o serviço que habilmente dirige.» 

O nobre ministro já elevou o major Neiva ás 
honras de tenente-coronel, no que fez muito bem, 
porque é um servidor distincto, e o corpo de bombeiros 
nos ultimos tempos tem se tornado notavel pela 
perfeição e promptidão do serviço, e tem ultimamente 
adquirido machinismos muito importantes para 
extincção dos incendios. 

Ora, estando o nobre ministro neste proposito, e 
dizendo no seu relatorio que pretende proseguir neste 
caminho, e dotar o corpo de bombeiros, que é tão 
necessario á segurança desta capital, com os meios de 
que elle precisa, como é que consentiu que na camara 
se cortasse desta verba a quantia de 80:000$? A 
proposta do governo para o corpo de bombeiros foi de 
280:000$, e no emtanto a camara dos deputados 
reduziu a verba a 200:000$. Como é que o nobre 
ministro, que proclama os bons serviços deste corpo e 
a necessidade que ha de continuar nos melhoramentos, 
vai concordar em reduzir esta verba de 280:000$ a 
200:000$? Eu pediria, pois, uma explicação a S. Ex. e 
desejaria que concordasse na elevação, porque são 
dessas economias que não aproveitam. Aqui o gastar 
bem e proveitosamente é que é economia. Realmente, 
si não houver um bom serviço de extincção de 
incendios, os prejuizos no commercio e na propriedade 
no Rio de Janeiro serão incalculaveis. 

A camara dos Srs. deputados dá uma razão para 
esta diminuição, mas esta razão, Sr. pre- 

sidente, não me parece de legisladores previdentes. 
Não ha nestas minhas palavras offensa á camara dos 
Srs. deputados. Mas julgo que não houve a precisa 
previdencia. 

Diz o parecer da commissão da camara dos Srs. 
deputados (lê): 

«Corpo de bombeiros. – O honrado ministro diz 
no seu relatorio: «E' meu empenho animar e procurar 
obter subsidio tão vantajoso (referindo-se á organização 
de companhias particulares de bombeiros) para o 
serviço de extincção de incendios nesta capital.» E, 
parecendo-lhe que facilmente se poderá conseguir esse 
desideratum depois de approvado o projecto de lei 
sobre damno e sinistro, em discussão, a commissão 
julga dispensavel o melhoramento e augmento de 
despeza proposto.» 

Ora, a razão dada pela commissão da camara 
dos Srs. deputados é que, como trata-se de crear 
corporações ou associações particulares para extincção 
de incendios, principalmente depois que passar a lei 
regulando o crime de damno e sinistro, não haverá 
razão para elevar-se esta verba. Mas me parece que a 
camara dos Srs. deputados deixou-se levar por 
considerações que não são de plena certeza. Nós não 
sabemos si estas associações particulares de 
bombeiros se possam ou não fundar, e o governo não 
deve ficar desarmado dos meios de ter o seu corpo de 
bombeiros em um pé conveniente. Por consequencia, 
me parece que o nobre ministro não devia ter aceitado 
esta razão, que é toda contigente, toda eventual, toda 
de futuro, e que póde não realizar-se. Espero, pois, que 
o nobre ministro diga alguma cousa que me anime a 
votar por uma elevação. 

Não tratarei, Sr. presidente, da questão da 
extincção do imposto de transporte, porque não só me 
parece que já se disse o que convinha em substancia 
sobre a questão, como porque o Sr. presidente do 
conselho pediu moratoria; e então, á vista desse pedido 
de moratoria, não ha remedio senão aguardar a 
discussão da receita para dizer-se ainda alguma cousa 
que melhor possa accentuar quão arbitrario foi o acto 
do governo. Por agora vou tratar de outros pontos que 
merecerão attenção do nobre ministro. 

S. Ex. tratou de justificar a demissão dada ao 
administrador do correio do Rio Grande do Sul, e disse 
que, estabelecida aquella disputa entre o presidente da 
provincia e o administrador do correio de Porto-Alegre, 
não havia remedio senão demittir a este. Na verdade a 
corda quebra sempre pelo lado mais fraco, e o nobre 
ministro não ousaria demittir o presidente da provincia. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas acho triste este 
modo de resolver as questões: o fraco não tem razão 
jámais. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas das palavras do 
nobre ministro se vê claramente que S. Ex., espirito 
recto, hesitou diante da justificativa, isto é, reconheceu 
que isto não era legal. Houve uma solução, mas não foi 
a solução legal. O nobre ministro mesmo declarou que 
era da competencia daquelle funccionario propor os 
agentes do correio. Não estava sem duvida o 
presidente da provincia adstricto a approvar a 
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proposta deste funccionario. Mas, uma vez estabelecida 
esta luta entre o presidente e funccionario subalterno,  
mas que tinha o direito de propôr os agentes, qual 
seria a solução? Si o presidente entendia que não podia 
ceder, era suspender o administrador, nomear pessoa 
de confiança que fizesse a proposta ilegível no sentido 
delle presidente, e assim salvava-se a legalidade. 
Depois devia dirigir-se ao governo imperial, dizendo que 
aquelle funccionario não podia satisfazer e este então 
ser exonerado. Mas, tomar sobre si a grande 
responsabilidade de nomear agentes do correio sem 
proposta, é violar flagrantemente a lei, como mesmo 
parece que o nobre ministro acreditava, porque disse 
que a questão era duvidosa. Não. A questão não era 
duvidosa; o caminho a seguir é que era outro; o 
presidente devia insistir, si queria, porque tinha o direito 
de suspender aquelle funccionario, e o mandasse 
responsabilizar, si ella estava aberrando de seus 
deveres; ou então pedir directamente ao governo a 
exoneração daquelle funccionario, e nunca nomear 
directamente a nenhum agente do correio. 

Pois então aquelles agentes do correio do Rio 
Grande do Sul estão nomeados legalmente? Quem é 
que póde dispensar na lei? A lei diz que serão 
nomeados mediante proposta do administrador. Mas 
proposta não houve; logo as nomeações foram illegaes. 
O principio que se vai arraigando é aquelle de que o 
poder central vale tudo, e em ultimo caso póde 
dispensar na lei. 

De que servem as leis e regulamentos 
estabelecendo os tramites por que se póde fazer o 
serviço publico, si o presidente da provincia póde fazer 
uma nomeação sem a respectiva proposta, si o governo 
póde dispensar e por cima disto fazer a nomeação ou 
mandar fazer o serviço como queira? Não, estas leis 
têm um fundamento muito sabio. São feitas de 
proposito para pôr esses obices ao poder central, ao 
poder supremo. E' preciso que haja esta especie de 
quebra-mar para que tudo não se faça á vontade de um 
só, e ninguem é mais competente para fazer as 
propostas dos que têm de servir nos correios do que o  
administrador geral dos mesmos. 

Entretanto o presidente chamou a si este direito. 
Não quero entrar nas questões das pessoas, 

ellas estavam muito longe do meu pensamento; mas a 
questão da legalidade é que me força a insistir neste 
ponto. Não era este o caminho a seguir. Desde que os 
nobres ministros souberam daquelle conflicto deviam 
demittir o administrador antes que o presidente da 
provincia fizesse nenhuma nomeação, porque não 
podia fazer. (Apoiados.) 

Representasse ao governo a respeito daquelle 
funccionario, que lhe punha obices no desempenho de 
suas funcções, mas não decidisse por si as questões, 
como decidiu. 

Outro ponto que occupou a attenção do nobre 
ministro foi a venda dos terrenos comprados para a 
colonisação russo-allemã na provincia do Paraná. 

O nobre ministro proferiu uma proposição que 
eu desejo fique gravada no animo do 

senado e do paiz. A proposição do nobre ministro foi a 
seguinte: 

«A venda dos terrenos do Paraná teria um 
resultado desastroso.» 

Eis a formal condemnação desse acto do 
governo, da compra daquellas terras estereis. 

O nobre ministro da agricultura, tratando deste 
assumpto, daclarou perante o senado, formaes 
palavras, que «a venda dos terrenos do Paraná agora 
teria um resultado desastroso; e si o Estado fosse 
vender as terras compradas para a colonisação russo-
allemã, a perda seria quasi completa.» 

Creia o nobre ministro que não tenho nenhum 
pensamento reservado, nem desejo fazer espirito a este 
respeito; mas acredito que, si o governo pudesse 
revender as terras, ainda que fosse aos proprios 
vendedores por qualquer preço, teria prestado um bom 
serviço publico. 

A venda dessas terras em hasta publica não 
daria quasi nada. Ellas são completamente estereis; 
ainda ha pouco na viagem imperial isso se provou; são 
completamente estereis, como a terra maldita da 
legenda arabe; nellas não se póde plantar cousa 
alguma. 

Portanto o que convem é que o Estado quanto 
antes se livre daquelle trambolho, que alli perdurará por 
muito tempo. 

Estes aforamentos, de que fallou o nobre 
ministro, nada produzirão, são por um preço minimo, de 
difficil cobrança. O que o Estado póde fazer de melhor 
para que estes terrenos dêem algum interesse, possam 
ser aproveitados á creação por quem quizer utilisal-os, 
é vendel-os aos proprios vendedores ou a outros, si os 
quizerem comprar, ainda por um preço minimo. 

O prejuizo está reconhecido; agora é mister 
salvar alguma cousa. 

Pergunto ao nobre ministro si tem noticia de um 
monopolio estabelecido na cidade de Santo Amaro, na 
provincia da Bahia, a respeito de carnes verdes, com 
imposições feitas sobre as rezes mortas, fixação do 
numero de rezes, fixação de preço. Tudo isto está se 
passando na importante cidade de Santo Amaro contra 
a liberdade do commercio. 

Não quero entrar em maiores minudencias. 
Perguntarei só ao nobre ministro si tem noticia do facto, 
e si póde providenciar na esphera de suas attribuições. 

O nobre senador pela provincia do Paraná agitou 
uma questão que me pareceu muitissimo interessante. 

O nobre ministro respondeu, e pela sua resposta 
pareceu-me que S. Ex. estava completamente seguro, 
que tinha fundamento a decisão que dera. 

E' a questão relativa ao porto de Santos. 
Houve uma concessão a varios cavalheiros para 

fundarem docas e armazens no porto de Santos, ao Sr. 
conselheiro Pertence e ao falecido Conde da Estrella. 
Esta concessão caducou; chamaram-se propostas para 
o mesmo serviço; appareceram varias, e o governo não 
as tomou em consideração. O nobre ministro, porém, 
entendeu que, pela lei de 1869, poderia fazer esta 
concessão á provincia de S. Paulo, e assim deliberou, 
porque entendeu que essa 
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lei de 13 de Outubro daquelle anno lhe permittia fazer á 
provincia de S. Paulo esta concessão. 

Penso de uma maneira diametralmente contraria. 
A lei de 13 de Outubro de 1869 poderia ser applicada a 
muitos portos do Imperio, mas o ultimo a que poderia 
ser applicada era ao porto de Santos. 

Essa lei, votada sob iniciativa do Sr. Visconde de 
Itaborahy, de saudosa memoria, tinha por fim 
estabelecer docas em todos os pontos do Imperio, onde 
ellas eram necessarias para melhor abrigo dos navios, 
para facilidade do embarque e desembarque das 
mercadorias, e para melhor fiscalisação dos direitos 
alfandegaes. 

Este foi o pensamento que presidiu á 
organização da lei de 13 de Outubro de 1869. Eu fazia 
parte da camara dos deputados, assim como o nobre 
senador pelo Paraná que hontem fallou. Esse era o 
pensamento que dominava a camara dos deputados 
naquella occasião, e que dominava aquelle illustre ex-
ministro. 

Portanto, o que teve em vista aquella lei foi que 
naquelles logares onde fosse desabrigado o porto, onde 
houvesse difficuldade no embarque e desembarque das 
mercadorias, onde houvesse mister de melhor fiscalisar 
os direitos das alfandegas, ahi se estabelecessem 
docas, feitas por companhias ou emprezas, ás quaes 
companhias ou emprezas o legislador deu favores 
excepcionaes. 

O nobre ministro, porém, diz que os deu muito 
bem, porque o porto de Santos é uma doca. Si é uma 
doca, vós não podieis fazer a concessão ex vi da lei, 
porque o governo exige da população daquelle logar, 
do seu commercio, as taxas determinadas pela Iei, 
como compensação das despezas feitas para construir 
a doca. Si a chamada doca é natural, o nobre ministro 
não póde applicar a esse porto a lei de 13 de Outubro; 
seria uma anomalia juridica: não póde, porque essa lei 
tem em vista o estabelecimento desses melhoramentos 
nos logares onde elles não existem, e onde vão custar 
sommas avultadissimas, em compensação das quaes 
os concessionarios estabelecem taxas cobradas pela 
utilisação das referidas docas, pela armazenagem e 
transito dos productos remettidos por alli. 

Como, senhores, uma população ha de ser 
onerada com essas taxas de docas marcadas na lei de 
1869, si ella possue já aquillo que o nobre ministro 
chama doca? 

Mas doca, Sr. ministro, é sempre uma 
construcção maritima, isto é, importa uma obra de arte. 
Nós devemos fallar a linguagem scientifica e technica, e 
não podemos chamar o porto de Santos doca senão no 
sentido figurado. O nobre ministro, porém, é bastante 
illustrado: recorra ao diccionario de Larousse, recorra a 
qualquer diccionario universal ou de commercio, e verá 
a significação da palavra doca: uma bacia cheia d'agua, 
uma especie de caldeira, que poderá ter esta ou aquella 
fórma, mas é sempre uma construcção maritima. Eis o 
que dizem todos estes autores, eis o que a historia 
recente está demonstrando. 

As docas appareceram pela primeira vez nas 
margens do Tamisa, e na Hollanda tamhem, 

onde eram precisas, onde era indispensavel fazer-se 
uma especie de bacia ou caldeira, onde os navios 
chegassem para descarregar ou carregar, 
independente da baixa da maré, e onde pudessem 
melhor fundear. Para facilidade do commercio, 
edificaram-se em volta armazens, que foram tomando 
maior desenvolvimento, e até construiram-se andares 
sobre elles. 

Isto é que é doca, segundo a linguagem da 
sciencia, do engenheiro e do commerciante, que aliás 
não será para mim tão familiar como ao nobre ministro. 

O nobre ministro chamou doca ao porto de 
Santos, sem duvida no sentido figurado, como poderia 
chamar ao rio Amazonas a estrada de ferro do Pará, 
como si dissesse que as provincias Pará e Amazonas 
têm como que estradas de ferro nos seus rios, nesses 
caminhos, que andam, na phrase de Pascal. 

No Diccionario universal de commercio e 
navegação verá o nobre ministro o que é a palavra 
doca, que se deriva do allemão docken, e do hollandez 
dok: é sempre uma obra feita pelos homens para os fins 
supra-indicados. 

O porto de Santos, por sua natureza, não precisa 
de obras desta especie: elle póde prestar abrigo aos 
navios, mas não se Ihe póde appIicar a lei de 1869, 
porque essa Iei refere-se as docas, e alli não existe 
construcção nenhuma hydraulica desta ordem. A 
palavra doca não existia na nossa lingua, é palavra que 
recebêmos do inglez, que por sua vez a importou do 
hollandez: nós não podemos dar a essa palavra sentido 
figurado, ha de ser um sentido technico, quando 
tratamos de interpretar uma lei. 

O nobre ministro podia ter applicado essa lei a 
qualquer ponto do Imperio e deixar que os profissionaes 
e emprezarios fossem fazer obras de arte e estabelecer 
docas, bacias e armazens, e o que quizerem; elles é 
que estariam no seu direito cobrando essas taxas de 
que falla a lei de Outubro de 1869, que são taxas fortes; 
mas ao porto de Santos, que a natureza favoreceu com 
aquelle fundo, não tem applicação essa lei, que o nobre 
ministro torturou querendo fazer essa applicação. 
Assim, pelo simples direito de fazer um caes, que é 
obra municipal, fica a provincia de S. Paulo com o 
direito de cobrar taxas extraordinarias no commercio. 

Não é assim que se deve fazer. A França 
determinou em 1854 as docas do Havre (docks-
entrepol) e em 1856 as de Marselha, que são 
verdadeiros monumentos. Fizeram-se grandes obras 
hydraulicas, obras importantissimas, surgindo assim 
grandes portos em logares que eram desabrigados e 
sem fundo sufficiente. Estabeleceram-se grandes taxas, 
mas os exportadores e importadores ganharam muito 
em ter suas mercadorias alli, e por isso pagam essas 
taxas de boa vontade. 

Em Santos, porém, a cousa é diversa; é uma 
extorsão, é uma violencia á lei de 13 de Outubro de 
1869. Esta lei faculta a emissão de conhecimentos que 
se chamaram warrants, como se faz na Europa. 

O warrant é transmissivel por meio de endosso. 
O Codigo do Commercio tit. 13, que trata dos 

administradores de armazens e trapiches, os colloca na 
posição de agentes subsidiarios do 
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commercio, e portanto sujeitos ás leis commerciaes. 
Como, pois, o nobre ministro, tratando da provincia de 
S. Paulo, colloca-a no papel de negociante? Pois a 
provincia de S. Paulo póde occupar-se dos misteres de 
negociante? Uma personalidade politica, como é a 
provincia de S. Paulo, não podia receber do nobre 
ministro aquelle presente, nem constituir-se 
administradora e proprietaria dos trapiches ou docas 
que, estão sujeitos ás leis do commercio; podia até Ihe 
ser aberta a fallencia, porque esses misteres estão 
sujeitos ás leis commerciaes. Como, pois, fazer-se 
semelhante inversão? O proprio Sr. Larousse, disse: 

«As docas são depositos, nos quaes todas as 
operações são feitas pelos proprietarios, ou por seus 
agentes.» 

Ora, como é que a provincia de S. Paulo póde 
fazer essa operação? Realmente é uma cousa que não 
se comprehende. A lei diz claramente (lê): 

Art. 11. Fica o governo autorizado para contratar 
a construcção, nos differentes pontos do Imperio, de 
docas e armazens para carga, descarga, guarda e 
conservação das mercadorias de importação e 
exportação, sob as seguintes bases: 

«§ 1º Os emprezarios deverão, etc. etc.» 
Emprezarios são commerciantes; não podem ser 

senão commerciantes os individuos que fazem todas as 
operações do commercio: não póde ser, portanto, a 
personalidade politica de uma provincia. 

O nobre ministro não impõe á provincia de S. 
Paulo nem a obrigação de fazer docas ou armazens, e 
sim um caos, que é obra municipal. Sabe o que fica 
sujeito o commercio de Santos por esse pequeno 
beneficio? (lê): 

«§ 5º Os emprezarios poderão perceber pelos 
serviços prestados em seus estabelecimentos taxas 
reguladas por uma tarifa proposta pelos emprezarios e 
approvada pelo governo imperial.» 

E' o que dispõe a lei de 1869. 
Até agora, o commercio de Santos, que fazia o 

embarque e desembarque de mercadorias mediante 
embarcações pequenas, fica obrigado a ter todos os 
seus generos concentrados nos armazens que a tal 
empreza provincia ha de fazer; e ás taxas que a 
provincia ha de estabelecer para esse fim. E quer o 
nobre ministro uma prova concludentissima de que a lei 
não cogitou de que esse emprezario podia ser uma 
personalidade politica, uma parte do todo politico do 
Imperio? E' que essas concessões não duram senão 
por 90 annos. 

Si o legislador de 1869 cogitasse que uma 
provincia podia ser emprezaria de semelhantes docas, 
teria dito que podia fazer essas concessões ás 
provincias e municipios, mas não marcando prazo, 
porque, gastando ellas capitaes, era muito justo que 
Ihes ficassem pertencendo perpetuamente; mas está 
claro que a administração é particular e commercial, e a 
concessão não passa de 90 annos, porque sabe o 
nobre ministro que é esse o limite que se costuma pôr 
nessas concessões commerciaes. 

Faço essas reflexões, porque vi a segurança 
com que nobre ministro respondeu ao nobre senador 
pelo Paraná, como si fosse uma questão liquida, e que 
o governo podia fazer essas concessões. Eu disse de 
mim para mim: não, essa lei tem outros fins, outros 
intuitos; o governo póde muito, mas não póde mudar o 
sentido de uma lei para lhe dar outro. 

Não quero alongar a discussão, e, como o nobre 
ministro viu, eu fui passando por cima de differentes 
pontos. 

Tenho uma emenda a enviar: é destinada á 
verba – Museu nacional. 

Eu teria muito acanhamento em propôr qualquer 
providencia que tendesse a crear serviço novo e por 
consequencia despeza nova; mas trata-se de conservar 
o laboratorio de physiologia experimental, existente no 
museu. 

Realmente um estabelecimento daquella ordem 
não póde prescindir daquelle laboratorio; creio que o 
nobre ministro prestará seu apoio a essa emenda, 
porque, uma vez que temos um museu, é preciso que 
elle seja conservado n'um pé digno de nós, e si não 
votarmos essa quantia o gabinete de physiologia 
experimental terá de ser dissolvido. As outras despezas 
marcadas, como a feita com tres preparadores, quasi 
que não tinham razão de ser, porque sem esse 
laboratorio de physiologia experimental não podem bem 
preencher o seu mister; conseguintemente vou mandar 
á mesa esta emenda, que está assignada por muitos 
nobres collegas, e que parece merecerá portanto 
tambem a acquiescencia do governo. 

Limito-me a estas considerações, Sr. presidente, 
e só voltarei á tribuna, si fôr a isto impellido por motivos 
muito ponderosos. (Muito bem.) 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a 
seguinte: 

 
EMENDA 

 
«Eleve-se a verba – Museu nacional – com a 

quantia de 13:000$ para que se conserve o laboratorio 
de physiologia experimental alli existente. – Junqueira. 
– Leão Velloso. – Diogo Velho. – Paranaguá. – Barão 
da Laguna. – João Alfredo. – Lafayette. – Correia. – 
Uchôa Cavalcanti. – Cunha e Figueiredo. – Leitão da 
Cunha. – Jaguaribe. – Paes de Mendonça. – Barão de 
Maroim. – Barão de Mamanguape. – Mendes de 
Almeida. – Cruz Machado.  – Affonso Celso. – 
Fernandes da Cunha. – Nunes Gonçalves.» 

Foi igualmente lida e posta em discussão a 
seguinte: 

 
EMENDA 

 
«Supprima-se a emenda da camara dos 

deputados n. 10. – S. R. – Junqueira. – Godoy. – Barão 
de Mamanguape. – João Alfredo. – Jaguaribe.» 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sr. presidente, 
seguirei o exemplo do nosso honrado collega, senador 
pela provincia da Bahia, que acaba de occupar a 
tribuna: limitar-me-hei a fazer algumas perguntas ao 
nobre ministro da 
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agricultura, afim de que pela resposta, que S. Ex. nos 
dê fique bem accentuada a responsabilidade do 
governo, com relação aos serviços de que occupar-me-
hei. 

Ha annos, Sr. presidente, estabeleceu-se na 
provincia do Pará uma colonia de americanos que foi 
objecto de contrato firmado entre cidadãos dos 
Estados-Unidos da America e o governo imperial. 

Esta colonia, formada em terras da comarca de 
Santarem, começou nos melhores auspicios, 
prosperou, apezar de sua má collocação, por quanto, 
devendo ter sido escolhido um terreno á margem do 
Amazonas, o preferido foi um pouco central. Mas, sem 
embargo disto, a colonia, como disse, prosperou e 
promettia um futuro mesmo grandioso; entretanto 
depois teve de lutar com difficuldades que paralyzaram 
seu andamento, e finalmente não se ouviu mais fallar 
em semelhante colonia de americanos. 

Percorrendo o relatorio do honrado ministro, tive 
o dissabor de vêr que S. Ex., descendo á 
minunciosidade de tratar nelle até de colonias 
particulares, não mencionou, entretanto, aquella 
colonia, que devia suppôr existir na provincia do Pará, 
bem como outra: a de Benevides. 

Será, portanto, a minha primeira pergunta a S. 
Ex. si existe a colonia de americanos na comarca de 
Santarém, qual o seu estado, e o que espera o governo 
da mesma colonia. 

Quanto á colonia de Benevides, arguindo eu em 
uma sessão passada o governo acerca da despeza que 
pelo ministerio do Imperio se continuava a fazer com 
ella, a titulo de soccorros publicos, o honrado Sr. 
ministro do Imperio respondeu-me que esta colonia 
tinha de ser transferida naquelles dias ao ministerio da 
agricultura, para consideral-a na classe das outras. 
Entretanto, repito, não vejo que o honrado ministro da 
agricultura tratasse da colonia de Benevides no relatorio 
que apresentou á assembléa geral na sessão corrente. 

Desejo, portanto, saber o honrado ministro qual o 
estado da colonia de Benevides, isto é, si ella ainda é 
considerada como uma fonte de despeza para o Estado 
a titulo de soccorros publicos, ou si é uma colonia que 
reja-se como as outras e esteja sujeita ao ministerio da 
agricultura. 

Perguntarei em 3º logar, Sr. presidente, ao 
honrado Sr. ministro noticia da companhia de esgoto de 
aguas pluviaes. 

Sr. presidente, eu, como o senado sabe, casei-
me em advogar nesta casa interesses, que eu 
considerava da maior monta, que eram aquelles que 
diziam respeito á saude publica. Occupei a attenção do 
senado por mais de uma sessão com este assumpto, 
mas os factos posteriores vieram demonstrar-me que 
eu, como muitos dos nossos honrados collegas, havia 
perdido completamente o meu tempo, porque a minha 
convicção, e com pezar o digo, é que o maior inimigo 
que a saude publica desta capital tem, é o governo do 
paiz; e a recordação dos factos demonstra cabalmente 
esta proposição. 

Alludirei em 1º logar, antes de tratar desta 
empreza, a um facto que o honrado senador 

pela provincia da Bahia acaba de trazer á discussão 
com relação á companhia de esgotos. 

O senado sabe que, com fundamento ou sem 
elle, era convicção geral, de que uma das causas da 
insalubridade desta capital era a companhia de 
esgotos, ou antes, era o modo por que esta companhia 
fazia o serviço relativo aos esgotos. 

O honrado senador pelo Rio de Janeiro, em uma 
das sessões do anno passado ou do anno atrazado, 
não me recordo bem, e não vem muito ao caso 
averiguar isto, discutindo largamente este assumpto, 
pediu ao governo que mandasse proceder a um estudo 
serio a respeito da maneira por que a companhia de 
esgotos fazia o serviço nesta capital. 

O SR. JUNQUEIRA: – Já fallei nisto ainda agora.
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. não me 

attendeu; eu disse que ia alludir a um facto que V. Ex. 
trouxera á discussão. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro, dizia eu, 
tratando largamente deste assumpto, pediu ao governo 
que mandasse examinar seriamente a maneira por que 
a companhia de esgotos fazia o serviço, afim de 
verificar-se, si os males, que a população e mesmo as 
autoridades medicas da capital, começando pela junta 
de hygiene, attribuiam a esta companhia, provinham do 
systema em si, ou do modo de executar os serviços. 

Por aquella occasião, o nobre senador pelo Rio 
de Janeiro, pediu ao governo que adiasse a concessão 
de estender á companhia o serviço de esgotos ao 3º e 
ao 4º districto que ainda não estava servido por esta 
companhia. 

Qual foi a resposta que o governo deu a este 
justo pedido do honrado senador? Foi conceder que a 
companhia prolongasse o serviço ao 3º e 4º districto, 
sem que se tivesse procedido ao exame que o honrado 
senador pedira que se fizesse. 

A companhia estendendo o serviço ao 3º e ao 4º 
districto collocou na bahia de Botafogo uma machina de 
desinfecção, de sorte que Botafogo que era um 
arrebalde desta côrte considerado ameno e saudavel, 
começou de então a tornar-se suspeito: porque o 
governo não procurou liquidar antes a questão 
levantada aqui e na imprensa, mandando proceder a 
um exame minuncioso, a um estudo serio, a ver si essa 
desinfecção era feito como a sciencia aconselha, e si a 
companhia cumpria as obrigações a que se havia 
sujeitado para com o governo, com relação áquelle 
ramo do seu serviço. 

Eis aqui, Sr. presidente, o procedimento do 
governo com relação ao justo pedido do honrado 
senador pelo Rio de Janeiro. 

Quanto á companhia de aguas pluviaes, se 
provou, Sr. presidente, nesta casa que no verão de 
1877 a 1878 a causa, si não exclusiva, ao menos 
principal da epidemia de febres perniciosas que então 
se manifestou, eram as escavações feitas para esse 
ramo de serviço. Aqui mesmo li artigos da imprensa 
mostrando que, á proposição que essas escavações 
subiam certas ruas desta cidade, os quarteirões 
adjacentes iam sendo affectados das febres 
perniciosas; li até os nomes 
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das victimas que haviam descido á sepultura em 
consequencia dessa epidemia. 

Apresentei então ao senado um projecto 
approvando uma postura da illustrissima camara 
municipal, que prohibia que essas escavações se 
fizessem desde Novembro até Abril; mas na discussão 
desse projecto, o que vimos? Levantar-se o ex-
presidente do gabinete 5 de Janeiro e ministro da 
agricultura, para dizer-nos que o projecto não podia ser 
approvado nem a postura, porque violava o contrato  
feito com o Sr. Hancecks; visto como por uma 
disposição desse contrato o serviço não podia ser 
suspenso, pois tinha prazo fixado para sua conclusão. 

A proposição do honrado ex-ministro era de todo 
ponto inadmissivel, porque, ainda que violação 
houvesse desse contrato, era de ver que, tratando-se 
de um assumpto tão grave, como é a saude publica, 
deviam desapparecer quaesquer outras considerações. 
E, além de inadmissivel, semelhante proposição carecia 
de fundamento; porque, como demonstrei com o proprio 
contrato, havia nelle uma clausula em que o 
concessionario se sujeitára a fazer seus trabalhos de 
conformidade com as posturas da Illma. camara 
municipal (palavras textuaes do contrato) e que 
portanto, desde que houvesse uma postura municipal 
prohibindo as excavações durante o verão, o 
emprezario não teria remedio senão sujeitar-se a essa 
disposição, embora o governo tivesse, em attenção a 
esse facto excepcional, de prolongar o prazo para 
conclusão das obras. 

Como quer que seja, Sr. presidente, o projecto 
foi a uma commissão e lá ficou; a postura municipal não 
teve execução, e a empreza das aguas pluviaes 
continuou a excavar as ruas durante todo o verão de 
1878 e de 1879 e hoje o que vemos? 

Com estes calores que estamos sentindo, em 
vespera de verão que póde ser tal se afigura, estamos 
vendo escavadas todas as ruas desta cidade; todo o 
sub-solo acha-se revolto, e o governo está impassivel a 
olhar para isso, devendo saber que realmente é essa 
uma das causas da insalubridade desta capital, uma 
ameaça constante da reproducção da febre amarela, de 
febres perniciosas e de febres de todos os caracteres 
que aqui se desenvolvem durante o verão. 

A origem dellas está ahi á vista de todos: 
percorram meus nobres collegas as ruas desta grande 
capital, hão de achar com excavação continua e o 
governo que tambem passa por essas ruas, vê isso 
com a maior indifferença. 

Pois póde ser indifferente ao governo do paiz a 
saude desta grande capital? Poderemos tratar de 
colonisação, de reforma eleitoral, de cousa nenhuma 
emquanto tivermos compromettida a saude da capital 
do Imperio que na Europa é o Brazil, como se tem dito 
muitas vezes? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas não é. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – V. Ex. sabe que 

apezar de termos grandes zonas no paiz onde a saude 
é constante, onde não ha alteração della, na Europa se 
diz que o Brazil é um paiz infectado, porque no Rio de 
Janeiro ha febres em grande cópia. 

Portanto, pergunto ao honrado ministro em que 
estado se acha esse contrato das aguas pluviaes, isto 
é, si o governo já providenciou para que cessem 
durante a estação calmosa, em que vamos entrar, 
essas escavações. 

No relatorio de S. Ex. vejo uma proposição tão 
vaga que não significa cousa nenhuma, permitta o 
honrado ministro que Ihe diga, nem póde tranquillizar-
me, porque diz S. Ex: 

«Trata-se da revisão do contrato...» 
Neste paiz dizer-se que trata-se da revisão de 

qualquer acto de administração é um cousa indefinida 
(lê): 

«Trata-se da revisão do contrato afim de pôr em 
harmonia com as posturas da Illma. camara municipal, 
em cumprimento do que dispõe o paragrapho unico do 
art. 7º da lei do orçamento vigente...» 

Porque a postura municipal prohibiu as 
escavações, diz o honrado ministro: «Trata-se da 
revisão do contrato»: mas quando isto estará feito, afim 
de evitar que durante o verão que temos á porta 
estejam as ruas do Rio do Janeiro escavadas 
completamente para o serviço dessa empreza? 

E agora, Sr. presidente, vieram juntar-se as 
escavações para canalisação das aguas do Rio d'Ouro: 
mas, senhores, por maior urgencia que haja em dar 
agua do Rio d'Ouro á capital do Imperio, acho que era 
até imprescindivel adiar esse serviço durante os quatro 
ou cinco mezes que se aproximam; porque desde que 
não ha duas opiniões a respeito da origem das febres 
palustres que se manifestaram durante o verão, desde 
que todos attribuem taes febres a essas escavações, 
entendo que é dever do governo evitar a causa para 
tambem evitar os effeitos. 

Sr. presidente, li ha dias um decreto do honrado 
ministro mandando desapropriar um predio do Cattete 
para, creio que prolongar a rua do Principe até á da 
Pedreira da Candelaria. Penso que a idéa do honrado 
ministro, de combinação com a camara municipal, é 
abrir uma rua por uma zona que é dominada por um 
grande pantano que existe atraz de todo aquelle 
quarteirão, pantano ao qual se attribue geralmente 
essas febres que têm tomado um nome vulgar de – 
febres do Cattete. 

A respeito deste pantano tem havido realmente 
uma cousa muito engraçada. O governo tem mandado 
desapropriar aquelles terrenos para que os pantanos 
sejam atterrados; tem mandado comprar os terrenos 
(porque tudo isto consta de papeis officiaes). 
Primeiramente mandou obrigar o proprietario a atterrar 
os terrenos; mandou depois desaproprial-os, e 
finalmente não sei si os mandou comprar. 

Fosse porém como fosse, o proprietario desses 
terrenos, que me consta existe na Europa, fez ouvidos 
de mercador e o seu procurador, e não houve mais 
quem o obrigasse a cumprir as ordens do ministerio do 
imperio, porquanto o pantano lá existe da mesma fórma 
que existia. 

Desejaria, pois, que o honrado ministro nos 
informasse si a abertura desta rua para a qual o 
governo mandou desapropriar tres predios do Cattete 
numeros creio que 114, 116, 118, tem alguma relação 
com esses pantanos, e si o honrado 
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ministro tem em vista mandar atterrar, dessecar 
aquelles pantanos e o modo por que o fará, porque os 
empregados até hoje têm sido improficuos. 

Sr. presidente, o honrado ministro, tratando no 
seu relatorio do canal do Mangue, diz que este canal, 
depois de realizadas as condições do contrato firmado 
entre o governo imperial e o emprezario, funcciona 
regularmente menos a 4ª parte do canal, que existe no 
mesmo estado de ruinas em que o deixou o contrato 
feito para o mercado. 

Não entrarei na indagação si são exactas as 
informações que o honrado ministro teve para escrever 
no seu relatorio a proposição de que o canal funcciona 
regularmente, porque algumas vezes que tenho por alli 
passado vejo o canal muitas vezes entupido e as aguas 
paradas da mesma fórma que estiveram sempre. Mas 
deixo esta questão de parte, e vou á questão da quarta 
parte do canal. 

Sr. presidente, este negocio do canal do Mangue 
é um dos negocios mais escandalosos que tenho 
presenciado nesta capital. O governo, depois de 
repetidos exames a respeito daquelle canal, de opiniões 
largamente emittidas, umas contestadas e outras não, 
de estudos mandados fazer pelo nosso collega então 
ministro do imperio, senador por Pernambuco, a 
respeito, com o titulo de melhoramentos da cidade do 
Rio de Janeiro, depois de todos estes estudos o 
governo imperial escolheu o plano de mandar limpar o 
canal, fazel-o fechar com uma grade de ferro a ajardinar 
suas margens. Era ministro do imperio o honrado 
senador por Pernambuco o Sr. José Bento. Gastou-se 
com este serviço cêrca de 300:000$. Prompto o serviço, 
fechado o canal e plantados suas margens, o successor 
de S. Ex. firmou um contrato para estabelecimento de 
um mercado. Foi o emprezario autorizado a destruir 
toda a obra que se tinha acabado de fazer, note o 
senado, e com a qual se gastára 300:00$: destruiu 
tudo: baldrame de cantaria, grades de ferro, uma ponte 
que lá existia tambem, ponte de grande preço, para 
estabelecer seu mercado. 

Antes, porém, que tivessem começo estas obras 
e ainda no periodo da destruição, subindo ao poder a 
situação liberal, o Sr. Leoncio de Carvalho, naquella 
mania de que se deixou dominar de rescindir todos os 
contratos que encontrou, rescindiu este, e rescindiu 
fundamentando seu acto com a informação da junta de 
hygiene publica, na qual se disse que á execução do 
mercado se oppunha a saude publica. O governo 
expediu ordem á camara municipal para mandar 
embargar a obra. A camara municipal embarga a obra e 
o emprezario leva a questão á tela judicial, intenta sua 
acção, provando, em um folheto que tenho e que li, 
que com o fundamento da rescisão do contrato, que se 
disse ser uma representação da junta de hygiene 
publica, nunca existira, que nunca houvera semelhante 
representação, e o ministro arbitrariamente rescindira o 
contrato. 

Rescindido de qualquer modo que fosse o 
contrato, ficou aquella parte do canal em um estado de 
ruina a que allude o honrado ministro actual. O governo 
mandou cercar aquella 

parte do canal com umas taboas, e assim está ha tres 
annos, e aquillo que o governo procurou evitar com o 
dispendio de 300:000$ permanece; o fóco de infecção 
que alli existia se ostenta ainda em maior escala; e o 
governo consente naquelle estado de cousas ha cêrca 
de tres annos, dizendo-nos o honrado ministro no seu 
relatorio laconicamente que o canal do Mangue 
funcciona regularmente, menos a quarta parte que está 
no mesmo estado de ruinas em que a deixou o 
emprezario do mercado. 

Perguntarei a V. Ex. o que é que pretende fazer, 
porque a questão judicial consta que está decidida e o 
emprezario já teve uma sentença contra. E si a rescisão 
do contrato foi acto do poder executivo, do governo, é 
claro que o procurador da corôa devera ter intervindo 
neste processo, e não o procurador da camara 
municipal a questionar com o emprezario, quando da 
camara municipal não houve acto absolutamente 
nenhum. 

Pergunto portanto a S. Ex. qual é a intenção do 
governo relativamente áquelle assumpto. 

Sr. presidente, o honrado ministro sabe que 
estabelecido o nucleo colonial de Benevides, na estrada 
de ferro projectada entre a capital do Pará e a comarca 
de Bragança, este nucleo colonial ou colonia, que 
custou muito dinheiro ao Estado, pois que muito têm 
despendido os cofres publicos com a collocação 
daquelles cearenses, cêrca de dous mil a dous mil e 
tantos contos, está condemnado á morte, a uma 
destruição, si o governo imperial não prestar á 
presidencia do Pará os recursos que lhe têm sido 
exigidos para proporcionar á colonia Benevides um 
mercado exportador. 

Esta colonia dista da capital do Pará 5 a 6 
leguas, e resolveu-se ligal-a a ella por meio de uma 
estrada de ferro que deve seguir até Bragança. Para 
construcção dessa estrada o governo provincial, 
autorizado competentemente pela respectiva 
assembléa, concedeu uma garantia de juros de 7%, 
fazendo um contrato com pessoa, creio que desta 
capital. Esse contrato, que tivera garantia de juros da 
provincia, tinha direito, na fórma da lei, que 
promulgamos para todo o Imperio, mas de cujos 
beneficios tem sido excluida daquella provincia, delles 
gozando outras como a Bahia, Pernambuco, etc. a ser 
afiançado pelo governo imperial, e assim dispõe uma 
de suas clausulas, a fim de que a empreza pudesse 
levantar-se e funccionar em Londres, porque o nobre 
ministro sabe que essas emprezas garantidas apenas 
pelas provincias não inspiram bastante confiança na 
praça de Londres, de modo a que os capitalistas d'alli 
lhes prestem seus capitaes. 

Consta-me que este assumpto pende de decisão 
do ministerio da agricultura desde a administração 
transacta. Perguntaria, pois, a S. Ex. qual tem sido o 
motivo, o obice para que o governo imperial não faça á 
provincia do Pará o mesmo que tem feito ás outras, 
qual a razão por que não tem afiançado esse contrato, 
feito aliás por uma provincia que hoje póde cumprir com 
exactidão os seus compromissos pecuniarios, como é a 
provincia do Pará. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Apoiado. 
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 O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Portanto, o 
governo imperial, si tem precedido assim por 
desconfiança, ella não póde manter-se, para prival-o do 
dever de ir em auxilio de outras. 

Eu pediria, portanto ao honrado ministro que 
dissesse qual o estado desta questão e quaes são os 
motivos pelos quaes o governo não tem podido afiançar 
a garantia de juros dada pela provincia do Pará aquella 
empreza. 

Assegurarei a S. Ex., repito, que a colonia 
Benevides, que póde ter um grande futuro, porque 
conta 10.000 habitantes e tem plantações em grande 
cópia, ficará condemnada a infallivel destruição si os 
poderes geraes não lhe proporcionarem um mercado 
exportador, o qual é o da capital do Pará. 

Ultimamente constou-me que a presidencia do 
Pará, perdendo a esperança de ver resolvida esta 
questão, requereu ao governo imperial concessão para 
assentar uns trilhos entre a colonia Benevides e um 
porto em um dos rios que desaguam na bahia do Pará, 
porque podem assim os generos ir a Bemfica, ser 
conduzidos com facilidade e pouca despeza para a 
capital. 

Constou-me tambem que o governo autorizára o 
presidente a fazer essa despeza, mas que depois 
levantaram-se outras difficuldades, cuja solução pende 
tambem do ministerio da agricultura. 

Pedirei ao honrado ministro que na resposta com 
que me honrar me diga tambem o que ha a respeito 
desta medida, que chamarei provisoria, porque a 
medida definitiva é a estrada para Bragança. 

Sr. presidente, eu porei termo ás minhas 
observações; não proseguirei, porque ainda ha um 
honrado collega que deseja tomar a palavra. Peço, 
portanto, licença a S. Ex. para terminar aqui. 

O Sr. Mendes de Almeida, pedindo desculpa por 
fallar em hora adiantada, faz algumas observações 
sobre o decreto n. 7695, de 28 de Abril deste anno, pelo 
qual  nobre ministro, apoiando-se nos decretos de 1844 
e 1845, que reformaram a repartição dos correios, 
elevou a mais 100 réis a taxa do registro das cartas. 

Nos decretos de 1844 e 1845 encontrou o nobre 
ministro autorização para essa elevação de taxa: 
entretanto, esses decretos são apenas actos do poder 
executivo. 

Substituindo o seguro pelo registro, estabeleceu-
se para as cartas de seguro de 1844 a taxa de 200 réis. 
O nobre ministro pelo seu decreto augmentou mais 100 
réis, fundado não se sabe em que razão, não havendo 
com effeito disposição legislativa que o autorize. O 
orador examina os fundamentos com que no seu 
relatorio o nobre ministro sustentou o augmento da 
taxa, e mostra que, a despeito da sua boa vontade, S. 
Ex. com semelhante providencia violou a lei. 

Passando a tratar da catechese, o orador faz ver 
que para esse importante serviço apenas ha em todo o 
Imperio 12 missionarios. 

Em muito elevado conceito deve ter o governo o 
prestimo desses religiosos para suppol-os, sendo tão 
poucos, em numero sufficiente para levarem a palavra 
de Deus e a civilisação ás innumeras tribus que 
vagueiam pela mór parte das nossas provincias. 

O clero nacional não póde evidentemente tomar 
a si a missão da cathecese, por isso que não conta 
sacerdotes em numero bastante para prover siquer ás 
muitas parochias do Imperio. Sendo portanto 
necessario appellar para os religiosos estrangeiros, não 
seria descabido lançar as vistas para aquellas ordens 
religiosas que actualmente na Europa são objecto de 
implacavel perseguição. 

No relatorio o nobre ministro trata da organização 
de um corpo de interpretes; mas parece que tudo isto é 
meramente platonico. Entretanto o assumpto é 
palpitante de interesse e por certo deverá merecer mais 
seriamente a attenção do governo. 

O honrado ministro da agricultura tambem o é da 
marinha mercante, e portanto deveria consagrar grande 
cuidado a tudo quanto se refere aos portos e sua 
illuminação. Relativamente, porém, ao porto do 
Maranhão encontrou o orador no relatorio da agricultura 
algumas palavras que o assustam. 

Realizaram-se nesse porto importantes trabalhos 
de desobstrução, retirando-se enorme quantidade de 
vasa. Comtudo no relatorio alguma cousa se diz, 
parecendo inculcar que o porto está de novo obstruido! 

Este assumpto liga-se a um assumpto 
importantissimo, o da navegação dos paquetes da 
companhia americana que, pelo sabio decreto de 10 de 
Abril de 1879, são obrigados a tocar no porto do 
Maranhão. Das palavras do relatorio podem os 
interessados tirar argumento para demonstrarem a 
impossibilidade de fazer escala por esse porto. 

E' verdade que as palavras do relatorio referem-
se ao ancoradouro commercial, sendo que certo que os 
paquetes americanos podem fundear, por exemplo, em 
Itaqui, mas emfim, havendo desejo de illudir o citado 
decreto, tudo póde servir de argumento. 

O orador recapitula as muitas tentativas que se 
fizeram para impedir que o Maranhão gozasse das 
vantagens da escala dos paquetes americanos e 
declara que muito desejaria ouvir a opinião do nobre 
ministro, em cuja boa vontade muito confia, sobre um 
assumpto, que tanto interessa o Maranhão, que não 
deve ser privado de semelhante vantagem, sobretudo 
agora que uma companhia do Canadá se offerece a 
fazer por 100:000$, tocando no Maranhão, o serviço 
pelo qual a companhia americana pedia 200:000$, sem 
tocar nesse porto. 

Chamando a attenção do nobre ministro para os 
pharóes, que em geral estão muito mal collocados, e 
para o conhecimento hydrographico do litoral do 
Maranhão, que em certos pontos ainda é um mytho, o 
orador põe termo ás suas observações, declarando que 
provavelmente terá de voltar ao assumpto, que pela sua 
vastidão e importancia exige demorado estudo. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
 



122                                    Annaes do Senado 
 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com que fôra recebido. 

O Sr. 1º Secretario declara que se acha sobre 
a mesa o seguinte 

 
Parecer 

 
«A commissão de orçamento examinou a 

proposta do poder executivo, com as emendas 
approvadas, relativa á despeza do ministerio da 
fazenda para o exercicio de 1881– 1882. 
A despeza votada para os 
differentes serviços deste 
ministerio no exercicio de 1880 – 
1881 foi de................................... 
A orçada para o de 1881 – 1882 
é de.............................................. 
Accrescimo................................... 
Deduzindo-se a quantia de.......... 
calculada para o pagamento e 
juros do emprestimo de 1859, e 
mais.............................................. 
proveniente da differença de 
calculo do emprestimo interno de 
1879, o accrescimo reduz-se a.... 
A proposta é, pois, de.................. 
A camara dos deputados votou... 
Menos que a proposta................. 

57.197:229$000

59.471:754$130
2.274:525$130
1.874:778$000

14:975$000

384:772$130
57.582:001$130
57.042:639$315

539:361$815
A diminuição verificou-se nas rubricas: 

15. 
 

19. 

Despezas eventuaes e 
differença de cambio............ 
Obras................................... 

500:961$815
40:000$000

E augmentou na rubrica – 
8. Juizo dos feitos da fazenda.. 1:600$600

As rubricas que tiveram augmento neste 
exercicio, sobre o de 1880 – 1881 foram: 

2. 
4. 
5. 
6. 

 
8. 
9. 

11. 
 

15. 
 

19. 

Divida interna fundada.......... 
Caixa de amortização........... 
Pensionistas e aposentados. 
Empregados de repartições 
extinctas............................... 
Juizo dos feitos da fazenda.. 
Estações de arrecadação..... 
Administração dos proprios 
nacionaes............................. 
Despezas eventuaes e 
differenças de cambio.......... 
Obras.................................... 

1.449:015$261
30:000$000

119:096$000

10:890$975
2:962$000

197:751$340

20:995$000

773:896$554
80:000$000

Deu-se diminuição nas rubricas: 
1. 

 
23. 

Juros e amortização da 
divida externa fundada......... 
Reposições e restituições..... 

1.874:778$000
410:000$000

 

A commissão nada tem a observar quanto ás 
rubricas 2, 6, 8, 9 e 11: entende, porém, que na 4ª 
(Caixa de amortização) póde ser supprimida a 
quantia de 30:000$, que de mais se pede para 
pagamento de notas encommendadas. A 
consignação de 70:000$, votada no exercicio findo e 
no corrente, e continuada na proposta em discussão, 
parece sufficiente para occorrer a este serviço. 

Assim tambem na 19ª (Obras) póde ser 
supprimida sem inconveniente toda a quantia de 
80:000$, que se pede para compra de um predio em 
que funccione a thesouraria de fazenda do Ceará. 

Neste sentido a commissão apresenta 
emendas. 

Julga a commissão dever chamar a attenção 
do senado para o progressivo augmento da rubrica 
5ª (Pensionistas e aposentados). 
Nas pensões houve um augmento 
de....................................................
e a diminuição de........................... 
 
 
Nos aposentados o augmento foi 
de....................................................
a diminuição de.............................. 
 
 
O que fez elevar a rubrica, que no 
exercicio de 1878 – 79 era de ....... 
a......................................................

 
63:014$536 
37:907$700 
25:106$836 
 
 
186:758$038 
92:768$559 
93:989$469 
 
 
2.432:645$000
2.551:741$000

Ao passo que augmentou a despeza com as 
classes inactivas, poucos e insignificantes foram os 
empregos extinctos, não obstante a reconhecida 
superabundancia de empregados em algumas 
repartições publicas. 

A lei n.2792, de 20 de Outubro de 1877, no art. 
22, dispõe que «o governo não preencherá d'ora em 
diante as vagas que se derem nos empregos das 
diversas repartições publicas, que puderem ser 
supprimidos sem incoveniente, devendo nas futuras 
propostas que fizer ao poder legislativo indicar as 
reducções possiveis. Entretanto poderá aproveitar o 
pessoal que julgar excessivo em outros empregos 
existentes de igual categoria.» 

Este tão util preceito não tem sido cumprido. 
A' excepção de alguns empregos supprimidos 

por acto legislativo, raro é aquelle que o tem sido 
pelo poder executivo em virtude da autorização 
supra; antes para algumas repartições têm sido 
nomeados empregados excedentes aos respectivos 
quadros. 

Em conclusão, a commissão de orçamento é 
de parecer que a proposta entre em discussão e seja 
approvada com as emendas da camara dos 
deputados e do senado, como se vê do quadro que 
segue: 

 
 



                                                                      
 

Proposta do governo 

Emendas feitas e aprovadas pela camara 
dos deputados á proposta do governo fixando a 
despeza do ministerio da fazenda para o exercicio 
de 1881– 1882 

E

MINISTERIO DA FAZENDA 
 
Art. 8º O ministro e secretario do estado dos 

negocios da fazenda é autorizado a despender com 
os serviços designados nos seguintes paragraphos 
a quantia de.....................................59.471:754$130

A saber: 
1. 

 
 

2. 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
5. 
6. 

Juros, amortização e mais 
despezas da divida externa 
ao cambio par de 27............. 
Juros e amortização da 
divida interna fundada.......... 
Juros de divida inscripta 
antes da emissão das 
respectivas apolices e 
pagamento em dinheiro das 
quantias menores de 400$, 
na fórma do art. 95 da lei de 
24 de Outubro de 1832......... 
Caixa de amortização........... 
Pensionistas e aposentados. 
Empregados de repartições 
extinctas................................ 

14.374:085$000

26.353:342$000

30:000$000
215:300$000

2.551:741$000

43:745$975
 

MINISTERIO DA FAZENDA 
 
Acrescente-se no logar competente: 
A assembléa geral decreta: 
Art......O ministro e secretario de estado dos 

negocio da fazenda é autorizado a despender com 
os serviços designados nos seguintes paragaphos 
a quantia de.....................................57.042:639$315

A saber: 
N. 1.
 
 
 
N. 2.
 
 
 
 
 
N. 3.
N. 4.
N. 5.
N. 6.

Juros e amortização, e 
mais despeza da divida 
externa, ao cambio par 
de 27................................ 
Em vez de 26.353:343$ 
diga-se............................. 
abatendo-se 14:975$ 
proveniente da differença 
no calculo do emprestimo 
interno de 1879 
(Como na proposta.) 
(Idem.) 
(Idem.) 
(Idem.) 

 
 
 
12.499:307$000
 
26.338:367$000

 

185:30

 
 



                                                                      
 

Proposta do governo 

Emendas feitas e aprovadas pela camara 
dos deputados á proposta do governo fixando a 
despeza do ministerio da fazenda para o exercicio 
de 1881– 1882 

E

7. 
 

8. 
9. 

10. 
11. 

 
12. 

 
13. 
14. 

 
 

15. 
 
 

16. 
 
 

17. 
 

18. 
 
 

19. 
20. 

 

Thesouro nacional e 
thesourarias de fazenda....... 
Juizo dos feitos da fazenda.. 
Estações de arrecadação..... 
Casa da moeda.................... 
Administração de proprios 
nacionaes.............................. 
Typographia nacional e 
Diario Official......................... 
Ajudas de custo.................... 
Gratificações por serviços 
extraordinarios e 
temporarios.......................... 
Despezas eventuais, 
incluidas as differenças de 
cambio.................................. 
Juros diversos, incluidos os 
dos bilhetes do thesouro, 
commissões e corretagens... 
Juros do emprestimo do 
cofre de orphãos................... 
Juros dos depositos das 
caixas economicas e dos 
montes de soccorro.............. 
Obras.................................... 
Serviço das loterias, para a 
gratificação do fiscal............. 

1.566:614$000
133:642$000

5.466:222$340
180:900$000

50:000$000

300:000$000
50:000$000

25:000$000

3.929:961$815

1.000:000$000

620:000$000

600:000$000
638:800$000

2:400$000
 

N.   7.
N.   8.
 
 
 
 
 
 
N.   9.
N. 10.
N. 11.
N. 12.
N. 13.
N. 14.
N. 15.
N. 16.
N. 17.
N. 18.
N. 19.
N. 20.

(Idem.) 
Em vez de 133.642$ 
diga-se........................... 
sendo-se 1:600$ 
proveniente da elevação 
a quatro solicitadores 
por decreto de 10 de 
Agosto de 1878 
(Como na proposta.) 
(Idem.) 
(Idem.) 
(Idem.) 
(Idem.) 
(Idem.) 
Despezas eventuaes...... 
Differenças de cambio... 
(E' o n. 16 da proposta.) 
(E' o n. 17 da proposta.) 
(E' o n. 18 da proposta.) 
(E' o n. 19 da proposta.) 
em vez de 638:800$ 
diga-se........................... 
abatendo-se 40:000$ da 
quantia destinada á 

135:242$000

100:000$000
3.329:000$000

598:800$000

 

 

de – 59

 



  compra do predio para a 
thesouraria do Ceará. 

 

21. Exercicios findos............................................ 800:000$000 N. 21. (É o n. 20 da proposta.)  
22. Adiantamento da garantia provincial de 2% 
ás estradas de ferro da Bahia, Pernambuco e S. 
Paulo.................................................................... 450:000$000

N. 22. (É o n. 21 da proposta.)  

23. Reposições e restituições.............................. 90:000$000 N. 23. (É o n. 22 da proposta.)  
  N. 24. (É o n. 23 da proposta.)  
  Paragrapho unico. Os 

vencimentos do pagador da 
pagadoria da cidade do Rio 
Grande, da provincia do Rio 
Grande do Sul, ficam 
equiparados aos do pagador 
central em S. Gabriel, na 
mesma provincia. 

 

   Sala das comm
de Cotegipe. –
Luz. – Leitão
seguinte rest
commissão a 
ficarem vagos;
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Foi a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
LIMITES ENTRE AS PROVINCIAS DO CEARÁ E DO 

PIAUHY 
 
Entrou em discussão o parecer da commissão de 

redacção sobre o officio do 1º secretario da camara dos 
Srs. deputados relativo á emenda que a mesma camara 
pretende fazer ao projecto de lei concernente aos 
limites entre as provincias do Ceará e Piauhy. 

O SR. JAGUARIBE: – Ecce me iterum: eis-me 
aqui, senhores, uma segunda vez envolvido em uma 
questão que havia toda razão para suppôr-se que era 
inteiramente finda para o senado, visto como tendo aqui 
sido emendado o projecto da outra camara, traçando 
novos limites entre o Ceará eo Piauhy, só era possivel 
voltar este negocio ao senado, si a outra camara 
requeresse fusão de camaras, e ella não fez tal 
requerimento. 

Mas esta questão, não ser por que mysterio, tem 
sido cercada de cousas tão extraordinarias e 
imprevistas que, não obstante ter findado no senado, 
eis que ella surge outra vez! 

O SR. CORREIA: – Resurge. 
O SR. JAGUARIBE: – Sendo, porém, Sr. 

presidente, forçado a voltar por tal motivo a esta 
tribuna, rendo graças á Providencia por ter permittido 
que emergencias extraordinarias a fizessem voltar ao 
senado, porque assim me caberá a opportunidade de 
defender-me de injustiças que soffri de alguns illustres 
representantes por minha provincia na outra camara, 
attribuindo a mim que esta questão não tivesse tido 
aqui melhor exito, isto é, dizendo-se na tribuna daquelle 
outro ramo do poder legislativo que o humilde 
representante do Ceará nesta casa, por ora só e 
unico... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Muito digno. 
O SR. JAGUARIBE: – ...tinha tratado de muitas 

cousas, menos de defender os interesses da provincia 
do Ceará, feridos mortalmente pela emenda que aqui 
passou. 

Ora o senado me ha de fazer a justiça de 
reconhecer, incovo a memoria dos que me ouviram, 
que fallei muitas vezes não só do projecto como da 
emenda, sem fazer grande distincção, é certo, porque 
me oppunha a ambos. 

Mas o senado ha de concordar que muitas vezes 
fallei no prejuizo que a emenda causava, maior ainda 
do que o projecto, e que eu procurei explicar que tanto 
o projecto como a emenda eram formulados por 
pessoas muito illustradas, é certo, mas que me parecia 
não conhecerem perfeitamente o terreno de que se 
tratava. 

Eu chamei, Sr. presidente, a attenção do senado 
por todos os meios ao meu alcance para o pensamento 
predominante da emenda da commissão de estatistica, 
quando adoptava, como linha divisoria entre as duas 
provincias o cume da serra da Ibiapaba, fazendo 
pertencer ao Ceará as vertentes orientaes e ao Piauhy 
as 

Occidentaes da mesma serra, sendo meu maior 
empenho, quando assim procedia, mostrar que com 
essa nova limitação o Ceará perdia grande parte 
daquella serra, que é o territorio mais fertil e ameno, e 
ao mesmo tempo o menos sujeito á sêcca em toda 
aquella provincia. 

Mostrei que o illustrado autor daquella emenda 
laborava em engano, quando suppunha que a serra da 
Ibiapaba era uma serra como outra qualquer, que tem 
um sotopé e vai pouco a pouco subindo até o cume. 

Expliquei que alli não acontecia isso; que havia 
uma differença de nivel entre a provincia do Ceará e a 
do Piauhy na parte limitada por aquella serra, ficando 
ahi os territorios cearenses proximos á serra com nivel 
muito inferior; que havia nesses lugares um grande 
talhado em rocha viva, mais ou menos perpendicular, 
quasi como uma muralha collossal, encontrando-se 
sobre essas alcantiladas alturas uma planicie amena e 
coberta de matas, que é o que se chamava serra da 
Ibiapaba, planicie onde não havia declive ou descida 
sensivel para o lado do Piauhy. 

Assim mostrei que alli não ha, como acontece 
em outras serras, uma gradual accumulação de 
terrenos, que vão se elevando pouco a pouco, em 
fórma de amphitheatro, até chegar ao cume, não se 
podendo dest’arte dizer que houvesse naquella serra a 
cumiada de que se fallava, de modo a poder servir 
como linha divisoria entre vertentes orientaes e 
occidentaes. 

Para que mais se acredite que por vezes insisti 
nisto, chamo ainda a attenção dos que me ouviram para 
uma comparação que fiz entre o nivel desta tribuna e o 
do tapete deste salão. Então eu disse: supponha-se 
que estou no plano da serra, que esta balaustrada (o 
logar onde me acho), é o talhado a que me tenho 
referido; é exactamente o que acontece a quem dalli 
observar qualquer ponto inferior do territorio cearense, 
como eu daqui posso observar todo plano inferior deste 
recinto. 

O terreno da serra em geral fórma uma planicie 
alta, de modo a não notar-se nenhum declive; é natural 
que algum haja, porque as aguas correm por alli, mas é 
imperceptivel. Qualquer engenheiro ou outra qualquer 
pessoa intelligente, munida do competente instrumento, 
poderá conhecer a differença de nivel; mas o 
observador commum sem duvida não, porque está em 
uma planicie continua. 

Portanto as accusações que me fizeram na outra 
casa foram gratuitas, naturalmente porque seus autores 
não me leram ou não quizeram indagar do que eu aqui 
disse. Os que me ouviram hão de dar testemunho de 
que esforcei-me por muitas vezes para mostrar a 
injustiça que se commettia, tirando-se do Ceará uma 
porção do territorio a titulo de servir-lhe de limites uma 
cumiada, que não existia. Foi esse o motivo principal 
por que insisti na necessidade de se mandar fazer um 
exame por engenheiros... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado, disse 
isto muitas vezes. 
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O SR. JAGUARIBE: – ...para que no futuro não 
apparecessem duvidas que infallivelmente 
appareceriam, como vão apparecendo desde já, 
mesmo entre os illustres deputados, que iniciaram o 
projecto. 

Estas duvidas levantadas na outra camara, a 
proposito da emenda aqui approvada, são a melhor 
justificação, que eu podia encontrar acerca da 
conveniencia de não proceder-se, como eu aqui 
sustentei, a uma divisão entre provincias sem antes 
ficar assentado pelo juizo de profissionaes quaes sejam 
seus verdadeiros limites. 

Si desde já os proprios autores do projecto não 
estão de accôrdo sobre a intelligencia da lei, é facil de 
prever com quantos embaraços não lutará a população 
para conhecer qual o verdadeiro sentido della. 

É esta, Sr. presidente, a justificação que antes 
de tudo julgava de meu dever fazer. 

Agora devo entrar no exame, propriamente do 
parecer da commissão de redacção, pedindo licença 
aos seus illustrados signatarios para impugnal-o, e 
assegurando-lhes que sómente o faço por achar-me 
profundamente convencido de que elle é de todo ponto 
inaceitavel. 

Parecerá audacia da minha parte proferir estas 
palavras, quando o parecer é assignado por 
illustrações, como são os Srs. Visconde de Bom Retiro, 
e conselheiros Octaviano e Fausto, dignos senadores, 
dous pela provincia do Rio de Janeiro e um pela do 
Pará. 

Mas, senhores, desde que os litteratos 
adoptaram como uma especie de sentença o 
quandoque bonus dormitat Homerus, para defender os 
sabios que erram, os nobres senadores, signatarios do 
parecer, hão desculpar esta minha ousadia, certos de 
que só me empenho nesta discussão pela convicção de 
que elles foram induzidos em erro na melhor fé, como 
mostrarei. 

Sinto bastante que não estejam presentes os 
dous distinctos senadores pelo Rio de Janeiro; está, 
porém, seu honrado collega de commissão, e a todos 
peço ainda permissão para apadrinhar-me com uma 
outra sentença, e é: amicus Plato, amicus Socrates, sed 
magis amica veritas. 

Os nobres senadores, signatarios do parecer, 
são para mim Platão e Socrates; eu os venero, como a 
esses vultos da antiguidade ainda hoje rende 
veneração todo o mundo; mas hão de permittir que eu 
venere mais a verdade. 

E devo veneral-a, tanto mais quanto o nobre 
ministro da justiça, que sinto não ver presente agora, 
fez-se apostolo desta propaganda; e eu, enthusiasmado 
por sua palavra, declarei-me soldado della. Preciso 
mostrar que não deserto do nosso posto. 

Senhores, a questão de que nos occupamos, já 
tive occasião de dizer aqui, é para mim uma novidade. 
Pela Constituição está estabelecida a fórma das 
relações desta casa com a outra camara, e ahi se 
dispõe que, quando um projecto vindo de uma camara 
é emendado, volta para aquella que o enviou; si ahi é 
approvada a emenda, sóbe á sancção o projecto assim 
emendado; si porém o não é, o projecto está morto, 
restando, entretanto, ainda um recurso para dar-lhe 
vida, o que é, si a camara, que recusa 

a emenda, insiste em pensar que o projecto assim 
momentaneamente morto é de grande utilidade, póde 
requerer a fusão das duas camaras para em discussão 
e votação promiscua decidirem sobrre a sua sorte. 

Assim eu não podia pensar que, tendo o senado 
emendado o projecto primitivo, esta materia podesse 
voltar a nós por outra fórma que não fosse a da fusão. 

Esta é a minha grande sorpreza, que sem se 
pedir fusão tente-se obter subtilmente do senado mais 
uma approvação. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com pés de lã. 
O SR. JAGUARIBE: – Com pés de lã, como 

muito bem diz o nobre senador por Goyaz, ou a modo 
de osga, permitta-se-me a expressão. 

É contra isso Sr. presidente que protesto como 
membro da casa, parecendo-me que toda ella deve 
levantar-se para que não passe um tal precedente, visto 
como nessa subtileza vai envolvida a morte de uma das 
nossas attribuições; porque, senhores, neste paiz, 
assentemos nisto, os precedentes são de um effeito 
horrivel, e si alguma vez elles podem ter alguma 
utilidade, dá-se-lhes um tal elasterio que uma vez 
invocando-se o precedente, ainda que elle não tenha 
servido, senão para dar passagem á um delgado 
arame, passam depois peças de alto calibre. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Peças de 
Krupp. 

O SR. JAGUARIBE: – Isso é incontestavel. 
Senhores, eu vejo no parecer da illustre 

commissão de redacção, opinando para que se approve 
a alteração proposta pela outra camara, que alli se faz 
referencia aos precedentes: desejo saber quaes foram 
elles, e paréce-me indispensavel que o senado os 
conheça para comparal-os com a alteração agora 
exigida de nós, e assim saber-se, si dá-se ou não o 
caso que acabo de figurar de que pela fieira que deu 
passagem á um arame, se pretenda agora fazer passar 
um canhão de Krupp, como me parece succeder sem 
que a illustre commissão, em sua bôa fé, disso se 
apercebesse. 

Sim, senhores, nem uma noticia tenho dos 
precedentes invocados, não obstante já contar longos 
annos de vida parlamentar, mas tão convencido estou 
de que nem um póde haver que, autorize a alteração 
exigida, que não hesito em affirmar que, aquillo de que 
agora se trata, é alguma cousa mais volumosa do que 
um canhão Krupp, trata-se da serra de Ibiapaba que 
tem algumas dezenas de leguas de extensão e alguns 
centos de pés de altura. 

Si a nobre commissão tivesse visto a serra da 
Ibiapaba, diante da qual nenhum mortal deixa de parar 
maravilhado, para contemplar a grandeza das obras de 
Deus, reconheceria quanto elasterio precisa ter a fieira 
por onde se pretende fazer passar aquelle enorme 
colosso. 

O Sr. Fausto de Aguiar dá um aparte. 
O SR. JAGUARIBE: – Refiro-me a S. Ex. que, 

sendo de entre os illustrados membros da commissão o 
unico que se acha presente, reconhecerá que a divisa 
traçada pelo projecto da outra camara, seguindo por 
uma comarca differente da do Principe Imperial, a que a 
commissão de 
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redacção refere-se, é impossivel admittir a alteração 
agora solicitada por aquella camara. 

O Sr. Fausto de Aguiar dá um aparte. 
O SR. JAGUARIBE: – V. Ex. ha de convencer-

se diante dos mappas, que aqui tenho, que está 
perfeitamente illudido. 

Sr. presidente, para mostrar que a commissão 
equivocou-se completamente, sem duvida porque não 
conhece a localidade, eu não tenho mais do que ler... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre 
senador foi presidente do Ceará, ha de saber. 

O SR. JAGUARIBE: – Póde saber muito da 
geographia que está nos livros, mas nunca tendo ido ao 
logar, não tendo visto, ha uma grande dufferença, entre 
os conhecimentos bebidos nos livros e o conhecimento 
visual. 

Ha cousas, de que só com o exame ocular se 
póde ter perfeita idéa, é por isso que o proprio nobre 
senador pelo Maranhão, cujo merito nunca me cansarei 
em elevar... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – É bondade de 
V. Ex. 

O SR. JAGUARIBE: – ...enganou-se algumas 
vezes em seu atlas por não ter visto os logares. O 
nobre senador ha de recordar-se de que dei 
testemunho aqui de quanto julgo util aquella sua obra, 
lamentando que ella não tivesse maior circulação, e 
digo mais que o senado devia ter essa obra para 
qualquer consulta; entretanto S. Ex. mesmo tem dito 
que se tem enganado e que, por não ter conhecimento 
pessoal de algumas localidades, commetteu algumas 
faltas, baseado nas informações. Disse mesmo nessa 
discussão que lá no seu mappa tinha feito um traçado 
do Rio Iguarassú, inexactamente, por havel-o descripto, 
conforme tinha lido no Sr. Pompeu. 

Mas vamos á materia. Diz o art. 1º do projecto 
que, é aquelle que faz objecto de nossa questão, o 
seguinte (lê): 

«Fica pertencendo á provincia do Ceará a 
comarca do Principe Imperial e Independencia, 
extremando com a provincia do Piauhy por uma linha 
que, partindo da cumiada da Serra Grande, no lugar 
Gravatá, alcance o boqueirão do Puty, e, seguindo por 
este chegue á confluencia do rio Macambira e continue 
por este nos limites reconhecidos até agora.» 

Vê o senado que este artigo traça os limites que 
deviam ficar estabelecidos entre o Piauhy e o Ceará; 
mas diz agora a illustre commissão de redacção que 
aquelle artigo só tratou de estabelecer os limites da 
comarca do Principe Imperial e não os limites geraes 
entre as duas provincias. 

Eu, porém, chamo a attenção do senado, 
especialmente do nobre senador pelo Pará, membro da 
commissão de redacção, bem como do nobre senador 
pelo Maranhão, que foi relator da commissão de 
estatistica, para o seguinte: e é saber onde fica esse rio 
Macambira, que pelo projecto tinha de servir de limite; 
este rio Macambira de que falla o projecto, não está na 
comarca do Principe Imperial. Já vêem, pois, os nobres 
senadores que se illudem perfeitamente, quando, 
dando esse parecer, dizem que 

aquella alteração de limites só é na comarca de 
Principe Imperial. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – A commissão de 
redacção não tinha que entrar nesta questão. 

O SR. JAGUARIBE: – A commissão, suppondo 
que o Macambira estivesse na comarca do Principe 
Imperial, disse em bôa fé que a alteração exigida pela 
outra camara com o accrescentamento das palavras – 
nesta parte – em nada prejudicava o sentido da 
redacção, que o senado remetteu-lhe, e por isso 
concordava em que se permittisse aquella alteração. Já 
se vê que essa supposição da commissão. Por não 
conhecer as localidades, é o que póde justifical-a. 

O Sr. Fausto de Aguiar dá um aparte. 
O SR. JAGUARIBE: – Consinta que eu 

desenvolva o meu pensamento. 
O projecto dizia que seguiria a divisa pelo rio 

Macambira (lê): 
«...chegue á confluencia do rio Macambira e 

continúe por este nos limites reconhecidos até agora.» 
Os limites conhecidos até agora a que se refere 

o projecto eram naturalmente aquelles traçados pela 
legislação antiga; mas o rio Macambira, tendo sua 
nascença na Serra Grande, ou Ibiapaba, percorre 
territorios que se acham fóra da comarca do Principe 
Imperial, porque, tendo em seu começo o nome de rio 
Innossú, serve de divisão entre as comarcas do Ipú e 
Viçosa, no Ceará, muito ao norte do Principe Imperial. 

Este rio, depois que sai do que alli se chama 
propriamente a serra, que não é outra cousa mais do 
que uma orla de terra fresca e coberta de matas, 
abeirando o talhado, de que tenho fallado, mas sem 
haver declive sensivel para o lado do Piauhy; esse rio, 
digo, depois que deixa a serra onde reina um clima 
quasi europeu, começa a percorrer de norte para o sul 
um terreno arido e quente, de clima insuportavel, onde 
abunda em uma planta cheia de espinhos, uma especie 
de croatá, que se chama macambira, a qual dá a este 
rio o seu nome. Já tive occasião de visitar aquellas 
paragens, e pois, tenho conhecimento pessoal do que 
estou informando. 

Ora, o territorio percorrido pelo rio Macambira 
não está na comarca do Principe Imperial, a que a 
commissão de redacção se refere em seu parecer. 
Como pois dizer que encartar as palavras – nesta parte 
– não altera o projecto em nada? O que quer dizer 
emenda em liguagem parlamentar? É qualquer cousa 
que se adopta para substituir aquillo que se rejeita. 

O projecto traçava estes limites; a commissão de 
estatistica não adoptou os limites do projecto e os 
substituiu pela linha central, da Ibiapaba, pertencendo a 
provincia do Piauhy todas as vertentes occidentaes da 
mesma serra, e a do Ceará as orientaes. 

Mas, digo eu, si a emenda deve substituir o que 
dizia o projecto, como dizer que não altera em nada? 
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O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' que a parte 
do territorio da provincia se refere ao art. 1º do projecto. 

(Ha um aparte.) 
O SR. JAGUARIBE: – Aqui está a emenda que 

foi approvada pelo senado (lê): 
«Fica pertencendo á provincia do Ceará o 

territorio da comarca do Principe Imperial e 
Independencia da provincia do Piauhy, servindo de 
linha divisoria entre as duas provincias a Serra Grande 
ou da Ibiapaba, sem outra interrupção além da do rio 
Puty no ponto do boqueirão, pertencendo á provincia 
de Piauhy todas as vertentes occidentaes da mesma 
serra, e para a do Ceará, as orientaes.» 

Agora vejo que os nobres senadores pelo 
Maranhão e Piauhy, dizendo que as palavras – nesta 
parte – referem-se a vertentes, trazem para a questão 
mais outra novidade. 

Ora, senhores, eu peço aos nobres senadores 
que nos libertem de uma escola, contra a qual o mundo 
inteiro actualmente se levanta, que é a das restricções 
mentaes, escola que por ahi o povo chama jesuitica. 

Eu não tenho prevenção nenhuma contra os 
jesuitas, declaro, porque sou catholico, apostolico, 
romano. Reconheço que entre os jesuitas houve 
grandes homens, e, sem desconhecer que alguns 
delles abusaram de seu grande poder, como sempre 
succedeu, em todas as instituições humanas, sou 
admirador das virtudes de muitos e dos grandes 
beneficios que fizeram ao mundo. 

Portanto, quando fallo de escola jesuitica, recebo 
o que o ambiente nos fornece; por toda parte se diz que 
os autores das restricções mentaes são os jesuitas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que tem 
uma cousa com outra? Pois a emenda que se propõe, 
não se refere ás vertentes? V. Ex. quer ver cousas que 
ahi não existem. 

O SR. JAGUARIBE: – Eu, senhores, o que 
quero ver é a verdade. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. parece 
não ver claro no assumpto. 

O SR. JAGUARIBE: – Veremos; V. Ex. acha que 
a emenda não altera o projecto? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sem duvida 
que altera. 

O SR. JAGUARIBE: – Pois então para liquidar-
se esta questão, parece que é o caso de haver fusão. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Mas a camara 
adoptou a emenda approvada pelo senado. 

O SR. JAGUARIBE: – Então, si a approvou, 
mandasse o projecto assim emendado para a sancção, 
e não nos viesse incommodar mais, como materia 
nova. 

Entrando na discussão não quero outra cousa 
mais que a verdade e o nobre senador sae com a 
restricção mental, dizendo que as palavras – nesta 
parte – do pedido da outra camara referem-se ás 
vertentes. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ahi mesmo se 
diz. 

O SR. JAGUARIBE: – E já que digo que quero 
ver a verdade, hão de permittir que continue em minha 
demonstração. 

Eu acredito que quando as camaras votam as 
conclusões de um parecer, seguramente não votam 
todos os principios que têm sido desenvolvidos no 
corpo do parecer, mas é muito natural que as 
conclusões sejam mais ou menos uma deducção dos 
principios desenvolvidos no parecer. 

Chamo a attenção do senado para o que se diz 
neste parecer. 

O parecer da commissão de estatistica principiou 
por fazer um extracto de um aviso do ministro do 
imperio, a quem se tinham pedido informações sobre o 
objecto. O ministro do imperio, emittindo seu juizo, 
declarou que concordava com a materia do projecto, 
mas que julgava melhor traçar como limite a serra que 
divide as duas provincias; abandonava pois a divisão do 
projecto traçada pelo riacho Macambira. Eis o extracto 
que a commissão fez (lê): 

As razões em que se funda o aviso são as 
seguintes: 

«1ª Sendo geralmente admittido, que nas 
questões desta natureza sirvam de linha divisoria para 
circumscripções territoriaes, quer sejam de provincias, 
municipios e comarcas, quer de provincias e regiões, os 
rios e montanhas, nem uma linha, por certo, é mais 
natural para divisa entre as duas provincias do que a 
serra da Ibiapaba, que corre de norte á sul entre ellas e 
vai terminar na costa do mar ao nascente do rio 
Parnahyba.» 

O aviso menciona mais tres razões, que deixo de 
ler para não tomar muito tempo ao senado; mas o que li 
é sufficiente para mostrar que o ministro do imperio 
indicou a serra da Ibiapaba como linha divisoria entre 
as duas provincias, e não simplesmente entre a 
comarca do Principe Imperial e a provincia do Piauhy, 
de que se pretende desannexal-a. 

Agora passo a ler a apreciação, que fez a 
commissão de estatistica sobre as divisas indicadas 
pelo ministro do imperio, adoptando-as (lê): 

«A commissão adopta a linha divisoria indicada 
pelo governo, por ser a mais recta e bem pronunciada, 
accrescendo ser a mais conveniente em razão de 
interesses da administração civil e ecclesiastica, 
notando-se que é a que menos se aparta do senso 
geographico, o que nesta materia parece á commissão 
deve-se ter muito em vista.» 

«Na verdade, estabelecida a linha divisoria das 
duas provincias pela serra de Ibiapaba, como se acha, 
em quasi toda sua extensão, não deve a jurisdicção de 
qualquer dellas ultrapassar taes limites, transpondo a 
serra, como acontecerá approvado o projecto da 
camara dos deputados, em que uma muito limitada 
nesga de terreno entre o riacho Macambira e a serra 
ficaria sob a jurisdicção da provincia do Ceará, 
comquanto, geographicamente, dentro do territorio da 
do Piauhy, o que no pensar da commissão não parece 
nem politico, nem vantajoso aos interesses da 
administração civil e ainda da ecclesiastica, e aliás 
sendo a população que alli existe mui reduzida.» 
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Já se vê que o ministro julgou preferivel a serra, 
porque era a divisão geral das duas provincias, e até 
commetteu elle uma inexactidão aqui, como tantas 
outras têm sido commettidas por todos os 
sustentadores desse projecto tão fatal ao Ceará, 
dizendo que a serra ia até ao mar. Na discussão que 
aqui tivemos, muitas vezes eu disse que a serra fica 10 
leguas distante do mar, sem jamais ser contestado; 
mas isso não vem agora ao caso. O que importa saber 
é que o ministro julgou preferivel adoptar-se a serra, 
como divisão das duas provincias. 

A commissão aceitou essa indicação e, para que 
não se diga que traduzo mal seu pensamento, lerei de 
novo suas proprias palavras (lê): 

«A commissão adopta a linha divisoria indicada 
pelo governo, etc.», como se viu da leitura que ha 
pouco fiz. 

Assim, não resta duvida de que a commissão 
adoptou o pensamento do governo, que era a divisão 
pela serra entre as duas provincias, em toda sua 
extensão, separando-se da divisão estabelecida pelo 
projecto, que era pelo riacho Macambira, e das outras 
até agora recebidas. 

A commissão, adoptando o que o governo 
manifestou em seu aviso, adoptou uma nova linha 
divisoria. 

Mas, continúa ella (lê): 
«Na verdade estabelecida a linha divisoria das 

duas provincias pela serra da Ibiapaba, como se acha 
em quasi toda a sua extensão...» 

Já se vê que a commissão, assim exprimindo-se, 
refere-se claramente á linha divisoria, que em seu 
entender deve ser feita pela serra entre as duas 
provincias em quasi toda sua extensão, e seria inverter 
o sentido de suas palavras dizer que ella ahi falla dos 
limites da comarca de uma provincia com comarca 
limitrophe de outra. 

O pensamento de que a commissão refere-se á 
divisa das duas provincias, e não simplesmente á 
comarca desannexada, accentua-se ainda mais na 
continuação do periodo, que eu ia lendo, e para o qual 
chamo de novo a attenção do senado. (Continúa a 
leitura.) 

«...não deve a jurisdicção de qualquer dellas 
ultrapassar taes limites, transpondo a serra, como 
acontecerá approvado o projecto da camara dos 
deputados, em que uma mui limitada nesga de terreno 
entre o riacho Macambira e a serra ficaria sob a 
jurisdicção do Ceará, comquanto, geographicamente, 
dentro do territorio do Piauhy, o que no pensar da 
commissão não parece nem politico nem vantajoso aos 
interesses da administração civil e ainda ecclesiastica, 
e aliás sendo a população que alli existe mui reduzida.» 

A commissão commetteu uma injustiça dizendo 
que essa população é reduzida. 

E' uma população muito numerosa, como posso 
demonstrar com documentos do Piauhy, mas esta não 
é nossa questão. 

Nossa questão é que nessa parte do parecer que 
acabo de ler manifestamente vê-se que a commissão 
quer que a linha divisoria entre as duas provincias seja 
a serra Grande, demorando-se em mostrar que seu 
pensamento é este em relação a toda a provincia, 
portanto não 

se póde dizer agora a titulo de interpretação que a 
commissão só quiz fallar da separação naquella parte 
da comarca do Principe Imperial, quando aliás essa 
comarca pelo projecto passa toda para a provincia do 
Ceará. 

Nem havia necessidade de fazer uma limitação 
alli desde que se passava para o Ceará a comarca 
inteira com seus actuaes limites, ficando assim 
manifesto que o pensamento da commissão foi traçar 
novo limite em toda a provincia, pelo menos daquelle 
ponto até ao mar, onde existe o territorio que o projecto 
desannexa do Ceará para o Piauhy. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' sempre 
dentro daquelle territorio em consequencia do que veiu 
da camara dos deputados. Não é até ao mar, porque 
isto não era preciso. 

O SR. JAGUARIBE: – Entretanto a commissão 
expandiu-se enunciando este pensamento. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Porque essa 
era a divisa legal, reconhecida até pelo Sr. Araripe. 

O SR. JAGUARIBE: – O que é certo é que a 
commissão enunciou perfeitamente seu pensamento, 
até fundando-se em que ahi é que havia o senso 
geographico, para que não ficassem pertencendo ao 
Ceará terrenos que na opinião da commissão. eram 
piauhyenses, aquelles que ficam ao oriente do rio 
Macambira. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Foi isso que 
ella emendou. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas exactamente esse rio 
não está na comarca do Principe Imperial. Para provar 
isto, trago aqui um mappa que não me ha de ser 
recusado, porque foi feito no Piauhy mandado fazer por 
um amigo do nobre senador por aquella provincia, o Sr. 
Dr. José Manoel de Freitas, actual deputado pelo 
Piauhy, quando presidente da mesma provincia em 
1868. 

A seu relatorio desse anno mandou elle juntar 
um mappa firmado por uma pessoa que não conheço, 
mas naturalmente muito habilitada, David Moreira 
Caldas, segundo as informações que obteve; noto 
apenas que elle não fosse aos logares. 

Pois bem, este mappa, (mostrando-o) traça os 
limites de Principe Imperial. Eu desejaria que algum Sr. 
senador viesse ver onde fica o Macambira; é fóra dos 
limites de Principe Imperial, muito ao norte daquella 
comarca. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Esse mappa é 
igual a este (mostrando). 

O SR. JAGUARIBE: – O que tem isso? V. Ex. 
contesta que o Macambira fica fóra dos limites do 
Principe Imperial? 

Felizmente com o mappa na mão, como me 
acho, vejo que o nobre senador não me contesta. 

A posição do Macambira, segundo aqui vejo no 
mappa, deve ficar provavelmente na comarca de Pedro 
II, da provincia do Piauhy, que se limita com a do Ipú, 
no Ceará. 

Os nobres senadores, um como filho do Piauhy, 
e o outro como geographo, devem saber isto melhor do 
que eu. 
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Trago tambem o mappa do nobre senador 
pelo Maranhão, mappa onde S. Ex. representa a 
provincia do Piauhy divida por comarcas e nelle 
observe (mostrando o mappa), que a comarca do 
Principe Imperial continua com a comarca de Pedro 
II, ao norte. 

Portanto, Macambira, que como eu já disse, 
nasce na comarca do Ipú, com o nome de Innossú, 
e correndo para o norte vai dividil-a da de Viçosa, 
volta depois para o sul, banhando a comares de 
pedro II, á que acabo de referir-me. 

Ora, a Viçosa confirma alli, pelo lado do 
accidente, com a comarca de Piauhy, denominada 
Piracuruca, que é a que fica ao norte da comarca de 
Pedro II, da mesma provincia, e portanto a ribeira de 
Macambira deve banhar a comarca de Pedro II, que 
é comarca differente da do Principe Imperial. 

Creio, pois, ter demostrado que o projecto 
traçava uma linha fóra da comarca do Principe este 
projecto, há de dizer respeito aos mesmos 
territorios, do que o projecto tratava. 

Mas agora, disseram-me aqui ás ilhargas, 
nesta parte refere-se ás vertentes. Mas, pergunto 
ou, nesta outra comarca há vertentes? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas, 
perdôe-me, é o que se disse na camara dos 
deputados. 

O SR. JAGUARIBE: – Então restrições 
mentaes? De cá não há nenhuma. O projecto que 
foi d’aqui indicou todas as vertentes. 

O SR. JAGUARIBE: – As vertentes, de que 
falta a emenda do senado, devem começar do sul 
para o norte entre as comarcas do Ipú, no Ceará, e 
Pedro II, no Piauhy, e nada tem com a comarca do 
Principe Imperial, que passa integralmente para o 
Ceará. 

Estas vertentes limitam a provincia do Ceará 
com a do Piauhy, segundo a emenda aqui 
approvada. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA; – 
Perfeitamente, mas V. Ex. não encara a questão no 
seu verdadeiro ponto de vista. 

O SR. JAGUARIBE: – Então é a minha 
intelligencia que não póde alcançar a sublimidade 
da philosophia. Eu entendo as cousas com a 
intelligencia vulgar que deus me deu. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. EX. tem 
uma bonita intelligencia, mas a questão é outra. 

O SR JAGUARIBE: – O desenvolvimento 
dado pelo parecer da commissão de estatistica, 
conforme o senado já me ouviu ler, está de perfeito 
accôrdo com a intelligencia, que dou á emenda do 
senado. Si me contestassem que o Macambira 
seguia o curso, que tenho indicado, eu leria o 
diccionario topographico do Sr. Pompeu, que trouxe 
commigo, e mostraria que elle está de accôrdo com 
o mappa, que já mostrei, e que vem annexo ao 
relatorio da presidencia do Piauhy. 

Como, porém, não contestam, passo a outro 
ponte e é mostrar que tenho entendido como o 
mundo inteiro, principalmente pelos meus illus-

Tres comprovinciarios, deputados pelo Ceará, que, 
me coustou, logo que a emenda do senado chegou á 
outra camara, todos levantaram-se, dizendo: Menos esta. 
Concordamos no projectos, não nesta emenda, que 
prejudica o Ceára. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Então deveram ter 
rejeitado. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas aqui é que está o 
segredo da cousa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ verdade. 
O SR. JAGUARIBE: – Senhores, tenho grande 

pezar de entrar nesta questão. 
Aprecio muito o nobre senador pelo Piauhy, mas 

S. Ex. há de me dar licença que eu declare que neste 
negocio se fere mortalmente uma provincia de que sou 
filho e único representant actualmente nesta casa. Por 
isso, si o negocio fosse da minha pessoa com a do nobre 
senador, eu não insistiria, deseja até que fosse; porque 
então eu abriria mão do que me interessasse 
individualmente e estava acabada toda a questão; mas 
trata-se da minha provincia, acima da qual nada posse 
collocar, sobretudo, quando para defesa do Ceará, é 
preciso combater a grande influencia que tem o nobre 
senador pelo Piauhy, na actual situação, influencia a que 
não posso deixar de referir-me, porque ella é o único 
movel desta questão. 

Dizia eu, que no estado em que se achava o 
negocio, os deputados queixaram-se; mas, como me 
consta, o nobre senador pelo Piauhy, entendeu-se com 
elles e disse que a questão seria explicada de modo que 
Ceará nada siffresse; que elle vinha para este fim pedir ao 
senado explicações. 

Effectivamente o senado se recorda de que o 
nobre senador para obter essas explicações apresentou 
um requerimento a respeito de soccorros á comarca do 
Principe Imperial, negocio que nada tinha com a questão 
de limites, sendo caso de dizer-se – o que tem alhos com 
bugalhos? S. Ex. aproveitou este requerimento para pedir 
a opinião do governo, e do nobre relator da commissão de 
estatistica; este disse em aparte – nunca tive duvida, (S. 
Ex. dará testemunho, si no que estou referindo, exagero 
alguma cousa). O nobre presidente do conselho pediu a 
palavra, levantou-se e disse – Sr. Presidente, nunca tive 
duvidas sobre este objecto, o senado votou, estou, estou 
conforme – e sentou-se. 

Ora, pergunto eu, isto explica alguma cousa? Creio 
que cousa nenhuma. Isto deixou a questão no mesmo pé, 
não adiantou cousa alguma. 

Mas, senhores, a palavra do governo é tal, gosa de 
tal privilegio, vale tanto, que apenas o governo enuncia 
uma palavra, surgem arautos que a explicam, e isto 
basta... 

O SR. CORREIA: – A palavra do governo revoga 
impostos. 

O SR. JAGUARIBE: – O nobre senador preveniu 
meu pensamento. Temos um exemplo disto agora. Uma 
lei, passada nas duas camaras com a sancção imperial, 
que estava sendo executada, é revogada pelo governo 
com uma simples palavra, parece, que para fazer alarde 
de seu poder, quando elle podia chegar ao mesmo fim 
legal- 
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Mente, aproveitando-se do projecto apresentado 
na outra camara pelo illustre Sr. Baptista Pereira, desde o 
principio da sessão, e conseguir em 15 dias mais ou 
menos vel-o convertido em lei do Estado, revogando-se o 
imposto, que era de facto impopular. 

Mas quis fazer alarde de seu poder, mostrar que 
não precisa das camaras, que ellas nada valem e disse: O 
imposto é incobravel, não póde ser cobrado e de facto 
revogou a lei. 

Por ahi se vê que, si por uma palavra o governo 
revogou uma lei, o que não fará, informando a um 
senador do imperio, altamente colocado, gozando de 
grande influencia como nenhum brazileiro ainda teve 
neste paiz. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. nisto não 
tem razão; não se deve culpar ao Sr. Presidente do 
conselho por se ter declarado contra o imposto do vintem; 
elle não revogou a lei; o que fez foi dizer que fizeram 
muito mal em matar gente por causa do vitem. 

O SR. CORREIA: – Não foi só isto; elle disse que 
o imposto era incobravel. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Estava dando 
uma boa renda, mais de 100:000$000. 

O SR. JAGUARIBE: – Estou de accôrdo com o 
nobre senador por Goyaz em que o nobre presidente do 
conselho condemnasse o emprego da força, de que 
resultam mortes, mas declarou que o imposto era 
incobravel, e bastou isso para que não se pagasse mais. 

Com esta informação, os deputados do Ceará, que 
tinha, sido ahalados em seu patriotismo, vendo sua 
provincia esphacelada, especialmente quanto á parte de 
seu territorio mais amena e fertil, logo que ouviram dizer 
por parte do governo que o Ceara nada soffreria, 
cederam. 

Entretanto, deu-se sobre este negocio mais uma 
novidade, que em outra occasião já dei noticia ao senão, 
e foi que um desses deputados acreditou tanto na 
informação dada pelo nobre senador pelo Piauhy, 
baseada na do governo, que chegou a acoroçoar seus 
collegas a que approvassem a emenda do senado, 
garantindo-lhes que se compromettia a fazer passar um 
projecto interpretando a lei no sentido de não ser a 
cumida da serra Grande, mas sim os limites ahi 
anteriormente estabelecidos, o que devesse servir de 
divisa entre as duas provincias naquella parte; projecto 
que não chegou a ser proposto, porque occorreu que 
havia meio de substituir esse projecto interpretativo, e era 
essa consulta ao senado. 

Ora, pergunto, não será isso uma novidade em 
nossos habitos legislativos? Si a emenda do senado 
parecia aos nobres deputados pelo Ceará prejudicial 
áquella provincia, ou pelo menos sujeita a duvidas, o que 
me parecia natural e mais consentaneo com a nossa 
Constituição era rejeitar aquella emenda e depois 
promover a adopção da idéa do projecto primitivo, ou 
mediante a fusão das duas camaras, ou propondo-se de 
novo outro projecto na proxima sessão. 

Onde é que se viu fazer uma lei, já lendo-se 
conciencia de que ella é obscura, e sob a promessa de 
que outra se fará, interpretando-a? 

Assim, si o tal projecto interpretativo já não 
 

Appareceu, é porque surgui a idéa de haver uma 
consulta ao senado. Como porém justificar  essa consulta 
tão contraria ao que dispõe o art. 61 Constituição? E’ que 
há talentos e habilidades que, tendo por si o governo, 
sabem como consegue-se tudo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tudo está no 
jeito. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas dizia eu, Sr. 
Presidente, que o modo por que eu entendia a emenda do 
senado é aquelle segundo o qual entenderam os proprios 
deputados do Ceará, antes de serem esclarecidos pela 
magica palavra do governo, e ninda conforme tem 
entendido a provincia inteira do Ceará, entre gregos e 
troyanos. 

Eu para não cançar o senado, não terei um artigo 
inteiro da Gazeta do Norte, jornal liberal da provincia do 
Ceará, que dá noticia de uma indicação levada á 
assembléa provincial, corporação não suspeita a esta 
situação. Pois que é toda liberal, para representar-se aos 
poderes do Estado contra esta usurpação que se quer 
fazer do territorio do Ceará; artigo que desenvolve o 
assumpto, exprimindo a indignação e quase desespero, 
de que se acha possuida toda a população cearense, por 
essa nova calamidade, de que aquella provincia está 
ameaçada; e conclue, pedindo a todos os collegas da 
imprensa sem distincção de côr politica que se levantem 
unisonos contra uma tão injustificavel usurpação. 

Não lendo o alludido artigo, que é da gazeta do 
norte de 18 de Agosto de 1880, não posso deixar de ler 
integralmente o discurso de um deputado provincial, autor 
dessa moção. 

Eu dou grande importancia a este documento, 
porque este deputado provincial, que é o Sr. Soares e 
silva, é filho e morador da serra da thiapaba, conhecer 
daquellas regiões, e portanto muito competente para 
apreciar o prejuizo que vai ler aquella provincia com esse 
projecto. 

O senado me relevará, mas não posso prescindir 
desta leitura; é a mesma Gazeta do Norte, jornal official 
daquella assemblèa provincial, que o publica: é o numero 
de 20 de Agosto ultimo (lê): 

«O SR. SOARES E SILVA: – Pedi a palavra, Sr. 
Presidente, para mandar á mesa a seguinte indicação (lê): 

«As emendas a que se refere a indicação, Sr. 
Presidente, são as seguintes: 

«Sr. Presidente, as emendas que acabo de ler 
approvadas no senado, provam que esse ramo do poder 
legislativo resolveu passar para a provincia do Piauhy 
grande parte do territorio desta provincia. 

«Como V. Ex. sabe e a casa, a serra da Ibiapaba é 
muito extensa e productiva, é uma das regiões mais 
ferteis da provincias; e sendo, como é, inclinada para o 
Piauhy, todas as aguas e vertentes para alli correm; 
ficando assim os terenos que ellas banham pertencendo 
áquella provincia. E não só a serra em uma extensão de 
mais de 60 leguas, com grande parte da comarca da 
Granja passam para o Piauhy, em consequencia dos 
novos limites. 
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«O SR. HELVECIO dá um aparte. 
«O SR. SOARES E SILVA: – Filho de Ibiapaba 

creio, Sr. Presidente, que sou interprete fiel dos 
sentimentos dos meus conterraneos, «somos cearenses e 
desejamos sel-o,» No terreno legal lançaremos mão de 
todos os meios, não pouparemos esforços nem sacrificios, 
quer publicos, quer particulares, para oppormo-nos á 
divisão projectada no senado do paiz. 

«Vozes: – Muito bem. 
«O SR. SOARES E SILVA: – Não vi, Sr. 

Presidente, razão alguma que désse logar a esse 
desmembramento de territorio de nossa provincia, porque 
sem duvida nos actuaes limites, não há razão, porque 
effectivamente a serra já se limita com Piauhy pelo seu 
lado occidental;  

«si por augmento de territorio» não vejo onde a 
necessidade de augmentar aquella provincia com este 
grande territorio. V. Ex. sabe que a provincia do Piauhy 
tem quatorze mil leguas quadradas e o Ceará só tem dez. 
(Apoiados e alguns apartes.) 

«Com os novos limites, Sr. Presidente, como se 
quer fazer, a nossa provincia perde grande parte de seu 
territorio, comprenhendo as comarcas de Granja, Viçosa, 
S. Benedicto e Ipú com população superior a 100,000 
habitantes. 

(Apoiados.) 
«E si encararmos a conveniencia dos limites 

naturaes, ainda não há razão nas emendas do senado, 
porque no projecto primitivo formulado de accôrdo pelas 
deputações de ambas as provincias, colloca se a Ibiapaba 
com limite natural ás duas provincias, passando para esta 
a comarca do Principe Imperial (Cratiús), cujo territorio 
está ao oriente da Ibiapaba e dando em compensação a 
freguezia da Amarração ao Piauhy, cujo territorio fica ao 
occidente da mesma serra. 

«Assim, Sr. Presidente, não vendo razão para que 
se converta em lei do paiz esta nova divisão, tal qual quer 
a emenda do senado: não vendo razão para que se córte 
ao Ceará esse grande territorio, um dos mais, senão o 
mais fertil e productivo da nossa provincia (apoiados) e 
que tão util foi nos tres ultimos annos de sêcca, e 
desejando, como todos os que habitam aquella região ser 
sempre cearenses, como desejamos sel-o, eu tomei a 
deliberação com outro collega de mandar a seguinte 
indicação, que apresento á consideração da casa para que 
depois de seguir os tramites legaes, possa produzir o 
effeito desejado. 

«O SR. JOÃO LOPES: – Muito bem. 
«Vai a mesa, é lida, apoiada e entra em discussão 

a seguinte indicação: 
«Indicamos que esta assembléa, por intermedio da 

mesa, represente á assembléa geral contra as emendas 
approvadas pelo senado á proposição da camara dos 
deputados de 5 de Setembro de 1879, fixando os limites 
entre esta provincia e annexam á do Piauhy, não só a 
serra de Ibiapaba, como as comarcas da Granja,

Viçosa, S. Benedicto e em grande parte a de Ipú. – 
S. R. – e Silva. – Joakim Catunda., 

« Vai a mesa seguinte requerimento: 
« Requeiro que a indicação apresendata vá a uma 

commissão especial para dar pacerer sobre mesma. – 
Feneton B, da Cunha. » 

« O Sr. Catunda não devolveu seu discurso. 
« Não havendo mais quem pedisse a palavra, posto 

a valor o requerimento. É rejeitado. 
« Posta a votos a indicação – é unanimamente 

approvada., 
Chamo a attenção do senado para a leitura, que 

acabo de fazer, especialmente para o ponto, en que o 
digno deputado provincial cearense allude aos territorios 
que a emenda do senado desmembra das comarcas da 
Viçosa, S. Benedicto e Ipú, passando – os do Ceará para o 
Piauhy, e invoco particularmente a memoria do senado, 
porque todos que me ouviram, quando foi aqui discutido 
este negocio, se recondam de que eu então servindo – me 
da phrase – Latet anguis in hervis (apoiados), declarei que 
aquella emenda faria aquellas comarcas perderem o que 
tinham de melhor e de mais fertil em suas circunscripções. 

Um membro da assembléa provincial requereu que 
a indicação fosse a uma commissão, o requerimento não 
foi aprovado e a indicação, sendo posta a votos, foi 
unanimente approvada. 

Portanto está demonstrado que a assembléa 
çprovincial do Ceará, toda composta de uberaes, foi 
unanime em entender que essas emendas do senado 
causavam um grande prejuizo e em dirigir representação 
aos poderes do Estado, representação que já deve Ter 
vindo e que, si não chegou a esta casa, naturalmente não 
tárdará. Por conseguinte vê – se que a intelligencia que dei 
é a que deu ço mundo inteiro  e acredito que por mais 
sabios e espirituosos que sejam os autores da emenda do 
senado e dos que agora a quizerem interpretar, há alguem 
mais sabio que o é todo mundo, segundo o bem 
conheccido proverbio francez. 

Ponto aqui termo a meu discurso, porque a hora 
está nada; mas contando que em outra accasião poderei 
voltar á materia, continuarei então minha justificação. 

Offereço ao parecer da commissão um aemenda.  
Ficou sobre a mesa para ser opportunamente 

apoiadas a seguinte. 
Emenda á conclusão do parecer 
« Evidenciando – se que as divisas traçadas pelo 

projecto da outra camara nas palavras « chegue á 
confluencia do rio Marambira e continue por este nos 
limites reconhecidos até agora, substituidas pela prrimeira 
emenda approvada pelo senado, referem – se á outra á 
comarca do Piauhy, limitrophe com o Ceará, e não á do 
Principe Imperial, a responda – se quem o senado não 
póde convir na propota. 

« Sala das sessões do senado, 11 de Setembro de 
1880, – Domingos José Nogueira Jaguarbe, » 
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Ficou a discussão adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE: – deu para ordem do dia 13: 
 
1.ª parte (até as 2 horas da tarde) 
 
2.ª discussão das proposição da camara dos 

deputados do corrente anno:  
N. 32, autorizando o governo a mandar admittir a 

exame vago de anatomia o alumno do caso pharmeceutico 
Julio Cesar Alves de Moraes.  

N. 39, idem a mandar admittir ás aulas preparatorias 
do curso de infantaria e cavallaria da provincia do Rio 
Grande do Sul o tenente Manoel Feliciano Pereira dos 
Santos.  

3.ª dita da proposição da merma camara: 
N. 28, do dito anno, autorizando o governo a mandar 

matricular no 1.º anno da facudade de medicina do Rio de 
Janeiro o estudante Engenio Julio Savart de Saint – Brisson. 
(Não excedendo do meio – dia.) 

Continuação da 2.ª discussão da proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio da agricultura 
para o exercicio de 1881 – 1882. 

 
2.ª parte (ás 2 horas ou antes) 
 
3.ª discussão da proposta do poder executivo, 

convertida em projecto de lei pela camara dos deputados, 
abrindo um cretido extraordinario ao ministerio da agricultura 
nos exercicios de 1880 – 1881 e 1881 – 1882. 

2.ª dita de igual proposta, abrindo um credito 
supplementar ao ministerio da justiça no exercicio de 1879 – 
1880. 

E as outras materias já designadas, a saber: 
Discussão do parecer da commissão de redacção 

sobre o officio da camara dos deputados, relativio á emenda 
que a mesma camara pretende fazer ao projecto de lei 
concernente aos limites entre a provincias do Ceará e 
Piauhy.  

2.ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado, em sua vida, não se suspendem.  

Continaução da 2.ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 76, do dito anno, autorizando o goveno a 
conceder licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, 
cirurgião do exercitio e professor da escola militar da côrte.  

2.ª dita da proposição da mesma camara n. 261, de 
1879, autorizando o governo a conceder isenção de direitos 
de importação ao material destinado á companhia fluvia do 
Piauhy. 

2.ª dita da prposição da mesma camara n. 90, do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos empregados 
e operarios do laboratorio pyrotechnico do Campinho aos de 
igual categoria do arsenal de guerra da córte. 

3.ª dita proposição xd amesma camara n. 157 de 
1879, determinando que os engenheiros  

Civis, geographos e agrimensores e os bachareis em 
mathematicas não poderão tomar posse de emprego ou 
commissão de nomeação do governo sem apresentar seus 
titulos ou cartas de habilitação scientifica. 

Levantou – se a sessão ás 3 1/2 horas da tarde. 
 

83.ª SESSÃO 
 

Em 13 de Setembro de 1880 
 

PRESIDENTE DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

SUMMARIO, – Expediente. – Duas proposição da 
camara dos deputados, sendo uma sobre emendas feitas e 
approvadas, pela mesma camara sobre um credito ao 
ministerio da guerra, e outra uma licença ao desembargador 
honorario Jeronymo José do Campos Curado Fleuy. – 
Parecer da commissão de orçamento sobre a limpeza e 
irrigação da cidade. – PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO 
DIA. – Votação sobre diversas sobre diversas pretenções. – 
Orçamento do ministerio da agricultura. Emenda do Sr. 
Barão da Laguna. Discurso do Sr. Ministro da agricultura.  

Sub – emenda do Sr. Junqueira, Discurso do Sr. João 
Alfredo. – SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. – Credito 
extraordinario ao ministerio da guerra. –  Credito 
supplementar ao ministerio da justiça. Discursos dos Srs. 
Correia e ministro da justiça. Encerremento da discussão. 

A’ s 11 horas da manhã achavam – se presentes 31 
Srs. Senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Cavalho, Barão de Mamanguape, Godoy, José Bonifacio, 
Junqueira, Luiz Carlos, Paes de Mendonça, Visconde de 
Nictheroty, Jaguaribe, Correia, Uchoa Cavalcanti, Barros 
Barreto, Barão de Cotegipe, Dantas, Visconde de Pelotas, 
Barão de MaroiM, Barão de Pirapama, Paranaguá, Visconde 
de Bom Retiro, Leão Velloso, Ribeiro da Luz, Visconde de 
Abacté, Affonso Celso, João Alfredo, Cunha e Fiqueiredo, 
Lafayette, Mendes de Almeida Christiano Ottoni, Leitão da 
Cunha e Fernades da Cunha. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, os 
Srs.; Diniz, Chichorro, Barão da Laguna, Barão de Souza 
Queiroz, Silveira Lobo, Silveira Martins, Teixeira Junior, 
Sinimbú, Saraiva, Viera da Silva, Visconde de Muritiba e 
Visconde do Rio branco. 

O SR. PRESIDENTE: – abriu a sessão. 
Leu – se a acta da sessão antecedente, e não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu – se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a ssessão os Srs. 
Diogo Velho, Fausto de Aguiar, F. Octaviano, Silveira da 
Motta, Cruz Machado, Antão, Conde de Baependy, Carrão e 
Nunes Gonçalves. 

O SR. 1.º SECRETARIO DEU CONTA DO 
SEGUINTE. 

 
EXPEDIENTE 

 
Officios: 
Do ministerio do imperio, de 9 do corrente mez, 

devolvendo o autographo sanccionado das resolução da 
assembléa geral que autoriza o governo a conceder um anno 
de licença de vigario de Cavalcanti. – Ao archivo o 
autographo, communicando – se á outra camara. 
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Do mesmo ministerio, de 10 do dito mez, remettendo 
as informações exigidas pelo senado sobre a eleição de 
eleitores especiaes da parochia da Lagôa Vermelha, 
pertencente ao collegio do Passo Fundo, provincia do Rio 
Grande do Sul. – A’ commissão de constituuição. 

Do miniterio de estrangeiros, de 11 do mesmo mez, 
remettendo o autographo sanccionando da resolução da 
assembléa geral que autoriza o governo a conceder um anno 
de li cença ao 2.º official da respectiva secretaria, Luiz 
Pereira Sodré Junior. – Ao archivo o autographo, 
communicando – se á outra camara. 

Do 1.º ssecretario da camara dos deputados, e de 
igual data, communicando que a mesma camara adoptou e 
vai dirigir á sancção imperial e decreto da assembléa geral 
fixando a força de terra para o anno financeiro de 1881 – 
1882. 

– Inteirado. 
Dous do mesmo 1.º secretario, e de igual data, 

remettendo as seguintes. 
 

PROPOSIÇÕES 
 
Emendas feitas e approvadas pela camara dos 

deputados á proposta do governo que abre ao ministerio da 
agricultura, commercio e obras publicas, um credito 
supplementar de 96:000$000. 

« Acrescente – se no logar competente: 
A assembléa geral decreta: 
Art. 1.º (Como na proposta.0 
Art. 2.º (Additivo.) E’ igualmente aberto ao governo, 

pelo ministerio da agricultura, um credito supplementar de 
25:000$ á consignação da rublical 11 do referiodo artigo de 
lei para occorrer ao custeio e material de mais 200 
combustores de illuminação. 

Art. 3.º (Additivo.) O governo poderá, em falta de 
receita ordinaria, fazer as necessarias operações de credito 
para occorrer ás despezas aqui autorizadas. 

Art. 4.º (E’ o art. 2.º da proposta.) 
Art. 5.º (E’  o art. 3.º da proposta.) 
Paço da camara dos deputados em 11 de Setembro 

de 1880. – Luiz Felippe de Sousa Leão,  
2.º vice – presidente. – M. Alves de Araujo, 1.º 

secretario. – Francisco Prisco de Souza Paraiso,  
2.º ssecretario. » 
A’ commissão de orçamento. 
« Augusto e dignissimos senhores representantes da 

nação. 
A lein. 2940 de 31 de O utubro de 1879, porque se 

deve reger o exercicio de 1880 – 1881, consignou a quantia 
de 3.100:400$ para os serviços da rublica – Subsenção a 
companhias de navegação por vapor. 

As tabellas justicativas da mesma rublica não 
contemplaram, pórem, o serviço contratado com a Amason 
Steam Navigation Company, limited, para a navegação dos 
rios Madeira, Purús e Negro, na fórma dos decretos n. 3898 
de 22 de junho de 1867 e n. 5575 de 21 de Março de 1874. 

Trata – se de um contrato em execução em execução 
e, pois, é indispensavel parar a alludida falta, certamente 
inintencional, afim de que se não retardeo pagamento da 
subvenção a que a empreza tem direito. 

Não sendo para esperar que a supradita consignação 
deixe sobras com que se possa occorrer a esta não prevista 
despeza, venho, de ordem de Sua Magestade o Imperador, e 
na fórma dax lei, apresentar – vos a seguinte 

 
Proposta 

 
Arr. 1.º E’ aberto ao governo, pelo ministerio dos 

negocios da agricultura, commercio e obras publicas, um 
credito supplementar de 96:000$ á consignação da rublica 
19, do art. 7º da lei n. 2940 de 1 de Outubro de 1879, afim de 
occorrer, durante o exercicio de 1880 – 1881, ao pagamento 
da subvenção devida á Amason Steam Navigation Company, 
Limited, na fórma dos decretos n.3898 de 22 de Junho de 
1867 e n. 5575 de 21 de Março de 1874, pela navegação de 
vapor nos rios Madeira, Purús e Negro. 

Art. 2.º A presente lei fará parte da do orçamento do 
referido exercicio de 1880 – 1881. 

Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro, 6 de Agosto 1880. – m 

Buarque de Macedo. » 
« A assembnléa geral resolve:  
Art. 1.º E’ autorizado o governo a conceder ao 

desembargador honorario e juiz de direito da capital da 
provincia de Goyaz, Jeronymo José de Campos Curado 
Fleury, um anno de licença com ordenado, para tratar de sua 
saude onde lke convier.  

Art. 2.º Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados em 11 de Setembro 

de 1880. – Luiz Felippe de Souza Leão,  
2.º vice – presidente, – M. Alves de Araujo, 1.º 

secretario. – Francisco prisco de Sousa Paraiso, sevindo de 
2. º secretario. » 

A’ commissão de pensões e ordenados. 
O SR. 3.º SECRETARIO: – leu o seguinte 
 

Parecer 
 
« A commissão de orçamento examinou novamente, 

por ordem do senado, a proposição da camara dos 
deputados, com as informações prestadas, autorizando o 
governo a approvar o contrato de 10 de Outubro de 1876 
para a limpeza e irrigação desta cidade. 

Julga a commissão conveniente chamar a attenção 
do senado para o que já expendceu em seu parecer de 26 
de Agosto do anno proximo passado; e, considerando que é 
urgente, pela approximação da estação calmosa, autorizar 
ao governo a firma definitivamente o contrato,  afim de poder 
o emprezario substituir o material de que ora serve pelo que 
deve mandar 

 
Página original mutilada 
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TERRAS PUBLICAS E COLONIZAÇÃO 
 

Província do Espírito Santo 
Despezas com a comissão do 
engenheiro desstindo José Viera 
Macial no Rio Doce................................ 11:456$000
Pessoal admininstrativo e comissão de 
modições: 
Colônia Santa Leopoldina.................... 16:160$000
Extincia colônia Rio Novo e aucleo 
colonial do Alto Benevenle................... 25:252$000
Para contrucção o melhoramentos de 
caminhos do núcleo do Alto Benevebte 
e colônia Santa Leooildina 50:000$000
Conservação de estrzadas da extincta 
colônia Rio Novo................................... 18:000$000
 121:188$000

Província de S. Paulo 
Um agente auxiliar de colonisação na 
capital................................................... 121:188$000

Província do Paraná 
2 agentes auxiliares de colonisação 2:000$000
Ex – delegado das terras................... 1:600$000
Pessoal da colônia do Assuuguy ........ 0:340$000
Idem da commissão de medição nos 
1.º e 2.º districtos................................... 22:616$000
Construcção e melhoramento de 
caminhos e obras 
cofoniaes.............................................. 

50:000$000

 85:956$000
Província de Santa Catharina  

1 official da exrtincta repartição  de 
terras...................................................... 1:000$000
Pessoal da colônia Blumenau................ 20:100$000
Idem das colônias Itajahj e Príncipe D. 
Pedro...................................................... 18:560$000
Idem da colônia Azambuja.................... 12:576$000
Idem da colônia Angelina...................... 4:980$000
Commissão a cargo do engenheiro 
Carlos Otto Sehlappal.......................... 2:400$000
Construcção e melhoramentos de 
caminhos e obras colônias..................... 50:000$000
 109:636$000
Província do Rio Grande do Sul 
Pessoal da extinta repartição de terras 4:920$000
2 agentes aauxiliares da colonisação  1:920$000
Pessoal das colônias Conde d’ Eu e D, 
Izabel.................................................... 19:000$000
Idem da colônia Caxias....................... 9:215$000
Idem da colônia Silveira Martins ........ 9:216$000
Construcção de caminhos e obras 
coloniaes................................................ 90:000$000
 133:792$000

Província de Minas Geraes  
Despezas com a commissão a cargo 
do engenheiro Theodeoro Ochz 24:000$000
Delegacia do thesouro em Londres 
Para pagamento de auxilio concedido a 
titulo de differença do preço de 
passagem entre os porlos do Brazil e 
os dos Estados – Unidos a immigrantes 
importados, pela sociedade 
colonasadora de 1849, em Hamburgo... 31:500$000
Corte (thesouro nacional) 
Subvenção á sociedade colonisadora 
de 1849, em Hamburgo......................... 85:000$000
Pessoal da inspectoria geral das terras 
e colonização......................................... 36:900$000
Outras despezas transpote de 
immigrantes para as províncias, 
sustento dos mesmos e outras diversas 
despezas............................................... 659:623$000
 

1.300:000$000
Com maior detalhe mostrando a applicação destes 600:0005, tenho 
aqui um custo quando que mesmo por ser demasiado extenso não 
publicarei, masque darei ao nobre senador.  
 

Com estes algarismo quero apenas mostrar ao senado que o 
governo não pode ao exercício corrente lançar mão de verba, ao menos 
considerável, do credito de 1.300:000$, com a qual podesse diminuir 
uma parte do credito de mancipação. 

Dado este esclarecimento, que se refere ao discurso do nobre 
senador quando se occupou do serviço de emancipação das colônias 
passarei a responder a S. Ex. na parte em que tratou do ministério da 
agricultura. 

O primeiro ponto de que S. Ex. se occupou foi dos engenhos 
centraes. 

Perguntou – me o nobre senador si havia obstáculos na lei que 
explicassem o facto de não se terem encorporado diversas companhias 
destinadas á construcção de engenhos centraes, e bem assim chamou 
a minha attenção para a necessidade de melhorar alguma das 
condições dos contratos por fórma que não creassem embaraços á 
fundação de taes emprezas. 

Sr. Presidente, considero que não há obstáculo na lei de 6 de 
Novembro de 1875 que difficulte á encorporação de conpanhias de 
engenhos centraes. E’ certo que alguns contratos foram celebrados em 
condições um tanto onerosa, mas essas condições não são resultado 
da lei. O governo tem arbítrio, póde, sem infringir a lei, abrir mão de 
algumas dessas condições. 

E’ a este respeito devo dizer ao nobre senador, tanto quanto é 
possível proporcionar as emprezas dos engenhos centraes facilidades 
para a fundação dos respeitivos estabelecimentos, estou disposto a 
concedel – as. 

Ainda há pouco a companhia do engenho central do Porto –
Feliz em S. Paulo, requereu ao governo pedindo que dispensasse a 
insperção prévia de certas obras e de seu material, exigida para o fim 
de se fazer effectiva a garantia de juros; condição esta que figurava no 
contrato feito pelo meu digno antecessor. 

Não tive duvida em attender a esta reclamação. Requerendo a 
companhia a nomeação de uma commissão para examinar o material, e 
verificar si este se achava em condições regulares, não hesitei em 
responder que nomearia a commissão pedida atim de se fazer effectiva 
a garantia de juros, desde que o único embaraço era o exame prévio. 

Portanto. Estou disposto a proporcionar. A taes emprezas todas 
as facilidades que estiverem na alçada do governo. 

Sei que houve uma reclamação feita na província da Bahia com 
relação a emprezas semelhantes. 

Alli se exigia que além da garantia de juros concedida, se disse 
também garantia de amortização do capital. 

Sr. Presidente, considero este favor exagerado e não serei eu 
quem venha pedir ao parlamento modificação da lei neste sentido. 

Estou persuadido de que a garantia de juros é sufficiente ; o 
momento em que se proporcionar facilidade ao ponto de dar ás 
emprezas todos os meikos que a lei estipulo... 

O SR. JUNQUEIRA: – Justamente.  
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O Sr. Buarque de  Macedo ( ministro da 
agricultura): – ... acredito que esses engenhos centraes 
serdo estabelecidos sem estorvo. 

O  que é preciso é não se lhes oppor nehnum 
obice. Tenho esta convicção porque todas as vezez que se 
fundaram  engenhos centraes, em condições economicas, 
com bases solidas, elles deram um resultado superior 
talvez á espectativa daquelles que nelles empregaram 
seus enpitaes. 

Penso que sobre isto não póde haver duas 
opiniões. 

Os capitalistas que até agora têm empregado seus 
capitaes em taes emprezas retiram dellas um lucro 
vantajoso, o que é atlestado por um facto hoje bem 
conhecido, o de incorporaremse emprezas destas 
independentemente de garantia de juros. 

O engenho central, por exemplo, de Quissamã 
ainda não exigiu do Estado um real da garantia de juro que 
lhe foi concedida, e agora mesmo na provincia do 
Maranhão trata-se de fundar igual estabelecimento 
dispensando expressamente a garantia de juro. 

O nobre senador pediu-me informações sobre o 
favor concedido pelo ilegivel  illustre antecessor ao 
Visconte de Sergymirim, do transporte gratuito do material 
destinado a um engenho central na provincia da Bahia. 

Sr. Presidente, o meu antecessor concedeu  ao 
material dessa empreza transporte gratuito pela estrada de 
ferro da Bahia. A companhia ingleza representou contra 
este acto do governo, observando que tratando-se de uma 
companhia que não dava receita sufficiente para seu 
custeio, tinha ella de soffrer o deficit que d'ahi proviesse; 
neste caso o favor do governo importava um onus, um 
prejuizo para a mesma companhia... 

O SR. JUNQUEIRA: – Para o governo que dá os 
7%. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Peço lincença a V.Ex. para dizer que o 
caso é diverso. 

Si a empreza tivesse uma renda sufficiente para o 
seu custeio, é claro que o onnus seria para o governo; mas 
desde que essa empreza tem deficit, o resultado da 
consessão desse favor seria que uma parte do deficit, o 
resultado da consessão desse favor seria que uma parte 
do deficit iria recahir sobre a empreza. 

O SR. JUNQUEIRA: – Uma parte minima. 
O SR. Buarque de Macedo (ministro da 

agricultura): – Em todo ilegival a verdade é esta: que 
tendo a companhia recorrido ao governo, este entendeu 
que não podia obrigala a dar o transporte gratuito...     

O Sr. Buarque  de  Macedo ( ministro da 
agricultura):– que não tinha meios de tornar obrigatorio o 
acto. Devo dizer ao nobre senador que depois desta 
deliberação o meu antecessor, nos ultimos dias de sua 
administração, quando não podia fazer effectiva a sua 
deliberação tinha resolvido mandar restituir a importancia 
do frete pela verba–Eventuaes, das secretaria. Eu ilegivel 
pude cumprir essa deliberação, porque não me pareceu 
que a despeza fosse cabida em semenhante

verba, pois que não se tratava propriamente de uma 
restituição. A questão era um pouco differente. Mandar o 
governo dar transporte gratuito, no qual o governo nada 
teria de despertar, é ilegivel inteiramente diversa de pagar 
esse transporte, que importava em dez contos e tanto.Por 
esta razão não mandei fazer o pagamento. 

Na camara dos deputados foi apresentada uma 
emenda para se mandar pagar pela verba–Restituição, e 
essa emenda  foi rejeitada. 

Não quis resolver por mim: levei o negocio no 
governo que deliberou não effectuar o pagamento por 
aquela verba. 

Creio que o nobre senador há de concordar que na 
posição em que me acho, á vista dos factos que acabei de 
expor, eu não tinha meio algum para mandar fazer 
semelhante pagamento. 

O SR. BARROS BARRETOS: –  Apoindo 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura) : – Quanto á petição do Sr. Dr. Amphrisio 
Fialho, ao nobre senador pareceu que o governo devia te-
la tomado em maior consideração, pois deve animar 
emprezas desta natureza. 

Sobre a petição de que se trata, proferi o único 
despacho, que era possivel dar. O Sr. Dr. Amphrisio Fialho 
requereu autorização para incorporar uma comanhia afim 
de afundar engenhos centraes, mediante concessão de 
garantia de juros. O governo no proposito em que está de 
animar emprezas desta ordem, tratando-se de pessoa 
idonea, não podia recusar o favor referido, mas a petição 
do Sr. Dr. Amphrisio Fialho achava-se em temos que a não 
podiam fazer attendivel. Elle requeria autorização para 
incorporar uma companhia, e essa autorização era 
dispensavel sobretudo tratando-se de taes emprezas; mas 
desde que a requeria, devia apresentar as bases exigidas 
pela lei; nem se declarava o capital empregado e para o 
qual se pedia a garantia de juros, nem as localidades em 
que iam ser construidos os engenhos centraes. 

O governo, tomando em consideração a petição, 
concederia o favor, uma vez que fossem satisfeitas essas 
condições, nos termos da lei. O nobre senador sabe que 
sem isto não era possovel cousa alguma. Desde que o Sr. 
Dr. Amphrisio Fialho preencher essas condições da lei, o 
governo tem as melhores disposições, para conceder á 
empreza que organizar todos os favores legaes. Esse 
despacho que eu proferi consta do Diario Oficial. 

Disse o nobre senador que os contratos para o 
fornecimento de canna não são expressamente exigidos 
na lei. 

O SR. JUNQUEIRA: – Juridicamente fallando. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – E exacto, juridicamente fallando. Nos 
termos em que o nobre senador falla não é uma exigencia 
espressa na lei; mas a razão por que o governo exigiu 
esse contrato foi o seguinte: entre os engenhos centraes, e 
recordo-me que há um nestas condições na província do 
Paraná, e não sei si na minha propria provincia, há alguns 
que depois de incorporadas as companhias não puderam ir 
adiante, e isso porque os proprie- 
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tarios dos engenhos não estavam obrigados por 
escriptura publica, ou conrato particular ao fornecimento 
da canna; o resultado , foi naufragarem as emprezas. 

O espirito do legislador é uqe os engenhos 
centraes sejam organizados por associações dos 
proprios lavradores, e nesse caso o contrato do 
fornecimento da canna é dispensável, porque é isso do 
interesse dos proprios fazendeiros que se unem. Nesta 
hypothese, tive occasião de conceder engenhos 
centraes dispensando o contato do fornecimento da 
canna, porque eram os proprios fazendeiros quem se 
associavam; mas desde que se apresentar 
intermediários o caso é diverso; então convem que o 
governo exija os contratos de fornecimento da canna, 
não por escipturas publica, mas ao menos por contrato 
particular, sem isto ha de dar-se o mesmo caso de 
dissolverem-se as emprezas por falta do principal 
elemento de vida que é o fornecimento da canna, e 
tanto mais quanto taes contratos não são feitos em 
condições severas. Creio que a exigencia do governo é 
razoavel, até por amor dos proprios estabelecimentos. 

S. Ex. fallou-nos da companhia Bahiana. Ha 
duas questões relativas á companhia Bahiana, as 
quaes se prendem, uma á subvenção, outra aos 
estatutos. E’ certo que passou na lei augmento da 
subvenção da companhia Bahiana, e passou sem 
condição alguma. O meu antecessor entendeu, e creio 
que isso resultou da discussão havida na camara dos 
Srs. Deputados, que não devia conceder esse 
augmento sem uma innovação do contrato. Neste 
sentido expediu um aviso, e eu achei este acto pura 
cautela; que si não estava na lei, estava de accordo 
com a discussão havida na camara dos Srs. 
Deputados, e poder-se-ha dizer de accordo com o 
pensamento do legislador, porque entendo que quando 
um parlamento vota uma certa determinada somma 
para uma emppreza o governo que executa a lei, tem 
obrigação de se acautelar, sem destruir a concessão, 
prevenindo tudo quanto possa e lhe pareça acertado 
afim de que o contrato seja cumprido e o serviço faça 
pelo menos melhor do que se fazia. O pensamento do 
legislador foi certamente o de adquirir mais um certo 
numero de vantagens para o Estado. Mas não 
discutamos este ponto, porque entendo que o nobre 
senador é perfeitamente razoavel, e ha de convir que o 
acto do governo é um acto que antes de ser censuravel 
é digno de louvor. (Apoiados.) 

Achando-se esse aviso expedido, entendi que 
não devia revogal-o, antes devia executai-o; e tanto 
mais razão tenho, quanto devo afiançar ao senado que 
a innovação do contrato está feita e o contrato da 
companhia Bahiana está melhorando. 

O SR. JUNQUEIRA: – Então V. Ex. cumpre a lei 
do orçamento? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Está cumprida, desde que está feita a 
innovação do contrato; e vou mandar pagar á 
companhia. 

O SR. JUNQUEIRA: – Desde a data da lei? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Certamente. 

E nem eu podia mandar restringir, desde que não 
havia nenhuma condição de restricção. O pagamento 
não podia referir-se a um ou dous semestres, ha de ser 
desde a data da lei, porque é esse o direito da 
companhia. 

Suscitou-se na secção do Imperio do conselho 
de Estado, uma questão de fundo. Existia em Londres a 
companhia ingleza que alli tinha, não sua séde 
propriamente, mas uma agencia; o governo tinha 
autorizado a essa companhia a funccionar no Imperio, o 
que importou para a companhia a approvação dos 
estatulos. 

Apresentava-se uma nova companhia brazileira 
pedindo a approvação de estatutos para o mesmo fim; 
declarou o conselho de Estado, com todo fundamento, 
que, emquanto a companhia ingleza não mostrassem 
que ella não tinha razão de ser, não se podia autorizar 
uma nova companhia, porque d’ahi podia resultar algum 
conflicto, e era illegal. O desejo que o conselho de 
Estado tinha de acertar, e era do governo, suggeriu um 
meio que o governo aceitou; o meio foi que os estatutos 
só vigorariam depois que se provasse perante ingleza 
estava dissolvida. Isto foi reduzido a um decreto; e 
quando o nobre senador tratou desse assunto a 
questão já estava resolvida; e o decreto, com essa 
condicional, já foi expedido. 

Creio assim ter respondido ás duas questões que 
o nombre senador se referiu. 

Agora tratarei da companhia City Improvements, 
Sr. Ex. entendeu que essa companhia não tem 
cumprido de uma maneira rigorosa os encargos do seu 
contrato, e até pareceu a S. Ex que a companhia 
descurava um dos seus principais deveres, que era 
proceder á desinfecção das materias escoadas. 

Sr. presidente, é uma queixa de longa data e de 
que o governo se tem occupado repetidas vezes. O 
nobre senador sabe que eu não tenhu nenhum outro 
meio efficaz, constante, de examinar, de liscalisar esse 
trabalho da companhia senão por intermedio do 
engenheiro fiscal, seus ajudantes. Confesso queo 
engenheiro fiscal, tanto o actual, como o que o 
precedeu, me merecem toda confiança. 

Eu, porém, aceito a recommendação do nobre 
senador, e acredito mesmo que S. Ex. tem motivos 
justos e verdadeiros para fazer essa arguição: 
recommendei ao fiscal da maneira mais lerminante, 
sem comtudo procurar exauloral-o, que o precedesse á 
mais rigorosa fiscalização. Vou mesmo, como o nobre 
senador aconselhou, pedir ao meu collega da fazenda 
informação relativa ás substancias importadas e que 
são empregadas na desinfecção. 

Confesso que nada mais do que isso posso 
fazer. 

Quanto á outra parte relativa ao serviço da 
companhia City Improvements, de que se occupou o 
nobre senador pela provincia do Amazonas, eu adiante 
responderei. 
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Sr. presidente, o nobre senador pareceu-me 
um tanto preoccupado com o nome dos individuos 
escolhidos pelo governo, para compôr a commissão 
que tem de rever as tarifas das estrada de ferro. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu vou dizer tudo quanto sei, e o 
nobre senador julgará do meu procedimento. 

Quando trato de organizar alguma commissão 
para este ou aquelle serviço, o meu primeiro 
empenho, além da respeitabilidade daquelles que 
escolho, é a aptidão. 

Eu extenei, quer nesta casa, quer na camara 
dos deputados, o meu pensamento a respeito da 
tarifa. Disse que pretendia nomear mesmo uma 
commissão para estudar o assumpto, composta de 
lavradores, engenheiros, etc. Eltectivamente 
compuz essa commissão pela seguinte fórma: 

Dos dous chefes mais salientes da estra de 
ferro, o director da estrada e o chefe do trafego, 
engenheiros de minha comança immediata, 
representantes do governo, os mais interessados em 
manter is interesses do thesouro. Procurei na lavoura 
e no commercio nomes que me pareciam acima de 
toda excepção, como os Srs. Lima e Honorio Ribeiro.

Escolhi dous membros da cammara dos 
deputados, e devo dizer a razão ao nobre senador. 
Em primeiro logar sou muito partidario das 
commissões parlamentares; sempre que puder 
comporem commissões de inquerito de certo 
alcance, fal-o-hei. 

Mais uma outra razão determinou a minha 
escolha: foi que na camara dos deputados, o Sr. Dr. 
Cesario Alvim, que além de deputado é fazendeiro, 
occupu-se de uma maneira muito desenvolvida sobre 
esta questão de tarifa, apresentando idéias e 
estudos sobre o assumpto; e eu propositalmente quiz 
que elle fizesse parte da commissão, para que 
expuzesse suas idéias e eu pudesse julgar das 
indicações feitas por S. Ex. 

O Sr. Dr. Souza Lima, é do mesmo modo 
fazendeiro deputado, e interessou-se discutiu na 
camara o assumpto. O Sr. Dr. Coutinho é um 
engenheiro distineto, um cavalheiro a todos os 
respeitos digno do maior apreço. E’ este o unico que 
eu saiba que é interessado em uma grande 
companhia aqui. É accionista da companhia 
Leopoldina. 

Mas, para mim, não é isto causa de suspeição, 
maxime tratando-se de assumpto em que o 
responsavel é o governo. 

Pois o nobre senador póde acreditar que si o 
governo se sujeitasse a um parecer desfavoravel aos 
interesses do Estado, poderia desculpar-se com a 
commissão? 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu não affirmei nada: 
pedi a attencão de V. Ex. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Esta suspeição que S. Ex. não teve, 
mas se deve deduzir suas palavras, não deve existir. 

Os Cavalheiros por mim escolhidos, no meu 
conceito, merecem a confiança que nelles depositei. 
Si o acto é do governo, a responsabilidade não é da 
commissão, a responsabilidade é do governo e 
minha; e este, si houver de fazer concessões 
maiores do que aquellas que deve fazer, concessões 
que prejudique o thesouro, não se poderá desculpar. 

Referiu-se S. Ex. a exigencia que faz a 
administração do telegrapho de papel especial para 
escrever os telegammas. 

Esta exigencia feita no esciptorio da propria 
administração, me parece razoavel; ha nisto uma 
vantagem; a de ter um modelo para se escrever os 
telegrammas; na verificação do trabalho, em tudo 
que diz respeito no serviço interno, é de uma 
facilidade incontestavel. Eu porém, estou de accordo 
com o nobre senador quando considera um vexame 
a exigencia que se faz áquelles que não vão em 
pessoa levar seus telegrammas. Neste ponto, 
providenciarei. 

Quanto á questão de auxilios á lavoura, Sr. 
presidente, nunca foi pensamento do governo 
alimentar vas esperanças. Neste assumpto 
individualmente, tenhu uma opnião tão conhecida 
que não podia hoje vir concordar com aquella que 
externou o nobre senador. 

Senhores, eu acredito firmemente na efficacia 
do projecto de lei que foi votado na camara dos 
deputados e que depende do senado com a relação 
aos auxilios pa lavoura. Nunca o governo pensou em 
illudir a opnião com semelhante projecto, quer o 
gabinete passado quer o actual. 

Si não estivesse firmemente convencido de 
que deste projecto de lei, ou melhor desta lei 
mudificada, devem resultar vantagens para a nossa 
lavoura, o governo não apoiaria semelhante idéa. 

Portanto, a este respeito, digo sómente ao 
nobre senador – penso do mesmo modo que 
pensava d’antes, e só desejo tirar a prova da lei: e 
por isto pediria ao senado que activasse sen parecer 
sobre que, emquanto a pratica dos resultados não 
vier convencer-me do contrario, proval-as em 
qualquer opportunidade: a 1.ª é que esse projecto é 
efficaz, a 2.ª é que o Estado não é sobrecarregado 
de grande despeza, como geralmente se tem dito, 
por causa desse projecto, e tudu quanto disser 
respeito a auxiliar a lavoura. 

Sinto realmente que a opinião do nobre 
senador se ache corroborada pelas palavras 
proferidas por individuos muito respeitaveis da 
associação commercial da Bahia. Mas pedirei licença 
para divergir tanto da opinião do nobre senador, 
como daquelles illustres cavalheiros. 

O SR. JUNQUEIRA: – As companhias de 
aprendizes marinheiros. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – E’ possivle, e eu acredito que o 
governo não tenha de fazer grandes despezas com a 
fundação de semelhantes estabelecimen- 
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tos: porquanto, si até hoje sómente se têm apresentado 
13 senhores de escravos, reclamando a indemnização 
pelos ingenuos, é isto uma prova muito elquente da 
magnanimidade do coração brazileiro, e me faz crer 
que, sendo centuplicado semelhante numero, não nos 
acharemos em difficuldades, não teremos necessidade 
de fundar immediatamente estabelecimentos 
apropriados a tal fim; mas devemos por esta razão ficar 
desprecavidos de  recursos para em occasião 
opportuna, quando um  grande numero de ingênuos fôr 
entregue ao Estado, podermos providenciar... 

O SR. JUNQUEIRA: – E eu disse que votava 
pela verba. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...por isso que não penso que os 
arsenaes, só por si, sejam sufficientes para este fim? O 
numero de aprendizes nos arsenaes é muito limitado; 
depois, ha um facto intuitivo que se nos apresenta 
immediatamente: o que faremos nós dos ingenuos do 
sexo feminino? Não havemos de mandal-os para os 
arsenaes. 

Portanto, acredita que os arsenaes, como são 
actualmente as colônias orphanologicas (e sou grande 
partidário dellas), as colônias agricolas que se hão de  
fundar, todos esses estabelecimentos dispensarão por 
muito tempo a fundação de outros estabelecimentos 
especiaes para a educação dos ingenuos; entretanto, 
por este motivo não devemos estar desprevenidos. 

Em seguida o illustrado senador ilegível do 
contrato do paz, e S. Ex. estava tão prevenido, 
permitta-me a phrase, peço licença para empregal-a, 
talvez com o actual ministro da agricultura, que 
acreditou que a apresentação daquelle substitutivo era 
apenas para inglez ver:  tanto que suppoz que o 
projecto ainda estava na outra camara, quando já se 
acha nesta casa. 

A’ parte esta reflexão, direi ao illustrado senador 
que o substitutivo não podia conter todas as idéas por 
mim sustentadas,  quer naquelle edital a que S. Ex. se 
referiu, quer em discussão, por uma razão principal: o 
substitutivo devia deixar ao governo uma certa 
liberdade para só fazer questão daquillo que fosse 
essencial imprescindivel. 

O SR. JUNQUEIRA: – De accôrdo. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – O ponto a que se referiu o nobre 
senador foi, que se devia ter incluido a idéa de se 
fabricar o gaz com a materia prima nacional. Senhores, 
é este o meu pensamento, tanto que talvez o nobre 
senador não ignore que eu, não só já assisti aqui a 
experiencias feitas com o schisto ou turfa da Bahia, 
como S. Ex. denominou, seu e tambem ordenei que se 
fizessem experiencias em larga escala, porque o 
resultado que em pequena escala deu a experiencia 
feita foi tão vantajoso que duvidei que em  grande 
escala fosse identico. A nova experiencia ordenada 
deve verificar-se na cidade de Nietheroy; logo depois 
poderei firmar meu juizo sobre a materia. 

Mas, Sr. presidente, si as experiencias me 
falharem, si effectivamente se reconhecer que o 
emprego da materia prima nacional é muito  

mais dispendioso do que o do carvão de pedra 
apropriado e importado, com que direito vou impor a 
uma companhja que adopte a materia prima nacional? 
Para que ficar preso pela lei a essa condição? De certo 
que attenderei, si me achar em condições de o fazer e 
aceitarei a idéa do nobre senador. 

O SR. JUNQUEIRA: – Limitei-me a chamar a 
attenção de V. Ex. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Foi este o ponto em que me pareceu 
que S. Ex. havia tocado como que notando omissão no 
substitutivo. Que feitas as modificações, se considere 
desde logo approvado e contrato. S. Ex. chamou minha 
attenção para esta circumstancia e aconselhou-me que 
sujeitasse o contrato á approvação do parlamento. 

Sr. presidente, ha nesse substitutivo duas 
questões distinctas. Uma dellas é que se trata de um 
contrato existente, e que modificado no sentido 
daquellas bases, pro facto fica approvado. 

E’ meu pensamento, si a companhia aceitar as 
bases, contratar com ella. Sujeitar novamente esse 
contrato á approvação do poder legislativo, seria uma 
delonga, pedirei licença para dizer, superflua, por isso 
que não vou acrescentar nenhuma outra base, como 
expressamente está dito no substitutivo, alem daquellas 
que existem ao mesmo substitutivo e no contrato já 
celebrado. Si, porém, o governo fôr forçado a abrir mão 
desse contrato, chamar novos concurrentes e celebrar 
novo contrato, fica entendido, não terei duvida em 
aceitar para isto uma emenda do nobre senador, que 
esse novo contrato Será sujeito á approvação do poder 
legislativo. Ha portanto duas questões distinctas: uma é 
a approvação do contrato existente com as 
modificações do substitutivo, outra é a de um novo  
contrato, e neste ultimo caso o pensamento que tranluz 
do substitutivo é que esse novo contrato será 
submettido á approvação do poder legislativo. 

Senhores, com razão notou o nobre senador que 
o governo houvesse combinado na reducção da verba 
para o corpo de bombeiros. 

Não preciso fazer o elogio ao nosso corpo de 
bombeiros, os factos são mais eloquentes do que todas 
as minhas palavras, e é exacto que desejo dar grande 
desenvolvimento (e disto tenho dado provas na minha 
curta administração) a esse corpo: mas a razão porque 
combinei foi a seguinte. 

Na proposta de orçamento (e mesmo ha 
algumas verbas de despeza que se resentem desta 
minha maneira de pensar) confesso que arrisquei um 
pouco, mas arrisquei tendo sempre uma certa base, um 
certo fundamento. Foi assim, por exemplo, que a verba 
relativa a colonisação. de mil e tantos contos que era, 
passou a ser de duzentos e tantos contos; porque? Os 
nobres senadores já o disseram e é patente: em rigor 
eu não podia fazer isso senão contando com o 
patriotismo do parlamento, que havia de votar o credito 
necessario para a emancipação das colonias, e assim 
aconteceu.  

Quanto ao corpo de bombeiros, a razão foi esta: 
reuni na secretaria os directores das principaes 
companhias de seguro, e todos elles 
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sem discrepancia declararam-me, que estavam 
promptos a auxiliarem o governo no serviço da 
extincção dos incendios, quer creando uma companhia 
de voluntarios, quer fornecendo material, quer mediante 
uma contribuição que o proprio governo fixasse; 
levaram sua benevolencia a esse ponto. Não preciso 
dizer que não fixei  cousa alguma nem especifiquei o 
auxilio. Disseram-me que apenas queriam uma garantia 
em nossa legislação, para evitar aquillo que todo 
mundo sabe, a defraudação de seus interesses, e essa 
garantia era a lei de damnos e sinistros, que ainda não 
foi votada. 

Tenho, porém, esperança de que o senado, 
compenetrando-se da importancia dessa lei, ha de 
votal-a (apoiados); e, si o fizer, eu que tenho a palavra 
compromettida desses distinctos cavalheiros, estou 
persuadido de que poderei dar grande desenvolvimento 
ao corpo de bombeiros, com a verba reduzida como se 
acha. 

Dir-me-ha o nobre senador: «E si a lei não fôr 
votada?» Neste caso é certo que tenho errado o 
calculo, e então não duvidarei aceitar o 
restabelecimento da proposta; mas o illustrado senador 
deve reconhecer que, si concordei nessa reducção, não 
foi por desconhecer a immensa importancia, o serviço 
relevantissimo e indispensavel que presta ao 
commercio desta grande capital o corpo de bombeiros, 
e a necessidade de dar-lhe o maior desenvolvimento 
possivel: foi pelas considerações que acabo de expor 
ao senado. 

Senhores, o nobre senador occupou-se ainda do 
correio do Rio Grande do Sul. Eu já disse os motivos 
por que demitti o administrador: foi em virtude de officio 
do presidente da provincia, que não se occupava 
absolutamente do facto a que alludiu o nobre senador. 

Demitti o administrador pelo seguinte: primeiro 
por não ter a capacidade necessaria para exercer o 
cargo, conforme informou o presidente da provincia; em 
segundo logar pelas queixas freqüentes que alli se 
levantaram, pelos factos reconhecidos, pelo extravio de 
malas, pela demora e irregularidade na entrega da 
correspondencia; tudo attestado pela presidente. 

O SR. JUNQUEIRA: – V. Ex. mandou ouvir o 
accusado? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Esta informação dada pelo presidente 
da provincia, que pedia em conclusão a demissão 
desse administrador, não podia ser por mim recusada. 
Desde que o presidente era pessoa de minha 
confiança, eu não podia proceder por outra fórma. Por 
essa occasião o nobre senador empregou uma 
expressão, que apenas notarei porque estou bem certo 
de que não estava no seu proposito fazer-me allusões 
de especie alguma. S. Ex. disse que eu não teria a 
ousadia de demittir o presidente... 

O SR. JUNQUEIRA: –  Eu usei da palavra 
ousadia? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...como si se achasse em questão ou a 
pessoa do ministro ou a pessoa do presidente. Eu 
apenas noto a phrase, certo de que não foi sua 
intenção fazer-me allusão alguma. Eu em materia desta 
ordem cumpro o  

meu dever, e entendo que não ha ousadia deste que se 
trata do cumprimento de um dever. 

Sr. presidente, eu não conheço o facto de 
monopolio de carnes verdes na cidade de Santo Amaro, 
na provincia da Bahia. Não tive mesmo tempo de 
informar-me a tal respeito. E’ um assumpto que mais 
entende com a pasta do imperio de que com a 
agricultura, é assumpto meramente municipal e acerca 
do qual limito-me a dizer no nobre senador que para 
elle pedirei a attenção do meu illustrado collega do 
imperio. 

O nobre senador voltou á questão das docas. Sei 
que em um terreno desta natureza, terreno de 
intelligencia e interpretação de lei, não poderei com 
vantagem, e isso até em terreno nenhum, bater-me com 
S. Ex. Mas pedirei licença á S. Ex. para divergir de sua 
opinião, S. Ex. definiu o que era doca, deu a definição 
technica, e trouxe autoridades muito competentes em 
definições, muito principalmente a de Laurousse. 

Mas, Sr. presidente, não se trata exactamente de 
saber o que se chama doca no sentido propriamente 
material, si é ou não um espaço fechado. A lei, Sr. 
presidente, quando concedeu certos favores para 
construcções de docas, favores que estão 
especificados, que podem ser examinados e apreciados 
cada um por sua vez, não podia ter em vista esta 
execução material do que é propriamente doca. Uma 
das vantagens, ou antes as vantagens que a lei leve em 
vista attender, foram: primeiro, abrigo, facilidade de 
carga e descarga; segundo, facilitar o exame, 
inspecção, fiscalisação das rendas aduaneiras. Eis as 
duas vantagens que teve em vista a lei de 1869. 

Pergunto eu: havia necessidade, sómente para 
preencher a expressão – material – da lei, no porto de 
Santos, de fechar um espaço, que era perfeitamente 
dispensado em um porto abrigado, onde apenas se 
fazia preciso construir uma parte do que o nobre 
senador chamou doca, isto é, construir um caes, para 
nelle collocar os molhes, as pontes de descarga e 
construir os armazens? De certo que não. O legislador 
não podia, com a lei de 1869, ter em vista que se 
construisse necessariamente doca em um porto, onde 
bastaria construir um caes e todos os mais accessorios 
para preencher o fim da lei. Não podia ser este o fim do 
legislador. 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Sou obrigado a enumerar os dous fins 
da lei: 1º, facilitar a carga e a descarga: 2º, garantir a 
fiscalisação das rendas aduaneiras. 

Vamos ao 1º caso: vamos por partes: sejamos 
logicos. 

1º caso: Havia necessidade no porto de Santos 
de fazer-se uma doca para facilidade da carga e 
descarga? Não havia. Bastava o caes: porque o porto 
de Santos, como já disse aqui, é uma doca natural, 
bastava construir uma parte do que é propriamente 
doca: o caes e os molhes. 

O SR. JUNQUEIRA: – Então a legislação que 
rege o caso não é esta. 
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O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – E’ esta perfeitamente, vou mostrar ao 
nobre senador. Portanto, para que a lei fosse applicada 
ao porto de Santos, para que aquillo se tornasse uma 
obra em condições de preencher o mesmo fim que a 
doca material, bastava construir o caes, collocar as 
pontes de descarga e estabelecer os guindastes, e tudo 
estava preenchido. Vamos á 2ª parte que é integrante 
da lei. Qual é a 2ª parte? 

E’ a construcção de armazens nas condições 
prescriptas na mesma lei para percepção de taxas, etc., 
e finalmente, para melhor percepção de suas rendas. 
Podia-se ou não preencher este fim? 

Podia-se, e vai preencher. Logo como dizer, que 
o governo só podia applicar a lei ao porto de Santos si 
necessariamente mandasse fechar um recinto, que já 
era perfeitamente fechado? 

O SR. JUNQUEIRA: – Fechar não, fazer docas e 
armazens. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Sr. presidente, si em vez de quatro 
paredões póde-se fazer tres, dous, nem por isso a lei 
deixa de ser executada. 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – E’ isto que é a definição rigorosa, 
techica e material como deu o nobre senador. Mas é 
porque são construidas essas docas  em portos de rios 
onde não ha sufficientes condições de segurança: mais 
nada. Portanto. Sr. presidente, não vejo que nesta parte 
o meu illustrado antecessor que foi quem applicou a lei, 
não tivesse  procedido regularmente. 

E’ possivel, senhores, que se queira dar 
absolutamente outra intelligencia á lei, e que esta 
intelligencia possa ser aceita por alguns. Mas, 
senhores, a um estadista da ordem do nobre senador, 
um espirito de progresso, não é licito ficar adstricto 
absolutamente a uma intelligencia, que não cessarei de 
chamar material, desta expressão – doca... 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ litteral. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): –  ...porque, senhores, neste caso eu 
podia perguntar ao nobre senador: em que portos 
teriamos nós de applicar semelhante lei? Ter-se-hia 
feito a lei sómente para os portos como o do Maranhão 
e outros onde ha grandes differenças de nivel. 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – O espirito do legislador não podia ser 
etc. 

Attenda o nobre senador. A lei tratava de 
preencher dous fins notaveis, e pelo facto de não se 
cosntruir mais um paredão, deixava-se  de applicar o 
principio útil da lei no porto de Santos? 

Agora, outra questão, e estas segunda parte é 
por minha conta. Eu defendi, no primeiro caso o acto do 
meu antecessor, com que estou de accôrdo; mas no 
segundo a intelligencia foi dada por mim. 

Disse o nobre senador: «A província não póde 
contratar, e entre outras razões, porque o Código do 
Commercio impõe penas especiaes em taes e taes 
casos e a província não póde soffrer as penas, etc., 
etc.» 

Sr. presidente, sou leigo... 
O SR. JUNQUEIRA: – Não, não é. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): –...mas creio que não digo nenhum 
absurdo asseverando que o Estado, a província, a 
municipalidade, qualquer destas entidades póde 
contratar, commerciar, proceder da fórma que quizer. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não senhor, a lei não 
quer que sejam emprezarios. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Mas nós já temos o Estado emprezario 
da estrada de ferro D. Pedro II e conhecemos Estado 
que têm o monopólio do fumo e negociam em varios 
generos: uns em alcohol, outros em tabaco e 
outros...(Ha muitos apartes.) 

Mas a razão é bem simples: não é a província 
entidade quem vai pleitear em juizo  os seus diteitos ou 
responder pelas suas obrigações; quer o Estado, quer a 
província, têm representantes legitimos, legaes para 
estes casos. 

O SR. JUNQUEIRA: – E’ a mesma cousa. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – O Estado, pois, não podia faze uma 
concessão de semelhante natureza á provincia, e não 
podem terceiros, por contratos celebrados, subrogarem-
se nos direitos e obrigações da mesma provincia? Onde 
o inconveniente disto? não vejo nenhum. 

Agora tratemos das vantagens. 
Em primeiro logar, contrue-se a obra por preço 

inferior ao do orçamento das propostas, e por 
conseguinte poder-se-hão exigir taxas inferiores ás que 
consta das sommas propostas. 

Em segundo logar, lucra desse modo o 
commercio toda a differença que houver para menos. 

A provincia de S. Paulo não entrou neste negocio 
por especulação; entrou no intuito de assegurar 
vantagens ao commercio de Santos; e tanto, que foi um 
dos fundamentos que apresentou ao governo, afim de 
determinal-o ao procedimento que teve, foi o seu 
propósito de estabelecer taxas mui reduzidas. 

A’ vista destas vantagens acerdito que o acto 
praticdo pelo governo, quer pelo meu antecessor, quer 
pelo gabinete de 28 de Março, absolutamente não tem 
visos de illegalidade, mormente entedendo-se a lei 
como deve ser entendida por um espírito illustrado, 
como é o de V. Ex. 

Sr. presidente, eu aceito a emenda apresentada 
pelo nobre senador e por outros distinctos membros 
desta casa, relativa ao museu. 

Com effeito, o gabinete de physilogia do museu 
merece que façamos um pequeno sacrifício para 
conserval-o; somente eu pediria ao nobre senador que 
apresentar uma sub-emenda. Darei a razão. 
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No presente exercicio convem que seja 
applicada essa verba, porque no exercicio passado se 
relalizaram despezas com o gabinete de physiologia 
pela verba – Eventuaes. Em rigor póde ser isto 
contestado; eu desejaria nem mesmo incorrer em 
semelhante censura. Uma vez que o parlamento pelo 
seu voto reconhece a necessidade do serviço, eu 
pediria ao senado que o legalizasse no exercicio 
corrente. 

Passo a responder ao nobre senador pela 
provincia do Amazonas. 

Sr. presidente, não poderei dar a S. Ex. in 
formações muito desenvolvidas sobre as duas colonias 
a que se referiu, a dos americanos em Santarem, e a 
de Benevides. Sómente direi ao nobre senador o que S. 
Ex. sabe: nenhuma dessas colonias pertence ao 
Estado. 

Tive noticia da existencia da colonia dos 
americanos, mas confesso que nenhuma informação 
recebi da administração da provincia do Pará 
relativamente ao estado dessa colonia. 

A colonia de Benevides, que como já disse, não 
pertence ao Estado, foi fundada com o fim de recolher 
emigrante cearenses. Recebeu do Estado differentes 
subsidios; ultimamente, segundo me recordo, o 
presidente dessa provincia pediu ao ministerio da 
agricultura um auxilio; mas fui obrigado a responder-lhe 
que nenhum poderia prestar-lhe, por não ter verba para 
semelhante fim. O serviço dessa colonia, emquanto foi 
auxiliada pelo Estado, corria pelo ministerio do imperio; 
sei que por parte do presidente da referida provincia 
havia a intenção de transferil-a definitivamente para o 
Estado, e especialmente para o ministerio da 
agricultura. Isto, porem, não se póde fazer, até porque 
esse ministerio actualmente não possue recursos para 
manter a colonia. 

São estas as informações que, neste ponto, 
posso dar ao nobre senador. 

O Sr. Cunha e Figueiredo dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Da existencia dessa colonia a que se 
refere o nobre senador que me deu o aparte havia 
noticia; mas ultimamente no ministerio da agricultura 
não ha informações que chegassem ao meu 
conhecimento. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Benevides não 
recebe auxilios do Estado? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O presidente daquella provincia pediu 
ultimamente em auxilio de 20:000$ que não pôde ser-
lhe concedido. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Tem tido auxilios 
até hoje. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Será pelo ministerio do imperio, eu 
retiro-me ao da agricultura. 

Não tenho aqui a data; mas sei que pediu auxilio 
ao ministro do imperio. 

Mas, como o nobre senador sabe, a ser 
concedido esse auxilio, sel-o-hia pela verba – Soccoros 
publicos, que está sendo liquidada; e quanto 

ao ministerio da agricultura nenhum auxilio lhe foi 
prestado porque pedia 20:000$ e não havia verba. 

O nobre senador pelo Amazonas occupou-se do 
serviço dos esgoto de aguas pluviaes, e chamou a 
attenção do senado para um facto que realmente seria 
irregular, si elle se tivesse dado como S. Ex. suppõe. 

E’ certo, Sr. presidente, que na lei do orçamento, 
onde se tratou do contrato dos esgotos da aguas 
pluviaes, inseriu-se a condição de se harmonisar esse 
contrato com as posturas municipaes, relativas ao 
serviço a que o nobre senador alludiu, á abertura de 
ruas nesta cidade. 

Como devia o nobre senador prever, procurei 
cumprir o meu dever, entrei em negociação com a 
companhia, tratando de redigir as condições do novo 
contrato nesta parte, e querendo inserir outras que não 
foram aceitas sob pretexto de que a lei só se havia 
referido áquelle ponto. 

Mas quando buscava executar o que tinha 
contratado, verifiquei que não existe tal postura. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Não existe? 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura) : – Não senhor; ano existe approvada por 
nenhum poder competente. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Porque o Sr. 
Sinimbú oppoz-se aqui a que ella fosse approvada. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O senado comprehende que eu não 
poderia impor a um contratante aquillo que não é lei. 
Todas as providencias foram dadas, mas na occasião 
de concluir a innovação do contrato, verifiquei que não 
existe tal postura. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Estimo bem esta 
declaração. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Quando ao que se deve fazer, entendo 
que estando o parlamento funccionado, a elle cumpre 
resolver a questão. Não posso proceder por outra fórma 
senão appelando para o senado e pedindo approvação 
da postura que de sua votação pende, e que é uma 
medida de grande alcance. 

E não posso acrescentar senão que abundo nas 
idéas do nobre senador. 

Não é possivel que no tempo do maior calor, nos 
mezes de grande intensidade do verão, estejamos a 
abrir ruas em um solo artificial do qual exhalam-se 
muitas emanações, d’onde resultam o desenvolvimento 
de febres perniciosas e outras de identica natureza. 

Mas nada posso fazer, porque não hei de impor 
em um contrato o que não é de lei. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Tomo a liberdade 
de chamar a attenção do Sr. presidente do senado para 
esta declaração; a postura ahi está para ser approvada. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Com ilegívelção as escavações na 
cidade, alguma cousa que puder fazer hei de fazer. 
Este serviço é executado em virtude de varios contrato 
e o nobre senador póde ficar 
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certo de que ha de e fazer o que estiver no termos dos 
contratos. 

Quanto á abertura da rua no Cattete, essa rua 
preenche effectivamente o fim a que S. Ex. alludiu. Aberta 
a rua, com o concurso do ministerio da agricultura e do 
ministerio do imperio, far-se-ha immediatamente o serviço 
da canalização das aguas e portanto a dissecação do 
pantano que alli existe. E’ uma medida de hygiene publica 
e do grande alcance para os moradores daquelle bairro; 
seu fim é exactamente esse a que se referiu o nobre 
senador. 

Perguntou o nobre senador o que pretende o 
governo fazer do canal do Mangue. 

Primeiramente conserval-o. O governo não 
pretende mandar obstruir o canal. Em segundo logar 
reparar as obras que elli foram destruidas, não logo, 
porque talvez não chegue a verba e essa despeza foi 
orçada em 52:000$, mas limpar desde já o canal; 
desobstruil-o, reparal-o naquillo em que porventura não 
esteja em condições regulares. 

Para execução deste serviço já foram expedidas as 
ordens. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Agora? 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Foi antes do discurso do nobre senador; 
apezar da grande consideração que merece sua palavra, 
já tinha expedido... 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – O meu agora refere-
se á administração de V. Ex. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Foi na minha administração. Tratando-se 
do serviço de desobstrucção de vallas e rios e estando 
este serviço a cargo do ministerio da agricultura, e uma 
das clausulas para a concurrencia foi exactamente o 
serviço da desobstrucção do canal do Mangue. Verifiquei, 
porém, que a proposta mais vantajosa exigia somma 
superior aquella que o governo gastava no serviço por 
administração, e resolvi declarar sem effeito o concurso e 
mandar continuar o serviço por administração. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E fez muito bem, 
porque o serviço por administração estava sendo feito de 
um modo melhor do que por contrato. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Sou muito amigo dos serviços feitos por 
contratos, em concurrencia publica; mas desde que a 
proposta mais vantajosa era muito superior ao que o 
governo gastava por administração, entendi dever abrir 
mão do meu principio, e continuar o serviço por 
administração. 

Não sei si o nobre senador tratando da estrada de 
ferro de Bragança, referiu-se a alguma pretensão recente 
ou si a algum acto anterior. Sei que anteriormente 
apresentou-se uma pretensão relativa a essa estrada que 
foi indeferida mas ha talvez annos. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Não senhor. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Si ha alguma pretensão recente, apenas 
direi que.... 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – A lei provincial é do 
anno passado. 

O SR.BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ainda não chegou ao meu conhecimento, e 
quando chegar não terei duvida em examinal-a e tomal-a 
em devida consideração. 

Ha um outro ponto de que se occupou o nobre 
senador, o do assentamento de trilhos entre Benevides e 
um porto da provincia. 

Supponho que este serviço é inteiramente 
provincial, nada tem com elle o governo geral. Creio que S. 
Ex. referiu-se á despeza; mas talvez o governo então a 
fizesse pela verba de soccorros. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sim senhor. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Naquella occasião essas despezas si não 
eram inteiramente permittidas eram justamente toleradas; 
mas na actualidade não é possivel conceder pelo 
ministerio da agricultura este favor, porque não tenho 
verba por onde pague. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Eu sei disso. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Sr. presidente, passarei agora a responder 
ao nobre senador pelo Maranhão. 

Confesso que o começo do discurso de S. Ex. 
causou-me grande impressão. Acostumado a ver no nobre 
senador um luzeiro da nossa jurisprudencia e levantando-
se S. Ex. para arguir o ministerio da agricultura de uma 
illegalidade, confesso que a despeito do cuidado com que 
procedo nos meus acto, fiquei um pouco abalado, 
acreditando que antes eu do que o illustrado senador tinha 
errado. 

Mas, senhores, examinando novamente o meu 
acto, consultando os elementos que me serviram de base, 
vi que o nobre senador commetteu um pequeno equivoco. 

Sr. presidente, o decreto a que se referiu o nobre 
senador, foi expedido em virtude de autorização que tinha 
e ainda tem o governo, para medidas semelhantes 
adoptadas no correio geral do Imperio. 

Pareceu a S. Ex. que tendo eu exigido nesse 
regulamento ou nessas clausulas que acompanharam o 
decreto a que alludo, mais cem réis para o registro de 
objectos e cartas no correio, quando se pedisse o 
competente recibo, tinha exorbitado; mas não exorbitei. Sr. 
presidente, o acto que pratiquei está firmado exactamente 
em uma das disposições dictadas pelo nobre senador. 

Eu não sei de uma faculdade já caduca, usei de 
uma disposição permanente constante do decreto de 1844.

Esse decreto modificado em alguns pontos, está em 
pleno vigor em outros, e foi em virtude delle que alguns 
ministros reformaram o correio geral modificando o poder 
das cartas. 

No art. 268 desse decreto existem as seguintes 
palavras (lendo): 

«O governo está autorizado a elevar gradualmente 
o porte das cartas e mais papeis a ella sujeitos até 
equilibrar a receita com a despeza do correio.» 

Essa disposição está em vigor. E’ claro, Sr. 
presidente, que firmado nesse artigo, expedido em virtude 
de autorização legislativa, artigo que importa uma 
disposição permanente, eu podia fazer muito mais do que 
fiz. Foi firmado 
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neste artigo que meus dignos antecessores fizeram 
todas as seguintes reformas (lendo): 

«Sendo a carta simples de quatro oitavas 
taxadas em 60 réis, tem sido gradualmente elevada a 
80 réis pelo regulamento de 12 de Abril de 1866, e a 
100 réis pelo decreto n. 3675 de 27 de Junho de 1866.»

Foi em virtude dessa autorização a que me tenho 
referido que o regulamento de 12 de Abril de 1865 
estabeleceu a classe de cartas registradas mediante o 
pagamento de 200 réis além da taxa de seu respectivo 
porte; e em seguida outros actos da mesma natureza 
que não quero repetir para não fatigar ao senado. 

Pergunto eu agora: si em virtude de semelhante 
disposição, que não trato de indagar neste momento si 
é boa ou má, si deve ou não ser revogada, não podia o 
ministro da agricultura reformar o serviço concedendo 
muitas vantagens ao publico nos serviços do correio? 
Não podia razoavelmente exigir que o cidadão que 
quizesse ter um recibo da carta segura, ou do objecto 
registrado, para com elle saber si essa carta ou objecto 
foi entregue, não podia, repíto, firmado naquella 
disposição, fazer a exigencia que fez? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A lei de 1873 
destroe toda essa argumentação. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – De que trata a lei de 1873? Da reforma 
de repartições, ou cousa semelhante! Mas esse serviço 
não está em nenhum dos casos figurados na lei de 
1873, e é a autorização para elevar o porte das cartas 
gradualmente até equilibrar a receita com a despeza do 
correio. Não, é, portanto, para um caso dessa especie, 
que deve ser applicada a lei de 1873. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Que lei 
approvou o regulamento? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Que lei approvou o regulamento? Eu 
vou mostrar a V. Ex. que não havia necessidade de 
approvação; ella está expressa no proprio regulamento. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – V. Ex. ha de permittir que eu complete a 
minha argumentação. 

O aparte do nobre senador é de tal importancia, 
que eu não posso deixar de mostrar a S. Ex. que esse 
regulamento está completamente approvado pelo poder 
legislativo, ou como tal considerado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ah! 
considerado. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O decreto n. 399 de 21 de Dezembro de 
1844 diz (lê): 

«Em virtude da autorização concedida pelo art. 
29 da lei n. 317 de 21 de outubro do anno passado: 

«Hei por bem.... e mandar que o mesmo 
regulamento se ponha desde já em execução em todas 
as suas partes, sem embargo de ficarem dependentes 
de approvação da assembléa geral, aquellas de suas 
disposições que dizem 

respeito ao augmento do numero de empregados... 
vencimentos e aposentadorias.» 

Isto é, senhores, o regulamento ficou approvado 
em todos esses pontos, menos na parte a que me 
refiro: logo, esta parte está de conformidade com a lei; 
o regulamento foi expedido em virtude de autorização 
legislativa, e ao corpo do decreto se diz positivamente 
que só fica dependente de appovação da assembléa 
geral, a parte relativa aos empregados do correio, 
administrações provinciaes e vencimento; não está 
incluido ahi o art. 268, que diz o seguinte (lê): 

«O governo é autorizado a elevar gradualmente 
os portes das cartas e mais papeis a elle sujeitos, até 
equilibrar a receita com a despeza do correio.» 

E’ uma disposição permanente, é uma 
autorização que o governo tem todas as vezes que 
reformar o correio. 

Si ella é má, o poder legislativo que a revogue. 
Eis porque no decreto a que o nobre senador se 

referiu, fiz allusão ao regulamento de 1844: todos os 
meus antecessores têm reformado o correio. 

Si a disposição não é boa, que se revogue; mas 
o facto é que o meu acto é perfeitamente legal. 

Sr. presidente, o nobre senador denominou 
platonico o que eu disse em relação á catechese. 

Senhores, as idéas que tenho sobre este 
assumpto, já expendi em meu relatorio: desejaria poder 
pôl-as em pratica da maneira mais vasta possivel, mas 
sou obrigado a restringir-me aos recursos do 
orçamento. 

O SR MENDES DE ALMEIDA: – E’ a razão do 
governo, quando não quer fazer as cousas. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Perdôe-me V. Ex., eu já tenho feito 
alguma cousa. 

A todas as reclamações que me têm chegado 
para este serviço, tanto quanto me é dado, tenho eu 
attendido, quer para o Pará, quer para o Espirito Santo, 
que para Minas, já deliberando, já pedindo informações 
de cera ordem para ver si posso dar-lhe maior 
desenvolvimento; mas a verba obriga-me a restingir-
me. 

Ha, porém, uma parte do discurso do nobre 
senador, de que eu devo occupar-me com uma 
declaração formal. 

Parece-me que S. Ex. lembrou que eu deveria 
mandar buscar os padres que estão sendo expulsos de 
alguns Estados da Europa, principalmente da França, 
para virem occupar-se da catechese. 

Declaro ao nobre senador que tenho uma opinião 
inteiramente contraria. 

Emquanto for ministro, só empregarei em 
semelhante serviço os capuchinhos, que têm prestado 
muito bons serviços. 

E permittira o nobre senador que a minha 
franqueza va um pouco além. 

Ainda quando eu pudesse esperar algum 
beneficio da importação daquelles illustres sacer- 
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dotes a que o nobre senador se referiu, decididamente 
não os queria para o meu paiz. 

Sobre o porto do Maranhão. 
Este porto, Sr. presidente, precisa pela sua 

posição de ser conservado assiduamente. 
Este serviço esteve mais ou menos organizado 

alli, e por circunstancias que não vem ao caso 
desorganizou-se. 

UM SR. SENADOR: – Sem razão nenhuma 
justificava. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – E todas as informações que o governo 
obteve quer da capitania do porto, quer do presidente 
daquella provincia, quer dos representantes della foram 
que o porto se estava obstruido, que a sua occlusão era 
certa si não se occorresse quanto antes a este serviço. 
As informações eram unanimes e o governo accedeu 
na camara dos deputados a uma emenda para que se 
continue no serviço da conservação daquelle porto. 
Actualmente não posso dizer mais nada ao nobre 
senador senão que, votada a verba no orçamento eu 
tratarei de lavrar algum contrato para a continuação do 
serviço da desobstrucção. 

Si eu disse, e disse accidentalmente, que o porto 
do Maranhão se estava obstruindo, foi firmado nas 
informações a que alludi; não tive nenhum pensamento 
occulto a este objecto. 

A questão da navegação está dependendo hoje 
da camara dos deputados. Quando acontecer que o 
porto do Maranhão fique privado da escala da 
companhia de paquetes americanos, é sabido, e a 
commissão de orçamento do senado já emittiu seu 
parecer a tal respeito, que temos toda a probabilidade 
de fazer contrato com a companhia denominada do 
Canadá, que tambem communica com os Estados 
Unidos, e que esta linha tocará, porque será exigencia 
do governo, no porto do Maranhão. 

Não vejo portanto muito fundamento para que o 
nobre senador pelo Maranhão esteja assustado; eu 
pela minha parte garanto a S. Ex. si falhar a escala da 
companhia americana, não falhará a da companhia do 
Canadá, porque eu não celebro o contrato do Canadá 
sem a escala do Maranhão. 

Perguntou-me o nobre senador si o governo 
pretende pagar á companhia americana uma 
subvenção, havendo quem faça o serviço por menos; 
referiu-se S. Ex. á companhia do Canadá, porque a 
companhia brazileira não o faz por menos. 

A companhia brazileira exigiu 300 contos de 
subvenção; portanto mais – 100 contos –: embora o seu 
presidente me tivesse procurado e dito que não teria 
divida em aceitar 200 contos, o certo é que o pedido foi 
de 300 contos; e foi sobre este pedido que a 
commissão de orçamento da camara dos deputados 
deu parecer ou vai dar. 

Com relação á companhia do Canadá ilegível 
sas distinctas; embora a companhia do Canadá se ache 
em communicação com os Estados Unidos, o serviço é 
diverso. Debaixo deste ponto de vista qual é a razão 
por que o governo e naturalmente o senado entendem 
que se deve 

estabelecer uma linha de navegação directa com o 
Canadá? 

E’ para obstar o intermediario de nossos 
productos que vão ter ao Canadá, é para termos um 
consumidor directo. 

Eu entendo por isto que, admittida a necessidade 
de subvencionar duas linhas, ambas têm serviços 
diversos, distinctos e podem ambas subsistir. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu penso que 
uma neutraliza outra. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Sr. presidente, estou inteiramente de 
accôrdo com o nobre senador pelo Maranhão, quando 
chamou a attenção do governo para o serviço dos 
pharóes. 

Este serviço não está a cargo do ministro da 
agricultura, mas incontestavelmente é uma das 
primeiras necessidades de nossa navegação a creação 
de pharóes em nossas costas. 

Quando se tem 1.200 leguas de costa, 
importantes portos, atravez dos quaes se encontram 
muitos parceis, não ha duvida que é uma necessidade 
indeclinavel collocar pharóes por toda a costa. Estou 
inteiramente de accôrdo com o nobre senador; pela 
minha parte directamente nada posso fazer porque o 
serviço não corre por meu ministro, mas o governo 
pensa como eu e si mais não faz com relação a este 
serviço, não é porque não queira, é porque não tem os 
recursos necessarios. 

Si no orçamento do ministerio da marinha tivesse 
sido votada uma quota para este serviço, estou certo 
que seria immediatamente applicada. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – V. Ex. esquece 
que se votou um credito o anno passado para isso. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Votou-se o credito para a collocação de 
pharóes, os quaes vão ser collocados; mas esses não 
são sufficientes, são em numero muito limitado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. 
concorra para que o seu collega da marinha se arrisque 
um pouco para este, como V. Ex. se arriscou para outro 
serviço. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – E fui bem succedido porque o senado 
votou verba para a emancipação. 

Sr. presidente, tambem estou de accôrdo com o 
nobre senador no interesse que liga á hydrographia. Eu 
já tive occasião de me occupar deste serviço na camara 
dos deputados o anno passado, e sustentei alli a 
conveniencia, a necessidade de desenvolver-se a 
representação hydrographica. Alguma cousa se ha 
feito, mas para desejar; infelizmente, o serviço é de 
natureza tal que só póde ser desempenhado com 
grande dispendio. 

Tambem estou de accôrdo com o nobre senador 
no que diz respeito á carta do Imperio. 

S. Ex. que se occupa com grande proveito para o 
paiz deste assumpto, ha de ter, ao menos, idéa dos 
esforços que tenho feito para que se chegue ao fim 
desejado. 
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Sempre considerei, Sr. presidente, que o serviço da carta do imperio, em um 
paiz tão vasto, como o nosso, que não possue absolutamente carta nenhuma, era de 
primeira necessidade. Ma o senado viu que cheguei ao poder, quando não existia 
repartição da carta geral, não havendo um real na lei de orçamento com que 
podesse mandar restaurar esse serviço. Confesso-o no senado que alguns ida andei, 
por assim dizer, imaginando um meio qualquer, para obter, ao menos, um simulado 
de serviço, com o auxilio do qual não se perdesse o trabalho feito, sobretudo para 
que se pudesse formar no ministerio da agricultura uma carta chamada archivo, que 
em todo o tempo offerecesse material aproveitavel. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. arriscou-se pouco. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da agricultura): – Eu não podia 

fazer mais; com esse importantissimo serviço fasto mensalmente 150$, tirados da 
minguada verba das obras publicas. Mas porque? Porque tenho o auxilio do 
benemerito general Beautepaire Roham que trabalha gratuitamente, e de um habil 
engenheiro que serve da mesma maneira. Só e gratificado um desenhista. 

Mas poderia eu gastar 40 ou 60:000$, que são indispensaveis para 
restabelecer dividamente a repartição da carta geral do Imperio? Não; porque não 
tenho meios. Esse pouco que estou fazendo, dentro de algum tempo mostrará que é 
de muita importancia; assim o julgará quem precisar de qualquer informação, sobre 
os trabalhos geographicos que se tenham feito e que se precisem justificar. O nobre 
senador verificará o que estou dizendo, quando examinar a carta archivo a que me 
referi. 

Não posso ir além; e quando isto mesmo que tenho feito não sei como já não 
tem sido censurado como acto illegal. 

Tenho enthusiasmo por esses trabalhos, reconheço a importancia do serviço, 
pelo qual pugna o nobre senador. Mas por melhor que seja o meu desejo, por 
maiores esforços que faça para desempenhar a ardua missão que me foi 
commettida, acho-me inteiramente tolhido e impossibilitado por me faltar dinheiro. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. tem dinheiro para outras cousas. 
O ST. BUARQUE DE MACEDO (ministro da agricultura): – Quando entrei 

para o ministerio achei todos os serviços contratados, não podia deixar de 
desempenhal-os. Uma ou outra cousa insignificante apenas se póde fazer; como o 
serviço do museu, cuja importancia é, mais ou menos, equivalente a qualquer outro 
melhoramento de igual ordem, de que se não possa prescindir, por se referir a 
instrucção. O que havia era a preferencia entre uns e outros serviços. Não teria 
duvida em aceitar qualquer emenda que me désse folga para fazer alguma cousa 
mais desembaraçadamente no serviço da carta geral. Ahi fiz o mais que se podia 
fazer, não querendo violar a lei, nem vir curvar a cabeça no parlamento, ante uma 
censura fundada. Apenas, como já declarei, pude distrahir   

da verba de obras publicas essa 
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O SR. BUARQUE DE M

satisfiz os nobres senadores q
quanto minhas forças permittira
possiveis para cumprir o meu dev

Foi igualmente. lida, apoia
 

Sub-em
 
« Acrescente-se a clausula
O SR. JOÃO ALFREDO

ministra da agricultura, alterando
no serviço dos correios do Imper

Esta opinião que formei lo
senador pelo Maranhão, juiz 
principalmente em assumptos de

Acabo de ouvir com a 
ministro defendeu esse acto, e a
que durante o seu discurso fui lev

Primeiramente, o nobre 
autorização legislativa transitor
permanente, que illegalmente o g

O SR. MENDES DE ALME
O SR. JOÃO ALFREDO:

governo, em 1843, autorizado a 
este fim por mais um anno a facu
usou dessa autorização em 1844
elevar gradualmente os portes
equilibrar a receita com a de
Dezembro daquelle anno. 

De uma autorização, que
sómente, note-se bem isto, tirou 
foi buscar o nobre ministro da ag

O SR. BUARQUE DE MA
taxas; o que fiz de accôrdo com a

O SR. JOÃO ALFREDO:
preços.  



Sessão em 13 de Setembro                                                              149

Em 1873 votou-se no parlamento uma 
disposição que o nobre ministro conhece e que devia 
respeitar, para que se considerassem caducas todas as 
autorizações ao um de dous annos. Si essa disposição 
obriga a respeito de autorizações conferidas 
directamente pelo poder legislativo, o que se dirá a 
respeito de autorizações que o governo deu a si 
proprio, exorbitantemente, embora dando-lhes o 
caracter indevido de permanentes? 

Maior supreza, porém , Sr. presidente, tive ao ver 
o nobre ministro, mal collocado no terreno da 
legalidade, procurar justificação que a um homem do 
seu espirito e illustração não é licito empregar. 

pretende o nobre ministro que a elevação das 
taxas  no tempo em que nos achamos, tenha o effeito 
do augmentar a receita e equilibral-a com a despeza do 
nosso correio. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não elevei as taxas; diminui até muitas. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E' a segunda vez que 
o nobre ministro diz a mim que o seu decreto não 
elevou as taxas: mas em resposta ao nobre senador 
pelo Maranhão declarou que fundara-se para expedil-o 
na autorização que, segundo lhe parece, permitte 
eleval-as; e é innegavel que as elevou 
confessadamente; 1º, quanto ás pequenas 
encommendas e amostras de mercadorias, estatuindo 
de mais a mais o registro obrigatorio; 2º, quando ás 
assignaturas, cuja annuidade era de 20$ e passou a ser 
de 24$000. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Ratifiquei o que estava já em vigor. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O decreto, que não 
tenho presente, diz precisamente que são elevadas de 
20 a 24$ as assignaturas do correio. Quer em um, quer 
em outro caso, o nobre ministro elevou as taxas e, si 
não elevou, qual é a autorização a que soccorre-se 
para seu decreto? 

S. Ex. Fundou-se, e esta é a base de sua 
argumentação, em um autorização que diz ter o 
governo para elevar as taxas até ao ponto de equilibrar 
a receita e despeza do correio. 

Si não elevou não podia usar dessa autorização 
e, si usou della, porque de feito elevou as taxas, já vê o 
nobre ministro que não tem desculpa, que suas 
palavras não o defendem de haver que á illegalidade, e 
me permittirá dizer que á illegalidade juntou ainda um 
erro economico, que ao nobre ministro não era licito 
commetter. 

Quem neste tempo ignorará que um dos meios 
mais importantes de augmentar a receita do correio é 
reduzir as taxas? Esse é o facto constante; para ahi se 
encaminham todos os governo e me bastará citar 
poucos exemplos. 

E' sabido que, quando a Inglaterra reduziu a taxa 
das cartas a um penny, a correspondencia tomou tal 
desenvolvimento, que em uma das estações onde todo 
o serviço se fazia por um só postigo, foi preciso 
abrirem-se immediatamente no primeiro e no segundo 
dia, seis e sete postigos; e no ultimo quarto de ilegível, 
o proprio  

diretor viu-se forçado a improvisar um oitavo postigo, 
para receber as cartas, satisfazendo assim ao grande 
aumento de concurrentes. 

E' certo que a receita não deu, durante algum 
tempo, para as despezas, mas verificaram-se grandes 
vantagens para a civilisação e desenvolvimento do 
commercio, e póde-se dizer que tal reforma foi o ponto 
de partida para o desenvolvimento do correio inglez. 

Si em occasião difficil, procurando fazer rendo 
por todos os medos, a França em 1871 elevou as taxas 
das cartas e outros objectos, os factos vieram logo 
provar a conveniencia de reconsiderar a medida e por 
decreto de 16 de Abril de 1978 foram de novo reduzidas 
as taxas, manifestando-se depois grande saldo. 

Sendo a aspiração geral a diminuição das taxas, 
é de admirar que o nobre ministro, illustrado como é, 
nos venta dizer que serviu-se de uma autorização 
caduca para conseguir o fim de equilibrar a receita com 
a despeza do correio. 

Perdòe o meu nobre com provinciano, as razões 
de S. Ex. não procedem, nem quando á legalidade, 
nem muito menos quanto ao fim que S. Ex. queria 
attingir. 

O SR. JAGUARIBE: – Quanto ao fim são contra-
producentes. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, já que 
comecei por este ponto, para responder 
immediatamente ás proposições do nobre ministro que 
não me satisfizeram, permitta S. Ex. que me occupe 
tambem do estado do nosso correio. 

Senhores, todos nós sabemos que se tem 
procurado as aptidões, e por parte do governo não 
houve o desejo de encontrar funccionarios que 
quizessem e pudessem desenvolvel-o; ao contrario as 
condescendencias, tão usuaes entre nós, fizeram com 
que nunca o correio se collocasse a altura de satisfazer 
as necessidades do publico... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ...e estas condições 

peioraram, depois que o governo consentiu que a 
politica entrasse nesse ramo da administração que 
dever ser completamente neutro. Apoiados.) 

Não ha meio de ter bom correio e de fazel-o 
render senão pela fidelidade, pontualidade e frequencia 
nas viagens, relativamente aos papeis que correm 
pelas suas diversas estações: mas o que se tem visto? 

No Rio Grande do Sul o presidente da provincia, 
desrespeitando as competencias estabelecidas por lei, 
o que é vezo desta situação, entendeu que o 
administrador do correio, funccionario contra o qual não 
se articulou ainda nenhum facto, nenhuma censura 
fundada, não devia ter o direito de propor o pessoa de 
sua confiança; quiz arredar aquelle funcionario e 
arrogar-se o direito de propor o pessoal de sua 
confiança; quiz arredar aquelle funccionario e arrogar-
se o direito de escolher os agentes, com que fins nós o 
sabemos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Dando uma 
lição ao ministro. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O que fez o governo 
em taes circumstancias? E vez de dizer ao presidente 
que se contivesse dentro da competencia legal, e que a 
confiança politica que elle    
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inspirava não chegava até ao ponto de fazer do ministro 
testa de ferro de seus odios, de suas pretenções 
desarrazoadas, collocou a questão no terreno da 
confiança, e o administrador de correio, contra o qual, 
repito, nenhuma queixa tenho ouvido articular, sómente 
porque não queria prestar-se a indicar para agentes os 
individuos da parcialidade do presidente, foi desfeiteado 
por este e demittido pelo governo. 

Todos nós conhecemos o que se passa nas 
provincias: – reacção completa quanto aos agentes do 
correio, nomeações politicas e, o que é mais, senhores, 
os factos denunciados ao governo pelos canaes 
competentes não são remediados. Já se deu o caso de 
serem violadas as malas, e, quando o administrador do 
correio pedia providencias ao presidente, dizendo que 
estava impossibilitado de remetter a correspondencia 
para certos e determinados pontos, o presidente 
limitava-se a responder: «Não mande mata por 
emquanto, até que se tomem providencias... 

O SR. BARROS BARRETO: – Mande só a 
correspondencia official. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – ...mande só a cor-
respondencia official», e as providencias nunca foram 
dadas. E' facto que se passou em Pernambuco; e 
consta do expediente publicado não só a reclamação 
feita pelo administrador, como essa resposta que de 
certo não faz honra ao presidente daquelle tempo. 

Não é possivel que o nobre ministro consiga que 
o correio inspire fé e augmente sua receita, quando ha 
factos dessa ordem, e quando não apparecem as 
providencias energicas que não se deveriam demorar. 
Ignora tambem o nobre ministro esse facto de que lhe 
dou conhecimento agora? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – E' a primeira vez que ouço fallar nelle. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Entretanto appareceu 
nos jornaes e foi revelado na tribuna da camara dos 
Srs. deputados pelo ex-presidente de nossa provincia. 

Já vê que eu tenho sempre razões de queixa, 
porque o governo não lê, não sabe. E V. Ex., Sr. 
ministro da justiça, que tem todos os meios de ouvir e 
ver o que se passa neste paiz... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Já 
estou com medo... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – ...V. Ex. que tem to-
dos os meios, até os da policia secreta, não póde 
informar estes factos a seu collega? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Esse facto não se passou em minha 
administração. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O honrado mi-
nistro da justiça ignora que na provincia da Bahia haja 
empregados que não sabem ler nem escrever, e por 
isto se conserva em Alagoinhas um agente do correio 
que não sabe ler. 

O SR. JAGUARIBE: – Este não será votante? 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Tome nota disto o 

nobre ministro, e diga-me si haverá mais alguem que 
queira mandar uma carta para Alagoinhas.

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Tem-se 
publicado isto, e elle ainda não foi demittido e nem se 
examinou. Quem quer sua carta vai ao correio ver si 
ella alli se acha, e tira-a. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Este serviço, Sr. mi-
nistro, não é politico (apoiados), é um serviço que 
reclama a attenção de V. Ex. e de todos os cidadãos 
que sabem o que importa para todas as nossas 
relações um correio bom e fiel. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Um em-
pregado que não saber ler nem escrever não póde 
servir em nenhum correio. 

O SR. JAGUARIBE: – E' preciso que não sejam 
só os amigos do governo que possam servir-se do 
correio. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Ora, o nobre ministro 

é pernambucano, conhece a provincia e deve amal-a 
tanto como eu, e é mais capaz de bem servil-a do que 
eu sou; o nobre ministro portanto deve reconhecer que 
não é possivel que continue o correio de Pernambuco 
no estado em que se acha. Outr'ora foram iniciadas 
algumas providencias; tudo parou. O correio continúa 
em uma casa imprestavel, V. Ex. o sabe, em um bairro 
improprio; o serviço faz-se do peior modo, não por 
culpa da administração, mas porque lhe faltam os 
meios. 

Assim, por exemplo, dá-se para o serviço de 
transporte de malas, por meio de estafetas, que lá 
andam a pé, quantia que quasi sempre é a metade, 
pouco mais ou menos, da que se dá para a Bahia, e a 
quinta parte da que se dá para S. Paulo, Minas e S. 
Pedro do Rio Grande do Sul. 

O SR. JAGUARIBE: – Por lá os estafetas andam 
a cavallo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Como se faz o 
serviço do correio de Pernambuco, em grandes linhas, 
algumas extensissimas? Partem homens a pé, 
carregando ás costas malas de 20 kilogrammas e têm 
de fazer, em prazo breve, viagens redondas, ida e volta, 
de 200 e mais de 200 leguas. 

O SR. BARROS BARRETO: – Têm de andar 10 
leguas por dia. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. comprehende 
que esses homens cançam e adoecem, dando logar á 
incerteza das viagens; tambem não podem levar toda a 
correspondencia, e d'ahi resulta que se remettem cartas 
e pequenas encommendas por portadores particulares, 
que em muitas localidades são individuos que se 
entregam exclusivamente a esta profissão com prejuizo 
do correio, e tudo isto por não se haver ainda 
organizado um serviço como deve ser. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 

Organizar melhor, embora gastando mais. 
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O SR. JOÃO ALFREDO: – Acredito que no 
dia em que o correio inspirar confiança pelo lado 
da fidelidade.... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ... e houver 

pontualidade e promptidão no serviço, nesse dia a 
receita ha de dar para todas as despezas. 

O nobre ministro sabe que a praça do 
Recife é sem duvida nenhuma a primeira do norte, 
e aspira ser a segunda do Imperio. Entretanto é 
exactamente alli que o serviço do correio está 
mais constrangido e mais acanhado, sendo alias 
tão extensas e importantes as relações com o 
estrangeiro e as outras praças do Imperio. Quanto 
ao serviço que se faz no interior da provincia, são 
geraes as queixas, e mais augmentarão si o nobre 
ministro consentir que os presidentes continuem a 
demittir e nomear os agentes do correio, como si 
fossem subdelegados. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – E' 
uma cousa má, mas o mal não é d'agora. Sou o 
primeiro a reconhecer que não devem ser 
empregados de confiança politica. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 

Tambem me queixei disto em outros tempos. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Razão de 

mais para melhorar agora. 
(Ha outros apartes.) 
O SR. JOÃO ALFREDO: – O nobre 

ministro annunciou reformas com o fim de facilitar 
os saques postaes e remessa de objectos; mas 
tudo entre nós é timido, acanhado e até contra-
producente. 

Eu não quero esprair-me mais sobre este 
assumpto; o nobre ministro tem todos os meios de 
saber e ver, e não é hoje objecto de segredo a 
organização deste serviço. 

Recommendo ao nobre ministro os 
trabalhos feitos ultimamente na França, pelo 
ministro dos correios e telegraphos, o Sr. 
Cochery. 

Vamos cuidar seriamente disto, senhores, 
porque é impossivel que o correio geral do Brazil 
continue a ser o que é. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Passo a 

occupar-me de um ponto que tem para a 
navegação geral do mundo, para o Imperio e 
especialmente para a provincia de Pernambuco a 
maxima importancia, o melhoramento do porto 
desta provincia. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Recordarei em 

poucas palavras os antecedentes da questão. 
Organizaram-se companhias com o fim de 
melhorar o porto e estabelecer docas no Recife. 
Queria-se dar muita pressa á resolução deste 
negocio. O espirito publico de minha provincia, 
desde o  

 

homem mais ignorante até o mais bem avisado, 
todo elle resistia... 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ... a semelhante 

pretenção; todos nós vamos que isto era um 
grande erro. A questão veiu para o parlamento e 
encontrou sempre opposição nos 
pernambucanos. Foi para o conselho de estado e 
é notavel o parecer do nosso illustre 
comprovinciano o finado Marquez de Olinda... 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ...como aquelle 

espirito lucido adivinhou todas as boas razões que 
um profissional teria para combater semelhante 
projecto. (Apoiados.) 

Posteriormente diversos pernambucanos, o 
Sr. conselheiro Theodoro Machado, o meu nobre 
amigo o Sr. Barros Barreto e eu, sendo ministros, 
resistimos muito em nome da opinião da nossa 
provincia, aos estudos que se fizeram aqui e até 
ao parecer do celebre Hawskshaw, baseado nas 
informações que os pretendentes lhe levaram a 
Londres. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Por fim, quando 

se nos dizia: quereis vós saber mais do que 
Hawskshaw? pudemos obter que viesse elle em 
pessoa examinar a questão, compromettendo-nos 
a aceitar como definitivo o que decidisse. 

Veiu a grande celebridade dar razão ao 
juizo de todos os pernambucanos, á impugnação 
constante que todos nós faziamos. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – O Sr. 

Hawskshaw condemna o projecto das docas. O 
nobre ministro sabe perfeitamente que seu plano 
é differente. Para o serviço da carga e descarga 
elle aproveita os caes que o provincia tem feito, e 
que precisarão ser reforçados. Si dentro das 
aguas dos rios Capibaribe e Beberibe já ha uma 
doca natural, para que conceder vantagens 
naturaes e emprezarios que, aproveitando-se 
dellas, gravarão immensamente o commercio da 
provincia? 

O que fez entretanto o nobre ministro? 
Entrando para o ministerio, S. Ex., profissional 
distincto, S. Ex., que tem acompanhado esta 
questão, expede um aviso á Associação 
commercial de Pernambuco, apresentando um 
projecto de docas segundo a opinião de 
Hawskshaw, isto é opinião exactamente contraria 
ás docas. Confesso que fiquei sorprendido; e, si 
não conhecesse o caracter sisudo do nobre 
ministro da agricultura, acreditaria que S. Ex. fez 
aquillo que o meu nobre collega e amigo, senador 
pela Bahia, diria ser um espalhafato para inglez 
ver. 

Pretende o nobre ministro, apoiado em um 
parecer que aliás lhe é contrario, estabelecer 
docas, onde a autoridade, chamada para decidir a 
questão, disse que não se podia fazel-as, que não 
eram necessarias. 
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A plantação da canna e o fabrico do assucar, em tal 
proporção que resultou para o Estado um accrescimo 
constante de receita na impoetancia de tres mil contos, 
ou 2.400:000$ si deduzirmos a garantia de juros que 
elle paga. 

Ora, vale bem a pena pagar 600:000$ por anno 
para tirar um lucro de 2.400:000$000. Que o facto 
proveiu só e esclusivamente da estrada de ferro, 
demonstra-se com a seguinte observação: em todos os 
outros pontos da provincia, em logares muito mais 
ferteis, a safra de assucar tende sempre a diminuir, e 
ella cresceu e continúa a crescer na zona atravessada 
pela estrada de ferro. 

Ora, senhores, para negocios desta ordem é 
que devemos ter coragem, porque isso quer dizer 
despeza que será muitas vezes remunerada; é negocio 
de 400%. 

Tenho duas idéas que me preoccupam 
constantemente: a instrucção profissional e as 
facilidades de communicação. Ellas hão de resolver o 
nosso problema economico (apoiados), e para isso 
deve o governo ter a maior coragem. 

O ensino profissional, o nobre ministro por sua 
parte póde promovel-o, porque tem em sua pasta as 
industrias, e ellas já existem, precisam sómente de 
animação, de melhores processos, de machinas, e da 
instrucção necessaria para empregal-as. 

Quem, por exemplo, penetra na provincia de 
Minas Geraes, – e aqui declaro que eu comecei a 
comprehender a grandeza do Brazil, depois que vi as 
provincias do Pará e de Minas Geraes – quem penetra 
naquella provincia encontra um povo mais economico 
do que o geral dos brazileiros, com muita materia 
prima, e facilidade de motores para as machinas, com 
industrias já creadas, como por exemplo a dos tecidos 
de lã e algodão, que são magnificos. 

A causa principal da riqueza de Chicago, a 
rainha dos lagos nos Estados-nidos, foi a idéa feliz que 
occorreu a um americano. Tratava-se de augmentar a 
producção do milho diminuindo-lhe a despeza de 
transporte, e disse o espirituoso economista: – 
«Quereis expedir em um só barril 10 ou 12 sacos de 
milho? Nada mais facil. Convertei-os em uma 
substancia animal. O que é por exemplo um porco? 
Dez ou doze sacos de grão sobre quatro pernas. O 
milho encarna deste modo: o porco come o milho, o 
homem come o porco.» 

Na provincia de Minas, senhores, temos além de 
muitas outras mais importantes, estas mesmas 
condições de prosperidade, e podemos aproveital-as 
com tanta vantagens como aquella cidade do Oeste 
dos Estados-Unidos. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nosso milho é muito 
melhor do que o dos Estados-Unidos. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – De feito as industrias 
precisam sómente de animação; ellas já estão creadas. 
Como é, pois, que o governo crusa os braços diante 
dessa riqueza, e despresa todos os meios verdadeiros 
e efficazes de augmentar nossa receita, e livrar-nos de 
um deficIit que erradamente se quer afstar por meio de 
córtes, onde córtes nunca se deveriam fazer? 

Temos necessidade urgente de facilitar o 
transporte; entretanto, senhores, quando olho 

Para a estrada de ferro do Recife a S. Francisco, tenho 
o maior pezar, sinto verdadeira indignação vendo o que 
se tem feito, e está se fazendo a respeito do 
prolongamento. 

Neste ponto digo com toda a segurança: o nobre 
ministro sabe perfertamente o que se passa, o que se 
tem feito e o que se está fazendo; e eu o conjuro para 
que dê remedio energico áquillo que me oarece 
escandaloso. Basta dizer que perto de 5.000:000$ 
estão consumidos, e não há um palmo de trilho, porque 
os empreiteiros altamente protegidos e muito influentes 
têm procurado tirar lucros de todos os fornecimentos, 
de todas as obras faceis, deixando as obras d’arte com 
tal desdem, não tem outro nome, com tal desprezo 
pela opinião publica, que citarei um facto caracteristico. 

Começou-se uma ponte provisoria sobre o Rio 
uma, emquanto chegasse o material mandado vir de 
fóra. Pois, senhores, chegou todo o material, e a ponte 
provisoria não estava concluida. 

As obras estão todas atrazadas. 
O que os empreiteiros fazem com muito 

interesse é transportar todo o material da linha ferrea e 
da linha telegraphica, porque recebem 50 e tantos mil 
réis por tonelada, e isto contra o pagamento depois da 
collocação nos pontos em que têm de ser empregados. 

O que os empreiteiros querem é comprar e 
depositar os dormente antes de tempo, porque têm 
com isso mais de 2$600 de lucro em cada um. Esses 
dormentes vendem-se nas férias de Pernambuco de 
400 a 700 rs., e os empreiteiros os fornecem em 
virtude do contrato na razão de 3$300. E’ por isso que 
se tem fornecido mais de em mil, não havendo ainda 
um plamo de trilhos assentados; amontoam esses 
dormentes, que lá estão sujeitos ás intemperies, e 
estragando-se pela falta de abrigo, que o contrato 
exige. 

O SR. JAGUARIBE: –  Depois vem o incendio 
consumil-os. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Era mais natural que 
esses dormentes estivessem nos pontos em que 
deviam ser collocados, isto é, perto de Palmares, na 
primeira secção; mas foram collocados á grande 
distancia, perto das mattas com o maior desprezo do 
que dispõe o contrato. Este manda que tanto os trilhos 
que têm de ser empregados na estrada, como os 
dormentes, sejam abrigados convenientemente e 
empilhados conforme as regras estabelecidas, mas por 
falta de execução, nesta parte, os primeiros estão 
ficando tortos e enferrujados, e os outros apodrecidos. 

Isto, senhores, eu vos tinha dito o anno 
passado, guiado por informações fidedignas, mas, para 
maior segurança, fui ver por mim mesmo, foi um dos 
primeiros cuidados, quando cheguei á provincia de 
Pernambuco, emprehender uma viagem de muitas 
leguas para ver com meus olhos, e o que vos digo é o 
resultado de minha observação pessoal. 

O contrato é eito por unidade de preços; e os 
empreiteiros fazem sómente o serviço facil, o trabalho 
de transporte e de fornecimento, que 
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lhes deve dar lucro immediato, desprezando o mais, e 
adiando assim indefinidamente o trabalho que urge 
estabelecer. 

O leito da estrada, feito por partes destacadas, 
está se estragando e ha de precisar de sérios 
reparos; e no emtanto nenhum trilho se póde lançar 
sobre esse leito porque nem ao menos pontes 
provisorias foram feitas, e as pontes effectivas ou 
permanentes lá estão com 2 ou 3 trabalhadores. 

A passo que assim se procede a respeito das 
obras, note o senado qual é o pessoal que o governo 
lá tem para fiscaliza-as. 

E' um pessoal com que se despende de 250 a 
300 contos por anno, e que ha de custar ao Estado 
6.000:000$ si as obras continuarem com a demora 
com que têm ido até agora. 

Neste ponto chamo a attenção do nobre 
ministro para factos que não podem deixar de ser 
reprimidos. O nobre ministro indague e ha de achar 
individuos, que S. Ex. conhece e cujos nomes não 
quero declinar aqui, em verdadeiras sinecuras 
ganhando 200 e 300$ por mez, sem outro trabalho 
senão apparecer pelos armazens, olhar para aquillo, 
e retirar-se para casa. O nobre ministro ha de ver que 
mais de um individuo tem sido empregado nessa 
repartição chamada de fiscalisação de obras – do 
prolongamento da estrada de ferro, em trabalhos que 
outr'ora se faziam no tempo do Sr. Ewbank da 
Camara por 150$ mensaes, e que hoje custam  8$ 
por dia, o que quer dizer 240$ por mez. 

Tudo vai assim; o governo tomou uma 
resolução, a respeito da qual eu tivera a iniciativa, 
mandando parar os trabalhos do prolongamento da 
estrada de ferro em Garanhuns, e dando-se em 
conpensação a estrada da Victoria. 

Ora, nada mais natural do que dispensar o 
pessoal empregado na secção que se supprimira no 
prolongamento além de Garanhuns; mas inventou-se 
uma cousa chamada secção intermediaria, e este 
pessoal, sem cousa nenhuma fazer, lá continúa 
vencendo o mesmo dinheiro que venceria si estivesse 
em trabalho effectivo. 

Eis aqui, senhores, o que nos faz mal. Eis aqui 
onde se deve fazer a correcção, a emenda de nossos 
erros com toda a severidade; eis aqui por onde se 
escôam centenas e centenas de contos que uma 
administração vigilante e economica aproveitaria com 
muita vantagem em trabalhos urgentes, 
absolutamente necessarios ao nosso 
desenvolvimento. 

Eu não direi da tribuna tudo quanto sei a 
respeito desta estrada; digo sómente que sei tanto 
quanto o nobre ministro, e pois o  nobre ministro está 
tão habilitado, mais habilitado do que eu, porque 
dispõe de outros recursos para providenciar 
energicamente, e acabar com aquelles escandalos 
que nos fazem vergonha. 

Uma administração que assim procede, não é 
digna de um paiz nas condições do nosso, nem póde 
ser tolerada pelos honrados cidadãos que nos 
governam. 

Ora, estamos gastando só no prolongamento 
da estrada de ferro de Pernambuco 30% do valor das 
obras, com aquelle exercito de engenheiros que lá 
está no serviço da fiscalisação. 

Quando despendemos com a fiscalização de 
outras obras em todo este Imperio? Tudo isto, 
senhores, custa mais que a organização definitiva de 
um corpo de engenheiros civis. E ainda o nobre 
ministro nos diz em seu relatorio que não póde tental-
a porque os meios não permittem. Quer dizer que em 
vez de despeza menor com um corpo de engenheiros 
civis, que teria responsabilidade e estaria mais 
habilitado para desempenhar este trabalho, preferem-
se commissões enormemente lucrativas, porque 
servem para o arranjo de afilhados. 

Sr. presidente, tenho tambem uma observação 
a fazer a respeito das docas de Santos. 

Não acompanho o meu honrado collega e 
amigo, senador pela Bahia; entendo que o governo 
estava no seu direito; entendo que o governo estava 
no seu direito, fazendo a provincia de S. Paulo a 
concessão de que se trata. 

Que o governo podia considerar o perto de 
Santos capaz de admittir docas, e que era caso de 
concessão, nos termos da lei de 13 de Outubro de 
1869, provou-o bem este facto: durante o ministerio 
do Sr. Visconde de Itaborahy, autor da lei, foi que se 
fez a concessão a diversos cidadãos para alli as 
construirem. 

O nobre senador pela Bahia definiu 
perfeitamente o que é uma doca. 

Primeira doca não foi senão uma bacia 
fechada com capacidade para carga e descarga facil 
dos navios, com armazens construidos em terra, 
grandes depositos, facilidade de transporte, economia 
e segurança na guarda e conservação das 
mercadorias, etc. 

Mas o desenvolvimento deste serviço trouxe 
uma distinção importante. Na doca convem attender a 
duas ordens de condições; umas são materias e 
referem-se aos trabalhos de construcção e 
conservação; e outras são juridica economicas. As 
vantagens que prestam as docas podem ser obtidas, 
ou se trate de um porto, de um ancoradouro artificial, 
ou se trate de porto que já exista, nem só nos mares, 
como até em rios. 

Em Londres o regimen das docas abrange 
diversas especies de estabelecimento. Além das 
docas propriamente ditas, existem os vohurces ou 
caes legaes, que têm por bacia o Tamiza, e 
receberam aquella denominação porque foram 
construidas mediante autorização da corôa, ou em 
virtude de acto do parlamento. 

Diversos outros estabelecimentos de menor 
importancia, porém em maior numero, completam o 
systema, para facilitar o regimen adoplado.  

Todos esses estabelecimento estão incluidos 
no regimen das docas. Têm o privilegio de emittir 
carrants, que constituem um meio de mobilisar os 
grandes capitaes empregados nas mercadorias alli 
depositados. Em França já se trata dos armazens 
geraes, com organização semelhante á das docas: o 
fim é obter os resultados economicos que se 
observam na Inglaterra, e nos outros paizes que 
iniciaram o systema das docas. 

Por esse systema um negociante póde 
empregar grandes quantias em mercadorias e di 
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rigir extensas transações, tendo sómente em seu 
escriptorio dous caixeiros e um carteira. A doca é o 
armazem geral, que se converte, como disse um 
economista italiano, Gerolamo Boccardo, em verdadeiro 
banco e deposito. Os carrants servem para mobilisar os 
capitaes representados pelas mercadorias, e para 
economia do proprio negociante, que não terá de montar a 
manter todo o serviço que encontra nas docas. 

Eu vejo na lei de 1869 perfeitamente definida a 
aceita a distincção, a que me referi, quando no art. 1.º, ella 
falla da construcção de armazens para os diversos 
serviços de carga, descarga, guarda e conservação das 
mercadorias de importação e exportação. 

Não encontro difficuldade nenhuma em separatem-
se as obras que devam ser feitas na agua das que devem 
ser feitas em terra. Acho immensa vantagem em 
estabelecerem-se os armazens de deposito, nos logares 
onde seja mais facil o transporte das mercadorias, e 
entendo que devemos aceitar o regimen, a que as dócas 
estão sujeitas em toda parte.  

Em Santos si não póde haver uma dóca, no sentido 
rigoroso que lhe deu o nobre senador meu amigo, póde-se 
fundar um estabelecimento nas condições dos que existem 
no Tamiza. 

Ao que alli se fundasse poder-se-ia applicar a 
legislação existente, com a differença de que, sendo 
menos custosas as obras d’arte, as taxas seriam menores. 

Eu admitto, portanto, o que o governo fez, não acho 
inconveniente em se effectuar a consessão á provincia, 
comtanto, porém,que se declarem duas cousas muito 
distinctas: que a provincia receberá dos poderes geraes a 
concessão, como receberia qualquer outra entidade, mas o 
estabelecimento deve ser dirigido por quem tenha a 
responsabilidade do serviço e dos objectos depositados, 
sendo a provincia no acto da concessão obrigada a fazer 
um especie de sublocação. 

Admittindo isto, e achando que o nobre ministro 
procedeu bem, pergunto: terá S. Ex. para Pernambuco 
procedimento igual? Porque motivo concederia o nobre 
ministro docas em Pernambuco? Que obras d’arte ha alli a 
fazer, onde já existem docas naturaes? O que falta para 
que tenhamos o regimen adoptado por outros paizes? Não 
ha mais do que contratar com as pessoas estabelecidas, 
que têm as suas propriedades, a construcção de 
armazens. Mas autorizar-se uma empreza para 
desapropriar esses armazens, e cobrar taxas em 
remuneração dos grandes capitaes empregados no 
melhoramento do porto, seria estabelecer tarifa prohibitiva, 
enfeudar o commercio da provincia a uma companhia. 

Eis o que eu desejava tornar bem claro, pedindo ao 
mesmo tempo ao nobre ministro que não insista em fazer 
em Pernambuco o que S. Ex. suggeriu á Associação 
Commercial. 

Ainda chamarei a attenção do nobre ministro para 
uma questão que considero muito impor

tante. E’ a estrada de ferro do Limoeiro, a respeito da qual 
tanho o prazer de informar que os concessionarios  estão 
cumprindo com toda a diligencia o contrato, de maneira 
que não me lembro de ter visto obras tão bem executadas, 
tanto quanto posse julgar pela minha inspecção. 

Mas, Sr. presidente, essa estrada que foi concedida 
com muitos erros, que vai ficar onerosa á provincia por 
erros successivos e repetidos dos governos de então, tem 
mais um erro que póde ser corrigido: é a direcção. 

Quando se resolveu a construcção da estrada de 
ferro do Limoeiro (attenda para isto o nobre ministro), a 
comarca daquelle nome comprehendia Bom Jardim, que 
era então freguezia, e depois foi elevada a municipio, e 
afinal á comarca. Feita a separação, continuou-se a dar á 
estrada o mesmo nome, e d’ ahi veiu a idéa de leval-a até 
a villa do Limoeiro; mas a idéa primitiva não era essa.  

O plano foi sempre levar a estrada para Bom 
Jardim, percorrendo terrenos fertilissimos e tornal-a inter-
provincial com o seu desenvolvimento pelo territorio das 
provincias vizinhas. Mas si tivesse da parar nos limites da 
provincia de Pernambuco, ou mesmo aquem na villa do 
Bom Jardim, ainda assim constituiria uma empreza do 
maior futuro, tendo sempre muita carga de que não se faz 
idéa completa. 

Não acontecerá o mesmo com a direcção que está 
resolvida, porque pouco adiante de Pau d’Alho começara 
logo a percorrer terrenos estereis, e irá ter á estação 
terminal por um lado longe desses bons terrenos, a cuja 
producção tem de servir, e por outro lado perto da Victoria, 
cuja estrada ultimamente decretada lhe fará concurrencia. 

Este erro deve o nobre ministro remediar quanto 
antes, encaminhando-se a estrada para Bom Jardim, que é 
o percurso primitivamente pretendido. 

Peço ao nobre ministro que reflicta sobre isto, e 
estou certo de que o emprezarios prestar-se-hão com 
muito gosto a fazer a mudança, porque elles 
comprehendem bem que é interesse da empreza levar a 
estrada para o ponto onde maior carga deve existir. 

Sr. presidente, desejo occupar-me de outros 
assumptos, mas confesso que estou agora muito cançado 
e os adiarei para melhor occasião. Não me sentarei, 
porém, sem chamar a attenção do nobre ministro para a 
colonia orphanologica que existe em nossa provincia. 

S. Ex. sabe que futuro tem aquelle estabelecimento, 
que utilidade está prestando, e que é uma iniciativa que faz 
honra á nossa provincia, porque alli já encontrará o 
governo logar para collocar e educar os ingenuos que lhe 
forem entregues. Mais de 100 orphãos recebem já uma 
educação que me regosijei de ver; aprendem, trabalham, 
estão se criando homens utilissimos... 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
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O SR. JOÃO ALFREDO: – ... e convem que 
aquella colonia tenha o maior desenvolvimento 
possivel. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Naquella 
bella localidade. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Excellente 
localidade. Já existem alli manufacturas, objectos de 
commercio. Mas a colonia luta com difficuldades, os 
auxilios que o governo lhe tem dado são pequenos, e 
eu tomo a liberdade e indicar um meio que pesaria 
muito pouco ou nada sobre os cofres publicos, e que 
levaria a colonia para um grande pé de prosperidade.

O que falta áquelle estabelecimento, são 
machinas, para que se tenham logo os productos 
das diversas industrias que estão iniciadas. Si o 
governo quizesse proteger a colonia apoiando a 
tentativa de um emprestimo de cêrca de 200:000$ 
dentro em pouco ella, pagando os juros e 
amortização, libertar-se-hia desse empenho e 
deixaria de ser onerosa aos cofres publicos. 

Si o governo ha de estar dando 18:000$ ou 
mais por anno, que taes têm sido os auxilios, antes 
tome a si contrahir um emprestimo em nome da 
colonia pagando com essa subvenção os juros e 
amortização, o que talvez não chegue a fazer por 
mais de dous a tres annos, porque a colonia 
immediatamente poderá pagar a divida, e assim não 
teremos de ver um estabelecimento tão util 
marchando pouco e pouco com innumeras 
difficuldades, não correspondendo bem a todos os 
intuitos patrioticos que levaram seu digno fundador a 
dotar nossa provincia com tão bello estabelecimento.

Chamo para esse ponto a attenção do Sr. 
ministro com tanto maior insistencia, quanto sou 
daquelles que dão á educação dos libertos, dos 
orphãos, da geração que vem, a maior importancia; 
penso que não deve despertar maior interesse a 
libertação dos escravos actuaes. (Apoiados.) 

Sou francamente emancipador, todos o 
sabem, com o respeito devido á propriedade e ás 
condições do meu paiz (apoiados); mas declaro que 
na collisão talvez preferisse a boa educação dos 
ingenuos á libertação dos escravos, que hão de 
trazer para a sociedade vicios e defeitos que já 
ninguem póde corrigir. (Apoiados.) 

E’ muito futil, portanto, que o nobre ministro 
applique sua altenção para isso. Eu lhe assevero que 
a colonia Izabel com o melhoramento indicado 
poderá receber até 1.000 crianças. Não tenho visto, 
não me consta que haja estabelecimentos daquella 
ordem que promettam tantas vantagens. A celebre 
colonia de Mettray, em França, está em outro ponto 
de adiantamento, é certo, mas applica-se a outros 
fins e não reune as condições de futuro que a colonia 
Izabel tem (Muito bem, muito bem.) 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido.    

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

CREDITO EXTRAORDINARIO AO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA 

 
Entrou em 3.ª discussão a proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, abrindo um credito extraordinario ao 
ministerio da agricultura nos exercicios de 1880–
1881 e 1881–1882 para emancipação das colonias 
do Estado. 

Não havendo quem sobre ella pedisse a 
palavra, ficou a discussão encerrada por falta de 
numero para votar-se. 

 
CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINISTERIO DA 

JUSTIÇA 
 

Entrou em 2.ª discussão a proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, abrindo um credito supplementar ao 
ministerio da justiça, no exercicio de 1879–1880. 

O SR. CORREIA: – Mais um credito 
supplementar sem nenhuma justificação e com todas 
as circumstancias que têm sido expostas e 
condemnadas nos anterioes! 

Este credito supplementar é pedido pelo nobre 
ministro da justiça, a quem folgo de dirigir-me depois 
do seu completo restabelecimento. 

Já não tenho, pois, necessidade de 
contemporisar para não prejudicar o estado de saude 
do nobre ministro, cousa a que presto sempre a 
devida attenção. 

Accresce, Sr. presidente, que o nobre ministro 
caprichou no pedido desde credito, e até na data–2 
de Julho. 

O SR. JAGUARIBE: – E’ um grande dia. 
O SR. CORREIA: – Ora, eu sem ter a honra 

de pertencer á provincia da Bahia, tenho por ella 
certa inclinação, que o nobre ministro já uma vez 
dignou-se de assignalar nesta casa, obrigando-me 
então a dizer que não causasse isto ciumes a S. Ex.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não 
senhor, pelo contrario: quem dera que todos 
fizessem pela Bahia mais do que eu tenho feito! 

O SR. CORREIA: – Não; isso tambem seria 
difficil, pois V. Ex. tem seu coração lá, e reserva-o 
para lá ficar quando desapparecer deste mundo, o 
que em verdade será mui penoso para o Brazil. 

Mas creio que o nobre ministro escolheu mal a 
data para o seu pedido de credito. S. Ex. devera 
festejar o primeiro 2 de Julho de seu actual ministerio 
com um acto que não fosse, como este, de grande 
illegalidade. 

Procurei, Sr. presidente, com animo benevolo 
a justificação das despezas para as quaes o nobre 
ministro vem pedir credito supplementar.  
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A commissão de orçamento do senado escrevem a 
este respeito palavras de merecida severidade. Disse a 
commissão (lê): 

« Trata-se de legalisar despezas feitas além das 
forças do orçamento votado que foi assim desequilibrado; 
e, comquanto não appareceria si o governo restringisse o 
serviço das verbas onde houve deficti aos respectivos 
creditos, em vez de ampliar aquelles sem causa 
extraordinaria e urgente, entende que a proposta deve ser 
aprovada com as emendas abaixo offerecidas, as quaes 
têm a seguinte explicação: 

« As deficiencias das verbas– Guarda urbana – 
Casa de detenção– e Asylo de mandigos, foram calculadas 
conforme a exposição do governo e a tabella 
demonstrativa que a instrue pelas consignação da lei n. 
2940 de 31 d Outubro de 1879 e do decreto n. 2877 de 23 
de Junho do mesmo anno, quando, segundo parecia mais 
regular e o senado já estabeleceu em arestos, na 
liquidação de exercicio devem regular as consignações da 
lei, salva a excepção de ter sido supprimido ou reduzido 
algum serviço ou emprego em qualquer rubrica. 

« As emendas alterando o art. 1.º da proposta 
harmonisam os creditos com aquelle pensamento. 

« A camara dos deputados não cogitou dos meios 
para occorrer á despeza autorizada; e para supprir esta 
falla faz-se precisa a emenda que a commissão offerece 
ao art. 2.º da proposta. » 

Trata-se, diz  a nobre commissão, de legalisar 
despeza feitas além das forças do orçamento votado, que 
foi assim desquilibrado! 

A que estamos reduzidos nesta materia, aliás tão 
grave, de excesso de despeza resolvido exclusivamente 
pelo poder executivo! 

Trata-se de legalisar despezas feitas; e diante desta 
clava de Hercules curve-se reverente o poder legislativo, e 
deixe que mais este abuso caminhe desembaraçadamente 
para proceder a outros que ahi hão de vir! 

Cada um desses actos que se praticam é um 
argumento invocado para se proceder da mesma fórma no 
dia seguinte; é um precedente que fica. Hoje vamos 
fornecer mais um! 

A despeza está feita, diz o governo; o que querem 
os nobres senadores? para que se arvoram em 
ralhadores? Tal era o termo com que nos obsequiavam na 
sessão passada, quando nos mettiamos a querer saber em 
que se despenderam estas sommas excedentes dos 
creditos dos creditos do orçamento! 

Os ralhadores do senado embaraçam tudo!... 
Entretanto, eu bem desejára ser um relhador que pudesse 
embaraçar a continuação do actos semelhantes. 

E’ inutil; tenho visto que brado em vão... Quando 
imagine que vai-se permanecer no caminho destes novos 
creditos supplementares, destes creditos extraordinarios, 
destas despezas excessivas, feitas pelo governo sem 
autorização; que votado um hoje, no dia seguinte nos 
achamos em presença de outro, injustificavel e 
desprezador das attribuições do poder   

legislativo; quando vejo isto, assalta-me o receio de 
que o abuso já chegou a tal ponto que inutil se torna o 
esforço de um ou outro ralhador. 

E’ uma geração de abusos; o primeiro engendra o 
segundo; o segundo o terceiro; e no fim obriga-se o poder 
legislativo a praticar o que está praticando, isto é, a 
legalisar as despezas feitas sem autorização da lei! 

E não temos que examinar as razões em que se 
funda o pedido do credito, não devemos inquirir s estas 
razões estão no caso de ser attendidas, para se conceder 
o que o governo pede! O governo resolve que a despeza é 
necessaria, e immediatamente a manda fazer, e o 
thesouro a paga! 

E’ possivel, senhores continuar a tratar-se do 
orçamento quando de repente o poder legislativo é 
sorprendido com a perturbação completa do mesmo 
orçamento? 

Gastámos o anno passado tantas sessões para 
descobrir os meios de estabelecer o equilibrio entre a 
despeza e a receita ordinaria; tivemos de obedecer á dura 
lei da necessidade, votando novos impostos; tudo 
faziamos para entrar no que o ministerio chamava regimen 
do orçamento: e agora vemos que esse orçamento assim 
votado, com tantas promessas, com tantas declarações, 
com tantas esperanças, está desequilibrado em somma 
que todos os dias cresce e que não sabemos onde irá 
parar! 

O SR. JAGUARIBE: – Uma bagatella. 
O SR. CORREIA: – A nobre commissão de 

orçamento, em presença desses factos irregulares que o 
governo praticou excedendo as verbas e augmentando 
despezas, vem ao senado e diz: o que fazer? Deixar a 
escripturação regular é tudo quanto o senado póde 
conseguir. E conclue propondo emendas, ao menos, para 
que o acto passe com as formulas estabelecidas. 

A nobre commissão não podia dar testemunho 
maior do que deu de sua magua em presença desde 
credito, que por ser sómente de 218:000$, não é menos 
digno de merecer a attenção do poder legislativo. São as 
circumstancias financeiras que clamam por alguma 
providencia que ainda seja possivel para obstar á repetição 
constante desses factos. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Estou 
apreciando a benevolencia de V. Ex.  

O SR. CORREIA: – O nobre ministro o que está 
vendo é o pezar com que estudo este credito. 

Eu quizera que o honrado ministro da justiça 
houvesse solemnisado o dia 2 de Julho com um acto que 
mais recommendasse á posteridade o nome do S. Ex.  

Infelizmente, assim não foi: o acto é illegal; e eu, 
antepondo a quaequer considerações o meu dever como 
representante da nação, não posso deixal-o passar sem o 
devido protesto. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sr. 
presidente, estou muito habituado á benevolencia do nobre 
senador pela provincia do Paraná; mas realmente hoje não 
sei mesmo como agradecer a S. Ex. mais essa prova da 
sua benignidade... 
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O SR. CORREIA: – Só si foi porque eu disse que 
toda esta irregularidade não corre por conta de V. Ex.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Tendo de 
occupar-se com um credito do ministerio da justiça, trazido 
ao juizo do poder legislativo, S. Ex. tomou-se de uma santa 
indignação e desfechou tantos golpes que, parecendo não 
querer com elles ferir-me, desde que não entrou no exame 
da materia que motivou suas apostrophes, comtudo tornou 
necessario que eu acuda a rebatel-os, impedindo que o 
juizo publico, arrastado pela vehemencia do nobre 
senador, possa attribuir ao ministro da justiça as infracções 
da lei, tão verberadas por S. Ex.  

No credito do orçamento do ministerio a meu cargo, 
S. Ex. notou a ausencia de qualquer justificação,e o 
senado vai ver que essa justificação foi produzida de modo 
a tranquillisar o honrado senador, e com S. Ex. os mais 
exigentes. 

O senado permittirá que eu proceda á leitura da 
exposição que precedeu á proposta do credito (lê): 

« Os creditos do orçamento do ministerio a meu 
cargo, destinados ás rubricas Casa de detenção e Asylo 
de mendigos, Guarda urbana e Presidio de Fernando de 
Noronha, no exercicio corrente, são insufficientes para as 
despezas pagas e por pagar pelas mesmas verbas, 
tornando-se, portanto, indispensavel a abertura de um 
credito supplementar. 

« Para a verba Casa de detenção e Asylo de 
mendigos, foi consignada na lei n. 2940 de 31 de Outubro 
de 1879, art. 3.º n. 9, a quantia de 74:620$, que reunida á 
de 730$, importancia da terça parte da differença entre o 
credito desta lei e o do exercicio anterior, em virtude do 
decreto n. 2877 de 23 de Junho ultimo, bem como á de 
3:898$385 de donativos ao asylo, elevou-se á somma de 
79:248$385. 

« As despezas, porém, subiram a 93:368$082, em 
consequencia de comedorias fornecidas a crescido 
numero de presos na casa de detenção e a mendigos 
recolhidos no asylo, como mostra a tabella junta. 

« Para a rubrica Guarda urbana a citada lei 
consignou o credito de 400:000$, augmentado com mais 
34:045$250, em vista do decreto n. 2877 de 23 de Junho 
de 1879. Mas as despezas elevaram-se a 487:024$ por se 
ter completado o quadro do pessoal, cujos vencimentos 
attingiram a quantia de 431:709$, que reunida á de 
55:315$, despendida com o material indispensavel e 
fornecido segundo as diposições em vigor, prefaz aquella 
somma de 487:024$000.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ahi é que vai a 
causa; material de urbanos. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas então 
os urbanos não têm necessidade de condições materiaes 
do desempenho do seu serviço que é importante? 

Este modo de impugnar despezas não me parece 
procedente, porque assim impugna-se tudo. 

O SR. CORREIA: – Improcedente é o modo de 
justificar...   

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não; a 
justificação é a mais completa, como o senado está vendo. 

O SR. CORREIA: – Não ha senão allegações.  
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 

Allegações, como ?! 
São documentos officiaes, authenticos, que 

resultam do exame de documentos, que podem ser 
trazidos ao poder legislativo, si V. Ex. quizer, e por isso foi 
que eu perguntei a V. Ex.: – quer que mande buscar os 
documentos sobre que foi feito este trabalho? 

Nada disto foi feito sobre a perna, arbitrariamente; 
tudo está escripto com responsabilidade official; é despeza 
feita, e as explicações estão sendo dadas, a meu ver, 
completamente. Deus queira que em todos os creditos... 
futuros.... 

O SR. CORREIA: – V. Ex. quer dizer passado, mas 
diz futuro... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): –... que 
tenhamos a prova, como temos aqui,de que tudo se 
passou regularmente... eu ficaria tranquillo. 

(Continúa a ler): 
« Para a verba Presidio de Fernando de Noronha o 

credito votado foi de 200:000$, ao passo que as despezas 
subiram a 351:473$088. Apparece, pois, o deficit de 
218:460$535, como se vê da demonstração inclusa. E, 
sendo necessario occorrer ás imprescindiveis despezas 
accrescidas, venho, etc., ete.» 

Vamos apreciar a motivação do credito. 
O SR. CORREIA: – E’ o facto pelo facto. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O facto é 

este: que a casa de detenção e o asylo de mendigos 
podem gastar mais ou menos, segundo o maior ou menor 
numero de mendigos ou detentos, segundo o maior ou 
menor preço dos generos comprados para sustental-os. E’ 
por isto que a lei do orçamento na tabella D, prevendo que 
esta despeza era variavel pela sua propria natureza, 
incluiu-a entre aquellas em que se podia gastar mais ou 
menos e abrir credito supplementar pelo ministerio da 
justiça (lê): 

« Conducção, sustento e curativo dos presos.» 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E a guarda 

urbana? 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Pela 

demonstração apresentada á camara vê-se que a despeza 
com a guarda urbana foi de 487:024$, ao passo que a 
quantia realmente orçada para as mesmas despezas no 
exercicio de 1879– 1880, segundo a respectiva tabella, foi 
a de 502:2 

6$750; mas o facto de haver o corpo legislativo 
reduzido a 400:000$, contando com as mesmas 
circumstancias dos exercicios anteriores, isto, é, que 
continuasse incompleto o quadro do pessoal, deu logar ao 
referido deficit. Convem notar que tanto o abono de 
vencimentos, como o fornecimento de fardamento, têm 
regulamento especial que os autoriza. 

O corpo legislativo reduziu a proposta exactamente 
quasi áquillo mesmo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nos exercicios 
anteriores nunca se gastou toda a verba.   
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O SR. DANTAS. (ministro da Justiça): – Mas a 
guarda urbana nunca esteve completa e hoje está. Para 
isto é que se devia dar mais; mas, em vez de se dar o  
que se tinha pedido, cortou-se; posteriormente veiu o 
facto e impòz a necessidade do accrescimo de 
despezas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Assim não ha 
orçamento possivel. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas o 
corpo legislativo votou um quadro completo, e o 
governo completando-o obedecen não só a lei, como 
consulta uma grande necessidade do serviço, devendo 
eu declarar ao senador que só pelo dever de economia 
não pedi maior somma para melhorar este serviço, 
augmentando o pessoal e pagando melhor aos que 
estão nelle empregados. 

Esta é a verdade. As cousas ditas, como foram, 
em tom menos imparcial de que usou o honrado 
senador pelo Paraná, podem attrahir injustas censuras 
sobre o governo; mas, explicadas do modo por que 
estou fazendo, todo mundo fica certo que não houve 
aqui nem abuso, nem excesso, nem despeza inutil. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vamos vêr o 
fundamento do credito supplementar para a guarda 
urbana. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O 
fundamento? Houve necessidade de fardamentos e de 
outras despezas, que rigorosa e periodicamente devem 
ser feitas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essas estão 
comprehendidas no orçamento. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Estão 
comprehendidas, mas é exactamente isto que 
augmenta na 1ª e 2ª parte do exercicio com estes 
serviços. 

PRESIDIO DE FERNANDO DE NORONHA: – E’ 
a mesma cousa. Não ha ninguem que possa declarar 
precisamente a despeza com aquelle presidio. De 
repente entram para alli 50, 60 presos, o que augmenta 
consideravelmente a despeza. 

Não ha muitos dias eu tive de attender, posto 
que com alguma difficuldade, a uma reclamação do 
meu honrado collega da guerra para enviar com destino 
a esse presidio cêrca de 60 condemnados. 

Pergunto: póde-se de ante-mão calcular 
precisamente uma verba concernente a um pessoal que 
ora augmentar, ora diminue, em logar em que os preços 
sobem desmedidamente? E’ impossivel, é assumpto 
em que não se póde dar previsão. 

Eis, Sr, presidente, as explicações que julgo 
bastante para convencer o honrado senador pelo 
Paraná, cuja benevolencia para commigo sou o 
primeiro a reconhecer e agradecer, benevolencia de 
que o nobre senador deu exuberante prova na 
discussão do orçamento, quando discorreu longamente 
sobre essa materia... Tudo por benevolencia... 

O SR. CORREIA: – Peço a palavra. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Com 

estas explicações parece que flicara satisfeito o 
escrupulo, muito louvavel, do honrado senador, 

o qual entretanto, com applicação a essas despezas, 
não teve razão. 

Por motivos que já expus ao senado, eu não me 
desculpo dizendo que se effectuaram taes despezas, 
quando eu ainda não dirigia os negocios da justiça; 
assumo a responsabilidade do acto, como si meu 
proprio fóra. 

O que fiz foi, ao entrar para o ministerio, tomar 
conhecimento desse serviço e dirigir ao chefe de 
policia, com data de 21 de Abril, o sequinte aviso (lê): 

«Tendo a vigente lei de orçamento votado 
apenas a quantia de 400:000$ para as despezas da 
quarda urbana e 74:620$ para as da casa de detenção 
o asylo de mendigos, recomendo a V. S, a mais severa 
economia em taes depezas, afim de não serem 
excedidos aquelles creditos.» 

Entrei para o ministerio em Março, no dia da 
Ressureição, como se dignou recordar o meu illustrado 
amigo, o honrado senador pelo Paraná; e já a 21 de 
Abril expedia eu esse aviso recomendando a mais 
severa economia, porque desde logo me convenci da 
necessidade do augmento de despeza nestas duas 
verbas de serviço. 

Não sei si o honrado senador exigirá mais alguns 
esclarecimentos. Si os quizer, eu me darei por feliz 
satisfazendo a S. Ex., porque neste logar, como em 
qualquer outro, estou sempre ás suas ordens. 

O SR. CORREIA: – O nobre ministro recordou 
ironicamente a minha benevolencia para com S. Ex.; 
mas fel-o de modo que não assenta em um apostolo da 
verdade, a menos ainda em um ministro da justiça. 

Por esquecimento S. Ex. disse coisas que não 
são reaes, affirmando que a benevolencia do senador 
pelo Paraná foi tanta que o levou a esgotar as vezes de 
fallar que Ihe cabiam na segunda discussão do 
orçamento da justiça. 

Senhores, o senado é testemunha de que fallei 
uma só vez nessa discussão. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas 
uma vez que valeu por muitas. 

O SR. CORREIA: – Não sei quanto valeu essa 
vez; o que sei é que tomei a palavra uma só vez e que 
não esgotei as que me faculta o regimento da casa. 

Devo mesmo recordar ao senado que fallei na 
terceira discussão por ter o nobre ministro 
apresentando uma emenda relativa ao augmento de 
credito para novos termos e comarcas, querendo que o 
senado voltasse atraz no procedimento que tiver na 2ª 
discussão. As minhas palavras então se Iimitaram ao 
exame dessa emenda. Assim precedi, não direi por 
benevolencia, porque o nobre ministro mello á bulha 
essa expressão... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não,  
senhor: até agradeço. 

O SR. CORREIA – ...mas por consideração 
pessoal, em razão do incommodo de saude de S. Ex. 
Por essa mesma razão não respondi ás observações 
do nobre ministro para se justificar da illegalidade com 
que tem executado a reforma da guarda nacional, com 
que tem 
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procedido no provimento das comarcas com 
avulsos.....  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– 
Entretanto nenhum magistrado reclama, e aquelles 
com quem tenho fallado mostram-se satisfeitos.  

O SR. CORREIA:– ...e com que expediu o 
aviso acerca dos serventuarios dos officios do 
registro de hypothecas.  

O nobre minístro disse em aparte que os 
magistrados concordam em que S. Ex. tem 
executado a lei relativa ao provimento das comarcas 
por avulsos do modo mais regular... Mas S. Ex. 
assim diz, porque só está em relação com 
magistrados que concordam com a sua opinião, ao 
passo que eu tenho ouvido a uns e outros para 
formar a minha opinião.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– Pois 
esses que reclamem, porque lhes prestarei toda a 
attenção.  

O SR. CORREIA:– Nesta parte a illegalidade 
é manifesta; porque se estabelece uma 
desigualdade, que nunca passou pela mente do 
legislador, entre os magistrados que estão servindo 
e os avulsos, quanto á promoção.  

Si tivesse sido cumprida com boa vontade a 
disposição de lei reproduzida no orçamento vigente, 
não teriam surgido esses embaraços a que todos os 
dias o pobre minístro se socorre para justificar o 
procedimento que tem lido.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– 
Então não tenho mostrado boa vontade?  

O SR. CORREIA:– A boa vontade consíste 
em entender a lei de accòrdo com o pensamento 
dos que a apresentaram.  

O nobre ministro, tratando de justificar o novo 
credito supplementar que pede, leu a exposição de 2 
de Julho. Estimei muito que o Senado a ouvisse. 
Não a quiz ler porque não ha ahi uma só 
demonstração. Agora o senado a conhece, sabe que 
se allegaram motivos...  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– Está 
enganado, não é allegação, é prova.  

O SR. CORREIA:– ...que determínaram o 
excesso. Mas eu não disse nem digo que essa 
exposição é inexacta quanto ao que apresenta; 
sustentei, sim, e sustento que nada demonstra.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– 
Demonstra tudo: diz o quanto e o como se gastou, 
pelos motivos que já expendi.  

O SR. CORREIA:– Mostra o que se gastou 
de mais, mas não justifica nenhum dos actos; e nós 
aqui do que tratamos? Da justificação dos actos. 
Não digo que não se fizeram as despezas 
apresentadas pelo nobre minístro na exposição de 2 
de Julho, o que disse, e continúo a dizer, é que não 
se justifica o acto abusivo de se ter excedido o 
credito, mandando fazer e pagando a despeza. Foi 
neste ponto que firmei a minha argumentação, e o 
senado que conhece agora a demonstração e a 
exposição dirá si justificou-se o governo de haver 
excedido o credíto concedido.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– 
Perfeitamente, a meu ver.  

O SR. CORREIA:– Com razões desta ordem 
póde justificar-se o excesso de todas as verbas.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– Só si 
V. Ex. quer que traga os documentos parciaes.  

O SR. CORREIA:– Pois, senhores, decreta-
se a despeza publica, fixa-se a quantia que o 
governo póde legalmente despender, o governo 
excede as sommas concedidas, autoriza despezas 
maíores, manda pagal-as, e depois vem no poder 
legislativo dizer que, assim procedendo, procedeu 
legalmente?  

E' o que se diz na exposição e na 
demonstração; mas está justificado o governo?  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– 
Queria que os condemnados, os urbanos e os  
mendigos não fossem alimentados?  

O SR. CORREIA:– Houve razões que 
justificasssem essa despeza além da votada? Houve 
motivos de ordem superior que justifiquem o acto 
abusivo que o governo praticou?  

Eis o ponto da questão.  
Disse o nobre ministro: «São despezas 

variaveis, para as quaes o governo tem a faculdade 
de abrir credito supplementar». Não ha tal: para as 
tres verbas em que houve excesso o governo não 
tem essa faculdade. As verbas são estas: Casa de 
Detenção e Asilo de mendigos, Gu illegivel e 
Presidio de Fernando de Noronha.  

Nenhuma dessas verbas está incluida na 
tabella; o ministro da justiça póde abrir credito 
supplementar para as verbas: Ajuda de custo aos 
magistrados de 1.ª e 2.ª estancia e Conducção, 
sustento e curativo de presos, §§ 16 e 17, e ás de 
que se trata são as dos §§ 9.º, 12 e 18. 

Si o governo tivesse a faculdade de abrir 
credíto supplementar para essas verbas, o teria 
aberto e incluido na tabella respectiva da proposta 
do orçamento.  

Si veiu pedir credito separadamente foi por 
precisar desta formalidade legislativa...  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– Que 
não é pequena.  

O SR. CORREIA:– ...para sanccionar o 
excesso commettido. Houve excesso, quando se 
passou alem da verba votada e principalmente 
quando se mandou tornar effectiva essa despeza.  

Si o nobre ministro da justiça viesse pedir 
credito como aquelle de que nos acabamos de 
occupar, solicitado pelo ministerio da agricultura 
para a emancipação das colonias, o caso era 
differente. O nobre minístro da agricultura veiu pedir 
os meios para fazer a despeza, e no caso presente 
trata-se simplesmente de legalizar despeza já feita.  

O SR. JAGUARIBE:– Para tapar um buraco.  
O SR. CORREIA:– Não ha, senhores, 

nenhuma justificação do excesso que o governo 
praticou.  
Não consiste a justificação em dizer: gastei desta 
fórma a somma em que excedi o credíto.  
O abuso está em ter o governo resolvido por si 
exceder despezas fixadas pelo poder competente e 
mandar pagal-as.  
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O caso de que verdadeiramente se trata é de 
um bill de indemnidade, não é de credito 
supplementar; e o bill de indemnidade devia ser 
pedido com a exposição das altas razões 
imprescíndiveis que levaram o governo a saltar por 
cima da lei.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– Todo 
credito, até certo ponto, é um bill de indemnidade.  

O SR. CORREIA:– Está muito enganado o 
nobre ministro, permitta que lhe diga. O credio que o 
nobre ministro da agricultura pediu para a 
emancipação das colonias não é bill de indemnidade; 

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– São 
providencias previamente tomadas; estou fallando 
dos casos fortuítos e imprevistos.  

O SR. CORREIA:– O pedido de credito como 
meio de obter bill de indemnidade é uma 
degeneração da natureza do credito.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– Não 
estamos tratando de despezas a fazer, mas de 
despezas feitas.  

O SR. CORREIA:– Por isso mesmo digo que 
se desvirtua o pedido de bill de indemnidade, 
acobertando-o com a solicitação de um credito, não 
de que o governo carece para fazer a despeza, que 
esta é a natureza do credito, mas simplesmente para 
regularisar o que abusivamente já despendeu.  

Disse o nobre ministro: « Mas esse excesso 
de despeza foi previsto em tempo; o poder legislativo 
cortou a verba, diminuiu o credíto...» 

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– 
Contando que o corpo de urbanos não se 
completaria.  

O SR. CORREIA:– O poder legislativo 
concedeu menos, argumenta o governo... Pois 
então, para não fazer isto outra vez, para o poder 
legislativo não ter a pretenção de reincidir nestas 
impertinencias, vamos já gastando aquillo que elle 
cortou, porque depois se apresentará o credito e se 
hão de conceder os meios de regularisar a 
illegalidade.  

Ouvi com certa estranheza o nobre ministro da 
justiça, que é mais calculista de palavras do que o 
nobre presidente do conselho, apresentar 
semelhante argumentação... O nobre ministro da 
justiça é calculista de palavras, mas parece que, 
quando allegou a círcumstancia de que o poder 
legislativo cortára a verba, adoptou os habitos do 
nobre presidente do conselho. Em verdade, allegar 
perante o poder legislativo a razão de ter este 
reduzido o credito, não parece bem calculado.  

Mas o que devia seguir-se d'ahi? Desde que o 
governo não pòde obter do poder legislativo todo o 
credíto que pediu, devia reduzir as despezas ás 
forças do credito concedido.  
Em vez disto, porém, o nobre ministro, que desta vez 
dormitou um pouco, vem allegar, como razão do seu 
acto, o haver o poder legíslativo cortado parte do 
credíto pedido pelo governo! 

O SR. DANTAS (ministro da justiça):–Não é 
isso.  

O SR. CORREIA:– Para que ha de o corpo 
legislativo diz o governo, metter-se em cortar o 
credito que pedimos? A sua punição será ver fazer a 
despeza que eliminou e depois legalisal-a por meio 
de credito como este.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– V. Ex. 
está fazendo uma tradução liberrima do meu 
pensamento...  

O SR. CORREIA:– Não estou traduzindo 
livremente. O nobre ministro é quem até repara no 
tom da minha voz, notando que empreguei um tom 
pouco imparcial. Hoje o nobre ministro, ouvindo-me 
com benevolencia a que não me refiro ironicamente, 
até achou que a minha voz era pouco imparcial! 

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– A 
entoação e o modo de accentuar influem muito na 
enunciação do pensamento.  

O SR. CORREIA:– Voz pouco imparcial!  
Não pretendo ver as notas tachavgraphicas.  
As palavras que estou proferindo hão de ser 

publicadas tas quaes as enuncio, e o paiz apreciará 
si houve pouca imparcialidade. Desde o começo do 
meu discurso, si alguma cousa houve a notar, foi 
certa tendencia para attenuar a parte da 
responsabilidade que neste credito cabe ao nobre 
ministro, o qual só responde pelo excesso de 
despeza effectuado depois do dia da Ressurreição.  

Desta parcialidade, porém, espero que o nobre 
senador pelo Ceará, que me está ouvindo, não ha de 
censurar-me, nem tambem o nobre senador por 
Goyaz, que me honra com a sua attenção. 

O SR. JAGUARIBE:– Tudo quanto não fòr 
servir á causa da verdade, a cujo serviço nos 
alistamos ambos, o nobre ministro e eu, certamente 
que censuro... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA:– Eu assignei o 
credito com restricções... 

O SR. CORREIA:– Note o senado que eu 
começei a reduzir a responsabilidade do honrado 
ministro da justiça, tornando-a menor do que aquella 
que na realidade S. Ex. assumiu.  

Eu devia deixar ao nobre ministro a tarefa de 
allegar a parte diminuta de responsabilidade que lhe 
coubesse neste credito, declarando que as despezas 
por S. Ex. autorizadas foram em muito pequena 
escala...  

E tanto S. Ex. entendeu que devia fazer isto 
que, com o espirito calculador que lhe 
reconhecemos, logo apoz a plena aceitação da 
responsabilidade deste credito, foi lendo um aviso 
que expedira ao chefe de polícia, relativamente a 
excesso de despeza, em data de 21 de Abril, isto é, 
pouco depois de haver entrado no ministerio.  

E' aquelle systema de restricçõs do anno 
passado e a confirmação do plano que S. Ex. tem 
desenvolvido para com o seu antecessor.... 

« Assumo a inteira responsabilidade do 
credito» diz o nobre ministro; « mas logo em  
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Abril dirigi ao chefe de polícia um aviso que é a 
condemnação do procedimento do meu 
antecessor.....» 

S. Ex. ainda desta vez deixou que todos 
entendesse o que S. Ex. quer dizer: põe os factos 
em evidencia e torna explicito aquillo que não quer 
desemuchar... 

Não irei adiante, Sr. presidente.  
Pelas minhas toscas observações e pela 

brilhante exposição do nobre ministro da justiça, o 
senado acha-se perfeitamente habilitado para 
apreciar a questão de que se trata deliberar como 
entender é mais acertado.  

O SR. DANTAS (ministro da justiça):– Sou 
eu sempre quem lhe fica a dever. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
ficou encerrada a discussão por falta de numero 
para votar-se. 

O SR. Presidente deu para ordem do dia 14:  
 

1.ª parte (até ás 2 horas da tarde) 
 

Votação das matérias cuja discussão ficou 
encerrada.  

Continuação da 2.ª discussão da proposta do 
poder executivo, convertida em projecto de lei pela 
camara dos deputados, fixando as despezas do 
ministerio da agricultura para o exercicio de 1881-
1882. 

 
2.ª parte (ás 2 horas ou antes) 

 
2.ª discussão do proposta do poder executivo 

convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio da 
guerra para o exercicio de 1881–1882. 

E as outras materias já designadas, a saber:  
Discussão do parecer da camara dos 

deputados, relativo á emenda que a mesma camara 
pretende fazer ao projecto de lei concernente aos 
limites entre as províncias do Ceará e Piauhy.  

2.ª dita do projecto do senado, letra I, de 
1879, dispondo que as pensões concedidas aos 
servidores do Estado, em sua vida, não se 
suspendem.  

Continuação da 2.ª discussão da proposição 
da mesma camara, n. 76 do dito anno, autorizando o 
governo a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte, cirurgião do exercito e professor da 
escola militar da côrte.  

2.ª dita da proposição da mesma camara, n. 
261 de 1879, autorizando o governo a conceder 
isenção de direitos de importação ao material 
destinado á companhia fluvial do Piauhy.  

2.ª dita da proposição da mesma camara, n. 
90 do corrente anno, equiparando os vencimentos 
dos empregados e operarios do laboratorio 
pyrotechico do Campinho aos de igual categoria do 
arsenal de guerra da côrte.  

 

3.ª dita da proposição da mesma camara, n. 
157 de 1879, determinando que os engenheiros 
civis, geographos, os agrimensores e os bachareis 
em mathematicas não poderão tomar posse de 
emprego ou commissão de nomeação do governo 
sem apresentar seus titulos ou cartas de habilitação 
scíentifica.  

Levantou-se a sessão ás 3 horas e 50 
minutos da tarde.  

 
81.ª SESSÃO 

 
EM 14 DE SETEMBRO DE 1880 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

 
SUMMARIO.– Expediente. – Diversas 

redacções da respectiva commissão do senado. – 
Approvação de uma illegivel da ilha. Camara 
municipal. Discurso do Sr. Leitão da Cunha.  
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. – Creditos 
extraordinario ao ministerio da agricultura e 
suplementar ao ministerio da justiça. Approvação. – 
Orçamento do ministerio da agricultura. Discursos 
dos Srs. Barros Barreto e Mendes de Almeida. – 
Proposição da camara dos Srs. deputados sobre a 
receita geral do Imperio. – SEUNDA PARTE DA 
ORDEM DO DIA. – Orçamento do ministerio da 
guerra. Discursos dos Srs. Correia e ministro da 
guerra. Encerramento da discussão. 

A’s 11 horas da manhã acharam-se 
presentes 30 Srs. senadores, a saber: Visconde de 
Jaguary, Dias de Carvalho, Barão de Mamanguape, 
Cruz Machado, Godoy, Fausto de Aguiar, Visconde 
de Abaeté, Ribeiro da Luz, F. Octaviano, Corrêia, 
Visconde de Nictheroy, José Bonifacio, Luiz Carlos, 
Barão da Laguna, Leitão da Cunha, Conde de 
Baependy, Barão de Maroim, Silveira Martins, 
Cunha e Figueiredo, Junqueira, Paranaguá, Carrão, 
Leão Velloso, Antão, Visconde de Pelotas, Lafayette, 
Christiano Ottoni, Diogo Velho, Visconde de Bom 
Retiro e Barão de Pirapama. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Affonso Celso, Uchôa 
Cavalcanti, Diniz, Chichorro, Barão de Souza 
Queiroz, Silveira Lobo, Sinimbú, Silveira da Motta, 
Vieira da Silva, Visconde de Muritiba e Visconde do 
Rio Branco. 

O SR. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-
se por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Nunes Gonçalves, Mendes de Almeida, Barros 
Barreto, Dantas, João Alfredo, Paes de Mendonça, 
Jaguaribe, Saraiva, Teixeira Junior, Fernandes da 
Cunha e Barão de Cotegipe. 

O SR. 1º. Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio do imperio, de 11 do corrente 

mez, remettendo as actas das eleições de eleitores 
especiaes feitas nas freguezias do Espirito Santo de 
Itapecerica e S. José do Picú, e da 
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formação da mesa parochial da freguezia da 
Conceição da Boa Vista, todas na provincia de 
Minas Geraes. – A’ commissão de constituição. 

Dous do ministerio da justiça, e da mesma 
data, remettendo os autographos sanccionados das 
resoluções da assembléa geral que autorizam o 
governo a conceder licença ao desembargador da 
relação de Matto Grosso Americo Militão de Freitas 
Guimarães e ao desembargador da do Maranhão 
João Paulo Monteiro de Andrade. – Ao archivo o 
autographo, communicando-se á outra camara. 

Do presidente do Piauhy, de 10 do mez findo, 
enviando dous exemplares impressos do relatorio 
cem que abriu a sessão ordinaria da assembléa 
ligislativa daquella provincia. – Ao archivo. 

Do presidente de Pernambuco, de 24 do 
mesmo mez, pedindo os Annaes desta camara, que 
faltam para completar as collecções existentes na 
biblioteca publica daquella provincia, conforme 
consta da relação que acompanha o dito officio. – 
Vai ser satisfeito. 

Do Sr. L. A. da Silva Nunes, communicando 
que a Sr. Visconde de Muritiba não tem podido 
comparecer ás sessões do senado por achar-se 
doente. – Inteirado. 

Uma representação de G. Figueiras & Comp. 
contra o projecto concedendo ao conselheiro 
Guilherme Schuch de Capanema priviliegio para o 
fabrico de sulphureto de carbono. – A’ commissão 
de emprezas privilegiadas. 

Foram lidos, postas em discussão e 
successivamente approvadas as seguintes 

 
REDACÇÕES 

 
Emendas approvadas pelo senado á proposta 

do poder executivo, emendada pela camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio dos 
negocios do imperio para o exercicio de 1881 – 
1882. 

«Ao n. 13 (Camara dos senadores). Em vez 
de 640:648$, diga-se 363:048$. Divida-se esta verba 
em duas, a saber: 

Uma – Subsidio dos senadores – outra – 
Secretaria do senado, expediente, etc. 

Ao n. 14 (Camara dos deputados). Em vez de 
853:940$, diga-se 886:740$. Divida-se a verba em 
duas a saber: 

Uma – Subsidio dos deputados – outra – 
Secretaria da camara, expediente, etc. 

Ao n. 19 (Culto publico). Supprima-se na 
emenda da camara dos deputados, as palavras – 
não se pagando congruas aos vigarios, etc., até ao 
fim. 

Supprima-se tambem o paragrapho unico 
deste numero, proposto pela camara dos deputados.

Ao n. 20 (Seminarios episcopaes). 
Supprimam-se na emenda da camara dos 
deputados, as palavras – que se julgarem 
indispensaveis. 

Ao n. 21 (Faculdades de direito). Divida-se a 
verba em duas, a saber: uma – Pessoal do en- 

 

sino – e oura Secretaria, bibliotheca, expediente, etc.
Eleve-se a mesma verba votada pela camara 

dos deputados a 5:000$ mais, para premios aos 
professores que compuzerem obras destinadas ao 
ensino, depois de approvadas, e para impressão das 
mesmas obras. 

Ao n. 22 (Faculdades de medicina). Divida-se 
a verba em duas, a saber: uma – Pessoal do ensino 
– e outra – Secretaria, bibliotheca, laboratorios, 
expediente, etc. 

Eleve-se a mesma verba votada pela camara 
dos deputados com 5:000$ mais, para premios aos 
professores que compuzerem obras destinadas ao 
ensino, depois de approvadas, e para impressão das 
mesmas obras. 

Supprimam-se na emenda da camara dos 
deputados as palavras – reduzidas a 20:000$ – até a 
palavra – eventuaes –, elevando-se 
conseguintemente a verba com 7:400$ mais, de 
accôrdo com a tabella explicativa do orçamento. 

Supprima-se o paragrapho unico deste 
numero, proposto pela camara dos deputados. 

Ao n. 23 (Escola polytechnica). Divida-se a 
verba em duas, a saber: uma – Pessoal do ensino – 
e outra – Secretaria, gabinetes, expediente, etc. 

Eleve-se a mesma verba votada pela camara 
dos deputados a 10:000$ mais, para premios aos 
professores que compuzerem obras destinadas ao 
ensino, depois de approvadas, e para impressão das 
mesmas obras. 

Ao n. 26 (Instrucção primaria e secundaria do 
municipio do côrte). Em vez de 963:807$ diga-se 
962:367$000. 

Elimine-se na emenda da camara dos 
deputados as palavras – supprimida a despeza com 
o encarregado do material das escolas. 

Substituam-se as palavras – Expediente 
dellas – pelas seguintes – Expediente das escolas. 

Substitua-se tambem a ultima parte da 
emenda que começa pelas palavras – elevada 
emfim, etc. – pela seguinte – a 16:160$ a da 
subvenção ás escolas particulares contratadas, 
applicando-se 15:000$ a subvenções de cursos 
nocturnos para adultos. 

Ao n. 30 (Asylo de meninos desvalidos). 
Eliminem-se da emenda da camara dos deputados 
as palavras – supprimido o logar de almoxarife – e 
em vez de 58:272$500 – diga-se – 60:672$500. 

Ao n. 33 (Archivo publico). Supprimam-se na 
1ª. parte da emenda da camara dos deputados as 
seguintes palavras – devendo as respectivas 
funcções ser preenchidas pelo director. 

Substitua-se na ultima parte a palavra – 
official – pelas seguintes – um amanuense. 

Ao n. 34 (Bibliotheca publica). Supprima-se a 
emenda da camara dos deputados. 

Ao n. 35 (Instituto historico). Supprima-se a 
emenda da camara dos deputados. 

Ao n. 37 (Lyceu de artes e officios). Eleve-se 
a verba a 45:000$, sendo 5:000$ para o lyceu de 
artes e officios da capital da Bahia, 5:000$ 
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para o estabelecimento dos artitas mecanicos e 
liberaes do Recife. 

Disposição permanente. – Separe-se do 
orçamento. – Bom Retiro. – F. Octaviano. – Fausto 
de Aguiar.» 

Emenda approvada pelo senado á proposta 
do poder executivo, emendada pela camara dos 
deputados, fixando as drapezas do ministerio dos 
negocios da justiça para o exercicio de 1881 – 1882. 

«Ao n. 19 (Novos termos e comarcas). 
Supprima-se emenda da camara dos deputados. 

Fica desde já cumpprimida a gratificação 
complementar do ordenado de juiz municipal, a que 
tem direito o respectivo supplente, quando em 
effectivo exercicio, pelo § 13 de art. 23 da lei n. 2033 
de 20 de Setembro de 1871. 

Esta disposição é permanente. – Bom Retiro. 
– F. Octaviano. – Fausto de Aguiar.» 

Emendas approvadas pelo senado á proposta 
do poder executivo, emendada pela camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio da 
marinha para o exercicio de 1881 – 1882. 

«Ao n. 1 (Secretaria de Estado). Em vez de 
310:250$ – diga-se – 114:250$ – e supprimam-se as 
palavras – abatendo-se, etc. – até o fim. 

Ao n. 5 (Contadoria). Em vez de – 116:197$ – 
diga-se – 120:197$  – e supprimam-se as palavras – 
abatendo-se, etc. – até ao fim. 

Ao n. 9 (Batalhão naval). Em vez de – 
70:720$720 – diga-se – 74:720$720 – e supprimam-
se as palavras – abatendo-se 4:000$ na 
consignação para fardamento. 

Ao n. 10 (Corpo de imperiaes marinheiros). 
Em vez de – 810:468$ – diga-se – 810:458$ – e 
supprimam-se as palavras – e 10:000$ para 
fardamento para imperiaes marinheiros. 

Ao n. 12 (Arsenaes). Supprima-se a emenda 
da camara dos deputados. 

Ao n. 20 (Obras). Supprima-se a emenda da 
camara dos deputados. 

Ao n. 25 (Munições navaes). Supprima-se a 
emenda da camara dos deputados. 

Ao n. 28 (Eventuaes). Divida-se a verba em 
duas, a saber: uma para – Fretes, tratamento de 
praças fóra dos hospitaes e enfermarias de marinha, 
enterros, differença de cambio e commissões de 
saques – com a consignação de 60:000$; e outra 
para – Eventuaes – com a de 140:000$000. – Bom 
Retiro. – F. Octaviano. – Fausto de Aguiar.» 

Emenda approvada pelo senado á proposta 
do poder executivo, emendada pela camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio dos 
negocios estrangeiros, para o exercicio de 1881 – 
1882. 

«Ao n. 2 (Legações e consultados). Em vez 
de 495:875$, diga-se 525:875, sendo 30:000$ mais  

para que o governo possa melhorar os vencimentos 
dos ministros plenipotenciarios e dos residentes. – 
Bom Retiro. – F. Octaviano. – Fausto de Aguiar.» 

Emenda approvada pelo senado á proposição 
da camara dos deputados, que manda admittir á 
matricula ao 1º. anno da faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro, dispensada a idade da lei, o 
estudante Eugenio Julio Suvart de Suint-Brisson, 
logo mostrar-se approvado nos preparatorios que lhe 
faltam. 

«Supprimam-se na proposição as palavras – 
logo que se mostrar approvado nos preparatorios 
que lhe faltam. 

Sala das commissões em 14 de Setembro de 
1880. – Bom Retiro. – F. Octaviano. – Fausto de 
Aguiar.» 

 
APPROVAÇÃO DE UMA POSTURA DA ILLMA. 

CAMARA MUNICIPAL 
 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sr. presidente, 

o nobre ministro da agricultura, tendo a bondade de 
responder hontem ás observações que eu havia 
enunciado na vespera, relativamente á saude 
publica, e com especialidade ás excavações que se 
têm feito e continuam a fazer nesta cidade, declarou 
que, concordando perfeitamente com as minhas 
observações, tinha a ponderar ao Senado que, 
devendo innovar o contrato feito com o Sr. IIancox, 
para aberturas de vallas, afim de assentar os 
conductores das aguas pluviaes, na conformidade 
do que determinava a lei do orçamento, se vira 
embaraçado, por não ter lei em que se estribasse 
para obrigar o emprezario a não abrir vallas nesta 
cidade durante a estação calmosa. 

Sr. presidente, sinto ter de declarar 
passageiramente que o honrado ministro não tem 
razão, que a lei está no codigo de posturas 
municipaes desta côrte, e está tambem no proprio 
contrato firmado entre o governo e o emprezario. 

Na 7ª. condição deste contrato estipulou-se o 
seguinte: 

«O empreiteiro será adstricto ás disposições 
e regulamentos da IIIma, camara municipal.» 

Ora, dispondo uma das posturas da camara 
municipal da côrte que nenhuma excavação se 
possa fazer nas ruas e praças publicas sem sua 
lecença, é claro que, si se tivesse guardado essa 
disposição, o emprezario não poderia abrir vallas 
sem licença da camara, a qual, nestas licenças, 
poderias sem duvida estipular a condição de que 
semelhante serviço não se praticaria durante a 
estação calmosa. 

Entretanto, como o senado sabe, as 
disposições municipaes hoje são letra morta, e creio 
mesmo que, sem que se me possa considerar 
exagerado, essa instituição como que não mais 
existe. 

O que sobretudo me sorprende é que os 
golpes profundos dados nas attribuições da 
instituição municipal tenham partido com mais 
precisão, com menos piedade de uma situação 
como a actual, de uma situação liberal; porque
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si ha instituição liberal que deva ser mantida e cujas 
attribuições devam ser zeladas, é seguramente a 
instituição municipal. E todavia póde dizer-se não 
existe ella entre nós, que desapparecem! O governo 
foi aos poucos invadindo-lhe as attribuições, de 
maneira que não sei mesmo ao que se acha hoje 
reduzida! 

Não me admira, portanto, que o honrado 
ministro da agricultura viesse nos dizer hontem que, 
devendo innovar o contrato feito com um estrangeiro 
que está assentando os canos para conducção das 
aguas pluviaes, de conformidade com o preceito da 
lei do orçamento vigente, S. Ex. não o fazia porque 
não tinha lei em que se estribasse, quando a lei, 
repito, está no codigo de posturas municipaes, 
mandada respeitar por uma das condições do 
contrato firmado pelo governo. 

A’ vista, porém, da franqueza com que o 
nobre ministro nos disse que não tinha lei em que se 
estribe para a novação alludida, do que se conclue 
que as excavações, já começadas em grande 
escala, têm de continuar durante o verão que se 
aproxima, reconheço a necessidade de concorrer 
para que o honrado ministro tenha uma lei nova, 
positiva, a respeito, para que não seja possivel 
admittir-se mais nenhuma duvida.  

Esta lei, Sr. presidente, está na postura 
promulgada especialmente pela camara municipal 
da côrte no anno passado, prohibindo que 
semelhantes excavações tivessem logar desde 30 
de Novembro até Abril, isto é, na estação calmosa, 
postura que eu me propuz fazer approvar pelo poder 
legislativo por meio do projecto que apresentei ao 
senado, e que, tendo sido impugnado pela então 
ministro da agricultura, presidente do conselho, fôra, 
a pedido de S. Ex., á commissão de saude publica, 
em cuja pasta ainda hoje existe, naturalmente pelos 
multimplicados afazeres desta commissão. 

O remedio, Sr. presidente, de que me lembro, 
e que me foi desperiado pela declaração do honrado 
ministro, é pedir ao senado, na fórma do regimento, 
que vote uma urgencia, afim de que aquelle projecto 
seja dado para ordem do dia, para que approvemos 
a alludida postura; pois que, approvada ella agora 
pelo poder legislativo, o governo não terá mais 
desculpas de não prohibir as excavações, como é de 
seu rigoroso dever fazel-o, sob pena de ser, como 
aqui já o declarei, o maior inimigo que tem a saude 
publica do Rio de Janeiro; restando-nos em tal caso 
appellar para a Divida Providencia, para que não 
vejamos a população desta grande capital victima 
das febres que naturalmente hão de apparecer 
durante o verão, como companheiras inseparaveis 
de taes excavações... 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sr. presidente, 

quando no verão de 1877 tiveram largo 
desenvolvimento as febres perniciosas nesta cidade, 
de par com febre amarella, época em que vimos 
enterrar-se 100 cadaveres em um só dia e 
unicamente de febres, como consta do obituario de 
então; nessa época, digo, a imprensa levantou-se 
bradando contra as excavações e mostrando que as 
febres tinham sua origem em semelhantes focos de 
infecção. 

O Jornal do Commercio, a Gazeta de Noticia 
o Cruzeiro, todos os orgãos da imprensa emfim, 
bradaram e pediram ao governo providencias contra 
semelhante abuso. 

A academia imperial de medicina não póde 
ser indifferente a taes reclamos, porque tratava-se 
de interesses da magnitude que todos hão de 
concordar que tem assumpto desta natureza; 
academia imperial de medicina reuniu-se nessa 
época e discutiu a questão das excavações. 

Tenho aqui, Sr, presidente, o que disse o 
illustrado presidente desta academia a respeito das 
excavações. O senado me permittirá que eu leia, 
pois que é preciso accentuar bem esta questão, afim 
de nos convecermos por uma vez si o governo deste 
paiz tem o necessario patriotismo, humanidade e 
energia para remover essa causa activa e directo de 
insalubridade; ao menos essa, reservando-se para 
tratar depois das outras. 

Mas disse o honrado presidente da academia 
imperial de medicina: 

«No que toca ás excavaçoes, não ha meio de 
evital-as, em consequencia dos contratos terem 
clausulas que prohibem qualquer estorvo na marcha 
dos trabalhos. E’ de suppôr que em novos contratos 
se previram estas hypotheses.» 

Eis o que diz o Sr. Barão de Lavradio a 
respeito desta questão. 

O Sr. Dr. Nicoláo Moreira, que é tambem 
membro da academia, disse o seguinte:  

«Quanto ás excavações, entende que, si os 
contratos novos e ultimamente feitos não preveniram 
já as hypotheses de que faltaram os collegas, é pelo 
menoscabo consagrado ás reflexões partidas das 
autoridades competentes, e isso pelo pessimo 
systema dos nossos administradores, e infelizmente 
adoptado como doutrina corrente, de, uma vez 
empossados das redeas do governo, se julgarem o 
mais cientes, e, portanto, inhabilitados a prestar 
attenção aos que têm o tirocinio do estudo e do 
trabalho. 

«Deixa-se quasi sempre correr á revelia as 
mais sérias questões, de nada servindo os 
pareceres lavrados por pessoas competenes, 
porque o capricho da omnisciencia tem sempre 
victoria.» 

Senhores, não póde haver questão mais 
ventilada, nem mais debatida do que esta das 
excavações; a imprensa, a academia imperial de 
medicina e depois o governo della têm-se occupado. 

O Sr. Leonicio de Carvalho disse, como 
ministro do imperio, no relatorio da sessão do anno 
passado, o seguinte: 

«A IIIma, camara municipal, mostrando 
empenho de satisfazer as vistas da junta de hygiene 
publica, no tocante a algumas das medidas 
propostas no citado officio de 15 de Maio ultimo, 
formulou os propostas no citado officio de 15 de 
Maio ultimo, formulou os projectos de postura, que 
encontrareis no annexo F, os quaes submetto desde 
já á vossa approvação para considerar. 

« 1º. Que o projecto, que trata da prohibição 
ás companhias e emprezas de fazer excavações nas 
ruas desta cidade, póde de algum modo contrariar 
interesses que a administração deve respeitar.» 
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Agricultura, afim de que pela resposta , que S. Ex. nos 
dê, fique bem accentuada a responsabilidade do 
governo, com relação aos serviços de que occupar-me-
hei. 

  Há annos, Sr. presidente, estabeleceu-se na 
provincia do Para uma colonia de americanos que foi 
objecto de contrato firmado entre cidadãos dos 
Estados-Unidos da America e o governo imperial. 

Esta colonia, formada em terras da comarca de 
Santarem , começou nos melhores aospicios, 
prosperou, apezar de sua má collocação, por quanto 
devendo Ter sido escolhido um terreno a margem do 
Amazonas, o preferido foi um pouco central. Mas, sem 
embargo disto, a colonia, como disse, prosperou e 
prometida um futuro mesmo grandioso ; entretanto 
depois teve de lutar com difficuldades que paralyzaram 
seu andamento , e finalmente não se ouviu mais fallar 
em semelhante colonia de americanos.  

Percorrendo o relatorio do honrado ministro, tive 
o dissabor de vêr que S. Ex., descendo à minuciosidade 
de tratar nelle até de colonias particulares, não 
mencionou, entretanto, aquella colonia,que devia 
suppôr existir na provincia do Pará, bem como outra : a 
de Benevides.  

Será, portanto, a  minha primeira pergunta a S. 
Ex. si existe a colonia de americanos na sua comarca 
de Santarém, qual o seu estado, e o que espera o 
governo da mesma colonia. 

Quanto á colonia de Benevides, arguindo eu em 
uma sessão passada o governo acerca da despeza que 
pelo ministerio do Imperio se continuava a fazer com 
ella,a titulo de socorros publicos, o honrado Sr. Ministro 
do Imperio respondeu-me que esta colonia tinha de ser 
transferida naquelles dias ao ministerio da agricultura, 
para consideral-a na classe das outras. Entretando, 
repito, não vejo que o honrado ministro da agricultura 
tratasse da colonia de Benevides no relatorio que 
apresentou á assembleia geral na sessão corrente. 

Desejo, portanto, saber do honrado ministro qual 
o estado da colonia de Benevides, isto é, si ella ainda é 
considerada como uma fonte de despeza para o Estado  
a titulo de soccorros publicos, ou si é uma colonia que 
reja-se como as outras e esteja sujeita ao ministerio da 
agricultura. 

Perguntarei em 3.º logar, Sr. Presidente, ao 
honrado Sr. Ministro noticia da companhia de esgoto de 
aguas pluviaes. 

Sr. Presidente, eu, como o senado sabe, cansei-
me advogar nesta casa interesses, que eu considerava 
da maior monta, que eram aquelles que diziam respeito 
á saude publica. Occupei a attenção do senado por 
mais de uma sessão com este assumpto, mas os factos 
posteriores vieram demonstrar-me que eu, como muitos 
dos nossos honrados collegas, havia perdido 
completamente o meu tempo, porque a minha 
convicção, e com pezar o digo, é que o maior inimigo 
que a saude publica desta capital tem, é o governo do 
paiz ; e a recordação dos factos demonstra cabalmente 
esta proposição. 

Alludirei em 1.º logar, antes de tratar desta 
empreza, a um facto que o honrado senador 

pela provincia da Bahia acaba de trazer ás discussão 
com relação á companha de esgotos. 

 O senado sabe que, com fundamento ou sem 
elle, era convicção geral, de que uma das causas da 
insalubridade desta capital era a companhia de 
esgotos, ou antes, era o modo por que esta companhia 
fazia o serviço relativo aos esgotos. 

O honrado senador pelo Rio de Janeiro, em uma 
das sessões do anno passado ou do anno atrazado, 
não me recordo bem, e não vem muito ao caso 
averiguar isto, discutindo largamente este asumpto, 
pediu ao governo que mandasse proceder a um estudo 
serio a respeito da maneira por que a companhia de 
esgotos fazia o serviço nesta capital. 

O SR. JUNQUEIRA: –Já fallei nisto ainda agora. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA : V. Ex. não me 

attendeu; eu disse que ia alludir a um facto que V. Ex. 
trouxera á discussão. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro, dizia eu, 
tratando largamente deste assumpto, pedia ao governo 
que mandasse examinar seriamente a maneira por que 
a companhia de esgotos fazia o serviço, afim de 
verificar-se, si os males, que a população e mesmo as 
autoridades medicas da capital, começando pela junta 
de hygiene, attribuiam a esta companhia, provinham do 
systema em si, ou do modo de executar os serviços. 

Por aquellas occasião, o nobre senador pelo Rio 
de Janeiro, pediu ao governo que adiasse a concessão 
de estender á companhia o serviço de esgotos ao 3. º e 
ao 4. º districto que ainda não estava servido por esta 
companhia. 

Qual foi a resposta que o governo deu a este 
justo pedido do honrado senador ? Foi conceder que a 
companhia prolongasse o serviço ao 3. º e ao 4.º 
districto, sem que se tivesse procedido ao exame que o 
honrado senador pedira que se fizesse. 

A companhia estendendo o serviço ao 3.º e ao 
4.º districto collocou na bahia de Botafogo uma machina 
de desinfecção, de sorte que considerado ameno e 
saudavel, começou de então a tornar-se suspeito : 
porque o governo não procurou liquidar antes a questão 
levantada aqui e na imprensa, mandando proceder a 
um exame minucioso, a um estudo serio, a ver si essa 
desinfecção era feita como a sciencia aconselha, e si a 
companhia cumpria as obrigações a que se havia 
sujeitado para com o governo, com relação áquelle 
ramo do seu serviço. 

Eis aqui, Sr. Presidente, o procedimento do 
governo com relação ao justo pedido do honrado 
senador pelo Rio de Janeiro. 

Quanto á companhia de aguas pluviaes, se 
provou, Sr. Presidente, nesta casa que no verão de 
1877 a 1878 causa, si não exclusiva, ao menos 
principal da epidemia de febres perniciosas que então 
se manifestou, eram as escavações feitas para esse 
ramo de serviço. Aqui mesmo li artigos da imprensa 
mostrando que, á proporção  que essas escavações 
subiam certas ruas destas cidade, os quarteirões 
adjacentes iam sendo affectados das febres perniciosas 
; li até os nomes  
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bem ficar suspensas sem inconveniente algum ; porque, si 
esta cidade esteve sem agua do rio do Ouro até agora, 
não perigará em esperar ainda por ella até Abril ou Maio. 
Isto é fora de duvida, desde que   não pôde haver duas 
opiniões a respeito da origem do foco de tres miasmas que 
ahi estão ameaçando a população da côrte. 

E’ preciso, senhores, não ter lido uma pagina de 
qualquer hygienista para ignorar que uma das causas mais 
poderosas do apparecimento de febres de mau caracter é 
o revolvimento de terras dentro de uma cidade. Abra-se 
qualquer hygienista e ter-se-ha 
isto. 

Demais, temos tido a infelicidade de ver essas 
theorias confirmadas pela pratica. A imprensa já o provou 
aqui, repito, no verão de 1877. Até no saluberrimo  clima 
de Nova-Friburgo, na ocasião em que se procedia a obras 
para a estrada de ferro, e foi necessario revolver terras, 
varios casos de febres de mau caracter manifestaram-se 
naquelle incomparavel clima, em  cima da serra. 

Não há muitos annos que em Paris, sendo 
necessario fazer revolvimento de terras para certas obras, 
as febres acompanharam essas excavações. Aqui na 
côrte, em 1877 , ainda se caminhavam  as excavações do 
Sr. Hancox, os casos de febres manifestavam-se nos 
quarteirões das ruas em que taes excavações se faziam. 
O jornal do Commercio deefinam os nomes das : victimas, 
que as excavações tinham feito. Entretanto são passados 
quasi tres annos, e as causas permaneceram no mesmo 
estado! E vem ainda homem o nobre ministro da 
agricultura dizer-nos que não innovam o contrato 
prohibindo as excavações, porque não tinha lei para o 
fazer. Ora, isso não é administração, é anarchia! 

Portanto, peço ao senado que approve a urgencia 
que propanga, afim que o projecto entre quanto antes em 
discussão e seja approvada essa postura, para que o 
ministro, armado com cha, não tiver poder para fazer essar 
com as excavações, tenha ao menos tempo para refletir 
em alguma outra razão para nos vir aqui allegar. 

Consultado o senado sobre o pedido do Sr. 
Senador Leilão da Cunha, resolveu affirmativamente. 

 
 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM NO DIA  
 
CREDITO EXTRAORDINARIO AO MINISTERIO 

DA AGRICULTURA   
 
Votou-se, e foi tal qual passou em 2.º discussão 

adoptada, para ser remettida á outra camara, indo antes á 
commissão de redacção, a proposta do poder executivo, 
convertida em projecto de lei pela camara dos deputados 
abrindo um credito extraordinario ao ministerio da 
agricultura nos exercicios de 1880––1881 e 1881––1882, 
para emancipação das colonias do Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINISTERIO DA 
JUSTIÇA 
 

Votou-se e foi approvado, salva a emenda da 
commissão e bem assim a emenda, o art. 1. º da proposta 
do poder executivo, convertida em projecto de lei pela 
camara dos deputados,abrindo um credito supplementar 
ao ministerio da justiça no exercicio de 1879––1880. 

Voltaram-se e foram sucessivamente approvadas 
as verbas da proposta–Guarda urbana, Casa de detenção 
e Asylo de mendigos–salvas as emendas da commissão e 
bem assim as emendas. 

Votou-se e foi approvada a verba da proposta–
Presidio de Fernando de Noronha. 

Votou-se e foi approvado o art. 2.º da 
proposta,salva emenda da commissão  e bem assim a 
emenda. 

Foi a proposta assim emendada adoptada para 
passar á 3.º discussão. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA 

AGRICULTURA 
 
Achadando–se na sala immediata o Sr. Ministro da 

agricultura, commerico e obras publicas, foram sortcados  
para a deputação que o devia receber os Srs. Ribeiros da 
Luz, Jaguaribe e Visconde de Bom Retiro, e sendo o 
mesmo senhor intraduzido no salão com as formalidades 
do estylo, tomou assento na mesa, á direita do Sr. 
Presidente. 

Continuou a 2.ª  discussão da proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara dos 
Sr. Deputados, fixando as despezas do ministerio da 
agricultura para o exercicio de 1881––1882. 

 
O SR. DÁRROS BARRETO: – Muito pouco direi, 

Sr. Presidente, em sustentação das tres emendas, que 
foram impugnadas pelo honrado ministro, d’entre as cinco 
que a commissão effereceu á proposta do governo. 

O nobre ministro ilegível  a reducção da verba – 
Custeio da estrada de ferro Pedro II –, prop sta pela 
commissão, a qual sendo de 5.600 contos,  a commissão 
reduziu a 5.400 contos. 

Impugnou esta emenda o nobre ministro, dizendo 
que a reducção não podia ter logar, por isso que, na 
tabelia justificativa do orçamento não existindo quantia 
designada  para reparos extraordinarios e acquisição de 
locomativas, a reducção de 200:000;ilegível para 
acquisição de locomativas e reparações extraordinarias, 
não se podia justificar. 

Permitia-me o nobre ministro que lhe diga que esta 
razão não está na altura dos talentos e da illustração de S. 
EX. 

As tabellas justificativas do orçamento não podem 
exprimir senão as necessidades que o governo 
reconheceu no caso de serem satisfeitas naquelle 
exercicio ; portanto, o theosouro não fez mais do que 
repetir a exigencia do governo, isto é, que eram 
necessarios 5.600:000ilegível para o coslcio a justificação 
da verba. 

Resulta d’ahi que o governo só justifica o seu 
pedido com o proprio pedido. Mas não é
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isto o que é necessario; é necessario que o nobre ministro 
diga que este serviço não póde ser feito com menos do 
que o pedido. 

Recorrendo, porém, ás tabelas do orçamento, eu 
vou mostrar ao nobre ministro, que, embora não estejam 
designados os reparos extraordinarios, nem acquisição de 
locomotivas, acham-se contemplados na tabella taes 
serviço. Vejo por exemplo: locomoção (lê): 
 
«Desenhista, operarios, etc.................. 808:200$000
Material................................................. 960:000$000
Aumento de carros e wagons............... 300:000$000»

 
Estes 300:000$ para augmento de carros e wagons 

não comprehendem tambem a despeza com a acquisição 
de locomotivas? 

Me parece que não ha duvida; o augmento de 
carros e wagons não póde deixar de comprehender 
tambem o augmento de locomotivas, porque tudo constilue 
material rodando. 

Vejo mais que o aumento de  230:000$, que bobre 
o orçamento vigente pede-se na proposta, é justifficado do 
modo seguinte (lê): 

«A differença para mais de 230:000$  no orçado é 
devida ao augmento de material e transporte, visto que a 
linha terá de ser aberta ao trafego entre a estação de Sitio 
e a da cidade de Barbacena.»  

 Ora, o nobre ministro vê que o senado não póde 
aceitar semelhante justificação. 

 O trafego da estrada do Sitio a Barbacena está 
aberto, si me não engano, desde o exercicio passado; no 
orçamento vigente já está contemplada toda a despeza 
necessaria com a abertura desse trafego. Como, pois, o 
augmento de 230:000$ póde ser jusitificado com a 
abertura do trafego entre as estações do Sitio e 
Barbacena? 

 E de mais, por occasião de se discutir o credito 
extraordinario do ministerio da agricultura, a commissão de 
orçamento, pelo competente orgão do seu relator, tomou 
uma especie de compromisso: reduzir a Verba tanto 
quanto fosse a importancia do credito extraordinario pedido 
pelo nobre ministro. Entretanto a reducção feita pela 
commissão foi de menos da metade, e tendo sido o credito 
de 410:000$, a commissão reduziu apenas 200:000$ no 
pedido do nobre ministro. 

 Chamo a attenção de, S. Ex. para o seguinte, a 
respeito da estrada de ferro D. Pedro ll. 

 Fóra a despeza feita com o pessoal techinico, e 
com o dos diversos ramos da administração, temos para 
operarios extranumerarios, feitores, guardas, etc., a 
quantia de 2.625:930$300; para material contem tambem a 
tabella a quantia de 1.818:000$000. 

 Neste material empregado nas officinas não tem o 
nobre ministro recursos para, augmentar o material 
rodante? 

 Veja bem o senado: só cem operarios e 
trabalhadores a estrada de ferro tem de despender 
2.625:930$500, e com o material 1.818:000$. Além disto 
pede o nobre ministro para augmento de carros e wagons 
300:000$000. 

 Entendeu a commissão que para  augmento de 
material rodante, para o exercicio em que tem de vigorar a 
lei que se discute, tendo-se dado já cento e tantos contos 
no credito votado, podia- 

se sem inconveniente nenhum diminuir igual quantia na 
verba em discussão. 

Dir-nos-ha o nobre ministro que a verba votada até 
hoje para a estrada de ferro D. Pedro ll não é sufficiente 
para todos esses serviços. Mas, eu opperei a este 
argumento, que outrora já foi aqui apresentada, as proprias 
palavras do nobre ministro que peço licença ao senado 
para ler. 

O nobre ministro no seu relatorio, mencionando 
todos os serviços feitos durante o anno por conta do 
custeio da estrada de ferro, disse, pag. 273 (lê): 

«A 12 de Abril foi aberta ao trafego a estação da 
Concordia entre Desengano e Commercio, pura a 
construação da qual concorreram os fazendeiros 
interessados com a quantia de 8:000$000.» 

«A 21 de Fevereiro abriu-se um escriptorio no 
centro comercial desta cidade (rua do Rosario n. 27) para 
venda de bilhetes, despacho de bagagens e 
encommendas, recebimento de telegrammas, informações, 
etc. Daquella data a 31 de Dezembro rendeu o escriptorio 
65:134$970.» 

«A 1 de Julho começou a servir o armazem 
construido em S. Diogo para deposito de varios generos, 
provindos do interior, que, por falta de espaço e por 
avariarem o café, não poderiam continuar a ser 
descarregados nos armazens da estação central.» 

«No terreno desapropriado em o angulo formado 
pelas ruas Ferreira o Senador Eusebio, construiram-se 
dous vastos edificios, um de paredes de tijolo, para 
recebimento de carnes verdes provenientes do novo 
matadouro, e outro de paredes de taboa e columnas de 
trilhos veIhos, para recebimento de peixe, hortaliça, frutas, 
aves e outros generos semelhantes, que em grande 
abundancia são hoje transportados pela estrada, 
sobretudo depois que começou a funccionar o ramal de 
Santa Cruz, a que pertencem como obrass 
complementares os dous mencionados edificios.» 

«Na estação da Serraria concluiu-se o armazem 
destinado á baldeação das cargas para o ramal da União 
Mineira, e vice-versa.» 

«Para dar espaço ao prolongamento da 2.º linha e 
proporcionar melhor meio de embarque a desembarque 
aos passageiros do ramal de Santa Cruz, demoliu-se a 
antiga estação de Sapopemba, de má construcção e muito 
arruinada, construindo-se alli uma extensa plataforma 
abrigada e um abrigo para carros, e assentando-se um 
girador pora machinas.» 

«Em Santa Cruz construiu-se mais um armazem, 
por não ser suficiente o que existia; fizeram-se dous 
abrigos, um para carros e outro para machinas, e 
assentou-se um girador.» 

«Em Belém construiram-se abrigos para machinas 
e carros.» 

«Em Mendes ficou concluida a reconstrucção do 
corpo central e de um dos armazens da estação.» 

«Na Barra ficou concluida a construcção da 2.ª 
metade da rotunda, começada em principio de 1872 e 
interrompida logo depois. Póde agora accommodar mais 
14 machinas.» 

«Na Mantiqueira fez-se um pequeno armazem de 
construcção leve.» 
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«Em Rezende augmentou-se o abrigo de 
carros.» 

«Na Cachoeira construiu-se uma carvoeira sobre 
cavalletes de trilhos velhos, e ao lado do abrigo de 
carros construiu-se outro para machinas.» 

«No Porto Novo augmentou-se o abrigo para 
carros.» 

«Nestas e em outras estações effectuaram-se 
ainda varios melhoramentos e reparações 
importantes.» 

«Construiram-se e acham-se em construcção 42 
casas para abrigo das turmas de conservação da 
estrada. Estas casas são feitas muito economicamente, 
com trilhos velhos e sobras de madeira destinada a 
outras obras.» 

«Na 1ª secção substituiram-se as antigas 
superstructuras metallicas de duas pontes e 
augmentou-se uma destas para prolongamento da 2ª 
linha e de um desvio na estação de Sapopemba.» 

«Em varias outras pontes e pontilhões fizeram-se 
reparações importantes nas alvenarias dos encontros e 
pegões; pintaram-se as superstructuras e substituiram-
se dormentes longitudinaes e transversaes.» 

«Construiram-se e reconstruiram-se boeiros, 
sobretudo nas secções novas.» 

«Ramparam-se e consolidaram-se alguns córtes 
e reforçaram-se os aterros em diversos pontos.» 

«Melhoraram-se diversas vallas e abriram-se 
18.764 metros de vallas novas.» 

«Na 2ª secção começou a reconstrucção dos pés 
direitos do revestimento em alguns logares do tunnel 
grande.» 

«Construiram-se durante o anno 132.971 metros 
correntes de cercas de trilhos velhos e arame farpado, 
sendo 121.581 á margem da linha e 1.390 nos palcos 
das estações.» 

«Empregaram-se na linha 41.247.m3 de lastro, 
sendo 40.282 de saibro e 565 de pedra quebrada.» 

«Em substituições e em linhas novas 
empregaram-se durante o anno 11.176 trilhos de aço 
com o comprimento total de 98.312 metros correntes, e 
107.756 dormentes.» 

«A substituição dos trilhos de ferro por outros de 
aço, achava-se feita em 31 de Dezembro sobre 267.791 
kilometros de extensão, faltando portanto mais de 
metade da estrada a ser transformada.» 

«Durante o anno assentaram-se 7.223m de 
desvios e linhas novas.» 

«Possue actualmente a estrada: 
111 locomotivas; 
177 carros para passageiros; 
37 para correio, pessoal dos trens e bagagens; 
94 wagões para animaes; 
1.355 para mercadorias, trilhos, lastro, etc.; 
15 carros diversos, que estão sendo 

transformados.» 
«Este material é mais do dobro do que possuia a 

estrada em 1874, e cerca de 80% mais do que em 
1876.» 

«Durante o anno concluiu-se a construcção de: 
10 carros de 1ª classe de 48 logares; 
19 ditos de 2ª classe de 100 logares; 
1 dito para bagagem; 
230 wagões fechados para mercadorias.» 
«Fizeram-se alterações e reparações em 1.247 

carros e wagões.» 
«Reconstruiram-se 4 antigas locomotivas, que 

ficaram completamente reformadas, e em 77 fizeram-se 
reparações mais ou menos importantes.» 

«Ficou concluida a construcção de mais 5 
telheiros nas officinas do Engenho de Dentro, e trata-
se de assentar novas machinas e ferramentas para 
trabalhar em ferro e madeira.» 

Tudo isto se fez sem necessitar-se de mais 
300:000$, para material rodante, e quando era menor a 
verba, que aliás não foi toda despendida, como terei 
occasião de mostrar. E' isto mais uma razão para que 
se não augmente agora com 300:000$ a verba especial 
para acquisição de material rodante. 

Disse ainda o nobre ministro: 
«A consideravel economia realizada no ultimo 

anno provém principalmente de muito haver melhorado, 
com as reparações e renovações feitas nos dous annos 
anteriores, o estado das linhas e de suas obras e 
material rodante, diminuindo portanto a despeza destes 
serviços.» 

«O pequeno accrescimo na despeza do trafego 
foi devido á abertura de novas estações, e assim ao 
augmento de trabalhadores nas da côrte e em algumas 
do interior, por ter avultado a exportação do café.» 
 
«Tendo sido a renda bruta em 
1879............................................... 41.171:557$078
e o custeio de................................ 4.766:201$802
a renda liquida foi.......................... 6.405:355$376

 
«Os resultados acima são extremamente 

favoraveis e tornam-se ainda mais dignos de nota ao 
considerar que, durante o ultimo anno, foi mister 
conservar as pesadas obras da serra da Mantiqueira; 
effectuar a reconstrucção de pontes, boeiros e aterros 
no ramal de S. Paulo; empregar em substituições 
92.487 dormentes e 90.361 metros de trilhos de aço e 
realizar outras reparações e melhoramentos 
importantes na via permanente: reconstruir e reparar 
muitas locomotivas e wagões, tendo-se aliás feito no 
mesmo anno e no anterior sensiveis reducções nas 
taxas de transporte.» 

Já vê o nobre ministro que das palavras do seu 
relatorio se conclue que, não sómente é excessiva a 
verba de 5.600:030$, como que todos esses serviços 
não custarão ao Estado mais de 4.766:000$000. 

Votando-se 3.400:000$000, isto é, cérca de 
700:000$ mais do que se despendeu o anno passado, e 
ainda um pouco, mais do que o votado para o exercicio 
vigente, a commissão do senado não foi muito parca. 

Uma vez que a tabella dos creditos especiaes 
não acompanha, nem podia acompanhar o orçamento 
do nobre ministro, pois que está annexa á receita, 
sendo exactamente o ministerio da agricultura o que 
absorve a maior parte dos creditos especiaes, permitta 
o nobre minis- 
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tro que eu pergunto a S. Ex. (pois que não estará aqui 
quando se discutir essa tabella) qual o pensamento do 
governo não consignando entre os créditos especiaes 
quantia para prolongamento da estrada de ferro D. 
Pedro ll. 

Não consta do que se tem publicado que credito 
algum esteja destinado a esse prolongamento. 
Entretanto parece-me que aquella estrada tem, como 
as outras, direito a ser contemplada com verba 
sufficiente para esse fim. 

Outra emenda da commissão que soffreu 
impugnação do nobre ministro, é a que se refere a um 
ramal na estrada de ferro de Baturité. A commissão 
propoz a suppressão dos 300:000$ pedidos para esse 
ramal e fundamentou a suppressão dizendo que, tendo 
aquella estrada sido feita por mero arbitrio do governo, 
sem autorização do poder competente, e tendo custado 
ao thesouro 4 a 5.000:000$, não era tão urgente 
continuar-se a despender dinheiro com ella, podendo, 
como está, prestar bons serviços, quando outras 
estradas que têm existência legal, que têm credito 
especial votado pelo poder competente, hão sido 
prejudicadas por falta de dinheiro, o qual se destinou á 
estrada de Baturité, Camocim e á de Paulo Affonso, 
entidades que não se acham reconhecidas por lei. 

O nobre ministro lembre-se de que as estradas 
de ferro de Pernambuco e da Bahia não têm tido ha 16 
annos nem mais um kilometro em trafego, entretanto 
que ha 10 annos o corpo legislativo tem votado o 
credito de 3.000:000$ annuaes para cada uma dellas. 
Ora, si os pernambucanos e os bahianos têm podido 
esperar, tembem os cearenses podem fazel-o por 
algum tempo, depois de tantas despezas, aliás não 
autorizadas. 

A razão que deu o nobre ministro não me parece 
precedente; não é a importancia de 300:000$ que ha de 
augmentar o valor de uma estrada, que custou 4 a 
5.000:000$; tal quantia não terá de certo a virtude de 
augmentar o valor dessa estrada, si ella já o não tem. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Ha muita gente que quer fazer o ramal mesmo pagando 
alguma cousa ao governo. 

O SR. BARROS BARRETO: – Antes que passe 
á outra emenda impugnada pelo nobre ministro, devo 
chamar a attenção de S. Ex. para a estrada de ferro de 
nossa provincia. 

Sabe o nobre ministro que pelo contrato 
celebrado com a companhia ingleza, constructora da 
estrada de ferro do Recife ao S. Francisco, 30 annos 
depois de aberto o trafego, ou 30 annos, contados da 
data do contrato, o governo tem o direito, que reservou-
se, de chamar a si a estrada, dando á companhia em 
titulos da divida publica uma quantia que produza juros 
iguaes aos lucros, que ella auferisse na média dos tres 
ultimos annos. Ora, pergunto eu, póde o nobre ministro, 
si não ha inconveniente, dizer-nos si o governo está 
disposto a usar dessa faculdade? Fazendo esta 
pergunta, devo prevenir ao nobre ministro de que 
tambem não sou partidario das estradas de ferro 
custeadas pelo Estado; admitto-as como excepção e, 
quando fallo na reversão dessa estrada para o Estado, 
não é porque eu queira que o governo seja seu em- 

 

prezario; é como meio de acabar com muitas 
difficuldades que aquella companhia outr'ora oppoz com 
mais intensidade, e que ainda hoje oppõe. 

Chamo tembem a attenção do nobre ministro 
para a tarifa da estrada a que me refiro. S. Ex. não 
ignora que a tarifa da estrada de ferro de Pernambuco é 
tão elevada que os productores de aguardente, cereaes 
e outros generos não acham conveniencia em remettel-
os pela estrada de ferro. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E até os de assucar. 
O SR. BARROS BARRETO: – Mesmo o assucar 

de inferior qualidade produzido acima da estação da 
Escada não póde pagar o transporte da estrada de 
ferro. Ora parece-me que, si o nobre ministro conseguir 
nesse estudo que mandou fazer relativamente á tarifa 
da estrada de ferro D. Pedro ll, dispensar alguma cousa 
para as tarifas da estrada de ferro de Pernambuco e da 
Bahia, essas estradas hão de dar melhor renda e o 
onus do thesouro ha de decrescer. 

Desejaria tambem que o nobre ministro dissesse 
si o governo tem resolvido alguma cousa acerca do 
ponto terminal da estrada de ferro de Pernambuco. 

O antecessor de S. Ex. era da opinião que 
tambem partilho, de poder parar essa estrada em 
Garanhans. Consta-me, porém, que trata-se de deixal-
a muito aquém; quer-se fazer ponto terminal em 
Canhotinho. Chamo a attenção do nobre ministro para 
esse ponto, porque descubro nesse projecto uma 
estrategia contra nós: Paulo Affonso tomando-nos pelo 
interior, a estrada da Imperatriz cortando-nos pelo 
flanco, vamos ficar bloqueados, si V. Ex. não nos 
ajuda... 

Passarei agora á ultima emenda impugnada pelo 
nobre ministro. Meu honrado collega e amigo, o Sr. 
João Alfredo, já hontem disse o que em meu entender é 
mais que sufficiente para justificar a suppressão da 
terceira emenda additiva, que acompanha a proposta 
do governo. 

Senhores, os que não admittem autorização do 
poder legislativo ao governo para contratar 
melhoramento de portos não são inimigos desse 
melhoramento; o que receiam é que inadvertidamente 
caiamos no perigo que o illustre e venerando Marquez 
de Olinda tanto receiava, quando, consultado no 
conselho de Estado a respeito de um contrato de 
melhoramento do porto de Pernambuco, dizia: 

«Não, esse contrato não importa em nada menos 
do que vermos o commercio de uma provincia 
importante enfeudado a uma companhia estrangeira.» 

E demais a lei que autorizou o governo a 
contratar a construcção de docas não incluiu a 
construcção de portos, e embora as docas sejam um 
melhoramento nos portos, todavia não é melhoramento 
essencial. 

Na nossa provincia, por exemplo, o que é 
lamentavel é que os vapores transatlanticos e os navios 
de grande tonelagem não possam entrar facilmente no 
ancoradouro e delle sahir, porque a isto oppõe-se o 
mau estado da barra, o que aliás não se remedeia com 
a construcção de docas. Pretender se que as docas 
que possam 
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ser construidas dêm um lucro tal que remunere não só 
o capital nellas empregado, como ainda o avultadissimo 
que é indispensavel despender-se com o melhoramento 
do porto, é querer sobrecarregar-se o commercio com 
taxas prohibitivas... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E' matar o 
commercio. 

O SR. BARROS BARRETO: – ...é matar o 
commercio, é afugentar os navios do porto, é emfim 
estabelecer um monopolio a favor dos navios de 
propriedade da empreza, os quaes unicos, poderão 
entrar ou sahir de Pernambuco, e desta maneira se 
imporá o frete ao commercio da provincia. 

Por estas razões, estando todos os membros da 
commissão de accôrdo, entendeu ella que podia muito 
bem ser supprimida a autorização contida no § additivo 
da camara a que me tenho referido. 

A autorização é nada menos do que a 
reproducção do que veiu no orçamento do anno 
passado. Para construcção de docas tem o nobre 
ministro autorização na lei de Novembro de 1869; e 
para melhoramento de portos, desde que o nobre 
ministro julgue que o estado financeiro do paiz 
comporta despeza desta ordem, conte com o meu voto. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Tenho até emenda já 
redigida, si quizer. 

O SR. BARROS BARRETO: – Eu não desejo 
demorar a discussão; meu fim foi sómente justificar as 
emendas da commissão e por isto porei termo aqui. 

Antes, porém, de sentar-me occorre-me lembrar 
ao nobre ministro que na verba subvenção a 
companhias de navegação vejo que, para a linha do 
sul, existem duas companhias subvencionadas, linha 
que já é servida pelos vapores costeiros que fazem a 
navegação de porto a porto e pelos vapores 
estrangeiros que, tocando nos portos do norte, tambem 
tocam em alguns do sul. 

Parece-me, pois, que no uso da autorização que 
se dá ao governo para renovar os contratos findos com 
as companhias de navegação, o nobre ministro poderia 
talvez diminuir essa despeza que faz o thesouro com a 
manutenção de duas companhias de navegação 
subvencionadas. 

E' o que eu tinha a dizer. (Muito bem! muito 
bem!) 

O Sr. Mendes de Almeida volta a discutir o 
orçamento do ministerio da agricultura não só em 
cumprimento de promessa que fez, quando pela 
primeira vez tomou a palavra sobre este assumpto, 
como principalmente porque não lhe satisfizeram de 
todo as explicações do honrado ministro. 

Respondendo ás observações do orador, 
relativas ao augmento de taxa das cartas, lamentou S. 
Ex. que o orador laborasse em manifesto engano, não 
obstante habitualmente occupar-se com estudos de 
legislação partia. Quem se acha enganado é o nobre 
ministro, e, posto que a illusão de S. Ex. já tenha em 
parte sido espancada pelo honrado senador por 
Pernambuco, 

 

que hontem tambem tratou da materia, o orador sente 
necessidade de restabelecer a sua argumentação. 

Em 1841 o poder legislativo concedeu ao 
governo autorização, por espaço de um anno, para 
rever a legislação do correio. Esta autorização foi 
prorogada pela lei n. 317, de 21 de Outubro de 1843, 
em cujo art. 29, lê-se: 

«E' prorogada ao governo por mais um anno a 
autorização concedida pelo art. 17 da lei de 30 de 
Novembro de 1841, n. 243, para alterar os 
regulamentos acerca dos impostos de meia siza e taxa 
dos escravos, decima urbana, decima de heranças e 
legados, dizima da chancellaria, bens de defuntos e 
ausentes e correios, conforme o dictar a experiencia.» 

Um anno mais tarde, pelo decreto n. 399 de 21 
de Dezembro de 1844, aproveitou-se o governo da 
autorização, e no art. 268 consignou a disposição a que 
se tem soccorrido o nobre ministro para justificar o seu 
acto: 

«O governo é autorizado a elevar gradualmente 
os portes das cartas e mais papeis a elle sujeitos, até 
equilibrar a receita com a despeza do correio.» 

Como se vê, o arbitrio que por este artigo se 
arrogou o governo é immenso. O nobre ministro, 
suppondo ingenuamente que o citado decreto de 21 de 
Dezembro de 1844 era um decreto legislativo, teve 
razões que o levaram a um tal equivoco; realmente a 
materia é legislativa. 

Em verdade, como admittir-se que o governo, 
reformando uma repartição em virtude de autorização 
limitada, possa arrogar-se o direito de prolongar essa 
autorização, quanto a certo ponto, indefinidamente, sem 
mais nenhum exame do corpo legislativo? 

Fez depois o governo outra reforma no correio 
(decreto n. 3443, de 12 de Abril de 1865) mas disto 
outra consequencia não se póde tirar que não seja 
comprovar até á sociedade que os governos têm 
abusado, e muito, quanto a reformas de regulamentos, 
menosprezando os limites traçados pelo legislador. 

Em razão mesmo desses abusos a lei n. 2348 de 
25 de Agosto de 1873, dispoz em seu art. 19: 

«As autorizações para a creação ou reforma de 
qualquer repartição ou serviço publico não terão vigor 
por mais de dous annos, a contar da data da 
promulgação da lei que as decretar. Uma vez 
realizadas, serão provisoriamente postas em execução 
e sujeitas á approvação da assembléa geral na sua 
primeira reunião, não podendo ser mais alteradas pelo 
governo. Esta disposição é permanente.» 

O citado artigo não poderia ser mais terminante. 
Como elle caducou a autorização, si autorização póde 
chamar-se do art. 268 do decreto de 21 de Dezembro 
de 1844. O nobre ministro não póde mais logicamente 
valer-se da que nelle viu consignada. 

Muito antes do tratado de Berne, tambem trazido 
pelo nobre ministro para fundamentar o seu acto, já 
havia o recibo das cartas seguras ou registradas, como 
se lhes chamou depois. Si o nobre ministro attentar no 
art. 96 do decreto n. 399 de 21 de Dezembro de 1844, 
lá encontrará: 

«Os officios, cartas seguras e outros remitti- 
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dos de uns para outros correios serão sempre 
acompanhados de uma guia em duplicata; uma dessas 
guias ficará no correio a que forem dirigidos estes 
objectos, e a outra será devolvida pelo primeiro correio 
com o respectivo recibo; e as cartas e mais papeis 
serão acompanhados das necessarias listas e 
facturas.» 

Por conseguinte, a praxe estabelecida pelo 
tratado de Berne já existia no Brazil desde 1844: nos 
200 réis do seguro estava incluido o direito ao recibo. 

Na reforma de 1865 tambem se estatuiu não só 
o registro, isto é, a segurança da entrega da carta, mas 
o recibo da pessoa a quem era endereçada a carta. 
Com effeito, diz o art. 15 do já citado decreto n.a 3443, 
de 12 de Abril de 1865: 

«Fica estabelecida a classe de cartas 
registradas, as quaes mediante o pagamento de 200 
réis, além do respectivo porte, serão relacionadas 
nominalmente, dando-se ao expedidor um 
conhecimento e o competente recibo do destinatario, 
depois de feita a devida entrega.» 

Isto mesmo se declarava no certificado no qual, 
depois do nome do destinatario da carta liam-se as 
palavras – de quem se cobrará recibo. Nos certificados 
impressos então e ainda hoje, aproveitados, riscaram-
se essas palavras. 

Assim, vê-se que a reforma do honrado ministro 
cifra-se em exigir mais um tostão a troco das mesmas 
garantias já consignadas em dous regulamentos e das 
quaes, ha longos annos, estava o publico de posse e 
por preço mais modico. 

Não era, portanto, o orador quem se achava 
illudido, mas o nobre ministro, cujas boas intenções não 
attingiram desta vez o alvo a que se propunham. 

Certo da boa vontade do honrado ministro, o 
orador, uma vez que trata de correios, não deixará este 
assumpto sem tambem tratar da exoneração do 
administrador do correio de Porto Alegre. 

Já diversos illustres senadores têm perguntado 
ao nobre ministro quaes os motivos desse acto. S. Ex. 
ultimamente parece haver inculcado que esse 
funccionario não se extremava pelo cumprimento de 
seus deveres. E' com effeito deploravel que o nobre 
ministro sómente houvesse dado por isso depois que o 
presidente da provincia reclamou a demissão do 
mesmo funccionario! 

Em todo o caso suscita-se uma questão digna de 
occupar a attenção do senado: a questão da legalidade 
da demissão. O art. 62, do decreto n. 399, de 21 de 
Dezembro de 1844, estabelece, é certo, que nos 
empregos de director geral e administrador são de livre 
nomeação e demissão do governo; mas pelo art. 42 do 
decreto e regulamento n. 3443, de 12 de Abril de 1865, 
já a exoneração ad nutum do administrador não seria 
regular, no caso em que o funccionario exonerado 
tenha mais de 10 annos de serviço. Si assim é, houve 
excesso por parte do honrado ministro, e excesso tanto 
mais lamentavel quanto o administrador do correio de 
Porto Alegre foi exonerado sem ser ouvido. 

Relativamente á catechese tambem não foi feliz 
o honrado ministro. O orador não fallou 

 

desta ou daquella ordem religiosa: alludiu a todas as 
que são perseguidas na Europa, por motivos de 
religião. Deixou, portanto, livre ao nobre ministro dar 
preferencia áquellas que lhe pareçam mais idoneas 
para o fim proposto. O que deseja é que, em vez de 
idéas geraes e planos theoricos, o nobre ministro, que 
parece ser homem pratico, faça alguma cousa a bem 
da catechese. 

O honrado ministro concedeu, por decreto de 20 
de Julho deste anno, ao Barão do Pinhal, privilegio por 
90 annos para a construcção de uma estrada de ferro 
de bitola estreita, de S. João do Rio Claro a S. Carlos 
do Pinhal. Immediatamente outro decreto de 22 de 
Julho destruiu o precedente, e, no mesmo dia 22, foi 
publicado um edital com as condições do concurso para 
a construcção da mesma estrada. O orador mostra 
como, em face da lei de 24 de Setembro de 1873 e 
decreto n. 5561 de 28 de Fevereiro de 1874, é irregular 
todo este procedimento do honrado ministro. A estrada 
é provincial; como, pois, se explica, neste negocio a 
ingerencia do governo geral? 

Accresce que é de bitola larga a estrada que vai 
ao Rio Claro, e que para o prolongamento adoptou o 
nobre ministro a bitola estreita. Reproduzir-se-hão os 
mesmos transtornos que soffrem o commercio e os 
passageiros na Cachoeira, quando passam da estrada 
de ferro D. Pedro II para a do norte de S. Paulo. 

O honrado ministro revelou ao paiz que o 
governo transacto pagava á companhia americana, 
depois do decreto de 10 de Maio do anno passado, a 
subvenção a que não tinha direito por se ter recusado a 
tocar no porto do Maranhão. Quem responde por 
semelhante facto abusivo? E', na verdade, para 
estranhar semelhante abuso por parte dos honrados 
ministros do passado gabinete, sobre quem mais 
especialmente recahe a responsabilidade, isto é, o 
nobre ex-ministro da agricultura, que requisitou o 
pagamento, e o nobre ex-ministro da fazenda, que o 
effectuou. 

O honrado actual ministro da agricultura não 
satisfez ao orador com suas declarações, quanto á 
navegação do Maranhão. Mais vale um passaro na mão  
que dous a voar, e o orador muito receia de que a nada 
se repduza a promessa de tocarem no Maranhão os 
paquetes do Canadá. ilegível, deste modo explicam 
alguns a etymologia do Canadá. Assim não se estenda 
a força etymologica do vocabulo até aos paquetes 
promettidos ao Maranhão! 

Sustenta o orador que das duas linhas de 
paquetes – a dos Estados-Unidos e a do Canadá – uma 
ha de invalidar a outra; e, quanto á companhia 
brazileira, faz ver o rigor com que foi tratada. Formulou 
ella primeiro uma proposta. Depois abaixou o preço, 
mas o nobre ministro, a quem foi communicada a 
reducção, na tomou conhecimento della, e a proposta 
sobre que o corpo legislativo ha de deliberar, é a 
primeira, a mais elevada! Houve requinte de 
severidade, isso é repellir o serviço nacional para só 
attender ao estrangeiro, de cuja influencia e poderio dá 
boa idéa o que tem havido com a companhia 
americana. 
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A escala pelo porto do Maranhão não é uma 
exigencia dos filhos da provincia, senão uma condição 
implicita no decreto n. 1249, de 28 de Junho de 1865. 

Infelizmente, ao que parece, não calou ainda no 
espirito do honrado ministro a justiça de semelhante causa. 
Assim, não quiz S. Ex. inserir em seu relatorio os 
documentos que subiram ao conselho de Estado e bem 
assim o resultado dos trabalhos da commissão 
hydrographica que foi ao Maranhão expressamente para 
estudar o porto; desse resultado teve o orador noticia 
apenas por uma folha do Maranhão, que publicou o 
relatorio da commissão hydrographica. Entretanto, mais de 
uma vez solicitou o orador a publicação de semelhante 
relatorio. 

Relativamente á via ferrea do Madeira e Mamoré lê-
se no relatorio do honrado ministro: 

«Continuam interrompidas as obras desta ferro-via, 
nada até agora constando officialmente quanto á final 
decisão do pleito sobre o deposito existente no banco de 
Inglaterra.» 

«Ha porém noticia, publicada ha dias por uma folha 
desta cidade, de ter a camara dos Lords dado provimento 
á appellação que lhe fôra sujeita, mandando entregar o 
alludido deposito aos portadores de titulos bolivianos.» 

«Opportunamente submetterei ao vosso 
conhecimento a communicação official que aguardo; e 
será essa a occasião de propor-vos a providencia que me 
parecer conveniente acerca da garantia concedida pelo 
decreto legislativo n. 2814 de 18 de Janeiro do ultimo anno 
á Madeira and Mamoré Railway Company Limited.» 

O orador demonstra a importancia desta estrada, 
principalmente agora que, em consequencia da guerra 
entre as republicas do Pacifico, a Bolivia vai, 
provavelmente, ficar sem um unico porto de mar. Bom 
seria, portanto, que o nobre ministro, completando a 
escassa noticia do seu relatorio, désse o pensamento do 
governo sobre este importantissimo assumpto. 

Pronuncia-se tambem o orador contra o monopolio 
concedido á companhia do Amazonas, em detrimento da 
prosperidade do commercio da grande região amazonica; 
estanha que o governo hesite em activar, allegando falta 
de recursos, a estrada de ferro estrategica do Rio Grande 
do Sul, cuja necessidade o nobre ministro não contesta; e, 
finalmente, allude a um despacho do Sr. ministro da 
agricultura em que S. Ex. indeferiu um requerimento de 
prorogação de prazo de um contrato declarando que o 
fazia por ser systema do governo não admittir semelhantes 
prorogações. 

Tendo desempenhado o compromisso que tomára, 
o orador põe termo ás suas observações. Era seu principal 
intento, além de uma ou outra questão nova que agitou, 
restabelecer a sua argumentação, impugnada pelo 
honrado ministro, quanto á legalidade do augmento de 
taxa no correio – e esse intuito acredita que o conseguiu. 
(Muito bem.) 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
 

O Sr. 1º Secretario deu conta de um officio do 1º 
secretario da camara dos deputados, remettendo a 
seguinte 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Emendas feitas e approvadas pela camara dos 
deputados á proposta do governo que peça a receita geral 
do Imperio para exercicio de 1881 a 1882 

 
Acrescente-se no logar competente: 
A assembléa geral decreta: 
Art. 1º (Substitutivo do art. 9º da proposta.) 
A receita geral do Imperio é orçada na quantia de 

117.338:000$ e será realizada com o producto do que 
arrecadar-se dentro do exercicio da presente lei (1881 – 
1882) sob os titulos abaixo designados: 
 

Ordinaria 
 

1. Como na proposta, dizendo-se 62.000:000$ em 
vez de 58.000:00$00. 

2. Como na proposta, dizendo-se 400:000$, em vez 
de 1.000:000$, supprimindo-se as palavras – pagando os 
generos estrangeiros navegados por cabotagem, que já 
tenham satisfeito os direitos de consumo, sómente 1 1/2%. 

3. (Como na proposta.) 
4. Como na proposta, supprimindo-se as palavras – 

ficando elevada ao dobro a taxa, que ora se paga 
5. Como na proposta, supprimindo-se as palavras – 

elevando 50% nas taxas ora cobradas; e dizendo-se: 
30:000$ em vez de 80.000$000. 

6. Como na proposta, dizendo-se 17.000:000$ em 
vez de 15.500:000$000. 

7. (Como na proposta.) 
8. (Como na proposta.) 
9. (Como na proposta.) 
10. Idem, dizendo-se 270:000$, em vez de 

440:000$000. 
11. (Como na proposta.) 
12. Idem. 
13. Idem. 
14. Idem. 
15. Idem. 
16. Idem. 
17. Idem. 
18. Idem. 
19. Idem. 
20. Idem. 
21. Idem. 
22. Idem. 
23. Idem. 
24. Idem. 
25. Idem. 
26. Idem. 
27. Idem. 
28. Idem. 
29. Idem. 
30. Idem, dizendo-se 3.150:000$, em vez de 

3.600:000$000. 
31. (Como na proposta.) 
32. Idem. 
33. Idem. 
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34. Como na proposta, dizendo-se 4.350:000$, em 
vez de 4.230:000$000. 

35. (Como na proposta.) 
36. Substituam-se os 36 e 37 da proposta pelo 

seguinte: imposto de 25% das loterias – 1.000:000$000. 
37. Como o 38 da proposta. 
38. Como o 39 da proposta. 
39. Como o 40 da proposta. 
40. Como o 41 da proposta. 
41. Como o 42 da proposta, dizendo-se 600:000$, 

em vez de 500:000$000. 
42. Como o 43 da proposta, dizendo-se 

1.300:000$000. 
43. Como o 44 da proposta, dizendo-se 

350:000$000. 
44. Como o 48 da proposta, supprimindo-se os 45 

de 46 da proposta, e passando para 8 da Renda com 
applicação especial o 47 da proposta. 
 

EXTRAORDINARIA 
 

45. Como o 49 da proposta. 
46. Como o 50 da proposta. 
47. Como o 51 da proposta. 
48. Como o 52 da proposta. 
49. Como o 53 da proposta. 
50. Como o 54 da proposta dizendo-se 300:000$, 

em vez de 800 000$000. 
51. Como o 55 da proposta. 

 
RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

 
Como na proposta, acrescentando-se, sob n. 8, o 

seguinte: – Taxa addicional de escravos, e sob n. 9 – 
Imposto sobre os consignatarios de escravos; dizendo-se 
1.500:000$, em vez de 900:000$; e supprimindo-se as 
palavras – Depositos (liquidos) 1.800:000$000. 

Art. 2. Como o 10 da proposta. 
 

DISPOSIÇÕES GERAES 
 

Art. 3º Como o 12 da proposta, ficando supprimido 
o 11 da proposta. 

Art. 4º Como o 13 da proposta. 
Art. 5º Como o 14 da proposta. 
Com as seguintes alterações na tabella C: 
No ministerio da marinha substitua-se a rubrica 

Eventuaes pelas seguintes: Diferenças de cambio e 
commissões de saques. Tratamento de praças em portos 
estrangeiros e provincias onde não houver hospitaes e 
enfermarias. Fretes; e acrescente-se a rubrica 
Reformados; 

No ministerio da guerra, na rubrica – Classes 
inactivas – acrescente-se: E soldo de officiaes e praças 
reformados; 

No ministerio da fazenda, substitua-se a rubrica 
Eventuaes pela rubrica Differenças de cambio. 

(Em substituição da primeira parte do art. 15 da 
proposta, reduzindo-se na respectiva tabella a 4.000:000 o 
credito para o prolongamento das estradas de ferro do 
Recife a S. Francisco, com a parte substituida na estrada 
da Victoria e da estrada de ferro da Bahia, sendo 
2.000:000$ para cada uma.) 

 

Art. 6º O governo poderá despender ao exercicio da 
presente lei, por conta dos creditos especiaes, alem da 
importancia de 10.299:213$667, fixada na tabella D, a que 
se tornar precisa para o pagamento da garantia de juros e 
amortização das letras hypothecarias dos bancos de 
credito real, nos termos da resolução legislativa n. 2687 de 
6 de Novembro de 1875. 

Art. 7º (Additivo.) Fica restabelecido o imposto de 
50% addicionaes sobre direitos de importação dos vinhos 
seccos, communs, de pasto e fermentados, de que ficaram 
isentos pelo decreto n. 7555 de 26 de Novembro de 1879. 

Esta disposição vigorará tres mezes depois de 
promulgada esta lei. 

Art. 8º (Additivo.) Os saveiros ficam isentos do 
imposto da doca, a que os sujeitou a lei n. 2940 de 31 de 
Outubro de 1879, art. 18 n. 2. 

Art. 9º (Additivo.) Fica revogado o art. 20 da lei n. 
2940 de 31 de Outubro de 1879, sujeitando ao imposto de 
5% os fóros cobrados sobre as propriedades urbanas na 
côrte e ruraes em todo o Imperio. 

Esta disposição vigorará desde já. 
Art. 10 (Additivo.) Os impostos sobre o total das 

loterias e sobre os premios das mesmas, que pelo art. 18 
n. 7 da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879 foram 
elevados a 30% o primeiro e 20% o segundo, ficam 
reduzidos a um unico, sobre o total do plano das loterias, 
na razão de 25%, podendo o governo alterar este plano 
todas as vezes que o julgar conveniente. 

Esta disposição terá vigor desde já. 
§ unico. As loterias concedidas por leis provinciaes 

em favor de casas de caridade, estabelecimentos pios e da 
instrucção publica, e que nas provincias forem extrahidas, 
continuam sómente sujeitas ao imposto do sello, nos 
termos do art. 18, n. 7 da lei de 31 de Outubro de 1879. 

Art. 11 (Additivo.) Fica revogado o art. 18 n. 10 da 
lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, que mandou cobrar 
a taxa de 20 réis por passageiro que circular nas ferro-vias 
da cidade do Rio de Janeiro e seus suburbios, tramways 
ou carris urbanos, de tracção animada ou a vapor. Esta 
disposição terá vigor desde já. 

Art. 12 (Additivo.) Ficam isentas da taxa de 
transporte as passagens inferiores a 1$ nas estradas de 
ferro de tracção a vapor, construidas pelo Estado ou por 
companhias particulares, que tenham subvenção, garantia 
ou fiança de garantia de juros; e inferiores a 10$ nas 
barcas a vapor das companhias subvencionadas pelo 
Estado. Esta disposição terá vigor desde já. 

Art. 13 (Additivo.) Fica desde já revogado o art. 18 
n. 10 da lei n. 2940, de 31 de Outubro de 1879, que 
mandou cobrar annualmente pelos terrenos não edificados 
na cidade do Rio de Janeiro, actualmente isentos do 
imposto predial, e comprehendidos na legua de 
demarcação, 20 réis por metro quadrado. 

Art. 14 (Additivo.) Ficam desde já revogadas as 
tabellas que acompanham o decreto n. 7559 de 20 de 
Novembro de 1879 para a arrecadação do imposto sobre o 
turno, e sem effeito a autorização conferida ao governo 
pelo art. 18 n. 3, 
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§ 1º da lei n. 2940, de 31 de Outubro de 1879, para 
rever as tabellas a que estavam sujeitos os fabricantes 
e mercadores do preparados do fumo, as quaes 
continuam em vigor. 

Art. 15 (Additivo.) Farão, desde já, parte do fundo 
de emancipação a taxa addicional de escravos e o 
imposto sobre os consignatarios de escravos para 
vender ou alugar, não só e constante das tabellas 
annexas ao decreto n. 6980, de 20 de Julho de 1878, 
como o creado pelo art. 18 n. 8 da lei n. 2940, de 31 de 
Outubro de 1879. 

Art. 16 (Additivo.) Continuará em vigor no anno 
financeiro da presente lei a disposição do art. 18 n. 5 da 
lei n. 2940, de 31 de Outubro de 1879. 

Art. 17 (Additivo.) Continúa em vigor a disposição 
do art. 18 da lei n. 2792 de 20 de Outubro de 1877, que 
manda vender as fazendas de criar, sitas nas provincias 
do Piauhy, Maranhão e Pará; mas poderá o governo, si 
o julgar mais conveniente, arrendal-as em lotes a quem 
maiores vantagens offerecer, preferindo, quando seja 
possivel, os actuaes occupantes. 

Art. 18 (Additivo.) Do credito votado no art. 18 da 
lei n. 2670 de 20 de Outubro de 1875, para o 
prolongamento da estrada de ferro D. Pedro II,poderá o 
governo despender no exercicio da presente lei a 
quantia de 2.000:000$, empregando para esse fim os 
meios autorizados no art. 19 da mesma lei. 

Art. 19 (Additivo.) Fica o governo autorizado a 
despender a quantia de 800:000$, que desde já será 
applicada ao pagamento da subvenção devida á 
Amazon Steam Navigation Company, limited, pelo 
serviço effectuado durante os exercicios de 1877 – 
1878 e 1878 – 1879, a que se referem o decreto n. 
6826 A de 29 de Dezembro de 1877 e resolução 
legislativa n. 2949 de 21 de Julho de 1880, fazendo 
para este fim as necessarias operações de credito. 

Art. 20 (Aditivo.) Fica revogado o art. 22 da lei n. 
2940, de 31 de Outubro de 1879; devendo as 
porcentagens que percebem os empregados de 
arrecadação ser contadas do total da renda liquida 
arrecadada, podendo o governo corrigir a quota sobre a 
qual se calcule a porcentagem, de modo a que esta não 
excede á proporção da renda média dos tres ultimos 
annos. 

Art. 21 (Additivo.) Fica desde já abolido o 
imposto de 1 1/2% sobre os generos estrangeiros 
navegados por cabotagem, que já tenham satisfeito os 
direitos de consumo, creado pelo art. 9º n. 2 da lei n. 
2940, de 31 de Outubro de 1879. 

Art. 22 (Additivo.) Fica desde já sem vigor a 
disposição do art. 18 n. 4 da lei n. 2940, de 31 de 
Outubro de 1879, que elevou ao dobro a legua além da 
demarcação. 

Art. 23 (Additivo.) O pagamento a credores do 
exercicios findos será feito sómente dentro dos creditos 
votados nas differentes verbas das leis de orçamento 
dos respectivos exercicios. 

Art. 24 (Additivo.) O governo não póde, sem 
autorização expressa do poder legislativo, fazer 
contratos por tempo excedente do anno financeiro, que 
estiver correndo, nem para serviços não contemplados 
na lei do orçamento vigente. 

Art. 25 (Additivo.) As rubricas da proposta 

de lei de orçamento, que comprehenderem despezas 
com o pessoal e material, conterão separadamente as 
somma das referidas despezas, e as duas respectivas 
tabellas discriminarão, com a maior especificação 
possivel, as despezas, evitando o englobamento das 
consignações. 

Art. 26 (Additivo.) Os empregados addidos serão 
de preferencia nomeados para os empregos que 
vagarem nas respectivas repartições; entretanto, 
emquanto não forem encartados nos quadros, poderá o 
governo nomeal-os, com os mesmos vencimentos, para 
empregos de categoria inferior. 

Art. 27 (Additivo.) A tabella dos creditos 
especiaes, na parte relativa á garantia ou fiança de 
juros ás estradas de ferro e os engenhos centraes, virá 
acompanhada de uma demonstração da respectiva 
despeza. 

Art. 28 (Additivo.) Fica o governo autorizado: 
§ 1º Para substituir a actual tarifa geral das 

alfandegas por outra sobre as seguintes bases: 
1ª Não serão elevadas as razões dos direitos 

estabelecidos na tarifa actual; 
2ª Os valores officiaes das mercadorias, que 

differirem notavelmente dos preços correntes nos 
mercados do Imperio, serão elevados ou reduzidos a 
um termo médio razoavel; fazendo-se nas 
classificações as alterações necessarias, e seguindo-
se, quanto for possivel, o plano da tarifa promulgada 
com o decreto n. 5580 de 31 de Março de 1874. 

§ 2º A elevar até meio por cento mais a 
commissão do thesoureiro das loterias. 

§ 3º Para applicar no resgate do papel moeda o 
saldo que no fim do anno financeiro deixarem os 
depositos, e bem assim o excesso da renda sobre a 
despeza do exercicio. 

Additivo. 
Art. 29. Fica o governo autorizado desde já a 

contratar a construcção de um edificio apropriado para 
nelle funccionar a faculdade de medicina desta côrte, 
abrindo, si fôr necessario, credito supplementar para a 
verba – Obras do ministerio do Imperio –, no orçamento 
do exercicio vigente e seguinte até a quantia de 
50:000$ por anno. 

Additivo. 
Art. 30. Ficam isentos de quaesquer direitos de 

importação os jornaes e revistas brazileiras, publicados 
nos paizes estrangeiros. 

Art. 31. (Em substituição da 2ª parte do art. 15 da 
proposta.) 

Continuam em vigor todas as disposições das 
leis de orçamento antecedentes que não versarem 
particularmente sobre a fixação da receita ou despeza, 
sobre autorizações para a fixação ou augmento de 
vencimentos, creação de novas despezas, reforma de 
repartições ou da legislação fiscal, e que não tenham 
sido expressamente revogadas. 

Art. 32. (Como o 16 da proposta.) 
Paço da camara dos Srs. deputados em 14 de 

Setembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves 
de Araujo, 1º secretario. – José de Araujo Ruso Danin, 
2º secretario interino. – A' commissão de orçamento. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DO MINISTRO DA GUERRA 
 
Entrou em 2ª discussão a proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, fixando as despezas do ministerio da 
guerra, no exercicio de 1881 – 1882. 

O Sr. Correia: – Quando trato de assumptos 
militares, preocupo-me sempre com o exame da força 
de linha que possa facilmente acudir a qualquer ponto 
do territorio que della necessite para sua segurança; e 
devo dizer que, apezar do ligeiro augmento que na 
ultima lei de fixação de forças de terra se decretou, a 
força de linha de que podemos dispôr nas 
circumstancias a que me refiro não é sufficiente como 
devera ser, attendendo-se a interesses do Estado da 
maior ponderação. 

O nobre ministro da guerra reconhecerá, estou 
certo, a exactidão de minha proposição, concordando 
em que não temos effectivamente um exercito de 
13,500 praças. Deduzidas as praças que respondem a 
processo, as que se acham presas, as que estão nas 
enfermarias e as disseminadas pelos pontos mais 
remotos do territorio, vê-se que a força disponivel para 
acudir em um momento dado a uma necessidade 
urgente é diminuta. 

Nos dias serenos de paz, esta deficiencia da 
força não se faz sentir como o mesmo aspecto 
contristador dos tempos em que se antolham conflictos 
imminentes. Então os clamores rebentam de todos os 
lados, sobem de ponto as queixas e censuras, 
augmentam-se com esses brados de angustia as 
difficuldades da occasião. E, por isso, é nos dias 
serenos da paz que se deve tratar mais reflectidamente 
destes assumptos, que não se resolvem facilmente sob 
a pressão de acontecimentos dolorosos. 

Si ao menos houvesse uma reserva do exercito 
de que se pudesse lançar mão, de modo prompto, 
menor seria o receio de quem attentasse para a força 
de linha disponivel... 

Não desejo que o governo se deixe dominar por 
apprehensões infundadas; mas altamente louvavel 
seria uma patriotica previsão, que póde certamente 
acautelar acontecimentos lastimaveis. Por isso acredito 
que este assumpto occupa seriamente a attenção do 
nobre ministro, que conhece praticamente as 
exigencias do serviço militar. Nenhuma nação está mais 
perto do perigo do que quando nelle não cogita, quando 
se descuida, suppondo sempre os horizontes limpos de 
nuvens. 

Entendi dever preceder o exame especial do 
orçamento do ministerio da guerra das considerações 
que acabo de fazer, e que já tenho externado não só 
quando em outra occasião tive de dirigir-me ao nobre 
ministro da guerra, como ainda igualmente quando me 
coube a honra de tratar, em presença do nobre ministro 
da marinha, dos assumptos da repartição a seu cargo. 

Nesta ordem de idéas não posso deixar de 
assentir ao acto do nobre ministro, que solicitou 

o credito preciso para fundação de duas colonias 
militares na provincia que tenho a honra de representar; 
assim como não posso deixar de applaudir a annuencia 
que a esta proposta do nobre ministro prestou a digna 
commissão de orçamento do senado. 

O governo havia nomeado uma commissão para 
estudar os logares mais proprios para a fundação de 
colonias militares; esta commissão lembrou a creação 
de tres na provincia do Paraná; mas o nobre ministro 
limitou o seu pedido a duas, attendendo ás 
necessidades mais urgentes. 

Estou certo de que S. Ex. procurará com o maior 
cuidado determinar o ponto em que essas colonias 
militares devem ser creadas. Isto é importante e S. Ex. 
resolverá a este respeito depois de bem examinar o 
assumpto. 

Entretanto, não sei si o credito pedido é 
sufficiente, porque vejo que para fundação das duas 
colonias militares do Paraná não passa de 17:645$, 
quando, na tabella explicativa do orçamento, para a 
colonia do Alto Uruguay está consignada a somma de 
19:596$000. 

Como, porém, o credito foi pedido á vista da 
tabella organizada pela competente repartição do 
ministerio da guerra, devo suppôr que se pediu o que 
era necessario, e que a commissão concedeu o que 
julgou sufficiente para a creação das duas colonias 
militares. Neste caso nada tenho que dizer; limito-me a 
pedir ao nobre ministro que se digne declarar, si, com a 
verba pedida, a creação das colonias militares se 
tornará effectiva, collocando-se taes estabelecimentos 
de maneira que não seja difficil obter noticia do que 
nelles occorre. 

Pedirei tambem ao nobre ministro que influa para 
que o proposito do seu nobre colIega, ministro da 
agricultura, de prolongar a linha telegraphica do Paraná 
até á comarca fronteira á de Guarapuava, se realize no 
mais curto prazo possivel. 

Tratando ainda das medidas propostas no 
orçamento da despeza do ministerio da guerra, 
occupar-me-hei com o additivo que autoriza o governo 
a mandar liquidar as contas das despezas feitas com a 
guerra contra o Paraguay, e as realizadas pelas 
thesourarias das provincias por conta do ministerio da 
guerra, fóra das horas do expediente do serviço da 
repartição fiscal, fazendo-se a despeza pela verba-
Eventuaes. 

Não é para impugnar esse additivo, pois que se 
trata da liquidação de contas resultantes de facto tão 
extraordinario, como a guerra do Paraguay, que me 
occupo com este assumpto; mas para lembrar ao nobre 
ministro que limite esse serviço ao que fôr estrictamente 
de natureza extraordinaria. Considere S. Ex. que o 
ministerio da fazenda, ha poucos dias, expediu um 
aviso declarando que o serviço que se fazia na caixa da 
amortização com gratificação especial, devia cessar, 
por ser obrigatorio aos respectivos empregados, e que, 
si não pudesse ser feito nas horas do expediente, 
deviam ser estas prorogadas. 

Não convem de certo proceder de maneira que 
as repartições achem vantagem em retardar o 
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serviço, para que, depois de muito acummulado, haja 
necessidade de uma medida como essa. 

As cousas publicas devem ser encaradas por 
todas as suas faces. No caso de que se trata, considero 
a medida justificavel; mas não póde ella ser 
estabelecida como regra, porque póde dar logar ao 
grande inconveniente de olhar-se com pouca attenção 
para o serviço, e depois allegar-se o grande atrazo em 
que se acha, para se solicitar gratificação extraordinaria 
por trabalho atrazado. 

Algumas explicações tenho de solicitar do nobre 
ministro; antes, porém, de fazel-o, desejo informar a S. 
Ex. de algumas occurrencias que se deram na provincia 
de Goyaz, e que me são referidas na carta de que vou 
ter a honra de dar conhecimento ao nobre ministro por 
se tratar tambem de officiaes do exercito (lê): 

«Illm. e Exm. Sr. senador Manoel Francisco 
Correia. – Pelos documentos enviados a V. Ex., em 
relação á installação da assembléa provincial, viu. V. 
Ex. que são as nossas queixas justas e verdadeiras, e 
não é nosso movel a paixão partidaria.» 

«Relativamente ás eleições municipaes, portou-
se o actual presidente do mesmo modo, isto é, 
intervindo na livre manifestação do voto popular, como 
ha de ter V. Ex. visto do jornal O Commercio, que tem 
sido remettido a V. Ex.» 

«Em abono da verdade, vou citar alguns factos; 
na parochia de Santa Rita, do municipio da capital, 
interveiu o presidente ostensivamente, mandando um 
official do excercito, que commandava o presidio de 
Jurupensem, vizinho áquella parochia, pleitear a 
eleição, fazendo-se eleger o mesmo official presidente 
da mesa parochial, para melhor conseguir seus fins. 
Além disso o referido official infringiu o regulamento dos 
presidios, pois abandonou sem licença o seu posto só 
para obedecer aos caprichos do presidente.» 

«Para a parochia do Curralinho mandou este um 
outro official com o mesmo fim, o qual serviu-se da 
administração para coagir a vontade popular.» 

«Além destas duas parochias, outras muitas da 
provincia viram-se ameaçadas pelos destacamentos 
militares nellas existentes.» 

«Nesta capital portou-se o presidente ainda com 
o maior desaso, pois na hora da eleição foi elle proprio 
fechar o ponto dos empregados de sua secretaria, afim 
destes irem votar, quando o respectivo regulamento 
não lhe dá tal attribuição.» 

«Apezar disso, não teve S. Ex. o gosto de vencer 
o pleito, visto que só conseguiu o terço de sua chapa. 
Havendo na capital mais illustração, não se intimidam 
com as ameaças presidenciaes. O seu triumpho foi na 
parochia de Santa Rita, já referida, e na do Ouro-Fino, 
onde foram chamados votantes fallecidos ha 11 
annos!» 

«Referindo a V. Ex. estes factos, nutro a 
esperança de que o Sr. presidente do conselho não 
deixará de cumprir a sua palavra quando disse no 
senado que demittiria todos os presidentes de provincia 
que interviessem nas eleições municipaes. Ora, está 
mais que provado que o Sr. Dr. Spinola interveiu 
ostensiva e offi- 

cialmente nas eleições, desobedecendo assim ás 
ordens em contrario do governo.» 

«Chamando, pois, a attenção de V. Ex. para este 
ponto, tenho a grata certeza de que V. Ex. faltará a bem 
de nossos direitos, em prol desta desditosa provincia, 
que succumbe aos golpes do mais ferrenho despotismo 
de alguns especuladores politicos, a quem o Sr. Dr. 
Spinola serve de centro e apoio.» 

«Vai mais um facto em prova disto; um dos 
deputados expulsos que assignaram o attestado em 
que provou-se a intervenção do Sr. Dr. Spinola na 
installação da assembléa, e que era empregado na 
secretaria do governo, com mais de 18 annos de bons e 
reaes serviços, foi demittido pelo Sr. Spinola, a bem do 
serviço publico! Nem ao menos para mascarar o acto 
de vingança o presidente serviu-se do menor 
considerando, quando a favor desse empregado existe 
uma lei provincial vigente que garante de demissões, 
sem motivo justificado, aos empregados que contarem 
mais de doze annos de serviço!» 

«Este acto de injustiça do presidente ha de ser 
levado á apreciação do conselho de estado, que assim 
tomará conhecimento da oppressão que exerce nesta 
provincia o delegado do governo.» 

«A administração do Sr. Dr. Spinola tem 
provocado a opposição até de seus proprios co-
religionarios, cuja maioria está unida aos 
conservadores; aquelles não de certo suspeitos, visto 
que são os primeiros, embora liberaes, a desapprovar o 
procedimento de um moço inexperiente, que deixou-se 
subjulgar por uma familia que, querendo especular com 
os negocios publicos, exerce sobre o Dr. Spinola a mais 
perniciosa e declarada influencia.» 

«Os factos acima apontados parece serem mais 
que sufficientes, para chamar a attenção do governo 
para a administração do Sr. Dr. Spinola, que arrastará, 
si não tomarem providencias, esta provincia a um 
abysmo de desgraças e anarchias.» 

«Dar-me-hei por satisfeito, si V. Ex., 
compenetrando-se da verdade da presente exposição 
dos negocios desta provincia, exhibir como prova 
perante o senado esta minha missiva.» 

«Sou com a mais alta consideração e estima. – 
Goyaz, 18 de Agosto de 1880. – João José Corréa de 
Moraes.» 

Ora, o nobre ministro já está informado do que 
occorreu com o delegado militar commandante do 
destacamento de Catalão; sua intervenção no processo 
eleitoral ficou demonstrada pelos documentos de que o 
senado tem conhecimento; e, pois, esses factos 
referidos na carta que acabo de ler não devem ser 
despresados. 

O lente da 2ª cadeira do 3º anno de serviço no 
magisterio, foi dispensado do cargo pelo nobre ministro 
da guerra. Eu não contesto o direito do governo 
resolver que os lentes que completam 23 annos de 
serviço não continuem no magisterio; mas a sua 
justificação não está sómente em dizer que a lei 
permittia o acto que praticou, mas que houve razão 
para usar dessa faculdade, de que até hoje o governo 
tem sido mui parco; porque da dispensa do pro- 
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fessor que conclue 25 annos de magisterio resulta 
augmento de despeza, e, si em nenhuma circumstancia 
é isto objecto de pouca valia, muito menos o é quando 
as circumstancias financeiras não são prosperas. 

Ora, deveria suppôr que o nobre ministro, 
usando pela primeira vez do direito de arredar do 
magisterio a um professor que completou 25 annos de 
serviço, o fez de modo que não incorra em censura, 
lançando sobre o Estado uma despeza que podia 
dispensar. Não posso ser inclinado a concluir por essa 
fórma, á vista da ordem do dia general commandante 
da escola militar, dando conhecimento da jubilação não 
requerida do lente a quem me refiro. Eis aqui a ordem 
do dia (lê): 

«Escola militar no Rio de Janeiro em 9 de 
Setembro de 1880. – Ordem do dia n. 82. – S. Ex. o Sr. 
general commandante manda fazer publico que por 
decreto de 30 de Agosto ultimo, publicado no Diario 
Official de 1 do corrente, foi jubilado o lente cathedratico 
da 2ª cadeira do 3º anno do curso superior desta 
escola, o Sr. tenente-coronel do corpo de estado-maior 
de 1ª classe Dr. José Antonio da Fonseca Lessa, com 
ordenado por inteiro, nos termos do art. 230 do 
regulamento approvado pelo decreto n. 5529 de 17 de 
Janeiro de 1874, visto contar vinte e cinco annos de 
magisterio. Ao dar conhecimento á escola desta 
resolução do governo imperial, não póde S. Ex. deixar 
de cumprir um duplo e sagrado dever, e por isso 
lamenta a sensivel perda, que acaba de soffrer o ensino 
superior desta escola com a retirada de um de seus 
mais illustrados e distinctos lentes, que deixa uma 
lacuna, difficil de ser preenchida, e louva-o pelo zelo, 
dedicação e intelligencia que revelou constantemente 
no desempenho de tão honroso quão espinhoso cargo, 
que hoje deixa, pelo brilhantismo e proficiencia com 
que ensinava as diversas doutrinas que constituem uma 
das mais importantes cadeiras desta escola, pelo seu 
amor á disciplina, de que sempre deu os mais salutares 
e beneficos exemplos á mocidade, e ainda mais por sua 
rara assiduidade, pois em 25 annos de effectivo serviço 
no magisterio apenas commetteu seis faltas. Por tantos 
e tão importantes serviços não póde S. Ex. deixar de 
dirigir os maiores elogios e os mais sinceros 
agradecimentos a tão esforçado apostolo da sciencia, 
ao mesmo tempo que manifesta seu profundo pezar por 
mais não vêl-o na cadeira que tão magistralmente sabia 
reger.» 

Ora, foi arredado por acto do nobre ministro um 
professor a quem o commandante da escola militar tece 
em ordem do dia louvores deste quilate, os maiores a 
que um lente poderia aspirar. O nobre ministro da 
guerra, pois, privou do magisterio um professor que 
merece do commandante da escola militar, que com 
elle está em contacto, elogios como apparecem poucos 
em documentos da importancia de uma ordem do dia 
do commandante militar. Creio que o nobre ministro ou 
ha de recusar o testemunho que em ordem do dia dá o 
commandante militar dos serviços do lente que S. Ex. 
arredou do magisterio, ou não poderá justificar seu 
acto. 

Da ordem do dia de 9 de Setembro o nobre 
ministro da guerra tem conhecimento, e creio que não 
praticou acto de que resulte contrariedade ás asserções 
do commandante da escola militar; e, pois, ella vai já 
correndo tambem de certo modo com annuencia do 
nobre ministro. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado, desde que 
confia no commandante, autor desta ordem do dia, está 
de accôrdo com elle. 

O SR. CORREIA: – Pedirei tambem ao nobre 
ministro se digne de informar ao senado da resolução 
que tomou acerca de um acto do ex-presidente da 
provincia do Maranhão, que contratou, e mandou 
executar obras militares, e quando estavam quasi 
concluidas foram suspensas por ordem do nobre 
ministro. 

Devo crer que o presidente fez esse contrato 
sem autorização do nobre ministro; mas, desde que S. 
Ex. consentiu em que as obras se fizessem, a 
suspensão ha de trazer, creio eu, prejuizo para os 
serviços já feitos e embaraços ao governo pelo que 
respeita aos direitos do contratante. Si o presidente da 
provincia procedeu abusivamente, ha providencias 
legaes para este caso. 

Mas não sei si soffreu o direito do contratante 
pelo motivo deste irregular procedimento. Em todo 
caso, aguardo as informações do nobre ministro, não 
tendo miudo conhecimento dos factos. Foi-me referido 
que o presidente celebrou contrato com o cidadão para 
fazer obras militares. Foi autorizado para leval-as a 
effeito, e quando se achava construindo as obras, e 
estas estavam adiantadas, chega inesperadamente a 
ordem mandando-as suspender. 

Tratarei agora de alguns factos occorridos na 
provincia de que S. Ex. é digno filho e representante. 

A primeira informação que julgo dever solicitar do 
nobre ministro é acerca do estado em que se acha o 
quartel de Sant'Anna do Livramento. Sou forçado a 
pedir esta informação á vista de um artigo editorial do 
Commercial, folha que se publica na cidade do Rio de 
Grande do Sul, diz assim (lê): 

«Nas mesmas condições ou peiores, que a 
alfandega desta cidade, está o magestoso quartel de 
Sant'Anna do Livramento, na construcção de cujo 
edificio foram absorvidos contenares de contos de réis, 
datando sua construcção de época recente e devendo 
considerar-se perdida a elevada quantia despendida. 

«O quartel de Sant'Anna do Livramento, cuja 
construcção ainda não ha um anno que terminou, 
ameaça mais tarde ou mais cedo desmorona-se. 

«A nenhuma segurança de semelhante edificio, 
reconhecida depois de concluidas suas obras, tornou 
necessario abaterem-se paredes e construirem-se 
novas, e não obstante isso, foi ainda preciso recorrer-se 
aos espeques, para garantir uma das faces do mesmo 
edificio.» 

Agora outra noticia sobre a colonia militar do Alto 
Uruguay. 

Esta encontra-se no Conservador, que se publica 
na cidade de Porto Alegre: 

«Colonia militar do Alto Uruguay. 
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«O Sr. Dr. Henrique Francisco d'Avila, presidente 

da provincia, ultimamente nomeou director interino da 
colonia militar do Alto Uruguay, o Sr. major da guarda 
nacional Gabriel Gomes Porto, dizendo cavillosamente 
que assim procedia em consequencia de não existir alli 
perto official reformado para assumir aquelle cargo; 
quando é certo que aqui na capital S. Ex. dispunha de 
dezenas de officiaes reformados em disponibilidade, e 
que o que fosse nomeado podia sem duvida ter seguido 
para aquelle ponto com o ex-director, quando este foi 
entregar a colonia ao seu substituto.» 

«Que o Sr. presidente da provincia fizesse 
semelhante nomeação, não nos admirou, visto que S. 
Ex. só trata dos amigos e dos parentes destes; mas 
sorprendeu-nos que o Sr. Visconde de Pelotas, ministro 
da guerra, sanccionasse tal acto.» 

Ora, desde que o nobre ministro, segundo o que 
refere este artigo, sanccionou o acto, antes de o julgar, 
necessito de ouvir a S. Ex. Não posso senão acreditar 
que S. Ex. procedeu nesta parte com todo o cuidado. 

Lembrarei ao nobre ministro que no commando 
da fortaleza da cidade de Paranaguá acha-se um 
official honorario que o seu illustre antecessor, o Sr. 
Marquez do Herval, mandou substituir por um official 
reformado, para manter a ordem que na materia tem 
expedido o ministerio da guerra. 

Entretanto, não se cumpriu a determinação do 
illustre antecessor do nobre ministro, segundo estou 
informado. 

Ao meu conhecimento chegou um documento, 
para o qual peço a attenção do nobre ministro. A 
respeito do que ahi se diz o nobre ministro ha de ter 
providenciado, sobre tudo si reconheceu que os factos 
referidos são reaes. 

Apenas lerei o documento para pedir a S. Ex. 
informações que são necessarias. Não posso dar por 
provados os factos referidos; mas como provavelmente 
esse documento já foi presente ao nobre ministro, S. 
Ex. poderá facilmente informar das resoluções que tiver 
tomado. 

«Illm. e Exm. Sr. marechal de campo e 
commandante das armas da provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, Barão de Itapevy.» 

«Antonio Cesar Martins, tenente do 4º regimento 
de cavallaria ligeira, vem respeitosamente submetter ao 
conhecimento de V. Ex. diversas arbitrariedades, 
abaixo mencionadas, de Oliveira. E para que cheguem 
á presença de V. Ex. esses factos desagradaveis o 
supplicante se vê obrigado a dirigil-os directamente, de 
conformidade com o aviso do ministerio da guerra de 6 
de Agosto de 1840; e são os que se seguem:» 

1º Serem castigadas as praças do 4º regimento 
com chibata, castigo este condemnado pelas leis do 
paiz; 

2º Andarem de calceta aos pés diversas praças 
que ainda não foram sentenciadas pelo competente 
tribunal; 

3º Ter recebido 5:000$, mandados entregar ao 
regimento para tarimbas e outros arranjos do quartel, 
sem dar disso conhecimento ao conselho economico; 

4º Ter, ha mais de anno, um soldado dispensado 
do quartel, de nome Marcellino Maldonado, da 3º 
companhia; accrescendo ser desertor indultado e que 
nunca fez um dia de serviço desde que se apresentou; 

5º Mandar os musicos formados e a pé 
acompanhar paisanos a cavallo pelas ruas desta 
cidade, com estandartes de nações estrangeiras, 
acompanhando elle proprio até a Rivêra, no Estado 
Oriental, onde terminou o passeio. 

Quando á musica, é lida como sua propriedade; 
assim é que recebe a importancia dos toques e não 
consta de entrada alguma para a caixa; 

6º Ter um cabo de esquadra da 1ª companhia, 
Victor Gonçalves Pereira, considerado destacado na 
linha divisoria, no entretanto não é isso verdade. 

7º Deu baixa do posto ao clarim-mór do 
regimento, indefinidamente de 1º sargento, sem 
responder a conselho, contra o regulamento disciplinar. 

8º Suspender a um tenente do commando da 
sua compahia sem ter commettido falta alguma, como 
prova pelos documentos juntos, accrescendo dispensal-
o de todo o serviço. 

«Exm. Sr., só este ultimo topico, que diz respeito 
ao supplicante, obrigou-o a fazer chegar ao 
conhecimento de V. Ex., como a primeira autoridade 
militar desta provincia, as occurrencias aqui  
transcriptas. O supplicante, á vista do que apresente, 
espera que V. Ex. se digne dar as providencias para 
poder provar o que acaba de fazer sciente a V. Ex. do 
que E. R. M. – Sant'Anna do Livramento, 27 de Março 
de 1880.» 

Eu não teria feito a leitura deste documento, si 
não fossem apontados actos illegaes ou si não 
houvesse a insinuação de se haverem praticado, e 
então desejo ter esclarecimento dos factos. Não digo 
que as accusações sejam procedentes, mas peço que o 
senado seja esclarecido sobre a verdade do que se 
refere, pois não póde qualquer funccionario praticar 
arbitrariamente o que a lei não determina. 

Com mais uma explicação que vou solicitar do 
nobre ministro porei termo ás minhas observações. 

O nobre ministro proferiu na sessão de 10 de 
Agosto estas palavras (lê): 

«Não sei, nem quero saber a que politica os 
officiaes pertencem, si votaram com os nobres 
senadores os nobres senadores ou com liberaes. 
Tenho dado provas evidentes, como o nobre senador 
não poderá deixar de reconhecer, de que não estou 
fazendo politica no ministerio da guerra; trato do serviço 
militar e não quero saber da politica dos militares.» 

Ouvindo estas palavras, eu não podia deixar de 
observar que a declaração do nobre ministro era muito 
importante e tranquillisadora, pois que é preciso que 
haja igualdade na distribuição da justiça. Ora, vejamos 
o que encontro referido no Ecio do Sul, em artigo 
editorial, acerca da preterição de um official do exercito. 
O nobre ministro, informado do modo por que seu acto 
tem sido apreciado por alguns de seus 
comprovincianos, estimará, creio eu, o ensejo que lhe 
offereço para contestar o que é dito nestas palavras(lê): 

 



Sessão em 14 de Setembro                                                           181 
 

«E' injusta e clamorosa a preterição do distincto 
official e capitão João Vicente Leite de Castro.» 

«Militar de incontestaveis merecimentos e com 
indispensavel direito a ser promovido, foi o capitão Leite 
de Castro preterido por ser conservador, e de mais a mais 
conservador do Rio Grande do Sul!» 

«Ninguem que conhece o nosso illustrado co-
religionario, os seus companheiros de classe, os seus 
chefes, ninguem duvidava de que o bravo official fosse 
contemplado na promoção feita pelo Visconde de 
Pelotas.» 

«Ninguem acreditava que o ministro da guerra 
procedesse assim com um prestimoso e intelligente 
official.» 

«E' que o capitão Leite de Castro não pedia 
favores; queria apenas que lhe fizesse justiça, que lhe 
dessem o que de direito lhe pertencia.» 

No Mercantil, de Porto Alegre, o acto do nobre 
ministro é tambem apontado como injusto. 

Eu não posso aquilatar o valor dessa censura sem 
que o nobre ministro se digne informar dos motivos que o 
determinaram a não promover o official de que se trata. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Sr. Presidente, procurarei responder ás 
considerações que acaba de fazer o nobre senador pelo 
Paraná, tratando do orçamento do ministerio da guerra. S. 
Ex. occupou-se em primeiro logar das colonias militares 
projectadas para a provincia que representa. Curando da 
creação de duas colonias, que devem ser estabelecidas 
nas fronteiras da referida provincia, ouvi a respectiva 
presidencia acerca dos logares que devem ser para 
aquelle fim preferidos e não satisfeito com isso, embora 
existam trabalhos feitos na secretaria da guerra, exigi 
mais informações do brigadeiro quartel-mestre general. 
Com essas informações, concedido o credito pedido, 
estarei habilitado a levar a effeito a idéa. 

Depois tratou S. Ex. da liquidação das contas que 
deve ser feita por empregados da repartição fiscal fóra 
das horas do expediente. Ha nesse serviço, Sr. 
presidente, conveniencia e vantagens para os cofres 
publicos, desde que delle resulta que não pequenas 
quantias revertem aos mesmos cofres. A despeza que se 
terá a fazer com esse trabalho desapparece, não só por 
ser insignificante, como porque paga o Estado uma 
pequena parte do que arrecada. Estas razões levaram-se 
a pedir o restabelecimento desse trabalho. Sendo a 
liquidação feita até ao exercicio de 1877 a 1878, será elle 
limitado  como deseja o nobre senador. 

Obras do Maranhão. S. Ex. censurou uma ordem 
do ministro da guerra, mandando suspender algumas 
obras, que se faziam na provincia do Maranhão. 

Este ministerio havia concedido um credito de 
5:000$ para obras militares naquella provincia; o 
presidente, porém, sem autorização e sem poder mesmo 
consultar os recursos do orçamento, contratou outras no 
valor de cerca de 40:000$. Fui, pois, naturalmente 

 

levado a mandal-as sustar e pedir informações a respeito 
para deliberar definitivamente. 

O ministerio a meu cargo, Sr. presidente, não tem 
conhecimento do facto de que accusa o nobre senador ao 
presidente de Goyaz, relativamente á conservação no 
commando de um presidio de um official,que S. Ex. diz 
haver commettido abusos. Serão, porém, tomadas as 
devidas providencias, si se tornarem necessarias, depois 
das informações que vou reclamar. Póde ficar certo o 
nobre senador de que não passarão desapercebidos os 
abusos, que por aquelle official possam ter sido 
commettidos, e que será elle responsabilidade, si houver 
delinquido. 

Não foi S. Ex. bem informado quando, referindo-se 
ao quartel de Sant'Anna do Livramento, disse que o custo 
daquella obra que se elevou a centenas de contos estava 
todo perdido, não só porque menos de cem contos custou 
aquelle quartel, como porque na outra parte não é mais 
exacta a informação. 

Ha pouco mais de anno, como inspector dos 
corpos da fronteira do Rio Grande do Sul, tive occasião de 
ir áquella cidade e alli inspeccionei o quartel em questão. 

Com effeito, elle havia soffrido alguma cousa em 
consequencia do grande temporal que fez destelhar parte 
do edificio. A despeza com o reparo foi orçada em 
3:000$000. 

Outras obras mandaram-se fazer, não em 
consequencia de má edificação do quartel, mas para 
melhoramento do edificio, como fosse um algibe, que era-
lhe necessario para commodidade das praças e a 
accomodação de uma de suas faces em enfermaria 
militar, trazendo tudo um augmento de despeza de cêrca 
de 10:000$000. 

E' certo que as forças que se acham em 
Uruguayana estão mal aquarteladas nos predios de que 
fallou o nobre senador, que são realmente cobertos de 
capim pelos proprios soldados. Mas isto não é uma 
novidade; infelizmente deu-se por muito tempo no Rio 
Grande do Sul. 

Quando as forças do exercito no resto do Imperio 
aquartelavam em geral em bons, direi mesmo, em 
excelentes edificios, no Rio Grande do Sul os soldados 
faziam as casas em que moravam. 

O honrado Sr. Marquez do Herval quando ministro 
consignára algumas quantias para quarteis no Rio 
Grande, o nobre ex-ministro meu antecessor reforçou os 
creditos concedidos, cabendo-me continuar nesta obra. 
Assim é que actualmente estão sendo construidos 
quarteis em todos os pontos do Rio Grande do Sul em 
que estacionavam forças, inclusive em Uruguayana. 

Censurou o nobre senador a nomeação de um 
official que não pertence ao quadro do exercito, reformado 
ao menos, para vice-director da colonia do Alto Uruguay, 
quando naquella provincia ha abundancia de officiaes 
reformados. 

Quando resolvi mandar nomear o major Porto para 
aquelle logar fui levado pela consideração de não haver 
nas proximidades da colonia nenhum official reformado 
capaz de desempenhar um serviço todo especial, 
substituindo o que se retirará. 

O nobre senador concordara em que, tratando-se 
de uma commissão importante, que exige aptidão.

 



182                                                                          Annaes do Senado 

 
especial, intelligencia e actividade, não parece nada 
natural que se vá procurar quem a desempenhe entre os 
julgados incapazes de todo o serviço. 

Assim, não duvidei autorizar o presidente a fazer a 
nomeação do official de que trato, e estou ainda agora 
convencido de que o meu acto, que nada teve de 
irregular, é antes digno de aplauso, do que merecedor de 
censura. 

S. Ex. fez tambem algumas reflexões sobre a 
fortaleza de Paranaguá, lembrando que quem 
commandava, sendo official... 

O SR. CORREIA: – O nobre Marquez do Herval 
determinou que fosse empregado um official reformado. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Mas quem está lá? 

O SR. CORREIA: – Um honorario. 
O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 

guerra): – Esses logares devem ser de preferencia 
exercidos por officiaes reformados, e devo declarar ao 
nobre senador que a nomeação não foi minha; 
averiguarei, e si reconhecer que ella recahiu em pessoa 
que não deva exercer aquelle emprego, não terei duvida 
em substituil-a por um official reformado do exercito que 
seja idoneo. 

Tratou tambem S. Ex. do commando das armas do 
Rio Grande do Sul, lendo ao senado a parte dada por um 
tenente contra o coronel commandante do 4º regimento 
de cavallaria. 

São serias, são realmente gravissimas as 
accusações feitas por aquelle tenente; tive dellas 
conhecimento antes de vir para esta côrte e consultando-
me o general Barão de Itapevy, commandante das armas 
do Rio Grande do Sul, a respeito da parte dada por 
aquelle official, lhe aconselhei que fizesse proceder a um 
conselho para aquelle tenente provar que era verdadeira 
a terrivel representação que fazia contra seu 
commandante; o Sr. Barão de Itapevy, creio que por não 
me haver comprehendido bem, mandou logo que o 
coronel respondesse a conselho. 

Não me parecendo muito regular o que se fez, tive, 
comtudo, de aguardar o resultado do conselho, para si 
não fôr bem fundada a queixa, mandar que o queixoso 
seja por sua vez responsabilisado, cabendo ao poder 
judiciario militar, no caso contrario, punir o coronel. 

Parece incrivel que um official do exercito 
occupando a posição de chefe de um corpo descesse a 
commetter os actos de que é accusado; é, porém, 
possivel que assim fosse, o que só se póde verificar 
depois da decisão do conselho. 

Estou, entretando, resolvido a fazer responsabilisa 
o tenente, caso não tenham fundamento as queixas. 

O SR. CORREIA: – E' bom aguardar a decisão do 
conselho de guerra. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Na promoção ultimamente publicada notou S. 
Ex. que fora preterido um capitão de artilharia, cujo nome 
declinou, o Sr. Leite de Castro, em quem S. Ex. 
reconheceu serviços importantes de guerra, fazendo 
sentir o mal que 

fiz, esquecendo por motivos politicos um official de tanto 
merito. 

Não desconheço que o capitão Leite de Castro tem 
serviços; mas é certo que os dous capitães promovidos 
por merecimento, conforme se verifica das respectivas 
informações, estavam em melhores condições para o 
accesso por aquelle principio. 

Um delles, o capitão Oliveira Santos, fez toda a 
campanha do Paraguay, prestando tão bons serviços que 
mereceu especiaes louvores dos dous distinctos generaes 
que commandaram em chefe todas as forças brazileiras 
em operações, e continuou a prestar-se do mesmo modo 
na paz, dando provas de zelo e intelligencia. 

O outro promovido foi o capitão Espozel, distincto 
official, que tem bons serviços de campanha e é mais 
antigo do que o capitão Leite de Castro. 

O juiz do merecimento é o governo, e quando elle 
procede como eu procedi, descendo ás maiores 
minunciosidades, quaes as de ler todas as notas, sommar 
os serviços de cada um dos candidatos ao accesso, 
verificar os combates em que entraram, sua importancia, 
louvores que pelo seu comportamento mereceram e 
depois examinar em que gráo cada um satisfazia as 
outras qualidades que constituem merecimento, não 
receia por certo a censura de sua decisão. 

Da comparação dos serviços do capitão Leite de 
Castro com os dous promovidos e das demais qualidades 
resultou reconhecer eu que aquelles deviam ter 
preferencia para o accesso ao posto de major. 

Posso garantir ao senado que ainda penso hoje 
como hontem e estou no firme proposito de, si tiver 
occasião de fazer nova promoção, proceder a 
comparação dos serviços do official em questão com os 
dous outros que podem concorrer para a promoção ao 
posto de major. 

Já que o nobre senador tratou da supposta 
preterição desse official, peço permissão a S. Ex. para 
dizer que é possivel que, si amanhã tiver de fazer uma 
nova promoção, pese muito no meu animo seu 
procedimento. 

Não julgo que seja criterioso o official que se 
declara preterido e dirigi-se ao governo queixando-se, 
quando trata-se de promoção puramente por merecimento 
e de que o juiz o governo; pelo menos, da parte do official 
que se queixa de tal preterição, ha muita immodestia, 
suppondo que os seus serviços sobreelevam se aos dos 
seus camaradas, quando não tem elle os dados precisos 
para a comparação e, si os tivesse, não poderia decidir 
com a imparcialidade, por isso que é interessado. 

O nobre senador censurou o acto do governo que 
jubilou o Dr. Lessa no logar de lente da escola militar, 
parecendo-lhe que esse acto não tem justificação, em 
vista da ordem do dia em que o commandante daquella 
escola dá publicidade ao respectivo decreto. 

S. Ex., porém, reconhecerá que ainda desta vez 
não está de seu lado a razão. 

Os lentes que servem 25 annos, conforme o 
regulamento da referida escola, devem ser jubilados; si 
elles, porém, têm bem servido, podem continuar no 
magistrado com autorização do 
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governo, com um augmento immediato de ordenado, 
direito ao titulo de conselho e melhoramento de jubilação 
aos 30 annos. 

Eu não desejava dizer o verdadeiro motivo por que 
jubilou o governo ao Dr. Lessa, mas desde que sou pelo 
nobre senador obrigado, farei a vontade a S. Ex. 

O SR. JAGUARIBE: – Convem que não haja 
mysterios. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Sou bastante franco, não tenho receio de que 
sejam os meus actos analysados, porque somente me 
regulo pela justiça. Por consequencia não temo a 
discussão; pelo contrario, os nobres senadores dão-me 
prazer, trazendo estas e outras questões ao debate, pois 
dão logar a que as justifique cabalmente. 

O Sr. Dr. Lessa, como engenheiro que é da 
camara municipal. Sr. presidente, está sob o peso de 
graves accusações que lhe foram feitas e de que ainda 
não teve occasião de justificar-se, não estando mesmo 
terminado o inquérito a que se mandou proceder e em tal 
caso o governo não podia usar da faculdade que lhe 
confere o regulamento da escola de conceder-lhe 
permissão para continuar a leccionar, porquanto essa 
permissão constituiria uma distincção, que lhe daria jus, e 
além de outras vantagens, ao titulo de conselho, titulo que 
actualmente não lhe poderia ser conferido. Não podendo 
ser demorada a solução da questão e não havendo nada 
que abrigue o governo a conceder a licença para a 
continuação no magisterio, resolveu aquelle pela 
jubilação. 

O SR. CORREIA: – A ordem do dia do 
comandante da escola disse que como professor era o 
melhor possivel. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Em resposta ao aparte do nobre senador direi 
que não ha a supposta contradicção entre o acto do 
governo e a ordem do dia do commandante da escola, 
porque nesta trata-se do que era o Dr. Lessa como lente 
exclusivamente e o acto do governo tem por base facto de 
outra ordem, com que nada tinha que ver o commandante 
da escola militar, mas que não podia passar 
desapercebido ao governo, tratando-se de uma 
concessão que implicitamente trazia a de galardoar com o 
titulo de conselheiro da corôa pessoa sobre quem pesam 
accusações que podem não ser verdadeiras, mas que 
ainda não foram completamente destruidas. 

Creio ter justificado o acto pelo qual o governo 
jubilou o Dr. Lessa, e respondido a todas as reflexões 
feitas pelo nobre senador pela provincia do Paraná. (Muito 
bem; muito bem.) 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, ficou a 
discussão encerrada por falta de numero para votar-se. 

Entraram successivamente em 2ª discussão, a 
qual ficou pelo mesmo motivo encerrada, os artigos 
additivos da camara dos deputados. 

O Sr. Presidente deu para ordem do dia 15: 
Continuação da 2ª discussão da proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio da 
agricultura para o exercicio de 1881–1882 

2ª discussão do projeto do senado letra A de 1879, 
approvando a postura municipal da côrte de 11 de Julho 
de 1878. 

2.ª discussão da proposta do poder executivo, 
convertida em projecto de lei pela camara dos deputados, 
fixando as despezas do ministerio da fazenda para o 
exercicio de 1881–1882. 

E as outras materias já designadas, a saber: 
Discussão do parecer da commissão de redacção 

sobre o officio da camara dos deputados, relativo á 
emenda que a mesma camara pretende fazer ao projecto 
de lei concernente aos limites entre as provincias do 
Ceará e Piauhy. 

2ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado, em sua vida, não se suspendem. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara, n. 76 do dito anno, autorizando o governo 
a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, 
cirurgião do exercito e professor da escola militar da côrte. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 261 de 
1879, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á campanhia 
fluvial do Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 90 do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratório pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra da 
côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara, n. 157 de 
1879, determinando que os engenheiros civis, 
geographos, os agrimensores e os bachareis em 
mathematicas não poderão tomar posse de emprego ou 
commissão de nomeação do governo sem apresentar 
seus titulos ou cartas de habilitação scientifica. 

Accrescendo: 
2ª discussão da proposição da camara dos 

deputados, n. 84 do corrente anno, declarando que 
compete a Candida Thereza França e Anna Thereza 
França o meio soldo correspondente ás quartas partes 
com que seu finado pai foi reformado. 

Levantou-se a sessão ás 3 1/2 horas da tarde. 
 

85.ª SESSÃO EM 13 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Oito proposições da 

camara dos Srs. deputados sobre diversos assumptos. – 
Tem pareceres de commissões do senado sobre diversas 
pretenções. – Redacção da emenda do senado á 
proposição da camara sobre um credito supplementar ao 
ministerio da guerra. – Uma representação da camara 
municipal de Itajahy. – Ordem do dia. – Orçamento do 
ministerio da guerra. Votação. – Orçamento do ministerio 
da agricultura. Discurso e emenda do Sr. Barão do 
Cotegipe. Discursos dos Srs. Diogo Velho e ministro da 
agricultura. 

 
A’s 11 horas da manhã acharam-se presentes 32 

Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Barão de Mamanguape, Godoy, T. Octaviano, 
Barão de Cotegipe, Barão da La- 
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guna, Leão Velloso, Barão de Maroim, Jaguaribe, 
Visconde de Abaeté, José Bonifacio, Barão de 
Pirapama, Conde de Baependy, Ribeiro da Luz, Cunha 
e Figueiredo, João Alfredo, Barros Barreto, Uchôa 
Cavalcanti, Correia, Junqueira, Paranaguá, Fausto de 
Aguiar, Visconde de Pelotas, Dantas, Paes de 
Mendonça, Leitão da Cunha, Lafayette, Antão, Diogo 
Velho, Luiz Carlos e Silveira Martins. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Diniz, Chichorro, Souza Queiroz, 
Silveira Lobo, Sinimbú, Fernandes da Cunha, Vieira da 
Silva, Visconde de Bom Retiro, Visconde de Muritiba, 
Visconde de Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Cruz Machado, Nunes Gonçalves, Teixeira Junior, 
Affonso Celso, Mendes de Almeida, Saraiva, Carrão, 
Silveira da Motta e Christiano Ottoni. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do ministerio do imperio, de 13 do corrente mez, 

remettendo, em resposta ao officio do senado de 7 de 
Junho ultimo, o officio do presidente da provincia da 
Bahia e cópias de documentos, relativos á ordem 
expedida por aquella presidencia para que não se 
trabalhe a noite no estaleiro que a companhia bahiana 
possue em Itapagipe. – A quem fez a requisição, devol-
vendo á mesa depois de examinado. 

Dito do 1º secretario da camara dos deputados, 
de 14 do mesmo mez, enviando as seguintes: 
 

PROPOSIÇÕES 
 

EMENDAS FEITAS E APPROVADAS PELA 
CAMARA DOS DEPUTADOS Á PROPOSTA DO 
GOVERNO ABRINDO UM CREDITO 
SUPPLEMENTAR E EXTRAORDINARIO DE 
3.360:549$966 AO MINISTERIO DA FAZENDA PARA 
O EXERCICIO EM LIQUIDAÇÃO DE 1879 – 1880 
 

Acrescente-se no lugar competente: 
«A assembléa geral decreta: 
Arts. 1º, 2º, 3º e 4º (Como na proposta.) 
Paço da camara dos deputados em 14 de 

Setembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves 
de Araujo, 1º secretario. – José de Araujo Roso Danin, 
2º secretario interino.» 

(Seguem-se a proposta do ministerio da fazenda, 
publicada no Diario Official de 12 de Agosto, e as 
demonstrações no de 13 do mesmo mez. A' commissão 
de orçamento. 

«A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Fica o governo autorizado a conceder 

isenção do imposto de importação dos materiaes 
destinados á construcção dos vapores da 

empreza de navegação do rio dos Montes Grandes, na 
provincia de Minas Geraes. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados em 14 de 

Setembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves 
de Araujo, 1º secretario. – José de Araujo Roso Danin. 
2º secretario.» 

«A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Fica extensiva á repartição de caridade, 

annexa á irmandade do Santissimo Sacramento da 
freguezia de Nossa Senhora da Candelaria desta côrte, 
a isenção autorizada por lei e mencionada no art. 3º do 
regulamento n. 152, de 16 de Abril de 1842, em favor 
da casa de misericordia, hospitaes de caridade, etc. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados com 14 de Se-

tembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves de 
Araujo, 1º secretario. – Sancho de Barros Pimentel, 2º 
secretario interino.» 

«A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Fica isento do imposto predial o edificio 

em que funcciona o seminario episcopal da diocese do 
Pará, bem assim remida a divida em que a mitra se 
acha para com a fazenda nacional pelo mesmo imposto 
do referido edificio nos exercicios de 1873 – 74, 1877 – 
78 e 1879 – 80. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados em 14 de Se-

tembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves de 
Araujo, 1º secretario. – Sancho de Barros Pimentel, 2º 
secretario interino.» 

«A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Fica autorizada em qualquer parte do 

Imperio a venda dos bilhetes das loterias concedidas 
pela assembléa provincial de S. Paulo, como auxilio ao 
monumento do Ypiranga. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados em 14 de Se-

tembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves de 
Araujo, 1º secretario. – Sancho de Barros Pimentel, 2º 
secretario interino.» 

«A assembléa geral resolve: 
Art. 1º A começar desde já, e terminando nos 

limites do anno financeiro de 1881 – 1882, o governo 
fará extrahir na còrte e vender nas provincias tambem, 
quatro loterias iguaes á grande loteria votada em S. 
Paulo para o monumento do Ypiranga. 

§ 1º O producto dessas loterias constituirá 
intransferivel e exclusivamente, um subsidio especial 
para as despezas de reorganizaçao do ensino, 
dividindo-se em duas partes iguaes, uma para a 
reorganização do ensino primario e secundario 
profissional e outra para a reorganização do ensino 
superior. 

§ 2º O governo, si fôr preciso, para que se não 
deixe de cumprir esta disposição, no prazo que aqui se 
lhes assigna, contratará fôra do paiz a impressão dos 
bilhetes e adoptará todas as mais providencias 
convenientes. 
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Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados em 14 de Se-

tembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves de 
Araujo, 1º secretario.» 

«A assembléa geral resolve: 
Art. 1º As isenções de direitos concedidas aos 

materiaes destinados á estrada de ferro de Paranaguá 
a Coritiba, ficam extensivas ao ramal que partir de 
Antonina. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados em 14 de Se-

tembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves de 
Araujo, 1º secretario. – José de Araujo Roso Danin, 2º 
secretario interino.» 

«A assembléa geral resolve: 
Art. 1º Fica autorizada em qualquer parte do 

Imperio a venda dos bilhetes de loterias concedidas 
pela lei provincial de Pernambuco n. 1273 de 9 de 
Junho de 1879, em favor da santa casa da misericordia 
e da instrucção publica. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados em 14 de 

Setembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves 
de Araujo, 1º secretario. – José de Araujo Roso Danin, 
2º secretario. – A' commissão de fazenda. 

Do mesmo 1º secretario, de igual data, com-
municando que a camara adoptou e vai dirigir á 
sancção imperial a resolução da assembléa geral, 
fazendo applicavel ás viuvas e filhos e mais pessoas 
que tenham direito á percepção do monte pio da 
marinha a resolução n. 2619 de 8 de Setembro de 
1875. – Inteirado. 

Do collegio eleitoral de Santo Angelo, trans-
mittindo cópia das actas da eleição a que se procedeu 
no mesmo collegio. – A' commissão de constituição. 

São lidos, postos em discussão e approvados os 
requerimentos, offerecidos nos seguintes: 
 

PARECERES 
 

«A commissão de emprezas privilegiadas e 
obras publicas a quem foi presente a proposição n. 95 
do corrente anno, remettida pela camara dos 
deputados, concedendo ao conselheiro Guilherme S. de 
Capanema privilegio por 10 annos para fabricar 
sulphureto de carbono, necessita, para dar parecer, 
dos seguintes esclarecimentos: 

1º O teor das petições, em virtude das quaes 
foram expedidos os decretos n. 5357 de 23 de Julho de 
1873 e n. 5982 de 13 de Agosto de 1875, com os 
documentos com que foram instruidas e possam ser 
publicados sem prejuizo de segredo, garantido pelo art. 
6º da lei de 28 de Agosto de 1830. 

2º O contexto da petição dirigida ao governo pelo 
interessado no privilegio, concedido pelo primeiro dos 
citados decretos para definir-se ou ampliar-se o mesmo 
privilegio, e bem assim das informações e actos 
subsequentes, com declara- 

ção da solução final que teve ou deve ter aquella 
petição. 

3º Declaração da quantidade de sulphureto de 
carbono Importado, sob qualquer denominação, em 
cada um dos tres ultimos exercicios financeiros e da 
importancia dos direitos arrecadados na importação. 

4º Opinião do governo sobre o assumpto da 
proposição e das representações assignadas por 
diversos negociantes da praça do Rio de Janeiro e G. 
Filgueiras & Comp., contra a adopção da proposição, 
habilitando assim o senado para deliberar 
acertadamente, como costuma. E, pois, a commissão 
requer que se enviem ao governo os papeis 
concernentes ao assumpto para informar nos termos 
expostos e fornecer os documentos e peças referidos. 

Sala das commissões, 15 de Setembro de 1880. 
– Diogo Velho. – Barão de Maroim.» 

«A commissão de pensões e ordenados 
examinou a resolução da outra camara de 11 do 
corrente mez, pela qual é o governo autorizado a 
conceder ao desembargador honorario e juiz de direito 
da capital da provincia de Goyaz, Jeronymo José de 
Campos Curado Fleury, um anno de licença com 
ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier, e 
verificando que a referida resolução veiu 
desacompanhada de todo e qualquer documento, e até 
mesmo da petição do funccionario a que se refere, 
requer que se peçam informações ao governo pelo 
ministerio da justiça, para que possa fundamentar o seu 
parecer. 

Sala das commissões em 14 de Setembro de 
1880. – Nunes Gonçalves. – J. Antão. – Paranaguá.» 

«Foi presente á commissão de fazenda o re-
querimento de Candido da Fonseca Galvão, alferes 
honorario do exercito, pedindo restituição da 
importancia da consignação de 20$ mensaes, que, ao 
partir para a guerra do Paraguay, deixára a seu pai, e 
que este não recebeu. Não ajuntando o supplicante, 
porém, documento algum pelo qual se possa verificar a 
procedencia da sua reclamação; requer a commissão 
que, por intermedio do ministerio da guerra, se peça ao 
governo a necessaria informação a respeito da referida 
pretenção. 

Paço do senado em 11 de Setembro de 1880. – 
J. J. Teixeira Junior. – Domingos José Nogueira 
Jaguaribe.» 

Foi igualmente lida, posta em discussão e 
approvada a seguinte: 

 
REDACÇÃO 

 
«Emenda do senado á proposta do poder exe-

cutivo, emendada pela camara dos deputados, abrindo 
no exercicio de 1879 – 1880, ao governo um credito 
supplementar de 464:802$878 para fazer face á 
deficiencia das rubricas 11, 12, e 22 do art. 6º da lei n. 
2940 de 31 de Outubro de 1879. 

Ao art. 2º A presente lei fará parte da do 
orçamento do exercicio de 1879 – 1880, e a despeza 
autorizada será paga pelas sobras da receita, e, na 
deficiencia desta, por meio de operações de credito. – 
F. Octaviano. – Fausto de Aguiar. – Bom Retiro.» 
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UMA REPRESENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE ITAJARY 

 
O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Sr. presidente, 

pedi a palavra para mandar á mesa uma representação 
da camara municipal de Itajahy, na provincia de Santa 
Catharina, contra a lei provincial da mesma provincia, n. 
904 de 8 de Abril do corrente anno, que manda reverter 
a favor de um particular, o cidadão José Pereira 
Liberato, o saldo da renda do municipio, no exercicio de 
1879 – 1880, quando devia ser empregado em 
beneficio do publico. 

Sendo longa a representação, não a lerei para 
não roubar tempo ao senado, limitando-me a remettel-a 
a V. Ex. para lhe dar o destino que julgar conveniente. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai á commissão respe-
ctiva. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA GUERRA 

 
Votaram-se e foram successivamente appro-

vadas as rubricas de ns. 1, 2 e 3 da proposta do poder 
executivo relativas ás despezas do ministerio da guerra 
nos exercicios de 1881 – 1882. 

Votou-se e foi approvada a rubrica de n. 4, salva 
a emenda da camara dos deputados, e bem assim a 
emenda. 

Votou-se e foi approvada a de n. 5. 
Votou-se e foi approvada a de n. 6, salva a 

emenda da camara, e bem assim a emenda. 
Votaram-se e foram successivamente appro-

vadas as de ns. 7, 8 e 9. 
Votaram-se e foram successivamente appro-

vadas as de ns. 10 e 11, salvas as emendas da camara 
e bem assim as emendas. 

Votou-se e foi approvada a de n. 12, salvas as 
emendas da camara e da commissão de orçamento e 
bem assim as emendas. 

Votaram-se e foram successivamente appro-
vadas as de ns. 13 e 14, salvas as emendas da 
camara, e bem assim as emendas. 

Votaram-se e foram successivamente appro-
vadas as de ns. 15 e 16. 

Votaram-se e foram successivamente appro-
vadas as de ns. 17, 18 e 19, salvas as emendas da 
camara e bem assim as emendas. 

Votou-se e foi approvada a de n. 20, salvas as 
emendas da camara e da commissão de orçamento e 
bem assim as emendas. 

Votaram-se e foram approvadas as de ns. 21 e 
22. 

Votaram-se e foram successivamente appro-
vados os artigos additivos 1, 2 e 3 da camara dos 
deputados. 

Votou-se e foi approvado o artigo additivo 4º, 
salva a emenda da camara e bem assim a emenda. 

Votou-se e foi approvado o artigo additivo 5º 
Finalmente votou-se e foi approvado o artigo 

additivo 6º, salva a emenda da camara e bem assim a 
emenda. 

Foi a proposta, assim emendada, adoptada para 
passar á 3ª discussão; o 1º secretario requereu 
verbalmente dispensa de intersticio, e consultado o 
senado resolveu affirmativamente. 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA 
 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 
agricultura, commercio e obras publicas, foram 
sorteados para a deputação que o devia receber os Srs. 
Luiz Carlos, Barão da Laguna e José Bonifacio, e sendo 
o mesmo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa, á 
direita do Sr. Presidente. 

Continuou a 2ª discussão da proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos Srs. deputados, fixando as despezas do ministerio 
da agricultura para o exercicio de 1881 – 1882. 

O Sr. Barão de Cotegipe sente ter de tomar 
algum tempo ao senado, pois que reconhece a 
necessidade de adiantar os trabalhos pendentes. 
Sendo, porém, pouco o que tem a dizer e não podendo 
dizel-o senão em presença do nobre ministro, que 
provavelmente na presente sessão não tornará a este 
recinto, pede permissão para enunciar algumas 
palavras promettendo ser muito breve. 

O nobre senador pelo Maranhão, o Sr. Candido 
Mendes, tocou em um assumpto que sempre tem 
merecido ao orador a maior attenção: é a estrada de 
ferro do Madeira e Mamoré. 

Infelizmente a companhia, que se organizára 
para levar a effeito a conclusão dessa estrada, teve de 
dissolver-se, em virtude de uma sentença dos tribunaes 
inglezes. O corpo legislativo do Brazil tinha votado uma 
lei garantindo o juro de 400,000 £, addicionaes ao 
capital, que a companhia havia levantado. Perdidas 
hoje as esperanças da realização da empreza pela 
mesma companhia, pergunta ao nobre ministro si tem 
meditado sobre este assumpto. 

Deseja chamar a attenção de S. Ex. para a 
necessidade urgente, agora sobretudo, de cuidar-se de 
obra de tanto interesse para o Brazil. 

Antes de tudo, convem considerar que essa 
obra, tratando-se do futuro do Brazil, póde contribuir 
para que de um amigo duvidoso façamos um amigo 
seguro e sincero. 

A estrada em questão significa a melhor defesa 
que por aquelle lado se poderia ter para as nossas 
fronteiras de Mato Grosso. 

E' uma estrada economica e industrial, porque 
abre-nos um mercado de dous milhões de habitantes, 
que será quasi exclusivamente explorado pela via do 
Amazonas e do Madeira. 

E' muito provavel, como observou o nobre 
senador pelo Maranhão, que a Bolivia perca os portos 
que tem sobre o Pacifico. Ainda que os não perca, 
porém, a differença dos fretes para as mercadorias que 
são transportadas para aquella região comparados com 
os dos que serão explorados pelo Madeira, é tamanha, 
que nenhuma dellas procurará aquella via de commu-
nicação de preferencia a esta. 
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A estrada é tambem administrativa, ou, como se 
tem denominado, estrategica, pela qual encerrado que 
seja o Rio da Prata em qualquer emergencia, teremos 
meios de levar em curto prazo soccorros á provincia de 
Mato Grosso. 

Si quando tratámos de estabelecer communi-
cações directas com aquella provincia por via terrestre, 
não recuámos diante de grandes despezas, 
seguramente ninguem contestará a utilidade de, com 
uma despeza da quarta parte daquillo que se poderia 
empregar na mencionada estrada de Mato Grosso, 
obtermos a do Madeira, podendo adiar esse outro 
melhoramento, a que aliás o orador não se oppõe. Não 
acrescentará razão alguma para demonstrar ao nobre 
ministro que esse assumpto deve merecer a sua 
attenção. 

Referindo-se á estrada de ferro de Santa 
Catharina ao Rio Grande do Sul, o orador pondera que 
teve de proferir no senado algumas expressões em 
favor dessa estrada, não porque esteja completamente 
esclarecido, quanto á parte economica e renda que 
póde produzir, mas porque entendia e entende que é 
uma estrada complementar das do Rio Grande do Sul. 

Sendo ellas principalmente estrategicas, é claro 
que, a que ligar a provincia mais facilmente ao centro 
do Imperio, será tambem estrategica. Sabe-se o que é 
a barra do Rio Grande do Sul, e, desde que esta estiver 
impedida, ou em consequencia dos temporaes muito 
communs naquellas costas, ou mesmo por effeito de 
um bloqueio, a provincia não poderá ser de prompto 
soccorrida. Pelo contrario o porto de Santa Catharina é 
franco, em poucas horas póde-se para alli transportar 
quaesquer soccorros e passar-se estes por meio de 
estradas de ferro ao Rio Grande do Sul. E', portanto, 
tambem este um melhoramento digno de ser 
considerado pelo governo. 

Com relação á estrada de Itaqui a Quarahim, 
observa o orador que não tem o governo prestado o 
seu assentimento á construcção dessa estrada, ao que 
parece, por não estar autorizado a conceder garantia de 
juros. A lei, que faculta essa garantia, limita-a a uma 
estrada em cada provincia; mas, si o governo está 
adstricto a tal condição, a assembléa geral não o está. 

Si o governo entende que a estrada é conve-
niente e util, pode pedir á mesma assembléa a 
necessaria autorização. 

Parece, porém, ao orador que a estrada de que 
se trata entra na ordem das estradas geraes, porque, 
sendo ambas sobre o territorio do Rio Grande do Sul, 
poderiam ligar-se ás estradas de ferro, que vêm do 
Estado Oriental. 

E, além de outras vantagens, offerece a de ligar 
pontos importantes do Uruguay com o centro e com a 
capital da provincia, e, si fosse concedida 
conjunctamente com a estrada geral ou central, logo 
que esta chegasse áquelle ponto, acharia já productos, 
que de alguma fórma podessem compensar as 
despezas effectuadas com a mesma estrada. 

Não considera, porém, a estrada sómente por 
esse lado; julga que é tambem o complemento da 
estrada estrategica de Uruguayana. A este respeito 
ninguem melhor póde pronunciar-se do que o honrado 
ministro da guerra, em cujo parecer o orador se louva. 

Apoiando em aparte o Sr. ministro da guerra a 
opinião do orador, diz este que póde portanto 
considerar-se esta questão decidida pela autoridade 
muito competente do nobre ministro. 

Mas o orador encara tambem o lado economico 
da estrada. Crê que alguma opposição se faz a este 
melhoramento, no presupposto de que o commercio 
das margens do Uruguay, em vez de procurar a sahida 
pelos portos brazileiros, irá buscar os orientaes. 

Para o orador esta questão não tem a menor 
importancia. Não deseja estabelecer medidas artificiaes 
para que o commercio seja desviado do seu caminho 
natural para outros em que póde ser sobrecarregado de 
grandes despezas. 

A via natural da exportação dos generos, que 
forem produzidos nas margens do Uruguay, é o rio 
Uruguay, será a estrada de Uruguayana unida á do 
Salto, que transportará esses productos, os quaes, 
pagando direitos nacionaes, transitarão livres pelo 
territorio da Republica Oriental. 

Não vê que d'ahi possa resultar inconveniente 
algum, pelo contrario será isto de grande vantagem, 
trará maior população ás margens do Uruguay, que, 
como o senado sabe, é melhor defesa do que muitas 
muralhas de pedra e cal. 

E' o que em resumidas palavras tencionava dizer 
sobre os tres pontos de que se tem occupado. Não 
exige resposta do nobre ministro, chama apenas a sua 
attenção para elles, confiando que S. Ex. attenderá, 
como costuma attender, ao que lhe parece ser de 
immediato interesse publico. 

Na sessão do anno passado fez o orador algu-
mas considerações sobre o prolongamento da estrada 
de ferro de sua provincia. Occorre-lhe, porém, antes de 
ir adiante, pedir licença ao Sr. ministro para acrescentar 
um post scriptum ás observações que acabou de fazer, 
e é que seria conveniente que a despeza que se está 
realizando em Paulo Affonso se fizesse no Mamoré; era 
sem duvida muito melhor. 

As observações que aventurou sobre a estrada 
de ferro da sua provincia, foram tomadas como um 
ataque pessoal ao engenheiro fiscal encarregado 
dessas obras e valeram ao orador uma resposta, na 
qual, a par da vehemencia da phrase, havia occultas 
insinuações, que o orador não quiz, nem devia levantar, 
porque quando falla da tribuna do senado dirige-se ao 
governo, nada tem com os seus agentes. Referiu-se a 
este como se referiria a outro, si tivesse praticado um 
acto de que fosse o nobre ministro responsavel. 

Julga, porém, que ha algum inconveniente em 
que os agentes subalternos dos ministros tratem de 
responder directamente aos senadores, e, o que mais 
é, por um modo pouco conveniente, quando aquelles se 
pronunciam em face dos ministros, censurando actos 
cuja responsabilidade recai sobre o governo. Seria mais 
regular que, quando qualquer agente do governo fosse 
censurado da tribuna do senado ou da camara dos 
deputados, dirigisse sua defesa ao ministro, e, por 
intermedio deste, apparecesse ella em publico. Si assim 
fòra, empregariam de certo linguagem, que não fosse 
offensiva e desrespeitosa para com aquelles que, 
senão 
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pelo seu merecimento, ao menos porque a lei o 
determina, estão collocados muito superiores a elles. 

Mas o que disse então o orador? Disse que o 
fiscal não podia applicar-se convenientemente ao 
serviço a seu cargo, porque achava-se distrahido com 
outras obras, a que prestava muito maior cuidado. 

Nisto não ha o menor ataque ás habilitações, e 
muito menos á honestidade do empregado, ponto em 
que não falla nunca o orador, ainda sabendo que o 
individuo tem desses defeitos. 

Era ou não exacto que o engenheiro fiscal da 
Bahia estava encarregado das obras da estrada de 
ferro de Santo Amaro, obra toda provincial? 

Tão exacto é que ha pouco tempo o nobre 
ministro, ou por insinuação do presidente da provincia, 
ou directamente, o dispensou dessa commissão. 

Distante, como é Santo Amaro, do logar em que 
se estão construindo as obras do prolongamento da 
estrada de ferro, não era possivel que o engenheiro 
simultaneamente acudisse a uma e outra obrigação, e 
tanto assim que, acrescentou então o orador, havia 
mais de oito mezes não comparecia elle aos trabalhos 
do prolongamento, isto é, não apparecia pessoalmente, 
mas por meio de seus lugares-tenentes. 

O orador, sim, foi inexacto, quanto ao prazo do 
não comparecimento, porque, em vez de oito, haviam já 
decorrido 15 mezes. 

Disse mais que estabelecera o engenheiro o seu 
escriptorio a 20 leguas de distancia do logar dos 
trabalhos. 

Fez estas considerações, porventura, para 
censurar o engenheiro? Não. Pouco se importaria o 
orador que elle estabelecesse o seu escriptorio ou 
habitação na capital da Bahia, em qualquer astro ou 
mesmo na lua. 

O que importava é que semelhante procedimento 
demorava a construcção das obras, por cujo progresso 
o orador muito se interessa como bahiano e como 
brazileiro. 

Vê que o nobre ministro tem de prestar tambem 
a sua attenção a este assumpto, e não deseja proferir 
outras expressões, porque poderiam ser attribuidas á 
protecção a empreiteiros, como é de costume. Desde 
que um particular entre nós tem questões com o 
governo, a idéa preponderante e que vai lavrando é que 
o governo tem sempre razão e o particular o que 
procura é illudir; mas, testemunha occular do modo por 
que vão proseguindo aquelles trabalhos, tinha o direito 
de dizer alguma cousa; e, para comprovar que o 
constante conflicto em que vive o engenheiro com os 
empreiteiros, tem obstado ao progresso daquellas 
obras, basta que cite o orador ao nobre ministro um 
facto e é que o engenheiro fiscal não tem dado 
permissão, pelo menos não dava quando o orador 
examinou essas obras, para que a empreza pudesse 
construir a caixa d'agua para supprimento das 
locomotivas, na distancia de cento e tantos kilometros. 

E' natural que as cousas melhorem, e é o que o 
orador deseja. Si tivesse motivos para pronunciar-se a 
respeito do engenheiro da estrada de ferro da Bahia, 
seriam todos favoraveis á sua 

pessoa, em primeiro logar porque foi elle escolhido no 
tempo em que o orador fazia parte do ministerio, em 
segundo pelas boas informações que o governo teve da 
sua gestão na estrada de ferro D. Pedro II. 

Pouco mais acrescentará: é de pequena im-
portancia, mas não o é pela parte da justiça, do direito e 
da equidade, a indemnização que o nobre ministro deve 
fazer á empreza do engenho central do Bom Jardim 
pelo transporte de seu material. 

O nobre ministro reconheceu a equidade da 
indemnização, mas recusou realizal-a por não ter verba 
no orçamento. 

Si a empreza tem direito á indemnização, como o 
orador acredita que tem, devia o governo prestar-lhe 
essa pequena protecção, pois não goza a mesma 
empreza da garantia de juros. E não seria isso difficil 
porque no ministerio da fazenda ha a verba – 
Reposições e restituições – em que poderia ser 
comprehendida a quantia de que se trata, que é de 10 
ou 12 contos de réis. A empreza merece esse auxilio, 
em compensação da demora do melhoramento que 
contavam da estrada de Santo Amaro, que o enge-
nheiro havia promettido concluir dentro de um anno, e 
já vão decorridos dous, sem que lá tenha chegado, de 
modo que os productos dessa fabrica são muito 
sobrecarregados com as despezas de transporte e 
ainda encontram obstaculos nas tarifas da estrada de 
ferro da Bahia. 

Os directores inglezes, vendo que o governo 
tinha de transportar grandes massas de material para a 
construcção da estrada de ferro, requereram e 
conseguiram uma revisão da tarifa, a pretexto de não 
estarem comprehendidos certos objectos necessarios, 
e que fazem parte do material das estradas de ferro. 

Foram, pois, alterados os fretes de modo que os 
mesmos objectos pagam muito mais do que em 
Pernambuco e na côrte. 

Foram ainda augmentadas as tarifas sobre o 
assucar de boa qualidade. 

O assucar bruto, isto é, o que é transportado 
para as refinarias inglezas, paga frete menor, mas o 
assucar crystallisado, que faz concurrencia com o 
assucar inglez, paga na estrada de ferro da Bahia frete 
tal que impossibilita o seu transporte. Isto merece, sem 
duvida, a attenção do governo, porque sob esta capa 
está-se estabelecendo uma protecção contra os pro-
ductos nacionaes. 

Terminará pela questão do correio. Nada 
acrescentará ao que disseram os seus illustres collegas 
a este respeito. Quer sómente que se acabe com um 
dos males, que pouco a pouco vão corroendo as rendas 
do correio e tornando impossivel a transmissão de 
cartas: é a nomeação dos agentes do correio pelos 
presidentes das provincias. 

O orador, que apezar dos annos cai ainda em 
algumas em que os rapazes não caem, persuadindo-se 
de que era preciso emancipar-se um pouco dessa 
dependencia de que se estava da corte para os mais 
insignificantes empregos nas provincias, então votou 
não sómente para que os agentes e ajudantes do 
correio passassem a ser da escolha dos presi- 
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dentes de provincia, como tambem os tabelliães e 
officiaes de justiça. 

A segunda parte cahiu no senado, e com des-
gosto do orador, mas passou a primeira. Mal sabia que 
o senado é que tinha sido sabio, rejeitando a segunda 
parte, e que apenas falhára quando approvou a 
primeira da resolução. 

A base das communicações por via do correio é 
a confiança publica, mas, em vez de procurar-se que as 
nomeações recaiam em homens isentos de toda 
suspeita, faz-se disto arma absolutamente politica, 
tornando-se o agente senhor da correspondencia e 
portanto do segredo desta que passa por seu 
intermedio, pois que póde abrir as cartas, etc. 

Dando-se ao governo geral esta attribuição 
torna-se mais difficil, não dirá impossivel, que taes 
nomeações e demissões se façam em tão grande 
escala, e a prova está em que nas diversas mudanças 
politicas por que temos passado nunca a acção da 
politica chegou aos agentes dos correios, salvo em um 
ou outro caso muito excepcional. 

Quer, portanto, o orador confiar do nobre 
ministro e de seus successores; quer queixar-se delles, 
não quer queixar-se dos presidentes de provincia, 
porque este soffrem pressão de momento, muitas vezes 
a contragosto seu. 

Vai portanto mandar á mesa uma emenda, 
assignada por si e pelo seu collega senador por Minas, 
para que fique revogado o decreto n. 2774 de 20 de 
Outubro de 1877. 

Em aparte citou um facto e repete-o a ver si, á 
força de repetil-o, obriga ao menos os Srs. ministros a 
tomarem ao sério este negocio. 

Declarou o orador, sob sua palavra e sob sua fé, 
que o agente do correio de uma importante localidade 
da provincia da Bahia não sabia ler nem escrever. 

Trocados alguns apartes entre o Sr. ministro da 
justiça e o orador, diz este que, como S. Ex. sabe, é 
muito pouco exigente, nada pede ao governo; falla 
nisto, não porque se importe com o pequeno agente de 
Alagoinhas, mas porque uma população inteira não 
póde estar sujeita aos abusos, que podem ser 
praticados por um agente que não sabe ler nem 
escrever. 

Não se contenta com a declaração que fez o 
nobre ministro da justiça, em aparte, de que já tinha 
mandado proceder á necessaria averiguação, porque 
este assumpto foi muito debatido nas folhas publicas da 
Bahia; a denuncia foi dada; pediu-se ao administrador 
do correio que mandasse chamar o agente e verificasse 
si elle sabia Ier e escrever. Poucas horas são de 
viagem entre Alagoinhas e a capital; mas nunca tal 
averiguação se fez para desmentir-se essa accusação. 

Eis porque não está satisfeito. Naturalmente se 
mandará fazer exame a esse agente em Alagoinhas e 
se, provará que elle não só sabe Ier e escrever, como 
stenographia, etc. 

Vai enviar a emenda á mesa, e dá por findo o 
que tinha a dizer, declarando ao nobre ministro que não 
exige a menor resposta de S. Ex., e que confia que se 
dignará tomar em consideração as observações que 
acaba de fazer. (Muito bem, muito bem.)

Foi lida, apoiada e posta em discussão a 
seguinte: 
 

EMENDA ADDITIVA 
 

«Fica revogado o decreto n. 2794 de 20 de 
Outubro de 1877, que deu competencia aos presidentes 
nas provincias para nomeação dos agentes e ajudantes 
do correio, restabelecidas as disposições anteriores ao  
dito decreto. – S. R. – Barão de Cotegipe. – Ribeiro da 
Luz.» 

O SR. DIOGO VELHO: – Não ficaria bem 
commigo mesmo, Sr. presidente, si deixasse o honrado 
ministro da agricultura retirar-se desta casa, sem 
agradecer-lhe, da tribuna, a consideração que prestou 
ás humildes observações que offereci, quando se 
discutiu a proposta do credito extraordinario para a 
estrada de ferro D. Pedro ll. 

Refiro-me especialmente ao restabelecimento da 
parada dos trens expressos nos diversos pontos da 
estrada, caprichosamente privados deste beneficio pelo 
ex-director, e ás providencias que tem tomado com 
relação a essa importante via de communicação, já 
nomeando uma commissão para examinar a sua 
contabilidade, já confiando a pessoas, que considera 
muito competentes, o estudo das respectivas tarifas. 

Sei bem que foi mais por attender á justiça e 
conveniencia do serviço publico do que á minha 
iniciativa neste assumpto, que assim procedeu S. Ex. 
Mas estou tão pouco acostumado a vêr consideradas 
as observações dos membros do parlamento pelos do 
poder executivo, que julgo do meu dever dar a S. Ex. 
um publico testemunho da minha gratidão. 

Aguardo o resultado dos exames e syndicancias 
a que S. Ex. mandou proceder, certo de que terei 
infelizmente de ver confirmadas as informações que tive 
occasião de prestar, e a urgente necessidade das 
providencias acertadamente dadas pelo nobre ministro. 

De assumpto connexo com a estrada de ferro D. 
Pedro II vou-me occupar; e para elle peço a attenção de 
S. Ex., não porque seja mais tempo de remediar o mal 
que o seu antecessor fez, mas, ao menos, para que S. 
Ex. faça com que desse mal não resultem todos os 
perniciosos effeitos que já se vão fazendo sentir. Refiro-
me ao serviço que estava a cargo da companhia União 
e Industria, o qual consistia principalmente na 
conservação da estrada e seus ramaes, no transporte 
de passageiros e mercadorias. 

Tinha de findar o prazo da existencia legal dessa 
companhia no dia 13 de Janeiro do presente anno. 

Com muita antecedencia, em principio do anno 
de 1879, a respectiva directoria offereceu á 
consideração do ministerio da agricultura um memorial, 
no qual apresentava, bases para a organização de uma 
nova empreza, de que a mesma companhia se 
encarregaria. 

Desejando eu que o senado fique conhecendo 
as idéas consignadas nesse memorial, e dispondo o 
regimento que se deve ler tudo quanto haja de ser 
publicado, peço permissão para proceder 

 



190                                                                      Annaes do Senado 
 
á leitura de alguns trechos que me parecem mais 
importantes (lê): 

«Findos os contratos da companhia União e 
Industria e ella liquidada, cessará de sua parte o serviço 
de conducção de passageiros em diligencias – entre 
Petropolis e a estação de Entre-Rios e – nos ramaes do 
Rio Preto e Rio Novo, assim como o transporte de 
mercadorias em ambos esses ramaes.» 

«A iniciativa particular que por ventura venha 
tomar o logar da companhia, não poderá substituil-a 
com a mesma somma de vantagens, sempre 
offerecidas e desenvolvidas por ella no interesse geral. 
Tal iniciativa já foi tentada por vezes, e jámais póde 
sustentar-se: aberta a concurrencia, foi-lhe impossivel 
continuar – mantendo a mesma barateza de preços e 
regularidade de serviços, invariavelmente realizados 
pela companhia, como provam os mappas annexos ao 
relatorio da estrada de ferro D. Pedro II. Demonstram 
esses annexos que nas estações do Parahybuna e do 
Rio Novo, onde começam os ramaes alludidos, a quasi 
totalidade de carga é da companhia.» 

«E', portanto, manifesto que, extincta esta e 
abandonada a industria de transportes á especulação 
dos particulares, elevar-se-ha o seu preço, o que 
visivelmente sobrecarrega os productos da lavoura. E si 
esses productos, para evitarem ou a carestia dos 
transportes, ou o máo estado da estrada (o que será 
inevitavel si fór descurada a sua conservação) 
procurarem os do ramal do Rio Novo, a estrada de ferro 
União Mineira e os do ramal do Rio Preto á estação do 
Commercio da estrada de ferro D. Pedro II, soffrerão as 
rendas desta a differença de frete, resultante da entrega 
dos mesmos productos na estação da Serraria e na do 
Commercio, em vez de o serem nas do Rio Novo e 
Parahybuna.» 

«Si considerar-se, além disso, que nas estações 
da estrada de ferro D. Pedro II, onde a companhia tem 
agencias, o serviço de carga e descarga é quasi 
sempre voluntariamente auxiliado pelo pessoal da 
mesma companhia, evidentemente a sua extincção 
implicará a necessidade de augmentar, para aquelle 
fim, e numero dos trabalhadores de braçagem, e conse-
guintemente, a despeza da estrada de ferro.» 

«Estas considerações não só convencem que é 
de utilidade publica a continuação dos serviços da 
companhia, porém ainda exprimem a conveniencia de 
ser-lhe additada a obrigação de encarregar-se do 
movimento de cargas da estrada de ferro D. Pedro II.» 

«A' medida que é prolongada esta via ferrea, 
abrem-se novas vias de communicação, augmenta a 
producção das zonas percorridas e crescem as 
difficuldades da sua administração: mas essas 
difficuldades, nascidas de novas necessidades, 
multiplas e variadas, não podem ser proficuamente 
attendidas sem sua boa divisão do trabalho, salutar 
principio reconhecido e já iniciado pelo governo Imperial 
na referida estrada, dividindo em duas administrações 
distinctas – o trafego e a construcção.» 

«O serviço de movimento de cargas pelo sys-
tema da COMPANHIA UNIÃO E INDUSTRIA satisfaz 
plenamente; e deste facto é prova irrecusavel a 
circumstancia, assaz significativa, de, não ob- 

stante cobrar a titulo de commissão e braçagem 41 rs, 
por 10 kilogrammas, ser sempre preferida para o 
recebimento das cargas nas estações do interior, onde 
entrega á estrada de ferro (termo médio) 3/4 da carga 
total, ao passo que só 1/4 é entregue por outros, 
abstracção feita da companhia Leopoldina.» 

«A separação das marcas, que o pessoal da 
estrada de ferro não póde fazer, consegue-o a 
COMPANHIA UNIÃO E INDUSTRIA; e pelo mesmo 
methodo continuará a ser feito esse serviço, a contento 
dos interessados, si o governo Imperial resolver 
contratar com a companhia o movimento de todas as 
cargas da estrada de ferro D. Pedro II.» 

«Por este contrato, incumbiria á estrada de ferro 
calcular o frete e arrecadal-o, sem risco de desvio das 
suas rendas, e só teria responsabilidade da carga em 
transito, correndo por conta da companhia o 
recebimento, carregamento, descarga e entrega nos 
armazens das estações, e sendo ella responsavel pelas 
indemnizações legaes, que não proviessem de 
sinistros, extravio em viagem e na linha, ou de casos de 
força maior.» 

Devo logo prevenir que não tendo ingerencia na 
administração da companhia, desde de Junho de 1875, 
não tive parte, nem particularmente tinha interesse na 
idéa de sua continuação ou reorganização; entendia, 
porém, que as bases principaes, expostas no memorial 
que acabo de ler, mereciam um estudo serio da parte 
do governo. Ahi offerecia-se uma idéa da qual podia 
resultar simplificação vantajosa para a administração da 
estrada de ferro, qual é ficar o governo com a direcção 
geral della, com a parte technica, para assim dizer, do 
serviço administrativo, e correndo o serviço do 
movimento de cargas ou mercadorias sob a 
responsabilidade de uma empreza particular. Desta 
fórma se conciliariam os interesses do governo com os 
dos particulares, freguezes da estrada, e cessariam as 
reclamações constantes, as queixas que diariamente se 
levantam contra a administração do Estado. 

Era uma idéa que merecia ser estudada, repito: 
um novo meio de administrar as estradas de ferro do 
Estado combinando-se os interesses da administração 
official com os interesses do commercio e da lavoura, 
que confiam mais, tratando-se de entregas e 
recebimento de cargas, nas emprezas particulares do 
que nos agentes do governo. A prova de que isto é 
verdade está na preferencia que, nas estações da 
estrada de ferro onde a companhia União e Industria 
tinha agentes, era sempre dada a estes, como se vê 
dos dados estatisticos mencionados no memorial: 3/4 
partes das cargas nestas estações eram entregues á 
companhia de preferencia á estrada de ferro, e em 
algumas como a de Rio Novo por exemplo, era 
entregue quasi a totalidade. 

E ao senado que bastava essa consideração 
para que o memorial fosse inlmine impugnado e 
repellido pela estrada de ferro. De de que nelle se 
consignava o pensamento de tirar-se uma parte da 
competencia do director da estrada de ferro, 
coarctando-se-lhe um pouco o arbitrio de nomear e 
demittir todo o pessoal; 
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desde que se tratava de cercear uma parte, embora 
diminuta, do seu poder quasi absoluto, esse pensamento 
não podia ser alli bem acolhido. Foi por consequencia 
condemnado o memorial pelo ex-director da estrada de 
ferro D. Pedro II, e o Sr. ex-ministro da agricultura sem 
mais exame aceitou o que lhe era indicado. Estava no seu 
direito, e o não censuro por isto. 

Constando á directoria da companhia a rejeição, 
formulou nova proposta mais restricta para continuar o 
serviço que já tinha a seu cargo. 

As bases da nova proposta são as seguintes (lê): 
«A companhia União e Industria obriga-se:» 
 

I 
 
A conservar por espaço de dez annos, contados de 

13 de Janeiro de 1880 em diante, a estrada principal de 
Petropolis a Juiz de Fóra, com 147 kilometros de extensão; 
o ramal de Rio Preto, com 33 ditos; o ramal do Rio-Novo, 
com 54 ditos, e o ramal do Mar de Hespanha com 48 ditos, 
e todas as pontes e mais obras da mesma estrada  e 
ramaes, de modo a darem transito em todas as estações 
do anno, sujeitando-se á fiscalisação do governo. 

 
II 

 
A continuar na direcção da colonia D. Pedro II, 

mantendo a expensas suas as escolas actuaes e o culto 
catholico e protestante, emquanto não fôr a mesma colonia 
emancipada. 

 
III 

 
A conduzir gratuitamente as malas do correio, tanto 

na estrada principal, como nos ramaes, em que 
transitarem as suas diligencias. 

 
IV 

 
A continuar o serviço regular de diligencias para 

passageiros, não só na parte da estrada principal de 
Petropolis a Entre-Rios, como nos ramaes do Rio Preto e 
Rio Novo, subsistindo em vigor as obrigações e direitos 
que já tem a companhia em relação ás diligencias e outros 
vehiculos de transporte. 

 
V 

 
A entregar á estrada de ferro D. Pedro II todas as 

mercadorias que receber na côrte para expedir para o 
interior, e bem assim as que receber no interior, tanto na 
estrada principal e ramaes, na linha do centro de Entre-
Rios a Rio Novo, como nas intermediarias, até Porto Novo 
inclusive, para expedir para a còrte, obrigando-se a fazer a 
entrega na estação da estrada de ferro, mais proxima ao 
logar em que receber as mercadorias, sem jámais fazer 
concurrencia á estrada de ferro. 

 
VI 

 
Deduzir-se-hão a favor da companhia União e 

Industria pelas cargas de qualquer especie que entregar 
nas estações da estrada de ferro, de accòrdo com a 
clausula antecedente, 20% 

da tabella dos fretes, que vigorarem na estrada de ferro, e 
a esta pertencerão os 80% restantes. 

 
VII 

 
A quota, porém, que a companhia União e Industria 

tem de receber pela clausula antecedente, não excederá 
de 200:000$ annuaes; revertendo o excedente em 
beneficio da renda da estrada de ferro. 

 
VIII 

 
O governo cede á companhia o producto das taxas 

itinerarias e barreiras existentes na estrada principal, 
ficando a cargo da companhia a sua arrecadação, pelas 
tarifas vigentes, usufruindo ella para este fim as casas de 
barreiras e suas pertenças. 

§ 1º Fica entendido que as taxas itinerarias dos 
ramaes continuam a pertencer á companhia. 

§ 2º As tarifas em vigor não poderão ser 
augmentadas sem prévio accòrdo com o governo. 

 
IX 

 
Nas estações da côrte e do interior serão 

designados nos armazens os logares necessarios para o 
deposito e movimento das cargas que a companhia 
entregar. 

 
X 

 
A companhia com seus haveres garantirá a fiel 

cumprimento das condições estipuladas.» 
Posteriormente a companhia ainda fez uma 

modificação nesta proposta: reduzia a quota que teria de 
receber pela entrega de suas cargas a 15%, não 
excedendo nunca annualmente de 120:000$000. 

Ora, si se considerar que a companhia se prestava 
a fazer o serviço do correio gratuitamente, serviço que, me 
parece, custa actualmente 16.000:000$, a subvenção á 
companhia seria de 104:000$000. 

Repito o que já disse em relação ao memorial: não 
tive parte nesta proposta, e me era indifferente que ella 
fosse aceita. 

Tinha, porém, grande interesse em que o governo 
não deixasse que a lavoura servida pela estrada União e 
Industria, especialmente no difficil ramal do Rio Novo, 
ficasse privada dos meios regulares de transporte. 

A' lavoura e ao commercio das regiões 
atravessadas pela estrada era indifferente que esse 
serviço continuasse a ser feito pela companhia União e 
Industria, ou por qualquer outra empreza nas condições de 
regularidade e segurança que offerecia a companhia. 

O senado concordará em que um assumpto desta 
natureza recommendava-se á solicitude do governo e 
deveria ter merecido do ex-ministro da agricultura a precisa 
consideração, o necessario estudo e uma decisão 
opportuna para evitar que, chegada a época em que devia 
cessar o serviço a cargo da companhia União e Industria, 
os interesses da lavoura e do commercio, o transporte de 
cargas e passageiros, a direcção de uma importante 
colonia, etc., não 
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soffressem as consequencias desastrosas de uma 
interrupção brusca, desapparecendo do dia para a noite a 
empreza que desempenhava esses serviços, sem que 
estes fossem reorganizados, ou confiados a outra 
empreza. 

Pareceria impossivel que um governo capaz de 
comprehender a propria responsabilidade descurasse um 
assumpto tão importante e com a antecedencia precisa 
não tratasse de prover a respeito delle, celebrando 
contrato com a companhia que desempenhava o serviço, 
ou com qualquer outra idonea. 

Nada se fez, senhores: o governo do congresso 
agricola, ou antes o ex-ministro da agricultura, que 
propalava o interesse que lhe merecia e a importancia em 
que tinha a lavoura do paiz, deixou esta parte do serviço 
publico, aliás tão facil de attender, inteiramente á revelia! A 
verdade é que no dia 12 de Janeiro do corrente anno 
findou a existencia legal da companhia, e o serviço que 
ella fazia, serviço importante a que se ligavam altos 
interesses do Estado, já pelo transporte de passageiros e 
mercadorias, já em relação á colonia que em Juiz e Fóra 
mantinha, já em relação á escola agricola, etc., ficou 
repentinamente em desorganização; e si o mal não foi 
maior deve-se ao patriotismo da companhia União e 
Industria, que durante algum tempo continuou o serviço, 
embora, como póde o senado comprehender, sem a 
precisa regularidade, e apenas como um favor aos seus 
antigos freguezes. 

Os fazendeiros de Juiz de Fóra, Rio Novo e Rio 
Preto, sorprendidos com semelhante procedimento do 
governo trataram de organizar emprezas que tomassem a 
si o transporte de suas cargas de exportação e importação, 
para evitar o grande prejuizo de que estavam ameaçados. 
E quando as cousas se encaminhavam assim; quando os 
particulares, abandonados pelo ministro da agricultura, 
tratavam de resalvar os seus interesses legitimos, 
menospresados pelo governo, desviando-se dos cuidados 
de sua lavoura para se envolverem em emprezas de 
transporte, foram sorprendidos com a noticia de um 
contrato celebrado sem concurrencia, com um particular a 
quem o governo enfeudára a estrada União e Industria, 
com a obrigação de conserval-a e de fazer somente o 
serviço das diligencias, mediante a percepção das taxas 
itinerarias e de barreiras. 

O transporte de cargas e mercadorias, o mais 
importante e o mais proveitoso serviço para a lavoura e o 
commercio, não mereceu a attenção do governo! Os 
agricultores, os fazendeiros e os negociantes que se 
arranjassem como podessem, com os seus proprios 
recursos. As emprezas que elles projectavam não 
mereciam auxilio, e entregava-se o mutilado serviço da 
companhia a um compadre ministerial, suppondo-se que 
lhe entregavam um Potosi, uma empreza de enriquecer da 
noite para o dia. Foi esse o modo que o presidente do 
conselho do gabinete 5 de Janeiro achou proprio de pagar 
serviços eleitoraes ou obsequios particulares! 

Directamente interessado nos meios de transporte 
do ramal do Rio Novo, porque infelizmente sou tambem 
agricultor... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Felizmente. 
O SR. DIOGO VELHO: – Não posso dizer senão 

infelizmente, porque o lavrador luta neste paiz com mil 
difficuldades. E' incrivel o que elle soffre; é preciso a 
pratica effectiva da profissão para avaliar os onus e 
contratempos a que está sujeito o abandono em que estão 
os seus mais legitimos interesses. E a prova está ahi... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Todos esses 
ministerios têm sido muito favoraveis á lavoura. 

O SR. DIOGO VELHO: – Em palavras, só em 
palavras. Os actos ahi estão: – nullos, ou infensos á 
prosperidade da lavoura. 

Interessado, como dizia, pessoal e directamente no 
serviço do ramal de Rio Novo, de accôrdo com diversos 
fazendeiros igualmente interessados entre os quaes o 
nobre actual ministro da marinha, tratei de salvar pelo 
menos a conservação da estrada nessa parte mais difficil, 
e graças á intervenção officiosa de terceiros, conseguimos 
que no contrato do compadre não fosse incluido o referido 
ramal. 

Assim procedendo tinhamos em vista a organização 
de uma empreza particular, entre fazendeiros e capitalistas 
do Rio Novo e Juiz de Fóra, para a continuação do serviço 
que estava antes a cargo da companhia União e lndustria. 

O senado comprehende que só as circumstancias 
especiaes em que nos collocou a incuria do governo 
poderiam determinar-nos semelhante emprehendimento, 
negocio desta natureza, uma empreza inteiramente 
industrial, fóra dos nossos interesses agricolas. Só muita 
necessidade poderia obrigar-nos a empatar e até a arriscar 
capitaes, convertendo-nos em emprezarios de industria de 
transportes! 

Em virtude de occurrencias que nada interessam ao 
senado, não pôde ir adiante a primeira associação 
projectada entre fazendeiros do Rio Novo e Juiz de Fóra; 
mas o serviço da conservação do ramal foi sempre 
contratado com pessoa idonea, que vai satisfazendo os 
seus deveres regularmente. 

Por minha parte tive de com os meus recursos 
comprar carroças e animaes para transportar, como estão 
sendo transportados para a estrada de ferro D. Pedro II, os 
productos da minha fazenda e os objectos de custeio que 
ella recebe. 

Outros fazendeiros associaram-se formando uma 
empreza com sacrificio de seus interesses. Alguns estão 
mandando os seus productos pela estrada de ferro – União 
Mineira, empregando os classicos burros até a estação 
mais proxima. 

Tudo isto é mais um florão á corôa de gloria do 
presidente official do congresso agricola! 

Do procedimento do governo que assim 
desmantellou um serviço tão importante para favorecer um 
particular, por um contrato feito sem concurrencia, quando 
esse particular não estava habilitado, não podia 
desempenhar os encargos a que se obrigou, resultou que 
o serviço de transportes na estrada União e Industria ficou 
por muito tempo interrompido. 

O serviço das diligencias entre Petropolis e Entre-
Rios, secção aliás muito frequentada e que fornecia 
grande numero de passageiros, ficou sem um vehiculo. O 
clamor era geral, e foi preciso que o actual Sr. ministro da 
agri-
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cultura assumisse a direcção da pasta da agricultura para 
compellir o protegido de seu antecessor ao cumprimento 
do contrato. 

Está assim restabelecido nesta secção de Entre-
Rios a Petropolis, o serviço das diligencias; mas eu 
convido o nobre ministro a mandar examinar a maneira 
por que elle é feito, e especialmente o estado em que se 
acha a estrada, não só nesta secção, mas toda ella até 
Juiz de Fóra, e o ramal do Mar de Hespanha. 

Pessoas para mim dignas de toda fé, chegadas 
recentemente d'alli, informam-me que a estrada se acha 
em pessimo estado, que em virtude disto o serviço das 
diligencias e transporte de passageiros, é feito da fórma 
muito differente, para peior, do que desempenhava a 
companhia União e Industria, e o ramal de Mar de 
Hespanha está como que abandonado. 

A colonia Pedro II, lá está quasi á revelia, sendo 
indispensavel providenciar-se no sentido de tiral-a da 
situação anomala em que se acha, resultado ainda do 
acto do governo que entregou a administração a um 
particular, que não tem meios, repito, não é idoneo, não 
póde desempenhar o serviço de que se encarregou. 

O nobre ministro se informará, e acredito que 
colherá informações ainda mais exactas que o habilitarão 
a providenciar no sentido de attenuar os males resultantes 
do desastroso acto do seu infeliz antecessor. 

Findou a companhia União e Industria, como 
morreu o benemerito mineiro que a organizou e manteve, 
prestando á sua provincia e ao paiz um serviço que só 
póde bem apreciar quem teve occasião de viajar por 
aquellas localidades e ver quanto fez o genio activo, 
laborioso e emprehendedor de Marianno Procopio 
Ferreira Lage. (Apoiados.) 

Os intuitos elevados que esse distincto obreiro do 
progresso visava quando emprehendeu a organização da 
companhia, foram em grande parte satisfeitos, e elle levou 
ao tumulo a consolação de ver o bom resultado de uma 
grande parte dos beneficios com que sonhára dotar sua 
provincia natal e o Imperio. 

Alguns dos seus planos, porém, frustraram-se; e 
entre estes mencionarei o que se referia aos 
estabelecimentos annexos á estação da companhia em 
Juiz de Fóra, que mais tarde passou a ser da estrada de 
ferro D. Pedro II, sob a denominação de estação do Rio 
Novo, quando a justiça mandava que tivesse o nome de 
um dos mais notaveis directores desta estrada, aquelle 
que levou-a por aquellas montanhas em demanda do Rio 
das Velhas. E' que até em cousa tão insignificante 
revelava-se o espirito mesquinho de alguns dos seus 
successores que, incapazes de imital-o, vingavam-se 
guerreando por todos os modos as idéas que não cabiam 
nos cerebres estreitos de taes emulos! 

Dando o nome de Rio Novo á estação a que me 
refiro, a directoria da estrada de ferro determinou uma 
confusão prejudicialissima ás expedições para os lados 
do municipio do Rio Novo, que é tambem o nome da 
cidade, séde da comarca, e da estação terminal do ramal 
da companhia União e Industria. As cargas e a 
correspondencia destinadas á estação da estrada de ferro 
iam muitas vezes á cidade do Rio 

Novo, e as que deviam seguir para esta ficavam 
retardadas naquella. Ora da estação da estrada de ferro á 
cidade do Rio Novo o ramal tem 54 kilometros, e por ahi 
avalie o senado o prejuizo dos interessados com o 
augmento do frete, das cargas ou com o retardamento 
destas, sem levar em conta o transtorno da 
correspondencia, remessa de conhecimentos, avisos, etc, 
etc. 

Nas immediações da estação a que me tenho 
referido a companhia tinha varios estabelecimentos, 
officinas, etc., utilizando como motor uma poderosa 
cachoeira que apenas servia para uma turbina da força de 
cinco cavallos, mas que póde fornecer a de 50 a 80. 
Pouco adiante está o edificio da escola agricola, com 
terrenos ligados á colonia Pedro II, cuja população, 
composta de estrangeiros e nacionaes, encontrava 
trabalho e ensino profissional nas officinas, quando para 
as necessidades da vida não bastava a cultura dos 
respectivos prazos. Os menores recebiam o ensino 
primario, em duas escolas; o culto divino para 
protestantes e catholicos era mantido com a precisa 
decencia. 

Era pensamento do finado Marianno Procopio 
Ferreira Lage, e mais tarde tambem do governo imperial, 
logo que alli chegasse a estrada de ferro D. Pedro II, 
aproveitar os elementos de prosperidade ligados a essas 
creações e desenvolvel-os convenientemente. A estrada 
de ferro receberia um auxilio importante, como era ter alli, 
em ponto já tão central, officinas de reparação, e mesmo 
de construcção de certa parte do material como wagons, 
carros de passageiros, etc., aproveitando além do mais o 
motor gratuito que dispensaria o transporte de carvão, ou 
qualquer combustivel, para as machinas que houvessem 
de ser assentadas, e tendo á mão operarios a salario 
muito modico em relação aos que se pagam aqui nas 
officinas junto á côrte. 

Ao mesmo tempo se attenderia ao 
desenvolvimento da colonia com emigrantes de boa 
procedencia, que encontrariam facil collocação, ou 
cultivando os ferteis terrenos que por lá abundam, ou 
applicando-se á industria pecuaria para que ha 
facilidades, ou trabalhando como operarios nos misteres 
das officinas. 

Tudo isto e outras muitas vantagens consequentes 
para a prosperidade publica, que não podem escapar ao 
espirito illustrado do honrado ministro e do senado, 
desappareceu! Espiritos tacanhos consideraram todos 
esses elementos tão fecundos de riquezas e progresso do 
Estado, pura miragem; Marianno Procopio Ferreira Lage, 
passou até por um especulador! 

Entendeu-se que a companhia União e lndustria só 
queria vender ao governo o seu material imprestavel, e a 
administração da estrada de ferro abriu guerra insidiosa, 
quando não podia fazel-o franca, á realização desses 
planos. 

O resultado ahi vemos: – A dispersão, a ruina do 
que tanto custou crear-se, quando milhares de contos de 
réis vão sendo enterrados na Gambôa, e não pequena 
parte da renda da estrada some-se nas algibeiras das 
malversadores! 

O senado me desculpará: é uma questão morta, 
essa da companhia União e Industria. Toco neste 
assumpto porque desejo que o no- 
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bre ministro olhe com alguma attenção para o serviço que 
está sendo feito actualmente. 

Em nome da lavoura peço que ao menos as 
estradas seja, regularmente conservadas. Lembro 
tambem que a situação da colonia Pedro II é precaria, 
veja S. Ex. que os pobres colonos que alli se acham não 
fiquem privados dos auxilios e protecção que recebiam da 
companhia. 

Si alguns ganharam meios de commoda 
subsistencia, muitos são desvalidos, e todos têm direito á 
instrucção primaria para os seus filhos, assim como nos 
actos religiosos indispensaveis ás suas crenças. 

Na colonia ha prazos e na sua vizinhança terrenos 
cuja acquisição seria facil para augmentar esse nucleo, 
perfeitamente collocado á margem da estrada de ferro. 
Bom serviço faria o nobre ministro aproveitando os 
elementos faceis que já existem. 

O nobre ministro conhece pessoalmente a 
localidade a que me refiro; ha de lembrar-se do edificio 
onde funccionou a escola agricola; lá está desoccupado e 
vai arruinar-se, porque não presta para habitação 
particular. Seria util aproveital-o para qualquer 
estabelecimento, ou de ingenuos ou de menores 
abandonados. 

Melhor seria o restabelecimento da escola 
agricola, não com um programma de estudos, como já 
teve, excessivamente theorico, mas de verdadeira 
instrucção profissional: um instituto modesto, não para 
preparar geologos, agronomos ou engenheiros de 
qualquer natureza, mas bons administradores de 
estabelecimentos ruraes, habilitados com os 
conhecimentos praticos indispensaveis á economia rural, 
como o emprego das machinas e uso dos processos mais 
uteis á agricultura, á acclimação e cultura das plantas 
mais convenientes ás localidades, á propagação das 
raças de animaes proprios para a lavoura, etc., etc. 

A todos que têm fazendas de cultura ou criação de 
gado tem acontecido procurar debalde homens capazes 
de dirigir esses estabelecimentos, e contentam-se com os 
que têm alguma pratica rotineira, sem noções da industria 
pecuaria nem da economia rural, sem iniciativa de 
melhoramento algum, meros imitadores daquillo que 
viram praticar. 

Ora, fundar um estabelecimento de ensino 
profissional, onde se habilitassem pessoas idoneas, para 
bem administrar estabelecimentos agricolas, seria um 
bom serviço não só á lavoura, como á parte de nossa 
mocidade que, procurando decente occupação e não 
encontrando, é forçada a converter-se em pretendente de 
empregos publicos, á falta de outros misteres a que 
applique a sua actividade e intelligencia. 

Apezar do programma de estudos da extincta 
escola agricola ser excessivamente theorico, a frequencia 
foi effectiva, emquanto na direcção da companhia esteve 
o finado Marianno Procopio. 

Faltando este, a companhia naturalmente deixou 
de ter aquelle impulso vigoroso que recebia do seu 
organizador, e a escola foi decahindo o ponto de ficar sem 
alumnos. 

Chamado pelos accionistas a presidir aquella 
companhia, tratei de levantar a escola, e tive a satisfação 
de ver que, apezar das difficuldades já inherentes ao 
programma, já resultantes do abandono em que tirára, 
pude obter alumnos e apresentar de frequencia 20 e 
tantos a 30. 

Chegando o periodo de liquidação da companhia, 
a escola naturalmente decahiu de todo. 

Já vê o nobre ministro que, si houver 
reorganização da escola agricola de Juiz de Fóra nas 
condições que eu digo, com um programma de estudos 
positivamente pratico, podem-se obter resultados muito 
proficuos. 

Fui sempre panegirysta do ensino profissional: 
propugnei sempre pelo estabelecimento de institutos onde 
este ensino fosse dado em condições uteis aos diversos 
ramos da industria. Foi assim que em 1870, occupando o 
ministerio que dignamente hoje exerce o nobre ministro, 
eu promovi o estabelecimento do collegio Izabel nas 
margens do rio Araguaya, em Goyaz, tendo como auxiliar 
muito prestimoso o Sr. Dr. Couto de Magalhães, que 
então tinha o contrato da navegação no mesmo rio. 

Ligo este assumpto, que é referente á catechese, 
por ser connexo ao ensino profissional em geral; e o 
collegio Izabel, comquanto se destine áquelle serviço, é 
tambem escola pratica de officios mecanicos. A sua 
fundação foi um ensaio do systema de catechese que 
parece mais racional e proveitoso, qual é preparar os 
jovens selvagens tirados das proprias tribus afim de, 
como missionarios, chamal-as ao gremio da civilisação. 

E nesta parte o nobre senador pelo Maranhão que 
hontem occupou a tribuna parece estar equivocado. S. 
Ex. suppõe que no collegio Izabel preparam-se interpretes 
dos dialectos indigenas; é o contrario, preparam-se 
interpretes da lingua portugueza. Os jovens selvagens 
adquiridos por intermedio dos missionarios religiosos, que 
são indispensaveis para o bom exito do systema, são 
recolhidos e aprendem as noções mais simples da vida 
civilisada: entre outras, tomam conhecimento do valor dos 
objectos, das vantagens da permuta; aprendem a lingua 
nacional sem esquecer o seu dialectico, e pela 
communicação com as respectivas tribus facilitam as 
relações entre estas e o estabelecimento, e assim por um 
canal insuspeito, fundam-se aldéamentos, etc. Estes 
collegios são o complemento da tarefa dos missionarios 
religiosos e depois os seus melhores auxiliares. 

Recorrendo ao relatorio do nobre ministro na parte 
concernente á catechese, não fiquei animado. S. Ex. não 
manifesta explicitamente o seu pensamento a respeito da 
proficuidade deste systema, nem, portanto, da 
conveniencia de crearem-se outros collegios onde 
porventura fosse possivel. 

O ministerio da agricultura abrange assumptos tão 
complexos, tão variados, de tanta importancia, que 
realmente é preciso reunir-se aptidão especial e maxima 
dedicação ao trabalho para se poder attender, embora 
ligeiramente, a todos os ramos de serviço publico que por 
alli correm. (Apoiados.) 

Occupando-me com algumas necessidades desta 
repartição, tenho em vista não exigir solução 
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immediata senão para as que podem ser de prompto 
satisfeitas. Em geral importam as minhas observações 
um convite ao nobre ministro para entrar no exame 
desses assumptos e habilitar-se a propor ao poder 
legislativo providencias dignas da sua illustração, 
dando assim ao paiz a fagueira esperança de que 
serão realizados tantos melhoramentos de que 
necessita e já não podem ser adiados. Assim, por 
exemplo, o regimen das nossas florestas. 

Nós, que temos viajado ao norte e ao sul do 
Imperio, testemunhamos a devastação que vão tendo 
as mattas no litoral e margens dos rios mais 
importantes. Os males que d'ahi resultam já se estão 
fazendo sentir: irregularidade das estações, sêccas 
prolongadas, transtornos atmosphericos, 
empobrecimento dos mananciaes, a esterilidade do 
solo, etc. Tudo isto demonstra a urgencia de acautelar-
se a aggravação destes males. Não seria tempo de 
cuidar-se na organização de um codigo florestal? A 
silvicultura merece toda a animação, e o governo deve 
fomental-a, ao menos com relação aos interesses do 
Estado, que precisa de madeiras para as 
construcções, quer civis, quer da marinha. 

Discutiu-se aqui a questão das docas, em 
referencia ao contrato que o governo celebrou com a 
provincia de S. Paulo para obras no porto de Santos. 
Tendo eu sido o ministro da agricultura que fez as 
primeiras concessões de docas, inclusive as 
projectadas em Santos, tenho sobre este assumpto 
idéas adquiridas, não pela leitura dos diccionarios de 
commercio, mas pelo estudo especial que fiz do 
assumpto para effectuar taes concessões. 

A respeito das docas de Pedro II, nesta côrte, 
não me limitei a adoptar o plano da proposta; 
pessoalmente fiz a inspecção da localidade onde se 
projectava essa construcção. Habilitado com os 
precisos esclarecimentos, pude formular clausulas 
que, sem offensa dos interesses da empreza, 
resalvavam as servidões indispensaveis para que das 
docas não resultasse monopolio, nem embaraços ao 
commercio que não se quizesse utilisar dellas. 

Com relação ás docas de Santos eu não podia 
fazer exame pessoal, mas procedi a investigações 
muito minuciosa sobre as plantas, e nas clausulas da 
concessão resguardei os interesses do commercio. 

Quando se tratava das concessões autorizadas 
pela lei de 1869, iniciada pelo fallecido Visconde de 
Itaborahy, de saudosa memoria, eu, respeitando muito 
a opinião autorizada e proficiente daquelle illustre 
estadista, lhe declarei que descria dos resultados que 
se esperavam do estabelecimento de docas neste 
paiz. 

Infelizmente veiu o tempo demonstrar que eram 
fundadas as minhas apprehensões. Realmente a doca 
de Pedro II, assim como a de Santos, não deu uma, 
nem dará a outra os resultados desejaveis, os quaes 
não dependem só da lei, nem dos bons desejos dos 
emprezarios, mas de circumstancias sociaes e 
commerciaes e que estamos muito distantes, e são 
como que peculiares ao paiz d'onde as docas são 
copiadas – a Inglaterra. 

Não serão perdidos os esforços que se façam 
para a introducção de melhoramento tão no- 

tavel no Brazil. E na verdade o serviço das docas é tão 
util, offerece tantas vantagens, que custa 
comprehender como não se tem estabelecido, não 
direi entre nós, mas em paizes que podem competir 
com a Inglaterra em riqueza e importancia. 

As docas são não só meio de facilitar a carga e 
descarga de navios, senão tambem de simplificar as 
transacções pela emissão dos warrants transmissiveis 
por endosso, e mais ainda uma inapreciavel 
providencia fiscal, para garantir a percepção dos 
direitos de importação e exportação, assim como para 
impedir fraudes e extravio das mercadorias. Recordo-
me de que a importancia dos prejuizos evitados só nas 
docas de Londres deram uma média de £ 300.000 por 
anno, resultado este da perfeição com que alli é feito o 
serviço. 

Por extensão da palavra tem-se chamado docas 
a construcções que não o são technicamente fallando. 

Dá-se esta denominação não só a um simples 
caes, a um trapiche com accomodações e apparelhos 
para receber as cargas, guardal-as e envial-as a seu 
destino, mas ainda ás construcções que não são feitas 
nem nos rios, nem nos portos de mar, e são como 
entrepostos commerciaes servidos pelas estradas de 
ferro, que ahi se entroncam. Assim, o caracteristico 
commercial da dóca não é a fórma das construcções, 
sim o destino destas legalmente regulado com os 
favores e isenções proprios da instituição. 

No porto de Santos não tem-se de construir 
docas na accepção propria da palavra. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A doca é 
natural. 

O SR. DIOGO VELHO: – E' natural, sim. Alli 
tem de se construir cáes, armazens e abrigos para 
facilidade da carga e descarga dos navios, guarda e 
entrega opportuna das mercadorias, sendo o terreno 
comprehendido por essas obras cercado do lado de 
terra com muros, para impedir entrada a não ser pelos 
portões, e sendo do lado do mar, onde não houver 
comportas, o espaço fechado por meio de correntes 
com pontes de registro, etc. 

Entendo que as provincias, como as 
municipalidades são pessoas moraes, aptas para 
contratar, e, portanto, que o governo podia confiar, 
como fez, a construcção das docas de Santos á 
provincia de S. Paulo. Nesta parte estou de accôrdo 
com o honrado ministro. 

Acho, porém, que é de grande inconveniencia 
administrativa semelhante contrato. 

As docas servem especialmente ao commercio, 
e o nobre ministro póde bem comprehender os 
embaraços que resultarão de se converterem ellas em 
repartições publicas (apoiados) como necessariamente 
resultará. 

Quando por toda parte a reacção se levanta, 
contra a administração official das emprezas, é 
deploravel que se lhe entregue o serviço de docas, 
serviço todo especial, propriamente mercantil que deve 
ser desempenhado por emprezas particulares, mas 
que vai cahir nas mãos de empregados publicos 
provinciaes, demissiveis ad nutum pelos presidentes 
de provincia! Por 
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maiores que sejam as cautelas que se tomem a esse 
respeito, não se póde impedir que a provincia que 
contratou uma doca, intervenha no seu regimen e 
fiscalise-a por meio de seus agentes, ainda quando 
passe a alguma empreza o serviço. O governo geral 
por sua parte ha de exercer o seu direito de inspecção 
superior para perceber os direitos devidos. 

A anarchia que d'ahi ha de resultar será 
desastrada para a instituição que se pretende acreditar 
no paiz a generalisar. 

Peço agora ao nobre ministro sua solicitude 
para um ponto que, como outros muitos, foi descurado 
pelo seu antecessor; a lei de locação de serviços, 
decreto legislativo de 15 de Março de 1879, ainda não 
teve regulamento! Está em execução essa lei de 
grande importancia, votada por ambas as camaras até 
sob certa pressão de urgencia... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. DIOGO VELHO: – ...em bem da lavoura, 

da immigração e mais serviços que ella regula. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E por isso 

não sahiu boa. 
O SR. DIOGO VELHO: – O nobre ministro 

comprehende que uma lei, por mais perfeita e 
desenvolvida que seja, nunca será convenientemente 
executada sem os regulamentos do governo; 
sobretudo quando esses regulamentos são 
indispensaveis para a execução de certos pontos, 
como acontece com a lei a que me estou referindo. 

Por exemplo, o registro dos contratos na séde 
das comarcas, não se acha até hoje estabelecido; e eu 
que contratei já colonos, em virtude da nova lei, não 
pude satisfazer esse preceito, porque o governo não 
teve tempo de regular o registro, determinando o modo 
da averbação nos livros competentes, os emolumentos 
a que tem direito o encarregado deste serviço, etc. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A urgencia 
ficou nulla; ha dous annos que a lei existe. 

O SR. DIOGO VELHO: – A escripturação das 
contas correntes entre o locador e o locatario deve ser 
feita em livro especial, segundo a fórma que o governo 
der. Este livro é destinado á resolução das duvidas que 
possam apparecer nas contas, e compete ao governo 
determinar a prova que deve fazer, o processo, o 
tempo e perempção das constestações. Nada, porém, 
foi ainda regulado... 

O SR. MENDES DA ALMEIDA: – Era uma 
medida indispensavel á lavoura, era neste sentido que 
se reclamava. 

O SR. DIOGO VELHO: – Na parte penal, no 
processo e nas competencias, muito ha que esclarecer 
e desenvolver por meio de regulamentos. 

Entretanto, estando a lei promulgada ha anno e 
meio, o governo não teve tempo de expedil-os!  

Não cabe ao nobre ministro a responsabilidade 
destas omissões e faltas da administração. 

Não tenho senão motivos de satisfação 
reconhecendo o empenho que S. Ex. demonstra por 
tudo quanto é referente ao serviço que  

dignamente dirige; e eis porque sinto ter de fazer-lhe 
reparo sobre dous assumptos em que entendo que S. 
Ex. cochilou, permitta que lhe diga... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Homero 
tambem fazia isto. 

O SR. DIOGO VELHO: – ...quando que bonus 
dormitat Homerus. Refiro-me em primeiro logar á 
concessão de Manoel José da Costa Vianna, João 
Antonio de Miranda e Silva e outros, com que se 
occupou o honrado senador pelo Maranhão. Acho que 
o indeferimento da petição em que pediam a 
prorogação de prazo para execução do contrato sobre 
introducção detrabalhadores asiaticos, com allegação 
de força maior, poderá estar de accôrdo com a politica 
actual do governo, mas foi, na fórma ao menos, muito 
irregular. 

Diz a clausula 20ª do decreto n. 4547 de 9 de 
Julho de 1870: 

«Caducará a concessão sem mais formalidade, 
excepto o caso de força maior, devidamente justificado 
pela empreza e decidido pelo governo imperial com 
prévia consulta da competente secção do conselho de 
estado.» 

Ora, consta-me que o nobre ministro não 
sujeitou a petição a esses tramites. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Explicarei a V. Ex. 

O SR. DIOGO VELHO: – Mas, pelas notas que 
tomei em vista do expediente publicado, o primeiro 
despacho é simplesmente – indeferido, 1º de Maio de 
1880. A réplica feita para ser reconsiderado o 
despacho é – indeferido por ser contra a politica do 
governo, etc, 21 de Agosto. 

Aqui está o ultimo despacho do honrado 
ministro, publicado no jornal official de 22 de Agosto 
(lê): 

«Manoel José da Costa Lima Vianna, João 
Antonio de Miranda e Silva e outros, solicitando para 
que este ministerio reconsidere o despacho que 
indeferiu a prorogação do prazo fixado para os 
supplicantes se desempenharem das obrigações que 
contrahiram, em virtude do decreto n. 4547 de 9 de 
Junho de 1870, que lhes concedia autorização para 
importarem trabalhadores asiaticos.» 

«O decreto citado concedia um privilegio por 10 
annos para só os supplicantes importarem no Imperio 
trabalhadores asiaticos. Esta condição é a negação da 
politica actual do governo neste assumpto.» 

«O governo, tendo como certa a celebração de 
um tratado que indirectamente proporcionará 
facilidades para a importação de trabalhadores 
asiaticos, não póde, sem erro, restabelecer uma 
concessão odiosa, como seria hoje a dos supplicantes. 
Nenhum privilegio nem concessão de especie alguma 
fará o governo para a importação de taes 
trabalhadores. As emprezas que, para semelhante fim, 
se quizerem organizar, que o façam sob o regimen 
commum. – A' vista disso, indefiro de novo a pretenção 
dos supplicantes.» 

Ora, não eramestes os fundamentos com que o 
nobre ministro devia justificar a sua recusa; devia 
decidir da procedencia ou improcedencia 

 
 



Sessão em 15 de setembro                                                               107 
 
do caso de força maior, que impediu a empreza de 
cumprir o seu contrato, consultando previamente o 
conselho de estado. Por isso digo que podem ser 
muito plausiveis, muito aceitaveis, as razões que o 
nobre ministro expendeu; mas o modo por que S. Ex. 
decidiu não me parece regular. E' caso de o nobre 
ministro reconsiderar o assumpto e proceder de modo 
que as clausulas da concessão primitiva sejam 
respeitadas, porque emanam de um acto do poder 
executivo, que não pode ser annullado por simples 
despacho de um ministro. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nem da 
primeira nem da segunda vez respeitou o decreto. 

O SR. DIOGO VELHO: – Outro ponto, em que 
me parece que S. Ex. tambem não procedeu com a 
justiça que lhe é propria, é em relação á pretenção do 
commendador Joaquim Antonio Fernandes Pinheiro, 
sobre a concessão que lhe foi feita por decreto n. 
5337, de 16 de Julho de 1873, approvada pelo poder 
legislativo, para arrazamento dos morros do Castello e 
Santo Antonio. Antes de completar-se o prazo 
marcado para o começo das obras, vendo o 
concessionario frustrados os sacrificios que fizera para 
desempenhar a obrigação que contrahira, recorreu ao 
governo imperial pedindo prorogação. 

Ora, desde a apresentação da petição do 
concessionario e do recebimento della pelo governo o 
prazo marcado estava interrompido. Si no direito civil a 
simples citação interrompe a prescripção, em materia 
administrativa a apresentação de uma petição, da qual 
o governo imperial tomou conhecimento, interrompe os 
prazos marcados para a caducidade. 

Isto parece-me que não soffre duvida. 
O antecessor do nobre ministro, julgando-se 

incompetente para attender ao pedido do 
concessionario, remetteu-o ao poder legislativo. O 
concessionario, porem, entendendo que a materia de 
sua reclamação devia ser apreciada de outra fórma 
antes de ser submenttida a assembléa geral, e 
coincidindo a entrada do nobre ministro para a 
repartição da agricultura, pediu-lhe a reconsideração 
do despacho de seu antecessor. O honrado ministro, 
por um simples despacho, declarou caduca a 
concessão! 

Entendo que o nobre ministro exorbitou e não 
foi justo. 

O concessionario já recorreu ao poder 
legislativo, do qual pende agora o negocio. Entretanto 
o nobre ministro, reconsiderando o despacho anterior, 
poderia ter attendido com equidade ao emprezario, 
que tanto sacrficios tem feito, facilitando ao poder 
legislativo qualquer procedimento que julgasse 
conveniente. 

Tenho concluido. 
(Muito bem muito bem.) 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Sr. presidente, vejo que este debate 
chega a seu termo. O senado, porém, comprehende 
que não posso deixar sem resposta os discursos 
proferidos nas ultimas sessões pelos distinctos 
senadores, que se occuparam do orçamento ao 
ministerio da agricultura, sobretudo na parte relativa as 
arguições feitas ao actual ministerio. 

O distincto senador pela minha provincia, 
insistiu na censura feita pelo illustrado senador pelo 
Maranhão, ao acto do governo, que fez algumas 
modificações no regulamento do serviço postal do 
Imperio. 

Senhores, eu confesso que o decreto a que se 
referiam os nobres senadores era um dos actos de que 
mais me desvanecia. Acreditei, Sr, presidente, que 
fazendo no serviço postal algumas reformas no intuito 
de melhoral-o, taes como os vales e cartões postaes e 
outras medidas desta natureza, havia prestado um 
pequeno serviço a esse ramo da publica 
administração. 

Accresce que, tendo feito ainda uma pequena 
alteração na parte do mesmo serviço, relativa ao 
registro das cartas, essa alteração se achava 
perfeitamente justificada e era autorizada pelas leis em 
vigor. 

Mas o debate tomou tal importancia, que o meu 
distincto comprovinciano invocou até os principios que 
regulam o serviço dos correios para mostrar o meu 
erro. 

Senhores, pela discussão, parece que o 
ministro da agricultura fez uma reforma de tal ordem 
no serviço postal, que elevou o porte das cartas, que 
creou embaraços a uma das mais proficuas 
instituições do mundo civilizado. 

Mas, senhores, não fiz nada disto; apenas 
limitei-me ao facto que passo a expôr: 

A convenção postal de Berna, e o tratado de 
Pariz, relativos á união postal, estipularam uma 
medida, isto é, que o registro dos objectos, inclusive 
cartas, fosse pago com uma taxa destinada a 
compensar o trabalho que esse registro occasionava. 

Applicando-se a medida ao caso que foi 
discutido, limita-se tudo ao seguinte: quem fôr registrar 
uma carta paga o que pagava d'antes; si porém exigir 
do correio a prova, por meio da restituição de um 
recibo, de que a carta chegou ao seu destino, pagará 
mais cem réis. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isto já 
pagava. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu responderei a essa aparte; fique o 
nobre senador certo de que não deixarei sem resposta 
um só dos pontos do seu discurso, uma só de suas 
objecções. 

Isso, Sr. presidente, foi motivado pelo seguinte: 
Quem teve occasião de scientificar-se da 

discussão havida durante a celebração dos tratados a 
que me tenho referido, e quem conhece os habitos de 
nossa propria população, sabe que quem vai registrar 
uma carta, rarissimas vezes exige que o correio prove 
que essa carta chegou ao seu destino, a não ser em 
casos muito excepcionaes. 

Regulo todos por mim. Tenho registrado 
centenas de cartas e nunca fiz uma exigencia desta 
ordem ao correio. Entretanto, senhores, essa exigencia 
augmenta de uma maneira consideravel o trabalho do 
correio. 

O que fez a convenção de Berna? Attendendo a 
este facto muito conhecido, dispensou essa obrigação 
e dispoz que quem exigir o recibo pagará mais 100 
réis. 
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Mas, disse o meu distinto comprovinciano, o 
governo não podia adoptar esta medida sem uma 
disposição legislativa, por isso que o artigo do 
regulamento a que o ministro da agricultura se 
soccorre para justificar seu acto, não vigora mais; 
portanto, em primeiro logar, não é uma disposição 
legislativa, é um artigo de regulamento, embora 
expedido por autorização do poder legislativo; e em 
segundo logar, e nesta parte o illustre senador pelo 
Maranhão muito se espraiou, ainda quando tudo isso 
fosse verdade, antes de 1873, para cá não ha mais 
autorização alguma em vigor. 

Senhores, consideramos a questão sob duas 
faces. 

Primeira, pelo lado legal; segunda, permitta-me 
o senado que o faça tambem pela necessidade de 
uma semelhante autorização. 

Pelo lado legal, Sr. presidente, o que vemos; o 
que os nobres senadores trouxeram para aqui? 

Todos os governos que se têm encarregado de 
reformar o correio o que têm alterado o porte das 
cartas, soccorreram-se dessa autorização para adoptar 
medidas dessa ordem. Mas o que diz a lei de 1873? 
Que as autorizações concedidas para reforma de 
repartições publicas, e acrescenta, como o nobre 
senador notou, para todo o serviço publico, até aquella 
data, deixaram de vigorar. 

Eu confesso que não posso comprehender que 
em uma disposição desta ordem se inclua o serviço de 
que se trata. 

Esse serviço o que vem a ser? Nada mais do 
que um pagamento de trabalho de que o governo se 
desempenha; nada mais do que a retribuição de um 
serviço que é monopolio. Póde-se dizer, senhores, 
que, neste caso dado, seja absolutamente 
indispensavel uma autorização especial do poder 
legislativo? Sí o é Sr. presidente, eu perguntarei ao 
senado como é que vós, senadores que tendes sido 
ministros, reformastes as tarifas da estrada de ferro e 
as tarifas do telegrapho? O que é a estrada de ferro do 
Estado senão um serviço feito directmente pelo 
Estado? O que é o serviço do telegrapho mais do que 
um serviço propriamente postal? Nesta hypothese é 
indispensavel que o governo venha pedir ao poder 
legislativo uma autorização especial para exigir, pelo 
facto de dar um recibo, isto é pelo facto do governo 
desempenhar-se de um trabalho, mais 100 réis? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Já estava 
pago pelas leis em vigor. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Então não podemos diminuir o porte 
das cartas, nem tão pouco diminuir a tarifa das 
estradas de ferro e dos telegraphos. 

Não creio, Sr. presidente, que por esse lado se 
possa considerar que o governo, exigindo 100 réis em 
caso verdadeiramente excepcional, (porque, entenda 
bem o senado, não se trata positivamente de uma 
elevação de poder de cartas, trata-se do que se chama 
serviço de ilegível – que é a carta registrada) não 
creio, digo eu, que por esse facto se considere o 
ministro da agricultura esquecido dos bons principios 
que regulam o serviço postal. Senhores, o que fez o 

ministro da agricultura? Acompanhou o tratado de 
Berna, acompanhou o tratado de Pariz. E permittam o 
meu distincto comprovinciano, o honrado senador por 
Pernambuco, e o illustre senador pelo Maranhão que 
eu me considero nada de mais competente na parte 
economica desse serviço do que a convenção de 
Berna e o tratado de Pariz. Si a exigencia de 100 réis 
por um recibo em um caso dado, é infracção dos bons 
principios do serviço postal, eu creio que não posso 
merecer grande censura de os ter esquecido porque fiz 
o que tem sido seguido pelas nações de primeira 
ordem do mundo. 

O Sr. João Alfredo dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Aceitamos e estamos executando 
todos os bons principios que estão na convenção. Por 
esse decreto citado pelo honrado senador foi que o 
Brazil adoptou o cartão postal. Mas o que são os 
cartões postaes? São uma diminuição 
considerabilissima do porte das cartas. Paga-se hoje 
por um cartão postal 50 rs., e para qualquer ponto do 
mundo paga-se 80 rs. Pois, senhores, algum dia viu-se 
no Imperio uma diminuição desta ordem em porte de 
cartas? Não é isso um grande melhoramento dos mais 
respeitadores do principio que invocou o meu distincto 
comprovinciano? Si esse principio é verdadeiro, como 
pareceu a S. Ex., tambem sustento, porque é certo, 
que a diminuição dos portes das cartas nem sempre 
facilita e traz o augmento da renda do correio; é um 
facto que depende de dous elementos essenciaes–
população e instrucção. 

Onde não ha população nem instrucção não ha 
cartas em tal numero na circulação que tornem o 
principio verdadeiro. 

Senhores, o que a lei exige é 200 rs. pelo 
registro, e 100 rs. pelo porte da carta, e acrescenta... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – De que se 
cobrará o competente recibo. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – De que se cobrará o competente 
recibo. Mas d'ahi se deve concluir que esse serviço 
estaria pago? Não se póde dizer que esse serviço não 
estava pago? 

Tambem nas estradas de ferro de toda a parte 
do mundo e recentemente do Brazil paga-se o frete da 
mercadoria e o expeditor paga ainda 100 réis pelo 
conhecimento. Não se poderá dizer que pagando o 
frete, estava pago o conhecimento; mas esse facto me 
parece que não é de tal importancia nem de tal valor... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não é um 
imposto? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não é um imposto, o pagamento de 
serviço; não é obrigatorio, é simplesmente porque o 
correio prova que sua carta foi entregue. Aquelle 
portanto que quizer ter o luxo... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não é luxo, 
não. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...de ter um recibo da entrega do 
objecto, da carta ou da encommenda, pague os 100 
réis. Pois, senhores, quando o ministro da 
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agricultura reduziu a principal parte do porte das cartas 
e admittiu os cartões postaes, não podia, para retribuir 
um serviço que era immenso, insupportavel, que aliás 
tomava proporções notaveis e sem nenhuma 
compensação... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sem nenhuma 
compensação. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...augmentar esses 100 réis? Pois esse 
acto é illegal? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Illegalissimo. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – O nobre senador para ser coherente, si 
esse acto é illegal, proponha que não se possa 
augmentar a tarifa das estradas de ferro e dos 
telegraphos, sem autorização do poder legislativo, 
porque o serviço é de um perfeito simile. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Agora, Sr. presidente, outra arguição 
que me fez o nobre senador pela minha provincia, a de 
que eu elevei as assignaturas, Sr. presidente, eu não 
sei quando isso se praticou, mas é possivel que fosse 
feito até no tempo do ministerio do illustre senador. A 
assignatura das cartas de longo tempo se acha elevada 
a 24$ por um acto arbitrario! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Um formidavel 
abuso. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Nunca houve reclamações, e o que fiz 
agora não foi mais nada do que regularizar a medida, 
não alterei cousa alguma. 

Me parece que se exigia 20$; mas pouco depois 
foi elevada a assignatura das cartas a 24$, por um 
simples aviso ou autorização. Todos pagaram e 
continuam a pagar. Meu acto consistiu apenas em 
aproveitar a occasião para regularizar uma medida que 
já estava em vigor, já estava nos habitos da população, 
e não alterei um real. 

Não tive conhecimento, como disse ao meu 
distincto comprovinciano, do facto a que se referiu, a 
violação das matas em Pernambuco; e nada mais 
posso fazer do que assegurar que darei todas as 
providencias que estiverem ao meu alcance. 

D'entre as medidas reclamadas pelo correio de 
Pernambuco, o nobre senador referiu-se á necessidade 
de mudar o correio para melhor edificio. 

Sr. presidente, é certo que eu tenho em meu 
poder uma reclamação neste sentido. Já examinei-a e 
aguardo as informações que solicitei para saber si 
tenho ou não verba para alugar um predio mais vasto, 
em melhores condições para fazer esta remoção. 

Si effectivamente no orçamento puder dispor de 
meios para este fim, a reclamação será attendida. 

Com relação ao porto de Pernambuco, pareceu 
ao nobre senador que o governo procurava executar no 
porto de Pernambuco um melhoramento que já estava 
condemnado. 

Embora eu, em aparte, houvesse contestado 
esta asserção do illustre senador por minha 

provincia, S. Ex. voltou ao assumpto; e por isto eu devo 
dar uma resposta mais completa. 

Eis o aviso que dirigi á associação commercial 
(lê): 

«Não sendo possivel mandar proceder por conta 
do Estado ás obras de melhoramento do porto do 
Recife, á vista das actunes circumstancias do paiz, mas 
desejando leval-os a effeito, de accòrdo com os planos 
do Sr. J. Hawkshaw, principalmente na parte referente 
ao ancoradouro, mediante as vantagens da lei n. 1746 
de 13 de Outubro de 1869, e á semelhança do que se 
propões este ministerio contratar com relação as obras 
do porto de Santos; sirva-se V. S. de ministrar as 
informações acompanhadas de seu parecer sobre a 
possibilidade de serem taes obras executadas por esse 
meio, certo de que com o seu concurso prestará 
valiosissimo serviço a essa provincia e ao paiz.» 

Vê-se, portanto, Sr. presidente, que neste aviso 
eu refiro-me ao plano das obras proposto pelo Sr. 
Hawkshaw. Nesse plano, Sr. presidente, não se acha 
uma só idéa que faça suspeitar que se trata de 
construcção do que é propriamente doca no porto de 
Pernambuco. Esse plano consiste nas seguintes obras: 

Cáes de 600 metros desde a alfandega até ao 
arsenal de marinha; dragagem de um canal fronteiro de 
180 metros de largo e sete de profundidade; dragagem 
da barra grande, quebramar exterior, etc., todas obras 
de melhoramento do ancoradouro e nenhuma de doca. 

Eu, portanto, no proprio aviso fazia sentir que se 
tratava da execução do plano do Sr. Hawkshaw. 

Poderia, porém, o nobre senador dizer desde 
que eu me referia á lei das docas devia comprehender-
se que se tratava da fundação de docas. 

Mas, Sr. presidente, este não era o meu 
pensamento; o meu pensamento era executar o 
melhoramento de accòrdo com o plano Hawkshaw, e a 
lei das docas era ahi apenas invocada como 
autorização, como meio para percepção das taxas, que 
por ventura tivessem de ser creadas por compensar o 
capital da empreza. 

E foi por isso que quando tive occasião de fallar 
pela primeira vez nesta casa, declarei a outro não 
menos distincto senador pela minha provincia, que 
carecia de autorização especial para este serviço, 
porque não julgava, com o plano que eu tratava de 
desempenhar, poder com a simples lei das docas leval-
o avante. 

Isto queria dizer simplesmente o seguinte, para 
resumir o pensamento que eu tive com a expedição 
deste aviso; autorização para fazer o melhoramento do 
porto de Pernambuco e de outros portos do Imperio, 
afim de que o capital empregado encontrasse uma 
compensação na percepção das taxa; isto é, taxa de 
ancoragem, taxa de pharóes, taxa mesmo de armazens 
alfandegados, que por ventura se tivessem de construir, 
não nas condições em que pareceu o nobre senador 
acreditar que eu pretendia realizar tal melhoramento. 

A associação commercial de Pernambuco, 
embora procurasse fazer bem sentir que não adheria á 
construcção de docas, todavia em seu officio 
comprehendeu qual era o pensamento do 
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governo, e aceitando a idéa, limitou-se a mostrar a 
fórma por que ella devia ser executada. 

Eis aqui a parte de seu officio a que eu me referi 
(lê): 

O que mais necessita o porto do Recife, e é para 
desejar faça o objecto do plano de seu melhoramento, é 
o seguinte: 

«1º Barra e canal de entrada, com profundidade 
e largura sufficientes, que facilitem em qualquer 
occasião, e independente de maré, a entrada e sahida 
dos navios e vapores de grande calado que 
emandarem o mesmo porto.» 

«2º Ancoradouro seguro, profundo e com 
capacidade para conter os navios e vapores do 
movimento do porto quer presentemente, quer depois 
de realizados os melhoramentos materiaes de que tanto 
carece a provincia e têm sido instantemente 
reclamados.» 

3º Desembarques faceis, seguros e directos para 
os cáes e vice-versa, afim de poder nelles atracar 
qualquer navio, tanto para carga como para descarga. 

«4º Finalmente, execução das obras destinadas 
a evitar os damnos das cheias do rio Capibaribe no 
porto e nos terrenos ribeirinhos.» 

Para realizar taes melhoramentos por uma 
empreza particular, eis as cautelas que a associação 
entende deve-se adoptar: 

«1ª Tornar a companhia ou empreza fornecedora 
dos capitaes e executora das obras, sob a immediata 
direcção e fiscalisação dos agentes do governo, como 
as que são feitas por conta do Estado.» 

«2ª Serem as taxas que devessem perceber as 
unicas de entrada e sahida dos navios e vapores no 
porto, as de docas ou de uso de cáes para carga e 
descarga, comtanto, porém, que jámais excedessem as 
despezas actuaes do serviço do porto e que, como 
ficou dito, seriam supprimidas.» 

«3ª Ser livre a qualquer commerciante abrir e 
manter armazem alfandegado ou entreposto, de 
accôrdo com as leis da fazenda.» 

«4ª No caso da companhia ou empreza construir 
armazem alfandegado ou entreposto, serem as suas 
tarifas reguladas pelas da alfandegas e sujeitas á 
revisão.» 

«5ª Referir-se o direito de despropriação de que 
falta o § 10 da citada lei, unicamente ao canal da sahida 
das aguas das cheias em S. José; mas nunca á 
acquisição de propriedades particulares para a 
construção de armazens alfandegados ou entrepostos.»

«6ª Finalmente a abolição do privilegio da 
praticagem.» 

Eu para resumir nesta parte, repito, não tive 
absolutamente o pensamento de fazer reviver no porto 
de Pernambuco um projecto já condemnado. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas a associação 
commercial é contraria... 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – E' contraria á idéa de docas com 
privilegio; é favoravel á idéa pela fórma por que eu tinha 
concebido. Eu referi-me de maneira positiva ao relatorio 
do Sr. Hawkshaw, para prevenir que outro fosse o 
pensamento; 

ella condemna a idéa que eu e V. Ex. condemnamos. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Então não é 

melhoramento do porto de que se trata? 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – E' melhoramento; é o alargamento e 
aprofundamento do canal, o revestimento dos cáes 
existentes e a construcção de outros novos. Além disto 
póde essa empreza construir seus armazens nos 
pontos que julgar convenientes. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E a barra? 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – A barra tambem. Eu apenas especialisei 
no meu aviso as obras do ancoradouro, porque estas, 
que estão orçadas em cêrca de 2.500:000$, poderão 
ser executadas independentemente das obras do 
Lamarão. 

O honrado senador suggeriu a idéa de 
abandonar o projecto da construcção do porto por uma 
empreza particular, sendo feita a construcção por conta 
do Estado. 

Sr. presidente, em principio nada mais aceitavel. 
Eu realmente entendo que todos os portos do Imperio 
devem ser melhorados por conta do Estado. Ha nisto 
vantagem patente; porque primeiramente o Estado não 
abrirá mão de algumas dessas taxas que fazem parte 
da sua receita; em segundo logar, no caso de novas 
taxas, o commercio não fica inhibido de pedir a sua 
alteração. Mas a situação actual não o permitte. 

Declarei expressamente no meu aviso que o 
Estado não podia desde já efectuar esses 
melhoramentos; por outro lado não era possivel 
prescindir da construção das estradas de ferro, da qual 
se devia tratar sem interrupção, para depois cuidar do 
melhoramento de portos por conta do Estado, visto que 
não se póde ao mesmo tempo tratar de uma e outra 
cousa. 

A este respeito devo dizer que o nobre senador 
fez me justiça reconhecendo que eu não tenho menos 
desejos que S. Ex. de concorrer para a prosperidade da 
nossa patria; mas como ministro, por muito que seja o 
meu empenho em tal assumpto, não posso evitar a 
influencia das circumstancias financeiras do Imperio, á 
vista das quaes sómente, quando melhorarem, se póde 
tornar em realidade o melhoramento do porto de 
Pernambuco. 

O nobre senador lembrou a idéa de votar uma 
consignação annual para tal fim. Mas qual será o 
algarismo dessa consignação? Estará nas forças do 
orçamento? Em que tempo por esse modo o 
melhoramento desejado terá effeito? 

Suppondo que a consignação seja de 200:000$, 
estando orçadas as obras em 2.000:000$ ou 
3.000:000$, no minimo, quantos annos serão precisos 
para se chegar ao resultado? O melhoramento assim 
torna-se-ha mais dispendioso do que quando foi 
orçado. 

Eu não teria duvida em dar o meu assentimento 
a uma combinação que produzisse o que eu e o nobre 
senador desejamos; mas essa combinação não me 
parece a melhor. Si a que eu prefiro tambem não o é, 
apresente-se outra. 
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Entendo que um melhoramento dessa natureza, 
quando póde ser realizado, deve, em sendo votado, ser 
acompanhado do credito necessario para sua 
execução, porque qualquer demora é prejudicial. Não 
creio, repito, que um auxilio annual de 200:000$, por 
limitado que pareça, seja compativel com o estado 
actual do thesouro, além de se dever considerar que as 
obras em questão, por esse modo, estarão terminadas 
ao fim de 10, 15 ou mais annos. 

Si o alvitre que eu suggiro para esse 
melhoramento não é praticavel e preferivel, si podemos 
esperar que o Estado por sua propria conta estabeleça 
o mesmo melhoramento, esperamos que se faça logo 
que o permitta a situação financeira. Então, si 
porventura ainda eu for ministro, empenharei esforços 
para obter a competente autorização. 

Estou bem certo que essa idéa é aquella a que 
allude a associação commercial, e por isso creio que a 
camara toda a prefere; porque, sem prejudicar a rêde 
de estradas de ferro da provincia, habilitará a 
conseguir-se, desde já, o melhoramento do porto. 

O nobre senador occupou-se com o 
prolongamento da estrada de ferro de Pernambuco; e 
referiu-se a alguns actos que eu sou obrigado a 
confessar, já que S. Ex. tratou desse ponto, não foram 
meus, nem nunca mereceram a minha approvação. E' 
uma série de decisões de que eu não desejaria tratar, 
visto serem factos consummados. Neste caso está o 
pagamento da totalidade dos transportes do material 
metallico, quando ainda não estava effectuado, as 
decisões sobre dormentes, direito do engenheiro em 
chefe para ordenar a execução de qualquer obra, e 
outras dessa natureza. 

Do mesmo assumpto se occupou o nobre 
senador o anno passado, mostrando que o thesouro 
tinha sido consideravelmente prejudicado por taes 
decisões. Este anno o nobre senador voltou a tratar 
daquillo que eu não desejo discutir, e que o senado já 
conhece. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não me queixo mais 
dessas decisões, queixo-me da organização que ficou. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O honrado senador repetiu o que disse 
o anno passado, e eu, tendo de acompanhar as suas 
observações, não posso deixar de lhe declarar e que 
acabei de dizer. 

O nobre senador referiu-se ao facto de não 
terem as obras do prolongamento tido um grande 
impulso, a tal ponto que não se collocou um só trilho em 
toda a linha do mesmo prologamento. 

Em primeiro logar, devo dizer ao nobre senador, 
com relação ao presente, que a causa por que não se 
tem exigido maior serviço do empreiteiro, que na 
verdade não tem mostrado possuir os recursos 
necessarios para desempenhar suas obrigações, 
consiste em ter o parlamento limitado o credito para as 
obras. E' por isso que o engenheiro em chefe das 
obras, tendo no contrato meios para obrigar ao 
empreiteiro a activar os trabalhos, não tem usado 
desses meios. 

A este respeito o mesmo engenheiro, em quem 
tenho confiança, assim se exprimiu (lê): 

«A verdadeira causa por que não se faz maior 
quantidade de obras está no credito limitado que não 
me permitte obrigar o empreiteiro a dar-lhes maior 
desenvolvimento. E' verdade que a empreza não dispõe 
da actividade e recursos necessarios para imprimir-lhes 
um grande impulso, como já disse em meu relatorio do 
anno passado; mas eu encontraria no contrato os meios 
indispensaveis para isso. Quando aqui cheguei o 
serviço marchava muito lentamente; consegui dobral-o, 
mas não pude ir além de certo limite que me era 
traçado pelo credito votado. Ha provas evidentes disso 
em um quadro do texto do meu relatorio.» 

«A fiscalização é rigorosa, o que se prova pela 
quantidade de dormentes rejeitados, pela excellencia 
das obras feitas e pelas intimações que por vezes tenho 
feito ao empreiteiro: primeiro sobre um trecho da 1ª 
secção, que estava abandonado; segundo sobre outro 
trecho na 3ª secção; terceiro sobre a estação de 
Catende que esteve parada, além de muitos outros 
factos, que constam da correspondencia official com o 
empreiteiro. Não se principiou o assentimento de trilhos, 
porque não está ainda prompto o trecho «Lyra» por ter-
se decidido tarde a questão de sua desapropriação, e 
porque as chuvas torrenciaes e continuas dos ultimos 
mezes ainda não permittiram vinte dias de sol que são 
necessarias para a conclusão do mesmo trecho.» 

«Si o tempo permittir póde-se encetar aquelle 
serviço no principio do mez que vem.» 

«E' injusta a arguição que se me faz de dar ao 
empreiteiro de preferencia as obras mais uteis. Tenho-
me recusado a receber mais dormentes na segunda 
secção. Estão promptas as alvenarias das pontes do 
Prata, de Panellas, da Boa-Vista e do Balsamo; 
trabalha-se nas de Fervedor, da colonia do Salgado e 
do Cocal. Está adiantada a construcção da estação de 
Catende.» 

«Ha grande quantidade de drenos, boeiros e 
pontilhões construidos.» 

«Já ha grande quantidade de córtes e aterros 
promptos, sommando todos os trechos em que o leito 
da estrada está prompto em mais de 90 kilometros. Por 
infelicidade os 1.600 metros nos terrenos do Lyra, onde 
o trabalho só pôde ser encetado no meio do anno 
passado, estão collocados logo nos primeiros cinco 
kilometros, o que não me permittiu fazer começar o 
assentamento de trilhos.» (Clausula 50ª do contrato.) 

Devo dizer que leio esta informação porque se 
trata da defesa do engenheiro em chefe, e portanto 
suas palavras não podem deixar de ser aqui invocadas. 
Si os factos não são verdadeiros, o nobre senador os 
contestará, e eu mesmo terei occasião de tirar isso a 
limpo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas tinha recebido 
muitos dormentes que lá estão apodrecendo. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Já disse ao nobre senador que a 
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questão de dormentes não foi decidida por mim. 

Não ha uma só decisão minha importante 
dada em negocios da estrada de ferro de 
Pernambuco. 

Apenas conto quatro ou cinco mezes de 
administração, estou tomando informações de tudo 
quanto ha, e póde o nobre senador ficar certo de que 
não pouparei esforços... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O que lamento é 
que tivesse perdido tanto tempo, sabendo, como 
sabia, o que ia por lá. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Vou mostrar que já tenho tomado 
algumas providencias, que não tenho perdido tempo.

O SR. JOÃO ALFREDO: – Acaba de dizer 
que conta apenas quatro ou cinco mezes de 
administração e está tomando informações. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Para que essas providencias 
produzam effeito, e para que possa tomar outras 
sobre factos de que não tenho conhecimento, é 
claro, preciso de tempo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Podia fazer parar 
de um dia para outro o recebimento de dormentes 
até por um aviso telegraphico. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu já disse que a decisão relativa a 
dormentes, questão muito debatida, não me diz 
respeito; os dormentes já estavam recebidos, e 
actualmente o engenheiro em chefe se tem recusado 
a receber novos. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – A decisão foi 
relativa a postes roliços. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Houve tambem uma relativa a 
dormentes. 

Estas informações, Sr. presidente, que pedi 
por telegramma, afim de verificar si as arguições 
feitas pelo nobre senador eram diversas daquillo a 
que o engenheiro em chefe se referiu em seus 
relatorios, confirmam o que o mesmo engenheiro 
disse nesse relatorios. 

Confesso que não tenho outros 
esclarecimentos a dar ao nobre senador, senão as 
informações que me são prestadas pelo proprio 
engenheiro em chefe, e não tenho motivos para 
suspeitar que ellas não sejam verdadeiras; 
entretanto, a vista do que o nobre senador 
assegura... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não accuso 
ninguem. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...não terei duvida em mandar 
proceder ao devido exame por pessoa mais imparcial 
do que o proprio engenheiro em chefe. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sei tanto quanto V. 
Ex. sabia. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não sei mais do que estou dizendo 
ao nobre senador. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. sabia tudo 
quanto eu disse o anno passado. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não estou contestando o que V. Ex. 
disse o anno passado. Sei o que consta dos 
relatorios, o transumpto dos relatorios e a informação 
a que me refiro, e si ha alguma cousa em contrario, é 
o que espero tirar a limpo no exame a que mandarei 
proceder. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Já devia estar 
começado. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu não sabia nada a respeito da 
estrada de ferro de Pernambuco que não me fosse 
communicado pelo engenheiro em chefe: é a unica 
autoridade com quem me entendo sobre esse 
assumpto. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Depois que é 
ministro... 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Depois que sou ministro, além das 
informações que eu conhecia na secretaria. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Si V. Ex. se 
colloca ahi, estou calado. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – De quem mais eu podia ter 
informações? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Já calei-me... 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Acho que V. Ex. me devia informar 
de tudo que sabe, porque esclarecia e daria occasião 
a que eu tirasse a limpo a verdade. 

Em 7 de Abril , poucos dias depois de assumir 
a administração da pasta da agricultura, dirigi ao 
engenheiro em chefe o seguinte aviso (lê): 

«Recommendo a Vm. que faça activar as 
obras das pontes da estrada de ferro sob sua 
direcção, afim de que seja aberta ao trafego a parte 
da linha já prompta, embora para isso seja preciso 
construir alguma ponte provisoria.» 

Allegava-se, Sr. presidente, que a falta de 
pontes é que determinava a demora na abertura do 
trafego na estrada de ferro. 

Uma outra circumstancia concorria tambem 
para isso: a estrada de ferro de Pernambuco não tem 
ainda carros e wagons para seu trafego. 

Quando assumi a pasta da agricultura, 
estando ainda por decidir uma questão entre o 
governo e a companhia encarregada da construcção 
desses carros, apressei a decisão desta questão 
mandando submetter o negocio a arbitramento. 

Quanto ao pessoal, disse o nobre senador que 
havia na estrada de ferro de Pernambuco 
verdadeiras sinecuras, individuos que ganhavam 
sommas muito consideraveis e que não tinham 
trabalho correspondente. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não fallei em 
sommas tão consideraveis; individuos recebendo 
grandes 
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gratificações e sem posição definida na empreza, 
mettidos pelos escriptorios. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não conheço nenhum. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. tome nota 
destas minhas palavras. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não conheço nenhum nomeado pelo 
engenheiro em chefe que não se ache nas condições 
das instrucções desse serviço. Não posso affirmar ao 
nobre senador que o facto não é verdadeiro, e tomo o 
conselho de S. Ex., vou mandar proceder a um 
inquerito; será publicado nos jornaes. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Basta que V. Ex. me 
diga uma cousa: si d'aqui não foi, ha dous ou tres 
mezes, um para ser empregado lá. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Têm ido diversos. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Refiro-me 
especialmente a um. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Dous ou tres; têm ido diversos. O 
engenheiro em chefe tem muitas vezes mandado 
requisitar de lá engenheiros e eu os tenho mandado ou 
da estrada de ferro D. Pedro II, ou de qualquer outra. 
Não sei, pois, a quem V. Ex. se possa referir. Eu 
poderia dar a lista de todos os individuos que para lá 
tenho mandado. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E o que estão elles 
lá fazendo? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – E' o que communicarei ao nobre 
senador jogo que mandar proceder a um inquerito. O 
nobre senador não ha de acreditar que eu me ache 
habilitado para dizer neste momento o que faz cada 
um dos empregados da estrada de ferro de 
Pernambuco. Garanto ao nobre senador que si o 
engenheiro que lá está, apezar da confiança que nelle 
deposito, não tiver cumprido com seus deveres, e os 
factos a que V. Ex. tem-se referido forem verdadeiros, 
eu o retirarei immediatamente. O que assevero ao 
nobre senador, é que não ha na estrada de ferro de 
Pernambuco nenhum protegido meu, nem de amigos 
meus que eu não possa immediatamente despedir, 
deste que o engenheiro em chefe alli o solicite. Si o 
nobre senador tem alguma informação em contrario, 
posso assegurar que, si a informação for exacta, eu os 
exonerarei. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Eu só peço que o 
governo dê força ao engenheiro em chefe, que elle não 
tem tido ate hoje. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Declaro ao nobre senador que o 
engenheiro em chefe ainda não fez uma só 
reclamação durante a minha administração que não 
fosse considerada por mim. 

Todo o mundo sabe que é minha praxe quasi 
invariavel sustentar sempre os engenheiros 

em chefe, porque, confiando nelles, louvo-me sempre 
nas suas informações; exonero-os desde que lhes 
perca a confiança. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Isto é regular. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Si o nobre senador sabe de algum acto 
do ministro da agricultura que tenha exautorado o 
engenheiro em chefe, peço-lhe a fineza de declarar, 
faz-me nisso grande favor, porque pelo silencio de S. 
Ex. pode-se suppor que ha algum acto meu neste 
sentido. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não ouvi bem; 
desejava que V. Ex. repetisse a pergunta. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Digo a V. Ex. que, si sabe de algum 
facto relativo á estrada de ferro de Pernambuco em 
que eu não houvesse sustentado o engenheiro em 
chefe... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Ah! isto não. Eu me 
explicarei. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...me fizesse a fineza de declarar, 
porque V. Ex. acaba de insinuar que o engenheiro em 
chefe não tem tido a força necessaria, porque o 
ministro não lh'a dá. Si o engenheiro em chefe não tem 
tido a energia necessaria, isto é outra cousa; mas pela 
maneira por que V. Ex. se exprime parece acreditar 
que o engenheiro em chefe não tinha a força 
necessaria, porque o ministro não lh'a dava. 

Estão aqui todos os meus actos, sem excepção 
de um só, relativos aos negocios da estrada de 
Pernambuco. Qualquer que seja citado por V. Ex. lerei 
a minha decisão. 

Em assumptos desta natureza, gosto muito e é 
mesmo meu dever provar o que digo, justificar os 
meus actos, para que as questões sejam elucidadas 
da melhor fórma possivel. Posso ter commettido erros; 
serei o primeiro a confessal-os e remedial-os. Mas em 
assumpto de administração é preciso que o publico 
seja inteirado de tudo (apoiados), e o nobre senador 
me presta um grande serviço referindo tudo quanto 
sabe ou quanto lhe consta, embora não acredite. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – E esta 
é uma das melhores reformas a fazer-se. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Tenho passado sempre por 
demasiadamente severo, mas de negligente creio que 
não tenho sido arguido. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. empresta-me 
intenções que eu não tive. V. Ex. não queira fazer 
perante o publico uma allegação que eu não 
provoquei. V. Ex. sabe em que terreno colloquei as 
minhas censuras. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Perdôe-me, não estou fazendo 
allegação alguma nem estou attribuindo a V. Ex. 
intenções que não tem; estou me referindo aos actos 
que tenho praticado com relação á administração da 
estrada de ferro de Pernambuco, e 
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portanto não empresto a V. Ex. cousa alguma; é meu 
dever fazer o que estou fazendo. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Faz muito bem, está 
defendendo os seus creditos. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. pensa que eu 
ataquei os creditos do ministro? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não, senhor, pelo contrario, fez-me 
uma honra discutindo esses factos. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Então para que esta 
sangria em saude? 

O SR. F. OCTAVIANO: – E' porque ha cousas 
que não podem deixar de ser elucidadas. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Estou fallando de uma maneira geral, 
para que em caso algum, nem na provincia nem aqui 
se possa propagar que haja acto da minha 
administração que não seja completamente justificado. 

Passemos agora á estrada de ferro do Limoeiro. 
Sr. presidente, o illustrado senador pela minha 

provincia aconselhou que se mudasse a direcção da 
estrada de ferro do Limoeiro para o Bom-Jardim. S. Ex. 
comprehende que é uma questão esta muito 
importante. 

Não tenho outras informações, e, que as 
tivesse, nenhuma seria mais autorizada do que a que o 
nobre senador transmittiu. Mas devo observar o 
seguinte. A estrada de ferro do Limoeiro, com o 
traçado que tem está contratada. Os capitaes foram 
levantados para uma certa e determinada extensão. E' 
possivel que se possa hoje mudar a direcção final 
dessa estrada; mas agora não o posso fazer sem o 
consentimento da empreza. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Nem eu disse outra 
cousa. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Acrescentando ainda o seguinte: 
parecendo-me pelo mappa que consultei que a 
extensão da estrada para o Bom-Jardim é um pouco 
maior. Nesta hypothese haverá necessidade de um 
augmento de capital. 

Mas eu não posso prestar maior consideração 
ao pedido do nobre senador do que dizer-lhe que vou 
dirigir-me ao presidente de Pernambuco, afim de que 
mande estudar a questão, examine seus differentes 
pontos de vista, entenda-se com a empreza e habilite-
me a resolver. Comprehende S. Ex. que nenhum outro 
empenho póde ter o governo nesta questão senão 
servir os interesses da provincia. 

O SR. DIOGO VELHO: – A questão é seria para 
a Parahyba, que não deve ficar em assedio. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O nobre senador comprehende que a 
questão não póde deixar de ser examinada tambem 
por este lado. O prolongamento é uma condição 
indispensavel. 

Sobre a colonia orphanologica de que occupou-
se o nobre senador, devo dizer que abundo nas 
considerações feitas por S. Ex., com relação a este 
estabelecimento da nossa provincia. 

Não tenho no orçamento recursos para dar uma 
consignação superior áquella que foi votada; mas, em 
todo o caso, não me parece que o recurso do 
emprestimo seja preferivel ao de uma subvenção, 
embora inferior, mas constante. 

E' esta uma questão que precisa ser 
examinada. 

O nobre senador comprehende que eu não 
posso desde já declarar qual desses dous meios é 
infallivelmente preferivel, si o emprestimo, para o qual 
o nobre senador pareceu inclinar-se, si uma 
consignação votada no orçamento. 

O que posso dizer é que logo que na provincia 
se tratar da entrega dos ingenuos ao Estado, preferirei 
a colonia orphanologica para recebel-os, mediante 
uma subvenção, que em todo o caso será menor do 
que a despeza que o Estado terá de fazer na 
constracção de um edificio destinado a este fim. 

Para isto existe quota na lei do orçamento, 
destinada á educação de ingenuos; poderei, portanto, 
applicar uma somma a essa subvenção. 

Sr. presidente, responderei agora a outro 
illustrado senador pela minha provincia, o digno relator 
da commissão. 

S. Ex. julgou dever insistir na emenda da 
commissão, relativa ao custeio da estrada de ferro D. 
Pedro II, porque na verba locomoção estava 
contemplada a despeza com carros e wagons, e podia 
por ella fazer-se a acquisição de locomotivas; e em 
segundo logar, porque sendo a tabella demonstrativa 
apresentada pelo proprio governo, não podia servir de 
argumento para a impugnação que fiz. 

Apezar da autoridade do distincto senador a 
quem me refiro, não posso concordar com S. Ex. 

Em primeiro logar, porque é que o governo se 
serve da tabella demonstrativa? E' certo que ella é 
apresentada pelo governo, mas é organizada em face 
das necessidades do serviço da estrada de ferro. 

Desde que o director da estrada de ferro, 
organizando a tabella, declara que esta ou aquella 
somma é necessaria, como não consideral-a uma 
prova de necessidade do serviço? 

Si o governo não se pudesse apoiar em uma 
prova desta natureza, só porque é ella organizada por 
um agente seu, como poderia proceder o corpo 
legislativo, desde que elle não se basêa nas suas 
deliberações senão nos elementos que lhe são 
fornecidos pelo governo? Todos sabemos que muitas 
questões são decididas propriamente no parlamento 
em bona fide, porque acredita-se que o governo ou 
seus agentes apresentaram documentos que 
provavam a necessidade de attender-se ao estado de 
um serviço. 

Por outro lado, senhores, a verba – Carros e 
wagons –, está mesmo dizendo qual é o seu fim, é 
destinada á acquisição de novos carros. 

O nobre senador, profissional como é, sabe que 
no trafego de uma estrada de ferro, ha muitas 
occasiões em que é preferivel, inutili- 
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sando-se carros, substituil-os a reparal-os. E' para este 
serviço que a verba – Carros e wagons – figura na 
tabella justificativa. Como, pois, distrahir desta verba 
quantias para acquisição de locomotivas? 

O mesmo se applica ao serviço da consolidação 
dos córtes da serra. 

Portanto, não posso concordar com a opinião do 
illustrado senador, de que póde o governo dispensar 
200:000$, na verba – Custeio da estrada de ferro. 

O Sr. Barros Barreto dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Disse tambem S. Ex. que no 
orçamento vigente estava contemplada a despeza com 
a linha da estrada de ferro do Sitio á Barbacena. 

Parece-me que ha equivoco da parte do nobre 
senador. A estação de Barbacena foi inaugurada ha 
dias; deve figurar no orçamento de 1881 – 1882. No 
actual, estará contemplada a linha até ao Sitio; mas do 
Sitio á Barbacena, creio que não. 

O SR. BARROS BARRETO: – Está. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Em todo o caso a despeza a que se 
referiu o nobre senador é de tal natureza, que não 
póde deixar de continuar no exercicio de 1881 – 1882. 

Tambem, Sr. presidente, não me parece 
possivel reduzir a verba – Trabalhadores, operarios e 
material – á somma a que se referiu o nobre senador. 

S. Ex. chegou até a admirar-se que gastassem 
tres mil e tantos contos com trabalhadores e mil e 
tantos contos com material. Ora, esta é sempre uma 
das verbas mais importantes do custeio de uma 
estrada de ferro; o nobre senador não devia admirar-se 
disso, porque em uma estrada, que tem seiscentos e 
tantos kilometros de extensão e rende 11.000:000$, 
não é extraordinario que se gastem dous mil e tantos 
contos com um serviço, que comprehende a 
conservação da linha, e mil e tantos contos com 
material, que vem a ser – carvão... 

O Sr. Barros Barreto dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – O carvão e material; nessa verba 
comprehende-se o combustivel, a graxa, etc. 

Em todo o caso, senhores, nessa questão 
confesso que é possivel que o nobre senador tenha 
razão, a sim como que seja eu quem a tenha. E' uma 
questão que não pode ser apreciada pelo governo 
senão diante de elementos, fornecidos pelos seus 
auxiliares. O director da estrada de ferro apresenta o 
orçamento do que elle julga indispensavel para o 
serviço que dirige; como póde o governo 
arbitrariamente tirar de uma verba 100, de outra 
200:000$? Qual seria o resultado? Seria o mesmo que 
temos visto. O nobre senador ha de achar nos 
relatorios uma serie de creditos suplementares para a 
estrada de ferro D. Pedro II. 

Sr. presidente, perguntou o nobre senador 
porque não se tinha consignado credito para o 
prolongamento da estrada de ferro D. Pedro II... 

O SR. BARROS BARRETO: – Na tabella dos 
creditos especiaes. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...na tabella dos creditos especiaes. 

Senhores, quando assumiu o poder o actual 
gabinete, foi seu proposito adiar algumas das obras, 
cujo serviço não estivesse ainda contratado. Neste 
caso estava o prolongamento da estrada de ferro D. 
Pedro II, que pareceu ao governo poder ser adiado por 
um exercicio ou dous, e não havia nenhum contrato 
para elle. 

Mais tarde, attendendo ás reclamações e a 
outras considerações de utilidade publica, 
reconsiderou o seu acto e resolveu aceitar uma 
emenda additiva na camara dos deputados, 
consignando credito para esse prolongamento, credito, 
que poderia ser transferidos para a tabella C em 
virtude da lei de 1875. 

Insisto na verba para construcção do ramal da 
estrada de ferro de Baturité. O pensamento do governo 
é, que na primeira opportunidade que se offerecer seja 
passada essa estrada a uma empreza particular, mas 
sem damno, sem prejuizo do tronco. 

Si o senado entender que não deve ser assim, 
póde tomar a si a responsabilidade; mas o 
pensamento do governo é o que declarei, não causar 
prejuizo nem diminuir o valor do tronco. E' objecto 
sobre o qual o senado procederá como entender 
acertado; apenas aponto o motivo da verba. 

S. Ex. perguntou-me si era pensamento do 
governo tratar da reversão da estrada de ferro de 
Pernambuco para o Estado. 

Responderei a S. Ex. que, não tendo estudado 
a questão ainda sob o ponto de vista dos interesses 
communs, declaro que não basta que o governo tenha 
a faculdade de realizar essa reversão; é preciso 
tambem considerar o interesse de ambas as partes, 
governo e companhia. Penso, porém, que não sendo 
questão urgente, poderei adiar minha resposta para 
outra opportunidade. 

Aceito o conselho do nobre senador quando 
referiu-se ás tarifas da estrada de ferro do Recife; 
algumas alterações, com effeito, podem ser 
necessarias nessa tarifa, como foi lembrado pelo nobre 
senador. 

Quanto ao ponto terminal da estrada de ferro de 
Pernambuco, a minha opinião já é conhecida; entendo 
que a estrada de Pernambuco deve ir ao S. Francisco, 
não por causa do S. Francisco, mas porque tem 
elementos e recursos que para o futuro hão de exigir e 
reclamar uma estrada de ferro naquella zona. 
(Apoiados.) Actualmente, emquanto não realizamos 
esse desideratum, o termo da estrada em construcção 
será Garanhuns. Emquanto eu fôr ministro outra não 
será a solução. 

A outra parte está sendo completada, conforme 
os recursos, da cidade do Recife á Victoria. 

Com relação a uma das companhias de 
navegação do sul, estou nas idéas do nobre senador; 
é empreza que, para continuar-lhe a subvenção, 
precisa ser examinada. Si estiver no caso de lhe ser 
retirada a subvenção, fal-o-hei. 
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Agora, Sr. presidente, passarei a responder ao 

nobre senador pela provincia do Maranhão, já o tendo 
feito tanto quanto pude na parte relativa á reforma que 
fiz no correio. 

Sr. presidente, confesso que não tive o que se 
diz vulgarmente chança com o illustre senador do 
Maranhão. 

S. Ex. tem-me feito algumas accusações de que 
me posso defender com as proprias palavras do nobre 
senador. S. Ex. disse, e para o que soccorreu-se a 
diversas legislações: Demittistes a um empregado 
antigo, quando pelas leis taes e taes não o podieis 
fazer. Senhores, o que diz a lei que o nobre senador 
leu? Admittindo que ella seja applicada ao correio, 
como eu admitto, embora haja duvida sobre a materia, 
neste ponto estou de accôrdo que a aposentadoria e 
demissão dos empregados do correio serão regidas 
pela disposição regulamentar das secretarias de 
estado. Ahi acha-se um artigo que diz que o 
empregado que servir na secretaria por 10 annos não 
poderá ser demittido senão por sentença 
condemnatoria. Eu demitti o administrador do correio 
do Rio Grande do Sul. O senado viu que a todo esse 
argumento do nobre senador do Maranhão faltou a 
verdadeira base: o nobre senador não provou que o 
empregado demittido tinha 10 annos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Minha 
argumentação foi hypothetica. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não se accusa um ministro por 
hypothese; o honrado senador sabe o peso que têm 
suas palavras, e, devo dizel-o, com essa ingenuidade 
que S. Ex. acha em mim, que quando o nobre senador 
se levanta para fazer-me qualquer arguição, fico 
aterrado, porque a autoridade de S. Ex. é de tal ordem, 
que não posso deixar de experimentar aquelle effeito. 

Demitti o administrador do correio do Rio 
Grande do Sul em vista da informação que recebi do 
presidente da provincia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E sem ouvil-o. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Não tinha que ouvil-o, porque uma das 
principaes razões apresentadas pelo presidente, era a 
incapacidade do empregado; logo que se trata de uma 
questão desta ordem, não tinha que ouvil-o. Pois elle 
havia de dizer que era incapaz? 

Trato agora de justificar o meu acto, si era ou 
não legal. O regulamento exige que o empregado 
tenha dez annos; mas o empregado que demitti, pelas 
informações officiaes que tenho, foi nomeado contador 
em 12 de Agosto de 1875 e administrador em 26 de 
Abril de 1876; antes disso não tinha exercido nenhum 
emprego no correio. Ainda que tivesse, o que se 
contesta, outros serviços, o regulamento marca dez 
annos de serviço na secretaria ou no correio. Nestas 
condições o acto do ministro da agricultura foi pelo 
menos legal. Disse-se que me louvei na informação do 
presidente; não podia deixar de louvar-me, quando o 
presidente da provincia era da minha confiança. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Quanto á legalidade, acabo de mostrar 
que, em face da legislação invocada pelo honrado 
senador pelo Maranhão, o meu acto está livre de 
censura. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nesta parte 
sim, senhor; mas na outra, não. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Si a informação é inexacta, declaro ao 
nobre senador, si o empregado, recorrendo, provar 
que tem 10 annos de serviço no correio, será 
aposentado e a demissão ficará de nenhum effeito. 

O SR. CORREIA: – Logo não commetteu 
grande falta. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Si eu não podia demittil-o, é claro que 
pela lei deve ser aposentado. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – A observação de V. Ex. seria cabida 
quanto ao primeiro acto, não quanto á aposentadoria. 

O SR. CORREIA: – E' porque a primeira foi 
excessiva. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu estou respondendo a uma arguição, 
embora hypothetica, que não foi feita. 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Que quer V. Ex. dizer com isso? Que 
eu não devia ser accusado senão depois que o nobre 
senador pelo Maranhão fosse ao thesouro informar-
se? 

O SR. CORREIA: – Não, senhor. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Pensei que era isso. 
O SR. JUNQUEIRA: – Quero dizer que foi 

precipitado, porque em duas horas podia verificar o 
facto. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Como precipitado, si eu verifiquei o 
facto? Peço a V. Ex. que retire a expressão. 

UM SR. SENADOR: – Então não falle em 
aposentadoria. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Perdoe, eu fallei na hypothese que 
figurou o nobre senador. Si o empregado provar que a 
minha informação official, que está de accordo com a 
do director geral dos correios, é inexacta, não terei 
duvida em reparar o meu erro. Mas eu não demitti sem 
saber quantos annos elle tinha de serviço; assim 
como, tendo-se proposto a demissão do contador do 
correio, não o demitti, aposentei-o, porque elle tinha 26 
annos de serviço. Logo precipitado será outro 
qualquer, menos eu. 
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Sr. presidente, tratando da estrada do Pinhal, o 
nobre senador fez tres observações: primeira, como 
havia eu concedido antes uma estrada ao Barão de 
Pinhal, sem concurrencia publica; em segundo logar, 
por que não havia concedido essa estrada á companhia 
Paulista; em terceiro logar, porque havia quebrado a 
bitola da estrada da mesma companhia. 

Senhores, de certo que eu primitivamente tinha 
resolvido conceder a estrada ao Barão do Pinhal, sem 
concurrencia publica; mas isto não é objecto de 
censura, é direito do governo; não ha lei nenhuma que 
exija concurrencia publica para contratos desta 
natureza. 

E' meu principio, tenho adoptado 
invariavelmente, que sempre que se trata de obras 
pagas pelo thesouro, abra-se concurrencia publica; e 
não contrato uma só dessas obras sem concurrencia, 
senão em casos muito excepcionaes, em que a 
concurrencia publica tem falhado. Mas quando se trata 
de uma estrada sem garantia de juros, sem que o 
Estado despenda um real, o governo tem estendido 
invariavelmente fazer essa concessão sem a 
concurrencia publica. 

Ainda assim eu, que justificaria o acto 
primitivamente praticado, acrescentarei que não 
chegando a um accôrdo com o Barão de Pinhal, por se 
tratar de exigencia contraria a principio que está 
consignado na legislação do paiz e que ainda agora o 
inclui em um typo de concessão, que vou publicar 
dentro de pouco tempo, não podia transigir com o 
Barão de Pinhal, embora seja elle um contratador muito 
respeitavel. Annullei o decreto por outro decreto, porque 
entendo que um decreto que está assignado, numerado 
e datado, não é regular que se annulle, inutilizando-o ou 
rasgando; é preciso que outro acto da mesma o 
desfaça. 

Bota a negociação com o Sr. Barão de Pinhal, o 
que fiz ? Procedi de um modo que devia ser digno de 
louvor para o nobre senador; abri concurrencia, mesmo 
não se tratando de estrada paga pelo thesouro. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que falta 
agora é o poder para o fazer neste caso. 

O SR. BUARQUE DE MADEDO (ministro da 
agricultura): – Vou entrar na questão. Creio que o 
nobre senador não leu o discurso que proferi aqui em 
resposta ao nobre senador pelo Paraná que se occupou 
desta questão. 

Por essa occasião, Sr. presidente, eu mostrei a 
competencia do governo para assim proceder; mostrei 
que desde o prolongamento da estrada, de Jundiahy 
até Campinas e de Campinas ao Rio-Claro, a 
intervenção do governo tinha sido constante, nenhum 
desses trechos de estrada foi construido sem prévia 
autorização do governo, porque sempre se considerou 
que a estrada de Santos até Mato Grosso fôsse uma 
estrada de interesse geral; tratava-se do prolongamento 
que estava previsto no decreto de 24 de Fevereiro de 
1874. 

E foi sómente em virtude de autorização do 
Estado, repetida quer para a 1ª quer para a 2ª quer 
para a 3ª secção, que se fizeram esses 
prolongamentos. 
 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – A provincia contratou com prévio 
consentimento do Estado. Eu não leio os avisos que se 
referem a este objecto, porque estão juntos a papeis 
que estão em estudos; mas garanto ao nobre senador 
que o contrato foi celebrado em virtude de autorização 
de governo geral. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Pois isto é expresso nos avisos. 
O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – V. Ex. vai ouvir o resto. 
Tendo o governo por aviso expresso, que eu já li 

nesta casa, quando respondi ao nobre senador pelo 
Paraná e deve constar do resumo do meu discurso, 
permittido que a provincia contratasse a estrada de 
Jundiahy a Campinas e de Campinas ao Rio-Claro, 
ainda depois em relação com o prolongamento dessa 
estrada mesmo, o governo, usando de um direito que 
até então havia mantido, permittiu que a provincia 
contratasse o prolongamento da estrada do Rio-Claro 
até S. Carlos do Pinhal. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' o que está 
em questão; e o seu antecessor nunca pôde provar 
isso. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Como não póde provar, si eu estou 
dizendo que essa estrada é de caracter geral, definido 
pelo decreto de 24 de Fevereiro de 1874! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Abrangia 
todos? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Perdôe, são questões diversas. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – E' principio, que qualquer que seja o 
absurdo consignado na legislação, não tenho o direito 
de infringil-o. 

Mas, vamos ao ponto capital que é este: a 
estrada do Rio Claro a S. Carlos do Pinhal, disse o 
nobre senador, não podia ser contratada pelo governo. 

Já mostrei que todos esses prolongamentos 
estavam dependentes de autorização do governo geral. 
Mas o meu antecessor autorizou o presidente da 
provincia de S. Paulo a fazer o contrato dessa estrada 
do Rio Claro a S. Carlos do Pinhal com a companhia 
Paulista. Este acto teve começo de execução. A 
companhia, porém, não quiz sujeitar-se a um traçado 
que a presidencia da provincia, de accôrdo com o 
governo geral, havia adaptado, isto é: modificou o 
traçado; e, como não se aceitou essa modificação, 
abriu mão do contrato. 

Ora, não tendo a companhia usado da faculdade 
que conferia a autorização, voltou o governo geral a 
ficar de posse do seu direito, isto é, a poder contratar 
este prolongamento com quem bem aprouvesse, tudo 
pelo fundamento 
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de que esta estrada é de caracter geral, embora haja 
intercalada uma porção de estradas provinciaes. 

Com relação á bitola, Sr. presidente, a razão por 
que o governo adoptou a estreita, foi a seguinte. 

Si se tratasse da construcção simplesmente de 
uma estrada de ferro em prolongamento do Rio Claro a 
S. Carlos do Pinhal e ahi tivesse de ficar, por certo seria 
preferivel continuar a bitola larga. 

Mas eu já disse nesta casa, embora não seja 
uma solução que não possa ser reconsiderada, o 
pensamento actual do governo é que a estrada para 
Mato Grosso seja continuação dessa estrada Paulista; 
e então o que terá de acontecer é que a estrada do Rio 
Claro a Mato Grosso é que virá a ser a estrada principal 
dessa linha de communicação. 

E, pergunto, o que devia fazer o governo? 
Devia preferir a bitola larga para construcção de 

semelhante estrada, com o grande inconveniente de 
exigir capital consideravel, ou aceitar uma linha 
economica de communicação que dê mais 
probabilidade de exito ? 

Este foi tanto mais o pensamento do governo 
quanto estou certo que, construida a linha do Rio Claro 
até Mato Grosso, o que irá acontecer é justamente o 
contrario do que presumiu o nobre senador; isto é, ter-
se-ha de collocar um 3º trilho na parte da estrada que 
tem bitola larga para facilitar o transporte dos 
productos. 

Não houve outra razão. Si o governo não tivesse 
esse pensamento, concederia com bitola larga esse 
pedaço de estrada. 

Não sei quem queira construir a estrada do Rio 
Claro a S. Carlos do Pinhal com bitola larga e sem 
subvenção, a não ser a companhia Paulista. Neste caso 
seria mudado o traçado; e o governo não approva 
outras propostas que se apoiem em auxilio do Estado. 

Sr. presidente, perguntou o nobre senador 
porque o governo preferiu a companhia americana, em 
vez de contratar com a companhia brazileira o serviço 
da navegação para os Estados-Unidos. 

Primeiramente o governo nada resolveu a este 
respeito ; mas é possivel que venha a aceitar o contrato 
com a companhia americana, supprimindo-se a escala 
do Maranhão. A companhia brazileira propôz-se a fazer 
tal serviço, no caso de rescindir o governo o contrato 
com a companhia americana. Sobre este contrato a 
camara dos deputados já se pronunciou quanto ao 
porto do Maranhão: o governo aguarda a decisão 
definitiva do poder legislativo. 

O nobre senador não ignora que a companhia 
brazileira é sómente brazileira no nome, pois que a 
maioria dos seus capitaes é de estrangeiros; mas essa 
questão não tem importancia. O nobre senador deverá 
reconhecer que o governo procederia com certa 
deslealdade para com a companhia americana, si 
tomasse uma resolução tratando com outra companhia, 
antes de ter o poder legislativo resolvido que a escala 
do Maranhão seja ou não supprimida. No caso, porém, 
de uma decisão em contrario, o governo teria de 
contratar com a companhia ou com outra que 
offerecesse mais vantagens. 

 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu me regulei 
pelas informações de V. Ex. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O nobre senador parece não ter 
confiança na navegação para o Canadá, á vista das 
duvidas que offereceu com relação a escala do 
Maranhão. 

Devo dizer a S. Ex., e já tive occasião de repetil-
o na camara dos deputados, que o contrato com a 
companhia do Canadá está inteiramente dependente da 
realização das promessas que se fizeram ao governo, 
isto é, diminuição de direitos, facilidades para 
importação de productos brazileiros naquella região. 

O nobre senador julgou enxergar distincção subtil 
no meu argumento: mas o que eu disse foi que no 
Canadá, havendo navegação directa, se consumiriam 
café e outros productos brazileiros sem ser por 
intermedio dos Estados-Unidos, e que d'ahi provinha a 
conveniencia em estabelecer um serviço directo. Além 
disto, o governo, como já declarei, sómente fará o 
contrato tendo em consideração as promessas que 
tenham sido feitas; porque, si assim acontecer, essa 
navegação será de grandes vantagens para nós. 

Senhores, tratando-se de portos, o nobre 
senador levantou uma das mais bellas questões que se 
podem suscitar no parlamento, a que interessa á região 
amazonica. Eu adhiro inteiramente ás idéas do nobre 
senador. 

Por esta occasião respondo logo ao nobre 
senador pela Bahia, que se occupou da estrada do 
Madeira e do Mamoré. 

Sr. presidente, faço os mais ardentes votos para 
que essa estrada seja algum dia uma realidade 
(apoiados); não conheço melhoramento mais digno de 
attenção, melhoramento que provoque mais 
enthusiasmo do que essa estrada. E' este o meu 
pensamento com relação a este assumpto. 

Não é preciso reproduzir o que se passou na 
Inglaterra, onde na camara dos lords, se discutiu sobre 
o contrato que fôra sujeito ao seu conhecimento, 
declarando-se em ultimo resultado que não podia 
produzir effeito, e que, portanto, fosse restituido aos 
subscriptores o emprestimo boliviano. Nestas condições 
a empreza naufragou. 

A garantia do Estado para o capital de £400.000, 
a que se referiu o nobre senador pela Bahia, não correu 
o menor risco; nem o governo se deixaria illudir pelo 
primeiro aventureiro que quizesse exigil-a pela razão de 
que essa garantia sómente se tornaria effectiva depois 
de despendida a somma de £600.000 da subscripção. 
Deste modo estamos a abrigo de qualquer assalto. 

Accresce outra consideração. Essa garantia 
poderia tornar-se effectiva a favor dessa ou de outra 
companhia, que fosse habilitada para executar 
semelhante obra. Estou certo de que todos nós nos 
reuniríamos para aquelle fim, concorrendo no mesmo 
accôrdo o governo e o parlamento. Sem nova 
deliberação do parlamento neste sentido, não se 
poderá realizar o melhoramento de que se trata. Por 
minha parte e por parte dos meus honrados collegas 
haveria a maior gloria em levar a effeito a estrada do 
Ma- 
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moré e Madeira. Por parte do governo não ha o menor 
obstaculo a esse grandioso pensamento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha um 
obstaculo – não ser possivel. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu tinha tomado nota para tratar 
largamente do decreto relativo á abertura do Amazonas; 
mas, como a questão interessa ao ministerio da 
fazenda, e a hora acha-se muito adiantada, pedirei ao 
meu honrado collega o Sr. presidente do conselho que 
preste os esclarecimentos ao honrado senador. 

Sr. presidente, o nobre senador pela Bahia tratou 
da estrada que tem de se dirigir de Santa Catharina ao 
Rio Grande do Sul. 

Em meu entender é este um dos melhoramentos 
mais uteis e importantes que poderemos realizar. Por 
meio della se suppriria a falta de um porto no Rio 
Grande do Sul, cujas obras custariam capitaes 
incalculaveis. 

De maneira que, adoptando as opiniões mais 
abalisadas sobre esse assumpto, a estrada de ferro de 
Santa Catharina ao Rio Grande do Sul veiu resolver 
esse problema, que é capital; mas o governo tem-se 
detido diante do justo receio de comprometter o futuro 
em materia desta natureza. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – A garantia de 
juros não é effectiva senão depois que a estrada 
funccionar d'aqui a quatro ou cinco annos. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu e meus nobres collegas somos 
sympathicos a essa estrada, não temos motivos de 
desfavor para a provincia de Santa Catharina, e 
desejamos poder realizar tão justa aspiração. 

O nobre senador, tratando da estrada de Itaqui, 
aventou uma questão que ainda não estudei e que me 
parece inteiramente nova, isto é, si a essa estrada 
póde-se conceder a garantia de juros, servindo-se o 
governo da mesma lei que a concedeu ás outras 
estradas de ferro do Rio Grande do Sul. Tenho alguma 
duvida sobre isso; é questão que precisa maior estudo, 
porque, quando se tratou das estradas estrategicas 
daquella provincia, apenas houve referencia ás duas 
que estão uma em construcção e outra em 
preparativos. Essa de Itaqui é possivel que esteja 
comprehendida na rede de estradas estrategicas; mas, 
si se pudesse fazer essa applicação, outras muitas 
estradas poderiam ser incluidas. Em todo o caso é 
questão para estudo que não posso responder no 
mesmo momento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é que é 
verdadeira estrategia. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Penso como o nobre senador pela 
Bahia, quando se referiu ao facto de empregados 
subalternos, em vez de se dirigirem aos respectivos 
ministros, responderem a senadores e deputados 
directamente por si e pela imprensa. 

Com relação á tarifa da estrada de ferro da 
Bahia, direi que ella se acha em condições 
excepcionaes. 

 

A estrada de ferro da Bahia tem um grande 
concurrente, a navegação; a parte em que ha 
concurrencia exige realmente uma tarifa muito baixa, e 
creio que, por muito baixa que seja, não prejudicará 
sensivelmente á navegação. 

O facto que o nobre senador citou é na verdade 
extraordinario; que a pretexto de favorecer a importação 
de assucares preparados no estrangeiro, se tenha 
elevado a tarifa do assucar de melhor qualidade. Isto é 
com effeito singular, tanto mais quanto o principio geral 
seguido nessa materia é que a classificação das 
mercadorias para os transportes não tem por base sua 
qualidade; a tarifa é uniforme, a questão é de peso e de 
natureza da mercadoria. 

Sorprendeu-me isso, e ainda mais o abate de um 
terço do frete para Bom Jardim. Esse abate a 
companhia não podia tel-o concedido senão em virtude 
de autorização do governo. Alli existe um fiscal, moço 
intelligente e zeloso; tratarei de informar-me do facto. 

O illustrado senador pela provincia do Rio 
Grande do Norte fez diversas observações em relação 
á estrada União e Industria. Algumas dellas não exigem 
resposta de minha parte, sobretudo por versarem sobre 
factos que não posso remediar. As que dizem respeito á 
reparação da estrada, colonia, etc., serão tomadas por 
mim em immediata consideração. 

Tambem apreciei as idéas do nobre senador em 
relação á escola agricola, e estimarei muito poder 
aproveitar o edificio a que S. Ex. se referiu para fundar 
um estabelecimento dessa natureza, que entra no meu 
modesto programma de governo. 

O ensaio a que S. Ex. se referiu do ensino 
profissional em relação a catechese está de accôrdo 
tambem com as minhas idéas. Trato de colher 
informações mais completas com relação a esse 
collegio Isabel, de Goyaz, de que tenho boas noticias, 
afim de ver si a idéa, que o nobre senador disse ter ahi 
fructificado, póde ser generalizada. 

Desejaria realizar, mas não sei si poderei fazel-o, 
alguma cousa no sentido de termos um codigo florestal. 
Comprehende S. Ex. que é bem difficil em nosso paiz 
regular esse serviço. Tenho feito nesse serviço sómente 
o possivel, recusando repetidas licenças que têm sido 
pedidas para diversos especuladores (no bom sentido 
da palavra) cortarem madeiras do Estado. 

Quanto ao indeferimento que dei a Vianna Lima 
e outros, que tinham concessão para importar coolies,  
direi que esse acto do nobre senador, quando ministro, 
era até uma necessidade na occasião em que fez. 

A situação a respeito de tal serviço, era tão difficil 
que convinha dar alguma animação aos particulares; 
mas, senhores, o problema está proximo de uma 
solução. O governo procura não importar coolies 
directamente, nem auxiliar emprezas para isso, mas dar 
todas as facilidades; portanto a concessão de um 
privilegio, que era uma necessidade no tempo em que o 
nobre senador fez a concessão, seria hoje uma 
odiosidade. 
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O governo deu-se parabens pela occasião que 
se lhe offereceu de não renovar concessões dessa 
ordem. Comprehende-se que, si ficasse um privilegio 
para certos e determinados individuos importarem 
coolies, tinhamos ido fazer um tratado a China só para 
esses individuos. Portanto, si o governo tem mantido o 
proposito de não conceder taes privilegios, não podia 
conceder a prorogação pedida. 

Vamos ao acto legal. Ha duas questões e de não 
attender a esta dualidade é que resulta toda a 
confusão: uma é a prorogação, outra é a caducidade do 
contrato. 

Os contratadores requereram prorogação; 
indeferi. Recorreram do meu despacho, e a camara 
sabe que a concessão de prorogação é um acto 
puramente gracioso; pela doutrina do nosso direito não 
deve haver desse acto recurso para o conselho de 
estado; pois bem, não obstante ser essa a verdadeira 
doutrina, concedi recurso para o conselho de estado, 
que não fez mais do que manter o meu despacho. 

Quanto á caducidade não resolvi ainda. Os 
concessionarios replicaram; mantive o despacho como 
fundado, mas não declarei ainda caduco o contrato, e 
porque? Pela razão dada pelo nobre senador. 

Quanto á clausula do contrato a que se referiu o 
nobre senador, mandei todos os papeis ao conselho de 
estado; o governo resolverá si o caso de força maior é 
tal que elle deva preterir por amor á justiça todos esses 
principios que tenho invocado. 

O SR. DIOGO VELHO: – Muito bem. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Vê o nobre senador que procedi 
regularmente. 

Quanto á questão Fernandes Pinheiro, ha na 
argumentação do illustrado senador um pequeno 
equivoco que, uma vez desfeito, S. Ex. me dará toda a 
razão. 

A S. Ex. pareceu que depois de meu digno 
antecessor ter declarado que o peticionario recorresse 
ao poder legislativo, eu, desrespeitando esse despacho, 
declarara caduco o contrato. Perdão; não foi assim que 
se passou. Si o contratante, á vista do despacho do 
meu antecessor, recorresse ao poder legislativo, eu não 
podia mais intervir absolutamente no contrato. Mas não 
foi isto o que elle fez. Desde que se tratava de uma 
simples faculdade, abriu mão della, não veiu ao poder 
legislativo, recorreu novamente ao governo pedindo 
para lhe conceder a prorogação e os favores que pediu. 
Logo desprezou, não usou da faculdade que o meu 
antecessor havia-lhe reconhecido. 

Foi nesta hypothese, quando tive de tomar 
conhecimento do contrato, que, examinando, verifiquei 
que depois da primeira e segunda prorogação, o 
concessionario não havia cumprido, durante seis annos, 
as obrigações exigidas por uma das clausulas do 
mesmo contrato. 

A questão versou tambem sobre si aquillo ainda 
era contrato; mas eu como tal o considerei. 

 

Desde que o concessionario aceitou as 
obrigações e vantagens da concessão, não era senão 
um contratante; e usando de uma clausula do mesmo 
contrato declarei-o caduco. 

O concessionario recorre agora ao poder 
legislativo. 

E' minha opinião que o governo tendo procedido 
regularmente neste assumpto, não cabe ao poder 
legislativo renovar a concessão; porque o governo, Sr. 
presidente, não exorbitou, resolveu de conformidade 
com suas attribuições, pois que se tratava de um acto 
do poder executivo, no qual havia apenas duas ou tres 
condições dependentes do poder legislativo; e nestas 
não se comprehende nenhuma das que serviram de 
motivo para a rescisão do contrato. 

O poder legislativo resolverá, e é excusado dizer 
que, qualquer que seja a sua deliberação, cumpril-a-hei.

Sr. presidente, tenho assim respondido aos 
nobres senadores, e peço mil desculpas ao senado, por 
haver occupado por tanto tempo a sua attenção. (Muito 
bem; muito bem.) 

A discussão ficou adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as formalidades 

com que fôra recebido. 
O Sr. presidente deu para ordem do dia 16: 
Continuação da 2ª discussão da proposta do 

poder executivo, convertida em projecto de lei pela 
camara dos deputados, fixando as despezas do 
ministerio da agricultura para o exercicio de 1881 – 
1882. 

3ª discussão da proposta do poder executivo 
convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, fixando as despezas para o ministerio da 
guerra. 

E as outras materias já designadas, a saber: 
2ª discussão do projecto do senado letra A, de 

1879, approvando a postura municipal da côrte, de 11 
de Julho de 1878. 

2ª discussão da proposta do poder executivo, 
convertida em projecto de lei pela camara dos 
deputados, fixando as despezas do ministerio da 
fazenda para o exercicio de 1881 – 1882. 

Discussão do parecer da commissão de 
redacção sobre o officio da camara dos deputados, 
relativo á emenda que a mesma camara pretende fazer 
ao projecto de lei concernente aos limites entre as 
provincias do Ceará e Piauhy, 

2ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado, em sua vida, não se suspendem. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara, n. 76 do dito anno, autorizando o 
governo a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte, cirurgião do exercito e professor da 
escola militar da côrte. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 261 
de 1879, autorizando o governo a con- 
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ceder isenção de direitos de importação ao material 
destinado á companhia fluvial do Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 90 
do corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico 
do Campinho aos de igual categoria do arsenal de 
guerra da côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara, n. 
157 de 1879, determinando que os engenheiros 
civis, geographos, os agrimensores e os bachareis 
em mathematicas não poderão tomar posse de 
emprego ou commissão de nomeação do governo 
sem apresentar seus titulos ou cartas de habilitação 
scientifica. 

2ª dita da proposição da camara dos 
deputados, n. 84 do corrente anno, declarando que 
compete a Candida Thereza França e Anna Thereza 
França o meio soldo correspondente ás quartas 
partes com que seu finado pai foi reformado. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 

86ª SESSÃO EM 16 DE SETEMBRO DE 1880 
 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

 
Summario. – Expediente. – Duas redacções 

do senado. Discurso e requerimento verbal do Sr. 
Silveira da Motta sobre a que se refere a um 
emprestimo á Illma. camara municipal. – Negocios 
do Rio Grande do Sul. Discurso e requerimento do 
Sr. Silveira Martins. – Orçamento do ministerio da 
agricultura. Discursos dos Srs. João Alfredo e 
ministro da agricultura. Retirada de uma emenda do 
Sr. Barão da Laguna. Sub-emenda apresentada pelo 
mesmo Sr. senador. Encerramento da discussão da 
emenda do Sr. Barão de Cotegipe. – Orçamento do 
ministerio da guerra. Encerramento em 3ª discussão. 
– Uma postura da Illma. camara municipal. Discurso 
do Sr. Correia. 
 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, e 
acharam-se presentes 33 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz 
Machado, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Junqueira, Barão de Cotegipe, Correia, Barros 
Barreto, Leão Velloso, Luiz Carlos, Conde de 
Baependy, Affonso Celso, Christiano Ottoni, Barão 
de Pirapama, Visconde de Nictheroy, Barão da 
Laguna, Dantas, Barão de Maroim, Visconde de 
Pelotas, Ribeiro da Luz, Diogo Velho, Cunha e 
Figueiredo, Fernandes da Cunha, Visconde do Bom 
Retiro, João Alfredo, Lafayette, Leitão da Cunha, 
Fausto de Aguiar, Paes de Mendonça, Diniz, 
Jaguaribe e Teixeira Junior. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Chichorro, Barão de Souza 
Queiroz, F. Octaviano, Silveira Lobo, Sinimbú, Antão, 
José Bonifacio, Vieira da Silva, Visconde de Abaeté, 
Visconde de Muritiba e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-
se por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Paranaguá, Uchôa Cavalcanti, Silveira da Motta, 
Mendes de Almeida, Silveira Martins, Carrão, Nunes 
Gonçalves, Cruz Machado e Saraiva. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Officio do ministerio do imperio, de 15 do 
corrente mez, remettendo, em solução ao officio do 
senado de 18 do mez findo, cópia do em que o 
commandante do destacamento da cidade da 
Victoria requisitou 42 maços de cartuchos. – A quem 
fez a requisição, devolvendo á mesa depois de 
examinado. 

Do ministerio da guerra, de igual data, 
transmittindo, em satisfação ao officio do senado de 
31 do mez ultimo, a informação da repartição de 
ajudante general sobre promoção dos officiaes do 
corpo de estado-maior de 2ª classe. – O mesmo 
destino. 

Do 1º secretario da camara dos deputados, de 
15 do corrente mez, communicando que a mesma 
camara adoptou, e vai dirigir á sancção imperial, o 
decreto da assembléa geral que abriu um credito 
supplementar e extraordinario ao ministerio da 
agricultura. – Inteirado. 

Do mesmo 1º secretario e da mesma data, 
communicando que constou áquella camara ter sido 
sanccionado o decreto da assembléa geral abrindo 
um credito supplementar de 405:000$ ao ministerio 
da agricultura. – Inteirada. 

Foi lida e posta em discussão a seguinte 
 

REDACÇÃO 
 

Emenda approvada pelo senado, substitutiva 
da proposição da camara dos deputados, 
autorizando a Illma. camara municipal da côrte a 
contrahir um emprestimo até a quantia de 
4.000:000$ para a consolidação da sua divida e 
terminação de calçamentos das ruas da cidade. 

«Art. 1º A Illma. camara municipal da côrte fica 
autorizada a contrahir, com autorização do governo, 
um emprestimo até a quantia de 1.700:000$ para 
consolidação da sua divida e terminação de 
calçamentos das ruas da cidade.» 

«Art. 2º Si forem emittidas apolices, não o 
poderão ser abaixo do seu valor nominal, nem a 
juros excedentes de 5%, pagos por semestres 
vencidos.» 

«Art. 3º Nos orçamentos municipaes será 
fixada a quantia precisa para pagamento dos juros e 
amortização.» 
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«A quota da amortização nunca será menor de 
5% do total do emprestimo, podendo ser elevada de 
accôrdo com o governo, si o permittirem os recursos da 
Illma. camara. – Bom Retiro. – F. Octaviano. – Fausto 
de Aguiar.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
não sei si é costume imprimirem-se estes pareceres 
para serem dados para ordem do dia; por isto pedi o 
parecer para ler. Da leitura rapida que fiz me parece 
que ha uma falta na redacção. Talvez eu esteja 
enganado; mas por isso mesmo julgo que seria mais 
regular que fosse impresso o parecer da commissão de 
redacção, para que nós podessemos discutir a 
redacção. 

O SR. PRESIDENTE: – Não tem sido costume 
imprimirem-se as redacções. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta impressão 
podia ser feita amanhã mesmo no jornal da casa, e 
assim seria facil o exame. Como já disse, me parece 
que ha uma falta na redacção; que escapou uma idéa 
d'entre as que se venceram. A' primeira vista, porém, 
não afianço que não haja exactidão na redacção. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – A redacção está 
de plena conformidade com o que se venceu. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' natural, e V. 
Ex. mesmo não póde dizer outra cousa, porque é 
membro da commissão de redacção; eu é que acho 
uma falta. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Espero que V. 
Ex. demonstre-a. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' mesmo para 
a demonstrar que eu queria ter os papeis todos que 
estiveram em discussão com a proposição e que foram 
presentes á commissão. E' com elles que hei de poder 
provar si houve ou não omissão. 

Entretanto, julgo que estas redacções devem ser 
impressas, porque em verdade não se póde votar uma 
redacção sem confrontal-a com o vencido; pela simples 
leitura que se faz na mesa não é possivel. Em todo 
caso, isto é parecer de commissão e como tal deve ser 
impresso. 

O SR. PRESIDENTE: – As redacções costumam 
ser discutidas e votadas logo que são apresentadas, e 
é isto conveniente para o adiantamento dos nossos 
trabalhos. Todavia, uma vez que ha duvida, póde ser 
impressa a redacção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O adiamento em 
muitos casos quer dizer tambem perturbação. 

O SR. PRESIDENTE: – Por isso aceito o 
requerimento verbal do nobre senador, para que seja 
impressa a redacção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Póde amanhã 
mesmo ser isto decidido. 

Consultado o senado, resolve affirmativamente. 

Foi igualmente lida e approvada a seguinte 
 

REDACÇÃO 
 

Emendas do senado á proposta do poder 
executivo, emendada pela camara dos deputados, 
abrindo ao governo, pelo ministerio da agricultura, 
commercio e obras publicas, um credito extraordinario 
na importancia de 4.352:483$470, nos exercicios de 
1880 – 1881 e de 1881 – 1882, para os trabalhos 
preparatorios da emancipação das colonias do Estado, 
podendo todo o referido credito ser despendido no 
primeiro dos mencionados exercicios. 

«Ao art. 1º – Elimine-se a palavra – preparatorios 
– e acrescente-se no fim do artigo – ficando prohibida a 
fundação de novas colonias civis por conta do Estado.» 

«Acrescente-se á proposição este art. 2º – A 
despeza autorizada será feita pelas sobras de receita 
dos mencionados exercicios, e, na deficiencia destas, 
por meio de operações de credito. – Bom Retiro. – F. 
Octaviano. – Fausto de Aguiar.» 
 

NEGOCIOS DO RIO GRANDE DO SUL 
 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Sr. presidente, 
não vou fazer um discurso. Mas, tendo alguns nobres 
senadores se entretido com a minha provincia, devo 
satisfazer-lhes a curiosidade, visto como não só apoio o 
governo, mas applaudo a administração do actual 
presidente da provincia do Rio Grande do Sul. Vou 
fazer um requerimento não pela necessidade de obter 
as informações que peço, mas como pretexto para 
satisfazer o nobre senador pelo Paraná e alguns outros 
distinctos membros desta casa, e justificar o 
procedimento do presidente do Rio Grande. 

Tem sido objecto de censura a demissão do 
administrador dos correios da provincia do Rio Grande 
do Sul, e o nobre senador por Pernambuco aconselhou 
ao governo que devia nas nomeações attender ás 
aptidões e não levar-se por condescendencias. Eu sou 
inteiramente da opinião do nobre senador por 
Pernambuco. E, porque o administrador do correio de 
Porto Alegre foi nomeado sem aptidão e sómente por 
condescendencia, foi agora demittido. 

Eu figurei, Sr. presidente, na nomeação daquelle 
funccionario. Não tinha outro titulo senão ser sobrinho 
de seu tio. Era um moço de pouco mais de 20 annos de 
idade, sem profissão, sem officio nem beneficio, quasi 
analphabeto, sem nunca haver exercido emprego 
algum. 

Quando morreu o Sr. Hilario Ferrugem, 
administrador do correio, apresentou-se elle candidato 
ao logar. 

Era ministro da agricultura o Sr. conselheiro 
Thomaz Coelho. Consultou-me como deputado do Rio 
Grande do Sul, que eu era, sobre a idoneidade do 
candidato para o cargo. Respondi-lhe com franqueza: – 
é um attentado, um escandalo, principalmente 
preterindo-se o contador, – que era então um homem 
enfermo, é verdade, mas distincto pela respeitabilidade 
da 
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pessoa e co-religionario do ministro, tambem 
conservador, o Sr. J. Estacio de Lima Brandão. Elle 
agradeceu-me a informação, e attendeu-a, promovendo 
o contador a administrador, e nomeou contador o Sr. 
Lima e Silva, tão incapaz de ser administrador como de 
ser contador, pois, como já disse, é quasi analphabeto. 

Uma nomeação inconveniente como esta, 
porque o nomeado não tinha até então dado provas de 
aptidão nem exercido cargo algum, podia todavia 
legitimar-se, si, como Conde nomeado commandante 
em chefe do exercito por ser principe, mostrasse 
capacidade de general. Elle podia na administração do 
correio revelar intelligencia, desenvolver zelo, provar 
aptidão, de que até então não tinha dado provas, e 
fazer com que a sua imprudente nomeação se tornasse 
boa, por acaso, pelo zelo e actividade no serviço 
publico. 

Alguns actos que vou apresentar demonstrarão 
si o ex-administrador estava nesse caso. O arrematante 
dos correios terrestres do Rio Grande do Sul teve de 
fazer o seu contrato na administração; e o 
administrador fez lavral-o em papel avulso e copiar no 
livro; embalde o arrematante dizia que lavrava-se o 
contrato original no livro, e do livro é que se extrahiam 
os traslados; não havia meio de convencel-o disto. Por 
aqui póde-se avaliar a força deste ex-empregado, que 
entregava o original á parte e no livro lançava cópia 
sem assignatura das partes. 

Mais tarde, como o arrematante, pelas perpetuas 
questões, que lhe movia o administrador, e duvidas 
sempre infundadas e, portanto, constantemente 
decididas contra elle pela directoria geral na capital do 
Imperio, se queixasse de má vontade de sua parte, 
mandando pagar ao arrematante 4:000$ de mais, este 
ponderou-lhe: Não tenho direito a tanto; 4:000$ são 
mais do que devo receber. Tem; o senhor queixa-se de 
que eu o persigo quando creio-lhe embaraços, pois 
julgue da minha imparcialidade agora – o senhor pensa 
que não tem direito aos 4:000$, pois digo-lhe: tem e ha 
de recebel-os! 

Retirando-se o arrematante para fóra da cidade, 
seu procurador recebeu a ordem e levantou o dinheiro 
da thesouraria, apezar do arrematante. Dias depois era 
este intimado para recolher ao cofre da thesouraria os 
4:000$ que de mais recebera. 

Quanto ao zelo, não desenvolve nenhum no 
exercicio do seu cargo. A imprensa clama ha tres annos 
constantemente. Ora são malas atrazadas e vapores 
demorados, ora vapores que partem, ficando as malas 
da companhia; ora são malas que se desencaminham, 
cartas que se não entregam, dinheiros que se furtam. 

Mais de uma vez tem desapparecido o dinheiro 
remettido por cartas, o que deu ainda ultimamente logar 
a processo contra um dos empregados demittidos. 

Sua inepcia revela-se na sua administração. 
Nomeado por condescendencia, na maneira por que 
tem exercido o cargo verifica-se que, infelizmente, não 
deu-se com elle a excepção, que ás vezes se dá, de 
acertar por acaso. 

O presidente da provincia mandou examinar o 
correio por uma commissão, cujo parecer o 

nobre ministro da agricultura tem em seu poder, 
tambem tenho aqui delle cópia. Não eram só liberaes, 
faziam parte da commissão conservadores; e o ex-
administrador não era conservador, para suppôr-se que 
houve no caso paixão politica. A commissão mostrou a 
completa incapacidade do administrador do correio, que 
queixava-se de falta de pessoal, e, tendo por lei uma 
gratificação para pagar a um fiel, fazia desempenhar as 
funcções do fiel por um empregado da repartição, para 
guardar a gratificação. 

E' da competencia do presidente, sobre proposta 
do administrador, a nomeação dos agentes do correio. 
Elle tomou a si a attribuição e nomeou agente do 
correio. 

O presidente podia tomar a nomeação como 
proposta e nomear quem quizesse, mas não fez. 
Determinou que propuzesse a demissão de uns e 
nomeação de outros. O que fez o Sr. administrador do 
correio? Recusou-se a cumprir a ordem declarando que 
não propunha outros, porque os agentes indicados 
mereciam sua confiança! 

Senhores, isto é um disparate, mas um disparate 
é uma cousa commum e não causa admiração. O que é 
admiravel é que o nobre senador pelo Paraná, ex-
director de secretaria, ex-presidente de provincia, ex-
ministro, narre este facto no senado e qualifique o 
procedimento do administrador de correcto e o 
presidente de homem irascivel! 

Não é correcto, é incorrectissimo, é criminoso 
este procedimento de um subalterno e a opinião do 
nobre senador é verdadeiramente anarchica... 

O SR. CORREIA: – Não apoiado. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – ...porque o dever 

de subalterno é obedecer á hierarchia administrativa 
naquillo em que a responsabilidade é integralmente 
assumida pelo superior. O presidente que podia 
suspendel-o, não o quiz fazer, e o nobre senador o 
qualifica de irascivel! 

O presidente contentou-se com demittir o agente; 
fez muito bem, era attribuição sua demittil-o, como lhe 
compete nomeal-o. Até os proprios collectores que são 
de nomeação dos inspectores têm sido demittidos pelos 
presidentes, e ahi está na collecção a ordem do Sr. 
Visconde de Itaborahy, e assim procedeu no Maranhão 
o nobre senador, o Sr. Cruz Machado, que quando 
presidente daquella provincia demittiu o collector do 
Brejo. 

E' evidente, senhores, que quem tem a 
responsabilidade da nomeação não póde ficar privado 
do direito de demittir. 

O que significa um presidente responsavel pelos 
actos de seus subalternos, e por elles ludibriados sem 
direito de corrigil-os? 

A opinião do nobre senador pelo Paraná é mais 
que liberal, é anarchica. 

O SR. CORREIA: – E' firmada na lei. A de V. Ex. 
é que é muito autoritaria. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Firmada na lei, 
não; a lei é a ordem, é o bom senso, e a opinião do 
nobre senador autoriza o absurdo, e contra todos os 
principios da administração que é um organismo, e, 
como em todo organismo, os orgãos sujeitam-se ás leis 
do systema. 
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O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Engana-se o 

nobre senador; o abuso dos presidentes no uso de suas 
attribuições encontra correctivo natural nos tribunaes 
perante os quaes respondem por seus crimes, na 
administração superior de que são delegados e no 
parlamento onde são censurados; mas é anarchico ver 
na desobediencia dos subalternos o correctivo da 
autoridade dos presidentes. 

O SR. CORREIA: – Não houve desobediencia. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Formal. 
O SR. CORREIA: – O que elle fez foi representar 

ao presidente. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não representou, 

disse ao presidente que não propunha a demissão do 
agente porque merecia sua confiança. O presidente não 
suspendeu... 

O SR. JUNQUEIRA: – Devia suspender. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Como então se 

diz que o presidente é irascivel? 
Porque propoz a demissão? 
O SR. JUNQUEIRA: – Era mais legal suspendel-

o. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não senhor; não 

ha maior ou menor legalidade. Os actos são legaes ou 
illegaes. Desde que o presidente não praticou 
illegalidade, não póde ser censurado sem injustiça. 

O nobre senador pelo Paraná, tão fervoroso 
conservador, na sua paixão de opposicionista vai muito 
além de nós liberaes e ataca o principio da autoridade 
que é o ponto de apoio de sua escola politica. Quer 
subordinar o presidente a um administrador de 
correios!... 

O SR. CORREIA: – Eu o que tenho é com o 
cumprimento da lei. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não é com taes 

principios que o nobre senador ha de governar: Não 
basta censurar muito, é preciso sobretudo com justiça 
para fazer effeito e abrir brecha. Ora o nobre senador 
não censurou com justiça quando atacou a presidencia 
do Rio Grande do Sul por não manter-se na esphera de 
suas attribuições. 

O nobre senador pelo Paraná conhece o 
presidente da provincia do Rio Grande do Sul, foi seu 
collega de anno, era seu amigo, sabe que e intelligente, 
amavel, quanto se póde ser, e nunca se encolerisou; 
como trata-o de irascivel? 

Isto tem uma grande inconveniencia 
principalmente em nosso paiz, onde ha preguiça de 
pensar e todos acham mais commodo aceitar o juizo já 
feito, do que examinar e estudar os dados para formular 
juizo com o proprio criterio. 

Assim é, que ouvi pessoa muito elevada em 
posição e intelligencia qualificar o presidente da 
provincia do Rio Grande do Sul como irascivel, quando 
é pelo contrario um homem que nunca se encolerisa, 
que tem sempre o sorriso nos labios, ainda que 
ninguem o exceda em 

energia precisa e em coragem quando entende que 
cumpre suas obrigações. 

Esta é a verdade. 
Veja-se, portanto, quanto foi injusto o juizo aqui 

apresentado pelo nobre senador pelo Paraná. 
O SR. CORREIA: – Enunciei uma opinião 

baseada em documentos. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Com esses 

documentos provo que o juizo do nobre senador não 
tem fundamento. 

O nobre senador acha correcto o procedimento 
do administrador do correio que disse: Não cumpro a 
ordem que me dais, porque o homem de quem me 
ordenais que proponha a demissão merece minha 
confiança. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Desde que o 

honrado senador na sua paixão, no seu desejo de 
atacar o governo, diz que é correctissimo o 
procedimento do administrador, que usurpa as 
attribuições do presidente... 

O SR. CORREIA: – Não apoiado. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – ...e que depois 

não quer propor a demissão dos empregados 
indevidamente nomeados porque merecem sua 
confiança, não sei o que restaria ao presidente fazer 
senão usar da sua attribuição e demittir independente 
da proposta. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Era o 
unico meio de cortar o conflicto. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu bem sei que 
esse pobre moço, o ex-administrador do correio, não é 
responsavel senão officialmente pelos officios, que 
sómente assignou; mas a administração não póde ter 
condescendencias. 

O SR. CORREIA: – E desde quando datam suas 
faltas? 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Pelo inquerito 
datam de mais tempo. Ha tres annos que a imprensa 
registra faltas constantes do correio. 

O SR. CORREIA: – Era então V. Ex. ministro. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – E que pensa o 

nobre senador provar com isso? Eu fui ministro da 
fazenda e não da agricultura e correios; mas, apezar 
disso, chamei a attenção de meu collega que servia 
essa pasta sobre os negocios do correio; ora, não tendo 
elle estudado o caso e examinado as queixas, não 
podia sem leviandade formar juizo e tomar 
providencias, sem arriscar-se a praticar injustiça. 

O SR. CORREIA: – Já vê que o collega de V. Ex. 
não achou que o caso fosse para demissão. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Pois, si elle não 
estudou a questão, si não examinou os factos, como 
tira o nobre senador a consequencia de que elle não 
achou o administrador digno de demissão? Agora o 
presidente mandou examinar os livros e a 
administração do correio, e o resultado, muito pouco 
favoravel ao administrador, acha-se nas máos do nobre 
ministro da agricultura. 

Demais, eu justifico, digo que foi justa, mas 
não fui eu quem reclamou a demissão desse 
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empregado. Nunca desci a censurar os pequenos, a 
atacar empregados subalternos; costumo censurar os 
ministros, investir contra os poderosos, mas contra os 
pequenos não, não falta quem os ataque: não me 
canso com isto. 

Julgo, Sr. presidente, que, tendo exposto 
fielmente como foi nomeado o ex-administrador do 
correio e a razão por que foi demittido, satisfiz aos 
nobres senadores que atacaram o governo e o 
presidente da provincia, e ao mesmo tempo justifiquei a 
conveniencia da demissão, que não podia deixar de ter 
logar sem quebra do principio da autoridade. 

Senti, Sr. presidente, entrar nos pormenores em 
que entrei. 

O empregado demittido está punido com a 
demissão e é doloroso discutil-o, sempre que da 
discussão resulta conhecimento de actos que não 
abonam ao empregado e impedem muitas vezes seu 
melhoramento futuro. E' o que dá-se com o juiz de 
direito da Conceição do Arroyo. 

Senhores, o Dr. Paulino Chaves é filho do Sr. 
Barão de Quarahim que foi meu comprovinciano e 
particular amigo, e me é doloroso neste momento para 
justificar o governo mostrar que o honrado senador pela 
Bahia não tem razão nas censuras que fez ao governo, 
porque o Dr. Paulino Chaves é um juiz verdadeiramente 
impossivel, como dizem os francezes. 

Foi nomeado juiz de direito de Santo Antonio da 
Patrulha e hospedou-se em casa do juiz municipal o Dr. 
Vieira Caldas: elle, meu adversario, mas meu patricio, e 
camarada senão amigo; o outro meu co-religionario, 
mas sem relação alguma pessoal commigo, de modo 
que estou n'uma posição verdadeiramente isenta de 
prevenção para proferir juizo entre ambos. 

Seis mezes viveram juntos, no fim delles 
separaram-se inimigos figadaes; em seguida o juiz de 
direito instaurou contra seu amigo e hospede quatorze 
processos, com tanta justiça que o tribunal da relação, 
em sua maioria composto de conservadores e mais 
tarde, hoje, em sua totalidade não julgou nenhum 
desses processos procedentes, ao passo que o Dr. 
Vieira Caldas deu uma só denuncia contra seu juiz de 
direito e este foi logo pronunciado. Travaram então uma 
questão escandalosa pela imprensa, e na Reforma que 
eu não redigia, mas que dirigia, fiz publicar que não 
admittia as correspondencias nem de um, nem de outro 
na folha liberal e que o presidente da provincia devia 
reclamar do governo a retirada dos dous magistrados 
que estavam escandalisando a comarca com uma luta 
indecente, e dando funesto exemplo aos juizes leigos. 

O Dr. Paulino Chaves não pôde manter-se no 
termo de Santo Antonio, e emigrou para a Conceição 
do Arroyo que fazia parte da comarca. Lá pelo menos 
sempre pôde viver, mas não tão desassombradamente 
que os seus co-religionarios não lhe atirassem seis 
balasios, cujos signaes ainda até hoje duram na janella 
da casa em que residiu. Mais tarde retirou-se para 
Sorocaba; estava eu no ministerio quando elle se me 
apresentou dizendo que não podia continuar na 
comarca, porque estava ameaçado de ser assassinado.

Aqui esteve, como era juiz de direito não podia 
ser demittido, e querendo livral-o da morte perguntei-lhe 
para onde queria ir. 

Como se tinha dividido a comarca de Santo 
Antonio da Patrulha em dous, formando a Conceição do 
Arroio uma nova comarca, disse-me que contentava-se 
em voltar para Conceição do Arroio, onde afinal de 
contas tinha passado melhor, comtanto que essa 
comarca fosse classificada de 2ª entrancia como era de 
razão. 

Disso dei conhecimento ao ministro da justiça 
que tambem desejava tirar de Sorocaba um juiz que 
estava incompativel com a população. Assim se fez e 
voltou para Conceição do Arroio o Sr. Paulino Chaves. 

Lá continuou a ser o que era antes juiz de pouco 
criterio, nenhum estudo, crassa ignorancia e teimoso 
como elle só. 

O juiz municipal, natural de Pernambuco, e primo 
de sua mulher, era um moço inteiramente privado de 
senso; não é preciso declarar-lhe o nome porque mais 
de um senador deve conhecel-o. Basta dizer que 
estabeleceu um açougue na villa, e o gado que talhava 
era pedido a seus jurisdiccionados. 

Finalmente como um moço lhe recusou um 
cavallo que pedia, instaurou-lhe um processo de 
prodigalidade. O juiz de direito sanccionava estas 
cousas, e não corrigia os desmandos do juiz municipal. 

Havia irritação geral em toda a comarca, contra 
os juizes, não os liberaes, que aliás no principio o 
apoiaram, mas no povo, nos seus co-religionarios que 
já lhe haviam atirado seis balas e que em maioria na 
camara municipal, contra elle representaram. 

Em um dia de corridas, quando o povo todo se 
reune, houve um espirituoso que lembrou-se de dizer 
aos juizes, que o povo reunido, ia agarral-os e lançal-os 
fóra da comarca. 

Os juizes fugiram da comarca. O juiz municipal 
não voltou; o juiz de direito voltou com força. O governo 
sem maior exame apoiou-o, demittiu as autoridades 
policiaes, nomeou autoridades por elle indicadas e 
installou na comarca o dominio politico do juiz de 
direito. 

Mais tarde mandou o chefe de policia para 
proceder a inquerito. 

O chefe de policia, que aliás reconheço que é um 
moço muito distincto, intelligente e honesto, era tão 
suspeito nesta questão, em relação ao juiz de direito, 
que eu, por occasião de haver elle sido nomeado, disse 
na camara, em um discurso, que os deputados de 
Minas (elles me haviam informado) recusaram que 
fosse chefe de policia de sua provincia por ser 
reconhecidamente conservador. Pelo menos elle no Rio 
Grande foi chefe de policia, não mostrou-se nem liberal 
nem conservador. Esteve pouco tempo... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Quem é? 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – O Dr. Campello. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E' liberal. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Sua familia é toda 

conservadora. 
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O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi conservador 
emquanto nós estivemos no poder. (Riso.) 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Então já vê o 
nobre senador que elle não é tão liberal como affirma. 

E é preciso que eu diga ao senado, que em 
materia de policia, quero policia que policie (apoiados), 
policia que seja honrada (apoiados); não quero que seja 
conservadora nem liberal, quero a garantia de minha 
pessoa, de minha propriedade e de meus concidadãos 
(apoiados), não quero autoridade que despreze seu 
dever (apoiados) para converter-se em instrumento de 
paixões politicas. 

No Rio Grande do Sul elle não foi nem uma nem 
outra cousa; era em todo caso imparcial; fez o inquerito, 
e o inquerito provou que não houve sedição alguma. O 
governo tem em seu poder o inquerito policial feito na 
Conceição do Arroio. 

Mas ficou o partido liberal da Conceição do 
Arroio inteiramente desapossado dos cargos que lhe 
pertenciam, sem as autoridades policiaes, pelo que, 
descontentes, os chefes, quando tratou-se da eleição 
de senadores, abandonaram a eleição. 

Apezar de não ter qualificação favoravel e 
encontrar pela frente as autoridades policiaes, juiz de 
direito, juiz municipal, chamei por telegramma a Porto 
Alegre o Sr. tenente-coronel Antonio Marques da Rosa, 
aquelle chefe liberal, que o Sr. Marquez do Herval, que 
não conhecia os seus amigos politicos nem na terra do 
seu nascimento, qualificou de conservador; instei com 
elle para que pleiteasse a eleição; fiz-lhe ver que, si não 
tinhamos por nós elementos officiaes, tinhamos cousa 
de mais valor, tinhamos por nós a idéa da emancipação 
da consciencia. 

A meu pedido foi disputar a eleição e graças á 
sua dedicação e á energia dos teuto-brazileiros das 
Tres Forquilhas, foram derrotados aquelles que se 
achavam acastellados no poder. 

Embora digam os telegrammas aqui lidos que os 
juizes venceram a eleição municipal, eu asseguro ao 
nobre senador pelo Paraná que a perderam tão bem 
perdida como a senatorial, e que o tenente-coronel 
Antonio Marques da Rosa venceu. 

No systema de governo que nos rege, a maioria 
é que governa, e si é verdade, que entre nós as cousas 
mudam, e o poder executivo é quem governa; todavia 
no Rio Grande do Sul, onde se levanta o espirito 
publico, é mister condescender com elle, porque sem 
elle hoje ou amanhã os governos levantarão 
difficuldades, que poderão ser fataes. 

O presidente actual não fez, pois, mais do que o 
seu dever quando devolveu ás posições policiaes 
áquelles que tinham por si grande maioria na 
localidade. 

Estão os liberaes no poder, mas no Rio Grande 
do Sul e em alguns outros logares fazia-se uma politica 
geographica. Nesta localidade e S. Jeronymo estavam 
os conservadores empossados de todas as posições 
officiaes. Eis a razão por que foram nomeadas as 
autoridades que então haviam sido demittidas: 1º 
provou-se que não tinham tomado parte em sedição 
nenhuma, que a sedição não tinha sido senão o terror 
de que se tinham apoderado os 

juizes que fugiram da comarca, e 2º que, tendo o 
partido liberal vencido e apresentado para autoridades 
policiaes os cidadãos, anteriormente demittidos, o 
presidente não fez mais que seu dever nomeando-os 
novamente. 

Sr. presidente, é principio da escola liberal que a 
policia deve ser electiva; e si não é pela lei, um governo 
de criterio deve procurar aquelles que têm por si a 
opinião e poderiam ser eleitos. Foi o que fez o Dr. 
Henrique d'Avila. 

Mas disse-se: nomeou um promotor excluido da 
lista dos jurados. 

Senhores, é absolutamente falso. O juiz 
apaixonado, como é, na qualidade de chefe do partido, 
commetteu uma injustiça, e em seu telegramma faltou á 
verdade. Commetteu injustiça, porque o acto imputado 
ao cidadão nomeado promotor não constituia habito, 
para ser elle qualificado de homem de maus costumes; 
em segundo logar, não foi tal eliminado da lista de 
jurados, porque o presidente deu provimento ao recurso 
interposto do acto inqualificavel desse juiz suspeito. 

Demais, é a Conceição do Arroio uma localidade 
pequena, onde não ha um unico homem formado; este 
era talvez o unico homem que entendia do fôro, pois já 
havia exercido funcções publicas; tinha sido, si me não 
engano, empregado da thesouraria, e era na localidade 
o unico capaz de ler os autos e formular um libello. 

O juiz sómente foi que excluiu-o por maus 
costumes; vê-se que o fez caprichosamente, desde que 
o outro voto que o excluiu da lista, foi por não residir no 
logar. 

Não digo, senhores, que o promotor publico seja 
uma joia cahida do céo por descuido; elle tem defeito 
como todos nós; mas o facto é que o presidente nestas 
circumstancias acha-se em um circulo restricto, não 
póde procurar promotores publicos de primeira ordem, 
porque ninguem quer servir em logarejos, e, segundo o 
dictado vulgar, quem não tem cão caça com gato. 

O juiz de direito tornou-se tão incompativel na 
comarca, que finalmente, como unico salvaterio, a 
assembléa provincial tomou a deliberação de supprimir 
a comarca. E' um meio extraordinario; mas é o unico de 
que se podem servir com proveito as assembléas 
provinciaes para se libertarem das pragas que os 
governos enviam com o nome de magistrados para 
flagellarem as pobres provincias. 

V. Ex., Sr. presidente, talvez se lembre, porque é 
mineiro, de um juiz, aliás intelligente e tido por boa 
pessoa, que o nobre senador por Minas Geraes, então 
ministro da marinha, não quiz como juiz de direito na 
sua provincia e mandou para a minha. 

Nessa occasião disse a S. Ex. que o Rio Grande 
do Sul não era deposito das varreduras de Minas. 

Lá esteve por espaço de quatro annos; era 
homem de bem, mas foi um verdadeiro flagello; em 
todo esse tempo um só processo despachou; portou-se 
com tal desidia que o Duque de Caxias tomou a 
deliberação de mandar soltar mi- 
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litares, que havia tres annos estavam presos por se lhes 
não formarem os processos. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi um homem infeliz, 
victima do infortunio: mas era pessoa muita digna. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Mas o nobre 
senador não o quiz; mandou-o para o Rio Grande, onde 
expirou com delirium tremens. 

O Sr. Ribeiro da Luz dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não me exprimo 

assim para denegrir a sua memoria, porque reconheço que 
tinha qualidades distinctas em si; mas para censurar a 
indifferença e pouco caso que os governos votam á justiça 
e aos direitos dos cidadãos, nomeando homens 
reconhecidamente incapazes. 

Fizeram-se tambem accusações ao presidente da 
provincia pela suspensão do Dr. Flores Filho. Não são 
procedentes. 

O Dr. Flores Filho foi nomeado na situação passada 
delegado da junta de hygiene a pedido de seu pai. E' um 
moço incapaz, e ainda mais depois que soffreu um ataque 
apopletico; elle não raciocina. 

Na sua repartição não havia um acto, um 
documento, um registro que provasse o exercicio das 
funcções que a lei confere ao delegado. 

Foi suspenso pelo presidente da provincia o sujeito 
a processo de desobediencia; tendo durante a suspensão 
sido nomeado um interino, este verificou o estado em que 
se achava a repartição, e demonstrou-se evidentemente 
que o Dr. Flores Filho não podia continuar no cargo por 
falta absoluta de exacção nos seus deveres. 

Provado que o delegado da hygiene publica, sujeito 
a processo, não desempenhava as funcções do cargo, foi, 
depois de suspenso, demittido. Não podia ser de outro 
modo. 

Fez-se muito barulho aqui com a celebre questão 
de esgotos. Mas não havia motivo para isso; foi uma 
simples exploração. 

Na situação passada a assembléa provincial havia 
autorizado o presidente da provincia a contratar o 
encanamento dos esgotos das cidades de Porto Alegre, 
Rio Grande e Pelotas. Fez-se o contrato e a assembléa 
provincial, depois de um luminoso parecer do Dr. 
Camargo, como relator da commissão de industria e 
commercio, não o approvou, porque não consultava os 
interesses das localidades, nem estava de harmonia com 
os progressos feitos neste ramo do serviço. Novamente 
mandou-se pôr em concurrencia, com condições 
preestabelecidas; apresentou-se só um concurrente, o 
presidente da provincia mandou lavrar contrato com esse 
pelo procurador fiscal o Dr. Antero de Avila, sem duvida o 
membro mais intelligente da parcialidade parochial do 
Rosario chamada florista, porque além dessa freguezia 
não havia floristas na provincia. 

O presidente actual achou feito o contrato, ultimou-
o e o remetteu á assembléa provincial. A assembléa 
nomeou duas commissões, o que causou grande 
admiração ao nobre senador pelo Paraná. Mas S. Ex. não 
tinha de que admirar-se, porque uma foi a commissão de 
justiça, que declarou achar-se o contrato de harmonia com 
a autorização; e a outra, uma commissão 

technica, especialmente nomeada para examinar os 
planos, as plantas, etc. 

Ora, a commissão de justiça entendeu que tudo 
estava muito regular; mas a commissão technica foi de 
parecer que havia falta nos planos, que existiam outros 
defeitos, e que por isso o contrato não devia ser 
approvado. 

Eu não sei, Sr. presidente, porque não as li, quaes 
as condições do contrato; mas alguns proprietarios 
levantaram clamor, porque d'ahi lhes resultaria diminuição 
do aluguel, e augmento na decima, mas não allegavam 
isso, allegavam receios de invasão de febres, tornando-se 
as cidades pestiferas como a do Rio de Janeiro, embora o 
systema fosse outro, e Porto Alegre seja uma bella, mas 
immunda cidade, e muito pouco salubre por isso. 

Em assumptos taes aquillo a que se deve attender 
em primeiro logar é a salubridade e não a barateza das 
obras. Lembra-me o exemplo da cidade de Dijon, que, 
depois de ter sido flagellada durante cinco annos por um 
encanamento de esgoto que fôra construido com grande 
dispendio, viu-se obrigada a destruil-o e fazer outro, em 
que se observassem os preceitos da sciencia. 

Portanto, á salubridade e não ao preço é que se 
devia de preferencia attender. 

Ora, senhores, si era justa a reclamação, e si era o 
contrato que produzia o alarma, uma vez cahido o 
contrato, acabada estava a funcção. No emtanto, depois 
de rejeitado o contrato um grupo apresentou-se na rua 
com musica e archotes, depois mandaram a musica para 
casa, apagaram as luzes, e meia duzia de pessoas foram 
quebrar as vidraças da Reforma e da casa do cidadão com 
quem fôra feito o contrato, e que, passados poucos dias, 
sahiu eleito juiz de paz. A prudencia dos amigos do 
governo evitou que se fizesse a mesma cousa ao 
Conservador e ao Mercantil, em desforra do assalto por 
sorpreza praticado. 

Os telegrammas para aqui passados foram tão 
falsos como os que lá se publicaram d'aqui ao estouro de 
foguetes, dizendo que o Sr. Saraiva se tinha retirado e o 
Sr. Visconde do Rio Branco tinha sido chamado para 
organizar gabinete. Esse ajuntamento de 10.000 pessoas, 
podem os nobres senadores fazer idéa o que foi quando 
souberem que o heróe desse alvoroto era um preto do 
Pará, que foi reformado e posto fóra do exercito por má 
conducta habitual, e cuja fé de officio tenho aqui. Que 
gente podia acompanhal-o? Foram dispersados por 10 
praças de policia. 

Fallou ainda o nobre senador dos negocios de S. 
Martinho. Em S. Martinho dominou por muito tempo o 
coronel Feliciano Jacintho Dias, que, reforçado pela 
qualificação que se fez por occasião da passada reforma 
eleitoral, não queria nova qualificação para não perder as 
vantagens da que tinha, de maneira que todas as 
qualificações eram annulladas, porque destramente lhe 
introduziam algum vicio, e ficavam assim sempre com a 
primeira. Ultimamente os liberaes conseguiram fazer 
qualificar, os seus co-religionarios graças ao Dr. juiz de 
direito que não é partidario, e que o nobre senador pelo 
Paraná conhece perfeitamente, o Sr. Jayme Franco, de 
uma familia conservadora do Paraná, 
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e magistrado distinctissimo, que attendeu á reclamação 
dos liberaes, incluindo aquelles que ha muitos annos 
estavam desapossados de seus direitos. 

Os adversarios interpuzeram recurso para a 
relação, que mandou incluir alguns; mas com essa 
qualificação o coronel Feliciano não quiz pleitear a 
eleição, e então o que fez? Lançou mão de um 
pretexto, allegou não estar ella ultimada porque não 
tinham decorrido tres mezes, não da data da decisão do 
juiz de direito, mas data do acórdão da relação. Ora, é 
sabido que o recurso para a relação não é suspensivo, 
é devolutivo; a qualificação estava acabada com a 
decisão do juiz de direito, e dessa decisão haviam 
decorrido mais de tres mezes. 

O povo levantou-se, queria a ultima qualificação, 
pela qual o presidente havia mandado proceder á 
eleição, e nesta duvida a mesa, sendo unanime dos 
conservadores, não continuou o processo eleitoral, e 
retirou-se com os livros depois de lavrar as actas e 
consultou ao presidente da provincia. 

O presidente resolveu a questão, marcando novo 
dia para a eleição, mas de tal modo que o pretexto não 
pudesse mais ser allegado, porque a esse tempo 
decorridos estavam tres mezes, não só da data do 
despacho do juiz de direito, mas da do acórdão da 
relação. 

O senado por essa exposição, que é verdadeira, 
poderá apreciar a justiça da accusação de violencias 
feitas em S. Martinho. 

Não morreu ninguem, ninguem foi ferido ou 
espancado, ninguem se queixou: qual foi o tumulto que 
lá houve? 

O SR. PRESIDENTE: – Peço licença ao nobre 
senador para lembrar que está excedida e em muito a 
hora destinada para os requerimentos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Vou rematar, Sr. 
presidente, aproveitando o ensejo para responder ao 
nobre senador pelo Ceará, que perguntou ao nobre 
presidente do conselho, porque não influiu para que 
seus amigos do Rio Grande do Sul incluissem na chapa 
de senador o Sr. Dr. Flores. 

Foi por duas razões principais: a primeira, 
porque o nobre presidente do conselho, o Sr. 
conselheiro Saraiva, tem firme e deliberado proposito 
de deixar ás provincias a livre eleição de seus 
representantes; e a segunda, S. Ex. me ha de permittir 
que lhe diga, é porque o Rio Grande não é o Ceará. 

S. Ex. teve boa prova disso, porque em situação 
liberal ou progressista, com um eleitorado todo liberal, 
elle, conservador enragé, como é, já veiu uma vez para 
a camara por ordem do governo. 

No Rio Grande vencemos nossos adversarios 
em opposição, não precisamos de presidente, de chefe 
de policia, de commandante de armas, para vencer; o 
partido dirige-se por si, tem seus candidatos, não 
consulta ao governo quando os apresenta, elege-os: 
isto provámos na passada, provámos ainda 
recentemente e, quando o partido contrario subir ao 
poder, espero em Deus que havemos dar terceira 
prova. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e 
approvado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeiro que se peça ao governo cópia do 

despacho que deu o presidente da provincia do Rio 
Grande do Sul á representação feita pela mesa eleitoral 
de S. Martinho. – Silveira Martins.» 

O Sr. Presidente declarou que ia officiar-se ao 
governo pelo ministerio do imperio, afim de saber-se o 
dia, hora e logar em que Sua Magestade o Imperador 
se dignará receber a deputação do senado que tem de 
pedir respeitosamente ao mesmo Augusto Senhor a 
designação do dia, hora e logar do encerramento da 
presente sessão legislativa. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 

agricultura, commercio e obras publicas, foram 
sorteados para a deputação que o devia receber os Srs. 
Diniz, Nunes Gonçalves e Christiano Ottoni, e sendo o 
mesmo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa, á 
direita do Sr. Presidente. 

Continuou a 2ª discussão da proposta do poder 
executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos Srs. deputados, fixando as despezas do ministerio 
da agricultura para o exercicio de 1881 – 1882. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, não 
desejo demorar esta discussão. Todos nós 
reconhecemos a necessidade de votar-se o orçamento, 
assim como receiamos que se prolongue por muito 
tempo, durante a estação calmosa, a presente sessão 
legislativa ou a extraordinaria, com que o governo nos 
ameaça, commettendo, no meu fraco entender, um 
erro, que ha de ser prejudicial ao parlamento brazileiro. 

Mas, senhores, devo responder a diversas 
perguntas que me fez o Sr. ministro da agricultura, e 
este dever se tornou mais imperioso pelo tom de 
insistencia com que S. Ex. as formulou, accrescendo 
que na mesma occasião eu ouvi uma observação mais 
ou menos no sentido de que o nobre ministro acudia 
pelos seus creditos. Não sei quem teria dado ao nobre 
ministro motivos para acudir pelos seus creditos. Quem 
os atacou? 

Si pela minha parte divergi das opiniões do nobre 
ministro, pedi-lhe providencias que têm sido 
demoradas, e affirmei que as leis se acham em 
divergencia com certos actos de sua administração; 
nunca, nem antes, nem agora, pretendi sequer atacar 
os creditos do meu comprovinciano, a quem, desde 
muitos annos, tenho dado provas de constante 
benevolencia. Nem me seria possivel, com os 
sentimentos que tenho, com o tedio que sempre me 
inspira o 
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ataque das reputações alheias, vir nem de leve pôr em 
duvida o bom conceito do nobre ministro. Faço as 
censuras que em minha consciencia entendo justas, para 
que S. Ex. tenha occasião de prestar serviços que possam 
ser muito relevantes, o de que o paiz precisa. Eu afasto, 
portanto, qualquer idéa de ataque pessoal, que nunca fiz 
(apoiados), não faço, nem furia ao nobre ministro. 

Sr. presidente, não desejo insistir na questão de 
legalidade do decreto expedido pelo nobre ministro da 
agricultura, alterando algumas disposições do regulamento 
que baixou com o decreto n. 3443 de 12 de Abril de 1865; 
basta-me chamar a attenção do senado para o terreno 
escorregadio em que S. Ex. está collocado. 

Sendo censurado pelo nobre senador pelo 
Maranhão, declarou o nobre ministro que tinha elevado as 
taxas do correio, em virtude de uma autorização antiga, 
que lh'o permittia fazer. Mais tarde disse eu ao nobre 
ministro que S. Ex. não tinha tal autorização e não devia, 
contra os bons principios, contra as conveniencias do 
serviço publico, contra a regra que todas as nações mais 
adiantadas procuram seguir presentemente, elevar essas 
taxas; e o nobre ministro responde-me que não as elevou! 
Temos aqui o simul esse et non esse. O nobre ministro dá 
a resposta conforme a censura que na occasião se lhe 
dirige. 

Mas, senhores, é facilimo responder a S. Ex. com 
as suas proprias palavras. 

Na justificação do decreto para a alteração de que 
se trata está claramente affirmado que houve elevações, 
entre outras as seguintes (lê): 

«Determina a quarta alteração que as pequenas 
encommedas e amostras de mercadorias paguem a taxa 
de 100 réis por 50 grammas ou fracção de 50 grammas, 
elevação de preço necessaria, porquanto affluem taes 
encommendas e amostras, e a taxa de 20 réis por 40 
grammas não chega sequer para compensar a despeza do 
transporte.» 

Nessa mesma alteração estatue-se para aquelles 
objectos o registro obrigatorio, o que, segundo a alteração 
6ª, importa, além da despeza do registro, o accrescimo de 
mais 100 réis, no caso de se exigir recibo do objecto 
registrado. Mais adiante, além de diversas alterações, 
graves e importantissimas, no decreto do Sr. Paula e 
Souza, o melhor que tem apparecido a respeito do serviço 
dos correios, diz ainda o nobre ministro: 

«Fica elevado a 245 o preço da annuidade de 20$, 
fixado no art. 22 do regulamento approvado pelo decr. n. 
3443 de 12 Abril de 1865, para os assignantes do correio.»

Como pois nega que tivesse augmentado os 
preços? 

Agora, Sr. presidente, considerarei outra face da 
questão, face nova, que resultou do ultimo discurso do 
nobre ministro. 

Disse-nos S. Ex. que em materias desta ordem, 
correios, telegraphos, estradas de ferro e outras, tratando-
se de serviços prestados pelo Estado, tem elle a faculdade 
permanente (devia antes dizer arbitrio completo) de 
determinar as taxas ou os preços que mais lhe convierem. 

Esta theoria do nobre ministro causou-me a maior 
sorpreza. Todos nós sabemos que, entre 

os serviços prestados pelo Estado, alguns ha que 
poderiam ser desempenhados pela industria privada, mas 
as conveniencias publicas attribuem-nos ao Estado, pelas 
condições em que se acha melhor satisfazel-os, cabendo-
lhe então o direito de perceber as taxas, que entram para a 
receita como renda dos impostos. 

Eu sei que a respeito desses serviços, que 
comprehendem os correios, os caminhos de ferro, e outros 
semelhantes, admittem os economistas uma distincção, 
classificando as contribuições exigidas como impostos de 
natureza especial, porque só são vexatorias para aquelles 
que se aproveitam dos ditos serviços, mas ninguem 
duvidou ainda que as taxas do correio fossem impostos, e 
até os economistas as contemplam na mesma categoria 
dos direitos de transporte. 

Em todo caso, é uma fonte de receita; e basta isto 
para se comprehender que o poder legislativo, e só o 
poder legislativo, é quem tem o direito de determinar o 
quantum das taxas do correio: não é possivel que o nobre 
ministro exclua essas taxas da regra geral, a que estão 
sujeitas todas as fontes da receita. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – E' esta a nossa pratica 

geral; nem pode ser outra. 
Si o governo podesse elevar ou diminuir á seu 

talante as taxas do correio, estaria armado constantemente 
de uma faculdade legislativa, e em materia que pertence 
ao systema tributario, o mais importante dos assumptos 
sobre que é chamado á decidir o parlamento. 

Si, deixando estas considerações, passo para o 
terreno das conveniencias, parece-me que a reforma do 
nobre ministro contravem a todos os bons principios. 

Não neguei, nem nego, que a dita reforma, em 
certos pontos tenha-se inspirado nos principios e 
innovações adoptados pelos congressos e convenções 
postaes. Combati a illegalidade do acto, e combato hoje 
especialmente a inconveniencia de algumas disposições. 

E' uma aspiração universal o abaixamento das 
taxas do correio; todas as nações caminham para esse 
desideratum, e onde elle tem sido tentado produziu os 
melhores effeitos. E' certo que o abaixamento das taxas 
não póde deixar de produzir uma diminuição da receita, 
mas é uma diminuição momentanea, compensada 
largamento pela enorme vantagem de desenvolver o 
commercio e as industrias, elevando ao mesmo tempo o 
nivel da instrucção, e dando expansão aos sentimentos 
moraes pela frequencia das communicações entre as 
pessoas ausentes que se estimam. Esses resultados 
immediatos determinam o augmento de outras fontes de 
receita, enquanto a do correio não reassume, ou excede 
pelo accrescimo da correspondencia, o algarismo antigo. 
Aquellas vantagens constituem o que os economistas 
chamam-as compensações indirectas. 

Ora, o nobre ministro foi atacar a conveniencia de 
se baixarem as taxas do correio, e exactamente no ponto 
que; mais importa ao commercio e ás industrias. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
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O SR. JOÃO ALFREDO: – Vejamos (Não quero 
tomar tempo do senado, e por isso não vou confrontar 
todas as disposições do regulamento do Sr. Paula e 
Souza com as alterações, do nobre ministro.) Bastar 
me-ha apontar, entre outras e importantes que S. Ex. 
fez, a que se refere á clausula 3ª, onde se lê o seguinte:

«As pequenas encomendas e amostra de 
mercadorias pagarão 100 rs., por 50 gramas ou fracção 
de 50 gramas.» 

E' um augmento; e como si elle não bastasse o 
decreto acrescenta o registro obrigatorio: «Deverão ser 
registrados, e ter até 40 centimetros de comprimentos, 
22 de largura, e 16 de grossura, exceto quando as 
malas da localidade, a que forem destinadas, 
comportarem maiores dimensões.» 

«Si o remettente de qualquer objeto registrado 
exigir aviso de entrega (recibo de destinatario) pagará 
para este fim mais 100 rs., cujo sello deverá ser 
adherido á respectiva formula.» 

Por esse recibo que nada custava exige-se mais 
100 rs., aqui sem duvida ha um ataque aos bons 
principios, no ponto em que mais interessam ao 
commercio e ao desenvolvimento de nossas industrias. 

Como pois o nobre ministro vem dizer-nos que 
ufana-se das alterações que fez e dos grandes serviços 
que prestou ao paiz, si estas alterações contravem aos 
bons principios e evidentes conveniencias? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E é a melhor 
obra do seu ministerio. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O nobre ministro 
deve lembrar-se de que uma das melhores qualidades 
do governo é a docilidade, e, porque a ninguem fica mal 
emendar o seu proprio erro, reconsidere S. Ex. a 
materia... 

O SR MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ...e acabe com um 

acto, que sobre ser illegal, é incovenientissimo. 
O SR MENDES DE ALMEIDA: – A illegalidade é 

patente. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Preocupa-se o nobre 

ministro muito com a elevação da receita do correio. 
Ja fallei ha pouco das compensações indirectas, 

e direi ao nobre ministro que o nosso correio não dá 
grande prejuizo, nem temos necessidade de alterar as 
taxas para occorrer as despezas; a differença entre 
estas e a receita não avulta. 

A maior necessidade é constituir o serviço das 
repartições de modo que, pela fidelidade e 
pontualidade, possa naturalmente augmentar a receita. 

Tem o nobre ministro com aquelle deficil grande 
preocupação; quer fazer-o desapparecer. Mas, 
senhores, não é esse um facto peculiar ao nosso paiz; 
elle tem-se dado em muita parte sem que se recorresse 
ao expediente do nobre ministro. Os Estados-Unidos 
supportam actualmente deficits enormes no serviço do 
correio. Na Allemanha, recordo-me de ter lido, ha pouco 
tempo, algumas palavras do poderoso Chanceller, 
dizendo que embora a receita não désse para a 

despeza, era preciso sempre desenvolver o serviço. 
Durante alguns, annos, a lnglaterra lutou com deficil até 
obter os grandes resultados da reforma, que consistiu 
no abaixamento das taxas, reforma que valeu uma 
estatua á pessoa que indicou essa alteração; isto é, que 
o transporte das cartas se fixasse por um penny. 

Tantos outros paizes supportam deficits, e por 
isto não se preoccupam desagradavelmente! Não é por 
ahi que devemos procurar receita; ao contrario, tudo 
nos aconselha que, em um paiz, como o nosso, de 
dificeis communicações, onde é preciso pôr as 
populações em contacto e desenvolver as transacções, 
se facilite o mais possivel o serviço da remessa das 
cartas, encomendas, amostras, papeis de negocios, 
peças e documentos escriptos, actos judiciais, guias de 
cargas ou conhecimentos, factuais, documentos de 
serviço das companhias de seguro, cópias ou extractos 
de escripturas particulares, as partituras ou folhas de 
musicas, os manuscriptos de obras expedidas 
isoladamente, etc. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E não 
augmentar as taxas. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Foi, entretanto, 
exactamente nos pontos indicados que o nobre ministro 
augmentou-se. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Carregou a 
mão com 25%. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, estou 
satisfeito com a promessa formal, que nos fez o nobre 
ministro, de uma rigorosa verificação dos factos sobre 
que fallei, relativos ao correio de Pernambuco. 

Não duvido da efficacia da promessa do nobre 
ministro, nem nesta occasião farei reparos sobre a 
affirmação, que S. Ex. nos repetiu, de ignorar factos 
anteriores, ainda hontem publicados de modo bastante 
serio para inspirar fé, no Jornal do commercio. Esta 
duvida em aceitar as informações que pessoas 
competentes trazem ao reconhecimento do governo, 
este systema de adiantamento com promessas de 
verificação, todos estes recursos são nossos 
conhecidos antigos; mas eu espero que o nobre 
ministro emendará a mão e ha de proceder á 
verificação para que cessem os abusos que se dão em 
nossa provincia. 

Não nutro igual esperança, porém, quanto á 
declaração relativa ás obras do porto de Pernambuco. 
Quando ouvi o nobre ministro fallar a este respeito não 
me pareceu que S. Ex. fosse pernambucano, e 
educado naquella escola a que me vou referir. 

S. Ex. Não crê nas consignações annuaes de 
pequenas quantias, para se começarem obras do vulto. 
e julga melhor esperar que as circunstancias financeiras 
do paiz permittam votar logo um grande credito e 
emprehender em ponto grande as obras do 
melhoramento do porto de nossa provincia. 

O nobre ministro esquece o procedimento, 
graças ao qual temos em Pernambuco obras como 
nenhuma outra provincia; magnificas estradas de 
rodagem, grandes edificios muito custosos, e outras 
construcções dispendiosas. Quando se começaram 
essas obras a provincia tinha uma 
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pequena renda de 500:000$ a 600:000$, e ellas eram 
orçadas em muitos mil contos. 

Qual o systema que se adoptou? Feitos os estudos 
prévios, approvado o plano da obra, fixaram-se 
consignações annuaes dentro das forças do orçamento, e 
assim conseguimos começar e, pouco a pouco, concluir 
grandes obras. Isso é efficaz, isso dá resultado; no que 
não tenho esperança é no meio que o nobre ministro 
indica. 

Si formos aguardar que o paiz chegue um dia a tal 
estado de prosperidade financeira, que possamos 
emprehender uma obra de muitos mil contos, nunca 
chegaremos lá. 

Si quizermos sériamente cuidar de taes obras, sem 
trazer perturbação ao orçamento geral do Imperio, 
deveremos consignar quantias pequenas, que nosso 
orçamento comporte, e, uma vez começada a obra, 
sempre haveria meio de continual-a, porque ninguem 
tomará a responsabilidade de fazel-a parar. Por pouco que 
se fizesse, sempre estaria mais proximo o termo do 
desideratum, de que com a esperança vaga de futuros e 
irrealizaves saldos. Faço justiça ás intenções do honrado 
ministro, mas tomo as suas palavras por uma recusa 
diplomatica. 

O nobre ministro, que aliás podia emprehender 
seriamente tão importante melhoramento, não o quer. 

Como fallei dos exemplos da administração em 
Pernambuco, e dos resultados que obtivemos, por meio de 
um systema á que eu recorri muitas vezes como 
administrador, tirando grandes vantagens, permitta o nobre 
ministro que eu lhe cite as palavras de um nosso distincto 
compatriota e comprovinciano, o Visconde de 
Albuquerque, o qual quando se lhe dava como ultima 
razão a escassez dos recursos pecuniarios, elle, que era 
homem de pobreza conhecida, mas pobreza regiamente 
fidalga, dizia: «vão á minha casa; eu direi onde está o 
dinheiro.» 

Procuro o nobre ministro onde ha dinheiro para as 
obras mais necessarias, e ha de encontral-o; procure-o 
nas obras geraes que se estão fazendo em Pernambuco, 
nas obras do prolongamento da estrada de ferro, que, na 
exageração dos preços dos contratos, na construcção das 
pontes, e em muitos outros logares, sempre ha de achar 
uns 300 ou 400:000$ para se começarem obras que, já 
não quero fallar nos inte-resses da provincia, importam 
altamente ao Imperio e á navegação do mundo, e 
importam muito mais do que outras a que se está ligando 
grande importancia, e se quer que corram com a maior 
rapidez. 

Perguntou-me o nobre ministro o que é que nós 
preferiamos para a provincia: as estradas de ferro ou porto. 
Não hesito em responder-lhe: prefiro as estradas de ferro. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Prefiro as estradas de 

ferro. O nosso porto ha de dar por muito tempo sahida aos 
productos que tenhamos na provincia de Pernambuco, 
muitas vezes multiplicados. Sem duvida o facto que alli 
verificamos é que uma estrada de ferro augmenta 
immediatamente a producção, além de augmentar mais 
50% o valor das terras vizinhas. 

Prefiro sem a menor duvida as estradas de ferro; 
mas isto debaixo do ponto de vista provincial. Em relação 
ao commercio do Brazil, porém eu digo que, pelas razões 
que dei em outro dia, poucas obras são mais necessarias, 
de effeito mais seguro do que o melhoramento do porto de 
Pernambuco. Interessa isto muito á navegação de longo 
curso, que se faz no Atlantico; um porto brazileiro será 
convertido em ponto certo, de passagem obrigada, de 
ancoragem, provisão, etc. As nossas relações 
commerciaes desenvolver-se-hão consideravelmente; e 
debaixo de outro ponto de vista, para a defesa do Imperio 
em certos casos, ou mesmo para aggressão, o porto de 
Pernambuco offerece vantagens immensas. 

Entretanto as declarações do nobre ministro são tão 
categoricas, elle achou mesmo tão indigno pensar-se na 
consignação de uma quantia pequena para o começo das 
obras, que eu com o maior pezar devo repetir que perdi a 
esperança de que S. Ex. faça alguma cousa. 

Passo, senhores, ás cançadas obras do pro-
longamento da estrada de ferro do Recife a S. Francisco. 

Respondendo-me, perguntou o nobre ministro: 
tendes alguma razão de queixa contra minhas decisões? 
Em que é que não tenho manifestado desejo de fazer 
cessar os abusos? 

Não me queixei de actos, queixei-me de omis-sões. 
O nobre ministro conhece como eu os factos que se deram 
em Pernambuco, e os que se estão dando ainda na sua 
administração; a pergunta devia ser em sentido contrario, 
mas eu não quero formulal-a. 

Do que me queixo é de não ter o nobre ministro 
tomado providencia alguma e de mostrar agora respeito 
supersticioso pelas decisões de seu antecessor, as quaes 
foram apontadas como a causa principal da injustificavel 
demora das obras do prolongamento da estrada de ferro. 
Mas por que razão o nobre ministro não revogou essas 
decisões? 

Perguntou-me mais S. Ex. si eu lhe podia apontar 
algum facto que denotasse de sua parte falla de confiança 
no engenheiro fiscal. 

Não; acho que lhe tem deixado liberdade de mais. E 
por esta occasião seja-me licito recordar factos que o 
nobre ministro conhece, ainda uma vez o direi, melhor do 
que eu. 

Como começou a luta entre o primeiro engenheiro 
fiscal e o empreiteiro? 

Começou porque este preferia fazer todas as obras 
faceis, que lhe deixassem lucro immediato, com 
menoscabo da attribuição, que ao engenheiro fiscal 
pertence, em virtude do contrato, para o qual muito 
collaborou o nobre ministro, de indicar as obras que 
deviam ter a prioridade, afim de se dirigirem os trabalhos 
de modo mais productivo, e mais util. Isto está claramente 
estabelecido no contrato. 

O engenheiro fiscal, que eu não conhecia, do qual 
não sou amigo (e apenas o tenho defendido porque; 
estudando os interesses de minha provincia, só tive 
motivos para fazer delle o mais elevado conceito) o 
engenheiro fiscal Sr. Ewbank da Camara lutou quanto 
póde, fez-se forte e no dia em que venceu o empreiteiro 
até o ponto de obrigal-o á vir declarar, em officio de 
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que trago cópia , que reconhecia razão no engenheiro 
fiscal, que ia emendar seus erros, e proceder de modo 
diverso, nesse dia, senhores , alguem conseguiu que o 
engenheiro fiscal fosse mudado, e que todas as suas 
decisões tivessem do ministro da agricultura solução 
diversa. 

Nestas circumstancias, o novo engenheiro fiscal 
nomeado o que devia entender? Certamente que o 
caminho do Sr. Ewbank da Camara não convinha; que 
a condescendencia com o empreiteiro devia ser a sua 
norma de conducta. Afim de conservar-se em seu 
cargo, não se julgou o engenheiro com forças para 
lutar, e assim têm andado as cousas. 

Já deu o nobre ministro outras indicações e esse 
engenheiro fiscal? Note-se aliás que eu não o conheço, 
não faço delle mau conceito, parecendo-me apenas que 
não cumpre bem os seus deveres, quando á actividade, 
pois permanece na capital, rarissimas vezes vai ver as 
obras. Já deu o nobre ministro a esse engenheiro fiscal 
Sr. Eugenio de Mello algum signal de que com S. Ex. o 
procedimento que deve seguir é outro? 

Eu não preciso dizer ao nobre ministro onde 
estão as minhas razões de desconfiança; ao senado 
não preciso fazer revelações. Basta-me que o nobre 
ministro conheça os factos. Perguntarei sómente a S. 
Ex.: já deu a entender ao engenheiro fiscal que a 
substituição ultimamente feita de um interessado por 
outro não altera as opiniões que S. Ex. tinha 
anteriormente á sua entrada para o ministerio? 

Eu posso dizer com segurança que o nobre 
ministro da agricultura, em sua consciencia, 
condemnava tão fortemente quando eu, o procedimento 
irregular que havia no prolongamento da estrada de 
ferro do Recife a S. Francisco. Peço ao nobre ministro 
que faça effectiva aquella sua opinião, e o delibere com 
urgencia, para que lá se fique sabendo que o antigo 
regimen passou. Si outr'ora havia interessado capaz de 
mover as cousas a jeito, para que o empreiteiro fizesse 
o que entendesse, o nobre ministro deve dizer que o 
novo interessado não tem o mesmo poder (apoiado), e 
prostrar que não se fez uma troca opportunamente, 
para que continuasse tudo como estava. 

Não exijo do nobre ministro senão aquillo que sei 
que S. Ex. é capaz de fazer: e em nome dos interesses 
de nossa provincia exijo que não se demore. 

O nobre ministro quer, porém, que eu lhe diga 
quaes são os empregados que de mais existem na 
fiscalização dos trabalhos. Não digo; contendo-me com 
a promessa de inquerito, que S. Ex. fez. 

E prometto-lhe que hei de acompanhal-o com 
todo interesse, que hei de applaudir o acto do nobre 
ministro e ajudal-o a tomar as providencias energicas; 
tambem por minha parte apresentarei o resultado da 
verificação, que vou fazer. 

Senhores, o excesso de pessoal na fiscalização 
daquelles trabalhos demonstra-se facilmente com este 
simples enunciando: despendem-se annualmente de 
250 a 300:000$ com a fiscalização de obras , que ainda 
não tem um palmo de trilhos assente. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas então o que 
fiscalisam esses engenheiros? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O que faz toda essa 
gente? Para que tantos empregados? 

Disse-nos o nobre ministro que d'aqui tinha 
mandado empregados que eram pedidos reiteradas 
vezes pelo engenheiro fiscal, o qual lhe merecia 
confiança, Mas então S. Ex. está habilitado para dizer-
nos que empregados são esses não precisava que lhe 
revelasse o que sei a tal respeito. E agora cabe-me a  
vez de perguntar: esses individuos succederam a 
outros demittidos, ou foram augmentar o numero dos 
que existiam? No segundo caso, permitta-me dizer isto 
é extraordinario; é de admirar que a actual 
administração, conhecendo os factos que se dão em 
Pernambuco, consinta que um pessoal numerossidade, 
com o qual se despendem numerosissimo annualmente 
300:000$ , seja ainda augmentado. 

Senhores, eu fui examinar as obras da estrada 
de ferro do Limoeiro; e vi muito trabalho, muito 
actividade; muitas centenas de individuos estavam 
effectivamente em serviço, e no emtanto o pessoal da 
fiscalização era diminuto. 

O nobre ministro descobre na insufficiencia do 
credito outra razão para a demora das obras. 

Mas, senhores, si os empreiteiros tivessem feito 
as obras que deviam fazer, como foi exigido pelo fiscal 
Sr. Ewbank da Camara, o estado das cousas seria 
outro. 

Si, em vez de se despenderem 5.000:000$ em 
trechos destacados uns dos outros, apresentando 
grandes soluções de continuidade, em obras que não 
podem ser aproveitadas, se tivesse applicado todo 
aquelle dinheiro á abertura da 1ª e da 2ª secção, 
seguramente grande vantagem resultaria para os 
povos, aos quaes a estrada de ferro aproveita, e para o 
Estado, que desde logo tiraria do emprego dos capitaes 
certa remuneração. Em vez de se allegar insufficiencia 
do credito para justificar a demora das obras, devia-se 
concentral-as de maneira que o dinheiro despendido 
servisse para construcção de um trecho, abrindo-se o 
trafego em certo numero de kilometros. 

E' para lastimar o modo por que foram as obras 
começadas, e têm continuado, sem que até hoje se 
dessem providencias, aceitando-se tudo contra as 
conveniencias mais comesinhas e os interesses mais 
evidentes do Estado. 

Prevalece a força dos interessados políticos... 
dos interessados politicos (repito) contra as boas regras 
, que os fiscaes bem intencionados têm querido tornar 
effectivas. 

Não se diga, como fez o nobre ministro, que a 
demora de assentamento dos trilhos foi motivada pela 
desapropriação das terras do Dr. Lyra, adiante de 
Palmares; porque a desapropriação está feita, há muito 
tempo, e não obstante ainda nem um palmo de trilhos 
se assentou. 

Nesses tres kilometros adiante de Palmares, 
onde havia terra para desapropriar, uma administração 
intelligente, bem intencionada, que quizesse attender ás 
convivencias do Estado, achariam meio de estabelecer 
uma linha provisoria sobre uma estrada parallela, 
construida pelo 
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retirantes, e que se prestava perfeitamente a tal serviço.

Mas isto foi o que não se quis fazer, porque 
convinha aos interesses publicos; fez-se o que 
convinha aos empreiteiros. Tem sido esta a lei até hoje. 

Como quer o nobre ministro que o engenheiro 
fiscal tenha força e se atreva á lutar contra as 
influencias representadas na empreza, si elle já viu o 
que aconteceu ao Sr. Ewbank da Camara; si elle ainda 
não recebeu do nobre ministro a asseveração de que 
terá o mais solido apoio, quando quizer entrar em outro 
caminho? 

O SR. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O que elle achou 
estabelecido não foi revogado. Já que o nobre 
presidente do conselho me deu esse aparte, pergunto si 
foi definitivamente revogada a condição 3º do contrato 
que dá ao engenheiro fiscal o direito de indicar as obras 
que devem ser preferidas e começadas? Esta mesma 
condição liga-se á outra que diz que só serão pagas as 
obras medidas de accordo com as ordens do 
engenheiros fiscal. Era o meio de chamar o empreiteiro 
á ordem. 

Mas assim se tem procedido? Não; e a regra 
contraria tem sido a lei constante. 

Não quero censurar ao antecessor do nobre 
ministro; ninguem, mais do que eu respeita a sua 
probidade pessoal, o seu caracter, os seus serviços. 
Disto dei provas, quando lhe fazia opposição. Então lhe 
disse tudo quanto pensava, mas sempre com a maior 
consideração; e hoje por certo não quereria augmentar 
a afflicção ao afflicto, quando elle tem mais motivos de 
que queixa dos amigos do que dos adversarios. Mas o 
nobre ministro alludiu, com censura, a actos do seu 
antecessor, referentes á estrada de ferro de 
Pernambuco: o que tem feito S. Ex. para contrariar os 
effeitos desses actos? Eu não nego justiça ao honrado 
Sr. Conselheiro Sinimbú, que foi illaqueado na sua boa 
fé; e é para mim fóra de duvida que elle quer deveras 
que se corrijam a bem do serviço publico todos os erros 
que fóra induzido. 

O Sr. Conselheiro Sinimbú, si for informado da 
verdade, será o primeiro a approvar a revogação 
daquelles seus actos de que hontem se queixou o 
nobre ministro. Não basta, porém, que S. Ex. diga: – eu 
discordo de todas essas decisões á respeito da estrada 
de ferro de Pernambuco; deveria dizer-nos: – revoguei-
as. Isto S. Ex. ainda não fez. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Houve alguma 
decisão que revogasse as disposições do contrato? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não façamos 
questões que não são para nós. Na interpretação de 
um contrato suscita-se uma duvida entre o empreiteiro 
e o fiscal; a duvida é trazida ao governo, e este, 
interpretando o contrato, decido em favor do  
empreiteiro por um aviso; o que há de fazer o 
empregado? Sujeitar-se á decisão do ministro, respeitar 
a interpretação que se deu; mas isto não obriga ao 
nobre ministro actual. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Fixou-se a interpretação. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Si V. Ex. declara 
isso, então tenho medo; a estrada de ferro de 
Pernambuco não se fará. Entendo que o nobre ministro 
póde estabelecer regra nova e, si não póde estabelecel-
a, então adeus prolongamento da estrada de ferro de 
Pernambuco, desgraçada hora em que se celebrou o 
contrato. 

Pois não se está vendo, senhores, que não se 
quer fazer nada de sério naquellas obras? Com que 
interesse se compram por alto preço, e se recebem 
dormentes, que ficam amontoados em logares onde tão 
cedo não chegarão os trilhos? 

E demais – que fiscalisação é esta? Quando o 
contracto manda que se façam abrigos para os 
dormentes, que devem ser empilhados do modo mais 
convenientes, assim como para os trilhos, e o material 
susceptivel de estrago, o que nós vemos, percorrendo 
toda a linha do prolongamento, é que trilhos, dormentes 
e outros materiaes estão exposto ao sol e á chuva. O 
que se pretendeu foi amontoar muitos milhares de 
dormentes, porque o empreiteiro, comprando-os a 500, 
600 e 700 réis, ganhava em cada um 2$500, 2$700, 
conforme o preço por que os tinha adquirido. 

Em vez de se depositar o material metallico em 
outros logares, – na capital mesmo, houve muita pressa 
em remettel-o pela estrada de ferro ingleza para 
Palmares, onde não existiam ainda os convenientes 
abrigos, e isso com o fim de provocar uma decisão 
mandando pagar o transporte integral na razão de 59 
mil e tantos réis, por toneladas , quando a despeza não 
importava em mais de 12$000. 

E a esse respeito vejamos que differença de 
fiscal a fiscal. Decide-se aqui que o empreiteiro tem 
direito ao pagamento integral do transporte do material 
metallico, embora este não haja chegado ao logar do 
emprego, manda-se para Pernambuco esta decisão, e 
o engenheiro fiscal a cumpre, apezar da repugnancia 
que o acto lhe causava; mas, na Bahia, o engenheiro 
fiscal Dr. Fernandes Pinheiro, resiste, resiste 
corajosamente e obtem que afinal de contas o governo 
não faça ao empreiteiro de lá o favor que alcançou o 
empreiteiro de Pernambuco! 

Quereis saber quanto evitou o engenheiro fiscal 
da Bahia que se despendesse inopportuna e 
indevidamente? A quantia de 988:370$624, ao passo 
que a obediência do engenheiro fiscal de Pernambuco, 
convencido de que não podia lutar com empreiteiros, 
deu logar a que se pagasse indevidamente a quantia de 
871:588$026. 

O SR. BARROS BARRETO: – Eis ahi porque os 
créditos são insunfficientes. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Diz muito bem o meu 
nobre amigo e collega, – eis ahi porque os créditos são 
insufficientes, é porque consome-se o dinheiro desse 
modo; eis porque não temos ainda, nem teremos tão 
cedo um kilometro de linha em trafego. Eis ahi porque 
abandonam-se as pontes, os tunneis e outras obras de 
arte, que deviam ser adiantadas para quanto antes 
abrir-se ao trafego a linha. Prefere-se andar roçando 
matto, fazendo excavações e movimento
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de terra onde isto é facilimo, e tudo mais que possa dar 
inero immediato. 

E' contra todos esses abusos que reclamo, e 
peço ao nobre ministro dê providencias para que não 
continuem. Não se prenda S. Ex. á declaração de que 
qualquer interpretação anterior obriga-o, porque, si tudo 
quanto é opinião individual de um ministro obrigasse o 
seu sucessor, então S. Ex. não teria brilhado com 
tantas novidades de que se arreia, nem estaria 
annunciando cousas que, si são gloria para S. Ex., 
devem ser ao mesmo tempo declaração de erros do 
seu antecessor. 

Senhores, eu não preciso dizer ao senado que 
entro nesta questão somente para cumprir um dever; 
porque não me póde ser indifferente que assim se 
esqueçam os interesses da provincia que represento 
nesta casa. 

Para mim seria muito commodo fechar os olhos a 
tudo quanto se tem praticado, deixar que cada um faça 
o seu negocio, soccorrendo-me de uma certa razão de 
egoismo, que já ouvi allegar-se nas grandes alturas 
políticas: «O que eu obtiver ninguém me agradecerá, e 
o que eu perder fica por minha conta.» 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu é que estou com 
muita curiosidade de saber quem é o poderoso 
empreiteiro que está atrapalhando tudo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas, não: hei de 
cumprir o meu dever. Evito sempre crear inimigos, mas 
nunca temi as inimizades, quando ellas resultam do 
cumprimento do meu dever. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Eu não posso tolerar, 

senhores, que alguns privilegiados, que fazem negócios 
occultamente... 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ...mas que o publico 

conhece, tenham o poder de esbarrar o progresso de 
minha província... 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – tenham o poder de 

fazer escoar-se o dinheiro do Estado. Não posso, á 
vista de taes escandalos, crusar os braços e deixar ir. 
Não; hei de cumprir o meu dever, custe o que custar; 
hei de denunciar sempre, e teimosamente as fraudes, 
como essas que se praticam em minha provincia. 
Espero que o nobre ministro prestará á moralidade da 
administração um serviço importante.  

Passo a occupar-me de outro ponto sobre que 
fallou o nobre ministro. 

S. Ex. não recusa in limine a mudança de 
direcção da estrada de ferro do Limoeiro para a villa do 
Bom Jardim, mas disse que ia examinar a questão. Eu 
quizera que, em negocios de tanta importancia, o nobre 
ministro, que conhece muito bem a nossa provincia, as 
suas circumstancias economicas, as condições de 
prosperidade de cada localidade, já tivesse opinião 
feita. Mas, enfim, estimarei muito que proceda a um 
exame, e certamente verificará o que eu disse. 

Tornarei, entretanto, bem claro que o contrato 
com a actual empreza em nada embaraça a medida 
que apoio. A empreza preferirá dirigir a linha para ponto 
onde terá maior carga. Póde ser 

que haja alguma differença nas distancias, sendo mais 
extensa a linha, si a estação terminal fôr Bom Jardim, 
mas não é isso embaraço sério. Direi até que, para 
evitar diffilcudades, seria aceitavel que, na direcção 
daquella villa, se fizesse a estrada com extensão igual á 
que teria si devesse terminar no Limoeiro, ainda quando 
não se chegasse a Bom Jardim; depois se 
providenciaria. 

Si a linha seguir a direcção de Limoeiro, desde 
pouco antes de Páo d'Alho, em extensão de quasi 
metade de seu percurso, atravessará terrenos estereis; 
ao passo que a direcção que proponho offerece para a 
estrada a vantagem de passar por terrenos ferteis e de 
uberdade extraordinaria. Bom Jardim é uma das 
comarcas mais populosas da provincia, de maior 
producção, e entretanto dá-se alli o facto de custar o 
transporte de uma carga de assucar mais de metade do 
valor della. 

Si a estrada ficar no Limoeiro, não se póde mais 
contar com o seu prolongamento, o que aliás é ponto 
de vista que se não deve perder na direcção de uma 
estrada de ferro. Effectivamente succedera que o 
prolongamento além do Limoeiro irá aproximar-se, em 
direcção parallela, da estrada de Caruarú, atravessando 
zonas já servidas por outra estrada. Quando mesmo 
não se pense no prolongamento, a estação terminal do 
Limoeiro, pela sua proximidade da Victoria, soffrerá 
desde o principio a concurrencia da estrada de ferro 
ultimamente decretada para esta cidade. E', quanto a 
mim, uma direcção erradissima, que ha de fazer da 
melhor estrada, que eu conheço, uma estrada de 
poucos lucros e de grande onus para a provincia. Digo 
grande onus para a provincia, porque, entre os muitos 
erros commettidos na concessão desta estrada, ha uma 
fixação imprudente de tarifas; e, quando não houver 
muita carga. sem duvida se ha de elevar a tarifa até que 
ella corresponda á porcentagem contratada, 
correspondendo a um capital ficticio. 

Não desejo fallar contra o vencido; mas aproveito 
a occasião para declarar que neguei meu voto á parte 
de emenda do meu honrado amigo, senador pela 
Bahia, prohibindo a creação de novas colonias. 

Eu não acompanho a politica do nobre ministro 
neste ponto. Temos andado mal em materia de 
colonização, estou de accôrdo; commettemos erros 
gravissimos, confesso; ultimamente excederam-se as 
verbas do orçamento em muitos mil contos; quatro mil 
contos de uma vez, sete mil de outra; isto era quasi 
loucura. Mas passar d'ahi para o extremo opposto, para 
a cessação immediata de colonização, quando já temos 
uma certa corrente espontanea que nos procura, e 
quando, segundo me informam, fazendeiros 
importantes procuram attrahir colonos... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Tem toda razão. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ...abandonar 

completamente tudo me parece um systema 
condemnavel, e sem jutificação possivel. Entendo que o 
unico caminho razoavel era pòr ordem na despeza, 
corrigir os erros verificados. 

E aqui seja-me permittido dizer: quem não 
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conhece os erros gravissimos, que em materia de 
colonização, commetteram os Estados-Unidos? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Todos os paizes. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Quem não sabe das 
condições desgraçadas em que alli se acharam muitas 
vezes os colonos? Mas os erros foram corrigidos; e, 
para aquelle grande paiz, foi a colonização uma das 
causas mais efficientes de sua prosperidade. Foi graças 
a ella que a republica americana, em um seculo, viu sua 
população elevar-se de 2 a 45 milhões de habitantes. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Mas não foi pelo modo por que se procedeu aqui.  

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Nem eu estou 

dizendo o contrario. Recebeu população feita, apta, 
capaz de desenvolver as industrias, aproveitando sem 
duvida caminho diverso de nosso, porém faço, o 
procedimento antes adoptado. Mas quizera que, em vez 
de declarar o nobre ministro, como fez nos seus avisos, 
que não prestava auxilio nenhum... 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – ...tomasse por norma 
o que se praticou nos Estados-Unidos. quando o 
governo daquelle paiz, convencido dos erros 
commettidos, entrou em nova phase em materia de 
colonização, estabelecendo providencias capazes de 
bem encaminhar os colonos que espontaneamente 
procuram o paiz. Porque, inspirado em tal exemplo, o 
nobre ministro não estabeleceu medidas nesse sentido, 
que é o que nós precisamos? Eu tive occasião de iniciar 
o serviço de internação dos immigrantes para livral-os 
da febre amarella, e algumas medidas adoptadas 
produziram muito bom effeito. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. JOÂO ALFREDO: – Podia ser com certas 

modificações posto em pratica aquelle regimen para 
que os estrangeiros, que nos procuram, de que nós 
precisamos, não se vejam completamente 
abandonados. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E' 
o systema dos auxilios ainda. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O nobre senador 
pelo Amazonas me communicou, ha pouco, que 
recebera informações a respeito da colonia de 
Santarem, que tinha condições de prosperidade... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ...mas que, por esse 

systema de abandono, foi sacrificada pelo governo, que 
a extinguiu. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Temos ainda recurso para mais alguns mezes. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Lastimo 
sinceramente esse facto a que se referem taes 
informações, não só como brazileiro, mas porque. 
quando presidente do Pará, tive occasião de conhecer 
pessoalmente os recursos daquella terra, e faço 

grande idéa do seu futuro, que será brilhante quando 
houver um governo que queira desenvolver os grandes 
elementos de progresso e de prosperidade que alli se 
encontram. 

A colonia de Santarem, no Pará, fundada em 
boas condições, com elementos de prosperidade, 
achou-se de repente abandonada. Ainda assim, ficaram 
lá alguns estrangeiros que se dedicararm ao trabalho, 
soffreram muito, conseguindo apezar de tudo formar alli 
um nucleo digno de attenção. (Apoiados.) 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – A maior 
contrariedade foi a morte do fundador da colonia. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O nobre presidente 
do conselho tem certos modos muito decisivos, em que 
ás vezes acho graça. S. Ex. quando forma suas idéas... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
V. Ex. tem as suas. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – ...nada mais aceita 
além daquillo de que cogitou; o que pensa é o que deve 
ser, e não ha demovel-o. 

Ora, em politica, peior ainda em administração, 
os principios absolutos conduzem a erros gravissimos. 
Na Inglaterra, que a qualquer proposito é citada aqui, 
não se notam esses principios absolutos; tudo tem seu 
tempo e medida. Para o nobre presidente do conselho 
não é assim. Chega um dia em que descobre defeitos 
na colonização, e acabou-se; não se faz mais nada, 
não se presta mais auxilio nem por dias, fecha-se a 
hospedaria, etc... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E fizeram muito 
bem. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Fizeram muito mal. 
Disse o nobre presidente do conselho: – não temos 
dinheiro, não podemos com esta despeza!... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não temos dinheiro para dissipar com colonização, 
como temos dissipado. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Entre dissipação e 
emprego util ha differença enorme. 

A este respeito as idéas do Sr. Cansansão de 
Sinimbú eram muito aceitaveis, e eu não duvidaria 
collocar-me naquelle terreno. Não era a condemnação 
absoluta; não era a doutrina do aviso do Sr. ministro da 
agricultura. 

O SR. SARAIVA (presidente de conselho): – O 
Sr. ministro da agricultura continúa neste systema. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas, ia eu dizendo, o 
nobre presidente do conselho, com um desses modos 
decisivos, rematantes, de que fallei, disse: – Não temos 
dinheiro; isto está acabado; as provincias que o façam. 

Ora, senhores, o que podem fazer as provincias? 
Era melhor que S. Ex. dissesse: não queremos 
absolutamente colonização. 

Nós nos esquecemos muito das nossas maiores 
conveniencias. Declaro por minha parte que desejo a 
colonização, a colonização de boa gente, 
principalmente a industrial. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Todos nós. 
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O SR. JOÃO ALFREDO: – Essa questão, 
quanto a mim, é de interesse vital para o paiz. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa 
colonização ainda não houve entre nós. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Por que razão não 
aproveitamos o exemplo dos nossos vizinhos do Rio da 
Prata? Elles empregam todos os meios suasorios e de 
propaganda, de que podem dispôr, para attrahir a 
colonização, e, o que é mais, aproveitam-se della para 
crear fontes novas de riqueza, para desenvolver, com 
rapidez extraordinaria, algumas industrias. 

Sabe o governo que enorme incremento recebeu 
em poucos annos a cultura do trigo nas republicas do 
Prata? A Confederação Argentina, nestes ultimos 
annos, além do consumo, que devia ser muito 
importante, já exportou trigo no valor de 6.000:000$. E 
é uma cultura nova. Uma cousa annexa a outra, a 
colonização a esta cultura. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Lá não ha 
colonias do Estado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 
systema é outro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre 
senador quer dar-nos esta lição argentina, eu reclamo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Nunca tenho a 
pretenção de dar lições, apenas emitto minhas 
opiniões.... 

O SR. SILVERIA DA MOTTA: – A respeito de 
colonização, é que digo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – ...com a liberdade de 
senador, respeitando sempre a opinião dos outros, 
comquanto, diante de certos dogmatismos, ás vezes 
fique um pouco indocil. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não duvido; e 
eu tambem a respeito dos relativos. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Dizia eu que os 
nossos vizinhos nos têm dado uma lição muito util. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta não aceito. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Para mim. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Elles estão no systema que nós queremos inaugurar. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre 

presidente do conselho, com os seus modos tão 
decisivos, declarou não querer mais nada do que se 
fazia. 

Não é assim; ha um meio termo. 
Os Estados-Unidos com a sua grande 

população, podendo dispensar todo auxilio da 
colonização estrangeira, estão fazendo mais do que 
nós, que precisamos dessa colonização. E o nobre 
presidente do conselho diz que nós estamos fazendo 
tudo quanto devemos fazer!.. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não se gastar dinheiro dos cofres publicos com isso. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O futuro ha de 
decidir. Póde ser que elle dê razão a V. Ex., mas eu 
espero os factos para convencer-me. 

Dizia eu que os nossos vizinhos (é a terceira vez 
que tenho tentado proseguir neste assumpto) têm-nos 
dado uma lição muito util, chamando a população 
estrangeira para vir estabelecer-se no paiz, e têm tirado 
dos braços assim adquiridos muitas vantagens. Apontei 
a cultura do trigo, que já elles exportaram em 
quantidade muito grande, e repito que ha ahi uma lição 
digna de ser tomada em consideração. Eu quizera que 
o nobre ministro, entre muitos outros assumptos que o 
preoccupam e que são dignos da sua attenção, se 
lembrasse de algumas tentativas que já se têm feito e 
que são merecedoras de animação naquelle sentido. 
Até mesmo em nossa provincia, naquelle planalto 
chamado Garanhuns, de clima igual ao de S. Paulo, de 
terreno fertilissimo, já se obtevce excellente trigo. Si a 
politica do governo não fosse a condemnação absoluta 
de toda a colonização, poder-se-hia formar alli um 
nucleo colonial, aproveitando-se aquellas magnificas 
condições, e começar a cultura do trigo. 

Toco nesta idéa, porque tenho reflectido sobre 
isso, e me parece que a cultura do trigo, podendo ser 
feita por colonias, é por sua vez meio de attrahir a 
colonização, além de que as vantagens economicas 
são obvias; em geral estamos condemnados a importar 
do estrangeiro todos os generos que nosso paiz póde 
produzir. E' certo, porém, que a respeito deste e outros 
assumptos fallo, em uns já quasi desanimado, em 
outros sem esperança de ser attendido, em muitos 
completamente desilludido. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. diz – quando 
eu fôr governo. Eu não sou dos que pensam que a 
paixão do poder é uma paixão má, nem a qualifico de 
ultima enfermidade dos grandes espiritos, como dizia 
um politico muito sisudo e integro da Inglaterra; ao 
contrario creio que a paixão do poder ou do governo é 
uma paixão nobre quando não tem unicamente por alvo 
a ostentação dessas apparencias e o gozo dessas 
satisfações triviaes, que a tantos espiritos contentam. 
Quando ella é provocada pela aspiração de fazer o bem 
publico, torna-se a mais nobre e a mais elevada paixão. 
Si eu me achasse e, condições de ter essa ambição, de 
certo a teria; mas ellas me faltam, até porque sou um 
homem quasi abandonado pela saude. 

Nada, senhores, representa melhor uma 
situação, os seus intuitos, a grandeza ou pequenhez de 
seus planos do que um projecto de orçamento. E o que 
vemos no orçamento em discussão? Uma 
preoccupação demasiada dos pequenos córtes, a 
condemnação de toda despeza util e reproductiva, o 
abandono de serviços que para o Estado seriam muito 
importantes, o vacuo de idéas por toda a parte. E' com 
um orçamento nestas condições que vós, Srs. 
Ministros, tão capazes de ter e honra a nobre ambição 
do poder, quereis alcançar os beneficios que só podem 
conseguir os homens que, com vossas qualidades, 
tiveram a vontade firme 
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de fazer o nosso engrandecimento moral e material? 
UM SR. SENADOR: – E porque a comissão de 

orçamento concordou? 
O SR. JOÃO ALFREDO: – A commissão de 

orçamento não póde ter nenhuma responsabilidade. Eu, 
comquanto reconheça ao senado o direito, de que goza 
a camara alta da Inglaterra, o senado dos Estados-
Unidos, e que a nenhum outro senado se desconheceu, 
de elevar os creditos votados na camara dos 
deputados; todavia acho de muito bóa politica e boa 
pratica que a camara, e principalmente o senado, se 
conformem mais ou menos com as propostas do 
governo. (Apoiados.) E acho que seria para nós uma 
reforma digna de ser iniciada e mantida a que tirasse ao 
representante a faculdade de propôr despezas, ficando 
ella pertencendo só o governo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' a theoria 
menos liberal que tenho ouvido. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Essa theoria, que 
tanto espantou ao nobre senador, é pratica ingleza 
(apoiados), que a França republicana quer imitar. Si 
digo uma novidade aqui, na Inglaterra já é uma 
antiguidade, tão velha como a celebre canapé que 
Bocage cantou. 

Eis a razão por que não censuro a commissão 
de orçamento; ella tem necessidade de mais ou menos 
ater-se á proposta do governo, e conformar-se com as 
suas vistas; a cada um sua responsabilidade. Si o 
governo não tem grandes planos, si não indica os 
meios para realizal-os, e ahi é que está a grande 
habilidade dos estadistas, o que ha de fazer a 
commissão? Ella não tem a responsabilidade do 
governo. 

Nos tempos modernos offerece a Italia um bom 
exemplo para seguir-se. Oberada pelos encargos, que 
lhe deixou o seu trabalho de unificação, ainda assim 
não desnimou. Importantes obras publicas foram 
encetadas e concluidas, e hoje compensam 
amplamente os sacrificios que custaram. Este é o 
exemplo que eu desejaria ver seguido pelos estadistas 
de meu paiz. Colloquem-se os nobre ministros, a quem 
não faltam habilitações, na altura dos grandes politicos 
italianos. 

O mesmo exemplo nos offerece a França depois 
dos seus grandes desastres. 

Avante, Srs. Ministros, planos e coragem! 
Tenho concluido. (Muito bem.) 
O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Sr. presidente, 

considerando melhor a emenda que havia apresentado, 
venho pedir para retiral-a, afim de mandar uma outra 
que julgo estar mais de accôrdo com a autorização que 
tem o nobre ministro da agricultura. 

Ella encerra um pequeno melhoramento para 
uma parte da minha provincia. 

Conto que S. Ex. a tomará na devida 
consideração. 

Consultando o senado, consente na retirada. 

Valeu á mesa, foi lida, apoiada e posta em 
discussão a seguinte 

 
Sub-emenda 

 
«Depois da palavra – Sergipe – acrescente-se – 

Barra da Laguna e navegação do rio Tubarão, na 
provincia de Santa Catharina. – Barão da Laguna.» 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Sr. presidente, o senado estou certo 
que não relevaria o meu silencio depois do discurso 
proferido pelo meu distincto com provinciano. S. Ex. na 
discussão de hoje deu nova fórma a alguns pontos do 
seu primeiro discurso, e estes carecem de explicação 
de minha parte. 

O 1º ponto a que voltou o illustre senador foi 
ainda a reforma postal, que o governo realizou pelo 
decreto n. 7695 de 28 de Abril de 1880. 

S. Ex., insistindo na condemnação deste acto do 
governo, arguiu-nos, hoje por uma medida da qual não 
se havia occupado; refiro-me ao que diz respeito ás 
pequenas encommendas e amostras de mercadorias. 

Senhores, esta disposição é clara; não tem 
relação directamente com o serviço postal. 

A razão por que o governo julgou necessario 
modificar o que se achava estabelecido, não foi outra 
senão a immensa difficuldade que tem o correio 
brazileiro para transportar amostras e encommendas de 
grandes proporções. E tanto mais motivo tinha para 
assim proceder quanto occorre precisamente que as 
localidades, para as quaes essa amostras e 
encommendas eram remettidas em maior escala, 
estavam servidas por estradas de ferro. 

Não sei como o nobre senador quis applicar os 
principios que regulam o serviço postal a um transporte 
de encommendas pelo correio. 

Os correios, senhores, não foram instituidos para 
transporte de encommendas; este é mais um facilidade; 
mas essa facilidade está limitada ás condições em que 
o governo póde mandar correios para cada uma das 
localidades; e assim tambem as dimensões dessas 
encommendas. 

Mas, o nobre senador insistiu nesta medida, e 
arguiu o governo de Ter feito uma reforma anti-liberal, 
elevando consideralvelmente o preço dos diversos 
feitos pelo correio. 

Senhores, o nobre senador não se quis dar ao 
trabalho, com o espirito de justiça que eu lhe 
reconheço, de ler algumas dessas disposições, que 
prescrevem exactamente aquillo a que pareceu referir-
se o nobre senador. 

E' assim, Sr. presidente, que a disposição 
primeira do decreto, como já se disse nesta casa, que 
se occupou dos bilhetes postaes, propocionou uma 
consideravel facilidade diminuindo de mais de 50% o 
porte das cartas para o exterior, e de 50% para o 
interior do paiz. 

O Sr. João Alfredo dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Em seguida, Sr. presidente, ainda ha 
vantagem da uniformidade obtida com a Segunda 
alteração que eleva a 15 grammas ou fracção de 15 gr. 
O porte actual das participa- 
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ções de casamentos, de nascimentos, de enterros, etc. 
Pagavam 50 réis por 15 grammas os autos e mais 
papeis forenses, e hoje pagam 100 réis por 50 
grammas. 

Revogou-se a progressão estabelecida nos arts. 
11 e 16 do regulamento. Consistia, senhores, em exigir 
proporcionalmente tanto mais porte, quanto maior fosse 
o peso da carta. 

Finalmente, o valor dos vales postaes, que sendo 
de 100$, a reforma elevou a 300$, não podendo fazer 
mais porque as condições das diversas agencias de 
correio não o permittiam. 

Esquecendo, pois, todas estas vantagens o 
illustrado senador por minha provincia censurou o 
governo, porque? Por Ter creado alguns estorvos muito 
insignificantes ao transporte de encommendas e 
amostras de mercadorias pelo correio, que não tem por 
fim fazer semelhantes transportes. A facilidade que 
póde causar era dispensada, porque todas as estradas 
de ferro transportam essas encommendas. 

Senhores, eu não disse nesta casa que era 
infeso ao melhoramento dos portos por conta do 
Estado. Achei, e parece que commigo pensarão quasi 
todos os nobres senadores, que o estado actual das 
finanças do Imperio, não comporta grandes despezas 
para este serviço; e acrescentei que as pequenas 
consignações traziam como resultado que esta obra só 
se poderia realizar em 15 ou 16 annos. 

Mas, entende o nobre senador que esta minha 
resposta significa o abandono completo da idéa. Devo 
dizer-lhe que me faz injustiça. 

Si porventura o senado não approvar a idéa que 
se acha consignada no projecto de orçamento para 
realizar o melhoramento dos portos por emprezas 
particulares, mediante a percepção de taxas de 
ancoragem, pharóes e outras, é meu pensamento, Sr. 
presidente, em qualquer opportunidade, si ainda fôr 
ministro no proximo exercicio, e si a condições do paiz 
o permittirem, propôr ao parlamento uma somma nunca 
inferior a 500:000$ annuaes, para o melhoramento do 
porto de Pernambuco. Por esta fórma haverá uma 
quantia não pequena para emprehender-se um 
melhoramento no qual se terá de despender ainda, na 
parte limitada do aucoradouro, somma procede, quem 
se expressa por esta fórma, póde crer-se que queira 
abandonar o melhoramento do porto de Pernambuco, 
sendo aliás certo de que semelhante obra não é tão 
urgente que deva ser decretada neste exercicio? 

A parte do discurso do nobre senador que 
principalmente levou-me a pedir a palavra para 
responder, é a que diz respeito ás obras do 
prolongamento da estrada de ferro de Pernambuco. 

Sr. presidente, perguntou-me o nobre senador si 
eu, ao assumir a administração da pasta da agricultura, 
tinha dito ao engenheiro em chefe da estrada de ferro 
de Pernambuco que não estava disposto a entreter a 
fórma de administração seguida pelo meu antecessor, 
nos negocios daquella estrada. 

Sr. presidente, o actual engenheiro em chefe do 
prolongamento da estrada de ferro de Pernambuco, foi 
um ajudante; conhece perfeita- 

mente o meu systema de administrar; sabe que eu sou 
incapaz de transigir com a mais insiguificante 
condescendencia. Eu não precisava dirigir-lhe um 
officio desta natureza, inconveniente, como queria o 
nobre senador que eu dirigisse. Daria prova de pouco 
criterio, si assim procedesse. Mas saiba o nobre 
senador que as cartas que este engenheiro tem 
recebido de mim, recommendei-lhe sempre o mais 
severo cumprimento de seus deveres; e elle sabe que 
eu o condemnaria, qualquer que fosse a 
condescendencia que praticasse no desempenho de 
suas obrigações. 

Perguntou o nobre senador si eu tinha respeito 
tão superticioso pelas decisões de meu digno 
antecessor, ao ponto de não querer revogal-as. 

Senhores, é preciso que estes factos sejam 
perfeitamente elucidados; que o paiz inteiro saiba qual 
póde ou deve ser o meu procedimento em materia de 
tal ordem. 

Vejamos de que natureza são as decisões do 
meu antecessor acerca das quaes o nobre senador fez-
me a injustiça de dizer que eu não tinha advertido de 
sua inconveniencia. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Perdôe-me, não 
disse isto. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu tomei nota do que V. Ex. disse, 
appello para o senado, si não houve quem entendesse 
como eu. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Eu dizia que si V. Ex. 
désse as razões por que revogava a ordem, elle havia 
de aceitar. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Sr. presidente, a principal decisão do 
meu illustre antecessor que na minha opinião, embora 
respeite completamente as sua intenções, prejudicou 
de um modo consideravel o thesouro, foi a que se 
referiu ao transporte do material metalico que mandou 
pagar, como si fôra obra executada. 

Esse transporte se fez na sua totalidade ou quasi 
totalidade. Trata-se de um serviço que já está 
executado, tendo sido o honrado senador o primeiro a 
denunciar ao senado que se tinha mandado pagar ao 
empreiteiro quantia superior a 800:00 $000. 

O que poderia eu hoje fazer a este respeito? 
Mandar que o empreiteiro restituisse essa quantia? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não foi isto o que eu 
disse. 

O SR. JUNQUEIRA E OUTROS SENADORES: 
– Mais de 800:000$000. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Eu estou analysando cada uma das 
proposições do nobre senador; aceito qualquer 
rectificação que S. Ex. queira fazer. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O que eu disse foi 
que o engenheiro fiscal está autorizado indicar as obras 
que primeiro se devam fazer. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Este é outro ponto do que tratarei, 
quando me occupar com a observancia do contrato. V. 
Ex. disse que eu tinha espirito su- 
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persticioso pelas decisões do meu digno antecessor: eu 
estou mostrando quaes foram essas decisões e as 
razões por que não as revoguei. Como pretendo tratar 
de tudo, principio pela parte referente ao material 
metallico. 

O meu digno antecessor decidiu que, logo que 
esse material fosse transportado na parte em trafego da 
estrada de ferro, se pagasse a importancia do 
transporte, como si fosse obra feita; apenas se reservou 
a somma de 10% correspondente á caução exigida 
para taes obras. Essa decisão foi sempre muito 
impugnada por mim. 

O SR. JUNQUEIRA: – E pelo transporte se 
pagou mais de 800:000$000? 

(Ha outros apartes.) 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – O nobre senador por Pernambuco 
referiu-se á somma de mais de 800:000$000. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. sabe disso 
mais do que eu. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O que se mandou pagar consta da 
secretaria; não tenho presente o algarismo exacto. Mas, 
seja quanto fôr, a decisão foi prejudicial ao thesouro. 

O SR. JUNQUEIRA: – O estado foi lesado em 
mais de 800:000$000. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): Eu não podia approvar um acto que 
sempre condmnei, dando pareceres contrarios. Igual 
medida se pretendeu para a estrada de ferro da Bahia, 
mas não foi deferida. 

(Continua os apartes.) 
O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. podia 

estabelecer uma regra para os transporte que 
subsequentemente se fizessem. 

O SR BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – De certo. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Já o mandou fazer? 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Nenhum pagamento de transporte foi 
ainda por mim ordenado. 

Eu tenho a meu favor a opinião do nobre 
senador a este respeito; mas a decisão que affecta 
contratos não póde ser tomada de uma maneira 
absoluta; me parece que, tendo um ministro da 
agricultura dado uma decisão neste sentido, estando já 
effctuados esses transportes, e importando a decisão 
interpretação do contrato, eu só tinha o direito de fazer 
que se realizasse a restituição, si os transportes não se 
tivessem effectuado. Mas effectuaram-se, embora 
sobre uma parte insignificante, e todo o material está 
entregue; apenas uma parte tem de ser remettida para 
a linha de Caruarú. 

Portanto, vê o nobre senador que não só eu 
tinha opinião feita, como não podia com a facilidade que 
pareceu a S. Ex. revogar uma decisão que importava a 
interpretação de uma clausula do contrato. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Eu não disse que V. 
Ex. mandasse restituir, mas que se procedesse 
regularmente nos seguintes transportes. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Consultei a secção do conselho de 
estado sobre assumpto identico, para saber si, 
interpretando essas decisões, posso revogal-as. Não 
devo dar passos precipitados em semelhante 
assumpto, para não arriscar-me a ferir uma parte 
integrante dos contratos. 

Vejamos as outras decisões do meu digno 
antecessor que não revoguei, e pelas quaes, segundo o 
nobre senador, tive supersticioso respeito. 

A outra decisão se refere a dormentes. Foram 
esses dormente entregues e pagos. O que poderia eu 
fazer contra isso? 

Em terceiro logar houve uma decisão, em virtude 
de recurso para o conselho de Estado, que interpretou 
um clausula do contrato, a saber: si o engenheiro em 
chefe tinha o direito de designar certas obras para 
serem executadas. 

Finalmente houve ainda um decisão proferida 
pelo illustrado Sr. Thomaz Coelho, a qual foi 
posteriormente revogada. 

O SR. CORREIA: – Foi o Sr. Thomaz Coelho 
quem revogou o seu acto? 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Não. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O Sr. Thomaz 
Coelho decidiu de um modo; o Sr. Sinimbú decidiu de 
um modo differente. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Na fórma do contrato houve recurso de 
decisão do Sr. Thomaz Coelho para o proprio ministro 
da agricultura; essa decisão foi revogada pelo Sr. 
Sinimbú. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Quanto ao ponto em 
questão dizia eu que a decisão do Sr. Thomaz Coelho 
foi revogada pelo Sr. Sinimbú. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Quanto ao transporte do material não 
houve revogação. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Uma declaração de 
aviso. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Explico o que houve. O Sr. conselheiro 
Thomaz Coelho deu uma decisão mandando conceder 
por equidade uma parte desse transporte, que na minha 
opinião só devia ser pago quando o material chegasse 
ao logar do emprego; essa parte é que foi extensiva á 
totalidade, menos 10% de caução, pelo meu ultimo 
antecessor. Houve revogações, mas neste caso 
ampliou-se o favor, interpretando-se o contrato; 
considerou-se o transporte do material metallico como 
obra feita, embora esse material não tivesse chegado 
ao logar do emprego; houve adiantamento de dinheiro. 

SR. CORREIA: – E' uma interpretação como 
outras. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Está claro. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Como outras? 
O SR. CORREIA: – Essa ampliação. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Não estou dizendo o contrario. 
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O SR. JOÃO ALFREDO: A decisão do Sr. Thomaz 
Coelho é de 31 de Dezembro de 1877. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Relativa a que? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Ao transporte de 
material metallico. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O que diz essa decisão? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mandou pagar por 
equidade uma parte correspondente ao transporte feito. 

O SR. DIOGO VELHO: – A decisão do Sr. Thomaz 
é por equidade, que é cousa diversa, e sómente um parte. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – foi o que eu disse. O Sr. conselheiro 
Sinimbú, interpretando o contrato, declarou que esse 
transporte de material se achava nas mesmas condições 
que a construcção de obras e que portanto se devia pagar 
a totalidade, menos a caução de 10%. A minha divergencia 
consiste em que os 30% por toneladas só deviam ser 
pagos, e foi isto o que se entendeu quando se redigiu o 
contrato, depois que o material chagasse ao logar que, 
constando-se esse preço em 50$ por tonelada. Entretanto, 
elles foram pagos quando apenas se havia percorrido a 
parte em trafego da estrada, pagando pouco mais de 7$ 
por tonelada e quando havia mais de 200 kilometros a 
percorrer. 

Sr. presidente, o nobre senador pela minha 
provincia fez uma allusão  que não posso deixar de 
levantar. S. Ex. perguntou si eu havia declarado ao 
engenheiro em chefe que a substituição de um interessado 
por outro não mudava o meu procedimento. 

Senhores, em primeiro logar sou completamente 
indifferente aos interessados, quaesquer que sejam. Não 
sei si na estrada de ferro de Pernambuco ha interessados 
desta ou daquella natureza; quaesquer que sejam, só vejo 
empreiteiros, diante dos quaes cumpro o meu dever. Si 
meu illustrado comprovinciano sabe de algum facto em 
contrario, de novo lhe peço a fineza de o dizer. Eu não 
tinha que declarar ao engenheiro em chefe que a 
substituição de um interessado por outro não mudava meu 
procedimento, porque não sei quaes são esses 
interessados. 

Tenho noticia de que uma pessoa de minhas 
relações é interessadas nessa estrada, e tenho-a ha muito 
poucos dias, fique o nobre senador certo disso. Nesta casa 
alguem que me está ouvindo fóra do recinto foi testemunha 
da sorpreza que manifestei quando soube do facto, por 
ignoral-o inteiramente. 

Mas declaro que, seja interessado esse cavalheiro, 
ou qualquer outro, o melhor dos meus amigos, sempre hei 
de cumprir com rectidão os meus deveres. (Apoiados.) 
Tenho declarado isso em cartas particulares ao engenheiro 
em chefe, sem alludir a este ou áquelle individuo porque, 
desde que um cidadão não se apresenta ostensivamente 
como interessado 

em uma empreza, não tenho o direito de publicar o seu 
nome. 

Fique tranquillo o nobre senador e estou certo de 
que me fará esta justiça; fosse o interessado meu parente, 
meu proprio pai, eu dar-me-hia por suspeito, mas não 
faltaria ao meu dever; em toda minha vida tenho dado 
provas desse procedimento. (Muitos apoiados.) 

Senhores, eu não duvidei das informações 
ministradas pelo nobre senador, nem tão pouco deixei de 
tomal-as na devida consideração. 

A casa sabe, e aqui têm assento muitos ex-
ministros que o attestam, que um ministro de Estado, 
desde que tem um engenheiro em chefe de uma obra, só 
vê pelos olhos desse engenheiro, nem póde deixar de 
confiar em suas informações. O que fiz? Tendo de justificar 
os actos do engenheiro, referi-me a suas informações 
officiaes. Outras não tenho; mas ainda hoje no Diario 
Official dei prova de que immediatamente respeitei a 
palavra do nobre senador. Creio que S. Ex. devia Ter visto 
que acabo de dirigir ao engenheiro em chefe da estrada de 
Pernambuco o seguinte aviso (lê): 

«Gabinete.– Ministerio da agricultura, commercio e 
obras publicas.– Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 1880. 

«Por pccasião de discutir-se no senado o 
orçamento do ministerio da agricultura, graves censuras se 
fizeram á direcção technica e administrativa das obras do 
prolongamento da estrada de ferro do recife ao S. 
Francisco.» 

«D'entre as accusações sobresahem o 
retardamento das obras, a condescendencia do 
engenheiro em chefe com o empreiteiro, permittindo que 
este execute de preferencia obras faceis, o exagerado 
recebimento de dormentes, a falta de abrigo para o 
material metallico, o grande prejuizo que o transporte 
desse material tem causado ao thesouro pelos 
adiantamentos feitos, a demora na construcção de pontes 
provisorias, o excessivo pessoal da administração por 
parte do Estado, a mantença de verdadeiras sinccuras e 
outos factos. 

«Inteirando-se Vm. De tudo que nessa discussão foi 
referido, e não obstante as explicações, por mim dadas em 
virtude das informações, por mim dadas em virtude das 
informações officiaes recebidas, haja Vm.de remetter a 
este ministerio a defesa ou explicação dos factos arguidos, 
a qual será publicada integramente; e deverá servir de 
base a qualquer ulterior deliberação do governo.» 

«Outrosim, Vm. Citará na sua exposição as ordens 
em virtude das quaes tiver procedido, caso não se trate de 
acto proprio e de sua exclusiva responsabilidade.» 

«Deus guarde a Vm.– M. de Buarque de Macedo.– 
Sr. engenheiro em chefe do prolongamento da estrada de 
ferro do Recife ao S. Francisco.» 

Quem assim procede immediatamente depois do 
discurso do nobre senador, porque este aviso foi expedido 
hontem ás 11 horas da noite, não quer senão chagar ao 
conhecimento da verdade, e, Sr. presidente, não obstante 
esse aviso, garanto ao nobre senador que vou incumbir o 
presidente da provincia de escolher os homens mais 
competentes e porventura mais imparciaes para o nobre 
senador, afim de que digam quem tem razão, si o ministro 
da agricultura, si S. 
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Ex. nas arguições que fez. Fique o nobre senador certo 
de que não hei de poupar ao engenheiro em chefe da 
estrada de ferro de Pernambuco. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Perdôe-me, quem 
está em divergencia sou eu com V. Ex., porque o que 
eu disse V. Ex. sabia. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – O que sabia? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O modo por que o 
contrato foi executado. V. Ex. sabia perfeitamente e 
pensava como eu. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – E' outra questão, sobre que vou fallar. 

Primeiramente o nobre senador referiu-se a um 
dos pontos a que alludi – a preferencia que se dava 
para o empreiteiro construir obras faceis. E' possivel 
que assim seja, mas o engenheiro em chefe contesta, 
declarou no documento, que hontem li aqui, que tem 
dado ao empreiteiro todas as obras que em seu parecer 
se devem executar e que não são as mais faceis. 

Emfim, é um ponto a averiguar. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Póde ser que nestes 

dous mezes tenha feito isso. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO: – Disse o 

nobre senador que a clausula do contrato que dava ao 
engenheiro em chefe o direito de indicar as obras que 
se tinham de construir, foi revogada. Essa clausula do 
contrato não foi revogada. O digno ex-engenheiro em 
chefe daquella estrada, o Sr. Ewbank, interpretando 
devidamente o contrato, julgou-se com o direito de 
indicar as obras que deviam ser executadas qualquer 
que fosse o ponto em que isto devesse ter logar. Essa 
clausula do contrato foi entendida pelo meu antecessor 
de conformidade, creio eu, com uma resolução de 
consulta, de modo que este direito só poderá ser 
executado dentro de um certo limite e em uma extensão 
não me recordo agora si de um, dous ou tres 
kilometros, ou si uma legua e não indistinctamente. Mas 
eu entendo a clausula do mesmo modo como entendeu 
o nobre senador, e não me consta que o engenheiro em 
chefe actual tenha aberto mão desse seu direito. A 
razão que elle dá na communicação que aqui li, de não 
haver exigido do empreiteiro a construcção de certas 
obras, foi pela limitação do credito. Si este facto ainda 
não é verdadeiro, si o engenheiro não me disse a 
verdade, é que o inquerito e as informações que pedi 
hão de esclarecer. 

Sr. presidente, é exacto que a despeza do 
pessoal se tem elevado a 200 ou a 200 e poucos 
contos. Mas, Sr. presidente, o illustrado senador serve-
se constantemente de uma phrase que realmente faz 
acreditar que esta despeza é exagerada, isto é, que o 
pessoal fiscalisa as obras. Não, Sr. presidente, esse 
pessoal não fiscalisa só as obras, esse pessoal dirige, 
projecta, construe as obras; esse pessoal é que é a 
parte technica da administração, é que faz os estudos, 
estabelece o traçado, é emfim o que tem todos os 
elementos para dirigir a construcção. O empreiteiro não 
é mais 

do que a parte material, sem nenhum elemento de 
sciencia, que executa o trabalho. 

Nestas condições todos os que são engenheiros 
e sabem quaes as necessidades de construcção das 
estradas de ferro, hão de ver que o pessoal não se 
póde em rigor dizer que seja exagerado. Póde ser que 
o seja em um ou outro ponto, talvez haja quem possa 
ser dispensado; é muito possivel que em uma 
administração de tal ordem o ministro, na distancia em 
que se acha, não esteja habilitado a avaliar si ha cinco 
ou mais empregados de sobra. 

Mais isto mesmo o inquerito virá denunciar. 
O que porém é claro, é que o pessoal não 

fiscalisa somente, estuda, projecta e construe. 
Ainda ha pouco referiu-se o nobre senador ao 

augmento do pessoal, por havel-o pedido o engenheiro. 
A razão é simples. A linha estava estudada até 
Garanhuns; e houve necessidade de estudar a nova 
linha para Caruarú. O pessoal, que estava empregado 
na construcção da parte da linha para S. Francisco, não 
podia ser todo distrahido d'alli para vir fazer os estudos 
da Victoria e d'ahi por diante, como se projectára; 
conseguintemente, teve de ser augmentado. 

Confesso ao nobre senador que desde que um 
engenheiro em chefe de minha confiança officia-me 
dizendo que precisa de mais dous ou tres engenheiros 
desta categoria para fazer taes e taes trabalhos, não 
me julgo, Sr. presidente, apezar de ser profissional, não 
me julgo competente para dizer: não vos concedo este 
accrescimo de pessoal porque não careceis delle. O 
nobre senador, si estivesse na minha posição, faria o 
mesmo, não poderia deixar de louvar-se nas 
informações. 

E nem eu tinha informação de que o pessoal era 
sufficiente. Ao nobre senador pareceu exagerado esse 
pessoal. Pois bem, tiraremos a limpo o facto, e si 
reconhecer que é superfino farei immediatamente 
dispensal-o. 

Sr. presidente, o nobre senador referiu-se ao 
engenheiro fiscal da estrada de ferro da Bahia com 
muito justos louvores. Nesta questão de material, elle 
fez o que tambem fez o engenheiro em chefe do 
prolongamento da estrada de ferro de Pernambuco, 
observou... 

O Sr. João Alfredo dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – A decisão dada para a estrada de ferro 
da Bahia foi exactamente a mesma, dada para a de 
Pernambuco, a respeito da qual o meu parecer foi 
tambem contrario. 

O engenheiro em chefe da estrada da Bahia 
reflexionou sobre esta decisão, e é verdade o que disse 
o nobre senador, decisão, que não foi cumprida. Ainda 
hoje pende de reclamação, reclamação que já foi por 
mim indeferida. E' sabido que empreiteiro tem 
procurado obter nova decisão desse negocio; mas eu já 
declarei positivamente que sempre mantive e mantenho 
a decisão que dei sobre este assumpto, e sabem disto 
os meus collegas a cujo conhecimento levei o referido 
facto. 

O SR. JUNQUEIRA: – Então ha dous direitos; 
um para Pernambuco e outro para Bahia? 
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O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Nada tenho com esta questão de dous 
direitos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas o governo não 
morre. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Ha uma decisão dada, cumprida e 
completa para a estrada de ferro Pernambuco, e outra 
pendente para a estrada de ferro da Bahia, que me diz 
respeito e que tenho de cumprir. 

O SR. DIOGO VELHO: – Quem julgou a 
questão foram os engenheiros fiscaes, não foi o 
governo: onde houve resistencia do engenheiro, o 
serviço não se executou, onde não houve executou-se. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Houve tambem resistencia em 
Pernambuco, com a differença de que, com relação a 
Pernambuco, essa resistencia não produziu os seus 
effeitos. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Com relação á de Pernambuco esta 
questão não depende mais do ministro da agricultura, 
mas a respeito da Bahia eu mantive a decisão de não 
se conceder semelhante favor. 

O Sr. Diogo Velho dá um aparte. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Não, senhor, não foram expedidas. Os 
empreiteiros da estrada de ferro da Bahia, tendo 
conhecimento da decisão dada para a de Pernambuco, 
requereram ao governo que lhes fizesse a mesma 
concessão. A concessão foi feita, e, sobre reflexão do 
engenheiro em chefe da Bahia, reflexão que foi a 
mesma feita para a de Pernambuco, não foi cumprida 
e não o será. 

O SR. DIOGO VELHO: – E' um ponto a 
esclarecer. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Nada mais tenho a dizer sobre este 
ponto. Acrescentarei apenas que a respeito da estrada 
de ferro de Pernambuco, aquillo que ainda depender 
de mim ha de se fazer de conformidade com o que 
opinei com relação á da Bahia. Si, porém, o conselho 
de estado entender que posso mandar restituir a 
importancia dos dinheiros adiantados hei de ordenar a 
restituição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado; é o 
que deve fazer. 

O SR. CORREIA: – Senão ha de mandar pagar 
no mesmo sentido á da Bahia. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Isto não mando, perdôe-me V. Ex., não 
mando porque não ha decisão acabada. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
(Crusam-se diversos apartes. O Sr. presidente 

reclama reiteradas vezes a attenção.) 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Foi este o espirito do contrato: pagar o 
material quando chegasse ao logar do emprego. Si 
não fosse isto, o preço de 50$000 por tonelada seria 
uma exageração. 

(Continuam os apartes e o Sr. presidente torna 
a reclamar a attenção.) 

Sr. presidente, devo ainda dar ao nobre senador 
pela minha provincia uma prova de que suas 
observações não foram por mim desprezadas. 

S. Ex. voltou á questão do traçado da estrada 
de ferro do Limoeiro e disse que eu, conhecedor da 
provincia, como era S. Ex., não devia hesitar em 
aceitar suas observações. 

Eu aceito as observações do nobre senador; 
mas na posição, em que me acho, S. Ex. procederia 
igualmente pela fórma por que procedi: não resolveria 
uma questão de tanta magnitude como essa da 
mudança do traçado de uma estrada de ferro 
contratada com uma empreza estrangeira, sem achar-
se premunido de todos os elementos que o 
habilitassem a resolver a questão. 

Foi exactamente o que fiz, dirigindo em data de 
hontem este aviso ao presidente daquella provincia: 

«Ministerio da agricultura, commercio e obras 
publicas. Gabinete. – Rio de Janeiro, 15 de Setembro 
de 1880.» 

«Illm. e Exm. Sr. – Tendo-se suscitado no 
senado a idéa de alterar o traçado da estrada de ferro 
a cargo da «Great Western of Brazil Railway 
Company», no sentido de desvial-o para a villa do Bom 
Jardim ou para ponto que lhe seja proximo, sirva-se V. 
Ex. de informar com o que lhe occorrer sobre este 
assumpto.» 

«Em sua informação V. Ex. terá em vista os 
seguintes pontos:» 

«1º Comparação dos dous traçados sobre o 
ponto de vista technico, economico e financeiro;» 

«2º Vantagens que da mudança possam 
resultar para a provincia e para os interesses locaes;» 

«3º Opinião do engenheiro fiscal do governo, do 
superintendente e engenheiro em chefe da 
companhia;» 

«4º Annuencia da companhia, para o caso de 
assentir o governo na mudança.» 

«Deus guarde a V. Ex. – M. Buarque de 
Macedo. – Sr. presidente da provincia de 
Pernambuco.» 

Vê o nobre senador que eu não podia ser mais 
pressuroso do que fui. Tendo S. Ex. hontem se 
occupado do assumpto, hontem mesmo expedi este 
aviso. 

Resolver a questão sem essas informações, me 
é inteiramente impossivel, arriscar-me-hia a tomar uma 
deliberação precipitada, a receber uma representação 
ou protesto por parte da companhia. 

Si effectivamente os dados que solicitei me 
forem enviados com urgencia, e confirmarem a opinião 
do nobre senador, não terei a menor duvida em propor 
á companhia a mudança da linha do Limoeiro para o 
Bom Jardim. 

Senhores, eu vejo que o senado tem 
necessidade e deseja acabar esta discussão. Poderia 
ainda entrar em algumas considerações a respeito do 
que disse o illustrado senador pela minha provincia, 
tratando do systema do colonisação do 
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governo. Mas tenho fallado tantas vezes sobre este 
assumpto, tenho externado o meu pensamento em 
tantas occasiões, declarando que o governo não se 
propoz a prohibição da fundação de colonias do 
Estado, que não pretende abandonar os colonos pelas 
ruas da cidade, que ha de limitar-se a proporcionar-
lhes os recursos absolutamente indispensaveis até que 
o systema adoptado seja efficaz; tenho dito tudo isto á 
saciedade, que julgo que o meu illustre 
comprovinciano me ha de dispensar de voltar a discutir 
os negocios de colonisação. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Com tanto 
que não se esqueça do prolongamento da estrada de 
ferro da Bahia. 

A discussão ficou encerrada por falta de numero 
para votar-se. 

Entrou em 2ª discussão, a qual ficou pelo 
mesmo motivo encerrada, a emenda additiva 
apresentada pelo Sr. Barão de Cotegipe. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com que fôra recebido 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA GUERRA 

 
Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara 
dos deputados, fixando as despezas do ministerio da 
guerra. 

Não havendo quem sobre ella pedisse a 
palavra, ficou a discussão encerrada por falta de 
numero para votar-se. 

 
UMA POSTURA DA ILLMA. CAMARA MUNICIPAL 

 
Entrou em 2ª discussão o projecto do senado 

letra C, de 1879, approvando uma postura da Illma. 
camara municipal da côrte. 

O Sr. Correia diz que, sendo o projecto que 
approva a postura da iniciativa do nobre senador pela 
provincia do Amazonas, entra em duvida si a 
proposição póde ter começo no senado, que tão já 
aventada quando o nobre presidente do gabinete 5 de 
Janeiro julgou dever apresentar o requerimento de 
adiamento approvado na sessão de 13 de Março do 
anno passado. Tinham de dar parecer sobre o 
assumpto as honradas commissões de legislação e 
saude publica. Mas, requerendo-se urgencia para 
entrar em discussão a proposição independentemente 
do parecer das commissões, necessario é que o 
senado decida si em materia de posturas municipaes 
póde se prescindir das formulas até hoje observadas. 

A primeira condição, para que se possa adoptar 
medida de legislação municipal, é a proposta da 
camara, a postura por ella votada. 

Manda a lei que, votada a postura pela 
municipalidade, seja remettida aos presidentes nas 
provincias e ao ministro do imperio na côrte. Si a 
assembléa geral ou a provincial não se achar reunida, 
o ministro do imperio na côrte e os 

presidentes nas provincias podem mandal-as executar 
provisoriamente, julgando-as dignas de immediata 
execução. 

Estando reunida a assembléa, submette-se a 
postura á approvação do poder legislativo. 

No caso de que se trata o ministro do imperio 
dirigiu-se a camara dos deputados, da qual está 
dependente a postura de que se trata. 

Ella póde amanhã tratar do assumpto; e então 
poderão camara e senado occupar-se ao mesmo 
tempo de materia identica? 

O costume nestes casos é esperar o senado 
pela decisão da camara dos deputados. 

O orador não se anima ainda a sustentar 
positivamente que o senado não póde proceder pela 
maneira que está indicando: chamando a sua postura 
que depende de approvação legislativa e 
apresentando uma resolução para approval-a. 

Pela lembrança que tem da discussão havida 
sobre esta proposição, parece-lhe que o presidente do 
conselho do gabinete passado laborava em duvida 
quanto á regularidade do senado tratar de uma postura 
municipal que se acha, e virtude de acto do governo, 
sujeita á approvação da camara dos deputados e 
assim deliberar antes daquella camara. 

Não sabe como pensa o actual presidente do 
conselho; não sabe si tem as mesmas duvidas em que 
pareceu achar-se o ministerio de 5 de Janeiro. Em 
todo o caso, parece-lhe que ha alguma incongruencia 
em estar o senado tratando, por iniciativa de um dos 
seus membros, de materias de que a camara dos 
deputados pôde occupar-se na mesma occasião para 
attender a uma requisição do governo. 

O nobre ministro da agricultura lamentou na 
discussão a falta na legislação municipal de uma 
medida, como a de que se trata, que julga será de 
muito proveito para a salubridade publica. 

Mas em mão do governo estava o ter dado 
andamento á postura que se acha dependente da 
approvação da camara dos deputados, afim de ser 
remettida ao senado, e este deliberar sobre a materia 
como entendesse. 

Quem sabe si o nobre ministro não se acha 
animado do desejo de levar o assumpto á camara dos 
deputados, agora que está desembaraçado de serviço 
urgente? 

E que adianta para adopção da medida, de que 
se trata, o facto de anticipar o senado a sua 
deliberação, em risco de ser julgada menos regular? 

Muitas são as posturas da camara municipal da 
côrte remettidas pelo ministerio do imperio á camara 
dos deputados para serem ou não approvadas; e não 
lhe consta que o senado tenha destacado nenhuma do 
exame daquella camara. 

Ainda não se manifestou o juizo da camara, 
nem se sabe si o governo desejar dar andamento ao 
assumpto, que interessa á saude publica, e si julga 
que a postura deve ser primeiramente approvada pela 
mesma camara. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Apoiado. 

O SR. CORREIA: – O aparte do nobre 
presidente do conselho significa que S. Ex. entende 
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que o senado deve aguardar a decisão da camara para 
deliberar. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Do 
contrario exerceria attribuição que não é sua, a iniciativa é 
da camara. 

O SR. CORREIA: – E' da camara municipal, que 
approvou a postura e submetteu-a á apreciação do 
governo, o qual, estando aberta a assembléa geral, 
transmittiu-a á camara dos deputados, seguindo os 
precedentes. 

A minha duvida é si póde o senado tomar a si a 
approvação da postura antes da camara dos deputados, á 
qual foi remettida pelo governo. A approvação pelo 
senado estabeleceria um precedente novo. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O 
projecto foi o meio que teve o seu autor, segundo creio, 
para activar uma decisão. 

O SR. CORREIA: – O que se deve de fazer 
presentemente? Está certo que algum dos nobres 
ministros tomará a palavra para indicar o procedimento 
que julgar mais acertado. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Deve-se 
rejeitar ou... 

O SR. CORREIA: – Rejeitar, prejudicaria o 
andamento do negocio, si fôr sujeito á deliberação da 
camara dos deputados. Não creio que seja esse meio o 
mais util. 

Si o nobre ministro da agricultura julga que convem 
a postura que prohibe excavações nas ruas nos mezes 
em que mais se faz sentir o rigor do verão, deve promover 
a sua adopção na camara dos deputados. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Mas esta postura não 
foi approvada provisoriamente pelo governo? 

O SR. CORREIA: – Si o tivesse sido, della não 
tratariamos agora. O nobre senador pelo Amazonas, 
quando requereu urgencia para discussão da postura, 
declarou que o Sr. ex-ministro do imperio Leoncio de 
Carvalho tinha sujeitado a postura á deliberação da 
assembléa geral. 

Ordinariamente sobre as posturas a que o governo 
concede approvação provisoria a camara dos deputados 
não costuma manifestar-se, salvo quando discorda do 
acto do governo, pois que a postura approvada pelo 
governo vigora emquanto deliberação em contrario não é 
tomada pelo poder legislativo. 

Si a camara dos deputados entende que a postura 
foi bem approvada, costuma não preterir outros trabalhos 
com a approvação definitiva. Mas o caso presente é outro: 
a postura não póde ser executada sem que o poder 
legislativo se pronuncie, porque o governo, estando 
aberta a assembléa geral, não póde deixar de submetter-
lhe as posturas. Sua attribuição de approvar 
provisoriamente não póde ser exercida senão quando a 
assembléa geral não se acha reunida. 

O alvitre, pois, lembrado pelo nobre ministro da 
justiça de rejeitar-se a proposição póde offerecer 
difficuldade regimental para de novo tratar-se da 
approvação da postura si a camara dos deputado enviar 
ao senado resolução nesse sentido. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Apenas 
disse que havia dous meios. 

O Sr. Correia diz ainda que si o governo entende 
que deve insistir para que haja approvação legislativa 
antes de encerrar-se a presente sessão, crê que se deve 
appellar para outro alvitre que o nobre ministro da justiça 
quiz suggerir, mas que ainda não apontou. 

Si S. Ex. reserva a indicação desse segundo meio, 
a que entende que o senado póde soccorrer-se, para 
quando tomar a palavra, respeitará esse desejo do nobre 
ministro. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não pretendemos tomar a palavra. 

O SR. CORREIA: – O nobre ministro da justiça 
disse que havia para o senado dous expedientes: ou 
rejeitar ou... e parou. 

Por seu lado, fez algumas observações sobre o 
primeiro expediente e esperava pelo segundo. Esse 
expediente serve, parece-lhe, para conciliar tudo. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – V. Ex. 
poderá prestar esse serviço, o adiamento, já não ao 
ministerio... 

O SR. CORREIA: – Si fôr ao ministerio, é quasi 
certo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não tem dado provas disso, nenhuma. 

O SR. CORREIA: – Eis ahi o que são injustiças! 
Um senador que anda catando motivos para elogiar o 
governo; um senador que, mal apparece uma providencia 
que elle julga digna de approvação, tendo de occupar a 
tribuna, começa por ahi... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E 
as accusações por presumpção? 

O SR. CORREIA: – Accusação por presumpção 
não tem noticia de havel-a feito. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O que deixamos ahi de 
facto reaes! 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Apuram 
tudo, não lhes passa camarão pela malha. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E 
aquellas accusações que V. Ex. fez, fundando-se em 
cartas de Goyaz? 

O SR. CORREIA: – E' um serviço, como tem sido 
em outras occasiões reconhecido, trazer ao conhecimento 
do governo factos que elle deve examinar, para proceder 
de accôrdo com a responsabilidade de seu cargo, no caso 
de reconhecer que são verdadeiros. Traz as cartas 
inteiras e os nomes das pessoas que lhe referem os 
factos, indagando primeiro si são pessoas cuja affirmativa 
justifique o occupar-se o senado com o assumpto. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 
tom é sempre accusatorio. 

O Sr. Correia anda suspeitando muito desse tom, 
porque emfim os nobres ministros, não podendo achar em 
suas expressões cousa que os leve a tornar as suas 
palavras suspeitas, de prevenção dizem: «E' o tom.» Já o 
Sr. ministro da justiça recorreu a isso, e o orador esperava 
que o nobre presidente do conselho, apezar de ser 
ministro da fazenda, lhe fizesse mais justiça. 
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O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Já vê que 
somos justos ambos. 

O Sr. Correia diz que é o seu tom natural. E' agora 
increpado até de fazer accusações por presumpção; e 
tendo presentes factos reaes que poderiam motivar 
accusações, ainda não as fez; S. Ex. tal ser informado. 
(Começa a ler.) 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Isso é 
postura? 

O SR. PRESIDENTE: – E' fóra do objecto em 
discussão. 

O Sr. Correia observa que o nobre presidente do 
conselho disse que o orador havia feito accusação por 
presumpção. Pois fique-se sabendo que não responde ao 
aparte do nobre ministro porque o Sr. presidente o não 
permitte. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Será a 
nomeação de um major? 

O SR. CORREIA: – E' isso mesmo. E' a nomeação 
do major Estevão Wanzeller para a guarda nacional do 
Pará. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Já estão 
tomadas todas as providencias. 

O SR. CORREIA: – Outra é de Damazo José 
Pinheiro para tenente-coronel. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Tambem 
estão tomadas as providencias. 

O Sr. Correia tem presentes as certidões. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Já vê que 

procuro adivinhar-lhe os pensamentos e V. Ex. não 
corresponde. 

O Sr. Correia diz que o nobre ministro já vê que, 
mesmo havendo factos reaes com que occupar a 
attenção do governo, não tem delles tratado no senado, 
porque os documentos vieram-lhe depois de passada a 
discussão do orçamento da justiça e porque reconhece 
que, nas circumstancias presentes, só em caso muito 
urgente deve tomar uma ou outra vez algum tempo na 
primeira hora da sessão. 

Vai concluir as suas observações sobre o 
assumpto que occupa a attenção do senado. 

Estimou ver que, entre os dous alvitres lembrados 
pelo nobre ministro da justiça, optou o governo pelo 
adiamento da proposição, até que venha a decisão da 
camara dos Srs. deputados. Os nobres ministros poderão 
entender-se com o honrado presidente do senado para 
que a materia não seja collocada na ordem do dia antes 
do orçamento, para se poder esperar pela decisão da 
camara dos deputados. 

O SR. PRESIDENTE: – O senado votou urgencia. 
O Sr. Correia nota que é por isso mesmo que não 

diz que seja retirada da ordem do dia. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Estava hoje collocada em segundo logar. 
O SR. CORREIA: – Em terceiro logar. 

Primeiramente o orçamento da agricultura, depois o da 
guerra, e em seguida a postura. Foram encerradas ambas 
as discussões o entrou-se por isso na terceira. 

Discutindo-se de preferencia o orçamento, quando 
chegar a vez de tratar novamente da 

postura, poder-se-ha substituir pela proposição que se 
discute a que vier da camara dos deputados, e 
naturalmente, sem novo voto do senado, poder-se-hão 
conciliar as cousas do melhor modo. 

Accresce ainda que, quando se discutia a 
proposição do nobre senador pelo Amazonas na sessão 
do anno passado, o nobre senador 1º secretario offereceu 
emendas, sobre as quaes não poderia deixar em todo 
caso de pedir a opinião do governo, pois que a proposição 
tinha de ser remettida á camara dos deputados, que apoia 
o governo, havendo, por isso, toda a conveniencia em 
conhecer as disposições do governo. 

O nobre senador, 1º secretario, apresentou duas 
emendas. 

Uma ao 4º periodo que trata do tempo que 
poderão durar os trabalhos da excavação, na época em 
que esses trabalhos ficam prohibidos. A outra é uma 
emenda additiva. Eis a primeira emenda offerecida pelo 
nobre senador. 

«No 4º periodo, em logar de – 48 horas –, diga-se 
– mais tempo do que o indispensavel para conclusão de 
taes concertos.» 

O prazo fatal de 48 horas para concertos póde ser 
insufficiente; talvez não seja possivel realizar um concerto 
importante nesse tempo. 

O nobre senador 1º secretario quer acautelar a 
violação da postura na pratica... 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – ...de sorte que, começando os 

trabalhos de um concerto urgente, si no prazo de 48 horas 
não tiver elle sido concluido, nem por isso se suspenda a 
obra. 

Mas o nobre senador, 1º secretario, com razão não 
quer que se viole a lei e faz bem. Quer que na propria lei 
esteja a faculdade de realizar a obra urgente. 

Ao governo cabe vêr que não se abuse dos termos 
mais amplos da emenda, e poder-se-ia talvez descobrir 
alguma redacção que, de accôrdo inteiramente com a 
razão que motivou o nobre senador a apresentar essa 
emenda, prevenisse com mais efficacia o abuso de se 
prolongarem os trabalhos além do tempo estrictamente 
indispensavel. 

Na emenda additiva o nobre senador, 1º 
secretario, procurou salvar o caso de força maior e 
entregou a apreciação desse caso ao juizo da competente 
autoridade municipal. E' caso que deve ser exceptuado. 

Finalmente observa que as suas considerações 
não têm sido feitas no intuito de impugnar a materia da 
postura; tem simplesmente pedido a attenção do senado 
para a conveniencia da continuação do debate, visto 
poder a camara dos deputados occupar-se ao mesmo 
tempo do assumpto. (Muito bem.) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 17: 
Votação das materias cuja discussão ficou 

encerrada. 
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E as outras materias já designadas, a saber: 
2ª discussão do projecto ao senado letra A, de 1879, 

approvando a postura municipal da côrte de 11 de Julho de 
1878. 

2ª discussão da proposta do poder executivo, 
convertida em projecto de lei pela camara dos deputados, 
fixando as despezas do ministerio da fazenda para o exercicio 
de 1881 – 1882. 

Discussão do parecer da commissão de redacção 
sobre o officio da camara dos deputados, relativo á emenda 
que a mesma camara pretende fazer ao projecto de lei 
concernente aos limites entre as provincias do Ceará e 
Piauhy. 

2ª dita do projecto do senado letra I, de 1879, dispondo 
que as pensões concedidas aos servidores do Estado, em sua 
vida, não se suspendem. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da mesma 
camara n. 76, do dito anno, autorizando o governo a conceder 
licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, cirurgião do 
exercito e professor da escola militar da côrte. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 261, de 
1879, autorizando o governo a conceder isenção de direitos 
de importação ao material destinado á companhia fluvial do 
Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos empregados 
e operarios do laboratorio pyrotechnico do Campinho aos de 
igual categoria do arsenal de guerra da côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157, de 
1879, determinando que os engenheiros civis, geographos, os 
agrimensores e os bachareis em mathematicas não poderão 
tomar posse de empregos ou commissão de nomeação do 
governo sem apresentar seus titulos ou cartas de habilitação 
scientifica. 

2ª dita da proposição da camara dos deputados n. 84, 
do corrente anno, declarando que compete a Candida Thereza 
França e Anna Thereza França o meio soldo correspondente 
ás quartas partes com que seu finado pai foi reformado. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 
87ª SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario.– Expediente.– Decreto propagando a 

actual sessão legislativa até o dia 3 de Outubro. – Um parecer 
da commissão de marinha e guerra sobre a pretenção do 
capitão–tenente Napoleão João Baptista Level. – Redacção 
de emenda sobre um emprestimo á camara municipal da 
côrte. – Requisição do Sr. Conde de Baependy. – Attentado 
no Jahú. – Discurso e requerimento do Sr. Correia. Discurso 
do Sr. Dantas (ministro da justiça). Approvação do 
requerimento. – Rectificação do Sr. Mendes de Almeida. – 
Orçamento do ministerio da agricultura. Votação. – Orçamento 
do ministerio da guerra. Votação em 3ª discussão. – Uma 
postura da Illma. camara municipal. Discurso do Sr. Leitão da 
Cunha. Discurso do Sr. Saraiva (presidente do conselho). 
Discurso e requerimento do Sr. Barão de Cotegipe. 
Approvação do requerimento do Sr. Barão de Cotegipe. – 
Orçamento geral da despeza. Discursos dos Srs. Correia e 
Affonso Celso. Declarações do Sr. Dias de Carvalho (1º 
secretario). 

 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e acharam-

se presente 24 Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, 
Visconde de Abaeté, Vis- 

conde de Muritiba, Barão de Maroim, Junqueira, Correia, 
Paranaguá, F. Octaviano, Godoy, Luiz Carlos, Barão da 
Laguna, Jaguaribe, Diniz, Antão, Barros Barreto, Leitão da 
Cunha, Paes de Mendonça, Visconde de Bom Retiro, Dias de 
Carvalho, Barão de Mamanguape, Christiano Ottoni, Ribeiro 
da Luz, Conde de Baependy e Affonso Celso. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, os 
Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, Barão de Pirapama, Barão 
de Souza Queiroz, Silveira Lobo, Teixeira Junior, Sinimbú, 
Fernandes da Cunha, José Bonifacio, Silveira da Motta, Vieira 
da Silva, Leão Velloso, Visconde de Nictheroy e Visconde do 
Rio Branco. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
De ministerio do imperio, datado de hoje, transmittindo 

cópia do seguinte: 
«Decreto n. 7827 de 15 de Setembro de 1880.» 
«Proroga novamente a actual sessão da assembléa 

geral legislativa até o dia 3 de Outubro vindouro.» 
«Hei por bem prorogar novamente a actual sessão da 

assembléa geral legislativa até o dia 3 de Outubro vindouro.» 
«O Barão Homem de Mello, do meu conselho, ministro 

e secretario de estado dos negocios do imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
15 de Setembro de 1880, 59º da Independencia e do Imperio. 
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. – Barão 
homem de Mello.» 

O Sr. Presidente declarou que o decreto de 
prorogação era recebido com muito especial agrado. 

Do mesmo ministerio, de 16 do corrente mez, 
remettendo uma representação da assembléa legislativa da 
provincia do Ceará sobre emendas approvadas pelo senado á 
fixação dos limites entre aquella provincia e a do Piauhy. – A' 
commissão de estatistica. 

O Sr. 3º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 
«Foi presente á commissão de marinha e guerra a 

proposição da camara dos Srs. deputados n. 231 de 5 de 
Agosto do anno passado, que autoriza o governo a mandar 
contar ao constructor naval o capitão-tenente Napoleão João 
Baptista Level, como tempo de serviço publico, para os 
effeitos legaes, o tempo em que na Europa, na qualidade de 
pensionista do Estado, foi incumbido de fiscalisar a 
construcção das fragatas D. Affonso e Amazonas.» 

«A commissão, tendo examinado todos os documentos 
apresentados pelo peticionario e a informação da secretaria 
de marinha, julga que 
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a proposição da camara dos Srs. deputados deve 
entrar em discussão e ser approvada. 

«Sala das commissões em 16 de Setembro de 
1880. – Barão de Laguna. – Junqueira.» 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

Tendo comparecido mais os Srs. Lafayette, 
Cunha Figueiredo, Visconde de Pelotas, João Alfredo, 
Saraiva e Dantas, o Sr. Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Uchôa Cavalcanti, Fausto de Aguiar, Barão de 
Cotegipe, Mendes de Almeida, Carrão, Diogo Velho, 
Silveira Martins e Cruz Machado. 

Foi novamente lida e posta em discussão a 
seguinte: 

 
REDACÇÃO 

 
Emenda approvada pelo senado, substitutiva da 

proposição da camara dos deputados, autorizando a 
Illma. camara municipal da côrte a contrahir um 
emprestimo até a quantia de 4.000.000$ para a 
consolidação de sua divida e terminação dos 
calçamentos das ruas das ruas da cidade. 

 
«Art. 1º A camara municipal da Côrte fica 

autorizada a contrahir, mediante approvação do 
governo, um emprestimo até á quantia de 1.700.000$ 
para consolidação de sua divida de calçamento de 
ruas da cidade.» 

«Art. 2º As apolices que forem emittidas, não o 
poderão ser abaixo do seu valor nominal, nem a juros 
excedentes de 5% pagos por semestres vencidos.» 

«Art. 3º Nos orçamentos municipaes será fixada 
a quantia precisa para pagamento dos juros e 
amortização.» 

«A quota da amortização nunca será menor de 
5% do total do emprestimo, podendo ser elevada, com 
accôrdo do governo, si o permittirem os recursos da 
camara. – F. Octaviano. – Fausto de Aguiar. – Bom 
Retiro.» 

O SR. PRESIDENTE: – Esta redacção ficou 
com sua discussão adiada para a sessão de hoje, afim 
de poder ser publicada no Diario Official, a 
requerimento do nobre senador por Goyaz. 

Acontece, porém, que a publicação feita no 
diario da ilegível não está exacta, e, por 
consequencia, dá-se a mesma razão do adiamento. 

Fica, portanto, a discussão ainda adiada para a 
sessão seguinte. 

O SR. F. OCTAVIANO (pela ordem): – A 
commissão está de accôrdo com o pensamento de V. 
Ex. Com effeito, foi inexacta a publicação feita no 
Diario Official de hoje. O nobre senador pelo Paraná 
que sempre se mostra tão zeloso pelos trabalhos desta 
casa (apoiados), me fez o favor de ir examinar e 
declarou que a culpa não é da commissão, mas da 
publicação. Todavia é bom que se faça nova 
publicação para evitar todos os escrupulos. 

REQUISIÇÃO 
 
O Sr. Conde de Baependy diz que, não se 

achando presentemente completa a commissão de 
constituição, por impedimento temporario do Sr. Vieira 
da Silva, e havendo negocios importantes e urgentes a 
cargo dessa commissão, requer a nomeação de um 
membro, que sirva durante o impedimento daquelle 
nobre senador na citada commissão. 

O Sr. Presidente nomeou o Sr. Fausto de 
Aguiar. 

O SR. CORREIA: – Os attentados contra a 
segurança individual vão-se repetindo com tal 
frequencia e com tão contristadora pertinacia que 
denunciam um estado pouco lisongeiro. 

Mais de uma vez, tratando deste assumpto, 
tenho manifestado apprehensões de que, a 
continuarem as cousa por esta fórma, o Brazil não 
venha a barbarisar-se. 

As folhas de hoje dão noticia de dous graves 
attentados, sobre os quaes não posso deixar de pedir 
informações ao goveno. O attentado praticado contra o 
subdelegado da freguezia de Guaratiba, que, segundo 
as noticias que temos, foi assassinado por motivo de 
roubo; e o attentado, igualmente grave, contra o juiz de 
direito da comarca de Jahú, segundo telegramma 
publicado no Jornal do Commercio. 

Eis o telegramma (lê): 
«Na noite de 11 deu-se um attentado no Jahú: 

foi disparado um tiro contra uma das janellas do Dr. 
Juiz de direito, o qual não foi offendido, casualmente. A 
casa era guardada pela policia, que foi retirada dous 
dias antes por ordem do presidente da provincia.» 

Parece que, a despeito das ordens do nobre 
ministro da justiça, não tem havido a applicação da lei 
contra os que se assignalaram em attentados 
praticados na comarca do Jahú; por isso julgo dever 
solicitar informações a este respeito, limitando-me a 
poucas palavras, pois que, achando-se tão adiantada a 
sessão e havendo materia urgente, restrinjo-me: o que 
é absolutamente indispensavel para esclarecimento do 
senado. 

Eis o requerimento: 
«Requeiro que, pelo ministerio da justiça, se 

peçam informações ao governo sobre os attentados 
ultimamente praticados contra o juiz de direito da 
comarca do Jahú e o subdelegado da freguezia da 
Guaratiba. – Manoel Francisco Correia.» 

Foi apoiado e posto em discussão. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sr. 

presidente, sobre o lamentavel facto do assassinato do 
subdelegado da Guaratiba, do qual o nobre senador 
teve naturalmente conhecimento pela leitura dos 
jornaes de hoje, é escusado dizer, porque tambem 
delles consta, que por ora attribue-se este assassinato 
a motivos de roubo. Não ha razão para suspeitar-se 
que elle tivesse por causa a politica. 

O que é certo, porém, é que hontem todas as 
providencias possiveis foram tomadas. 
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Partiu uma força, com o delegado do 3º districto 
e um medico, expedindo-se um telegramma para que 
não se désse sepultura ao cadaver antes de se 
proceder ao corpo de delicto e ordens reservadas para 
empregarem-se os possiveis esforços para a 
immediata captura dos criminosos. 

E' natural que hoje alguma noticia ainda 
tenhamos. Mas fique o honrado senador certo de que 
o governo não se descuida. 

Quanto ao acontecimento do Jahú, só pelo 
telegramma de hoje tive conhecimento delle. O 
presidente da provincia, zeloso como é, naturalmente 
me dará informações circumstanciadas. Em todo o 
caso, o governo não se descuidará de tomar as 
providencias, que julgar acertadas para que não fique 
impune o attentado ou a tentativa em relação á pessoa 
do juiz de direito da comarca. 

Voto pelo requerimento. 
Findo o debate, foi approvado o requerimento 

do Sr. Correia. 
 

RECTIFICAÇÃO 
 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. 

presidente, pedi a palavra para uma simples 
rectificação. 

No discurso do nobre senador pelo Ceará veiu 
um aparte meu, que não foi tomado correctamente. 
Este aparte consiste nas seguintes palavras: «Sem 
duvida que altera,» Ora, o aparte assim publicado está 
em desaccôrdo com todos os outros que dei. O que eu 
disse foi isto: «Assim sem duvida que altera.» Escapou 
ao Sr. tachygrapho a palavra – assim. 

E' unicamente a rectificação que me proponho a 
fazer. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA 

 
Votaram-se e foram successivamente 

approvadas todas as rubricas da proposta do poder 
executivo, relativa ás despezas do ministerio da 
agricultura para o exercicio de 1881 – 1882, salvas as 
emendas da camara dos deputados, as rubricas de ns. 
3, 10, 12, 14, 18, 19, 20 e 24 da commissão do 
orçamento do senado, as de ns. 1, 13 e 19 do Sr. 
Junqueira e mais quatro Srs. senadores, a de n. 10 do 
mesmo Sr. Junqueira e mais 19 Srs. Senadores, a de 
n. 21 e as sub-emendas do Sr. Barão da Laguna á 
emenda da commissão de orçamento á rubrica n. 19 e 
do Sr. Junqueira á sua emenda a de n. 21. 

Votaram-se e foram igualmente approvadas as 
emendas da camara e da commissão de orçamento, 
bem como as emendas e sub-emendas apresentadas 
por varios Srs. senadores. 

Votou-se e foi rejeitado o § 1º additivo da 
camara á mesma proposta. 

Votou-se e foi rejeitado o § 3º. 
Votou-se e foi approvada a emenda additiva 

apresentada pelo Sr. Barão de Cotegipe. 

Foi a proposta, assim emendada, adoptada para 
passar á 3ª discussão. 

O Sr. Ribeiro da Luz requereu verbalmente 
dispensa de intersticio para 3ª discussão da proposta. 

Consultado o senado, resolveu 
affirmativamente. 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA GUERRA 

 
Votou-se, e foi approvado tal qual passou em 2ª 

discussão, para ser remettida á outra camara, indo 
antes á commissão de redacção, a proposta do poder 
executivo relativa ás despezas do ministerio da guerra 
para o exercicio de 1881 – 1882. 

 
UMA POSTURA DA ILLMA CAMARA MUNICIPAL 

 
Seguiu-se em 2ª discussão o projecto do 

senado, letra C, de 1879, approvando a postura da 
camara municipal da côrte de 11 de Julho de 1878. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Sr. presidente, o 
honrado ministro da fazenda não deve incommodar-se, 
suppondo que eu vá protelar a discussão do seu 
orçamento. Pretendo occupar a attenção do senado 
por muito pouco tempo, discutindo apenas um ponto 
de direito constitucional. 

Hontem, por motivo ponderoso, tive de retirar-
me da casa antes de concluida a sessão, pelo que não 
me coube o prazer de ouvir o discurso do nobre 
senador pelo Paraná, que impugnou o projecto em 
discussão. 

Hoje, porém, lendo o discurso de S. Ex., no 
ponto em que se occupou do projecto, porque em 
grande parte o nobre senador tratou da politica geral 
ou travou... 

O SR. CORREIA: – Não apoiado. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – ...discussão 

particular com o honrado ministro da justiça, a ponto 
de vir á téla do debate até a nomeação do capitão 
Damaso Pinheiro... 

O SR. CORREIA: – Em resposta a um aparte 
do Sr. ministro; cousa muito ligeira. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Os 
senhores lá se entendem. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – ...lendo, digo, o 
discurso o nobre senador, na parte relativa ao projecto 
em discussão, estranhei que S. Ex., e ainda mais o 
honrado presidente do conselho, avançassem as 
proposições que vejo hoje insertas em seus discursos. 

Não discutirei, Sr. presidente, a postura da 
camara municipal, porque o tem sido demais, 
importando-me mesmo pouco que o senado rejeite 
incontinente o projecto, que o adie ou lhe dê a sorte 
que quizer. 

O que não posso, porém, ouvir em silencio, o 
que não posso permittir é que alguem se persuada de 
que eu viesse offerecer á consideração do senado um 
projecto que não fosse de sua 
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iniciativa, ferindo assim preceito expresso na 
Constituição. 

Limitar-me-hei, pois, a discutir este ponto, 
chamando para o que houver de dizer a attenção do 
honrado presidente do conselho e do nobre senador 
pelo Paraná, afim de que SS. EEx. procurem por meio 
de sua esclarecida argumentação demover-me da 
convicção em que me acho. 

O SR. CORREIA: – Estou prestando a V. Ex. 
attenção, como costumo. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – O nobre senador 
pelo Paraná, depois de pôr em duvida a 
constitucionalidade do projecto... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Elle 
teve muita razão. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Bem; aproveito o 
aparte do honrado ministro e o incluirei nas 
considerações que tenho de fazer aos nossos dous 
honrados collegas, a que já me referi. 

Depois do nobre senador pela provincia do 
Paraná pôr em duvida a competencia do senado para 
conhecer deste projecto... 

O SR. CORREIA: – V. Ex. veja o que eu disse, 
faz favor? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA...: – disse o 
honrado presidente do conselho o seguinte (lê): 

«Do contrario exerceria attribuição que não é 
sua, a iniciativa é da camara.» 

E' precisamente isto o que eu contesto: e peço 
licença aos honrados senadores para expôr a razão 
em que me fundo. 

Senhores, legem habemus, deixemo-nos de 
palavras superfluas. Vamos á lei. A Constituição do 
Imperio, tratando dos dous ramos do poder legislativo, 
diz no art. 36 o seguinte (lê): 

E' privativa da camara dos deputados a 
iniciativa: 

1º Sobre impostos. 
2º Sobre recrutamentos. 
3º Sobre a escolha da nova dynastia, no caso 

de extincção do imperante.» 
E no art. 37 diz assim: 
Tambem principiarão na camara dos deputados: 
«1º O exame da administração passada e 

reforma dos abusos nella introduzidos.» 
«2º A discussão das propostas feitas pelo poder 

executivo.» 
Pergunto em qual desta disposições se trata da 

approvação de posturas da camara municipal? 
Portanto, si a Constituição designou 

expressamente os casos, em que a proposição deve 
ter iniciativa na camara dos deputados, e não 
comprehendeu os projectos, como este, que approva 
posturas da camara municipal, ou quaesquer outros, 
pergunto: onde irão buscar os honrados senadores 
fundamento para sustentar a sua doutrina? 

V. Ex. sabe que a hermeneutica juridica ensina 
que, em materia de attribuições, não podemos 
proceder por meio de inducções, nem de estylos que 
não tenham assento na Constituição. 

E demais, a lei de 25 de Outubro de 1831 diz 
expressamente no art. 2º (lê): 

«Si ao tempo em que estiverem feitas, não 
estiver reunida a assembléa geral legislativa, nem os 
conselhos provinciaes, serão levadas na provincia em 
que estiver a côrte, ao ministro do imperio, e nas 
outras aos presidentes, em conselho, para 
provisoriamente as mandarem executar, si julgarem 
que ellas são dignas de prompta providencia pela 
utilidade que de sua observancia resultar ao bem 
peculiar de cada um dos municipios em que forem 
formadas, enviando-as á assembléa geral legislativa, 
ou aos conselhos geraes de provincia, logo que se 
reunirem.» 

Esta lei, portanto, Sr. presidente, conformando-
se com as disposições da Constituição que acabei de 
ler, manda que o governo remette as propostas de 
posturas, não á camara dos deputados, mas á 
assembléa geral, para ella deliberar. 

Remmettidas as posturas á assembléa geral, 
entram na disposição do § 8º do art. 15 da 
Constituição, que diz o seguinte (lê): 

«Fazer leis, interpretal-as, suspendel-as e 
revogal-as.» 

E', pois, fora de duvida que o assumpto de que 
se trata está incluido na disposição generica da 
Constituição, art. 15 § 8º. 

E tanto é isto verdade que o nobre ex-ministro 
do imperio o Sr. Leoncio de Carvalho, deixando de 
approvar a postura em questão por conveniencias que 
julgou dever respeitar, declarou que enviava a mesma 
postura ao poder legislativo, exprimindo-se do seguinte 
modo relatorio apresentado á 1ª sessão da assembléa 
geral o anno passado (lê): 

«A Illma. camara municipal, mostrando 
empenho de satisfazer as vistas da junta de hygiene 
publica no tocante a algumas das medidas propostas 
no citado officio de 15 de Maio ultimo, formulou os 
projectos de postura que encontrareis no annexo F, os 
quaes submetto desde já á vossa aprovação por 
considerar, etc.» 

Portanto, Sr. presidente, o estado da questão é 
este: a camara municipal da côrte formulou a postura a 
que se refere o projecto e remetteu-a ao governo, na 
fórma da lei. O governo, por motivos que não quero 
agora apreciar, entendeu que não devia approval-a; e, 
abrindo-se o parlamento, seis mezes depois, 
submetteu-a ao poder legislativo. 

Ora, desde que os honrados senadores não 
puderem provar que na época em que iniciei este 
projecto, fôra outro iniciado na camara dos deputados, 
não poderão contestar o direito com que eu, tomando 
em consideração a proposta sujeita á approvação do 
senado o mesmo projecto. 

Foi elle approvado em 1ª discussão; e achando-
se no seio das commissões por mais de um anno, eu, 
em um dos dias ultimos, obtive do senado urgente 
para continuar a discussão, reconhecendo, como 
demonstrarei, a necessidade de sua prompta 
approvação. 

Como se levanta agora na 2ª discussão a 
questão constitucional, dizendo-se que o projecto 
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não póde ser approvado por ser da iniciativa da camara 
dos deputados? Maravilha-me em verdade semelhante 
opinião. Desejarei ser instruido pelos nobres senadores, 
mostrando-me SS. EEx. os fundamentos que têm para 
sustentar essa doutrina. 

O senado comprehende quando é grave a 
questão, e que em materia de attribuições não 
devemos. por uma simples votação, revogar o que está 
expresso na Constituição, e declarar que pertence á 
iniciativa da camara dos deputados aquillo que tambem 
é do senado. 

Eu não apresentaria, Sr. presidente, um projecto 
como este, sem considerar primeiramente no assumpto. 
Os nobres senadores hão de me fazer a justiça de crer 
que eu não seria tão irreflectido ou ignorante que viesse 
submetter á apreciação do senado um projecto cujo 
assumpto pertencesse á iniciativa da camara dos 
deputados. 

Fallou-se em estylo; mas nenhum estylo foi 
citado que autorizasse a opinião de que a iniciativa da 
approvação das posturas pertence á camara dos 
deputados. 

Mas quando se citasse, quid inde? A iniciativa 
não deixaria de pertencer tambem ao senado, visto 
que, salvo casos determinados, a Constituição 
preceitua que aos dous ramos do poder legislativo 
pertence a proposição, discussão e approvação das 
leis. Si isto não é claro, não sei o que haja mais claro 
neste mundo! 

Entretanto, nesta discussão o nobre presidente 
do conselho disse em aparte que o assumpto é da 
iniciativa da camara dos deputados. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
iniciativa é da camara municipal, e a discussão já 
estava preventa na camara dos deputados, é o que eu 
disse. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – A iniciativa foi da 
camara municipal, que remetteu a postura ao ex-
ministro do imperio, o Sr. Leoncio de Carvalho; e este 
submetteu-a á approvação do poder legislativo, como 
consta do relatorio do anno passado. 

Já se vê que quem estudou esta materia, desde 
a sua origem, fui eu, Por consequencia a synthese 
deste questão é a seguinte: 

A municipalidade da côrte, reconhecendo a 
necessidade da postura pela opinião da imprensa, da 
junta de hygiene, etc., formulou-a, e remetteu-a ao 
governo, e o governo, que a podia approvar 
provisoriamente. não o fez, submetteu-a á approvação 
do poder legislativo, quando este se reuniu. 

Na camara dos deputados não se iniciou projecto 
algum approvando essa postura, iniciei-o eu nesta 
casa, e elle se acha no estado que o senado sabe. 
Depois disto parece-me escusado proseguir nesta 
discussão. Repito, o senado approve ou reprove o 
projecto, que com isto nada tenho; é uma questão 
diversa. 

Quando essas excavações continuarem (para de 
todo não deixar de fallar nas excavações) no verão que 
se aproxima, quando morrerem diariamente nesta 
cidade cento e tantas pessoas de febre, ha de haver 
quem me faça a justiça de dizer: «Isto se deu contra os 
esforços do se- 

nador Leitão da Cunha.» Meu protesto está lavrado, 
podem fazer do projecto o que quizerem. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Pedi a palavra para uma explicação. 

Eu não disse que o senado não tem o direito de 
propor um projecto, como foi proposto pelo nobre 
senador, para regular a maneira de se melhorar o 
estado sanitario: o pensamento do meu aparte, que não 
foi publicado com exactidão, é que á camara municipal 
compete o direito de fazer posturas, e que, tendo sido a 
postura de que se trata remettida á camara, é mais 
regular que se espere pela approvação da camara dos 
Srs. deputados. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Esperamos ha um 
anno. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não iniciemos um projecto, que não é mais do que a 
postura da camara municipal que a camara dos Srs. 
deputados tem de approvar. 

Faremos com que a camara dos Srs. deputados 
adiante a discussão desse projecto, isto gastará menos 
tempo do que o necessario para que o projecto do 
nobre senador seja approvado aqui e vá para a camara 
dos Srs. deputados, vindo talvez ao mesmo sentido. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Desde que fosse 
d'aqui este projecto, a camara dos Srs. deputados 
deixaria de deliberar sobre o outro. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – A 
camara ja teve conhecimento da materia. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Como nós 
tivemos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sr. presidente, 
eu tinha perdido de vista este negocio. Quando veiu á 
discussão, eu com grande pezar oppuz-me a que o 
senado tomasse conhecimento delle, vendo a 
importancia que lhe dava meu honrado collega senador 
pelo Amazonas. 

Ainda continúo a nutrir a mesma duvida, que me 
fez pedir a palavra o anno passado e que foi aceita pelo 
illustre presidente do conselho de então, o qual 
requereu que o projecto fosse ás commissões de saude 
publica e de legislação, as quaes ainda não deram 
parecer. 

O SR. LUIZ CARLOS: – A de saude publica deu 
parecer immediatamente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pelo menos 
não veio á lume. 

Prescindo da questão legal de competencia, si é 
ao senado, si á camara dos Srs. deputados que 
pertence iniciar a materia, mas, ao menos, desde que o 
governo remetteu a uma das camaras a postura... 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Isso é que eu 
nego. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...não 
podemos apropriar-nos della, porque nem sequer a 
temos presente. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Nego que o 
governo a remettesse a uma das camaras. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Remetter á 
assembléa geral não quer dizer remetter a ambas as 
camaras; remette-se á assembléa geral, porque está 
reunida; mas necessariamente deve remetter-se a uma 
das camaras. Não contesto que o governo podesse 
remetter tambem ao senado, mas não o fez. Como, 
pois, vamos arrancar da outra camara a postura para 
iniciar este projecto? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Nego isso. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu tambem 

nego o que o illustre senador diz; negar não é razão, 
não quero contrariedade por negativa. 

Ha ainda uma circumstancia, e é que o Sr. ex-
presidente do conselho, oppondo-se á passagem 
deste projecto, deu como razão, e razão que tem sua 
procedencia, que havia um contrato com a companhia 
de esgotos das aguas pluviaes, o qual era preciso 
alterar-se para que a postura fosse posta em 
execução. Pergunto: fez-se essa alteração? o 
obstaculo desappareceu? Era um dos maiores á 
approvação deste projecto. Portanto, entendo que 
ainda não póde ser approvado (mesmo passando que 
o senado póde tomar conhecimento da materia), sem 
que previamente se faça desapparecer o embaraço da 
companhia de esgoto de aguas pluviaes. 

Não sei si é permittido mandar novo adiamento. 
VOZES: – E'. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Podem rejeitar o 

projecto. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não convem 

rejeital-o. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E' melhor. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Porque 

melhor? 
UM SR. SENADOR: – Esperemos pelo da 

camara. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Póde vir da 

outra camara a questão, na mesma sessão em que 
este projecto fosse rejeitado... Não quizera pôr esse 
embaraço á passagem do que viesse da outra camara. 

Foi levantada pelo illustre senador pelo 
Amazonas uma questão de constitucionalidade, e é si 
as posturas da camara municipal devem ou podem ser 
sujeitas a qualquer dos dous ramos do poder 
legislativo, ou si devem ser primeiro sujeitas á camara 
dos Srs. deputados. 

Eu proporei o adiamento, não para que vá á 
commissão de saude publica, porque creio que seu 
parecer já é conhecido sobre a conveniencia da 
postura... 

O SR. LUIZ CARLOS: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...mas á 

commissão de constituição, para que esta interponha 
seu parecer sobre o ponto que apresento como 
excepção á approvação aqui desta materia. A não ser 
isto eu votaria pelo projecto. 

Foi lido, apoiado e approvado o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

«Que seja o projecto remettido á commissão de 
constituição para dar parecer. – Barão de Cotegipe.» 

ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 
 

Entrou em 2ª discussão a proposta do poder 
executivo relativa ás despezas do ministerio da 
fazenda para o exercicio de 1881 – 1882. 

O Sr. Correia observa que a verba mais 
avultada no orçamento da despeza do ministerio da 
fazenda é o pagamento de juros da divida publica. 

O Brazil paga de juros da sua divida interna 
26.338:367$; e de juros da divida externa 12.499:307$, 
abstracção feita da quantia que accresce proveniente 
das differenças de cambio. Além disto paga mais: de 
juros diversos 1.000:000$; de juros do emprestimo do 
cofre dos orphãos, 620:000$; de juros dos depositos 
das caixas economicas, 600:000$; de juros da divida 
inscripta, 30:000$. A somma total é 41.087:674$, o que 
significa que a despeza diaria com juros sobe a 
114:000$000. 

Basta a enumeração que fica feita para se 
comprehender a necessidade de promover a cessação 
do augmento de certas dividas, e acudir, tanto quanto 
possivel, á amortização de outras. 

Na discussão do anno passado demonstrou-se 
que se podiam tomar algumas providencias com 
relação aos juros do cofre dos orphãos, podendo dizer-
se o mesmo dos juros de quantias recolhidas ás caixas 
economicas. 

Urge sobretudo pôr um paradeiro ao augmento 
da divida interna, sendo que nesta a maior cifra 
attingirá ainda a quantia destinada ao pagamento de 
juros, logo que se fizerem as operações de credito 
autorizadas para se levarem a effeito as despezas que 
nesta sessão tem o parlamento votado com creditos 
supplementares, especiaes e extraordinarios. Si 
providencias patrioticas e salvadoras não obstarem a 
semelhante mal, naturalmente chegarão as cousas a 
um ponto em que se tornem necessarias medidas mais 
decisivas. 

Diante destes algarismos eloquentes, diminue a 
importancia das demais verbas de despeza do 
orçamento da fazenda; e as vistas de quem estuda 
estes assumptos como que são magneticamente 
attrahidas para o sombrio abysmo, cujo fundo bem 
desejaram altear os observadores que o examinam, 
mas que, pelo contrario, cada vez mais se cava e mais 
lobrego se torna. 

Cuidar da amortização da divida interna seria 
um acto proprio para illustrar a administração do nobre 
ministro da fazenda: tarefa não póde haver mais 
patriotica, nem mais digna dos esforços do honrado 
ministro. 

Em relação ás futuras emissões de apolices, 
pelo menos, poder-se-hia estabelecer alguma regra 
quanto á amortização. Nem seria talvez difficil emittil-
as com juro inferior ao que actualmente se paga; e o 
senado não julga isso impraticavel, visto como, em 
resolução que approvou, reconheceu que a camara 
municipal da côrte podia emittir apolices com o juro de 
5%. Ficaria assim uma margem para se tratar da 
amortização, pelo menos da divida de apolices, que 
d'ora em diante tornar-se preciso contrahir. 
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Tratando das despezas realizadas pelo ministerio 
da fazenda, o orador, em defesa do principio da 
legalidade, pelo qual tem obrigação de pugnar, passa a 
occupar-se de uma transacção effectuada pelo honrado 
ex-ministro da fazenda e que já foi objecto de discussão 
na camara dos Srs. deputados: uma negociação de café 
por conta do Estado. 

Nos relatorios, tanto do nobre ex-ministro, como do 
Sr. presidente do conselho, actual ministro da fazenda, 
não se encontra noticia de semelhante facto; e, por isso, 
chegou o orador a acreditar que tal transacção não se 
effectuara. Entretanto hoje não resta duvida de sua 
realidade. 

Foi ella legal? Não hesita o orador em declarar que 
não. Um illustre deputado por Minas Geraes, ligado pelos 
laços de sangue e da affeição ao nobre ex-ministro da 
fazenda, foi do mesmo sentir quando, procurando aliás na 
outra camara defender a transacção, opinou comtudo 
que, na verdade, nenhuma lei autorizava ou prescrevia a 
negociação de que se trata. Este juizo insuspeito é de 
grande peso nesta questão. 

Por outro lado, o Sr. presidente do conselho, 
fallando tambem sobre a materia, externou uma theoria 
de grande latitude, parecendo querer inculcar que, 
sempre que o governo careça de collocar fundos no 
estrangeiro para pagamento de despezas imprescindiveis, 
póde fazer a operação de compra de café por conta do 
Estado, e não só esta como outras da mesma natureza. 

Não se affigura bem pensada semelhante opinião; 
dado que a operação da qual se trata possa ser muito util, 
resta saber si é legal. Não póde haver principio mais 
funesto, do que este de chamar a si o governo o direito de 
executar quaesquer deliberações, fundamentando-as 
unicamente na convicção em que se ache de serem uteis 
em certas circumstancias. Mas a transacção nem 
conveniente foi. 

A negociação não foi uma operação de credito; e 
excedeu ás attribuições do governo. Acaso é regular que 
se arvore o governo em competidor dos negociantes que 
commerciam com a exportação do café? 

Não ha, tem-se dito em defesa do acto do nobre 
ex-ministro da fazenda, nenhum typo das operações que 
o governo deva effectuar para a remessa de fundos para 
o exterior. O typo está indicado no orçamento, quando se 
votam quantias para o pagamento das differenças de 
cambio. Si acaso não desejasse o legislador que fosse 
observado o systema em vigor no momento de se 
promulgar a lei, não se limitaria a conceder fundos para o 
pagamento das differenças de cambio, mas autorizaria 
qualquer outro meio, pelo qual o governo pudesse fazer 
as despezas do Estado no exterior. 

Seria singular que, não se tendo desde muito 
tempo feito estas transacções senão por meio de 
cambiaes, pudesse agora o governo apartar-se do 
systema estabelecido e envolver-se em complicadas 
negociações, sem a minima autorização do poder 
legislativo! 

Invocar-se-hão talvez precedentes: mas não será 
bom systema de defesa. Em todo o caso, convem 
observar que alguns ministros da fazenda, em cuja 
administração se vá procurar 

actos analogos, como os Srs. Alves Branco e Marquez de 
Abrantes, referiram em seus relatorios tudo que haviam 
feito, levando em tempo os seus actos ao conhecimento 
do poder legislativo. 

Desappareceram, porém, de ha muito semelhantes 
normas de proceder. Deixou de existir o monopolio do 
Estado quanto ao pau-brazil. Outras são as normas 
actuaes, outras as leis em vigor. E vai ainda o nobre ex-
ministro da fazenda soccorrer-se a precedentes de 1840 a 
1844? Actualmente o legislador permitte ao governo 
concorrer nas praças do Imperio para a compra de 
cambiaes, mas não que se envolva em negociações de 
café. Em materia de tamanha gravidade não podia o 
nobre ex-ministro proceder como fez, tirando da lei aquillo 
que realmente nella não se achava expresso e até de que 
jámais cogitaram os legisladores. 

O orador lê depois varios trechos do discurso 
proferido pelo Sr. presidente do conselho na camara dos 
Srs. deputados, no dia 3 do corrente mez, e das 
ponderações ahi feitas deduz novos argumentos para 
corroborar a opinião que deixa expendida sobre a 
transacção levada a effeito pelo honrado ex-ministro da 
fazenda. 

Era de esperar que o nobre presidente do 
conselho precisasse, pelo menos, as sommas das 
operações. Em vez disso, disse S. Ex. que a primeira 
importou em quantia entre 1.600:000$ e 1.700:000$, e 
que a segunda attingira a uma somma entre 3 e 
4.000:000$. Em quantias tão avultadas fôra para desejar 
mais precisão. 

Disse mais o nobre presidente do conselho que 
essas operações foram autorizadas, embora 
reservadamente. Disto se deveria inferir que taes 
operações foram autorizadas pelos meios officiaes de que 
o governo se serve no uso de suas attribuições; mas não 
é isto que consta das informações remettidas pelo 
ministerio da fazenda á camara dos Srs. deputados. Nas 
informações lê-se que a autorização foi dada por carta. 

Além de não serem respeitadas as formulas, com 
real desvantagem para o serviço publico, e riscos para a 
administração da fazenda; a operação feita suscita outros 
reparos. 

Existiam em poder do Visconde de Figueiredo 
certas sommas que lhe haviam sido entregues para 
occorrer a despezas de que se achava encarregado em 
consequencia da sêcca do norte. Estas sommas lhe foram 
entregues pelo ministerio do imperio e para despezas cuja 
responsabilidade pertence ao mesmo ministerio. Interveiu, 
porém, o nobre ministro da fazenda e retirou as sommas 
em questão, dando-lhes destino inteiramente diverso e 
determinando que fossem applicadas á compra de café 
com o fim de ser remettido para a Europa e Estados-
Unidos. Entretanto não se encontra autorização alguma 
do ministro do imperio para que se realizasse a operação, 
autorização que em todo caso lhe traria grande 
responsabilidade. 

«Appareceu em seguida, disse mais o nobre 
presidente do conselho, a conta da sêcca desfalcada de 
1.600:000$ a 1.700:000$, que não foram a ella 
applicados.» E' esta a razão por que, 
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quando se discutiu o orçamento do imperio, insistia 
sempre o nobre ministro da repartição em que a conta 
da sêcca não estava liquidada. Já estará tudo 
regularisado no momento presente? 

«Isto não é facto anormal», concluiu o nobre 
presidente do conselho. O orador, á vista do que deixa 
exposto, conclue por modo diverso: nada mais 
anormal, nada mais fóra dos tramites estabelecidos. 

Relativamente á segunda operação, sabe-se, 
pelas declarações do honrado presidente do conselho, 
que o nobre ex-ministro da fazenda, tendo celebrado 
com o banco do Brazil um contrato para que nelle 
fosse aberta uma conta corrente ao thesouro, 
entendeu que estava autorizado a mandar 
directamente que, por conta desse credito, se 
entregasse a um particular até 4.000.000$, sem outra 
garantia senão a probidade deste. 

Ninguem dirá que isto seja regular. As 
transacções do thesouro são feitas por intermedio do 
thesoureiro geral, que tem responsabilidade legal 
como funccionario. Mas passar os dinheiros publicos 
dos cofres do thesouro para os de um estabelecimento 
de credito, e destes, por uma carta particular do 
ministro, para o poder de um particular – isto nunca 
passou pela mente dos que concordaram com a 
abertura da conta corrente do Estado no banco do 
Brazil! O orador espera que o senado assignale os 
riscos de semelhantes operações. Si ellas parecerem 
regulares ao nobre ministro actual, presidente do 
conselho, o orador começará a impugnar a existencia 
dessa conta corrente. 

Pensa o orador que o nobre ministro da fazenda 
devia informar precisamente acerca do estado em que 
se acha a questão. 

Si S. Ex. não póde ainda dizer si das operações, 
que seu illustre antecessor entendeu dever fazer, 
resultou lucro ou perda para o thesouro, não se segue 
que não deva declarar tudo quanto a esse respeito 
tenha occorrido, e não simplesmente dizer que o 
Visconde de Figueiredo já entrou com parte da somma 
proveniente dessa transacção; deve dizer a 
importancia com que entrou, e qual o numero de 
saccas de café que ainda não foram vendidas nos 
Estados-Unidos e na Europa, o que muito interessa ao 
parlamento e ao paiz. Está certo de que o nobre 
presidente do conselho publicará tudo acerca da 
transacção, quando ella estiver definitivamente 
terminada; mas isso não obsta a que S. Ex. preste 
desde já as informações que puder. 

E, si ainda hoje não póde haver publicidade, 
porque não attendeu a isso o nobre ex-ministro da 
fazenda, quando pensou em fazer a operação? Porque 
se não deteve diante dessas considerações, si a 
reserva era indispensavel? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Tanto me detive, 
que fiz a operação reservadamente. 

O Sr. Correia diz que a fez com pouca reserva, 
porque logo se soube nos Estados-Unidos onde as 
folhas deram immediatamente noticia do facto. 

O certo, porem, é que a transacção esta ainda 
por liquidar. Sendo incerta a liquidação dessas 
sommas, não ha vantagem em fazer tal operação, por 
isso que as despezas a que se ha de applicar 

o seu producto têm prazos certos e determinados. 
As cambiaes têm prazos fixos de vencimento, e, 

portanto, conta-se com as sommas nesses prazos; 
mas as transacções de café que se fazem em um 
exercicio podem ficar para liquidar em outro. 

Quantos milhares de contos não têm sido 
pontualmente entregues por conta do thesouro na 
agencia brazileira em Londres, em tempo proprio, por 
meio de cambiaes? E' o que não póde dar-se com as 
negociações de café. Pois, quanto tempo levou para 
se liquidar a transacção do anno passado? O 
parlamento esteve reunido até Novembro, e não teve 
noticia de semelhante facto. 

O orador achava o acto tão injustificavel, que 
não acreditava que o nobre ex-ministro da fazenda o 
tivesse praticado. Nem mesmo no anno passado ouviu 
fallar dessa operação. A primeira vez que della teve 
noticia, foi quando este anno voltou da sua provincia. 
Procurou depois vêr si achava alguma informação no 
relatorio do nobre ministro da fazenda, mas nada ahi 
encontrou. Ora, si de uma transacção feita em Maio do 
anno passado, e já liquidada, o parlamento não póde 
ter conhecimento no anno presente, não sabe até onde 
irão as reservas. 

O systema aceito na administração do Estado 
para a remessa de fundos era o das cambiaes. Ouvem 
ao orador alguns ex-ministros da fazenda; elles que 
digam si jámais se julgaram autorizados a fazer 
compras de café, e outras negociações da mesma 
especie. 

Observa que o nobre ministro da fazenda ainda 
não declarou precisamente si se julga autorizado para 
fazer operações semelhantes, e é necessario que o 
paiz saiba em que lei vive. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu já disse que não achava illegal. 

O Sr. Correia declara ao nobre presidente do 
conselho, á vista do seu aparte, que S. Ex. incorrerá 
na mesma censura de illegalidade, si fizer operações 
de natureza commercial como fez o seu antecessor. 
Mas S. Ex. disse tambem em aparte que não sabe si 
as fará, o que dá a entender que não tem o proposito 
de as fazer. Em todo o caso, é bom que se saiba como 
pretende proceder o nobre ministro da fazenda. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu não posso dizer o que pretenderei fazer d'aqui a 
seis mezes ou a um anno. 

O Sr. Correia funda as suas observações no 
proceder da administração durante longos annos; e 
d'ahi tira argumento para sustentar que as disposições 
das diversas leis de orçamento só autorizam 
negociações de cambio. E nos orçamentos só ha 
consignação para differenças de cambio. O nobre 
ministro da fazenda não terá como cobrir prejuizos 
resultantes de outra ordem de operações. 

A operação foi illegal e inconveniente. O nobre 
ex-ministro da fazenda tem de justificar-se, e estimará 
que as suas observações sejam procedentes. O que S. 
Ex., porém, não póde é emprestar á lei o que ella não 
contém. 
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A verdade é que a noticia de que o governo se 
tinha envolvido em transacções de compras de café 
causou verdadeira sorpreza no paiz. E o que até hoje 
consta de transacção ainda não desvanece as duvidas 
que continuam a vigorar sobre o seu resultado, que 
não se sabe si foi ou não funesto. 

Não julga que o acto do nobre ministro possa 
achar justificação na razão de que foi util, quando o 
tivesse sido. E duvida que toda a habilidade do nobre 
ex-ministro da fazenda possa levar o senado á 
convicção de que elle foi legal. 

O orador voltará á tribuna afim de tratar de 
outros pontos, que julga dever aventar na presente 
discussão. Por hoje limita-se ás observações que tem 
feito, desejando deixar ao nobre ex-ministro da 
fazenda o tempo necessario para justificação do seu 
acto, justificação que S. Ex. declara será completa, 
mas que o orador pede licença para avaliar depois de 
ter a fortuna de ouvir ao nobre senador. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sr. presidente, 
estimei que o illustrado senador pela provincia do 
Paraná se referisse á questão de compra e remessa 
de café para mercados estrangeiros por conta do 
governo imperial. 

Esse facto, cuja iniciativa e principal 
responsabilidade me pertencem, mas que foi praticado 
com sciencia prévia e expresso consentimento de 
todos os meus honrados collegas do ministerio de 5 de 
Janeiro... 

OS SRS. PARANAGUÁ E LAFAYETTE: – 
Apoiado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – ...serviu de 
pretexto a censuras e doestos contra o ex-ministro da 
fazenda... 

O SR. CORREIA: – Mas não no senado. 
OS SRS. AFFONSO CELSO: – Não no senado. 
Ninguem o discutiu, Sr. presidente, nada de 

certo e positivo sabia-se a seu respeito; corriam 
apenas boatos vagos e contradictorios até que, na 
camara dos Srs. deputados, um representante da 
provincia de Minas que, como o nobre senador 
lembrou, me é ligado por estreitos laços de sangue e 
de amizade, deu informações completas e minuciosas. 

Mas por isso mesmo talvez as censuras foram 
mais acerbas e os doestos mais pungentes. E' veso 
de certa gente; aquillo de que mais fallam é do que 
menos sabem, assim como accusam e deprimem com 
tanto maior violencia, quanto menos conhecem o 
assumpto. 

Não me incommodaram taes commentarios, 
nem apressei-me em responder-lhes, porque tenho 
bastante consciencia de mim e a força de animo 
precisa, para só defender-me quando as accusações 
se formulam de um modo decente e digno, como 
acaba de fazel-o o nobre senador pelo Paraná. 

E, pois, não só estimei que S. Ex. trouxesse a 
terreiro essa questão, mas até agradeço-lhe por havel-
o feito. O nobre senador offereceu-me o ensejo, que 
aguardava, para produzir justificação que, eu o espero, 
será satisfactoria e cabal. 

Sr. presidente, necessitava o governo remet- 

ter fundos para a Europa e o cambio achava-se a 19 
1/8. 

Si o governo comparecesse no mercado para 
tomar cambiaes, systema ordinario de fazer-se a 
remessa de fundos, necessariamente mais baixaria o 
cambio, – viria a 19 pelo menos. 

Assim, a libra sterlina, que já custava 12$549, 
devendo custar 8$889 ao par, custaria ao thesouro 
12$632, ou mais, e o prejuizo, que era de cêrca de 
26%, seria de quasi 30. 

Portanto, si o governo tivesse na occasião 
necessidade de remetter para Europa 2.000:000$ por 
exemplo, despenderia os 2.000:000$ e mais cêrca de 
600:000$, na compra de saques, além das 
commissões que é de estylo pagar em casos taes. 

Nessas circumstancias, Sr. presidente, quando, 
apoz uma emissão de apolices na importancia de 
40.000:000$ e outra de moeda papel de igual somma, 
achavamo-nos ante a perspectiva de um emprestimo 
de quantia mais elevada, que effectivamente realizou-
se; quando as despezas com a sêcca chegavam a seu 
auge, os recursos do thesouro escasseavam, tanto 
que tive necessidade de abrir uma conta corrente no 
banco do Brazil, quando a somma de bilhetes em 
circulação era já consideravel; em tão apertadas 
circumstancias, digo, mais do que nunca dever 
imperioso era do ministro da fazenda procurar, por 
quaesquer meios legaes, licitos, decentes, poupar ao 
Estado semelhante prejuizo. (Apoiados.) 

Cogitando nelles, occorreu-me que, si o 
Paraguay pudera, não ha muitos annos, fazer na 
Europa as avultadas despezas exigidas pelos seus 
grandes armamentos; si o Perú achára em seu guano 
meio seguro e commodo de fazer para alli remessas 
de fundos; si em tempos menos difficeis remettera o 
governo imperial generos para a Europa, afim de 
serem vendidos por sua conta, como: algodão, 
assucar, anil, etc., os quaes por sua inferioridade não 
podiam concorrer com productos similares de outras 
procedencias, – alguma vantagem poder-se-hia tirar do 
nosso primeiro genero de exportação – o café, que não 
teme, antes póde desafiar aquella concurrencia. 

Expuz a idéa aos meus collegas do ministerio; 
discutimol-a detidamente, e convencidos não só da 
sua legalidade, mas tambem da conveniencia, a ella 
annuiram todos, e expressamente autorizavam-me a 
pôl-a em pratica. 

Como levei-a a effeito, disse-o meu irmão na 
camara dos Srs. deputados. 

As informações que deu esse deputado são 
completas e de todo o ponto exactas, – nada tenho 
que acrescentar-lhes. 

Seu discurso foi publicado por extenso no Diario 
Official e no Jornal do Commercio, e os meus 
illustrados collegas acabam de ouvir os trechos que leu 
o nobre senador pelo Paraná. 

Conhecido o facto, apreciarei as arguições que 
lhe fazem. 

A primeira objecção é a da illegalidade. O nobre 
senador entende que eu não podia fazer tal operação, 
porque não ha lei que expressamente a autorize; no 
seu conceito, a unica operação permittida ao governo, 
para remessa de fundos para praças estrangeiras, é a 
compra de 



Sessão em 17 de setembro                                                            245
 
cambiaes, porque para essa, sim, ha disposição expressa 
no orçamento. Tal é em resumo a argumentação do S. Ex. 

Pois bem; respondo-lhe eu; si a legalidade do acto 
depende de disposição expressa da lei então a propria 
compra de cambiaes, que o nobre senador aliás aceita 
como perfeitamente correcta, é tambem illegal, porque a lei 
não falla nella – não a autoriza expressamente. 

S. Ex. não encontra, nem no orçamento vigente, 
nem em nenhum outro, artigo ou paragrapho, que dê ao 
governo a faculdade de comprar cambines. 

O SR. CORREIA: – Uma vez que a lei autoriza o 
governo a fazer despeza com differenças de cambios, está 
elle autorizado a negociar cambiaes. Para maior prova ahi 
está a lei vigente. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Vejamos a lei vigente. 
O nobre senador refere-se á verba 15 do art. 8º do 
orçamento, que trata das despezas do ministerio da 
fazenda, a qual é assim concebida (lê): 

«Despezas eventuaes, incluidas as diferenças de 
cambio..........................................................3.156:005$261 

E' esta a disposição expressa para a compra de 
cambiaes? (o Sr. Correia faz signal affirmativo). 

Mas, o senado vê que tal não ha; ahi não se diz que 
o governo compre cambiaes, e fôra mister que a lei o 
dissesse, para haver autorização expressa; autorização 
comprehendida, subentendida ha, sem duvida, para essa 
negociação, mas expressa, não. 

A significação litteral dessa verba, porém, é outra, e 
vou dal-a. 

O orçamento na verba 1ª de citado art. 8º marca a 
somma que o governo poderá despender com os juros e 
amortização da divida externa fundada, ao cambio de 27, 
em 15.374:085$000 de nossa moeda. 

Mas, como o cambio raras vezes está ao par, 
porque a nossa moeda está depreciada, e é preciso pagar 
integralmente aquelles juros o amortização em dinheiro 
sterlino, como por outro lado diversas despezas ha a fazer-
se tambem em dinheiro sterlino, era precizo fornecer no 
governo meios de preencher as differenças resultantes da 
depreciação de nossa moeda, conforme as oscillações do 
cambio.» 

Para isso votou a lei quantia designada, que é a 
concedida nessa verba: – Eventuaes, incluidas as 
differenças de cambio. 

Eis o que quer dizer a verba; não ha ahi, como o 
senado vê, a autorização expressa que enxergou o nobre 
senador. 

Pergunto no nobre senador: – si o governo, em 
logar de comprar cambiaes, comprar aqui libras sterlinas e 
remettel-as para a Europa, poderá tirar dessa verba o que 
fôr preciso para completar a differença do cambio, que não 
está incluida na verba 1ª – Juros e amortização da divida 
externa? 

Sem duvida que póde, o S. Ex. não o contesta; – 
logo essa verba permitte mais alguma cousa do que a 
compra de cambiaes; é, portanto, não autoriza só essa 
compra, como aconteceria si expressamente a indicasse. 

E' de principio, que quando a lei positiva é 
determinadamente índica o meio de chegar-se a

um certo fim, quaesquer outros meios são inadmissiveis. 
Portanto, não ha fugir do seguinte dilemma: ou a 

compra de café é tão legal como a de cambiaes, – ou 
ambas são illegaes, porque a lei não especificou nenhuma 
dellas. 

Não, Sr. presidente, o nobre senador pelo Paraná 
não demonstrou, nem podia demonstrar, apezar do seu 
grande talento, a illegalidade do acto que pratiquei. 

E' o governo obrigado a ter em Londres grandes 
sommas disponiveis, pois alli pagam-se todas as nossus 
despezas no exterior. 

Estas sommas são remettidas pelo thesouro, e 
nenhuma lei prescreveu a fórma ou natureza das 
operações a fazer-se, para essa remessa de fundos. 

Nenhuma lei existe a esse respeito, nem podia 
existir, sem absurdo e sem expór o thesouro a grandes 
prejuizos. 

Da conveniencia, do acerto, ou mesmo da 
possibilidade de uma operação financeira qualquer, só na 
occasião de realizal-a se póde julgar porque tudo depende 
das circumstancias do momento. A operação hoje feliz 
póde amanhã ser ruinosa e vice-versa. 

Fixe-se de antemão a natureza das transacções 
que deve o governo realizar para a passagem de fundos, e 
a especulação, que é vigilante e sagaz, descobrirá meio de 
dar-lhe ecchecq, de fazel-o perder sempre. 

E' este um daquelles casos em que no governo 
forçosamente se deve deixar toda a liberdade de acção, 
mesmo para que seja elle responsavel pelo que fizer em 
damno do Estado. 

O SR. CORREIA: – Plena liberdade de tomar 
cambiaes em uma occasião, e não em outras; mas não 
para outro genero de operação. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. volta ao ponto 
que já discuti: – peço licença para proseguir. 

Portanto, si não havia lei pela qual devesse o ex-
ministro da fazenda pautar seus actos; si tinha liberdade 
de realizar a operação que julgasse mais conveniente; si, 
por outro lado, nenhuma lei prohibia-lhe fazer o que fez, a 
arguição de illegalidade não tem absolutamete nenhuma 
procedencia, esvai-se como uma bólha de sabão. 

O SR. CORREIA: – Oh! Eu não quero acharme 
envolvido em uma tal bôlha. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Pois Deus queira que 
só me estejam reservadas no futuro accusações como 
esta. 

O SR. CORREIRA: – Estamos apreciando acto que 
V. Ex. praticou como ministro; mas não estamos tratando 
da pessoa de V. Ex. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Está entendido. 
Qual é, Sr. presidente, o meio geralmente 

empregado pelo governo para a remessa de fundos para a 
Europa? 

Sabem-no todos; toma saques na praça, isto é, 
compra lettras dos que têm dinheiro ou credito na Europa, 
e remelte-as aos seus agentes para que recebam a 
respectiva importancia no dia do vencimento. 

A letra, ou saque, ou cambial, como geralmente se 
diz, é uma verdadeira mercadoria, su- 
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jeita, como qualquer outra, ás oscillações de preço, que o 
governo compra para com ella fazer dinheiro na praça de 
Londres. 

Ora, si o governo compra lettras para esse fim, e 
ninguem jámais contestou-lhe esse direito – posto, repito, 
– nenhuma lei expressamente o autorize a comprar-as, 
porque, em vez de lettras, não poderá comprar outras 
mercadorias tambem facilmente permutaveis em ouro? 

Si temos generos coloniaes, que vendidos nos 
mercados estrangeiros podem produzir não só quantia 
igual, senão superior a empregada na sua acquisição, 
porque motivo preferir sempre, invariavelmente, a compra 
de lettras á desses generos? 

A lettra, ou saque, attenta a inferioridade da nossa 
moeda relativamente á estrangeira, nunca póde valer mais 
do que tiver custado; ruras vezes valerá somma igual, 
muitas ha de valer menos, o mesmo cousa nenhuma, si 
por qualquer eventualidade deixar de ser paga, ou 
sómente o fôr em parte. 

Os generos como o café, porém, podem, é certo, 
dada uma baixa de preço, produzir no estrangeiro quantia 
inferior á despendida para sua acquisição, mas na 
generalidade dos casos produzirá mais do que se houver 
applicado. 

Logo, sob essa ponto de vista póde-se mesmo 
affirmar, que são elles preferiveis para o transporte de 
fundos de praça nacional para praça estrangeira, onde 
tiverem extracção. 

O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Hei de apreciar essa 

questão de governo negociante. 
Continuemos a tratar da legalidade do meu acto. 
Respondendo na camara a uma arguição banal, 

isto é, a arguição de novidade, meu irmão, deputado por 
Minas, provou que do expediente de que servi-me 
utilisaram-se, em varias épocas, ministros da fazenda de 
ambas as escolas politicas. 

E apresentou exemplos colhidos em documentos 
officiaes. 

Assim que, a remessa de fundos, por meio de 
generos comprados pelo governo, não era estranha ao 
corpo legislativo; antes foi-lhe communicada em mais de 
um relatorio. 

Ninguem se levantou jámais para estranhal-a, para 
combatel-a, e menos para prohibir sua reproducção. 

Portanto, si o corpo legislativo não condemnou a 
medida foi porque não considerou-a illegal, e 
conseguintemente permittiu que fosse praticada, sempre 
que se julgasse conveniente. 

Em vista de tudo isto, acredito que o proprio nobre 
senador pelo Paraná concordará em que a questão de 
legalidade está por terra. 

O SR. CORREIA: – Contesto. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Quasi que estou 

perdendo a esperança de convencer ao nobre senador 
pelo Paraná! 

S. Ex. é teimoso, e quando não uma vez, é sempre 
não. 

O SR. CORREIA: – Costumo reflectir antes de 
manifestar a minha opinião, por isso não se 

deve estranhar que tenha alguma difficuldade em aparar-
me della. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. estuda e 
reffecto muito, é certo, mas é teimoso. 

Em mais de uma discussão, ouvindo o nobre 
senador lembrei-me daquella mulher que o marido atirou 
ao rio, a que, quasi submersa já, erguia os braços por 
sobre as aguas repetindo por signaes o que despertará a 
colera do assassino! ( Riso. ) 

Já que não satisfazem a V. Ex. os argumentos 
apresentados; já que entende ter sido licito mandar vender 
em Nova-York, ou em Londres, algodão, assucar, anil e 
até sizalha de ferro, como fizeram os ex-ministros da 
fazenda, cujos precendentes invocaram invocou o nobre 
deputado por Minas Geraes, mas só não é licito mandar 
vender café, apresentarei outro argumento. 

V. Ex., lido como é, e conhecedor das nossas 
cousas, tem noticia sem duvida do contrato celebrado em 
1856, pelo finado Marquez do Paraná, com os nossos 
agentes financeiros em Londres, e até hoje em vigor. 

Não é um documento reservado. Encontra-se a 
pags. 4 e 5 do relatorio daquelle illusrte estadista, 
apresentando ao corpo legislativo. 

Dando conta dos motivos por que mandará rescindir 
o contrato que tinhamos com os antigos agentes, e celebra 
outro informou ao corpo legislativo das condições do novo 
contrato, que são estas (lê): 

«Compromettetam-se os novos agentes: 
1ª A receber todos e quaesquer fundos, que em 

letras de cambio, ouro em ilegível, ou em barra, 
diamantes, dinheiros, ou quaesquer outros procurados, 
que tenham de ser remettidos para pagamento de 
dividendos, ordenados e outras quaesquer desprezas. 

2ª A effectuar em Inglaterra todas as compras e 
ordenar todas as despezas, etc., ect.» 

Ora este contrato foi aprovado pelo corpo 
legislativo, e subsiste ha 25 annos, em face das camaras 
de todos os partidos, nas quaes têm tido assento alguns 
dos meus censores. 

Pois bem; elle previu com muito tino, que 
circumstancias poderiam haver, em que ao governo 
brazileiro não conviesse, ou não fosse possivel remeter em 
lettras de cambio, ou em numerario, as sommas de que 
carecesse para suas despezas em Londres, e estipulou 
que os agentes seram obrigados a receber e dispor, á 
conta do mesmo governo, como de quaesquer outros 
prodactos,para pagamento dos juros e amortização da 
divida nacional, dos empregados e outras despezas do 
Imperio. 

Logo, o acto tão energicamente rasurado foi, ainda 
por esta razão, perfeitamente legal, salvo si os meus 
accusadores sustentarem, que o café não entra na 
generalidade da expressão quaesquer outros productores, 
ou que o café não é producto. 

Nem só isso: estipulando a remuneração que 
deviam perceber os agentes, o contrato de 1836 marcou 
(lê): 1% sobre valor dos effeitos, navios e outros artigos 
comprados, ou vendidos, não incluindo a corretagem; e 
ficando em nosso 
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beneficio as bonificações usuaes concedidas pelos 
manufaciores, ou negociantes, nos pagamentos a 
dinheiro. 

Note o senado; 1% sobre os effeitos e artigos 
vendidos, por conta do governo; logo, tambem pelo café, 
que está comprehendido na significação mercantil de 
qualquer das palavras effeito, ou artigo. 

Como se vem, pois, accusar-me de ter commetido 
uma illegalidade? 

Diga-se, senhores, que a medida foi desacertada, 
mal concebida, peior executada; que foi prejudicial, – o 
que quizerem; mas illegal, não podem dizel-o. 

Si a legalidade do acto está, como tenho provado, 
fóra de questão... 

O SR. CORREIRA: – não apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – ...O senado, que 

ouviu-me, e o paiz que ha de ter conhecimento das minhas 
explicações, dirão qual de nós tem razão. 

Não menos incontestavel é, Sr. presidente, a 
conveniencia da medida que adoptei, de accôrdo corn os 
meus collegas. 

OS SRS. PARANAGUÁ E LAFAYETTE: – 
Apoiado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O cambio, como já 
disse, estava a 19 1/8, e mais baixaria si o governo 
tomasse cambiaes; muito feliz seria o thesouro si pudesse 
compral-as a 19. 

Ante, pois, um prejuizo certo e avultado, não seria, 
porventura, conveniente tentar algum meio que pudesse 
conjural-o? 

Com o expediente de que me servi, não só poupei 
ao Estado e ao commercio o prejuizo, que lhes resultaria 
da maior quéda do cambio, mas obtive para o thesouro 
algum lucro, conforme demonstra a liquidação da primeira 
operação. 

Empreguei cerca de 1.600:000$ na primeira 
remessa. Para ter na Europa somma equivalente a essa 
quantia, por meio de cambiaes, seria obrigado a 
despender muito mais. 

Applicando-a em café, e mandando vendel-o por 
contato do governo, não só apurei os 1.600:000$, como 
realizei lucro não pequeno paro o thesouro. 

Comprehendo, Sr. presidente, que os interessados 
no negocio do café, – os exportadores, achem pessimo e 
condemnavel o expediente, porque não lhes faz conta ter 
um concorrente como o governo, e por duas razões. 

Em primeiro logar, com a concorrencia do governo, 
não podem impôr á mercadoria o preço mais vantajoso 
lhes seja. 

É, em segundo logar, deixam de ganhar a parte dos 
lucros, que por ventura aufira o governo nas remessas que 
fizer. 

Comprehendo ainda, que o espirito de opposição 
inspire censuras ao meu acto, porque infelizmente a regra 
entre nós é achar sempre mau quanto faz o adversario. 

Mas, no fundo de suas consciencias, accusadores e 
interessados hão de reconhecer, que o ex-ministro da 
fazenda fez o que devia, tentando e conseguindo poupar 
ao Estado, ao commercio e a todos os consumidores e 
prejuizo inevitavel da baixa do caminho. 
 

O que mais se articula contra a operação? Que é 
arriscada? 

E' sem duvida; não o contestarei. Mas, qual outra 
deixará de sel-o? 

Concebe-a o nobre senador, ou concebe-a alguem?
Aponte-a quem puder. 
Riscos! Não a elles sujeitas as lettras de cambio? 
A unica operação, que não offereceria grande risco, 

seria a remessa de ouro em moeda, tendo-se a cautela de 
segural-o. 

Mas, essa, além de não ser sempre facil, ainda está 
sujeita-a um perigo. 

O ouro póde perder-se, e o governo receberá do 
segurador, é verdade, quantia equivalente, mas será 
prejudicado no premio do seguro e ainda no premio que 
pagar aos seus agentes, si adiantarem alguma somma 
para supprir a falta de fundos seus disponiveis. 

O SR LAFAYETTE: – E o segurador póde quebrar. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Exactamente; e si o 

segurador quebrar, como bem observa o meu nobre amigo 
e collega, o prejuizo será completo. 

Portanto, em ultima analyse, qualquer que seja a 
operação, será mais ou menos arriscada, donde se segue 
que a arguição não tem valor. 

Sr. presidente, disse o nobre senador que é 
improprio, senão indigno, de um governo o negociar. 

O SR. CORREIA: – Envolver-se em operações 
mercantis. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Admitto o principio em 
these: – não quadra com a missão do governo ser 
negociante. 

Mas, primeiro que tudo, o nobre senador, 
jurisconsulto que é, não tem o direito de abusar da 
significação das palavras. 

Negociar, – juridicamente, é a pratica constante de 
actos do commercio: e um expediente de occasião, uma 
medida que se toma em dadas circumstancias, não com o 
fim de lucro, mas para evitar prejuizo certo e infallivel –, 
que não foi adoptada como systhema, porém como 
recurso de momento, não é essa practica constante dos 
actos que constituem a profissão de negociante. 

Mas, será verdade que nenhum governo negocie; 
que nenhum governo procure tirar vantagem de actos, que 
por sua natureza são mercantis; será verdade que todos 
sigam o principio da abstenção completa em transações  
mercantis? Não! 

A Allemanha empregou uma grande parte da 
indemnisação, que lhe pagou a França, em titulos de 
divida de varias nações como a Baviera, a Inglaterra, a 
Russia e os Estados-Unidos. 

E' tambem accionista do banco do Imperio, assim 
como a Belgica e o Estado de Baden o são dos bancos 
privilegiados dos respectivos paizes. 

Percorram-se os orçamentos das principaes nações 
da Europa, e ver-se que da sua receita fazem parte os 
productos de florestas, de 
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minas, de officinas e de estabelecimentos agricola e 
industriaes. 

Para não accumular citações, direi que na propria 
mercadoria de que me servi – o café, a Hollanda, graças á 
iniciativa de um homem de genio e boa vontade, o general 
Van der Bosk, achou meio de fazer prosperar as suas 
finanças compromettidas. 

São bem conhecidos os leilões de café, que 
periodicamente se fazem, por conta do governo hollandez, 
em Amsterdam, e que tanta influencia têm na fixação do 
preço nos demais grandes mercados desse producto. 

Esse café assim vendido em hasta publica, é o que 
o governo daquella sensata, civilisada e rica nação compra 
aos particulares das suas colonias de Java, sumatra e 
Bornéu, por um preço determinado e do qual depois 
dispões pelo maior preço, que póde alcançar. 

Refere um viajante notavel, que é ao mesmo tempo 
um escriptor distinto, o conde de Beauvoir, que em 1860 
só a ilha de Java produziu 69.590.000 kilogrammas de 
café, que o governo hollandez comprou por 29 milhões de 
francos e vendeu por 84 milhões. 

Por estes algarismos bem se póde avaliar dos 
immensos recursos que o governo hollandez tira de 
semelhante systema. 

Não se diga, portanto, mais no parlamento 
brazileiro, que nenhum governo negocia, ou que não é 
digno de um governo negocia, ou que não é digno de um 
governo negociar, porque importa isso ignorar o que vai 
pelo mundo. 

Mas eu não negociei, porque negociar é a pratica 
constante de actos de commercio, e o expediente de que 
usei foi um meio extraordinario de que usei foi um meio 
extraordinario de que soccorri-me, para não sujeitar-me a 
uma taxa de cambio desgraçada, que daria ao thesouro 
immenso prejuizo. 

Diante da certeza de uma perda infallivel e 
consideravel, quiz tentar um meio que podesse evital-a; – 
era meu direito e meu dever fazel-o. 

Ainda quando fosse infeliz, não poderiam censurar-
me, mas reconhecer as minhas boas intenções e louvar-
me pelos esforços que empreguei. 

Não fui, porém, infeliz, pois já observei que a 
primeira das duas operações, que emprehendi, deu lucro 
importante, relativamente á somma despendida. 

Mas, Sr. presidente, esse lucro não está tanto na 
maior somma que obtive na Europa, como nos effeitos da 
medida, que aproveitaram ao Estado e ao commercio em 
geral. 

O que mais se censura nesta operação? 
Será, por ventura, a escolha do intermediario? 

Contra ella, porém, ainda não ouvi nada, e de feito tive um 
feliz inspiração, recorrendo ao Sr. Visconde de Figueiredo, 
que para prestar mais um serviço no Estado, accedeu ao 
meu convite, o que lhe agradeço. 

A porcentagem que recebeu? Foi a mais modica 
possivel; nem um outro contentar-se-ia com ella; isto é, 
com um por cento. 

E acrescentarei que o Sr. Visconde de Figueiredo 
não é meu co-religionario; nem era então pessoa das 
minhas relações particulares. 

Lembrei-me delle, porque além de estar, a todos os 
respeitos, cima de qualquer excepção, já tinha dado 
exhuberantes provas de que sa- 

bia dedicar-se serviço publico, encarregando-se, com zelo 
e honestidade inexcediveis, do fornecimento de soccorros 
ás victimas de sécca do Ceará. 

Na camara dos Srs. deputados, duvidou-se de que 
o governo pagasse tão pequena porcentagem. E' que nem 
todos comprehendem que se póde servir, sem ganhar 
dinheiro e muito dinheiro! 

Entende o nobre senador pelo Paraná, que foi uma 
gravissima irregularidade mandar o ex-ministro da fazenda, 
que para a primeira operação o intermediario applicasse 
para outro fim, por ordem do nobre ex-ministro do imperio. 

Irregularidade haveria, com effeito, si assim tivesse 
acontecido... 

O SR. CORREIA: – Quem o affirmou foi o Sr. 
presidente do conselho. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sr. presidente, já 
informei ao sendo que esta providencia foi tomada de 
accôrdo com todos os ministros. 

Para que ella fosse bem succedida era 
indispensavel que se a fizesse com toda a reserva, e eu 
carecia de fornecer ao Sr. Visconde de Figueiredo as 
quantias preciosas para a compra do café. 

Pelo ministerio da fazenda não havia meio de 
entregar-se-lhe essa quantia, sem que immediatamente se 
divulgasse tudo. O mesmo, porém, não aconteceria, si a 
quantia fosse adiantada pelo ministerio do imperio, que de 
tempos a tempos pagava-lhe os generos enviados para o 
norte. 

Ficou, pois, assentado que o ministerio do imperio 
augmentar-lhe-ia o credito no da fazenda, e que parte 
desse dinheiro applicar-se-ia á operação. 

Liquidada esta, far-se-iam os encontros precisos e 
a divida escripturação nas verbas competentes; – era uma 
questão de fórma e nada mais. 

Assim pois, não dispoz o ex-ministro da fazenda de 
sommas pertencentes ao ministerio do imperio. 

Mas, dir-me-ha o nobre senador, porque para a 
segunda operação adoptaste outro expediente, mandando 
abrir ao Visconde um credito no Banco do Brazil? Porque 
não procedeste como da primeira vez? 

A razão é simples: ao resolver a primeira operação, 
não tinha eu ainda aberto a conta corrente do thesouro no 
banco do Brazil, e portanto não podia mandar entregar 
qualquer quantia, por intermedio daquelle estabelecimento.

Nestas ordens, ou nestes saques feitos 
directamente sobre o Banco do Brazil pelo ministerio da 
fazenda, vê o nobre senador uma irregularidade mais, uma 
falta de garantia contra os interesses do Estado. 

Na opinião de S. Ex., sómente ao thesoureiro geral 
deve ser entregue qualquer somma por aquelle 
estabelecimento, afim de que se fiscalise a applicação dos 
dinheiros publicos. 

O nobre senador, porém, não attendeu a que as 
contas do ministerio da fazenda com o banco do Brazil têm 
de ser examinadas, e effectivamente o 
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são no thesouro, e que por occasião dessa ilegível 
aquella repartição entra na apreciação rigorosa das 
parcellas do debito e do haver, conhece da legalidade e 
moralidade das despezas feitas, e conseguintemente 
póde promover a responsabilidade de quem houver 
abusado. 

Não tenha, pois, o nobre senador receio de que 
possa alguem, por intermedio do banco do Brazil, dar 
impunemente aos dinheiros do Estado applicarão que a 
lei tiver ordenado. 

As despezas que por alli se fizerem, ou os 
pagamentos que se realizarem, estão sujeitos a mesma 
fiscalização, que realizarem, estão sujeitos á mesma 
fiscalisação, que quaesquer outros. 

O nobre senador viu tambem falta de garantia 
para os dinheiros do Estado na entrega das quantias 
destinadas para a compra do café. 

Emquanto o producto desse café não foi, ou não 
for entregue em Londres, perguntou S. Ex., que 
segurança tem o thesouro? 

Respondo-lhe, que a mesma segurança, a 
mesma garantia, que offerecem as negociações de 
cambiaes, isto é, a honorabilidade do individuo com 
quem trata o governo e seus recursos pecuniarios. 

Quando o thesouro toma saques a qualquer 
negociante ou banco desta praça, paga-lhe a respectiva 
importancia, logo que as letras sobre Londres lhe são 
entregues. 

Essas letras são d'aqui remettidas aos agentes 
do Imperio naquella praça, afim do que apresentem-nas 
ao competente aceite, e recebem a sua importancia no 
vencimento, que ordinariamente é a 90 dias. 

Ora pergunto eu ao nobre senador, emquanto 
não chega o dia do vencimento e a lettra não é paga, 
que outra garantia tem o Estado de que o dinheiro que 
despendeu não será perdido, além da honoralidade e 
recursos da pessoa, ou estabelecimento, de quem a 
houver tomado? 

Já vê, portanto, S. Ex. que por este lado ainda a 
operação não é mais arriscada do que aquella, que 
julga ser a unica licita, a unica permittida. 

Referiu-se o nobre senador ao segredo ou 
mysterio que envolveu esta operação. 

São e foram sempre consideradas como  
reservadas, no thesouro, as operações que o governo 
emprehende para, transporte de fundos. Só depois de 
liquidadas divulgam-se, ou publicam-se. 

Não havia, pois, razão para que eu realizasse 
publica e ostensivamente a compra e remessa do café; 
ao contrario razão havia para que as emprehendesse 
com o maximo sigillo possivel, pois que, si ellas se 
publicassem, o prejuizo seria inevitavel. 

Si os boatos desencontrados e absurdos, que a 
asse respeito correram mais tarde, foram bastantes 
para que se empregasse todos os meios possiveis para 
o governo perder, quanto mais si a verdade fosse 
conhecida mais cedo? 

Mas, Sr. Presidente, si houve a indispensavel 
reserva neste negocio não cercou-o, nem podia cercal-
o nenhum mysterio. 

Já disse que delle tiveram conhecimento prévio 
todos os ministros do gabinete 5 de Janeiro, e agora 
acrescentarei que communiquei-o aos  

altos funcionarios do thesouro, aos membros do 
tribunal, porque mereciam-me confiança, assim como 
que levei-o ao conhecimento do meu illustrado senador 
em relatorio que lhe apresentei. 

Não preciso dizer que nada foi occulto tambem 
ao chefe do Estado, que de tudo deve ser informado  
por seus ministros. 

Portanto, não houve mysterio; da negociação 
tiveram conhecimento todos os que deviam tel-o. 

O Sr. Ribeiro da luz dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Pois V. Ex. acaso 

penso, como o nobre senador pela provincia do Paraná, 
que estas operações devem fazer-se a luz da 
publicidade?! 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Então não devia 

estranhar. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Só o que reparei foi 

que o nobre ministro da fazenda nada dissesse em seu 
relatorio. 

O SR. AFONSO CELSO: – Não tinha que dizer 
cousa alguma, pois das operações para remessas de 
fundo nunca se trata nos relatorios; junta-se apenas a 
tabella das quantias remettidas e mais nada. 

Sr. Presidente, incommodou-se o nobre senador 
porque não arrancou ao illustre Sr. presidente do 
conselho a condemnação do meu procedimento neste 
negocio. 

Desejava S. Ex. tornar saliente mais uma 
divergencia entre o ministerio actual e o 5 de Janeiro. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mais uma. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Sim, mais uma. 

Este aparte de V. Ex. inspira-se no mesmo pensamento 
do nobre senador. 

Não estou de accordo com o gabinete no modo 
de apreciar e resolver algumas questões 
administrativas... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Está claro, ainda que 
esteja de accordo em politica. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sem duvida. Mas,  
senhores, este desaccordo não influe, nem influirá 
(comprehendam-no bem os nobres senadores, para 
que não percam seu tempo), na minha attitude perante 
o ministerio. 

Não posso pretender que o meu illustre succesor 
dê as questões occorrentes a mesma solução, que 
entendia dever dar-lhe o gabinete 5 de Janeiro. 
(Apoiados.) Ainda menos posso ver um acinte, umma 
offensa, nessa diversidade de opiniões (Apoiados.) 
Cada um cumpre seus deveres como julga mais 
acertado, e a escolha dos meios de acção só compete 
áquelle que tem a responsabilidade. 

Faço sinceros votos para que o ministerio acerte, 
sempre, e seja mais feliz do que o seu antecessor; – 
applaudirei sinceramente ou seus triumphos, porque 
com elles só podem lucrar o paiz e o meu partido. 

Si os gabinetes do mesmo credo politico não 
pudessem ter opiniões contrarias, sobre a marcha da 
administração, si fossem meros continuado- 
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res uns dos outros, o que poderia justificar as 
mudanças de ministerio no seio do mesmo partido? 

Resalvando, pois, as minhas opiniões 
individuaes e o direito de external-as quando me 
parecer opportuno, não tenho até hoje motivo para 
deixar de apoiar o gabinete, porque reconheco em 
todos a mesma liberdade que quero para mim. 

Deste proposito nunca poderiam demover-me 
razões de amor proprio, que jámais pautarão meu 
procedimento politico. Nunca animarei, e menos 
provocarei scisões no meu parido, antes tratarei 
sempre de prevenil-as e obstal-as. 

Portanto, Sr. Presidente, perdem o seu tempo 
os que tratam de explorar qualquer divergencia. 

O SR. JUNQUEIRA: –  Ninguem quer explorar. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Attendo á 

reclamação, e substituo a palavra, dizendo – que nada 
conseguirão os que tratam de accentuar ou pôr em 
evidencia qualquer desaccôrdo de opiniões que haja 
entre mim e os meus amigos de ministerio. 

Vendo nelles fieis e convencidos sectarios dos 
principios liberais, hei de apoial-os quanto possa para 
que desempenhem a missão, que têm a seu cargo. 

Exprimindo-me por esta fórma, senhores, não 
manifesto opinião de momento, observo e pratico 
apenas os conselhos, que sempre dei aos meus 
amigos, e que ainda em o anno passado repeti na 
camara dos Srs. deputados. 

Tomando alli parte na discussão da resposta á 
falta do throno, como relator da respectiva commissão, 
eu lembrei-lhes que o segredo das victorias 
conservadoras estava na disciplina e união do seu 
partido, que devim todos os liberaes, postas de parte as 
susceptibilidades, banidas as questões pessoais 
esforçarem-se e auxiliarem-se reciprocamente para a 
realização de suas idéas, e, finalmente, que si 
passados alguns annos deixassemos o poder, sem nos 
termos nobilitado por grandes serviços ao paiz, não nos 
queixassemos senão da nossa falta de união e de nada 
ternos aprendido nem esquecido na desgraça. 

Está ahi traçada, Sr. presidente, a norma de 
meu procedimento como homem de partido hontem, 
hoje e sempre. 

Divergencias de pensamento acerca de 
questões que não são politicas, onde as existem? Não 
as há, porventura, e profundas entre os conservadores?

O SR. SILVEIRA MARTINS: – elles estão 
muito indisciplinado agora. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Estão: 
infelizmente perderam já aquella cohesão e unidade 
que tiveram e tanto os distinguiu. 

Digo infelizmente, porque considero um grande 
mal, neste nosso systema de governo, a falta de 
partidos fortes e bem organizados. (Apoiados.)  

O Sr. Correa dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Ha de perdoar-

me: sou muito myope, mas quando ponho os vidros 
enxergo tanto quanto qualquer um de VV. Eex. E não 
me escapam certos symptomas. 

Os conservadores, em publico, ainda procuram 
mostrar-se quaes foram nessas passadas éras, mas a 
harmonia é apparente, não real, como a dos casaes, 
que vivendo em honrrosa luta domestica, na presença 
de estranhos revelam-se muito amiguinhos, muito 
unidos, protestam que nunca tiveram a menor 
desintelligencia e sempre foram felicissimos! (Riso.) 

Estimarei que me illuda, e que os meus ilustres 
adversarios estejam na mais santa paz e concordia: 
pelo que nos toca a nós liberais... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu o espero na 
questão do imposto do vintem.  

O SR. AFFONSO CELSO: – Hei de combater a 
opinião do ministerio, não o duvide... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E eu estou aqui para 
ajudal-o. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Penso que o 
imposto é justo, medico, conveniente e uma boa fonte 
de renda; não acho razoavel, antes desacertada, a sua 
suppressão. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Não supponham os 

nobres senadores, que por cantarem hoje victoria os 
adversarios desse imposto, e muitos quererem declinar  
de si a responsabilidade de sua a adopção, eu a 
repudio. Não; assumo essa responsabilidade plena e 
inteira, e hei de sustentel-o. 

Mas, si o ministerio convencer-me de que elle é 
injusto ou desneccessario, não duvidarei até votar pela 
sua suppressão, porque é insustetavel todo o imposto 
que seja dispensavel. (Apoiados.) 

Apenas convidal-o-hei a examinar si não existem 
outras contribuições mais onerosas, verdadeiramente 
vexatorias e incovenientes, que devam ser abolidas de 
preferencia a essa modica taxa... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Apoiado; o imposto 
sobre vencimentos, por exemplo. 

O SR. AFFONSO CELSO: – ...taes como o 
imposto sobre vencimentos, e principalmente os que 
pensam sobre os nossos generosos de exportação, etc.

Sr. presidente, a hora está muito adiantada e não 
quero obrigar nenhum de meus collegas ao incomodo 
de fallar, quando a attenção do senado já está ilegível. 

Vou portanto, preencher o tempo, á exemplo do 
nobre senador por  Minas Geraes, que em uma das 
sessões passadas tambem o preencheu, pelo mesmo 
motivo, encarregando-se da minha defesa. 

Tomou-a com effeito, mas para dizer que o ex-
ministro da fazenda não fizera mais do que repassar um 
erro, que anteriormente praticara, mandando devolver 
ao thesouro 2.400:000$ que ilegível á caixa da 
amortização para serem applicadas ao resgate do 
papel-moeda: – facto pelo qual era digno de louvor. 

Comquanto estas defesas de ilegível tempo, 
principalmente sob a clausula de confessar-se quem as 
merece pecador arrependido, não sejam muito para 
desejar-se; toda-  
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via não deixo de agradecer mui cordialmente a fineza do 
meu amigo e as suas boas intenções. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Aceito a defesa em 
uma parte, e complete-a na outra. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Espero convencer ao 
meu amigo de que assim como não exorbitei, nem 
commetti nenhuma illegalidade fazendo volver da caixa da 
amortização para o thesouro aquella somma, tambem 
cumpri apenas o meu dever remettendo-a anteriormente 
do thesouro para a mencionada caixa, afim de ser 
consumida. 

A accusação que ao principio se formulou foi, que 
o ex-ministro da fazenda, em contradicção com as suas 
declarações perante o parlamento, de que não emittiria 
uma nota sequer de 500rs., – sem lei que o autorizasse 
fizera uma emissão clandestina. 

Mostrando-se, porém, que, longe de augmentar o 
papel-moeda em circulação, como necessariamente 
aconteceria si tivesse feito tal emissão, eu o reduzira, 
ainda que em pequena somma, meus censores mudaram 
as guardas e disseram: «não emittisse, é certo, mas nem 
por isso deixaste de praticar uma illegalidade, pois, desde 
que os 2.400:000$ estavam recolhidos á caixa da 
amortização, della não podiam sahir sem expressa 
autorização de lei.» 

Sr. presidente, a censura não é menos injusta por 
ter soffrido esta variante. 

Carece de base; – os accusadores deviam provar 
que, na verdade, toda a somma remettida pelo thesouro á 
caixa da amortização, para um fim qualquer, não póde 
voltar á circulação sem autorização legal. 

Essa prova ninguem a fez, nem tentou fazer 
sequer, pelo que estaria eu dispensado de produzir 
justificação. 

O facto é conhecido. Eu tinha de executar o 
decreto de 13 de Abril de 1878, em virtude do qual foram 
emittidos 40.000:000$ pelo meu honrado antecessor. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Emittidos pelo 
gabinete de 5 de Janeiro. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Tem razão; pelo 
gabinete de 3 de Janeiro. Como disse, era eu obrigado a 
executar o decreto da emissão de 40.000:000$, 
promulgado com a clausula expressa de que no fim de 
cada exercicio proceder-se-hia ao recolhimento de 6% da 
quantia emittida. 

Esse decreto fôra submettido ao corpo legislativo; 
e emquanto este não deliberasse a respeito, ordenando o 
que entendesse conveniente, era para o governo não só 
um compromisso solemne, que assumira perante o paiz, 
mas a lei por que devia reger-se. 

Emquanto o poder legislativo não se pronunciasse 
liberando-o, ou modificando-o, ao governo cumpria 
executal-o fielmente. 

Por isso, e porque se aproximasse o fim do 
exercicio, e conseguintemente a época em que se devia 
effectuar o 1º resgate, ou ilegível, tratei de tomar as 
providencias devidas, para que se realizasse 
opportunamente. 

E em consequencia expedi o seguinte aviso, para 
o qual peço a attenção do senado, e espe- 

cialmente a do meu gracioso defensor, porque depois 
servir-me-ha na argumentação (lê): 

«Ministerio dos negocios da fazenda. – Rio de 
Janeiro, 25 de Abril de 1879. – N. 04.» 

«Communico a V. S., para os fins convenientes, 
que ficam expedidas as necessarias ordens, para que 
seja recolhida, até o dia 6 de Julho proximo futuro, a essa 
repartição, afim de ser queimada, nos termos do decreto 
n. 6882 de 15 de Abril do anno passado, art. 2º, a quantia 
de 2.400:000$, em notas do thesouro, correspondente a 
6% do capital que se acha emittido por conta dos 
60.000:000$ a que se refere o mesmo decreto.» 

«Deus guarde a V. S. – Affonso Celso de Assis 
Figueiredo. – Sr. conselheiro inspector interino da caixa 
da amortização.» 

O senado sabe o que aconteceu. A camara dos 
Srs. Deputados, que nessa occasião elaborava a lei de 
orçamento para o exercicio de 1879–1880, honrando a 
palavra do governo, votou fundos para o resgate de 6% 
da somma emittida no projecto de orçamento que enviou 
para aqui. 

A commissão de orçamento do senado, porém, 
propoz a suppressão da clausula do decreto de 15 de 
Abril. 

Este parecer foi combatido vivamente por mim, 
que apresentei a seguinte emenda, na sessão de 11 de 
Julho: 

«Restabeleça-se o resgate determinado pelo 
projecto da camara dos Srs. Deputados, supprimindo-se a 
emenda da commissão, Senado, 11 de Julho de 1879. –
Affonso Celso.» 

Continuou o debate, até que na sessão de 16 de 
Julho o nobre senador pela Bahia. illustrado Sr. 
Junqueira, propoz o seu adiamento, para depois de 
votado em 2ª discussão o orçamento, em cujo estudo 
verificar-se-hia a existencia ou falta de recursos para o 
resgate. 

Nessa occasião, o nobre relator da commissão que 
dera o parecer declarou que não duvídaria concordar em 
que o resgate se fizesse, por outros meios que não as 
sobras possiveis do orçamento, e em mais larga escala, si 
o governo durante o adiamento formulasse um plano para 
esse fim. 

Aceitei a idéa, e comprometti-me a apresentar o 
plano, que de facto apresentei, na sessão de 10 ou 12 de 
Agosto, si bem me recordo, lendo-o na tribuna, e 
distribuindo exemplares impressos pelos meus illustres 
collegas. 

A commissão por sua vez comprometteu-se a 
estudal-o e a emittir parecer, e que não fez. 

Entretanto, entrou o projecto de orçamento em 
discussão, e como a commissão propuzera a rejeição da 
verba consignada para o resgate, substituindo-a por um 
additivo mandando, que a elles e applicassem as sobras 
do exercicio, eu novamente insisti pela observancia do 
decreto de ilegível de Abril. Mostrando que o resgate era 
um compromisso de honra para o paiz, e o meio proposto, 
illusorio, como tinha sido de outras vezes, pois que o 
projecto de orçamento alterado como fóra pela 
commissão, não podia deixar sobras, antes levava em si 
deficit consideravel. 

Sr. presidente, tive a felicidade de convencer ao 
senado de que o orçamento, emendado
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pela respectiva e illustrada commissão, não podia ser 
approvado sem graves inconvenientes para o serviço 
publico. 

Houve então o tão decantado accôrdo entre a 
commissão e o ex-ministro da fazenda, em virtude do qual 
foi o projecto novamente estudado e alterado, aceitando a 
commissão alguns dos novos impostos e o augmento de 
outros, votados pela camara. 

Essas alterações, não só preenchiam o deficit, a 
descoberto, mas garantiam saldo no fim do exercicio, 
como effectivamente houve. 

Certo de que no fim do exercicio sobrar-me-hiam 
recursos para realizar o resgate, e desempenhar a 
palavra do governo, desisti da opposição que ao principio 
fizera á emenda da commissão e aceitei-a. 

Assim foi votado o projecto, que depois converteu-
se na lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, que é o 
orçamento vigente, e cujo art. 21 assim dispõe no § 4º; 

«Fica o governo autorizado a applicar a 
importancia do saldo e o producto do imposto do fumo ao 
resgate do papel-moeda.» 

A' vista de semelhante disposição, e ainda dos 
expressos termos das leis ns. 589 de 9 de Setembro de 
1850, no § 11, art. 4º, e n. 2348 de 26 de Agosto de 1877, 
art. 18, é claro que os 2.400:000$ postos em reserva por 
minha ordem não podiam applicar-se ao resgate do papel-
moeda. 

Este, sómente se poderia verificar no fim do 
exercicio, isto é, em julho do corrente anno, com o 
producto do imposto do fumo e as sobras que se dessem. 

E como esses 2.400:000$ entraram nos recursos 
com que contou o orçamento, para as outras despezas do 
exercicio, o que cumpria-me fazer? Mandal-os remetter á 
thesouraria geral e dispòr delles, até que o encerramento 
do exercicio fornecesse somma equivalente. 

Expedi, portanto, este segundo aviso (lê):  
«Ministerio dos negocios da fazenda. – Rio de 

Janeiro, 25 de Novembro de 1879.» 
«Em vista do art. 21 n. 4 da lei. n. 2940 de 31 de 

Outubro do corrente anno, declaro a V. S., para os fins 
convenientes, que a quantia de 2.400:000$ em notas, 
que, de conformidade com o decreto n. 6882 de 15 de 
Abril de 1878, mandei recolher a essa repartição, para ser 
posteriormente queimada, conforme o meu aviso de 23 de 
Abril ultimo, não deve ser considerada como retirada da 
circulação, mas substituida e trocada em notas novas, 
visto já se acharem carimbadas, fazendo 
conseguintemente a competente remessa para o 
thesouro.» 

«Deus guarde a V. S. – Affonso Celso de Assis 
Figueiredo. – Sr. conselheiro inspector interino da caixa 
da amortização.» 

Tal foi o acto que pratiquei, legal, louvavel mesmo, 
como reparação de um erro, na opinião do meu nobre 
collega e amigo senador por Minas, attentatorio e abusivo, 
no conceito de outros. 

Já demonstrei que não commetti erro, antes 
cumpri um dever, acautelando-me para levar a effeito o 
resgate, nos termos do decreto de 15 de Abril. 

Agora tomarei em consideração o argumento do 
nobre senador. 

S. Ex. disse: – não podeis invocar a lei de 
orçamento promulgada a 31 de Outubro, porque ella tinha 
de reger os exercicios de 1879–1880 e 1880–1881, e o 
resgate devia effectuar-se no de 1878–1879, isto é, no 
exercicio anterior. 

Engano do nobre senador, que não attendeu bem 
para os termos do decreto de 15 de Abril, nem para os de 
primeiro avíso por mim expedido. 

O decreto diz no art. 2.º: 
«No fim de cada exercicio recolher-se-ha á caixa 

da amortização, para ser queimada, a quantia 
correspondente a 6% do capital emittido, até sua total 
extincção.» 

No fim de cada exercicio, isto é, encerrado o 
exercicio, terminado elle, e conseguintemente já sob o 
dominio ou regimen do novo exercicio. 

Ora, Sr. presidente, o primeiro exercicio que se 
encerrou depois do decreto de 15 de Abril era o de 1878–
1879, e conseguintemente o resgate já se effectuaria no 
exercicio de 1879–1880, para o qual legislou o orçamento 
de 31 de Outubro, que portanto tem toda a applicação ao 
caso. 

Si o decreto dissesse em cada exercicio, ou por 
conta de cada exercicio, poder-se-hia então dizer que o 
primeiro resgate deveria effectuar-se sob o regimen do 
orçamento de 1878–1879, e procederia o argumento do 
nobre senador. 

Não se exprime, porém, assim; diz 
terminantemente–no fim do exercicio, e não havendo fim 
de exercicio sem encerramento e começo de outro, claro 
é que o nobre senador não tem razão. 

Quanto ao aviso expedido por mim, ainda é mais 
terminante ou expressivo. 

Sr. presidente eu ahi disse: ficam expedidas as 
ordens no necessarias para que seja recolhida até o dia 6 
de Julho proximo futuro a essa repartição, afim de ser 
queimada, etc., etc. 

Logo, a queima das notas, isto é, o seu 
recolhimento ou amortização, como lhe queiram chamar, 
só poderia ter logar depois de 6 de Julho de 1879. 

Ora, o mez de Julho de 1879 não pertence ao 
exercicio de 1878–1879; mas ao de 1879–1880:–isto é 
incontestavel. 

Portanto, penso que o nobre senador póde 
tranquillisar os escrupulos de sua consciencia, e 
considerar o meu acto como perfeitamente legal e 
inaccessível á censura em si, e por si, sem o apendiculo 
da reparação ou reconhecimento de erro anterior, que não 
existiu. 

Os demais censores, que sustentam não assistir-
me direito de fazer voltar, para o thesouro, da caixa de 
amortização uma somma para alli remettida, porque isso 
importa uma emissão, laboram em manifesto equivoco. 

Emissão ou reemissão haveira, sem duvída, si 
aquella somma já estivesse amortizada, isto é, queimada. 

Isto não aconteceu: as notas estavam 
simplesmente reservadas para serem consumidas, o que 
não podia dar-se senão observados o processo e as 
formalidades que as disposições fiscaes estabelecem 
para esse fim.
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Emquanto taes formalidades não estivessem 
preenchidas, isto é, emquanto as notas não fossem 
relacionadas pelos seus numeros, series e estampas, e 
levadas ao fogo em presença de um director do thesouro, 
que deve verificar o seu consumo pelas chammas, não ha 
recolhimento, não ha amortização, não ha resgate. 

E desde que não houve amortização, não podia 
havia reemissão: é obvio. 

Suppòr, Sr. presidente, que, pelo simples facto de 
remetter o ministro da fazenda uma certa somma para a 
caixa de amortização, afím de ser resgatada, não póde 
mais servir-se della, emquanto esse resgate se não 
realiza, é um erro. 

Está em seu pleno direito, fazendo-a devolver para 
o thesouro, ou nas mesmas notas, ou substítuídas por 
outras de quantía equivalente. 

Sr. presidente, tenho concluido. O que mais desejo 
e mais agradecerei, é que venham á tribuna todas as 
accusações que porventura se formule contra quaesquer 
actos meus. 

Terei assim occasião de justificar-me, provando aos 
meus nobres collegas que podia ter errado, mas por 
defeito de intelligencia, não de vontade, inspirada sempre 
pelo desejo de ser util e em servir ao meu paiz. 

(muito bem, o orador é comprimentado.) 
O SR. PRESIDENTE: – Fica a discussão adiada 

pela hora. 
O SR. DIAS DE CARVALHO (pela ordem): – A 

commissão de redacção, tendo verificado a existencia de 
um engano na que apresentou hontem ou ante-hontem, 
fez uma nova, e a ofereceu como emenda substitutiva. 
Tendo de se imprimir na acta de hoje essa emenda, 
entendi dever dar conta ao senado da existencia della e da 
sua publicação, para que o senado tenha conhecimento da 
matería antes da sessão de amanhã, em que ha de ser 
ella discutida. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sobre que projecto? 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – O do emprestimo 

municipal. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 18: 
3ª discussão da proposta relativa ás despezas do 

ministerio da agricultura. 
E as outras materias já designadas, a saber: 
2ª discussão da proposta do poder executivo, 

convertida em projecto de lei pela camara dos deputados, 
fixando as despezas do ministerio da fazenda para o 
exercicio de 1881–1882. 

Discussão do parecer da commissão de redacção 
sobre o officio da camara dos deputados, relativo á 
emenda que a mesma camara pretende fazer ao projecto 
de lei concernente aos limites entre as provincias do Ceará 
e Piauhy. 

2ª dita do projecto do senado letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado, em sua vida, não se suspendem. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 76, do dito anno, autorizando o governo 
a conceder licença ao Dr. Ma- 

noel Gomes Belfort Duarte, cirurgião do exercito professor 
da escola militar da córte. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 261, de 
1879, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á companhia 
fluvial do Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra da 
côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157, de 
1879, determinando que os engenheiros civis, geographos, 
os agrimensores e os bachareis em mathematicas não 
poderão tomar posse de emprego ou commissão de 
nomeação do governo sem apresentar seus titulos ou 
cartas de habilitação scientifica. 

2ª dita da proposição da camara dos deputados n. 
84, do corrente anno, declarando que compete a Candida 
Thereza França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente ás quartas partes com que seu finado pai 
foi reformado. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 

88.ª SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Expediente. – Parecer da commissão 
de emprezas privilegiadas sobre a proposição da camara 
dos deputados acerca da navegação fluvial da província do 
Maranhão.–Observações do Sr. presidente do senado 
sobre a redacção da emenda relativa ao emprestimo da 
Illma. Camara municipal.–Retírada da prímeira redacção. 
Discurso e indicação do Sr. Barão de Cotegipe. –Ordem do 
Dia.–Terceira discussão do orçamento do ministerio da 
agricultura. Discurso e emenda do Sr. Correia. Discurso e 
emenda do Sr. presidente do conselho. Discurso do Sr. 
Barão de Cotegipe. Emenda dos Srs. Leão Velloso e Cruz 
Machado, Retirada da emenda do Sr. presidente do 
conselho. Votação do orçamento da agricultura.–
Orçamento geral da despeza. Discursos dos Srs. Barão de 
Cotegipe, Junqueira, presidente do conselho e Correia. 
 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 26 Srs. Senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Barão de Mamanguape, Godoy, Conde de Baependy, 
Octaviano, Correia, Luiz Carlos, Junqueira, Paes de 
Mendonça, Uchôa Cavalcanti, Visconde de Muritiba, 
Paranaguá, Leão Velloso, Visconde de Abaeté, Barão da 
Laguna, Diniz, Saraiva, Ribeiro da Luz, Barão de Cotegipe, 
Barros Barreto, Lafayette, Cunha e Figueiredo, Affonso 
Celso e Visconde de Bom Retiro. 

Deixaram de comparecer, com causa participada os 
Srs. Leitão da Cunha, Nunes Gonçalves, Chichorro, Barão 
de Souza Queiroz, Silveira Lobo, Teixeira Junior, Sinimbú, 
Antão, Fernandes da Cunha, José Bonifacio, Silveira da 
Motta, Vieira da Silva, Visconde de Nictheroy e Visconde 
do Rio Branco. 
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O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Officio do presidente da provincia de Goyaz, 
de12 de Agosto ultimo, remettendo um exemplar do 
relatorio que apresentou á assembléa legislativa 
daquella provincia, no acto de sua installação. – Ao 
archivo. 

Tendo comparecido mais os Srs.Dantas, Fausto 
de Aguiar, Visconde de Pelotas e Diogo Velho, o Sr. 
Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Christiano Ottoni, Barão de Pirapama, Jaguaribe, 
João Alfredo, Mendes de Almeida, Carrão e Silveira 
Martins. 

Foi lido, posto em discussão e approvado o 
requerimento offerecido no seguinte 
 

PARECER 
 

«A commissão de emprezas privilegiadas e 
obras publicas, entendendo que a proposição n. 244 
de 1879, enviada pela camara dos deputados, versa 
sobre assumpto proprío da commissão de orçamento, 
como é a isenção de direitos de importação para o 
material destinado ao serviço da navegação fluvial da 
provincia do Maranhão, requer que á mesma 
commissão sejam remettidos os papeis respectivos 
que para este fim devolve á mesa.» 

Sala das commissões, 18 de Setembro de 
1880. – Diogo Velho. – Barão de Maroim. 

O SR. PRESIDENTE: – A discussão desta 
redacção ficou adiada para hoje, por não ter sido 
publicada fielmente. 

No correr da sessão de hontem a respectiva 
commissão mandou á mesa uma outra redacção, 
rectificando a primeira que se acha publicada em vez 
daquella em logar improprio, quando deviam ser 
publicadas ambas. 

Assim, vai-se ler a primeira redacção que ainda 
não foi publicada exactamente, e a segunda que se 
acha publicada no Diario de hoje, para substituir 
aquella. 

Foi lida e posta em discussão a seguinte: 
 

REDACÇÃO 
 

Emenda approvada pelo senado, substitutiva 
da proposição da camara dos deputados, autorizando 
a Illma. camara municipal da côrte a contrahir um 
emprestimo até a quantia de 4.000:000$ para a 
consolidação da sua divida e terminação de 
calçamentos das ruas da cidade. 

«Art. 1º A Illma. camara municipal da côrte fica 
autorizada a contrahir, com autorização do governo, 
um emprestimo até a quantia de 1.700:000$ para 
consolidação da sua divida de calçamentos de ruas da 
cidade.» 

«Art. 2ª Si forem emittidas apolices, não o 
poderão ser abaixo do seu valor nominal, nem a juros 
excedentes de 5%, pagos por semestres vencidos.» 

«Art. 3º Nos orçamentos municipaes será fixada 
a quantia precisa para pagamento dos juros e 
amortização.» 

«A quota da amortização nunca será menor de 
5% do total do emprestimo, podendo ser elevada de 
accórdo com o governo, si o permittirem os recursos 
da Illma. camara – Bom Retiro. – F. Octaviano. – Fauto 
de Aguiar.» 

Emenda approvada pelo senado, substitutiva da 
proposição da camara dos deputados, autorizando a 
Illma. camara municipal da côrte a contrahir um 
emprestimo até a quantia de 4.000.000$ para a 
consolidação de sua divida e terminação dos 
calçamentos das ruas da cidade. 

«Art. 1º A camara municipal da côrte fica 
autorizada a contrahir, mediante approvação do 
governo, um emprestimo até á quantia de 1.700:000$ 
para consolidação de sua divida de calçamento de 
ruas da cidade.» 

«Art. 2º As apolices que forem emittidas, não o 
poderão ser abaixo do seu valor nominal, nem a juros 
excedentes de 5%, pagos por semestres vencidos.» 

«Art. 3º Nos orçamentos municipaes será fixada 
a quantia precisa para pagamento dos juros e 
amortização.» 

«A quota da amortização nunca será menor de 
5% do total do emprestimo, podendo ser elevada, com 
accôrdo do governo, si o permittirem os recursos da 
camara. – F. Octaviano. – Fausto de Aguiar. – Bom 
Retiro.» 

Depois de algumas observações dos Srs. F. 
Octaviano e Barão de Cotegipe, o Sr. F. Octaviano 
pede em nome da commissão para retirar a primeira 
redacção, prevalecendo a ultimamente apresentada. 

Consultado o senado, consente na retirada 
pedida. 

Posta a votos a redacção, é approvada. 
 

INDICAÇÃO 
 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Deu-se um 
facto que alguem poderá julgar indifferente, mas que 
eu julgo de alguma importancia. 

Em alguns dos jornaes diarios nesta cidade, 
publicou-se como trabalho da commissão de 
constituição e da de legislação um projecto, que aliás 
ainda está sendo elaborado no seio dessas 
commissões. 

E porque alguem poderá attribuir semelhante 
indiscrição a membros da commissão, venho protestar 
contra esse juizo e queixar-me de que um trabalho, 
que ainda não foi definitivamente discutido e 
approvado no seio das commissões e menos 
apresentado ao senado, sendo além disso por sua 
natureza trabalho reservado, possa ter a publicidade 
que teve! 

O SR. VISCONDE DE BOM RETIRO: – 
Apoiado. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A commissão, 
não só uma vez, porém por duas ou tres, mandou vir da 
typographia nacional, para facilitar a discussão, alguns 
exemplares deste projecto. Dos da ultima impressão 
foram distribuidos diversos por alguns dos nossos 
collegas, a seu pedido, para que os examinassem e 
podessem lembrar á commissão algum esquecimento, 
ou corrigir alguns dos seus erros, com o fim de facilitar 
a discussão, quando o projecto fosse apresentado. 

Ou foi algum dos Srs. senadores, que 
commetteu a indiscrição de communicar o projecto em 
questão ao jornalismo, ou recahe a culpa sobre a 
typographia nacional. Quer em um, quer em outro caso, 
ha que reflectir-se e providenciar-se. (Apoiados.) 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Eu recebi o 
impresso, mas não o communiquei a ninguem. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Nem eu o 
disse; quando estabeleço o dilemma é para demonstrar 
que póde recahir sobre empregados, como são os da 
typographia nacional, a culpa dessa indiscrição. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Creio que não sahiu da typographia nacional. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Talvez 
fosse encontrado aqui. 

O SR. PARANAGUÁ: – Ou mesmo subtrahido. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Em outros 

parlamentos, a mesa acha-se revestida de attribuições 
para corrigir e punir esta e outras faltas. Entre nós 
nenhuma providencia existe applicavel ao facto em 
questão. 

Mas, como póde reproduzir-se e como o facto de 
publicar-se materia reservada é, em todos os paizes, 
um delicto, vou mandar á mesa uma indicação para que 
a commissão de policia proponha qualquer medida, que 
julque mais efficaz, afim de que no futuro não se 
reproduzam taes factos, que muito depoem contra nós. 

A indicação é esta: 
«Indico que a commissão de policia proponha as 

providencias que entender efficazes, para evitar que os 
trabalhos do senado ou de suas commissões sejam 
publicados antes de apresentados, na conformidade de 
seu regimento. – 18 de Setembro de 1880. – Barão de 
Cotegipe.» 

Foi apoiada e ficou sobre a mesa 
 

ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA 
 

Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 
executivo, relativa ás despezas do ministerio da 
agricultura, para o exercicio de 1881 – 1882. 

O SR. CORREIA: – O senado approvou em 2ª 
discussão uma emenda, elevando a verba – Museu 
nacional – com a quantia de 13:000$ para conservação 
do laboratorio de physiologia experimental, que existe 
naquelle estabelecimento, seguramente porque 
entendeu que não 

 

convem fazer desapparecer um dos laboratorios que 
possuimos, nos quaes se dá util ensino profissional. 

O nobre ministro da agricultura lembrou, na 
discussão, a conveniencia de ser autorizada essa 
despeza tambem no corrente exercicio. Para 
corresponder a essa indicação do nobre ministro o meu 
honrado collega, senador pela Bahia, offereceu uma 
emenda afim de que a despeza se faça desde já. 

Como, porém, o art. 18, da lei do orçamento de 
1873 exige, para que uma despeza se torne effectiva 
que á clausula desde já se acrescente a decretação 
dos, fundos correspondentes, ha necessidade de 
completar agora a emenda então offerecida, e tambem 
approvada pelo senado. 

Para que dessa emenda surtam todos os 
effeitos, sinto necessidade de offerecer na presente 
occasião uma emenda. 

Ella é indispensavel para cumprimento da nossa 
legislação fiscal. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a 
seguinte 
 

EMENDA 
 

«A' emenda approvada em 2ª discussão 
mandando que se effectue, desde já, a despeza de 
13:000$ para conservação do laboratorio de physiologia 
experimental existente no museu nacional, acrescente-
se: – ficando para esse fim elevada com a quantia de 
13:000$ a verba – Museu nacional – no exercício de 
1880 – 1881. – Manoel Francisco Correia.» 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Sr. presidente, tenho necessidade de mandar uma 
emenda de suppressão do artigo additivo que revoga o 
decreto n. 2794 de 20 de Outubro de 1877. 

O artigo additivo envolve um grande principio. O 
que inspirou esse decreto foi a necessidade de 
descentralisar um pouco a administração, e o additivo 
vem firmar o contrario. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' como 
remedio. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Accresce ainda, Sr. presidente, que não é muito regular 
que, por um additivo na lei de orçamento, se revogue 
uma lei organica e um principio altamente conveniente. 

Isto equivale a dizer que se póde revogar uma lei 
importante, sem as discussões marcadas pelo 
regimento. Por esse lado mesmo o artigo additivo não 
poderia ser adoptado, e estou persuadido que, si o 
honrado senador reflectisse nisso, não teria mandado o 
additivo. De que se trata? Trata-se de saber si os 
agentes do correio em Goyaz e Mato Grosso, para 
serem dispensados, precisam que o governo geral ou o 
director geral dos correios se occupe disso. 

Disse o honrado senador, e disse bem: mas os 
presidentes têm demittido agentes do correio, e têm 
substituido bons agentes por maus agentes. Os 
partidos acharam ahi uma grande arma; mas, senhores, 
porventura a passagem dessas attribuições dos 
presidentes e adminis- 
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tradores dos correios das provincias para o director 
geral dos correios na côrte evita o mal denunciado? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Evita, a experiencia 
o mostra. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
experiencia mostra que o director geral dos correios 
aqui póde ser inspirado pelo mesmo espirito de partido, 
como os administradores do correio nas provincias; 
que, assim como as deputações podem influir nos 
presidentes de provincia, e obrigal-os a não cumprir os 
seus deveres, porque o facto denunciado revela que 
não cumprem seus deveres, assim tambem podemos 
ter ministros de agricultura que procedam do mesmo 
modo... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Ainda não houve 
isso. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
...ainda quando o director geral informe o contrario, o 
ministro ha de louvar-se nas palavras dos deputados. 

A questão é, que, em vez dos deputados 
influirem nos presidentes de provincia, obrigando-os a 
não cumprirem seu dever, podem obter a mesma cousa 
do governo por meio do ministro, e isto não tem outro 
fim, senão augmentar assim a influencia do governo, 
sem lucro algum para o publico. Por que razão um 
presidente de provincia ha de ser peior do que um 
ministro de estado? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – A nomeação é por 
acto do administrador do correio da provincia. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Porque o director do correio da provincia ha de ser 
peior do que o director geral? Nós temos tido ministros 
subservientes mais do que devem ser, e presidentes do 
mesmo modo. A questão está na escolha dos homens, 
e não se ha de fazer uma lei, porque temos visto 
presidentes bons e ministros maus, ou ministros bons 
que mandam presidentes maus para as provincias. 

O honrado senador foi presidente, eu tambem fui 
presidente, e nunca nos subordinámos a ponto de não 
cumprirmos o nosso dever com medo de deputado... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas nós 
somos fosseis. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu estou impugnando o argumento, porque podem se 
apresentar presidentes, e presidentes que não demitam 
ou substituam bons agentes por máus, a pedido do 
deputado. A questão de que se trata é importante: 
convem saber-se, si tudo quanto fôr do serviço 
administrativo deste vasto Imperio, inclusive a 
nomeação de agentes do correio, deve ser feito aqui na 
côrte. D'aqui a pouco até a nomeação de carcereiro 
passará ao governo imperial, porque não tem elle bons 
delegados nas provincias. Si o facto é verdadeiro, si o 
governo não nomêa bons presidentes, tome-se contas, 
mas não se revogue a lei, só porque póde haver 
ministros, que não saibam nomear presidentes. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Que não attendam 
ás conveniencias. 

 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Esse facto tem sua explicação natural. Os partidos 
influem, mais ou menos, na direcção do correio, o 
partido que sobe acha como agente do correio muita 
gente ruim, que não entrega as cartas, ou as entrega 
aos adversarios, e trata de substituil-a por agentes 
seus. O que é preciso é providenciar a este respeito, 
mas sem deslocar as attribuições. (Apoiados.) 

E' preciso pagar melhor os agentes do correio, 
escolher melhor gente, para que homens de certa 
ordem aceitem o emprego e não só se o confie a 
beleguins. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O que é preciso, é 
determinar aos presidentes que não admittam agentes 
só por essa questão de partido. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Mas a minha questão não é esta: é verificar si, por 
abusos que se têm dado, si por factos deploraveis, 
deve passar para o governo imperial uma attribuição 
que não póde exercer tão satisfactoriamente como os 
administradores dos correios nas provincias, que 
devem conhecer melhor o pessoal do que o director 
geral na côrte. Este ha de ver pelos olhos do 
administrador, a nomeação feita por elle, e além de que 
ha de isso retardar o serviço. 

Foi lida, approvada e posta em discussão a 
seguinte 
 

EMENDA 
 

«Supprima-se o additivo que revoga o decreto n. 
2794 de 20 de Outubro de 1877. – S. R. – Paço do 
senado, 18 de Setembro de 1880. – J. A. Saraiva.» 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Senhores, eu 
não pretendo que se demore o orçamento, que está em 
3ª discussão, relativo ao ministerio da agricultura; nem 
por conseguinte, que se retarde a do orçamento do 
ministerio da fazenda por uma questão que, apezar da 
grande importancia que lhe deu o nobre ministro da 
fazenda, não considero nessa altura. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não, ella tem importancia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O nobre 
ministro achou que envolvia um grande principio, e eu 
entendo que não. Mas, reprovar logo aquillo, que se 
julgou conveniente na sessão anterior, custa-me. 

Talvez podessemos empregar outro meio, que 
satisfizesse a todos, como, por exemplo, incumbir-se 
aos collectores, que são empregados afiançados, a 
agencia dos correios, onde não houvesse aquelle 
emprego; que fosse a nomeação feita pelo 
administrador do correio interinamente, sujeitando-a á 
directoria geral, porque guardava-se a unidade da 
administração. 

Emfim, poder-se-hia lembrar outro meio que 
evitasse o abuso, que todos conhecemos e que o 
proprio nobre ministro acabou de reconhecer, isto é, o 
de constituirem os agentes do correio uma machina 
politica. Quando sobe um partido demitte e quando 
sobe outro tambem demitte. 
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O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Tem 
sido assim em um e outro partido. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Devo todavia 
fazer minhas restricções; não admittindo uma 
condemnação assim geral. Emquanto a nomeação dos 
agentes do correio coube á directoria geral, na côrte, 
deram-se abusos, mas em muito menor escala. E nem 
as paixões ardentes dos partidos nas provincias 
chegam com a mesma intensidade no governo central; 
pois que, embora haja ministros peiores que 
presidentes, não quer isto dizer que um ministro, 
collocado na altura em que se acha, participe das 
mesmas pequeninas paixões de que participam muitos 
presidentes, ás vezes contra a sua vontade. (Apoiados.)

Não fallemos em nós. Não somos mais deste 
seculo; somos chamados medalhões (riso); não se 
póde argumentar mais com o que praticámos, o 
progresso tem ido com passo tão accelerado que custa 
a acompanhal-o. 

Eu proporia, para ser agradavel ao nobre 
ministro, que destacassemos do orçamento a emenda e 
fosse remettida a uma commissão do senado, a qual 
proporia um trabalho que satisfaria a todos nós. 
(Apoiados.) 

Portanto, si o nobre ministro substitue sua 
emenda por outra neste sentido... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
V. Ex. mandando a sua, eu retiro a minha. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu não concordo. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O meu collega, 

que assignou a emenda não concorda... V. Ex. 
retirando a sua e mandando outra me faz favor, não só 
porque não me obriga a ser o executor da minha, como 
mesmo porque evita o conflicto em que vou me achar. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu votei com V. Ex., 
não quero votar contra V. Ex. 

Foi tambem lida, apoiada e posta em discussão 
a seguinte 
 

EMENDA 
 

«Destaque-se o additivo da lei do orçamento, 
para constituir projecto em separado, indo á commissão 
de legislação. 

S. R. – Paço do senado, 18 de Setembro de 
1880. – Leão Velloso. – Cruz Machado.» 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Peço para retirar a minha emenda, porque não me 
posso oppôr a que se estude a materia e se resolva 
melhor. 

Consultado o senado, consentiu na retirada da 
emenda do Sr. presidente do conselho. 

Findo o debate, encerrou-se a discussão. 
Votaram-se e foram successivamente 

approvadas as emendas dos Srs. Correia, Leão Velloso 
e Cruz Machado. 

Foi a proposta assim emendada, adoptada para 
ser remettida á outra camara, indo antes á commissão 
de redacção. 

 

ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 
 

Seguiu-se em 2ª discussão a proposta do poder 
execcutivo, relativa ás despezas do ministerio da 
fazenda, para o exercicio de 1881 – 1882. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sr. presidente, 
o senado deve ter notado, que no algarismo da 
despeza total do ministerio da fazenda, houve alguns 
enganos da parte do thesouro. 

Não só foi incluida a somma necessaria para 
amortização e juros de um emprestimo já extincto, 
como em outras rubricas houve erro de calculo, 
notando-se ainda mais que nas tabellas explicativas ha 
algumas sommas excedentes daquillo, que realmente 
se deve gastar. 

Faço esta observação, porque parece-me 
descuido um pouco censuravel, da parte de uma 
repartição como a do thesouro publico, em que taes 
enganos não se devem dar: 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Nem tem desculpa. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' verdade que 

nas tabellas explicativas vem supprimida a parte da 
amortização e juros do emprestimo extincto; mas isto é 
uma razão que aggrava a falta daquella repartição, 
incluindo-a na verba do orçamento geral, induzindo 
assim em erro o nobre ministro e figurando a despeza 
maior do que na realidade é. 

A commissão declarou que não se havia dado 
cumprimento á lei, que ordenou que o governo 
apresentasse propostas supprimindo os empregos que 
julgasse desnecessarios; e acrescentou que, longe de 
assim praticar, havia ao contrario provido todos os 
empregos que não tinham sido extinctos por acto 
legislativo. 

Em algumas repartições havia excesso nos 
quadros respectivos, e em certo tempo na alfandega 
desta côrte houve empregados em numero superior ao 
mercado no quadro. Não sei si ainda existem. 

Prova isto, senhores, ou que as accusações que 
se fizeram contra a superabundancia de empregados 
publicos não eram fundadas, ou que ao governo pouco 
importam as disposições da lei e a coherencia das suas 
opiniões anteriores, quando se trata de proteger um ou 
outro afilhado. 

Na minha provincia ainda existem empregados, 
em numero excedente ao do quadro, na alfandega, na 
thesouraria, na recebedoria; e existem, não porque 
fossem de repartição extincta que alli estivessem 
addidos, mas por nomeação do governo depois de 
preenchidos os quadros. 

Pedirei ao nobre ministro que corrija esse mal. 
O SR.SARAIVA (presidente do conselho): – 

Eu desejo estas e outras declarações, porque não 
tenho noticia disto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Na thesouraria 
da Bahia ha um 2º escripturario de mais. Não citarei o 
nome; mas é certo que, dando o quadro dez segundos 
escripturarios, lá existem onze. 
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O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Na thesouraria ha 
dous praticantes de mais; devendo ser ouito, existem dez. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Havia, mas não ha já. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Havia até ás 
minhas informações; si não existem no momento em que 
fallo, a minha muito respeitosa censura não deixa de ter 
cahimento, porque, segundo acaba de declarar o nobre 
ministro, existiam. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Eu 
ao menos tenho recommendado que se reduzam os 
quadros ao que devem ser. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O funccionalismo 
é, segundo a opinião geral, a lepra do Estado (apoiados); 
não porque o pessoal seja mau, mas porque desenvolve 
no caracter dos brazileiros pronunciada tendencia para 
viverem de empregos publicos e acarreta maior despeza 
para o Estado do que aquella que deveria fazer, si os 
quadros estivessem completos, ou tivessem os 
empregados restrictamente indispensaveis. 

Convido, pois, o nobre ministro a occupar-se deste 
assumpto e a fazer um inquerito. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Quando V. Ex. me deixar mais algum tempo para 
trabalhar; por ora não. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Bem desejo que 
possa fazel-o; mas não sou daquelles que tomam mais 
tempo ao senado. 

Feito esse inquerito, poderá o governo propor a 
suppressão dos empregos desnecessarios, si não já, em 
futuro proximo far-se-ha essa economia. A camara dos 
deputados limitou-se a dispôr em um artigo additivo que os 
empregados de repartições extinctas serão nomeados, 
ainda mesmo em cargos de categoria inferior. 

Era objecto de grave censura contra as 
administrações de fazenda. Os factos ultimamente 
occorridos e outros anteriores vão demonstrando que o 
mal não deve ser attribuido a esta ou aquella 
administração, mas sim á corrupção geral dos tempos ou á 
fraqueza da humanidade. Mas o que não se póde apontar 
contra as administrações passadas é que ellas deixassem 
de proceder á punição dos culpados e de empregar todos 
os meios para que os dinheiros publicos fossem 
convenientemente zelados. 

Um dos ramos da administração, que mais 
desafiaram a attenção de todos os governos, é o da 
arrecadação das rendas. Pelas nossas alfandegas, pelas 
nossas collectorias, pelas nossas mesas de rendas, 
escoam-se quantias que é quasi impossivel avaliar. 
Parecendo-me, na occasião em que tive a honra e o 
desgosto de occupar a pasta da fazenda, que a alfandega 
de Santos, em S. Paulo, era aquella que merecia, senão 
de preferencia, ao menos como algumas outras a attenção 
do governo, tomei para alli providencias que me pareceram 
ter produzido o desejado resultado. 

Está a alfandega de Santos na situação em que 
deveria estar, crescendo, como cresce diariamente a 
prosperidade da provincia de S. Paulo? 

 

Pelos esclarecimentos da arrecadação das 
differentes alfandegas parece-me que a de Santos vai com 
passo de tartaruga de certo tempo para cá, si é que não 
está estacionaria; e quer saber o nobre ministro uma das 
razões que contribuem para isso? 

Vá dito sem injuria a ninguem: a alfandega de 
Santos, senhores, é uma familia. 

Si o nobre ministro tratar de indagar a composição 
do pessoal daquella alfandega, verá que ella está entregue 
ás mãos de uma familia; quasi todos os empregados são 
parentes, pais, tios, sogros, cunhados, e de mais a mais os 
despachantes geraes quasi todos estão relacionados como 
parentes com os empregados da alfandega. Ora, isso é 
possivel que não tenha produzido... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Esse facto é de agora? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não tratemos de 
quando é; estou dizendo o que sei. Si eu soubesse em 
tempo, teria providenciado; e darei ao nobre ministro, si o 
permitte, informações precisas sobre esse ponto. 

Não vão entender d'aqui, como já entenderam em 
relação a outra provincia, que sou inimigo de S. Paulo, 
quero dizer. S. Paulo provincia e não S. Paulo santo, que 
deste sou devoto (riso); mas tenho por obrigação, quando 
se trata de impôr, procurar que antes que façamos pesar 
sobre a população um onus, não deixemos que as rendas 
publicas se escoem por outros canaes. 

O tal parentesco tambem invadiu a alfandega do 
Pará: os despachantes geraes são quasi todos 
aparentados com os empregados. Em uma alfandega 
grande como a do Rio de Janeiro, isso pouco importa, é 
tambem grande o numero de empregados; mas nas 
alfandegas menores, isso é importante. 

Será compativel que na alfandega do Pará seu 
inspector seja tio e sogro do guarda-mór? 

Nada tenho a dizer contra a honradez desses 
empregados; mas convem que ao menos não se deixe no 
espirito publico a idéa de que os laços de parentesco 
podem contribuir para que esses empregados não 
desempenhem bem os seus deveres. Tambem o nobre 
ministro deve olhar para isto, e aqui posso dizer: é de 
agora. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Por 
mim? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...que são de 
agora as nomeações. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): –  São 
minhas? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não digo que são 
de V. Ex. 

Vou tocar em um ponto, Sr. presidente, a respeito 
de alfandegas, bastante delicado: e é o que se refere á 
provincia do Rio Grande do Sul. 

Digo – bastante delicado, não só porque contrario 
opiniões recebibas de pessoas muito respeitaveis, e que 
talvez conheçam mais a materia do que eu, como 
especialmente pelo receio de que se repita a accusação de 
ser eu adverso 
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á provincia do Rio Grande do Sul: accusação aliás 
ridicula, não merecedora de que eu a levante, 
especialmente sendo feita por um escriptor daquella 
provincia que, dizem, está sempre ao serviço dos 
partidos que governam; por outra, uma especie de 
suisso ou de condottieri, que presta-se a quem melhor 
lhe paga. 

Isto basta para minha defesa. 
A provincia do Rio Grande do Sul tem uma 

especialidade, que é o possuir differentes alfandegas 
habilitadas para o commercio externo. Tivemos 
antigamente, defronte da cidade do Rio Grande do Sul, 
a alfandega de S. José do Norte, e muito custou 
extingir-se, e allegava-se argumentos os mais fortes 
para provar a necessidade e conveniencia de sua 
continuação; todavia, nosso finado collega, o Sr. 
senador Visconde de Souza Franco, quando ministro da 
fazenda rompeu por essa consideração, extinguiu a 
alfandega de S. José do Norte, e isto com grande 
vantagem para as rendas publicas. Hoje existem 
habilitadas para o commercio exterior a alfandega do 
Rio Grande, a de Porto Alegre e a de Uruguayana 
sobre o Uruguay. 

Essa multiplicidade de alfandegas, e 
especialmente a situação em que se acha a do Rio 
Grande do Sul em relação á de Porto Alegre, assim 
como a grande extensão das fronteiras e facial 
communicação com os estados vizinhos, deram grande 
desenvolvimento ao contrabando, que por muitos annos 
tem sido o pesadello de todos os ministros da fazenda. 

Recorreu-se, como uma medida efficaz, á 
adopção de uma tarifa especial que, abaixando os 
direitos, tornasse impossivel ou muito difficultoso que se 
pudesse introduzir mercadorias estrangeiras no 
territorio daquella provincia. Logo tratarei disto, si 
houver tempo e si não me fatigar muito. 

Não satisfeita a pretenção de tornar a provincia 
do Rio Grande do Sul uma especie de status in statu, 
creou-se sim, creou-se mais uma alfandega sem lei: é a 
de Pelotas, distante da alfandega do Rio Grande do Sul 
creio que de 1 ou 1 1/2 horas de viagem em vapor. 

Este acto tem passado como que desapercebido, 
e a minha attenção foi despertada por differentes 
publicações na provincia do Rio Grande do Sul, 
queixando-se do atrazo em que vai cahindo a cidade do 
Rio Grande, attribuindo-o principalmente á creação da 
alfandega de Pelotas. 

Já a alfandega de Porto Alegre concentra o 
commercio de todo o norte da provincia na capital. 

A alfandega do Rio Grande do Sul servia ao Sul, 
e alli vinham-se supprir dos generos necessarios os 
consumidores. Mas, creada a alfandega de Pelotas, 
tem ido decahindo e ha de decahir e desapparecer a 
prosperidade da cidade do Rio Grande do Sul, com 
grave prejuizo das rendas publicas. 

Os navios, que entram a barra do Rio Grande e 
directamente se dirigem a Pelotas, têm de margear um 
rio estreito, onde com muita facilidade se póde fazer o 
contrabando com menor risco do que os navios, que se 
dirigem do Rio Grande a Porto Alegre. E si fosse creada 
uma alfandega naquella cidade, dando-se-lhe o numero 
de empregados necessarios á fiscalisação e 

 

tomando-se outras providencias para que o 
contrabando não fosse possivel, ou fosse muito 
difficultoso, eu censuraria a medida sómente pelo lado 
do inconveniente de augmentar as despezas publicas, 
collocando duas alfandegas uma ao lado da outra. Mas 
crear-se uma alfandega dando-se lhe o nome de mesa 
de rendas é não só illegal, como não offerece a garantia 
precisa para fiscalisação das rendas publicas. 

E é o que vou demonstrar ao nobre ministro, 
pedindo sua attenção, como a pedem os jornaes do Rio 
Grande do Sul, para este estado de cousas que não 
póde continuar. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Bem; estimo 
muito. 

Vou comprovar e, me parece, com evidencia, 
que a creação da alfandega de Pelotas a que se dá o 
nome de mesa de rendas, não se funda na legislação e, 
ao contrario, lhe é adversa. 

Vejamos o decreto e elle responderá a uma 
observação que aqui á puridade me fez o meu honrado 
collega o Sr. Octaviano. 

E' o decreto, n. 7063 de 31 de Outubro de 1868 
que inscreve: «sujeita á jurisdicção das alfandegas do 
Rio Grande do Sul, na provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul e de Paranaguá na do Paraná (tomará o 
meu nobre collega tambem para si o que sobre Pelotas 
vou dizer) as mesas de renda de Pelotas, Antonina e 
marca-lhes as respectivas attribuições.» 

«Usando da faculdade conferida no art. 2º § 3º» 
do regulamento que acompanhou o decreto n. 6272 de 
2 de Agosto de 1876, Hei por bem ordenar o seguinte: 

«A mesa de rendas em Pelotas, na provincia de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, etc., fica, de ora em 
diante estação dependente da alfandega do Rio Grande 
do Sul (cito a parte do artigo que se refere a Pelotas). 
sendo seus empregados immediatamente subordinados 
ao respectivo inspector da mesma alfandega.» 

Isto está de accôrdo com o paragrapho do artigo 
citado, que permitte que as mesas de rendas, ou 
alfandegas em uma mesma provincia possam estar 
sujeitas aos inspectores de outras, quando assim o 
governo julgar conveniente. Mas, o que não está 
regular é a applicação deste paragrapho ao caracter e 
ás attribuições de uma mesa de rendas. 

Eis-aqui quaes são as attribuições que concede 
o novo decreto: 

«Art. 2º Em ambas as mesas de rendas sendo 
processados, além dos despachos de exportação e 
cabotagem, os de mercadorias estrangeiras sujeitas a 
direitos de consumo.» 

Sem limitação nenhuma: é ou não é uma 
alfandega? Mutato nomine de te fabula narratur. Temos 
alfandega e alfandega com todas as attribuições para 
despachar os generos de consumo. 

Isto acha-se no regulamento, que serviu de base 
á expedição desse decreto? Não; devo protestar como 
signatario do decreto de 1876, que reformou as 
alfandegas do Imperio. Nunca tive intenção de permittir 
que o governo po- 
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desse a seu talento crear, sob a denominação de mesa de 
rendas, verdadeiras alfandegas; nem o espirito, nem a 
letra do decreto de 1876 permitte semelhante 
interpretação. 

O senado verá pela leitura a que vou proceder, 
pedindo desculpa de o fazer, como a minha asserção é 
completamente exacta. 

O art. 2º § 3º do decreto de 2 de Agosto de 1876 
exprime-se pela maneira seguinte: 

«O governo poderá sujeitar, provisoria ou 
definitivamente, á jurisdicção de uma alfandega, as 
alfandegas, mesas de renda, ou outras estações fiscaes 
mais proximas, marcando neste caso as attribuições dos 
respectivos chefes, e estabelecendo a fórma do processo 
administrativo até decisão final, de conformidade com a 
legislação vigente.» 

Ora, aqui não se trata senão da subordinação de 
uma mesa de rendas, que era independente da alfandega, 
do inspector da mesma; mas, como o decreto confere 
attribuições independentes aos administradores, eram de 
mister novas instrucções, que harmonisassem as relações 
entre uns e outros empregados. Mas, nunca desse artigo 
se poderia deduzir que fosse licito dar ás mesas de renda 
outras atribuições senão aquellas que o mesmo 
regulamento lhes marca, e permitte que sejam concedidas 
quando não as tenham. 

Quer o nobre ministro ver a disposição do decreto a 
respeito das mesas de rendas? 

E' o tit. 2º, capitulo unico, que se inscreve – das 
mesas de rendas. – Diz o art. 144: 

«Compete em geral ás mesas de rendas: primeiro o 
lançamento e cobrança dos impostos directos, e mais 
contribuições que são arrecadadas pelas recebedorias e 
collectorias, nos municipios, cidades ou villas em que as 
ditas mesas forem estabelecidas.» 

«O despacho de cabotagem, isto é, de importação 
e exportação dos generos e mercadorias de producção e 
manufactura nacional, e dos estrangeiros que já tenham 
pago direitos de consumo, navegados de uns para outros 
portos do Imperio.» 

O art. 145 permitte que ás mesas de rendas, 
segundo sua situação e circumstancia, se conceda 
despachos, mediante cautelas: 1º de transito; 2º de 
producção e manufactura nacional para fóra do Imperio; 3º 
reexportação, retorno ou remessa, para outros portos ou 
logares onde haja alfandegas ou mesas de rendas, de 
mercadorias estrangeiras que já tenham pago direitos de 
consumo; 4º dos navios que trouxerem colonos, suas 
bagagens, e instrumentos agrarios, officios, etc.; 5º 
importação de charque, carnes preparadas, aves, gado; 6º 
dos navios que vierem carregados de sal, carvão, 
machinas, instrumentos e mais generos isentos de direitos 
de consumo; 7º de importação de generos alimenticios, 
dos generos que não dependerem de qualificações nas 
alfandegas, etc. 

Não refere-se aos despachos de todos os generos 
para consumo; marcou quaes aquelles a que se poderia 
conceder despacho por meio das mesas der rendas. 
Como, pois, lançar-se mão do art. 2º § 3º, desconhecendo 
quaes são as attribuições conferidas pelo decreto ás 
mesas de rendas e dar á de Pelotas o direito de despachar 
todos os generos de consumo? 

 

O governo poderia alterar o regulamento? Não 
podia, porque o regulamento está sujeito á approvação da 
assembléa geral, e a lei que regula tal materia inhibe que 
depois de feita uma reforma possa o governo alteral-a em  
qualquer sentido, emquanto não é sujeita á approvação do 
corpo legislativo. 

Quer o senado saber qual a consequencia que d'ahi 
surgirá? 

E' o contrabando, não mais feito ás escuras e com 
o risco da apprehensão, mas ás claras e á vista dos 
empregados da fazenda publica. 

Qual é o pessoal de que se compõe a mesa de 
rendas de Pelotas? Que pessoal lhe foi dado por este 
decreto que acabei de citar? Um administrador, um 
escrivão e cinco guardas. 

Ora, senhores, uma repartição que vai, para assim 
dizer, concentrar em si toda a importação, que até hoje se 
dirigia ao porto do Rio Grande do Sul, póde fiscalizar 
direitos com um escrivão e um administrador, que, na 
fórma do regulamento, tambem é thesoureiro, e o escrivão, 
que tem as obrigações que o seu nome está indicando? 
Entretanto esse escrivão é conferente e dá sahida e 
entrada aos generos, emfim faz por si só aquillo que nas 
alfandegas do Imperio é praticado por 3, 4, 5 e 6 
empregados; e, não obstante, o contrabando ainda se 
introduz, mesmo pelos nossos edificios. 

Ora, na mesa de rendas de Pelotas não ha 
empregados necessarios para fiscalisar, nem o edificio, 
segundo me consta, presta-se a isto, nem se póde prestar, 
porque nós sabemos qual é o trabalho de uma mesa de 
rendas; e, portanto, qual é o edificio de que precisa para 
seu expediente. 

Além de se ter creado mais empregados 
subalternos, augmentando-se assim a despeza, tem-se, 
contra as intenções do respectivo ministro, facilitado 
demasiadamente a perda dos direitos nacionaes, quer por 
meio do contrabando, quer por meio da má classificação 
dos tecidos e outros generos. 

Pois, senhores, póde-se fazer mais desfalque na 
renda do que com as más classificações das fazendas? 

Bem se vê que um unico empregado, o escrivão, 
não póde ser sufficiente, por muito habil que seja, para 
esse mister. 

O que eu receio, e o que me parece ter succedido, 
é affirmado mesmo pelos jornaes do Rio Grande do Sul. 

Lerei alguns resumidos topicos de muitos artigos alli 
publicados. 

Um delles é: 
«Essas mercadorias são descarregadas de bordo 

dos respectivos navios para os armazens daquelles a 
quem vêm consignadas e ahi as confere o escrivão com o 
manifesto, e segundo esta conferencia são processadas e 
despachadas!» 

De sorte que nem passa pelo edificio da alfandega. 
(Continuando a ler.) 

«Taes são os resultados do alfandegamento da 
mesa de rendas da cidade vizinha.» 

Aqui dirige-se o articulista ao ministro: 
«E será possivel que o actual ministro da fazenda, o 

eminente estadista conselheiro Sa- 
 

 



Sessão em 18 de Setembro                                                             261
 
raiva, deixe que perdure um semelhante estado de 
cousas? 

«E não se moverá o commercio do Rio Grande, 
quando se trata de seus interesses; a população, 
ameaçada de ver aniquilado o logar de sua 
residencia?» 

«Não virão em nosso auxilio as outras imprensas 
locaes?» 

Outro exprime-se assim: 
«Com a mesa alfandegada de Pelotas, não 

precisam os contrabandistas recorrer ás guias em 
transito, da alfandega de Montevidéo, sujeitar-se aos 
inconvenientes e riscos de apprehensão ao transpor 
nossas fronteiras, e avultadas despezas de transportes 
e retribuição do pessoal encarregado de fazer passar 
contrabando.» 

«As margens do S. Gonçalo facilitam os meios 
de expedientes a serem empregados sem 
probabilidades de mau exito.» 

«O contrabando pela republica vizinha para o 
Brazil não podia encontrar um meio mais proficuo para 
sua extinção!» 

Aqui vem uma insinuação que eu não apanho. 
(Continúa a ler.) «E estará de accôrdo com estas vistas 
o honrado e eminente estadista bahiano que preside o 
gabinete de 28 de Março e dirige a importante pasta da 
fazenda?» 

Eu poderia responder aqui a quem se exprime 
desta fórma: Não, o conselheiro Saraiva não póde estar 
de accôrdo; é impossivel que esteja de accôrdo com 
semelhantes cousas.» 

Depois de mostrar como o contrabando se póde 
fazer com facilidade, com esta mal pensada creação, 
conclue um dos artigos (lê): «pois basta isto para ficar 
demonstrado que a conservação da mesa de rendas e 
alfandega de Pelotas não exprime menos que sancção 
official do contrabando, o aniquilamento desta cidade e 
a morte do commercio licito.» 

Este negocio pareceu-me serio, e, como já esteja 
em exame, segundo acaba de declarar o nobre 
ministro, eu pedirei a S. Ex., em nome dos interesses 
nacionaes, em nome da fiscalisação das rendas, que 
apresse quanto possivel seja semelhante inquerito. 

Contrabando feito com tanta facilidade e ao 
mesmo tempo uma tarifa especial, é muito, é de mais. 

E fallando desta tarifa, não quero analysal-a, 
posto que trouxesse a comparação entre ella e a que 
regula para as demais provincias, e d’ahi quizesse tirar 
a prova do prejuizo que têm soffrido as rendas publicas, 
sem vantagem alguma; pedirei apenas ao nobre 
ministro que me habilite a julgar, visto que o seu 
relatorio não offerece esclarecimento algum, quaes as 
vantagens que se tem colhido da decretação da tarifa 
especial. 

Não pude fazer um estudo comparativo das 
rendas da provincia do Rio Grande do Sul, em annos 
anteriores á decretação da tarifa, com os que se lhe 
seguiram. 

Mas, pelo pouco que pude colher dos 
documentos que tinha á minha disposição, eu vejo que 
a tarifa especial não tem produzido até hoje o menor 
beneficio ás rendas publicas na provincia do Rio 
Grande do Sul. 

Não possuia as tabellas explicativas; em meio de 
meus papeis apenas pude encontrar as tabellas de 
1874 a 1875 – anterior á tarifa, – 1879 a 1880 – que 
ainda não nos póde habilitar para julgar do resultado. 

Ora, no anno de 1874 – 1875, quando vigorava a 
tarifa que acoroçoava o contrabando, a provincia de S. 
Pedro teve de rendimento de suas alfandegas, ou 
cobrou direitos de consumo na proporção seguinte (lê): 

«Direitos de consumo 3.925:204$; expediente 
dos generos, livros dos direitos de 5%, (o mesmo que 
actualmente) – 44:623$, armazenagem 40:574$; 
somma 4.010:401$000.» 

«1879 – 1880 – Nova tarifa – direitos de 
consumo 3.148:793$; expediente de generos, livres de 
direitos, 31:013$, armazenagem 32:964$; somma 
3.212:770$000.» 

Para 4.010:401$, veja-se a differença contra a 
fazenda publica. 

UM SENHOR SENADOR: – E’ que a provincia 
vai em decadencia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Dizia-se que a 
renda havia de augmentar, o contrabando 
desappareceria; o que se perdia por um lado lucrava-se 
por outro, ficando um saldo a favor da fazenda publica; 
e o resultado até hoje é nullo, ou antes prejudicial. 

Como calcula o thesouro, que deve ter os 
documentos precisos para assim proceder, a renda 
proveniente das alfandegas do Rio Grande do Sul no 
anno financeiro de 1881 para 1882? 

Eu extrahi da tabella explicativa da renda geral 
do Imperio: «Renda orçada para 1881 – 1882, na 
provincia de S. Pedro – direitos de consumo 2.951:000$ 
(já vão mil contos menos que em 1875); expediente de 
generos livres de direitos 28:608$; armazenagem 
30:207$, somma 3.009:815$ para 4.010:401$000. 

Eis aqui; si os dados que o thesouro ministra não 
são inexactos, as vantagens liquidas, que tem trazido 
ás rendas publicas essa preconisada reforma. 

Eu tive autorização de diminuir nas provincias 
fronteiras os direitos de certos generos, que mais 
desafiavam o contrabando pelo lucro que deixavam. 
Não me descuidei; tratei de colher todas as 
informações, muitas das quaes eram contradictorias, e 
não me achei habilitado para tomar uma resolução, 
naturalmente por não conhecer a provincia. Mas em 
nenhum caso eu decretaria uma tarifa especial, 
comprehendendo tantos e tão variados generos, como 
contém a tarifa do Rio Grande do Sul, que baixou os 
direitos até nas mercadorias em que o contrabando era 
muito difficil. 

Si o contrabando tem continuado, não obstante a 
tarifa especial, como disse um jornal publicado no Rio 
Grande do Sul, explicada esta a diminuição da renda. Si 
porém o contrabando não tem continuado, é certo que a 
tarifa especial não produziu o desejado effeito. 

O anno passado a assembléa geral autorizou o 
nobre ministro a rever essa tarifa, não podendo 
diminuil-a mais, pela apprehensão de que a 1ª tarifa 
tivesse ido muito além do ponto a que devera chegar. 
Talvez a questão esteja em es- 
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tudo, assim como a das attribuições que foram dadas a 
ilegível de rendas de Pelotas. 

Taes questões merecem que o governo não 
demore as resoluções que houver de tomar. 

Tem a seu lado quem o possa informar melhor 
do que eu, que pouco ou nada sei daquella provincia 
sendo pelo estudo que faço dos seus negocios, eu por 
alguma informação officiosa que se me dirija. 

Essas attribuições não se podem dar antes de 
autorização legislativa. Algumas mesas de rendas, que 
estão longe da capital, em logares onde ha o 
commercio internacional, podem ser habilitadas com 
maiores attribuições; tal é, por exemplo, a de Sant’Anna 
do Livramento. 

Em outras eras apresentava-se uma tabella dos 
rendimentos de cada uma das alfandegas; por ella se 
podia conhecer o progresso ou diminuição das rendas 
nas tres alfandegas da provincia do Rio Grande. 

Não pude, Sr. presidente, verificar a renda da 
alfandega de Uruguayana, que era um dos pontos que 
mais facilmente se prestava ao contrabando, que 
elevou-se a tal poderio, que um inspector de alfandega, 
de seu motu proprio, mandava despachar mercadorias 
com abatimento na tarifa. 

Isto é cousa inaudita; mas foi louvado o 
empregado por esse facto; porquanto a renda que era, 
por exemplo, de 200:000$, subiu ao dobro. Na 
realidade o Estado lucrou, mas com desmoralização de 
suas leis, e dando-se ao empregado o poder de fazer 
favores a que lhe parecesse, diminuindo os direitos 
mais a um do que a outros. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – E’ um empregado honradissimo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eis ahi! Mas é 
exacto o facto a que me estou referindo. Era motivo 
para ser accusado; porque o empregado deve ser como 
a mulher de Cesar, isento de qualquer suspeita; e 
desde que o empregado goza dessa faculdade, pelo 
menos póde fazer favores, que sejam prejudiciaes a 
terceiro e ao Estado. 

Não pude, por isso, conhecer approximadamente 
os effeitos da tarifa sobre o contrabando pelo lado de 
Uruguayana. Mas, haja a tarifa especial que houver, 
diminuam os direitos quanto quizerem, emquanto os 
generos não forem admittidos livres de todo o imposto, 
ha de haver contrabando; porque ainda que seja de 
10%, esta importancia reunida ao lucro que tirará o 
negociante, faz muita conta e lhe dobrará mais 
depressa a fortuna. 

Eu, Sr. presidente, penso ter já excedido o tempo 
que me tinha traçado para esta discussão; mas não 
pude deixar de enunciar as observações que acabo de 
fazer; porque acredito que assim preste um serviço ao 
meu paiz (apoiados), e ao nobre ministro ainda maior, 
pois concorrerei para serem as nossas finanças mais 
facilmente restauradas, e o que é ainda mais, para ser 
a moralidade publica vingada, acabando-se com os 
desvios dos dinheiros publicos a que podem dar logar 
os abusos de que tenho tratado. 

E’ o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem.) 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr presidente, eu tambem 
pretendia começar as observações que tenho de fazer, 
notando que a proposta do governo laborava em um 
equivoco digno de censura: porque na verba destinada 
ao pagamento de juros da divida externa figura a 
quantia de 1.874:000$ de mais. 

Não farei grande carga ao thesouro nacional, 
porque nas tabellas que acompanham o orçamento 
geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 1882 se 
explica em uma nota que ha a deduzir-se a importancia 
do remanescente do emprestimo que findou em 
Outubro de 1879, e que estendeu-se não só o 
pagamento desse remanescente, como tambem a 
importancia do juro e a despeza a fazer-se naquelle 
semestre. 

O nobre senador pela provincia do Paraná 
prestou bom serviço chamando a attenção do senado 
para o peso que já vai fazendo em nosso orçamento 
essa verba de pagamentos de juros (Apoiados.) 

Na verdade não é muito animador o estado 
actual da nossa divida interna e externa. Temos uma 
divida externa que anda em 151.000:000$ a divina 
interna fundada em apolices é de 337.000:000$; temos 
o emprestimo contrahido em 1868 para as urgencias da 
guerra, que com as duvidas amortizações está em 
23.800:000$; temos o emprestimo interno ou antes 
internacional feito o anno passado pelo nobre ex-
ministro da fazenda, e que ainda hoje com a 
amortização já realizada anda em cêrca de 
50.000:000$; por conseguinte temos 561.000:000$ de 
divida interna e externa. Além disto temos o papel-
moeda que orça em 215.000:000$. Tudo isso faz a 
somma de 777.0000:000$ em numeros redondos. 

A idéa do nobre senador pela provincia do 
Paraná, de que seria de alta conveniencia procurar ou 
converter a divida interna em juro menor, ou amortizal-
a, é digna de ser tomada em consideração. Essa idéa 
felizmente foi sempre aceita e inserida em todos os 
contratos que fizemos para dividas externas, e é assim 
que vejo com satisfação que durante o exercicio 
passado se pôde fazer a amortização de cêrca de 
12.000:000$ nessas dividas e naquellas que com 
caracter interno contiveram essa clausula. 

No exercicio ultimo pôde-se fazer de nossa 
divida externa uma amortização de cêrca de 800.000 
libras sterlinas, que ao cambio de 24, produziram 
8.000:000$. Tomo esse cambio por ser um cambio 
médio. No emprestimo de 1868 sabiamente se estatuiu 
essa clausula, de fórma que nos annos ultimos se pôde 
amortizar delle a quantia de 2.300:000$. No emprestimo 
do anno passado tambem isso foi estabelecido por 
disposição legislativa; e em Janeiro deste anno, tendo-
se de pagar o juro vencido do trimestre, ainda fez-se a 
amortização na importancia de 1.650:000$; de fórma 
que esse emprestimo, autorizado pelo poder legislativo 
para a quantia de 50.000:000$, o que na realidade 
subiu a 51.883:000$, porque o nobre ex-ministro julgou 
que devia lançar no mercado titulos que fizessem 
realmente a quantia determinada pelo poder realmente 
a quantia determinada pelo poder legislativo; comtudo 
está hoje reduzido a cérca de 50.000:000$ pela 
amortização já realizada no mez de Janeiro. São, 
portando, 
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12.000:000$ que se amortizaram durante o anno ultimo 
em todos os nossos emprestimos internos e externos. 

Sómente, a divida fundada interna e constituida 
em apolices está isenta desta amortização; por isso me 
parecia que a idéa do meu nobre amigo merecia o 
estudo e a attenção de um ministro da fazenda que 
pretenda fazer algum beneficio ao paiz, como creio que 
o actual honrado ministro pretendo. 

Os povos, Sr. presidente, já difficilmente vão 
supportando esse onus de continuados emprestimos, 
não só entre nós, como em quasi todos os paizes, 
porque modernamente lançamo-nos todos nesse 
caminho. 

Dizem os mestres da sciencia que estes 
emprestimos e os onus que elles acarretam não devem 
causar grandes apprehensões sobre o futuro, porque os 
metaes preciosos vão descendo gradualmente de valor 
e a riqueza publica vai subindo. Até certo ponto é isto 
exacto, e mal estariamos, si não contassemos com este 
resultado. O emprestimo que fosse contrahido, 
supponhamos, em 1830 de 10.000:000$ seria naquella 
época um sacrificio muito importante, entretando que 
hoje reconhecemos que esse emprestimo é para assim 
dizer minimo. Observam, porém, economistas 
importantes, entre elles o Sr. Labeyrie, que é aquelle 
que mais tem tratado desta questão da conversão das 
rendas, que não se deve contar muito com isso. 

E’ certo que nos ultimos 25 annos o valor dos 
metaes preciosos tem decrescido pela abundancia ou 
superabundancia delles, pois que provém de minas que 
o senado conhece; mas esse facto resulta 
principalmente de que muitos paizes importantes estão 
debaixo do regimen do papel-moeda. 

Esses paizes, logo que entrem em 
circumstancias normaes, hão de precisar de grande 
quantidade de metaes; e, por conseguinte, em vista da 
procura que se estabelecer, elles têm de subir de valor. 

Assim, na Europa, paizes importantes e ricos, de 
commercio notavel, de industria mesmo desenvolvida, 
como sejam a Austria, a Italia, a Russia, para não fallar 
da Turquia, todos esses paizes estão vivendo debaixo 
do regimen do papel-moeda; mas quando conforme os 
esforços de seus estadistas e conforme os votos do 
commercio e da industria, elles tiverem de voltar á 
circulação metallica, é obvio que o ouro e a prata hão 
de subir muitissimo de valor e que nós outros havemos 
de soffrer o contra-golpe dessa subida; os sacrificios 
que tivermos de fazer para cumprir pontualmente, como 
temos cumprido, nossos encargos, para pagar os juros 
e amortização dos emprestimos hão de ir crescendo 
demasiadamente. 

Por conseguinte eu chamaria a attenção do 
illustrado Sr. ministro da fazenda para este ponto: que 
fosse pensando em um plano equitativo e economico 
que se podesse empregar, mediante o concurso do 
parlamento, no sentido de ver si é possivel ir fazendo 
uma conversão, ainda que lenta, timida em principio, 
dos nossos titulos de divida interna. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não ha meio termo. 

O SR. JUNQUEIRA: – Ao emprestimo do anno 
passado eu denominei ha pouco internacional. Essa 
denominação cabe, pois que é esse o nome que se dá 
a emprestimos semelhantes, porque os coupons correm 
em paizes estrangeiros e os juros são pagos em 
differentes praças da Europa. 

Este emprestimo que foi lançado no mercado, 
creio que a 95 ou a 96 e ao juro de 5%, póde ser 
tomado como uma tentativa para uma futura conversão 
da nossa divida interna... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...e si este resultado 

puder ter logar, ainda que passados alguns annos  
melhoradas as nossas condições financeiras, o nobre 
ex-ministro da fazenda poderia avocar para si a gloria 
desta iniciação. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sim, senhores. Eu 
tentei alguma cousa para conversão da divida interna. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, não posso 
deixar de tomar parte em uma questão que foi agitada 
hontem nesta casa. 

O discurso do nobre senador pela provincia de 
Minas em resposta ao que proferiu o nobre senador 
pelo Paraná, e os apartes dados pelo nobre presidente 
do conselho e ministro da fazenda levam-me a insistir 
nesta questão, que me parece que deve ficar liquidada. 
Outros com melhores elementos a discutirão; mas eu 
entendo que não se deve deixar a questão cahir. 

Trata-se de um principio. Não tenho, não vejo 
nada com pessoas, não pretendo fazer censuras ao 
nobre senador pela provincia de Minas, ex-ministro da 
fazenda (isto está muito longe das minhas vistas). Mas, 
para mim, a grande questão, como disse, é a da 
interpretação da lei, é a questão dos principios. E’ a 
questão da norma que o governo tem a seguir nesta 
materia. 

O ponto a discutir, Sr. presidente, é – si é licito 
ao ministerio da fazenda enviar para as praças 
estrangeiras mercadorias ou generos do paiz, para 
cumprir o preceito do orçamento que manda collocar 
fundos na praça de Londres para occorrer ao juro dos 
emprestimos ou para satisfazer a qualquer outro 
compromisso do governo. 

Em these, declaro que é minha opinião a mais 
convencida que o governo não póde fazer estas 
operações. 

O principio geral é – que o governo não póde, 
não deve sahir, em materia de despeza, dos termos 
strictos da lei que a determina; o principio geral e 
verdadeiro é – que o governo não póde embarcar-se 
em empreza alguma aleatoria; quando assim procede é 
por arbitrio proprio, deixando o caminho seguro e legal, 
para enveredar-se por outro em que a sorte, o acaso 
tem uma grande influencia. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Logo, não deve 
comprar cambiaes. 

O SR. JUNQUEIRA: – Perdão. Eu devo dizer a 
V. Ex. que ahi se obedece á lei. 
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O nobre ex-ministro da fazenda, com a 
habilidade que o distingue, procurou hontem defender 
seu acto, e realmente o fez de modo a quasi seduzir os 
ouvintes. Como advogado, S. Ex. preencheu o seu fim; 
mas, perante pessoas acostumadas a encarar 
friamente estas questões, a compulsar e analysar a lei, 
o nobre senador está muito longe da verdade. 

Si o nosso orçamento, Sr. presidente, 
determinasse pura e simplesmente que o governo, para 
occorrer ás necessidades de pagamentos na Europa, 
teria á sua disposição a verba, que aqui se determina, 
de 12 mil e tantos contos, e não dispuzesse mais nada, 
e apenas em outro artigo, como se costuma fazer em 
todos os orçamentos, se consignasse uma verba para 
despezas eventuaes, para as que não puderam ser 
previstas, o nobre ex-ministro da fazenda teria razão na 
sua argumentação, porque então o governo estava com 
as mãos inteiramente livres para escolher o modo e a 
fórma de realizar aquelles pagamentos nas praças 
européas. Mas o nobre ex-ministro repare que o 
orçamento, isto é, a lei ligou-lhe as mãos a este 
respeito, indicando-lhe só e positivamente a fórma e o 
modo de fazer esta transacção. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Aonde? 
O SR. JUNQUEIRA: – Quando no orçamento da 

despeza do ministerio da fazenda se determina e se 
consigna uma quantia importantissima, de mais de tres 
mil contos, para differenças de cambios e eventuaes, 
está se indicando claramente que esta é a unica verba, 
a unica fórma, o unico modo por que se póde fazer 
essa passagem de fundos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Já respondi hontem 
a isso. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre ex-ministro me 
perdôe: S. Ex. procurou confundir a questão. S. Ex. 
disse, sim, com effeito: «O orçamento consigna uma 
quantia para differença de cambios, e eu posso 
comprar generos do paiz, generos coloniaes que têm 
valor em toda parte do mundo, fazel-os remetter para a 
Europa, porque sujeito-me a qualquer eventualidade, e 
faço face a ella justamente com esta verba destinada 
para differença de cambios.» 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não, perdôe-me, V. 
Ex. não me comprehendeu: eu disse que esta verba 
não indicava nenhuma fórma de operação, tinha outro 
alcance, outra significação. 

O SR. JUNQUEIRA: – S. Ex. julga que esta 
verba presta-se a qualquer operação de credito, seja 
ella qual fôr; o que não é exacto: os termos são 
restrictos; não é licito empregar quaesquer meios, 
comtanto que o governo possa obter na Europa os 
fundos precisos para realizar os pagamentos: esse 
arbitrio não ficou o governo. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O que eu disse foi 
que a lei não traçou regras. 

O SR. JUNQUEIRA: – E eu digo, ao contrario, 
que ella traçou-as claramente. Vamos á questão. Nós 
precisamos determinar positivamente os termos da 
nossa divergencia. A lei diz – differenças de cambio. – 
Repare bem o nobre senador: o que é cambio? Não 
preciso desen- 

volver a theoria ao nobre ex-ministro; mas é mister 
talvez descer a alguma especialisação para que todos 
comprehendam que o nobre ex-ministro não tem razão. 
A lei dizendo – differenças de cambio – não disse – 
differença de preço –, não disse – eventuaes em geral –
. O cambio é a differença de moeda a moeda, o cambio 
não admitte como seu elemento senão a differença do 
valor da moeda aqui em relação á moeda em praça 
estrangeira. 

O nobre senador ex-ministro da fazenda, 
illustrado como é, conhece tudo quanto se tem dito 
sobre esta materia, e ha de conhecer, entre outras, a 
celebre obra de Wolowski sobre – cambios e circulação.

Ahi até se dá uma definição antiga do Sr. 
Scaccia, definição em latim, porque naquelle tempo era 
a lingua mais adoptada na sciencia. 

Essa definição indica que não póde haver esta 
transacção sem moeda: 

Emptio venditio pecuniæ absentis pecunia 
presenti, isto é, contrato de compra e venda de moeda 
ausente dando-se moeda presente. 

Ora, sendo assim, como é que se póde imaginar 
que, a não ser o cambio, podesse o legislador ter em 
vista outra transacção propriamente commercial? 

Repare o nobre ex-ministro que, pelo seu modo 
de encarar a questão, S. Ex. se sujeita a duas especies 
de riscos, a duas operações alcatorias, quando a lei de 
orçamento não quer sujeitar o Estado senão a uma 
dessas especies. 

O nobre ex-ministro diz que o governo póde 
comprar generos e remettel-os para a Europa; e, si 
perder, póde fazer face a esse desfalque mediante a 
verba destinada a differenças de cambio. 

Mas digo ao nobre ministro que, si o governo 
proceder dessa maneira, não só fica o Estado sujeito á 
differença de cambio, isto é, á differença que ha entre a 
moeda depreciada do nosso paiz e a moeda mais 
apreciada na praça de Londres, como tambem fica 
sujeito á differença de preço, isto é, a um resultado 
aleatorio do commercio; e esse risco, essa condição 
aleatoria do preço, não entrou nas vistas do legislador. 

O Sr. Affonso Celso dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – O curso do cambio se 

determina pela quantidade de moeda de que se possa 
carecer para obter uma certa porção do mesmo metal 
precioso em outra qualquer praça. Por consequencia 
não se póde ahi incluir, na verba – Differenças de 
cambios – todas essas operações e esses riscos a que 
se refere o nobre ex-ministro. 

Considere bem S. Ex.: o legislador não podia, 
sob pena de ter commetido uma leviandade, deixar ao 
arbitrio do governo semelhante facto. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem podia fazer 
outra cousa. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre ex-ministro nos 
disse que, pelo seu systema, os riscos eram menores. 
Não ha tal. 

Nesta materia é preciso distinguir riscos 
intrinsecos e riscos extrinsecos da operação. Si uma 
letra de cambio fôr tomada nesta praça de uma firma 
idonea sobre outra firma idonea da Europa, os riscos 
propriamente intrinsecos 
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não existirão; poderão existir outros riscos, que nesse 
caso tomarão proporções de sinistro, de desastre, e aos 
quaes chamarei extrinsecos; da mesma maneira que, si 
o nobre ministro fizer carregar um navio com generos 
coloniaes, esse navio estiver seguro, soffrer um sinistro 
e o segurador quebrar, tambem nesse caso existirá um 
sinistro ou desastre, e é ao que eu chamo risco 
extrinseco. 

Essas operações de compra e venda de generos 
contêm em si sempre risco intrinseco, e é justamente o 
que o legislador não quiz que o Estado soffresse. Póde 
um governo, na melhor fé, fazer no Rio de Janeiro um 
carregamento de generos do paiz, remettel-o para a 
Europa nas melhores condições; mas podem sobrevir 
alguns desses riscos; póde, por exemplo, rebentar alli, 
de repente, uma guerra, uma crise commercial, e a 
depreciação do genero ser enorme, 40, 50 ou 60%; e o 
governo não só se sujeta assim á differença do cambio, 
isto é, á differença entre a moeda que deu aqui e a que 
vai receber, como se sujeita tambem a essa condição 
aleatoria, a esses outros riscos das oscillações dos 
preços, que não estão nos termos do orçamento. 

Portanto, é evidente que não se póde encabeçar 
nesta verba semelhante operação... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem encabecei, V. 
Ex. é que o está querendo fazer. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...que póde dar resultados 
funestissimos. 

E (entre parenthesis) farei a seguinte 
observação: si o governo lucrar com essas operações, 
como se escripturará no thesouro esse lucro? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Ha verba no 
orçamento. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não ha. Si o nore ex-
ministro argumentasse de outra maneira, poderia dizer 
com certa plausibilidade que havia verba de perto de 
4.000:000$000 destinada para despezas eventuaes e 
differenças de cambio, que não estava discriminada, e 
que S. Ex. queria encabeçar os prejuizos das 
negociações na rubrica – Eventuaes –: mas não; S. Ex. 
teima em querer que os prejuizos saiam da verba – 
Differenças de cambio. 

Agora, porém, a nobre commissão de 
orçamento, que nesse ponto merece todos os louvores, 
discriminou as duas verbas, isto é, dividiu a quantia em 
100:000$, para despezas eventuaes, e 3.329:000$ para 
differenças de cambio. 

Isto quer dizer que não se póde considerar esta 
verba senão adstricta áquelle movimento cambial, e 
que qualquer ministro que quizer ilegível uma operação 
que faça, tirando fundos dessa verba, não poderá fazel-
o legalmente, porque a commissão discriminou; 
despeza eventual é uma cousa e differenças de cambio 
é outra. 

O nobre ex-ministro trouxe alguns exemplos do 
que se tinha feito outr'ora, e eu os considerarei, bem 
que não queira alongar-me na discussão, porque 
reconheço que estamos quasi que na segunda 
prorogação. 

Comtudo devo dizer desde já, que alguns dos 
exemplos trazidos pelo nobre ex-ministro, não têm 
procedencia alguma. O páo brazil, todo mundo sabe 
que era monopolio do Estado; pertencia-lhe e por 
consequencia o governo estava no seu direito dispondo 
delle, assim como, possuindo entre nós o Estado 
fazendas de criar, póde vender por si ou por seus 
agentes productos dessas fazendas, entre as quaes 
estão as 24 que possue no Piauhy e que (aproveito a 
occasião para dizer) estão muito mal dirigidas... 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado; pessimamente. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...sendo aliás riquissimas, 

e V. Ex., Sr. presidente, que administrou o Piauhy, sabe 
muito bem que ellas são as melhores da provincia. 

Si o Estado possuisse fazendas de café ou de 
assucar, como possue fazendas de gado e quizesse 
dispor dos productos dessas fazendas, não se 
contestava ao governo o direito de mandar vender 
esses generos. 

O nobre senador por Minas Geraes diz: – não se 
trata disso, trata-se do governo ter mandado outr'ora 
comprar generos e dispôr delles. 

Vejamos, senhores, o elemento historico: o que 
dispuzeram as leis de orçamento naquellas épocas a 
que se referiu o nobre ex-ministro, isto é, o acto 
praticado pelo Sr. Alves Branco, de saudosissima 
memoria, e os de outros que fizeram operações 
minimas, mandando algum assucar, limalha de ferro, 
um pouco de ouro, talvez extrahido de minas que 
deviam impostos ou dado em pagamento de dividas ao 
Estado, o que não se póde saber bem, por serem 
passados tantos annos. 

Mas nessa lei de orçamento de 1840 se diz o 
seguinte: «§ 1º Divida externa fundada £ 386.474 ao 
par de 43 1/5 2.147:077$776. Differença entre o cambio 
acima e o médio, em que se farão as remessas, 
estimado em 31 = 844:978$998.» 

Eis-aqui: a lei de orçamento de 1840 
determinando a quantia precisa para se pagar em 
Londres os juros de nosso emprestimo, declarando logo 
o numero de libras sterlinas que teriam de ser 
remettidas para Londres ao cambio de 43 1/5, dizendo 
que esta era a differença entre o cambio acima e a 
média; e por consequencia daria uma perda ao 
thesouro de 844:000$000. 

Portanto, o legislador de 1840 não cogitou de 
outra cousa, senão de mandar libras sterlinas para 
Londres, e marcar no orçamento as quantias que o 
thesouro tinha de perder para satisfazer a differença 
que ia entre a importancia dos juros e o accrescimo 
cambial. 

No orçamento de 1841, que aqui tenho presente, 
se lê disposição semelhante. 

Eis-aqui, portanto, exactamente o que vem 
illuminar a questão, dizento claramente que o legislador 
daquella época só tinha em vista marcar o numero de 
libras que tinhamos de enviar para Londres, e ao 
mesmo tempo calcular o cambio a que provavelmente 
essa remesa se faria e marcar logo no orçamento 
fundos para essa differença. 
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Si precísassemos, Sr. presidente, de uma 
interpretação muito verdadeira, muito authentica do que 
está disposto em nosso orçamento, nós não 
poderiamos encontrar melhor que nas leis de 1840 e 
1841, periodo a que se referiu o nobre senador. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não apoiado; V. Ex. 
está enganado; não referi-me a este periodo; nem estes 
exemplos foram trazidos para provar legalidade; foram 
trazidos para provar que não era uma novidade o que 
fez o ex-ministro da fazenda. E o que V. Ex. leu está na 
actual lei de orçamento. 

O SR. JUNQUEIRA: – Nestes termos tão 
precisos não; está implicitamente; nossas leis recentes 
de orçamento neste ponto são muito sobrias. Nellas se 
diz – eventuaes e differenças de cambios –; agora a 
commissão propõe a separação. Mas em 1840 e 1841 
indicou-se claramente que a remessa seria de 
numerario, isto é, tratou-se de marcar o cambio, a 
differença entre o ouro do Rio de Janeiro e o ouro em 
Londres. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Agora o que quero 
é ver applicação do argumento. 

O SR. JUNQUEIRA: – O nobre ex-ministro da 
fazenda realmente advogou perfeitamente a sua causa 
debaixo de seu ponto de vista; sou o primeiro a render 
homenagem aos seus taletnos, á sua illustração, á sua 
boa fé, aos seus intuitos patrioticos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Obrigado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Acredito que o nobre ex-

ministro da fazenda, entendendo assim a lei, julgou 
fazer um grande serviço ao paiz. 

Não levo a minha negativa até o ponto de querer 
obrigar o governo a não assumir a precisa 
responsabilidade em certos casos excepcionaes e 
imprevistos. 

Si o nobre ex-ministro da fazenda tivesse 
praticado o acto que praticou, tivesse declarado ao 
parlamento que o fizera urgido por circumstancias 
imperiosas, circumstancias que não podiam ser 
dominadas pelo governo, que ou o governo teria de 
passar pelas forças caudinas ou o thesouro de soffrer 
prejuizo enorme, mas que dava contas ao parlamento 
de seu procedimento, então não teria objecção a fazer. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não, senhor, eu 
estava dentro da lei. 

O SR. JUNQUEIRA: – A questão é esta: o nobre 
ex-ministro da fazenda julgou-se dentro da lei, e o 
nobre ministro da fazenda actual não nos tem 
tranquillizado a este respeito. 

A principio, na camara dos deputados, o nobre 
presidente do conselho pareceu dizer que não faria 
nunca semelhante operação; mas aqui o nobre ministro 
não disse – nem que faria, nem que não faria –, 
encastellou-se em uma dessas respostas da 
Pythonissa, que se prestam a todas as soluções. E é 
com o receio disto que tomei a palavra, pois quero que 
se liquide a questão e se firme o principio para o futuro. 

Como ia dizendo, não levo o rigor ao ponto de 
dizer que em uma circumstancia dada, o governo não 
assuma a responsabilidade. Podem haver factos 
extraordinarios que justifiquem 

procedimento extraordinario: Uma crise commercial, 
que assoberbe o mundo, e que faça com que nenhuma 
casa commercial inspire confiança; uma crise destas 
não justificará que o governo não queira confiar os 
fundos do Estado a qualquer negociante por mais 
acreditado que elle seja, por mais garantido, que 
pareça? Sem duvida. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não era preciso 
isso. 

O SR. JUNQUEIRA: – Então eu diria: o governo 
neste caso, invocando o grande principio do salus 
populi póde fazer cousas desta ordem, mas declare 
neste caso ao parlamento, e a approvação expressa ou 
tacita do parlamento lhe aproveitará. 

Mas o que não quero é que se firme o principio 
da legalidade, e tenhamos ministros da fazenda que 
venham adoptar como norma aquillo que nós agora 
estamos censurando... 

O Sr. Affonso Celso dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...o que o nobre ex-

ministro da fazenda não fez como norma, está claro, 
mas que diz que está dentro da lei. 

O SR. AFONSO CELSO: – Perfeitamente dentro 
da lei. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu estou tranquillo que o 
actual Sr. ministro da fazenda não fará uma operação 
dessa natureza em circumstancias que não sejam 
desesperadas. Si eu fosse capitalista apostava cem 
contos contra um em como S. Ex. não a faria. 

Mas, como o nobre ministro disse, como recurso 
parlamentar, que não sabe si faria, o seu successor, 
que nós não podemos adivinhar quem seja, póde 
entender que está perfeitamente dentro da legalidade, 
continuando a fazer remessas desta ordem, o que nos 
póde trazer grande prejuizo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Sobre esse ponto eu affirmei que o ministro da fazenda 
póde fazer isso, si julgar conveniente. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu, portanto, não podia 
deixar de protestar contra isso, porque si depois das 
ponderações judiciosas do nobre senador pelo Paraná, 
ficassem de pé as palavras seductoras do nobre ex-
ministro da fazenda e a declaração do actual Sr. 
ministro, então passava em julgado que realmente 
qualquer outro ministro da fazenda poderá adoptar 
como norma aquillo que eu condemno. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Como norma, como 
systema não, mas que o acto é legal não ha duvida. 

O SR. CORREIA: – Não apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas, meus senhores, 

vejamos que procedencia tem o argumento de 
semelhança trazido pelo nobre senador. 

No correr de seu discurso, S. Ex. foi citando 
varios governos que têm usado de semelhante 
expediente. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não foi nisto que 
me fundei; fundei-me principalmente na lei. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sei; mas para mostrar o 
gráo de consideração que presto ás palavras de V. Ex. 
preciso acompanhar o seu discurso em seu 
desenvolvimento. 
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O Sr. Affonso Celso dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – Seria um adminiculo de 

argumentação, mas esse adminiculo mesmo não deve 
ficar de pé. 

Citou o nobre senador o Paraguay nos tempos 
dos dictadores Lopez e Francia, como paiz que tinha 
obtido recursos até para fazer a grande guerra que nos 
fez, enviando generos de producção nacional para os 
mercados da Europa, onde tinha correspondencia. 

Mas este exemplo póde servir? Todo o mundo 
não está comprehendendo que este systema era o do 
monopolio de um contra a liberdade de todos; era o 
Paraguay inteiro explorado pelos seus dictadores, que 
mandavam pagar os generos ao productor pelos preços 
que taxavam e os remettiam para a Europa, afim de 
ganhar muitissimo? 

Pois este exemplo de um povo inteiro explorado 
por um só individuo e que se constituiu riquissimo nos 
póde servir? 

Não, este exemplo não nos póde servir. 
O exemplo do Perú. 
Sr. presidente, o Perú teve a fortuna de descobrir 

nas proximidades de suas costas ricas jazidas de 
guano: apoderou-se o Estado daquellas jazidas e 
principiou a dispor dellas: só em 1869 – 601 navios com 
500.000 toneladas de guano sahiram dos portos do 
Perú para a Europa, produzindo quantias enormes. 

Pergunto: ha algum simile entre e exploração 
dessas jazidas naturaes, que formam depositos que 
pertencem ao Estado, e a compra e venda de generos? 

O nobre senador, lido como é nos escriptos do 
nosso sympathico Leroy Beaulieu, ha de ter visto um 
artigo seu a respeito do guano, artigo que recommendo 
ao nobre ministro da fazenda, afim de chamar a 
attenção do seu digno collega da agricultura, porque 
demonstra que semelhantes jazidas de que tirou 
recursos importantes o Perú, não podem ser objecto de 
exploração de terceiros. Isto é tanto mais digno de 
attenção, quanto sabemos que iguaes jazidas foram 
descobertas na ilha de Fernando e outras, as quaes 
podem dar ao thesouro vantagens semelhantes ás que 
obteve o governo do Perú, vendendo esse rico estrume.

Póde-se porventura dizer que fez acto de 
commercio o governo do Perú, quando dispoz de um 
producto natural que lhe pertencia, e a que cabe o 
nome de patrimonio publico, ou, como dizem os 
francezes, domaine? 

Os Estados podem constituir essas propriedades 
que exploram, como o são o que em França se 
denomina regies. Assim se pratica na Allemanha, 
entrando nessa classificação os caminhos de ferro e 
certas fabricas. Algumas destas não são consideradas 
propriamente como estabelecimentos industriaes; 
servem especialmente para modelos, como, Por 
exemplo, a officina, de Sèvres, em França. 

O Estado a fundou sem ter em vista o lucro, e 
sim a perfeição da industria de porcellanas. 

A este respeito na Europa se tem adoptado dous 
systemas: um pertencente á escola anglo-saxonia, que 
não quer que o Estado intervenha de nenhuma 
maneira; e a outra conhecida com o nome de escola 
continental-européa, que per- 

mitte que os Estados intervenham em certas industrias, 
sem que por isso pratiquem actos de commercio. 

E' certo que, como disse o nobre senador, a 
Belgica e a Prussia são interessadas em bancos, mas 
do mesmo modo que entre nós os magistrados, os 
quaes, sendo-lhes vedado commerciar, podem possuir 
acções de companhias ou bancos. 

Existia o banco da Prussia, hoje convertido em 
banco do Imperio. O Estado entrou com uma certa 
quantia para ter um dividendo de 3 1/2%, emquanto os 
outros accionistas recebem 4 1/2, sendo o restante dos 
lucros dividido igualmente. Isto porventura póde-se 
classificar como exercicio de actos commerciaes? 
Tambem se póde assim considerar a parte que têm 
aquelles Estados em estradas de ferro? 

Outro exemplo adduzido pelo nobre senador foi o 
da Allemanha, que empregou grande parte do resgate 
pago pela França em titulos de divida externa. Este 
procedimento se explica pelo desejo que tem aquelle 
paiz de augmentar quanto for possivel o seu chamado 
thesouro de guerra; e como as grandes quantias 
destinadas a esse fim, guardadas nas cavas, ficariam 
inactivas, o governo allemão as collocou em bonds dos 
emprestimos da França, de Austria e da Russia, 
emprego cujo rendimento servirá para mais avultar o 
thesouro de guerra. Quem dirá que tem havido nisto 
actos de commercio? 

Alguns paizes têm constituido de certos 
productos um monopolio do Estado, afim de 
augmentarem as suas rendas. E' assim que em França 
existe a régie des tabacs que é para aquelle paiz uma 
grande fonte de renda. Portugal teve tambem cousa 
semelhante com a denominação de estanco do tabaco. 
Mas apresentar-se o Estado no mercado para praticar 
actos que são propriamente de commeciante, não está 
na indole de uma nação, qualquer que seja o pretexto. 
O que a lei estabeleceu entre nós consiste 
restrictamente nas differenças de cambio, o que exclue 
tudo quanto não se refirir á differença de moeda para 
moeda, de dinheiro fraco para dinheiro forte, de dinheiro 
depreciado para dinheiro mais bem reputado. 

O que praticou o nobre senador não é um novum 
crimen, como eu já observei. Digo até que si me visse 
collocado em circumstancias excepcionaes em que 
perigasse a causa publica, si visse que o cambio, 
estando a 19, apresentando-se o governo no mercado, 
poderia ter ainda maior baixa, e havendo 
ciscumstancias anomalas e perigosas, ou talvez 
recorreria a esse expediente, para que a remessa de 
fundos não fosse excessivamente desastrosa ou sujeita 
a sinistros. Mas semelhante procedimento sómente se 
póde admittir como excepção rarissima e dando-se 
conta logo ao parlamento. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sem duvida, foi o 
que eu fiz. 

O SR. JUNQUEIRA: – Dizer-se, porém, que 
esse acto foi consectario legal do orçamento, isso não, 
tres vezes não. E nem o nobre senador deu conta ao 
parlamento. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' providencia que 
não deve ser adoptada como systema; mas não ha 
duvida que não foi acto illegal; não mostra- 
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ram os nobres senadores o contrario; o paiz nos 
julgará. 

O SR. JUNQUEIRA: – Com estas observações 
não faço mais do que cumprir o meu dever, não tenho 
outro fim. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não admitto como 
systema. 

O SR. JUNQUEIRA: – Nem póde admittir como 
legalidade. 

O SR. AFFONSO CELSO: – A legalidade é 
incontestavel. 

O SR. JUNQUEIRA: – Si póde admittir como 
legalidade, póde admittir como systema. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não; poderia eu 
comprar ouro, libras sterlinas e remetter? 

O SR. JUNQUEIRA: – Poderia; porque 
apresentava-se justamente o caso de operação de 
cambio; estaria perfeitamente que em principio das 
transacções commerciaes a pratica era remetter ouro 
de uma praça para outra; mas depois se reconheceu 
que isso era incommodo e perigoso. 

Foi então que se inventaram as lettras de cambio 
em Veneza e Genova, meio esse pelo qual um 
individuo sem remetter nenhum numerario passa para 
outro paiz o dinheiro que deseja. 

Quando, porém, o dinheiro na praça A valia mais 
do que na praça B, aquelle que tinha de tomar a lettra 
de cambio pagava a differença. 

Eis aqui a origem das lettras de cambio. 
Portanto, fallando com toda a precisão, tanto faz dar 
uma lettra de cambio garantida, como pagar a enviatura 
de numerario, das proprias especies: é a mesma cousa. 
Mas o que não é a mesma cousa são os effeitos de 
commercio, os generos de exportação. 

Hontem o nobre ex-ministro da fazenda, 
querendo responder ao nobre senador pelo Paraná, 
disse que tanto era exacta essa interpretação, que o 
fallecido Marquez do Paraná, firmando com os nossos 
agentes financeiros em Londres um contrato, estipulou 
a porcentagem que esses agentes tinham de tirar pela 
venda de effeitos. Parece-me, Sr. presidente, que 
desse contrato não se póde inferir a consequencia de 
que procurou chegar o nobre ex-ministro. 

O SR. CORREIA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Esse contrato, feito pelo 

Marquez do Paraná em 1856 ou 1857, devia ser um 
contrato que acautelasse todas as hypotheses futuras, 
porque, si o poder legislativo tivesse determinado uma 
outra cousa que não o que está no orçamento, era 
mister que o governo não estivesse desarmado dos 
meios de fazer effectiva essa remessa. E' uma 
providencia que alli esta estabelecida para um caso 
occurrente que podia dar-se, mas que não estava na 
lei, isto é, não estava consignado no orçamento que 
vigorava naquelle exercicio. Esse argumento, por 
conseguinte, parece-me que não tem a procedencia 
que o nobre ex-ministro quer dar-lhe. 

Ainda tratando de outros paizes cujos governos 
têm adoptado esse systema, citou o illustrado 

senador o que se passa na Hollanda em relação a suas 
colonias, de Java, Sumatra, Borneo e outras, que 
produzem o café principalmente; e disse-nos que esse 
café vinha para a Europa afim de ser sujeito a leilões 
periodicos em Amsterdam e em Rotterdam; e que era o 
governo que assim negociava. Em 1º logar, digo ao 
nobre senador que nem todo café proveniente das 
colonias neerlandezas é do governo hollandez. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sem duvida. 
O SR. JUNQUEIRA: – Em 1875 o café que 

appareceu sob o nome desse governo, andou em trinta 
e oito milhões de florias (o florim vale 2 francos e 10 
centesimos) e o café pertencente a particulares chegou 
á somma de 32 milhões de florins. 

Já vê portanto S. Ex. que esse systema não 
vigora em toda a extensão naquellas colonias. 

E devo observar ao nobre senador que 
semelhante systema applicado pelas metropoles da 
Europa a suas colonias não é um systema que 
possamos invocar. Demais, ha ahi uma origem que não 
conhecemos presentemente, e que autoriza o 
monopolio do governo hollandez; porque aquellas 
colonias que chamavam-se lndias orientaes constituiam 
privilegio de uma rica companhia que as explorava, 
como os inglezes tiveram sua rica companhia das 
Indias, que acabou ha 10 ou 12 annos, tornando-se 
directo o governo das Indias por meio de um delegado 
do governo britannico. 

A companhia hollandeza das Indias orientaes 
tinha privilegio em virtuder de seu contrato, e portanto 
para que ella se extinguisse era preciso que o governo 
satisfazesse a certos compromissos e se subrogasse 
nos direitos dessa companhia; d'ahi o direito de 
comprar o café nessas colonias e fazel-o vender nos 
leilões periodicos na Hollanda. Para que conheçamos 
desde logo que não é isso um systema geral, já citei a 
grande importancia do café que nos mercados do 
mundo appareceu em 1875, pertencente a particulares, 
isto é, a hollandezes que não faziam parte do governo. 

Reconheço que ha circumstancia em que os 
governos precisam tomar iniciativa, tenho já alguma 
experiencia dos negocios publicos, e vejo que seria 
uma cesura futil aquella que se esteja fazendo ou se 
possa fazer constantemente a um governo, porque em 
um ponto ou outro se desliza, não da lei propriamente, 
mas das prescripções da stricta regularidade. Os 
governos illustrados e previdentes muitas vezes fazem 
alguma cousa que não está propriamente consignada 
na lei; que si não esta prohibida, não está consignada; 
mas vem pedir um bill de indemnidade. 

Citarei um facto muito conhecido dos ultimos 
tempos em que o gabinete inglez sem autorização 
nenhuma comprou grande parte das acções que o 
Kediva do Egypto possuia do canal de Suez, porque 
entendeu que essas acções não deviam passar a 
outras mãos; que a Inglaterra devia ter certa influencia 
naquelle canal, caminho das Indias. O Sr. Dismeli deu 
esse passo audaz naquelle paiz em que se respeita o 
systema constitucional representativo; apresentou 
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seus motivos ao parlamento e o acto foi approvado, não 
obstante importar a despeza em uns poucos de 
milhões. 

Portanto, já se vê que não faço o papel de um 
opposicionista quand même; reconheço que se podem 
dar circumstancias que attendem muito o acto do 
governo, que o justifiquem mesmo até certo ponto; mas 
quando elle vem dizer francamente o que fez, que não 
vem interpretar as leis existentes torcendo-as. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não se póde pedir 
perdão quando não ha culpa. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não é pedir perdão. 
Acredito que o nobre ex-ministro foi levado pelos 

intuitos mais nobres. Realmente, vendo o cambio cahir, 
e uma especie de conjuração para que continua se a 
cahir, devia S. Ex. procurar reagir. Ainda não tinha o 
nobre ex-ministro podido tomar a medida que depois 
tomou no sentido de que o banco do Brazil se 
habilitasse a sacar. Portanto, não serei eu que em 
these acuse o nobre ex-ministro pelo acto que praticou. 

Entenda-se bem, nossa divergencia está só na 
maneira de encarar esse acto. O que não quero é que 
elle seja admittido como principio, e que outros 
ministros, não o actual, venham depois estabelecel-o 
como norma. 

O SR. CORREIA: – Mesmo com acquiescencia 
do actual. 

O SR. JUNQUEIRA: – O actual está em suas 
difficuldades, e não serei eu quem aggrave as 
difficuldades do nobre ministro... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Difficuldade nenhuma. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...porque S. Ex. sabe que 
por muitos titulos o respeito. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas elles dariam 
100:000$ pela resposta contraria. 

O SR. JUNQUEIRA: – Eu não os tenho. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Mas apostou. 
O SR. JUNQUEIRA: – Si fosse capitalista, mas 

não sou. 
Eu daria alguma cousa, porque bem se vê que 

entro nestas questões com uma certa paixão, paixão 
nobre. Acostumado desde os mais verdes annos a 
occupar-me com as questões que interessam ás 
finanças do paiz, ás questões sociais e outras, tomo 
sempre certo interesse quando se trata dellas. 

Meu illustre comprovinciano o Sr. ministro da 
justiça lembra-se que desde muitos annos occupo-me 
com essas questões, e S. Ex., tambem, dedicado á 
causa da verdade, ha de fazer-me a justiça de acreditar 
que sempre entro nessas questões por ellas mesmas, 
sem querer censurar pessoas, tanto que estou dizendo 
que não censuro propriamente ao nobre ex-ministro da 
fazenda senão porque S. Ex. disse que seu acto é 
legal; até não proferi palavra. 

O nobre senador podia pedir um bill de 
indemnidade, que seria concedido, pois não devemos 
collocar o governo em um beco sem sahida. 

Esforço-me por demonstrar que desejo que fique 
bem patente que qualquer ministro que fizer acto igual, 
o fará como meio extraordinario e especial e dará conta 
ao parlamento pedindo a approvação, pelo menos essa 
approvação tacita que se dá as vezes entre nós – em 
não se accusando o ministro. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O que se quer 
é estabelecer a illegalidade para que não fique como 
precedente. 

O SR. JUNQUEIRA: – E' a minha questão. Não 
tenho em vista, como parece ao nobre senador por 
Minas, tornar salientes quaesquer divergencias que por 
ventura existam entre o actual gabinete e o 5 de 
Janeiro. Seria hoje querer tapar o sol com a mão, negar 
que o gabinete actual em muitos pontos tem divergido 
do gabinete 5 de Janeiro. Não sou eu quem diz, o nobre 
ex-ministro da fazenda declarou hontem que entre S. 
Ex. e o actual ministerio havia profundas divergencias. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não me lembro si 
disse – profundas. 

O SR. JUNQUEIRA: – Disse. 
O SR. AFFONSO CELSO: – No modo de 

encarar não ha duvida nenhuma. 
O SR. JUNQUEIRA: – Ora, eu que prezo o 

nobre senador, que acostumei-me a admirar o seu 
talento... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...e a sua aptidão para os 

negocios, não posso, Sr. presidente, ver sem um certo 
desprazer que o nobre ex ministro pudesse apresentar 
semelhante proposição, e ter ficado nella, isto é, que 
sómente porque o ministerio é do nosso partido nós não 
podemos deixar de prestar um apoio decidido, ainda 
que em questões administrativas o ministerio esteja 
profundamente divergindo de nós. Porque em ultima 
analyse a administração é tudo. 

Os actos administrativos têm uma alta influencia 
sobre os destinos do paiz. Si estou divergente de um 
ministerio de meu partido e divergente profundamente 
em questões administrativas, eu não posso prestar o 
meu voto a este ministerio; porque prestaria o meu 
voto? Sómente porque elle diz que pertence á minha 
bandeira politica? Mas a bandeira politica assim 
entendida é um mytho, é uma cousa puramente ideal. 

Quando trata-se de traduzir em factos, que têm 
influencia directa sobre as cousas publicas e o 
ministerio afasta-se daquillo que sinto e julgo 
indispensavel ao paiz, e elle opina em sentido contrario 
ás minhas idéas, não posso dar-lhe o voto sómente por 
benevolencia. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Perdôe-me; não 
voto por benevolencia, voto por convicção. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Vota por 
abstracção. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Por convicção. 
O SR. JUNQUEIRA: – Não tenho em vista 

afastar do ministerio o apoio do nobre senador por 
Minas. 
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O SR. AFFONSO CELSO: – Ora tratem de 
concertar as duvidas que vão lá pela sua casa e 
deixem-nos cá. 

O SR. JUNQUEIRA: – V. Ex. quer considerar um 
facto de vida alheia aquillo que se discute na imprensa 
e no parlamento? V. Ex. foi quem trouxe essa questão. 

O SR. AFONSO CELSO: – Para responder só; 
não perco tempo com isso. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não leve a mal o nobre 
senador que nós, que apreciamos sua opinião, 
fiquemos tomados de um certo reparo vendo que o 
nobre senador, apezar da profunda divergencia, 
comtudo declara que presta seu apoio ao ministerio. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sim, senhor: eu 
pago-lhe na mesma moeda, porque tambem reparo nas 
mesmas cousas que se dão por lá. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não é indifferente este 
facto pela importancia que ligamos ao nobre senador, 
mas quanto á vida do ministerio, quanto ao bem estar 
do partido conservador, é isto perfeitamente 
indifferente. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Uma das muitas 
divergencias, está aqui impressa no discurso. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não respondo pelas 
publicações dos discursos alheios; não me queira fazer 
responsavel por ellas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Como não? Os 
senhores já se conciliaram? 

O SR. JUNQUEIRA: – Nós vamos perfeitamente 
bem, e estamos, como o senado vê, fazendo uma 
opposição governamental... 

O SR. AFFONSO CELSO: – E'. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...porque não queremos 

crear ao governo embaraços desses que tolhem a 
marcha da administração... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Muito bem. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...o que queremos é 

discutir as questões e esclarecer o publico. Quanto ao 
estado do partido conservador, o nobre senador sabe já 
perfeitamente qual elle é: ahi está um exemplo frisante 
na eleição municipal: em toda a parte em que o governo 
manteve-se nas raias do direito e da justiça, o partido 
conservador apresentou-se nas urnas e venceu. Este 
facto indica que elle está vivaz e unido. E depois não 
receie o nobre senador, que parece ter grande cuidado, 
que qualquer cousa entre nós appareça... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu me interesso 
tanto pela harmonia do partido conservador, como V. 
Ex. se interessa por mim. 

O SR. JUNQUEIRA: – E' natural que em uma 
grande reunião de homens, em um grande partido, 
como é o conservador, possa haver divergencia de idéa 
á idéa, de homem a homem, mas isto dá-se em toda a 
parte. 

Na propria Inglaterra o nobre senador sabe que 
entre os membros do partido wigh, e no partido tory se 
encontram alguns de idéas mais adiantadas, outros de 
menos adiantadas, outros que não querem andar tão 
depressa e que consti- 

tuem os matizes que distinguem as opiniões e até 
mesmo as escolas. Não é portanto de admirar que no 
partido conservador entre nós possam existir tambem 
estas pequenas divergencias... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Assim como no 
partido liberal. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...podem dar-se em uma 
tão consideravel reunião de homens que não 
concordam inteiramente com as opiniões de outrem, 
mas isto não tem nada com a cohesão e fortaleza do 
partido. Esteja o nobre senador certo de que quando a 
idéa conservadora estiver em causa, todo o partido está 
unido... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não ha duvida. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...e ha de seguir o 

pennacho branco que o rei cavalleiro apresentava para 
indicar o caminho da honra e da victoria. 

O pennacho branco neste caso representará a 
patria, e em volta delle se congregarão todos os 
conservadores, como estão se congregando para 
caminhar nesta senda brilhante que até hoje têm 
trilhado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Deus o queira. Mas 
o pennacho branco póde ser tambem o pomo da 
discordia. 

O SR. JUNQUEIRA: – Por emquanto nosso fito é 
alcançar a victoria nas discussões que se travam pela 
imprensa e na tribuna, sem com isto querer embaraçar 
de modo algum os nobres ministros. Longe de 
querermos abreviar sua vida politica, desejamos ao 
ministerio actual uma longa vida, para que possa 
realizar suas reformas, assumir a responsabilidade 
dellas, fazendo o melhor bem possivel, para depois não 
nos vir dizer que não lhe deixaram tempo de fazer 
cousa alguma, porque si se tivesse demorado, havia de 
ter dotado este paiz com os immensos beneficios de 
que é merecedor. Isto é o que não queremos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Estamos de perfeito 
accôrdo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
V. Ex. vota pela reforma eleitoral? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Vota... 
O SR. JUNQUEIRA: – Não est em discussão; 

opportunamente darei minha opinião. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Pois dessa é que depende a vida do ministerio. 
O SR. JUNQUEIRA: – Creio que o nobre 

ministro tem vida segura: estarei enganado? 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 

vida de Mathusalem... 
O SR. CORREIA: – Como é só por ahi a questão 

de vida, está segura. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Não é só por ahi, 

engana-se. Feita a reforma, temos ainda muita cousa 
em que pensar. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Mas tudo está preso a ella. 
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O SR. CORREIA: – O nobre ministro da justiça 
diz: – Tudo está preso a isto. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sem duvida; antes 
disso não podemos discutir outra cousa. Temos ainda 
muita cousa a fazer. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Os 
factos estão demonstrando. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E 
não é só um ministerio que ha de fazer, são muitos 
ministerios. 

O SR. JUNQUEIRA: – A Providencia se ha de 
amerciar do paiz para que evitemos tantos ministerios 
liberaes. 

Não posso resistir á tentação de citar ao nobre 
senador as palavras de um escriptor celebre sobre o 
ponto que nos occupa. E' o já citado Leroy Beaulieu. 
Cito de preferencia este economista, porque sei que 
elle é muito sympathico ao illustrado senador. Tratando 
destas questões de patrimonio do Estado, de 
explorações de estrada de ferro, de salinas e de outras 
minas, e tambem de alguns actos que se aproximam ao 
commercio, este economista diz positivamente o 
seguinte: 

«O Estado sahe de suas attribuições quando faz 
de banqueiro ou quando faz operações de commercio.» 

Eis aqui a condemnação franca. O Estado sabe 
de seu papel. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas eu não fiz 
operação de commercio. 

O SR. JUNQUEIRA: – Por consequencia só se 
justifica que o Estado assuma semelhante papel 
quando se dão circumstancias imprevistas e 
extraordinarias. 

Não quero alongar-me, Sr. presidente. Creio ter 
dito bastante para firmar minha opinião e ficar bem com 
a minha consciencia. 

Quero dizer que considero e considerarei sempre 
illegal o procedimento de governos que praticam actos 
desta ordem. Não levo o rigor ao ponto de não justificar 
algum acto seu, dadas certas circumstancias. Mas 
quando o nobre senador por Minas Geraes esforçou-se 
tanto para demonstrar a pretendida legalidade, e 
quando o nobre presidente do conselho, orgão 
autorizado do governo, deixou entrever que podia se 
praticar semelhante acto, que S. Ex. qualifica tambem 
de legal, era meu dever, tendo essas idéas, external-as 
perante o senado, para que a todo o tempo fique 
consignado que, si o governo do Brazil adoptar como 
norma e como systema, que proclamo illegal, esse 
procedimento, quando muitos desastres, muitos 
sinistros, consequencias fatalissimas, forem 
occorrendo, ao menos a responsabilidade daquelles 
que se tiveram pronunciado contra fique salva. (Muito 
bem; muito bem.) 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Tenho necessidade, Sr. presidente, de responder ás 
observações produzidas pelos tres oradores 
opposicionistas, que têm discutido o orçamento do 
ministerio a meu cargo. 

Dous destes illustres oradores, o primeiro e o 
ultimo, occuparam-se largamente com uma questão, 
que está, por assim dizer, completa- 

 

mente elucidada pelo nobre ex-ministro da fazenda. 
Refiro-me á questão do café. 
Não careço de levantal-a, porque não tenho a 

pretenção de defender essa operação melhor do que o 
fez o autor della. Mas, preciso fazer uma declaração, 
porque os nobres senadores ligam grande interesse a 
que eu diga si trato ou não de fazer operação igual. 

A minha opinião, Sr. presidente, já foi 
expressamente declarada na outra camara. Disse alli 
que a operação era legal, que esse meio de passar 
dinheiro para Londres não era prohibido por lei alguma; 
e que o governo tinha amplo direito de escolher o meio, 
que lhe parecesse mais conveniente para fazer passar 
fundos para o estrangeiro, como no dominio da actual 
legislação tinha feito o illustrado ex-ministro da fazenda. 
A questão é simplesmente de conveniencia: ou se julga 
que o meio é conveniente e póde dar mais proveito do 
que outro qualquer... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas V. Ex. nunca 
lançará mão delle? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não posso dizer; nunca é palavra muito absoluta; não 
se póde dizer assim. 

Actualmente, tambem, o nobre ex-ministro da 
fazenda não compraria mais café... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

...porque o cambio está em 23 1/2... 
O SR. AFFONSO CELSO: – E deve 

necessariamente subir. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

...e quando S. Ex. fez a operação, estava a 19 1/8. Por 
consequencia, as circumstancias não são as mesmas. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mas, dadas as 
mesmas circumstancias, V. Ex. lançará mão deste 
meio? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Respondo a V. Ex. que não sei si farei, porque o caso 
depende de muitas circumstancias, que não posso 
agora apreciar... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Estas restricções de 
V. Ex. fazem-me desconfiar da sua opinião acerca da 
legalidade. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não tem razão para isso; o que digo é que não posso 
agora, de momento, apreciar todas as difficuldades, em 
que se achou o nobre ex-ministro da fazenda, não 
posso aventurar juizo hoje a respeito de uma operação 
feita ha mezes e sob o dominio de circumstancias que 
não é possivel bem apreciar nesta occasião. 

Entretanto, quanto ao lado da legalidade, não 
tenho a menor duvida. Póde ser que, sabendo que a 
operação de café vai dar grandes lucros ao governo, eu 
não duvide um dia tomar a responsabilidade della e 
pratical-a, como a praticou o nobre ex-ministro da 
fazenda... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Já ha uma certa 
differença do que disse na camara dos deputados. 
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O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E' 
a mesma cousa. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Foi, depois do 
discurso do meu patricio e amigo, o nobre ex-ministro. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Póde ser que o faça e talvez que não; conforme as 
circumstancias. 

Feita essa declaração, que os nobres senadores 
exigiam que eu fizesse, julgando que eu não a queria 
fazer, pelo receio de attrahir sobre mim a indisposição 
do nobre ex-ministro da fazenda, acrescentarei que, no 
cumprimento dos meus deveres, emitto sempre minha 
opinião sem cogitar si, o que eu digo, vai ou não trazer-
me a desaffeição de alguem. 

O senado sabe que eu não tenho interesse 
pessoal em conservar este logar de ministro, e sendo 
assim é-me indifferente o numero de opposicionistas 
que possam concorrer para que eu deixe o poder. E 
esta é a minha força, a minha unica força. 

Passarei agora a outro assumpto. 
Disse o nobre senador pelo Paraná que 

realmente é de receiar o excesso, o augmento 
consideravel de despezas com juros de emprestimos, 
que temos levantado até hoje. 

Seguramente, é cousa que devemos deplorar, e 
que eu sou o primeiro a lamentar, que a despeza com o 
serviço de juros e amortização da divida interna e 
externa excede de 40.000:000$, somma esta pouco 
menor do que a receita geral no tempo em que fui 
ministro pela primeira vez. 

Mas isto o que denota, o que exprime? Exprime 
por certo um mal, porque o augmento de nossa divida, 
foi produzido por uma guerra terrivel; mas o facto por si 
só não é um mal. E tanto não é que o nobre senador 
por Pernambuco, que não está presente, deseja que os 
juros e a amortização de nossa divida augmentem, visto 
como S. Ex. tem um systema diverso do nobre senador 
pelo Paraná. O nobre senador por Pernambuco deseja 
que o governo entre em grandes melhoramentos... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Aconselha coragem. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

...que construa estradas de ferro, que melhore os 
portos, que faça docas, que desenvolva muito a 
instrucção publica, emfim que não paremos no systema 
de trazer colonos, de sustental-os e arranjal-os nas 
differentes localidades. 

Ora, si puzessemos em pratica este systema, em 
logar de levantarmos annualmente, por emprestimo 10 
e 12.000:000$, teriamos necessidade de levantar 30, 40 
ou 50.000:000$ para fazer a politica ousada e digna, 
segundo o digno senador por Pernambuco, de grandes 
talentos e de ministros verdadeiramente patriotas. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – V. Ex. está 
exagerando um pouco o que elle disse. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não estou exagerando, estou mostrando qual seria a 
consequencia natural do systema preconisado pelo 
nobre senador por Pernambuco: daria em resultado, 
não ha duvida, augmento considera- 

 

vel da verba – Juros e amortização da divida publica. 
(Apoiados.) 

O SR. JAGUARIBE: – Mas daria igualmente em 
resultado augmento da renda, desde que as despezas 
forem productivas. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Logo, 
não. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Ninguem nega que esses melhoramentos podem 
produzir augmento de renda; mas augmento em futuro 
relativamente remoto. 

Mas qual é, senhores, o pensamento do nobre 
senador pelo Paraná? S. Ex. como homem de bem, que 
tem o seu orçamento muito bem feito e receia vel-o 
alterado, applica sua maneira de pensar como homem 
particular ao Estado; e então manifesta grande receio 
de que se augmente a verba dos juros e clama para 
que a diminuamos. Si, porem, assim o fizermos, está 
claro que não poderemos ter os melhoramentos que o 
nobre senador naturalmente deseja e que são muito 
desejados pelo nobre senador por Pernambuco. 

O SR. CORREIA: – Mas note V. Ex. que quanto 
a orçamento particular, o nobre senador por 
Pernambuco não me fica a dever nada. 

UM SR. SENADOR: – Ninguem diz o contrario. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Eu tambem desejaria applicar a minha regra ao Estado; 
mas, o Estado póde tomar emprestado para fazer 
melhoramentos que augmentem a producção. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado; dividas 
productivas não são um mal, são um bem. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Acho que V. Ex. 
agora é que está expondo bem o pensamento do nobre 
senador por Pernambuco. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Confronto os systemas. O systema do nobre senador 
pelo Paraná é o da timidez; eu me inclino mais ao 
systema do nobre senador por Pernambuco; mas como 
sou ministro da fazenda, não posso ter enthusiasmos 
por este systema e reconheço a necessidade de tomar 
cautelas. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Sim, est modus in 
rebus. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – V. Ex. é que tem o 
leme na mão. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Vou confessar ao senado o que explica quanto a este 
ponto a minha timidez no arranjo da tabella C, que o 
senado ha de discutir. 

D'onde provém a minha timidez? Provém, 
primeiramente, de não querer de sopetão augmentar os 
nossos encargos, porque os melhoramentos que temos 
feito, infelizmente, não augmentam muito a nossa 
receita: nós temos empregado grandes quantias em 
estradas de ferro, que não nos hão de dar por muitos 
annos receita alguma. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Algumas; todas não. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Quasi todas. 
(Ha outros apartes.) 
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O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Ora, sendo assim, é necessario que não sejamos muito 
ousados em augmentar os nossos encargos, quando 
não podemos contar com certeza com grande 
accrescimo de receita. (Apoiados.) 

Em segundo logar, releve-me o senado a 
franqueza, provém a minha timidez do proprio senado: 
o senado é quem me mette medo. (Riso.) 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Porque? 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não tem 

razão. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 

senado tem muita sabedoria, muito tino, muito 
patriotismo; mas, não tem confiança no ministerio 
actual, a ponto de dar-lhe muita cousa... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Temos dado tudo 
quanto o ministerio pediu. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
...e temos medo de que, si formos muito arrojados em 
nossos pedidos, não prevaleça a opinião do nobre 
senador pelo Paraná. 

O SR. CORREIA: – V. Ex. está tornando o 
quadro demasiado sombrio. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Póde o senado possuir-se de grande medo, de grandes 
receios e não dar senão o strictamente necessario. E, 
note-se, eu não poderia queixar-me de uma politica 
financeira por ser demasiado prudente. 

UM SR. SENADOR: – V. Ex. não se lembra da 
lei do orçamento de 1877? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' preciso 
mostrar as cousas para se saber si são admissiveis. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
questão não é esta; a questão é de prudencia, é de 
arriscarmo-nos ou não, de nos vermos outra vez em 
difficuldades... E por isto digo que o senado, sendo 
prudente, não dará tudo quanto possamos pedir... Mas 
elle não ha de ser imprudente comnosco, embora o 
possa ser para com seus amigos politicos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nesta sessão 
o senado tem dado ao governo os meios que elle tem 
pedido. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu não pretendo inculcar que por espirito de partido o 
senado assim proceda... 

UM SR. SENADOR: – Não ha espirito de partido 
aqui. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Nesta questão de creditos extraordinarios, a commissão 
de orçamento do senado em 1877, na qual estavam 
alguns liberaes, creio que o Sr. Paranaguá... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E o Sr. Nunes Gon-
çalves. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
...foi a primeira que deu o grito de alarma, tratando da 
concessão de fundos para nossas estradas de ferro; e 
tendo o governo por lei autorização para fazer aquellas 
estradas, despendendo até á quantia de 3.000:000$ 
annualmente, e mesmo um grande credito para a via 
ferrea do 

Rio Grande do Sul, a commissão de orçamento limitou 
esse credito, que a lei concedia. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E foi uma medida 
muito fiscal. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Prudente. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 

senado adoptou este pensamento e no anno passado 
seguiu esta politica financeira. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E deve seguir, que é 
muito conveniente á fiscalisação. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Ora, pergunto eu, um ministerio liberal, que está em 
minoria no senado, procederia com prudencia 
adoptando uma politica diversa daquella que tinha sido 
inaugurada pelo senado em 1877? 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Ah! si 
adoptasse, o que não diria o nobre senador por 
Pernambuco?! 

(Ha outros apartes.) 
Foi por isso que em 1877 e 1878 se adoptou a 

politica de não alargar-se o parlamento na concessão 
desses creditos, isto é, a não obrigar-se o governo a 
fazer annualmente grandes emprestimos. Este systema 
foi adoptado pelo actual governo em homenagem ao 
senado; porque lhe pareceu prudente essa politica, e eu 
não queria assumir a responsabilidade dos grandes em-
prestimos annuaes. 

Já vê o nobre senador pelo Paraná que não tem 
razão, quando aconselha ao governo que trate de 
diminuir, ainda mais, a verba de juros e amortização da 
divida publica. Si diminuirmos em excesso essa verba, 
não faremos melhoramento algum e creio que não é  
este o pensamento do nobre senador. 

Accresce uma consideração que si os Estados, 
augmentando a sua divida publica, engrandecem a 
riqueza nacional, em muitos casos a riqueza de um paiz 
está em relação com a sua divida publica. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Temos o exemplo 
entre nós. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Portanto o ministerio tem procedido com prudencia; 
mas, si a prudencia lhe póde ser imputada como falta 
de intelligencia, si isso quer dizer desconhecimento das 
grandes necessidades do paiz, a censura não é justa. 
Temos muito que fazer em instrucção publica, em 
viação, em melhoramentos de portos, no 
desenvolvimento das linhas telegraphicas, e navegação 
costeira e fluvial, porém... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Um dos maiores 
serviços que V. Ex. póde fazer é diminuir a somma de 
papel-moeda, e applicar a esse serviço o producto dos 
impostos, em vez de reduzil-os. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
E, questão de que se deve tratar em occasião 
opportuna. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Nisto V. Ex. deveria 
estar de accôrdo com o seu nobre antecessor. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Neste ponto não estou em divergencia com o meu 
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nobre antecessor; como elle sou contrario ao papel-
moeda. 

Creio ter respondido, Sr. presidente, quanto é 
sufficiente, neste ponto, ao nobre senador pelo Paraná. 
Passarei a responder ao nobre senador pela Bahia, 
embora não esteja presente, para não me ver na 
necessidade de tomar a palavra outra vez em resposta 
aos oradores que já fallaram. 

Discorreu o nobre senador sobre a necessidade 
da reducção de empregos publicos e sobre a tendencia, 
cada vez maior, que ha para o funccionalismo. Estou de 
accòrdo com S. Ex. 

Notou o nobre senador que pela repartição da 
fazenda ha empregados não comprehendidos no 
quadro. Não tenho noticia do facto. Si um ou outro 
empregado estava fóra do quadro, para elle entrou, 
desde que houve vaga. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – V. Ex. não disse que 
o quadro é excessivo? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu tratarei desse ponto. Mas entendo que o ministro da 
fazenda não póde reduzir os quadros senão de 
accòrdo com um plano adoptado; então se poderão 
reduzir os empregos á proporção que vagarem. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – O remedio é não 
prover as vagas actuaes. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Ha repartições em que os quadros estão incompletos, 
como a caixa da amortização, onde não se tem 
preenchido algumas vagas, no intuito de se effectuar a 
reforma daquella repartição, em que certamente entrará 
a alteração do quadro. Já vê o nobre senador que estou 
no bom caminho, e que não tenho sède de arranjar 
afilhados. Ao contrario folgo de não ter occasião de 
escolher entre muitos pretendentes. 

Não contesto que em algumas repartições do 
ministerio da fazenda haja excesso de empregados. 
Vou examinar, e si verificar o excesso, farei reducção 
até o ponto que fôr possivel. 

Mostrou o nobre senador pela Bahia que as 
alfandegas do Pará e Santos têm muitos empregados 
aparentados entre si. Eu não tinha noticia do facto; e 
como não é conveniente que haja em uma repartição 
empregados em taes circumstancias, tratarei de pouco 
a pouco sanar esse inconveniente. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. Para não 
existirem repartições de familia. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Em todo caso esses empregados servem alli ha muito 
tempo, não nomeei nenhum. Apenas nomeei para a 
alfandega de Santos um chefe de secção que veiu da 
inspectoria da alfandega de Santa Catharina, e que não 
sei si é parente dos outros. 

O SR. CORREIA: – Creio que não é. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Mas é parente de V. Ex.? Elle é do Paraná. 
O SR. CORREIA: – Meu é, mas eu não o sou 

dos outros da alfandega de Santos. 

O SR. CRUZ MACHADO: – A poderarem-se 
familias de repartições publicas é obra lenta e de longo 
tempo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Fallou o nobre senador sobre o decreto que alfandegou 
a mesa de rendas de Pelotas. Esta questão acha-se em 
estudo. 

Tenho tido reclamações, do Rio Grande, de 
diversas pessoas. Todos estes papeis foram remettidos 
ao inspector da thesouraria do Rio Grande para dar 
parecer, e creio que esse inspector é muito habilitado 
para emittir juizo conveniente. 

Logo que os estudos fiquem completos, tomarei 
uma providencia. O discurso do nobre senador pela 
Bahia é uma informação muito boa: S. Ex. discutiu a 
questão pelo lado da legalidade e concorreu 
extraordinariamente para o esclarecimento della. 

Sobre as vantagens e desvantagens da tarifa 
especial, creio que não é ainda tempo de dar um juizo 
definitivo; mas, pela renda do ultimo semestre parece-
me que esta augmenta consideravelmente. Não tenho 
aqui os dados, porque não contava que se tratasse hoje 
desta questão; mas na discussão da receita poderei dar 
informação minuciosa e segura a esse respeito. 

O nobre senador pela Bahia, que fallou em ultimo 
logar, disse que é preciso diminuir o juro da divida 
publica fundada tratando-se de sua conversão. 
Concordo, é uma necessidade, é uma bella operação e 
a conversão se ha de fazer; mas é preciso estudar a 
época e pedir ao parlamento autorização para os 
meios. 

O SR. JUNQUEIRA: – E' uma questão de que 
não se póde tratar de repente. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E' 
preciso estudar as circumstancias e ver a occasião; a 
occasião é tudo, principalmente quanto ao grande 
emprestimo, que será necessario fazer-se para a 
conversão. Eu desejaria muito effectual-a. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Si V. Ex. propuzer 
isso, não terá meu voto, desde já lhe asseguro, porque 
a occasião não é propria. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Si discutirmos aqui 
a opportunidade, ella nunca chegará; é preciso deixar a 
arbitrio do governo, é preciso dar-lhe autorização para 
quando julgar conveniente. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não a peço; quando pedir, será para executal-a; mas 
não faria mal que na legislação existisse essa 
autorização porque, póde dar-se uma occasião boa e 
nós a perdermos, por falta de autorização. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Ainda não é chegada 
a occasião. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Creio que foram essas idéas, as idéas cardiaes dos  
discursos dos nobres senadores. 

Já que levantei-me, porém, dirigir-me-hei ao 
nobre senador por Minas, que é o unico membro 
presente da honrada commissão de orçamento. 

Peço á nobre commissão que conserve os 
30:000$ que cortou relativamente á caixa de 
amortização. Que mal ha em que a caixa de 
amortização tenha mais essa quantia? No anno 
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passado foi preciso abrir um credito de 30:000$, signal 
de que o credito votado não foi sufficiente. 
Supponhamos que o nobre senador, examinando os 
balanços, achou que certas despezas então feitas não 
terão de ser realizadas no exercicio de 1881 – 1882; 
mas, póde haver outras novas; qualquer porção de 
cedulas falsas na circulação impõe á caixa a 
necessidade de fazer uma substituição. Não é verba em 
que se possa gastar mal, e é preciso dotar as verbas de 
modo que não nos vejamos na necessidade de estar 
pedindo creditos ao corpo legislativo. 

O outro córte acho que foi bem feito. Pedi aquillo 
para honrar aos meus antecessores. Desde o Sr. Barão 
de Cotegipe trata-se de comprar no Ceará uma casa 
para thesouraria de fazenda; por ordem do ministerio foi 
a assembléa provincial encommodada para fazer uma 
lei que autorizasse a venda de um predio da provincia; 
foi votada essa lei; mas não se tendo votado quantia 
alguma para a compra dessa casa, a compra não se 
realizou. 

Depois, não sei como appareceu o offerecimento 
de um predio particular, e então, tendo-se já 
entabolado a negociação para compra do predio 
provincial, meu honrado antecessor ordenou que se 
pedisse credito para isso, e o thesouro cumpriu a 
ordem. 

Ora, a camara dos Srs. deputados já cortou 
40:000$, porque julgou que no Ceará não podia haver 
casa que valesse 80:000$000. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Depois da 
sêccaha. 

O SR. JAGUARIBE: – O predio de que se trata é 
de grande valor. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Depois da 
sêcca aquillo tem crescido muito. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
casa foi offerecida por 80:000$; e como o proprietario, 
que a offerece por esse preço, não ha de naturalmente 
dal-a pela metade, acho que a nobre commissão fez 
bem em cortar os... 40:000$000. 

Mas eu far-lhe-hia um pedido: é que applicasse 
esses 40:000$ á verba – Obras publicas, porque o 
governo tem muita necessidade de fazer obras na 
alfandega de Santos; alguns armazens na alfandega do 
Rio de Janeiro estão deteriorados, e a verba – Obras 
publicas – é muito pequena. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Pela minha parte 
não farei duvida. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Nada mais se me offerecendo a dizer, ponho aqui termo 
ás minhas observações. 

O SR. CORREIA: – Comprometti-me hontem a 
voltar á tribuna, antes de se encerrar a 2ª discussão do 
orçamento da fazenda, para tratar de pontos que então 
tive de deixar de lado. Mas ainda quando não tivesse 
tomado este compromisso, sentiria necessidade de 
voltar á tribuna depois das palavras do nobre presidente 
do conselho, com as quaes, portanto, me vou occupar 
no começo das minhas observações. Não me 
demorarei sobre a questão que hontem travei com o 
nobre ex-ministro da fazenda. As razões que 

S. Ex. produziu em sua defesa foram tomadas em 
consideração pelo meu illustrado amigo senador pela 
Bahia, o Sr. Junqueira; e eu direi, como o nobre 
presidente do conselho, que a questão das operações 
da compra de café feita pelo governo em Maio do anno 
passado, e em Março do corrente anno, está 
completamente elucidada. O paiz apreciou as razões 
produzidas e formará o juizo que tiver por mais seguro. 

Eu continúo na persuasão de que o acto foi 
illegal, e tambem inconveniente. Si o nobre presidente 
do conselho não pretendesse ainda hoje sustentar a 
legalidade da operação de que trato, não me occuparia 
novamente com o assumpto. Mas, depois que notei a 
insistencia do nobre ex-ministro da fazenda em collocar 
a operação que fez sob a egide de legalidade, depois 
que, principalmente, vi o nobre actual ministro da 
fazenda sustentar essa legalidade, tenho profundo 
pezar, não tanto porque se fez a operação, senão pelas 
exigencias da defesa desse acto. 

Para defendel-o foi necessario estabelecer 
principios que vão além de toda a justificação. Para se 
não reconhecer que o acto não foi conforme á lei, 
pretende-se que passe como doutrina corrente a de que 
o governo póde entrar no mercado de generos de 
exportação, e, si assim o entender util para remessa de 
fundos para Londres, comprar café, como qualquer 
outro genero de producção nacional que possa 
encontrar mercado no exterior. 

Ora, senhores, é isto que me penalisa 
profundamente. Si julgo inconveniente a operação, sinto 
ainda mais a maneira por que se tem procurado 
defendel-a, estabelecendo contra a consciencia geral 
do paiz e o sentimento unanime das camaras a doutrina 
de que o governo está no seu direito concorrendo com 
os commerciantes de exportação em qualquer de suas 
operações. 

A discussão me tem contristado pelo extremo a 
que nos conduziu. Hoje o nobre presidente do conselho 
não o fará; mas com a autoridade de seu nome habilita 
qualquer dos seus successores a entender que póde 
livremente comprar café e mandal-o para a Europa ou 
para os Estados Unidos. Facil é de ver o perigo de 
semelhante arbitrio nas mãos de um ministro que, em 
todo caso, póde apreciar as cousas publicas de modo 
muito erroneo e trazer sobre o paiz grande 
calamidades. 

E' funesta a doutrina; e fique-se sabendo que, ao 
menos, o timorato senador pelo Paraná, como ainda 
hoje o qualificou o nobre presidente do conselho, 
ergueu a sua voz para lavrar um solemne protesto 
contra essa doutrina que não póde encontrar em 
materia de finanças publicas nenhuma rival na 
inconveniencia. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Como V. Ex. não 
tem mais argumentos, levanta mais a voz... 

O SR. CORREIA: – Não tenho argumentos? 
Tenho-os apresentado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem um. 
O SR. CORREIA: – E estou-os apresentando. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Pois declamar é 

apresentar argumentos? 
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O SR. CORREIA: – Não declamo; V. Ex. é que 
se torna irascivel. 

O nobre ex-ministro da fazenda tem sède de 
gloria; não se contenta com os caminhos conhecidos, 
quer abrir novos, quer rasgar grandes horizontes, quer 
affonto e temerario atirar-se por campos 
desconhecidos; quer-se recommendar por factos 
inauditos. Até certo ponto isto é louvavel, mas querer vir 
firmar doutrinas tão prejudiciaes e absolutas, como a 
que neste ponto tem querido sustentar, isto é o que hei 
de combater com maior ou menor força de voz 
conforme o sentimento que me animar, mas sempre 
dentro das conveniencias e de regimento. 

Viviamos tranquillos de que o governo do Brazil 
não entraria em concurrencia com os negociantes... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem entrou, isso é 
exageração. 

O SR. CORREIA: – ...em transacções de expor-
tação. Mas não só entrou, como aquillo que poderia ser 
considerado uma excepção, temos de supportar como  
si fosse a marcha legal, de modo que, em vez de se 
mandar cambial, pódese, sem offensa da lei, enviar 
toda quantia que o governo tem de despender no 
exterior em generos de exportação. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' exageração. 
O SR. CORREIA: – E' a consequencia logica da 

doutrina sustentada por V. Ex.; é uma consequencia 
inevitavel; e, si V. Ex. recúa diante das consequencias 
deduzidas do seu principio, esse principio não é 
verdadeiro. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não se póde 
admittir como systema, mas como recurso, e recurso 
legal. 

O SR. CORREIA: – Si esse recurso é legal, o 
que se conclue é que o governo póde mandar toda a 
somma de que precisa para occorrer ás despezas do 
exterior, não em uma só lettra de cambio, mas em 
generos de exportação. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Póde, mas não 
deve. 

O SR. CORREIA: – Essa é a consequencia a 
que chegamos com a doutrina do nobre ex-ministro da 
fazenda. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Póde, mas não 
deve; conforme as circumstancias. 

O SR. CORREIA: – Digo que não póde. A 
doutrina é tão falsa e erronea que, diante de suas 
consequencias, o ministro que faz a operação recúa; 
entretanto que si fosse verdadeiro o principio, as 
consequencias logicamente deduzidas não deviam ser 
repellidas por S. Ex. 

Ora, o senado vê que o nobre ex-ministro não 
aceita a consequencia de se mandar em generos toda 
somma necessaria para as despezas do Estado no 
exterior; mas essa consequencia está contida no 
principio. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Como systema ex-
clusivo é inconvenientissimo. 

O SR. CORREIA: – O honrado ex-ministro recúa 
diante da generalisação do seu acto... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Seria 
inconveniente. 

O SR. CORREIA: – Lamento a discussão que 
houve porque, querendo associar-se o actual ministro 
da fazenda ao nobre senador por Minas, ouvimos 
principios que podem trazer as mais funestas 
consequencias; lamento porque os successores do 
ministro actual podem pela declaração do nobre 
presidente do conselho entender que é licito e legal 
emprehender toda a especie de operações sobre 
generos de exportação até á somma total da despeza 
do Imperio no exterior. 

Ao ouvir declaração de tanta inconveniencia, que 
ameaça de tão grandes riscos o paiz, não posso deixar 
de fazer com que fique lavrado meu protesto contra 
essa doutrina. 

De certo que si se tratar de força maior, que leve 
o governo a sahir da norma da legalidade para 
acautelar os interesses publicos, vindo mais tarde expor 
ao parlamento os motivos do seu acto e pedir bill de 
indemnidade, o caso mudará de figura; examinaria ou 
então as circumstancias para dizer si na situação em 
que se achou o governo seu procedimento não foi legal, 
foi merecedor do bill de indemnidade. 

Mas não é o caso de que se trata. Esta operação 
não teve resultados beneficos e nenhuma conveniencia 
imperiosa a justificava. Não podemos voltar a Maio do 
anno passado, nem a Março deste anno para ver o que 
succederia si, em vez de proceder como procedeu o 
nobre ex-ministro da fazenda, se adoptasse outro 
expediente; mas os factos ahi estão mostrando que não 
se recolheram as vantagens apregoadas da operação, 
que ainda está por liquidar; e o governo, que contava 
com recursos provenientes da venda para despezas do 
exterior, teve necessidade de collocar outros fundos na 
Europa para no tempo proprio fazerem-se lá as 
despezas do Estado. 

Em consequencia de ter o nobre presidente do 
conselho declarado legal a operação, si houver emenda 
dizendo que o governo não póde fazer operações 
semelhantes áquellas que fez o nobre ex-ministro da 
fazenda, em Maio do anno passado e Março deste 
anno, eu lhe prestarei o meu voto. 

(Crusam-se varios apartes.) 
O facto é que o nobre ex-ministro da fazenda 

recúa diante das consequencias que assignalei e que 
são de muito rigor logico; quando se tem de apreciar 
um principio e examinar si é verdadeiro ou falso, o 
estudo das deducções a que conduz é caminho seguro. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas qual é o princi-
pio que sustentei? Que a compra dos generos 
coloniaes, em certos casos, é um recurso legal. 

O SR. CORREIA: – E que, portanto, póde ser 
renovado por futuros ministros da fazenda, a ponto de 
usarem deste meio para remessa de todos os fundos 
que fórem necessarios. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O principio é que 
em dadas circumstancias o recurso deve ser 
empregado, e póde ser em face da lei. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não se tomou como recurso normal. 
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O SR. CORREIA: – O que desejaria é que se 
vede a repetição de operações que julgo 
desvantajosas; quero que nunca o ministro da fazenda 
apegue-se ao silencio da lei, contra o seu sentido... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Ha sentido claro. 
O SR. CORREIA: – ...para sorprender o paiz 

hoje com uma operação de café, amanhã com outra de 
algodão, etc., e trazer grande perturbação no mercado. 
E si a propria intervenção do governo na compra de 
cambiaes produz os inconvenientes que todos 
conhecemos, não se póde duvidar de que elles 
augmentarão si o governo puder intrometter-se em 
negociações sobre todos os generos de exportação. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem se disse isso. 
O SR. CORREIA: – Mas é o que eu digo, á vista 

da doutrina que se sustenta, e peço á luz da logica os 
argumentos de que necessito para ver si consigo que 
não mais se façam operações desta ordem, como meio 
regular. 

O SR. AFFONSO CELSO: Como meio ordinario 
nunca. 

O SR. CORREIA: – Já não é pouco: conseguir... 
O SR. AFFONSO CELSO: – Não conseguiu 

nada; foi sempre o principio estabelecido. 
O SR. CORREIA: – ...que o nobre ex-ministro da 

fazenda rejeite as consequencias da doutrina que 
estabeleceu. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Da doutrina que V. 
Ex. me quer emprestar. 

O SR. CORREIA: – Eu tomo a proposição que 
foi proferida e não faço mais do que raciocinar sobre 
ella. 

Agora direi ao nobre presidente do conselho que 
S. Ex. não apreciou bem minha opinião a respeito da 
despeza que fazemos com juros da divida publica. 

Ha de recordar-se S. Ex. que eu estabeleci 
distincção entre a divida que está sujeita á amortização 
e a grande divida que avoluma de exercicio em 
exercicio e de cuja amortização não se trata. 

Para que pedi a attenção de S. Ex.? Para essa 
somma de juros da divida que vai em augmento, sem 
que se tenha esperança de vel-a reduzir, a não admittir-
se algum systema, que ousei lembrar e sujeitei á 
apreciação do Sr. presidente do conselho. 

Já vê, pois, S. Ex. que não podia julgar de 
minhas palavras que, pelo que respeita a creditos 
especiaes, eu condemnava este modo de fazer as 
despezas publicas. 

Reservo-me o direito de examinar cada um dos 
creditos especiaes que estão pedidos, para ver si devo 
prestar-lhe o meu voto, apreciando si as vantagens 
resultantes das despezas compensam os sacrificios 
impostos á nação. Deste modo manifestei-me em 
relação ao credito especial que o nobre presidente do 
conselho declarou ao senado que pretendia propor para 
augmento o melhoramento do material de nossa 
armada. 

Tive de subir á tribuna muito tarde, e os 
assumptos de que nesta ultima vez que me 

cabe a palavra me propunha tratar, exigiriam talvez 
muito tempo; por isso prescindirei de alguns que podem 
ser depois esclarecidos, e restringirei as observações 
sobre aquelles de que vou occupar-me. 

Pretendia examinar com o nobre presidente do 
conselho duas grandes questões muito interessantes 
ao desenvolvimento da nossa industria: as tarifas e a 
navegação de cabotagem. 

O SR. JAGUARIBE: – Oh! Isto é muito impor-
tante. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Seria 
melhor quando se tratasse da receita. 

O SR. CORREIA: – Quando em um paiz como o 
Brazil vejo abandonada a industria maritima, contristo-
me, tanto mais quanto já no Brazil essa industria 
prosperou. 

Quanto ás tarifas, direi que muito se póde fazer 
com ellas em bem dos grandes interesses da industria 
nacional. Lembrarei mesmo que por meio dellas se 
póde conseguir, não sei si com previsão de futuros 
acontecimentos, arredar do mercado os generos de 
uma nação estrangeira. 

A Republica Argentina igualou o imposto sobre o 
mate brazileiro e o paraguayo, quando o valor do 
primeiro regula pela metade do segundo. Sendo igual a 
imposição, a consequencia é facil de tirar. Em relação 
ao assucar o mesmo pensamento se observa, posto 
que sobre o fundamento de alta protecção á industria 
nacional. 

Parece que para estes assumptos deve o nobre 
ministro dirigir a sua attenção. 

No Diario de Pernambuco li uma decisão do 
illustre director geral do contencioso, em data de 19 de 
Agosto ultimo, dirigida ao procurador fiscal da 
thesouraria daquella provincia nos seguintes termos 
(lê): 

«N. 473. – Thesouro nacional. Directoria geral do 
contencioso em 19 de Agosto de 1880. 

Em resposta ao seu officio, sob n. 2 de 15 de 
abril ultimo, em que consultou sobre o modo por que 
opinára em relação á questão, que ao inspector dessa 
thesouraria foi dirigida pelo empregado da secção do 
contencioso referente á dispensa da outorga da mulher 
casada para que o marido possa alienar ou transigir 
com apolices da divida publica, pertencentes ao casal, 
e bem assim sobre a resolução pela junta adoptada em 
virtude desse seu parecer; declaro a V. S. que, nem 
essa resolução nem o seu modo de pensar estão de 
accòrdo com as disposições que regem o assumpto, 
pois que, sendo os titulos da divida publica equiparados 
aos bens immoveis, os quaes não póde o marido 
transferir sem a competente outorga da mulher, claro é 
que taes titulos estão sujeitos á mesma regra juridica. 
Convirá, portanto, que V. S. providencie de modo a 
serem corrigidos os actos que, em virtude de seu 
parecer e resolução da junta, têm sido praticados 
quanto á transferencia desses titulos, sem a 
competente outorga, quando elles pertencentes ao 
casal. Deus guarde a V. S. – João Cardoso de Menezes 
e Souza. – Sr. Dr. procurador fiscal da thesouraria de 
Pernambuco.» 

 



278                                                                      Annaes do Senado 
 

Comquanto a opinião exarada neste officio seja 
sustentada pelo illustre autor da Consolidação das leis, 
foi impugnada por outras não menos respeitaveis 
autoridades, como o fallecido conselheiro Rebouças e o 
nosso illustrado collega ex-ministro da justiça na obra 
juridica que publicou. Estou informado de que na caixa 
de amortização não se procede de accôrdo com o que 
diz esse officio. Bom será que o nobre ministro, 
examinando esta questão, dê uma decisão que seja 
observada em todo o Imperio. 

O nobre presidente do conselho, na camara dos 
deputados, mostrou-se favoravel á existencia da tarifa 
especial no Rio Grande do Sul; e ainda hoje pareceu 
insistir na sua opinião. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não se póde fazer desde já um juizo definitivo; é 
preciso mais algum tempo. 

O SR. CORREIA: – Bem. Tratando deste as-
sumpto na camara dos deputados, S. Ex. mostrou-se 
favoravel a accôrdos aduaneiros com as republicas do 
Prata. Sem emittir juizo sobre este ponto, creio que o 
nobre ministro deveria aproveitar os serviços do 
funccionario de quem por essa occasião tratou, o qual 
por suas habilitações poderia dar-se ao estudo da 
materia conjunctamente com agentes fiscaes daquellas 
republicas. Póde ser um util trabalho preliminar que 
seria sujeito ao exame do nobre ministro, para quando 
tivesse de resolver sobre a materia. 

Acompanhando os discursos do nobre ministro 
proferidos na camara dos deputados, nelles encontrei 
este assumpto; e pareceu-me que, nas disposições em 
que S. Ex. estava, haveria vantagem em mandar reunir 
elementos para qualquer decisão que tenha de tomar. 

Tratando-se aqui da lei de orçamento da 
provincia da Bahia, viu-se que a commissão da 
assembléa provincial propunha a creação de impostos 
de importação. 

O nobre presidente do conselho manifestou-se 
contra esse modo de legislar pela assembléa de sua 
provincia, convidando até o senado a estudar a maneira 
de melhor regular o assumpto. Parecia que S. Ex. 
influiria para que a proposta não se convertesse em lei, 
mas converteu-se e numerosos impostos de importação 
figuram na ultima lei provincial da Bahia. 

Ora, si eu pronunciei-me da maneira por que o 
fiz, quando por occasião da discussão do orçamento do 
ministerio dos negocios estrangeiros tive de apreciar o 
acto de um diplomata que queria superintender no uso 
que as assembléas provinciaes fazem de suas 
attribuições, agora, no desempenho de meus deveres 
de senador, não posso deixar de pedir a attenção do 
nobre ministro para a continuação de actos que não 
encontram apoio no Acto Addicional. Este é expresso 
em não permittir que as assembléas provinciaes lancem 
impostos de importação. 

O nobre senador o Sr. Junqueira fez hoje refe-
rencia a administração das fazendas do Estado na 
provincia do Piauhy, dizendo que lhe constava que ellas 
se acham muito mal dirigidas. 

Julgo dever dar ao nobre presidente do conselho 
conhecimento do que se encontra no Tempo, que se 
publica no Maranhão, acerca da 

administração dessas fazendas. Muito pouco lerei, 
porque a hora está adiantada e eu não desejo fatigar 
muito nem ao nobre ministro, nem aos illustres 
senadores que ainda me fazem a honra de ouvir. Basta 
este pequeno trecho relativo ao pessoal empregado na 
direcção (lê): 

«Capitão José Pereira Nunes, no departamento 
do Canindé; é cunhado do inspector da thesouraria de 
fazenda.» 

«Coronel Cromemberger, no departamento do 
Piauhy; é cunhado do inspector da thesouraria de 
fazenda.» 

«Capitão Enéas Brandão, na fazenda Campo 
Largo, a melhor de todas; é genro do inspector da 
thesouraria de fazenda.» 

«Carlos Brandão, na fazenda – Pobre –; é irmão 
do genro do inspector da thesouraria de fazenda.» 

O SR. JAGUARIBE: – Em uma folha do Piauhy li 
cousa identica, dizendo que as fazendas eram 
patrimonio de uma familia. 

O SR. CORREIA: – O nobre presidente do con-
selho dirá si essa noticia é verdadeira. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Já dei ordem para se vender o gado todo. 

O SR. CORREIA: – Duvido da legalidade com 
que V. Ex. tomou essa medida; não encontro na 
legislação fiscal senão autorização para a venda das 
fazendas integralmente. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
lei não diz que não se póde separar o gado. 

O SR. CORREIA: – De uma fazenda de criar, 
desde que se lhe tire o gado, ficam sómente terrenos 
com pouco valor. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 
terreno em todo caso ha de valer pouco, mesmo com o 
gado. Quer que lhe dê a razão por que fiz isso? E' 
porque essas fazendas são habitadas por centenas de 
homens livres e de libertos, e talvez convenha aforar-
lhes as terras. 

O SR. CORREIA: – Mas essa providencia V. Ex. 
devia reservar para depois de estar habilitado com 
autorização legislativa. A autorização foi sómente para 
vender as fazendas. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Vendo o gado e depois venderei as terras. 

O SR. CORREIA: – Diz a lei: «O governo 
venderá em hasta publica as fazendas de criar, sitas no 
Piauhy, no Maranhão e no Pará.» Estou certo de que a 
venda do gado será feita em hasta publica; mas parece-
me que esta separação, além de ser illegal, trará a 
depreciação do terreno. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 
que se ha de apurar de mais no gado equivale o valor 
dos terrenos. Fazendas poucos compram, o gado, só, 
acha muitos compradores. O Ceará todo vai comprar lá 
gado e apura-se mais dinheiro. 

O SR. CORREIA: – Tudo se deve fazer legal-
mente. 

Não sei si uma noticia que me enviaram da 
cidade de Santos tem ainda opportunidade. Pedirei 
informações ao nobre ministro (lê): 
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«Em Julho do anno passado fizeram concurso na 
thesouraria de S. Paulo, para cinco vagas de 3os 

escripturarios da alfandega desta cidade (Santos) os 
seguintes Srs.: Joaquim Appollinario da Silva, Augusto 
Carlos de Freitas, João Borges Vieira, Americo Martins 
dos Santos e João Menezes Forjaz. A 16 de Agosto 
tomaram posse dos respectivos logares, em virtude de 
nomeação provisoria feita pelo presidente da provincia, 
por proposta do inspector da thesouraria; essas no-
meações não foram ainda confirmadas.» 

Parece-me que alguma decisão se deve tomar, 
si já não se tomou, em relação á um concurso feito a 
tanto tempo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Annulou-se o concurso, segundo penso, porque elles 
não tinham sido bem approvados, e mandou-se que 
continuassem a servir até haver novo concurso; parece-
me que foi isto. 

O SR. CORREIA: – Pedirei tambem informação 
a respeito do que occorreu com um capitão honorario 
do exercito, Manoel da Silva Soares. Este cidadão 
serviu no Paraguay. Foi como soldado e mereceu o 
habito da Rosa, quando sargento. Era guarda da mesa 
de rendas de Quarahy e foi preterido, deixando de ser 
nomeado escrivão. 

Em consequencia pediu elle sua exoneração. 
Deixo de ler as palavras sentidas que esse 

cidadão me dirigiu sem conhecer-me. Peço apenas a 
attenção do nobre ministro para o facto; e que se digne 
de providenciar como julgar de justiça. 

E como sobretudo não desejo importunar ao 
nobre ministro e aos honrados senadores que ainda se 
acham presentes, comquanto espere que elles me 
relevem o occupar a tribuna neste momento, porque 
sabem que tive a palavra quasi no fim da hora, limito-
me a pedir ainda ao nobre presidente do conselho que 
attenda para a conveniencia, que já fôra reconhecida 
pelo seu illustrado antecessor, o nobre senador por 
Minas, de ser mudada a alfandega da cidade de 
Paranaguá do edificio em que se acha. 

A alfandega está em um ponto afastado, no 
antigo convento dos jesuitas, e, depois da construcção 
da estrada de ferro, não póde mais convenientemente 
alli permanecer. 

O nobre ex-ministro da fazenda, na sessão do 
anno passado, disse que a alfandega seria transferida 
para outro edificio mais apropriado antes que a estrada 
de ferro começasse a funccionar. 

E', pois, uma necessidade de ordem publica que 
assignalo ao zelo do honrado ministro da fazenda. 
(Muito bem.) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 20: 
3ª discussão da proposta do poder executivo, 

que abre um credito supplementar da quantia de 
218:460$535 que será applicada a supprir a deficiencia 
das verbas – Guarda urbana, casa de detenção, etc. – 
a cargo ministerio da justiça. 

E as outras materias já designadas, a saber: 
Continuação da 2ª discussão da proposta do 

poder executivo, convertida em projecto de lei pela 
camara dos deputados, fixando as despezas do 
ministerio da fazenda para o exercicio de 1881 – 1882. 

Discussão do parecer da commissão de re-
dacção sobre o officio da camara dos deputados, 
relativo á emenda que a mesma camara pretende fazer 
ao projecto de lei concernente aos limites entre as 
provincias do Ceará e Piauhy. 

2ª dita do projecto do senado letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado em sua vida não se suspendem. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 76, do dito anno, autorizando o 
governo a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte, cirurgião do exercito professor da escola 
militar da côrte. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 261, 
de 18 9, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á 
companhia fluvial do Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, 
do corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra 
da côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157, 
de 1879, determinando que os engenheiros civis, 
geographos, os agrimensores e os bachareis em 
mathematicas não poderão tomar posse de emprego ou 
commissão de nomeação do governo sem apresentar 
seus titulos ou cartas de habilitação scientifica. 

2ª dita da proposição da camara dos deputados 
n. 84, do corrente anno, declarando que compete a 
Candida Thereza França e Anna Thereza França o 
meio soldo correspondente ás quartas partes com que 
seu finado pai foi reformado. 

Levantou-se a sessão ás 4 1/4 da tarde. 
 

89ª SESSÃO EM 20 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Expediente. – Duas redacções, do 
senado sobre os orçamentos da agricultura e da guerra. 
– Sociedades anonymas. Discurso do Sr. Teixeira 
Junior, pedindo urgencia. Approvação da urgencia. – 
Relatorio ou officio sobre os engenheiros da Illma, 
camara municipal. Discurso o requerimento do Sr. 
Jaguaribe. Discurso do Sr. ministro da guerra. 
Approvação do requerimento. – Ordem do Dia. – 
Credito supplementar ao ministerio da justiça. Votação. 
– Orçamento geral da despeza. Votação. – Limites 
entre as provincias do Ceará e do Piauhy. Discursos 
dos Srs. Mendes de Almeida, Fausto de Aguiar e 
Correia. Discurso e requerimento do Sr. João Alfredo. 
Discurso do Sr. Paranaguá. Discurso do Sr. João 
Alfredo. 
 

A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 
trinta Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, 
Dias de Carvalho, Cruz Machado, Barão 
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de Mamanguape, Visconde de Abaeté, Carrão, Fausto de 
Aguiar, Correia, Leitão da Cunha, Luiz Carlos, Uchôa 
Cavalcanti, Visconde de Muritiba, Cunha e Figueiredo, 
Chichorro, Visconde de Bom Retiro, Paranaguá, Junqueira, 
Paz de Mendonça, Barão da Laguna, Christiano Ottoni, 
Ribeiro da Luz, Affonso Celso, Saraiva, Dantas, João 
Alfredo, Barros Barreto, Lafayette, Leão Velloso, Teixeira 
Junior e Conde de Baependy. 

Deixaram de comparecer, com causa participa-da, 
os Srs. Diniz, Nunes Gonçalves, Barão de Cotegipe, Barão 
de Maroim, Barão de Souza Queiroz, Octaviano, Silveira 
Lobo, Antão, Sinimbú, Godoy, José Bonifacio, Vieira da 
Silva, Visconde de Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta à sessão os Srs. 
Visconde de Pelotas, Diogo Velho, Barão de Pirapama, 
Jaguaribe, Fernandes da Cunha, Mendes de Almeida, 
Silveira Martins e Silveira da Motta. 

O Sr. 1º secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Officio do 1º vice-presidente da provincia da 
Parahyba, de 4 do corrente mez, communicando que 
assumiu no dia 3 do mesmo mez a administração daquella 
provincia. – Ao archivo. 

Uma representação da commissão do monu-mento 
do Ipyranga contra o additivo ao orçamento da receita 
geral do Imperio, approvado pela camara dos deputados, 
ordenando ao governo que faça extrahir na córte e vender-
se nas provincias quatro loterias iguaes cada uma á 
grande loteria votada em S. Paulo para o mesmo 
monumento. – A' commissão de orçamento. 

Foram lidas, postas em discussão e successi-
vamente approvadas as seguintes: 
 

REDACÇÕES 
 

EMENDAS DO SENADO Á PROPOSIÇÃO DO 
PODER EXECUTIVO, EMENDADA PELA CAMARA DOS 
DEPUTADOS, FIXANDO AS DESPEZAS DO MINISTERIO 
DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURA, COMMERCIO E 
OBRAS PUBLICAS, NO EXERCICIO DE 1881 – 1882. 
 

«Ao n. 1 (Secretaria de estado). Em vez de 
236:000$, diga-se 235:040$, por estar supprimido um dos 
logares de praticante. 

Ao n. 10 (Corpo de bombeiros). Supprima-se a 
emenda da camara dos deputados. 

Ao n. 13 (Estrada de ferro D. Pedro II). Em vez de 
5.600:000$, diga-se 5.400:000$000. 

Ao n. 19 (Subvenção a companhias de na-vegação 
a vapor). Acrescente-se na emenda da camara dos 
deputados, depois da palavra Canadá o seguinte: – 
precedendo contrato por prazo não excedente de 10 
annos, augmentando-se a verba de 3.292:400$, em 
12:000$ mais, para o serviço de reboque na barra de 
Aracajú, na provincia de Sergipe, e na barra da

Laguna e navegação do rio Tubarão, na provincia de Santa 
Catharina, e supprimindo-se o resto da mesma emenda. 

Ao n. 21 (Museu nacional). Eleve-se a verba da 
proposta com a quantia de 13:000$ para manutenção do 
laboratorio de physiologia experimental, augmentando-se 
com igual quantia a mesma verba no exercicio de 1880 – 
1881. 

Supprima-se o § 1º dos additivos. 
Em vez de § 2º diga-se paragrapho unico. 
Supprima-se o § 3º – Bom Retiro. – Fausto de 

Aguiar.» 
 
EMENDAS DO SENADO Á PROPOSIÇÃO DO 

PODER EXECUTIVO, EMENDADA PELA CAMARA DOS 
DEPUTADOS, E FIXANDO AS DESPEZAS DO 
MINISTERIO DOS NEGOCIOS DA GUERRA, NO 
EXERCICIO DE 1881 – 1882. 

 
«Ao art. Em vez de 13.613:145$694, diga-se 

13.627:378$294. 
Ao n. 12 (Etapas, fardamento, etc.) Divida-se esta 

verba em duas: uma para «Etapas» com a consignação de 
2.463:750$000, a outra para «Fardamento, equipamento e 
arreios» com a de 1.349:600$000. 

Esta segunda constituirá nova rubrica sob o n. 13, 
alterando-se a numeração dos que se lhe seguem. 

Ao n. 20 (Presidios e colonias). A' verba emendada 
pela camara dos deputados augmente-se a quantia de 
17:645$000, para creação de duas colonias militares na 
provincia do Paraná. 

Ao art. 4º additivo. – Depois das palavras «Outubro 
de 1871» acrescentem-se estas: «reduzindo á metade dos 
seus vencimentos a gratificação dos empregados.» O mais 
como no artigo. 

Ao art. 6º additivo. Acrescente-se no fim: sem 
augmento de despeza. – F. Octaviano. – Bom Retiro. – 
Fausto de Aguiar.» 
 

SOCIEDADES ANONYMAS 
 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Pedi a palavra, Sr. 
presidente, para fazer apenas um requerimento de ordem. 

O senado sabe que a lei de 22 de Agosto de 1860, 
que regula a organização das sociedades anonymas, foi 
uma lei de occasião, provocada não tanto pelos abusos 
das companhias, como prin-cipalmente pelas indisposições 
que o banco do Brazil despertára por parte do governo, 
que então dirigia a situação. 

Esta circumstancia, talvez, foi causa de con-signar-
se nessa lei algumas disposições tão restrictivas, que se 
tornaram vexatorias, difficultando a organização das 
sociedades anonymas, e até embaraçando a economia 
interna da administração e direcção das sociedades já 
creadas. 

Deste modo, tornou-se a lei um obstaculo ou 
embaraço permanente para o desenvolvimento do espirito 
de associação, e assim atrophiou-se a esphera de 
actividade industrial, embotando-se essa poderosa 
alavanca do progresso e desenvolvimento das fontes da 
riqueza publica. (Apoiados.) 
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Reconhecidos estes inconvenientes por todos os 
governos, e desde muito tempo reclamada a reforma da 
lei vigente, não só na imprensa, como em ambas as 
casas do parlamento, foram muitas vezes 
condemnadas as disposições da lei de 1860 em sua 
maior parte. (Apoiados.) Sem discriminação de politica 
nem de opinião economica, foram todos accórdes em 
condemnar a lei de 1830. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Para obviar a esses 
inconvenientes, iniciou-se na camara temporaria um 
projecto de lei, que mereceu a approvação daquella 
camara, depois de larga e luminosa discussão. 

Este projecto, porém, ha mais de um anno que 
pende da decisão do senado e, portanto, para 
corresponder aos reclamos dos interesses industriaes e 
commerciaes do Imperio, requeiro ao senado urgencia 
para que seja dado para ordem do dia o referido 
projecto sobre sociedades anonymas. (Apoiados.) 

Consultado o senado, consente na urgencia. 
 

RELATORIO OU OFFICIO SOBRE OS 
ENGENHEIROS DA ILLMA. CAMARA MUNICIPAL 

 
O SR. JAGUARIBE: – Sr. presidente reconheço 

a necessidade que temos de economisar o tempo e por 
isso, tendo de submetter á consideração do senado um 
requerimento, prometto ser o mais breve possivel em 
sua justificação, confiando que o senado se convencerá 
de que não só sua materia é da maior conveniencia 
publica, mas ainda é daquellas que não sendo ventilada 
já, antes do fim da presente sessão tão proxima do seu 
encerramento, como se acha, perderá todo o interesse. 

O senado se recordará de que ainda ha poucos 
dias por occasião de discutir-se o orçamento da guerra, 
o nobre e distincto ministro dessa repartição foi 
interpellado acerca da aposentadoria quasi que forçada 
que fôra concedida ao lente da escola militar, tenente-
coronel Lessa, e que S. Ex. respondera que nenhuma 
prevenção tinha, si não me falha a memoria, contra 
esse official, dizendo que essa aposentadoria fóra 
concedida por causa de imputações que pesavam 
sobre elle na qualidade de engenheiro da camara 
municipal. 

Sr. presidente, desde logo, peço desculpa ao 
nobre ministro da guerra, que esta sua resposta 
causou-me estranheza e senti impulsos de pedir 
immediatamente a palavra para contestal-a. 

Mas vendo que o senado mostrava interesse em 
não retardar a passagem do orçamento, receei 
contrariar meus collegas, concorrendo para que a 
discussão não se encerrasse nesse dia. 

Nestas condições reservei-me para a primeira 
opportunidade, a qual parece-me offerecer-se neste 
momento, visto como leio no Diario Official de 17 do 
corrente um aviso do ministerio do Imperio, que mais 
saliente vem tornar a improcedencia da defesa de S. 
Ex. 

O aviso, a que me refiro, é publicado em 
additamento ao expediente de 13 deste mez, e é o 
seguinte (lê): 

«Ministerio do imperio. – Expediente. – 
Additamento ao do dia 13 de Setembro de 1880. – 
Primeira directoria. 

Declarou-se: 
«Ao brigadeiro Christiniano Pereira de Azeredo 

Coutinho, em resposta ao officio de 10 do mez 
passado, em que expõe que, tendo o aviso de 20 de 
Março ultimo approvado as despezas da Illma. camara 
municipal, relativas aos annos de 1877 – 1878, as 
quaes abrangem não só as que se fizeram naquelle 
periodo, como as dos annos anteriores por serviços 
prestados principalmente de 1875 – 1876, parece-lhe 
que não tem mais razão de ser o inquerito de que foi 
encarregada a commissão nomeada por aviso de 21 de 
Outubro de 1878, que, sendo procedente a duvida que 
lhe occorre, fica dissolvida a mencionada commissão. – 
Expediram-se avisos aos ministerios da guerra e da 
fazenda, declarando que ficam dispensados da mesma 
commissão o dito brigadeiro, o coronel Carlos Frederico 
de Lima, e o 1º escripturario do thesouro nacional José 
Virgilio Ramos de Azevedo.» 

Ora, Sr. presidente, este aviso parece-me ser a 
confissão mais plena de que o motivo, apresentado 
pelo nobre ministro, para uma jubilação que, attentos os 
precedentes, importa em dezar para o jubilado, e não 
póde de modo algum proceder, isto é, o aviso, é a 
demonstração evidente de que a razão offerecida não 
póde ser aceita. 

Essa commissão dissolvida de que falla o aviso é 
exactamente aquella que havia sido encarregada pelo 
governo de proceder a um inquerito em virtude de 
queixas e revelações de alguns membros da Illma. 
camara, que, não querendo continuar a servir nella, 
retiraram-se e dirigiram ao governo, creio que como 
uma desculpa de sua retirada, uma especie de 
informação de que havia naquella corporação 
irregularidades com que podiam concordar, e entre 
ellas a de que não procediam bem os engenheiros. 

Em virtude disto, o governo nomeou uma 
commissão e mandou proceder a um inquerito,  sobre 
negocios daquella repartição. Isto em 1878. 

E' muito natural que o facto desta nomeação 
collocasse os empregados sobre quem recahiam essas 
accusações, na rigorosa obrigação de defenderem-se; 
elles porém, não tinham que fazer senão esperar o 
resultado do inquerito para então apresentarem sua 
defesa. 

Succedeu que esse inquerito se demorou. Como 
se vê do aviso que acabei de ler, a commissão foi 
nomeada em Outubro do anno de 1878, e até a data de 
sua dissolução nenhum parecer, nenhum trabalho 
definitivo fez. 

Nessas condições os engenheiros da camara 
debaixo desta triste pressão, lançaram mão do unico 
meio de que podiam dispor para della sahirem. Acredito 
que o senado terá conhecimento, como eu tenho, do 
expediente a que elles recorreram, visto que aqui foi-me 
entregue um folheto desse lente da escola militar, o Sr. 
Dr. Lessa, publicado em seu nome e no dos outros 
engenheiros da camara municipal, defendendo-se 
dessa arguição. 
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Desse folheto consta qual foi o meio de que 

serviram-se para não estarem eternamente sob essa 
pressão, visto que a commissão nem uma solução dava 
ao negocio, deixando de trazer ao conhecimento do 
governo e do publico qual o resultado do inquerito. 

Os engenheiros, accusados por aquella fórma, 
tomaram o alvitre de dirigir-se a diversos engenheiros 
bem conhecidos nesta côrte, pedindo-lhes que por si 
fizessem um exame sobre as obras da camara 
municipal, que em diversas ruas desta côrte tinham sido 
dirigidas e executadas pelos engenheiros da mesma 
camara. 

Os profissionaes, a quem recorreram os 
engenheiros accusados, aceitaram a commissão, e 
responderam aos diversos quesitos, fazendo a mais 
plena defesa dos engenheiros da camara municipal. 

Parecia poís que, quando appareceu essa 
aposentadoria quasi forçada, como eu já a denominei, a 
qual importa um dezar para um distincto funccionario, já 
tendo sido distribuido aquelle folheto, e portanto já a 
opinião publica estando bastante inteirada de todas as 
occurrencias, não só pela imprensa avulsa, como por 
esse folheto; não podia o governo de modo algum fazer 
obra em virtude de accusações vagas, maxime, quando 
a commissão que o mesmo governo havia encarregado 
de examinar o negocio, nem uma prova descobriu que 
pudesse confirmal-as. 

Com a publicação do folheto verificou-se que a 
accusações vagas oppuzeram os accusados o juizo 
fundamentado de uma outra commissão de 
profissionaes, que não obstante ser officiosa, pois que 
ella nenhum caracter official teve, é comtudo composta 
de engenheiros muito conhecidos nesta côrte, os 
quaes, fallando sob o juramento de seus graus, eram a 
mais plena absolvição aos accusados. 

Eu tenho aqui o folheto onde vem a carta, 
dirigida pelos engenheiros accusados aos outros, 
fazendo-lhes o pedido a que me referi, e propondo-lhes 
os quesitos sobre que deviam responder. 

Para não tomar tempo ao senado deixarei de a 
ler; apenas direi que está assignada pelos Srs. Drs. 
José Antonio da Fonseca Lessa, que é o lente jubilado 
de que se trata, Miguel Antonio João Rangel de 
Vasconcellos e Antonio da Costa Barros Velloso. 

Note o senado que entre as diversas obras da 
camara municipal, que fizeram objecto das accusações, 
algumas tinham sido executadas por um engenheiro 
que já não existe, o Sr. Dr. Mavignier, e por isso não 
figura elle entre os signatarios da carta. 

Por esta occasião julgo dever fazer um louvor 
aos que assignaram, pois que, sendo tão facil, como 
muitas vezes succede, desde que um delles já não 
existia, lançar sobre elle a responsabilidade, si esta 
existisse, pelo contrario procuraram defender a 
memoria do collega já fallecido, como a propria 
reputação de cada um delles. 

Aos quesitos propostos nesta carta, respondem 
os engenheiros absolvendo completamente os da 
camara municipal. 

A resposta que deram aos quesitos faz a plena 
justificação dos accusados. 

Eil-a: 
«Rio de Janeiro, 15 de Julho de 1880. Os 

abaixo- assignados, acquiescendo ao appello que 
em 23 de Fevereiro se dignaram dirigir-lhes os Srs. Drs. 
José Antonio da Fonseca Lessa, Antonio da Costa 
Barros Velloso, e Miguel João Rangel de Vasconcellos, 
para que, procedendo aos exames convenientes aos 
calçamentos e outras obras constantes da relação que 
lhes enviaram, respondessem aos quatro quesitos, que 
cobriam a relação precitada, e reunidos no dia 7 de 
Março, tudo do corrente anno, deram começo aos 
trabalhos preliminares, principiando por medir as  
superficies calça-las a parallelipipedos, a partir da rua 
de Humaytá, procedendo simultaneamente ás 
sondagens para conhecer as espessuras das camadas 
de pedra britada e de arêa (mac-adam) que constituem 
o sob-solo dos calçamentos modernos.» 

«Este exame, que abrangeu tambem as 
calçadas ordinarias, ou do antigo systema, o movimento 
dos lagedos, as fiadas, os boeiros e bocas de lobo com 
seus respectivos encanamentos para o escoamento 
das aguas pluviaes, e, finalmente, os niveis definitivos 
adoptados, estendeu-se até á praia de Botafogo, 
comprehendendo a rua acima, o largo dos Leões e a 
rua de S. Clemente, incluindo-se ainda os remates das 
ruas, habilitou, reproduzindo o exame nas ruas e praças 
consignadas na alludida relação, os abaixo assignados 
a responderem conscios e de unanime accôrdo aos 
quesitos propostos. Considerando o primeiro, 
reconheceram que, excepção feita das zonas 
levantadas para a passagem de diversos 
encanamentos, operação esta repetida em muitos 
logares, as camadas do sub-solo conservam 
espessuras, ainda que pouco superiores ás prescriptas 
nos contratos, embora as acções combinadas, devida á 
pressão constante do peso do empedramento, ao 
rebatimento deste, após o assentamento, a todo genero 
de viação, e, finalmente, ao proprio recalque dos 
materiaes. Si é certo, como asseveram todos os 
architectos, e aos abaixo assignados seria facil 
demonstrar, tendo em consideração a densidade dos 
terrenos e a tendencia destes a definirem o seu ilegível 
natural, que os córtes dados nos terrenos calçados 
produzem desaggregações em todo systema, ainda 
mesmo quando procedidos com as cautelas que a 
sciencia e a arte aconselham, com mais forte razão 
ellas se darão praticadas, como entre nós se observa, 
sém o menor criterio.» 

«Si, pois, embora todas estas circumstancias, a 
superstructura dos calçamentos se mantem em 
condições regulares, e ainda, apezar dos annos a que 
se acham expostos ao transito publico, força é 
reconhecer, como effectivamente os abaixo assignados 
reconhecem, que os calçamentos examinados foram 
construidos nos termos dos contratos, sendo as 
condições destes racionaes e de accôrdo com os 
principios reguladores do assumpto. Respondendo á 
parte final do quesito, os abaixo assignados declaram 
que, procedendo ao exame dos parallelipipedos, 
comparado com os empregados nos calçamentos 
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das ruas do Aterrado, S. Pedro da Cidade Nova e 
Constituição, feitos pelo governo, com os das demais 
ruas e praças que examinaram, reconheceram perfeita 
identidade. Considerando o 2º quesito, respondem pela 
affirmativa, sem embargo de estar respondido, senão 
explicita, implicitamente no que disseram, respondendo 
ao primeiro.» 

«Tomando em consideração a materia do 3º 
quesito, os abaixo assignados, tendo com a 
minuciosidade possivel levantado os elementos para o 
calculo das áreas, e para os volumes nos movimentos 
de terras que imperiosas foram em algumas ruas e 
praças, não só para melhorar as condições dos niveis 
para viação, como especialmente para o bom regimen 
das aguas, acharam resultados diversos, é certo, mas 
assignados por differenças pouco avultosas ou 
fundamentos, todas porém, em beneficio dos cofres 
municipaes. As differenças notadas que se estendem 
sómente á avaliação das áreas e dos volumes devem, e 
assim julgam, ser attribuidas a methodos diversos de 
calcular, a defeitos nas medidas e á fórma das 
medições para obter-se os elementos de calculo. Isto 
posto, entendem os abaixo assignados que os 
algarismos, que na relação lhes foi enviada, 
representam grandezas lineares superficiaes e de 
volume, são dignos de fé e delles se collige que bem 
acautelados foram os interesses da municipalidade.» 

«Considerando afinal o 4º quesito, os abaixo 
assignados examinaram os livros dos contratos e 
reconheceram que são todos lavrados como é de 
estylo, e com todas as seguranças a guardar, sendo 
certo que não encontraram rasuras, claros, additivos e  
entrelinhas, que prejudiquem a validade delles e 
offendam as disposições regulamentares estabelecidas 
por lei. Em conclusão e sob a influencia de um pezar 
profundo, é grato aos abaixo assignados prevalecerem-
se da opportunidade para consignarem aqui um voto de 
respeito e de pungente saudade ao seu distincto 
collega coronel Dr. José Joaquim de Lima e Silva, que 
fallecendo logo após a iniciação dos seus trabalhos, 
privou-os do concurso das suas luzes, da sua 
experiencia e do prestigio – Capitolino Peregrino 
Severiano da Cunha. – Manoel Antonio da Silva Reis. – 
José Feliciano de Noronha Feital. – José Antonio 
Rodrigues Pereira.» 

Os engenheiros signatarios desta resposta são 
muito conhecidos, são os mesmos de que o governo 
muitas vezes se tem servido para diversas commissões 
importantes nesta côrte e fóra della. 

Assim sua resposta depois de tão acurado 
exame sobre trabalhos que tinham sido accusados de 
mal acabados, de não conformes aos contratos, ao 
passo que foram achados em perfeito estado, segundo 
o juizo que emittiram aquelles profissionaes, depois das 
pesquizas que fizeram, pois foram a diversas ruas 
sondar a espessura dos  calçamentos: não póde deixar 
de merecer todo peso. 

E, Sr. presidente, quando não basta esta defesa 
officiosa, visto como essa commissão, não obstante 
ser composta de engenheiros distinctos, alguns dos 
quaes funccionarios publicos o 

mesmo militares, nenhum caracter official tem, como eu 
já disse; encontro nos proprios actos do governo a 
defesa do Sr. Lessa, pelo que peço permissão ao nobre 
ministro da guerra para dizer que do conjuncto de todos 
elles não póde deixar de recahir sobre S. Ex. uma 
censura justa, que eu estou certo que S. Ex. em sua 
propria consciencia não deixará de reconhecer. 

Sou o primeiro a fazer justiça ás boas intenções 
do nobre ministro, e confio que S. Ex. quando recolhido 
em si proprio pensar no mal que fez, ha de procurar 
repara-lo. A verdade é que S. Ex., sem querer, praticou 
uma grande injustiça; injustiça que estou certo S. Ex., 
como militar distincto que é, jámais praticaria contra 
nenhum de seus camaradas, mas que na posição em 
que se ilegível, nessa posição muitas vezes de 
espinho, foi arrastado a praticar contra o seu querer. 

Senhores, um militar não póde servir em 
commissão estranha sem licença do ministro da guerra, 
por tanto, o Sr. Lessa não podia servir em commissão 
do ministerio do imperio, como se deve considerar a 
repartição da illustrissima camara municipal, sem que 
para isto tivesse sido licenciado. 

Ora, todos sabem quanto a classe militar é 
susceptivel em materia de brio, de pundonor; e portanto 
nenhum ministro da guerra, que tenha consentido um 
seu subordinado ir servir em commissão estranha, 
deixa de ter muito cuidado, quando conste que esse 
militar empregado em tal commissão porta-se mal, em 
fazel-o voltar ao seu posto para que não continue a 
marcar a distincta classe a que pertence. 

E, pois, si o nobre ministro, bem como seus 
dignos antecessores, soubessem que o Sr. Lessa como 
militar que é, portava-se mal em uma commissão, 
estavam não só em seu direito, como direi mais, na 
obrigação de cassar-lhe a permissão e fazel-o voltar ao 
seu corpo, indo prestar contas a lavar-se das 
imputações que lhe faziam. 

Mas nada disto houve, não consta que nenhum 
ministro da guerra, nem os anteriores, nem o actual, 
cassasse a licença que tinha o Sr. Lessa para servir em 
commissão estranha. 

Ainda mais, si por motivo de accusação ou boato 
o ministro do imperio tinha nomeado uma commissão 
para proceder a inquerito sobre objecto dessa 
accusação ou desse boato, era tanto do dever do 
ministro do imperio, como mesmo do nobre ministro da 
guerra, desde que se tratava de um seu subordinado, 
procurar accelerar o mais possivel o andamento dessa 
commissão, para que por tanto tempo não pairasse 
sobre a cabeça de um cidadão, aliás distincto, como 
são os diversos engenheiros, que servem na camara 
municipal, uma imputação tão desagradavel e fizessem 
liquidar isto até por amor da moralidade publica. 
Entretanto o ministro do imperio deixou essa 
commissão entregue a si mesma; e quasi dous annos 
depois declara commissão sem razão para existir, visto 
que as contas da camara municipal haviam sido 
approvadas pelo ministerio do imperio, aquelle mesmo 
que havia nomeado a commissão! 

Pois isto não será a absolvição mais plena do Sr. 
Lessa? Não será a declaração feita pelo 
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mesmo ministro do imperio de que esses boatos não 
passaram de boatos sem fundamento? E será em virtude 
de boatos desta ordem que o governo venha, com o 
prestigio de sua autoridade, manchar a reputação de um 
cidadão, não de um cidadão qualquer, mas de um militar, 
daquelle que continúa a cingir uma banda, continúa a fazer 
parte de uma briosa classe, um militar já na elevada 
posição de tenente-coronel? 

Entretanto, esse cidadão não mereceu ao governo 
actual aquillo que todos têm merecido, a simples 
permissão de continuar a reger a sua cadeira, e mais as 
honras inherentes, que consistem em conferir-se aos que 
se acham nestas circumstancias, o titulo de conselho? 

Com que fundamento o nobre ministro póde 
sustentar que praticou um acto de justiça, quando os 
factos aqui estão, quando são os actos do proprio governo, 
de que S. Ex. faz parte, que estão dizendo ao publico que 
taes crimes não existiram, que as imputações eram falsas?

E senão, seria preciso convir que os proprios 
ministros confessam que não têm cumprido seu dever: 
pois si na camara municipal se davam esses escandalos 
que recahiam sobre seus empregados engenheiros, que 
governo é esse que não responsabiliza essa camara e que 
não faz responsabilizar seus empregados, que não os 
demitte mesmo, porque está em sua attribuição isso? 

Colloco pois o nobre ministro neste dilemma: ou 
confessar que foi levado por motivos que S. Ex. ainda não 
expendeu, a praticar este acto, ou declarar que seus 
collegas não cumpriram seu dever, fecharam os olhos a 
um crime de que elles tinham restricta obrigação de dar 
conhecimento ao publico, levando seus autores aos 
tribunaes para soffrerem a punição devida. 

Senhores, julgo isto tanto mais lamentavel quando 
factos desta ordem não se costumam dar em governos 
livres. Desde que esta condemnação do Dr. Lessa parecia 
ser envolvida de algum mysterio, claramente se vê que 
alguma mão inimiga persegue aquelle distincto 
funccionario. 

Isto é cousa que muitas vezes tem succedido nas 
monarchias absolutas. 

Mas em um paiz como o nosso em que a nação se 
deve governar a si propria; em um governo de publicidade, 
em que por fortuna nossa o chefe do Estado dá todas as 
arrhas de seus principios liberaes e de que jámais creára 
embaraço algum aos seus ministros para fazerem com 
toda a liberdade o que entendem dentro da orbita de suas 
attribuições, o nobre ministro da guerra está na 
necessidade, ou de desfazer este acto ou de explical-o de 
modo que o publico possa conhecer qual foi a razão de 
seu acto, por ora ainda incognita. 

E' doloroso que por tal fórma se procure marcar a 
reputação de um cidadão. 

Consta-me que até o presente todos os lentes que 
têm querido continuar no exercicio, depois de preenchido o 
tempo para a sua aposentadoria, o têm conseguido. 
Consta-me que o Sr. coronel Amaral, aliás distincto lente 
daquella escola, tendo ha pouco tempo completado os 
annos para sua jubilação, requereu permissão para conti-

nuar, e não só lhe foi concedida, mas recebeu o titulo do 
conselho. O Sr. tenente-coronel Lessa que servia com 
grande distincção, segundo a ordem do dia que foi aqui 
lida, requereu a mesma cousa, e foi-lhe denegada. 

Accresce, senhores, que o governo já tacitamente 
havia attendido ao seu requerimento; porque muitos mezes 
havia que se achava preenchido o prazo para a jubilação, 
e o governo nenhuma decisão tinha dado, continuando o 
Sr. Lessa a reger a cadeira; do que se devia concluir que 
tacitamente assentia ao pedido. 

O Sr. Lessa com razão devia deduzir d'ahi que a 
licença solicitada estava tacitamente dada, e que a 
concessão do titulo lhe não seria recusada, visto o tempo 
decorrido, depois do prazo da jubilação. 

Mas ao contrario lhe foi imposta uma jubilação 
forçada, o que importa dizer-se que lhe faltavam 
merecimentos para continuar como lente da escola militar. 

Entretanto, á essa jubilação forçada respondeu a 
ordem do dia a que me referi. 

Não vê o nobre ministro da guerra que um seu 
subordinado, e subordinado da categoria e merecimentos 
do Sr. general Fonseca, digno commandante da escola 
militar, não havia de publicar uma ordem do dia tão 
pomposa, tão laudativa, como a que aqui já foi lida pelo 
nobre senador pelo Paraná, si não estivesse convencido 
do grande merecimento daquelle professor e da notavel 
perda que soffria o estabelecimento com sua retirada? 

E depois, senhores, com a pompa com que se 
exprime o digno commandante da escola militar acerca 
desse empregado vê-se manifestamente que não se 
referia simplesmente a um funccionario que elle 
considerava só como um bom lente, um homem illustrado, 
mas um cidadão de reconhecida moralidade, visto que falla 
muitas vezes do seu espirito de disciplina que sempre 
procurára inspirar aos alumnos da escola, o que denota 
sentimentos de elevada moralidade. 

Por tanto essa ordem do dia é a refutação mais 
solemne do acto do nobre ministro da guerra: e com 
quanto já tenha sido lida, não posso deixar de lel-a outra 
vez, visto ser a defesa mais plena do cidadão cujos brios 
neste ensejo procuro, servindo á justiça, defender. 

O Cruzeiro, publicando essa ordem do dia, no seu 
numero de 11 deste mez, a fez preceder de um breve 
artigo editorial. Julgo que as suas palavras constituem um 
admissiculo para a sua defesa. E, pois, as lerei tambem. 
(Lê.) 

Da ordem do dia em que o gene a commandante da 
escola militar desta côrte annunciou a seus commandados 
que fôra jubilado o lente da 2ª cadeira do 3º anno do curso 
superior, tenente-coronel Dr. Antonio José da Fonseca 
Lessa, transcrevemos as seguintes linhas, homenagem 
merecidamente prestada áquelle distincto lente: 

«Ao dar conhecimento á escola desta resolução do 
governo imperial não póde S. Ex. deixar de cumprir um 
duplo e sagrado dever, e por isso lamenta a sensivel perda 
que acaba 
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de soffrer o ensino superior desta escola com a retirada 
de um de seus mais illustrados e distinctos lentes, que 
deixa uma lacuna difficil de ser preenchida, e louva-o 
pelo zelo, dedicação e intelligencia, que revelou 
constantemente no desempenho do tão honroso quão 
espinhoso cargo, que hoje deixa, pelo brilhantismo e 
proficiencia com que ensinava as diversas doutrinas, 
que constituem uma das mais importantes cadeiras 
desta escola, pelo seu amor á disciplina de que sempre 
deu os mais salutares e beneficos exemplos á 
mocidade, e ainda mais por sua rara assiduidade, pois 
em 25 annos de effectivo serviço no magisterio, apenas 
commetteu seis faltas. Por tantos e tão importantes 
serviços não póde S. Ex. deixar de dirigir os maiores 
elogios e os mais sinceros agradecimentos a tão 
esforçado apostolo da sciencia, ao mesmo tempo que 
manifesta seu profundo pezar por mais não vel-o na 
cadeira, que tão magistralmente sabia reger.» 

O SR. PRESIDENTE: – Peço licença ao nobre 
senador para lembrar-lhe que a hora destinada a 
requerimentos está excedida. 

O SR. JAGUARIBE: – Eu obedeço a V. Ex. 
sentando-me e mandando á mesa o meu requerimento: 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Requeiro que, pelo ministerio do imperio, sejam 

solicitadas do governo as informações seguintes: 
«Si, não obstante ter sido dissolvida, por aviso 

de 13 do corrente a commissão que havia sido 
nomeada por aviso de 21 de Outubro de 1878, para 
proceder a inquerito sobre serviços da Illma. camara 
municipal, enviou aquella commissão ao governo, 
durante seus trabalhos, algum officio ou relatorio, 
relativo aos engenheiros daquella corporação; e, no 
caso affirmativo, a cópia desse documento. – Sala das 
sessões do senado, 20 de Setembro de 1880. – 
Domingos José Nogueira Jaguaribe.» 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Sr. presidente, é esta a segunda vez que se 
trata do assumpto a que se refere o requerimento em 
discussão, porque, si não me engano, já do mesmo 
assumpto se occupou o nobre senador pelo Paraná. 

Em resposta ao nobre senador pelo Ceará cabe-
me dizer que o honrado ministro do imperio extinguiu a 
commissão de inquerito a que o nobre senador alludiu, 
depois do acto do ministro da guerra, que jubilou o Sr. 
Dr. Lessa. Eu não podia prever que isso acontecesse, 
e, como dependia desse inquerito a justificação do 
referido Sr. Dr. Lessa, o governo viu-se na necessidade 
de aposental-o. 

Devo acrescentar que o ministro da guerra, 
assim procedendo, usou de uma attribuição sua, visto 
que por lei lhe é permittido jubilar os professores da 
escola militar ou consentir que continuem no magisterio.

Findo o debate, foi approvado o requerimento do 
Sr. Jaguaribe. 

 
ORDEM DO DIA 

 
CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINISTERIO DA 

JUSTIÇA 
 
Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 

executivo que abre um credito supplementar da quantia 
de 218:460$535 que será applicado a supprir a 
deficiencia das verbas – Guarda urbana, Casa de 
detenção, etc. – a cargo do ministerio da justiça. 

Não havendo quem sobre ella pedisse a palavra, 
ficou a discussão encerrada. 

Votou-se e foi a proposta, tal qual passou em 2ª 
discussão, approvada para ser remettida á outra 
camara, indo antes á commissão de redacção. 

 
ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 

 
Continúa em 2ª discussão a proposta do poder 

executivo fixando as despezas do ministerio da fazenda 
para o exercicio de 1881 – 1882. 

Ficou a discussão encerrada pelo mesmo motivo.
Procedendo-se á votação, foi a proposta 

approvada com as emendas da camara dos deputados 
e da commissão de orçamento do senado. 

Foi igualmente approvada a emenda da camara 
dos deputados a mesma proposta. 

Foi a proposta, assim emendada, adoptada para 
passar á 3ª discussão. 

 
LIMITES ENTRE AS PROVINCIAS DO CEARÁ E DO 

PIAUHY 
 
Continuou a discussão do parecer da commissão 

de redacção sobre o officio da camara dos deputados, 
relativo á emenda que a mesma camara pretende fazer 
ao projecto concernente aos limites entre as provincias 
do Ceará e Piauhy. 

 
LIMITES 

 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. presidente, 

a camara dos deputados approvou a emenda do 
senado ao projecto que havia iniciado, fixando certos 
limites ás provincias do Ceará e Piauhy; mas no fim da 
discussão alguns illustres deputados pediram que 
(convindo precisar bem o sentido da disposição do art. 
1º do mesmo projecto, que a dous honrados 
representantes do Ceará parecia ter um horizonte mais 
largo do que realmente acontece) se solicitasse do 
senado permissão para acrescentar no mesmo artigo 
duas palavras em que a redacção tornava mais claro o 
proposito da emenda do projecto, sem alterar o 
verdadeiro sentido. Esse pedido foi approvado, e 
solicitou-se a intercalação das palavras – nesta parte, 
após ás – da mesma serra. 
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O requerimento da camara, que não importa a 
rejeição do projecto no caso do senado não admittir a 
intercalação, vindo para o senado foi sujeito ao exame 
da commissão de redacção, e esta illustre commissão 
deu seu parecer em 3 do mez corrente. 

Como, Sr. presidente, a commissão de redacção 
não fez alteração alguma em sua redacção e antes 
conservou a que existia, quando o projecto foi 
approvado nesta casa, parece-me que havendo este 
requerimento da camara dos deputados, devia ser 
ouvida não só a commissão de redacção, mas 
juntamente a de estatistica que tinha formulado esta 
emenda. V. Ex. entendeu differentemente. 

Mas importa isto hoje pouco para a questão; e o 
meu proposito é examinar o trabalho da illustre 
commissão de redacção confrontando-o com as 
reflexões que sobre o mesmo fez o nobre senador pelo 
Ceará, na ultima vez que fallou sobre o assumpto. 

Na camara dos deputados levantou o art. 1º uma 
discussão que aqui no senado nunca foi suscitada, nem 
havia para isto razão em consequencia do parecer da 
commissão de estatistica. 

O nobre senador pelo Ceará, que tão 
dignamente representa aquella provincia, faz e fez a 
respeito deste assumpto, isto é, os novos limites, 
heroicos esforços nesta casa para manter o statu quo 
existente, empenhou todas as suas forças com relação 
sómente ao art. 2º do projecto, que tratava da questão 
do territorio da Amarração, que não queria que se 
desligasse de sua provincia, e não deu importancia á 
questão que hoje se levanta. 

Em verdade, Sr. presidente, foi este o seu 
grande empenho. 

O SR. JAGUARIBE: – Fallei tambem sobre a 
emenda... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas em 
termos geraes que não fixavam a questão, como 
aconteceu na camara dos deputados... 

O SR. JAGUARIBE: – Si eu opponho-me a uma 
e outra cousa... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...não queria, é 
certo, a troca do terreno que o Piauhy cedia ao Ceará, 
não frizou a questão o sentido como foi proposta na 
outra camara. E' este o facto, aqui não despertou as 
duvidas alli levantadas. 

O SR. JAGUARIBE: – Fallei por vezes no 
projecto; apontei até os termos que iam ser 
desfalcados. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não fixou idéa 
alguma, perdôe-me o honrado senador, sobre o 
inconveniente desta emenda que se afigurou a alguns 
membros da camara dos deputados. 

Ora, Sr. presidente, na camara dos deputados 
pela leitura do art. 1º entendeu-se que, tratando-se, 
posto que em limitada zona, da separação de territorios 
do Ceará dos do Piauhy, a expressão – linha divisoria 
das duas provincias, abrangia toda a extensão do limite 
fixado e conhecido da Serra Grande entre o Piauhy e o 
Ceará. E acrescentava-se que as palavra – todas as 
vertentes – que se lêem no mesmo artigo do projecto 
ainda mais confirmavam este juizo. Foi o que colhi de 
toda a discussão que alli houve. 

Mas, Sr. presidente, não se podia chegar a este 
resultado senão por uma argumentação (sinto dizel-o) 
absurda; porque não se podia fazer uma limitação geral 
de toda provincia quando se tratava apenas de limite 
em caso particular; do geral para o particular podia-se 
partir, e naturalmente deduzir-se uma consequencia, 
fixado o principio; mas do particular para o geral é que 
não sei como se poderia fazer. A hermeneutica juridica 
não favorece uma tal argumentação. 

Esta suspeita de um tal limite era inteiramente 
imaginaria, sem razão de ser, uma vez que tratava-se 
de um territorio... 

O SR. JAGUARIBE: – Não apoiado; tratava-se  
de dous extremos, – o projecto tem dous artigos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sem duvida o 
projecto tem dous artigos. Mas o territorio em questão 
comprehende duas partes; tratava-se de uma linha 
divisoria representada pelo Macambira e a Serra 
Grande. O senado substituiu essa linha que tinha duas 
faces por uma sómente, a serra do Ibiapaba, ou serra 
Grande. 

Ora, Sr. presidente, sendo a serra Grande da 
Ibiapaba o limite das duas provincias e tendo, como 
mostrei na discussão, a população do Piauhy transporta 
essa barreira, muito além para léste a occupar o grande 
rincão de Cratiús, não podia legalmente incluil-o no seu 
territorio. 

Figure o senado que o territorio de Cratiús que 
foi occupado em pequena parte pela população do 
Ceará e em grande parte pela do Piauhy, forma um 
grande arco ou meia lua, que termina nos dous 
contrafortes da serra Grande: o de S. Gonçalves dos 
Côcos, ao norte, o de Gravatá ao sul. A serra Grande é 
a corda deste arco. 

Este territorio, portanto, assim circumscripto, e 
tendo por limite natural a serra de Ibiapaba, limite antigo 
e geralmente aceito, foi occupado pela população de 
ambas as provincias, posto que em ponto maior, com 
mais desenvolvimento pela população do Piauhy, e em 
ponto menor pela do Ceará, não respeitando ambas o 
limite da serra. O Ceará, é certo, em menos, porquanto 
transpôz a serra descendo algumas leguas á oeste até 
o riacho Macambira que se lança no rio Poty. 

O SR. JAGUARIBE: – Não desce nada, está no 
mesmo nivel da serra. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Posso mostrar 
isto que estou dizendo no mesmo mappa que V. Ex. 
aqui apresentou ha dias. 

O SR. JAGUARIBE: – Pois eu garanto a V. Ex. 
que fui lá e não desce cousa alguma. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A commissão 
de estatistica, em vista da informação do governo, 
declarou: que sendo a linha divisoria das duas 
provincias a serra Grande, e era a linha que se 
desejava naquella zona, como respeito á divisa legal, 
não havia razão para abstrahirmos della, com relação 
ao Ceará, e admittirmos a mesma serra como limite 
para o Piauhy. Parecia-lhe, e com fundamento, que 
neste caso a serra Grande fosse considerada para as 
duas provincias, naquella zona, o unico limite; e por 
consequencia, 
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sendo firmado para as duas faces do territorio a 
annexar, implicitamente ficava o territorio de 
Macambira, que demora á oeste da serra na 
circumscripção do Piauhy, assim como na do Ceará a 
da comarca do Principe Imperial. 

Escusava fallar mais no Macambira, desde que a 
serra Grande era o limite do territorio á annexar que 
ficava ao norte e ao sul do rio Poty, inutilisando assim 
aquella porteira de passagem por assim dizer para o 
Piauhy. A serra Grande supprimia por si o limite do 
Macambira, como se notava no primitivo projecto. 

E tanto, Sr. presidente, esta idéa da emenda que 
o senado approvou não está em desaccôrdo com os 
desejos da illustre deputação da provincia do Ceará, 
que o Sr. Rodrigues Junior, um dos impugnadores do 
art. 1º, retirou a sua emenda logo que os Srs. João 
Brigido, Freitas e Basson requereram a inclusão das 
palavras – nesta parte, – para tornar, á seu vêr, mais 
clara e mais precisa a disposição. 

Eis o que eu leio no Diario Official quando 
terminou na camara dos deputados essa discussão. 
(Lê.) 

Vem á mesa, é lido, apoiado e approvado o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeremos que se peça faculdade ao senado 

para alterar a redacção do art. 1º, acrescentando em 
seguida ás palavras – da mesma serra – as palavras – 
nesta parte. – João Brigido. – J. M. de Freitas. – José 
Basson.» 

«O Sr. Rodrigues Junior declara que em vista do 
requerimento apresentado pelo nobre deputado Sr. 
Basson, retira o que enviou á mesa.» 

«A camara consultada, consente na retirada do 
requerimento.» 

«São approvados o projecto e o requerimento 
dos Srs. João Brigido, Freitas e Basson.» 

Depois, Sr. presidente, grande numero de 
deputados, estando á frente os do Piauhy e do Ceará, 
fizeram esta declaração de voto, o que se conforma 
com o que se passou no senado (lê): 

O Sr. Basson pede e é concedido que seja 
inserida na acta a seguinte: 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

 
«Declaramos que votámos pela emenda do 

senado ao art. 1º do projecto de limites parciaes do 
Ceará e Piauhy, acompanhando á commissão de 
estatistica do mesmo senado, ao governo e á maioria 
das duas camaras na intelligencia que deram á dita 
emenda, de entenderem os limites nella declarados 
com o territorio tão sómente da comarca do Principe 
Imperial e a pequena nesga de terra do Macambira, de 
que falla o referido parecer, não se alterando no demais 
a linha divisoria de Ibiapaba, que permanece para o 
referido como tem sido até hoje. – José M. de Freitas. – 
José Basson. – Sinval. – Almeida Barboza. – 
Sigismundo. – Martinho Campos. – João Brigido. – 
Theodoreto Souto. – 

Souza Carvalho. – Nogueira Accioly. – Ignacio Martins. 
– Liberato Barroso. – Souza Andrade. – Pompeu. –
Barros Pimentel. – Soares Brandão. – Ruy Barboza. – 
Antonio Carlos. – Bezerra de Menezes. – Prado 
Pimentel. – Mello Franco. – Antonio de Siqueira. – 
Corrêa Rabello. – Fernando Osorio. – Candido Oliveira. 
– J. C. de Azevedo – Leoncio de Carvalho. – 
Esperidido. – Espindola. – Diana. – Florencio de Abreu. 
– Camargo. – Joaquim Tavares. – Seraphico. – Manoel 
de ilegível. – Americo. – Meira de Vasconcellos. 
Prisco Paraiso – Joaquim Serra. – Manoel Carlos. – 
Abdon Milanez. – Franco de Sá. – ilegível de Araujo. – 
Fabio Reis. – ilegível. – Ribeiro de Menezes. – Danin. – 
Felicio dos Santos. – Almeida Couto. – Abreu e Silva. – 
Moreira Brandão. – Zama. – Teodomiro. – Marlim 
Francisco Junior. – Rodolpho Dantas. – Sergio de 
Castro. – Bezerra Cavalcanti. – Belfort Duarte. – Afonso 
Penna. – Marianno da Silva. – Tamandaré. – Barão da 
Estancia. – Luiz Felippe. – Cesario Alvim.» 

Portanto o territorio á annexar tambem era a 
pequena nesga de terra do Macambira... 

O SR. JAGUARIBE: – Que não está no Principe 
Imperial, note-se bem. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Está entendido 
que a comarca do Principe Imperial comprehende dous 
grandes municipios, de Principe Imperial e da 
Independencia, e nella não se inclue a pequena nesga 
do Macambira, um pouco a oeste da serra Grande. 

Não era possivel, Sr. presidente, que se 
considerasse de outro modo; porque por um costume 
immemorial, visto que excede de 100 annos, a serra de 
Ibiapaba é considerada limite legal das duas provincias, 
e não era possivel admittir o principio que o sertão de 
Cratiús (fallando em geral) passasse para o Ceará por 
causa da sua situação a léste da serra Grande e ainda 
ficasse esse pequenino terreno do Macambira, a oeste 
da serra. 

O SR. JAGUARIBE: – Está na comarca de 
Pedro II. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O rio 
Macambira lança-se no Poty, em territorio do Piauhy á 
oeste da serra, esta é a verdade. 

A este respeito o Sr. Araripe e os seus illustres 
collegas que apresentaram em 1871, com grande 
apparato de razões, o projecto na camara dos 
deputados afim de annexarem ao Ceará todo o sertão 
de Cratiús, provaram exuberantemente que não havia 
razão para se tomar outra linha divisoria, pois a serra 
Grande era o limite antigo, legal, e o mais natural. 

Ora, quando ha um limite legal, reconhecido por 
todos, como desprezal-o ou substituil-o pelo 
Macambira, ao oeste da serra? 

Foi, portanto, a serra Grande o limite que se 
declarou conveniente adoptar tanto no art. 1º do 
projecto, como está no parecer da commissão de 
estatistica do senado, tratando deste assumpto. Em vez 
de duas ordens de limites, representadas pela serra e o 
riacho Macambira, tomou sómente um – a serra 
Grande, – sem interrupção, em toda a frente do 
territorio, separado por aquella linha alternada. 
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Para mostrar, Sr. presidente, a grande 
importancia que ligava o Sr. conselheiro Araripe e seus 
dignos collegas á linha divisoria da Ibiapaba, de 
preferencia á qualquer outra na zona do territorio em 
questão, lerei suas proprias palavras, que nenhuma 
duvida deixam (lê): 

 
Limite legal 

 
«O territorio que hoje constitue a provincia do 

Ceará, desde os primitivos tempos de sua colonisação, 
dividiu-se do territorio em que actualmente está erecta a 
provincia do Piauhy pela serra da Ibiapaba.» 

As mais antigas ordens régias estabeleciam a 
divisa dos dous territorios nos seguintes termos: «o 
Ceará e o Piauhy limitam-se pela serra da Ibiapaba.» 

Diz ainda o mesmo illustre conselheiro em outro 
logar (lê): 

«D'aqui se vê que a divisa legal notoriamente 
reconhecida, entre o Ceará e o Piauhy, é a serra da 
Ibiapaba; seguindo-se, portanto, dever pertencer ao 
Ceará todo o territorio sito a léste da dita serra.» 

E mais abaixo (lê): 
«Mas como ainda assim nem sempre esses 

marcos faziam claras e incontestaveis as linhas 
divisorias por serem objecto de difficil apreciação nos 
pontos de contacto das jurisdicções que se queriam 
separar, acrescentava-se que serviriam especialmente 
as aguas vertentes.» 

«Foi o que aconteceu ao Ceará e Piauhy. 
Dando-se por limites entre as duas provincias a serra 
de Ibiapaba, declarou-se que o rio Poty com suas 
aguas pertenceria ao Piauhy, sem jámais entrar na 
mente do legislador transpôr a mesma serra, e 
penetrar territorio oriental para arrancar ao Ceará uma 
grande porção de terreno e annexal-o ao Piauhy, com o 
qual se ligava por estreita garganta de poucas braças 
de extensão.» 

Mas, adiante, assim se exprime (lê): 
«A natureza indica que todo esse territorio, por 

ella assim separado por balisas tão assignaladas, deve 
constituir uma só jurisdicção, uma só divisão 
administrativa.» 

«Não deforme o erro do homem a obra da 
natureza.» 

«Pelo lado do Piauhy, cumpre restabelecer o 
limite natural, isto é, a serra da Ibiapaba em toda a sua 
extensão: e não permittir que a mesma serra seja 
transposta e se annexe ao Piauhy um terreno 
encravado no Ceará.» 

A' vista destas declarações tão pronunciadas, 
feitas não só pelo Sr. conselheiro Araripe, mas por 
todos os deputados do Ceará, da doutrina 
conservadora, que estão assignados nesse projecto, se 
vê que a commissão de estatistica do senado e o 
governo que informou ao senado, queriam sómente 
para divisa da zona em questão, a linha legal, antiga e 
sempre reconhecida, e não a do riacho Macambira, que 
em parte da mesma linha se pretendia; linha sobre a 
qual não resta duvida, a da serra do 

Ibiapaba, que fórma a corda do arco, em cujo espaço 
se acha o sertão do Cratiús. 

O nobre senador pelo Ceará fez varias 
considerações a respeito da physionomia da serra 
Grande, considerações que têm para mim muito peso, 
limitando-se á parte da mesma serra do contraforte de 
S. Gonçalo dos Côcos até o mar; pois é a serra de 
Ibiapaba, por assim dizer, uma serra talhada quasi á 
pique, ladeirosa do lado do Ceará. E' isto mesmo o que 
exprime de alguma sorte o nome indio de Ibiapaba que 
uns traduzem por serra talha e outros, a meu ver com 
mais razão, por fim das ladeiras. 

Mas, Sr. presidente, quando esta serra se 
estende para o sul e para oeste não tem essa mesma 
physionomia da vizinhança do mar. O proprio nobre 
senador em conversação já me disse que do lado do 
Crato, de que tem abundante conhecimento, a serra em 
questão não tinha identica physionomia, com quanto... 

O SR. JAGUARIBE: – E' terra vermelha em vez 
de pedra. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A parte, pois, 
que fica entre os dous contrafortes de S. Gonçalo dos 
Côcos e Gravatá é outra cousa. 

O Sr. Jaguaribe dá um aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O rio ou antes 

riacho Macambira ou Jacaré está do lado do Piauhy, 
corre em seu territorio, ao oeste. A população do 
Ceará, penetrando na serra e descendo para o outro 
lado nessa nesga de territorio Piauhyense, ahi tem 
permanecido. 

O SR. JAGUARIBE: – Na camara dos 
deputados se reconheceu que devia ficar assim. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O primitivo 
projecto foi assim formulado; mas a declaração de voto 
dos deputados ultimamente consagrou o que está 
consignado... 

O SR. JAGUARIBE: – Houve ou não emenda? A 
declaração diz que não houve e creio que o nobre 
senador o confirma. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O senado 
emendou o projecto, isto é fóra de questão; o projecto 
remettido para a camara dos deputados foi alli 
approvado. Tambem disto não resta duvida. 

O SR. JAGUARIBE: – Si foi approvado, o que 
restava era envial-o á sancção. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas como se 
suscitaram algumas duvidas sobre o alcance da 
disposição do art. 1º, desejando-se dar uma mais clara 
e precisa intelligencia, pediu-se por parte daquella casa, 
como em identicas occasiões se tem feito, que na 
redacção se incluisse mais as palavras – nesta parte –, 
que não alteram o sentido da divisa consagrada, 
nenhuma modificação traz á materia principal, e 
tranquillisa os animos dos que suppõem que a medida 
decretada abrange um horisonte mais largo: o que não 
é exacto. 

O SR. JAGUARIBE: – Quero os precedentes. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' outra cousa. 

A commissão de redacção foi amparada por 
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esses precedentes á que allude o nobre senador.  
O SR. JAGUARIBE: – Mas provoco a 

commissão para que os apresente, e a V. Ex. mesmo, 
visto estar baseando-se nelles.  

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não me estou 
baseando no trabalho da commissão de redacção; 
estou dizendo o que passou no senado, o que é a linha 
divisoria, realmente consagrada no projecto, a qual não 
se estende a largo espaço, mais do que o ante-visto, é 
limitada; ainda não tratei do que disse a commissão de 
redacção.  

O nobre senador encarou as expressões do 
parecer da commissão de redacção em um sentido mui 
restricto, que si fosse assim, certamente só se referiam 
á essa parte que occulta ou da que serve de face, com 
relação ao Piauhy, ao territorio de Principe Imperial; 
mas as expressões nesta parte, com relação á linha 
divisoria traçada no projecto, não alteram em nada o 
verdadeiro sentido.  

O SR. JAGUARIBE: – Desde que o projecto diz–
toda a comarca, isto não tem applicação alguma.  

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não voto pela 
inclusão das palavras.–nesta parte, apoiando-me nas 
palavras do parecer da commissão de redacção de um 
modo rigoroso, de fórma a deduzir-se essa 
consequencia.  

Mas não é, e não póde ser assim. Desnaturar-
se-hia o vencido aqui e na camara dos deputados.  

As palavras–nesta parte, têm relação á linha 
divisoria traçada no projecto, de modo que as vertentes 
de que alli se trata não possam ultrapassar para o lado 
do Piauhy da linha da serra que foi estabelecida como 
limite ao sul e ao norte do rio Poty, nunca excedendo 
desse limitado espaço.  

O SR. JAGUARIBE: – Mas nesse espaço para o 
Ceará não ha vertentes.  

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Quid inde? E' 
esta a maneira de traçar limites de dous paizes, ou de 
duas provincias quando se encontra uma serra.  

O SR. JAGUARIBE: – Sem applicação alguma? 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Há vertentes 

na serra Grande do lado do Ceará e do lado do 
Piauhuy. 

O SR. JAGUARIBE: – Nessa parte que era do 
Piauhy e passa para o Ceará não ha vertentes; só há 
para o occidente. 

O SR. MANDES DE ALMEIDA: – Que não ha do 
lado do Ceará é uma asserção gratuita, não é negocio 
que possamos decidir assim de cadeira. V. Ex, andou, é 
certo, lá para o lado do Ceará longe do territorio em 
questão, mas não verificou bem a physionomia da serra 
por esse outro Iado. 

O SR. JAGUARIBE: – Sei que todas as aguas 
correm para o Piauhy. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ainda que seja 
ou pareça supertino, referir-se á vertentes com reação 
ao Ceará neste caso, quando se trata de uma divisão 
mediante serras, sempre se entenda e se diz qne o paiz 
que fica de um Iado, ou por exemplo, este; o Piauhy 
que fica a oeste 

da serra grande tem ou deve possuiras vertentes do 
lado do occidente; e o paiz que mora á leste, neste 
caso, o Ceará, cabem-lhe por direito as vertentes do 
lado do oriente. 

 O SR. JAGUARIBE: – A emenda falta no 
boqueirão da serra. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Chama-se 
boqueirão do rio Poty essa abertura proveniente da 
demora que as aguas tiveram. 

O SR. JAGUARIBE: – E’ um rompimento. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Para o 

rompimento foi necessario que as aguas se 
accumuladas do rio, fizessem um grande lago, e d’ahi... 

O SR. JAGUARIBE: – Não sabemos como isso 
foi. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – As aguas 
accumularam-se naquelle ponto por muitos annos ou 
seculos, é uma conjectura, até adquirirem força tal que 
abriram passagem rompendo a serra. E’ a idéa que 
faço. Por isso esse logar se chama Boqueirão, 
proveniente do rompimento das aguas do rio Poty. 

O SR. JAGUARIBE: – Para ahi correm todas as 
aguas do Cratiús, não há aguas para occidente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sei que entre 
esses dous contrafortes, que já notei, a serra de s. 
Gonçalo dos Côcos e da do Gravatá, fica no meio a 
corrente do rio Poty, que corta a serra no ponto do 
Boqueirão, mas não creio, e nem presumo, que em tal 
espaço só hajam vertentes para o lado do Piauhy. 

E’ certo, Sr. presidente, que a emenda do 
senado e mesmo o projecto primitivo tratam desse 
ponto do Boqueirão, mas na emenda foi para indicar 
que não há e nem deve haver outra, além desta 
solução de continuidade na linha da serra, que é 
sempre limite certo e legal das duas provincias. E por 
isso se diz aqui (lendo) «sem outra interrupção além da 
do rio Poty no ponto do Boqueirão.» 

Ahi só, Sr. presidente, é que a serra soffre 
solução de continuidade; no mais é ella o único, e 
deverá ser sempre o mesmo limite para as duas 
provincias em questão, tanto nesta zona, como nas 
outras partes. 

Encarando se de uma maneira tão restricta, 
como o nobre senador encarou, o que está no parecer, 
que discutimos, viria sem duvida alterar o sentido da 
linha traçada no art. 1.° do projecto. Mas considerando-
se a emenda proposta com relação á linha traçada ou 
antes restabelecida na zona em questão, e somente 
essa parte, pois era onde ella faltava, ou a serra era 
preterida, não há difficuldade alguma em admitti-se o 
que se pede da camara dos deputados. 

O SR. JAGUARIBE: – E’ uma innovação. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ outra 

questão si na casa não existem precedentes a esse 
respeito, o nobre senador póde fazer essa allegação. 
Está no seu direito. 

O SR. JAGUARIBE: – Devo zelar tanto nossas 
attribuições como o nobre senador; portanto 
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peço que falle por si e deixe-me pensar como puder. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Parece-me 
que a emenda proposta não faz alteração, não se 
entendendo as palavras do parecer da commissão de 
redacção tão restritamente como o nobre senador 
entendeu. Desde que as duas partes da serra ficavam 
unidas ou ligadas, afim de constituirem um só limite, 
sem variação na linha, não era preciso mais na linha do 
riacho Macambira, por ficar um pouco á oeste da serra 
e implicitamente dentro do territorio do Piauhy. 

Si acaso, Sr. presidente, por meio de taes 
palavras, se alterasse o que está affirmando no art. 1.°, 
eu acompanharia o nobre senador em dizer: «Não se 
approve o parecer da commissão», porque o 
accrescimo que se pede na redacção alteraria o 
vencido. 

Mas, Sr. presidente, não tenho duvida de votar 
pelo parecer; si se entenderem com a explicação que 
dei, as expressões do mesmo parecer, isto é, si ellas 
não tiverem, como não devem ter, o sentido tão 
restricto que lhe quer dar o nobre senador pelo Ceará. 

Este, Sr. presidente, é o verdadeiro sentido que 
não alteram nem poderão alterar as palavras – nesta 
parte, e é como expoz o parecer da commissão de 
estatistica, como reconheceram os nobres deputados 
do Ceará e do Piauhy com todos os outros que 
assignaram esta grande declaração de voto 
(mostrando) e á que não se oppôz o mesmo Sr. 
Rodrigues Junior, que tanto combateu o art. 1.° na outra 
camara. 

O fim de todo este empenho é que, pelo projecto, 
não se vá remexer com todos os limites do Ceará com 
o Piauhy, ficando sómente estabelecida a nova divisão 
naquella pequena parte que destoava de toda a linha 
divisoria antiga e legal, e que alias muito convinha 
restabelecer-se como restabeleceu-se por muito 
accordo a proxima do oceano, desligando do Ceará e 
annexando ao Piauhy a villa e territorio da Amarração. 

Tenho concluido. 
O SR. FAUSTO DE AGUIAR diz que tanto o 

nobre senador pelo Ceará, como o honrado senador 
pelo Maranhão têm discutido largamente o assumpto 
principal do projecto a que se refere o parecer da 
commissão de redacção. 

 O orador não entrará nesta discussão, além de 
outras razões, porque é materia vencida, sendo que 
actualmente o projecto , para ser lei, só depende da 
sancção imperial. Não pediria, portanto, a palavra, si o 
honrado senador pelo Ceará não houvesse dito que 
provocava a commissão de redacção a declarar quaes 
os estylos do senado, relativamente á proposta da 
camara dos Srs. deputados para se fazer, no art. 1.° do 
projecto, uma simples alteração de palavras afim de 
prevenirem-se duvidas futuras. 

Propõe a camara dos Srs. deputados que no 
citado artigo do projecto se acrescentem as palavras: – 
nesta parte. O fim desta alteração é intuitivo: é tornar 
bem claro que os limites, de que se trata no art. 1.° 
referem-se, não a toda a linha divisoria das provincias 
do Piauhy e do Ceará, mas sómente á parte do territorio 
que é 

desannexado de uma e incorporado a outra provincia. 
Portanto a questão, que tinha de ser considerada 

pela commissão de redacção, era apenas a seguinte: 
si, quando o senado votou a emenda que substituiuo 
artigo 1.° do projecto, teve ou não por fim fixar entre 
duas provincias limites que não fossem relativos 
restritamente ao territorio desannexado de uma e 
incorporado á outra. Restringida a questão a este 
ponto, não hesitou a commissão em declarar que não 
via inconveniente em que o senado annuisse á 
proposta da outra camara; porque realmente, não se 
tratando de fixação de limites geraes entre as duas 
provincias, mas sómente da desannexação de certa 
parte do territorio de uma provincia para unil-a ao da 
outra, claro estava que a declinação estatuida no 
projecto não podia referir-se senão á parte do territorio 
em questão. 

A isto se restringiu a commissão, e aasim devêra 
proceder. O mais não era de sua competencia. 

Acrescentou a commissão que regular lhe 
parecia a adopção da proposta da camara dos Srs. 
deputados, por isso que estava de accôrdo com os 
estylos e com o regimento dessa camara.  

Que há nesse regimento um artigo contendo 
disposição terminante e relativa á materia, cousa é que 
não soffre contestação. Nelle se preceitua 
expressamente que – suscitando-se duvidas sobre 
redacção, a camara pedirá ao senado consentimento 
para se corrigir o defeito encontrado. 

Quando a precedentes, procurou a commissão 
obtel-os na secretaria do senado, que não deu solução 
positiva sobre o assumpto, mas um illustre senador, 
que por muito tempo foi presidente da camara 
temporaria, asseverou á commissão que havia 
precedentes. Que os haja, porém, ou que não haja, não 
altera isto a natureza da questão. Supponha-se que 
precedentes não existem: ficaria, por isso, inhibido o 
senado de deliberar sobre o assumpto, estabelecendo a 
norma que julgue de melhor conselho e mais consoante 
ao bom andamento dos negocios publicos? Ninguem o 
dirá, e portanto, não procedeu mal a commissão 
deixando de proseguir no estudo dos precedentes, que 
não tem por certo a importancia capital que parece 
ligar-lhe o nobre senador pelo Ceará. 

Tem-se dito que o sentido da eemenda que 
passou no senado é que fica pertencendo ao Ceará, 
não sómente o territorio comprehendido na comarca do 
Principe Imperial, mas ainda uma porção do territorio 
que se estende além da serra até ao rio Macambira. O 
que esta no projecto é que fica desannexado da 
provincia do Piauhy e incorporado á do Ceará o 
territorio da comarca do Principe Imperial. Destas 
expressões não se apartou a commissão de redacção. 
Ella não fez mais do que reproduzir literalmente o que 
se continha no art. 1.° do projecto que passou no 
senado. 

Si há nisto inexactidão, não é culpa da 
commissão de redacção, cujo exame, como fica 
explicado, devia limitar-se ao que era de sua 
competencia.      
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O nobre senador pelo Maranhão, autor da 
emenda adoptada pelo senado e que hoje constitue o 
art. 1º do projecto, como que fez uma censura á 
commissão por haver esta escripto nas razões em que 
se fundou que os limites de que trata o art. 1º referem-
se restrictamente ao territorio da comarca do Principe 
Imperial. 

Não teve S. Ex. razão para censura; si ha 
inexactidão nessas palavras ella procedeu da emenda 
de que S. Ex. foi redactor. Das palavras dessa emenda, 
que hoje figuram no art. 1º do projecto, não se póde 
inferir que ao Ceará fique pertecendo qualquer territorio 
além do da comarca do Principe Imperial. 

As objecções do nobre senador pelo Ceará são 
todas no sentido de sustentar que o que está votado 
não deveria ter passado do senado. E' questão com 
que nada tem a commissão de redacção, cuja 
intervenção cifrou-se em declarar que não ha 
inconveniente em additar palavras que esclarecem, 
sem alteral-o, o que se acha vencido. 

Acredite, portanto, o orador que não procedem, 
nem contra as razões nem contra a conclusão do 
parecer, as objecções, que se lhe tem levantado; e 
termina as suas observações plenamente convicto de 
que a commissão de redacção está justificada. 

O Sr. Correia não tratará senão da questão com 
que se occupou o honrado senador pelo Pará, membro 
da commissão de redacção. 

Esta questão lhe parece importante. O nobre 
senador com toda a razão disse que presentemente 
outro alvitre não ha a seguir senão submetter a 
resolução á sancção imperial. 

Com effeito a uma proposição que veiu da 
camara dos deputados, que foi approvada pelo senado, 
com emendas, adoptadas pela camara dos deputados, 
póde-se ainda fazer qualquer additamento antes de ser 
sujeita á sancção imperial? 

Eis o ponto de doutrina constitucional que se 
acha envolvido na presente discussão; e é com elle que 
se vai occupar. 

Não sabe como constitucionalmente se póde 
additar alguma cousa á proposição da camara 
emendada pelo senado e depois de ser a emenda tal 
como o senado a votou, approvada pela camara dos 
deputados. 

Póde considerar-se questão de simples redacção 
aquella que presentemente occupa o senado? 

Si se tratasse simplesmente de mudar palavras, 
para que a redacção apparecesse menos imperfeita, 
comprehende-se que se pudessem seguir os estylos a 
que se refere uma nota do regimento da camara dos 
Srs. deputados. Mas não é de simples redacção a 
questão que se agita. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O Sr. Correia nota que a conclusão do parecer é 

para que se adopte a indicação lembrada pela camara 
dos deputados, porque está perfeitamente de accòrdo 
com o pensamento com que o senado approvou a 
emenda; mas a propria commissão reconhece que se 
trata de precisar o pensamento dessa emenda, e não 
de alterar simplesmente a redacção. 
 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Tornal-a mais 
clara, visto como ha duvidas. 

O Sr. Correia, lendo as palavras do parecer da 
commissão, diz que dellas só se deve inferir que a 
commissão concorda na inutilidade do accrescimo, pois 
que a redacção qual foi approvada pelo senado exprime 
justamente o pensamento, que, com o additamento que 
a camara dos deputados propõe, se quer conseguir; 
assim não lhe parece haver razão para firmar-se o 
precedente de fazer additamentos a uma proposição 
depois de ter percorrido todos os tramites 
constitucionaes antes de subir á sancção imperial. 

Ha um dilemma que se não póde evitar: ou o 
additamento representa perfeitamente o pensamento da 
lei, e então é inutil; ou o vem modificar, e nesse caso 
não póde ser aceito, porque a constituição não o 
admitte em tal occasião. 

O que póde fazer-se em uma resolução proposta 
em uma das camaras, approvada com emenda pela 
outra, e votada essa emenda pela camara que teve a 
iniciativa? 

E' o ponto que neste momento deve attrahir a 
attenção do senado, e que é importante. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado; importantissimo: 
res nostra agitar. 

O Sr. Correia diz que tudo quanto a esse 
respeito se póde admittir é o que por estylo está 
estabelecido: accôrdo na redacção; mas pura e 
simplesmente na redacção. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Nem é de outra 
cousa que se trata. 

O Sr. Correia diz que aqui não ha simplesmente 
questão de redacção; ha fixação do pensamento da 
emenda. 

As questões de redacção estão definidas pelo 
regimento, tanto do senado como da camara dos 
deputados; são questões que se suscitam para que da 
lei não resulte absurdo ou contradicção. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Ou obscuridade. 
O Sr. Correia observa que a nobre commissão 

diz que não ha obscuridade alguma. 
O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Na opinião della, 

mas não na opinião de outros. 
O Sr. Correia diz que ella dá como razão para 

concordar com a indicação da camara dos deputados o 
facto de não se apartar o additamento do pensamento 
com que o senado approvou a emenda. 

Mas perguntará: havia ou não todo o cabimento 
para que a emenda que ora se quer introduzir na 
redacção fosse apresentada ao senado na segunda ou 
terceira discussão? A occasião propria, segundo a 
doutrina constitucional, em que a emenda devia ser 
apresentada, era quando se tratou da que foi offerecida 
pela nobre commissão de estatistica. Ninguem o póde 
negar. 

As observações, que se fazem em momento em 
que a doutrina constitucional não permitte a emenda, 
deviam ter sido apresentadas na segunda ou terceira 
discussão, para que as cousas corressem com toda a 
regularidade. 

Pelo exame da questão acredita o orador que o 
additamento proposto está de accôrdo com o 
pensamento com que foi approvada a emenda; 
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pois que, como pondera a nobre commissão de redacção, 
não se tratou de estabelecer dividas geraes entre as 
provincias do Ceará e Piauhy, porem simplesmente de 
alterar as dividas relativas a dous municipios: o da 
Amarração e o do Principe Imperial. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas isso não é exacto; o 
projecto trata de outros pontos. 

O SR. CORREIA: – E' certo que não se tratou de 
estabelecer divisas geraes entre as duas provincias. 

O SR. JAGUARIBE: – A commissão de estatistica 
estava convencida do contrario. 

O Sr. Correia diz que o nobre relator da commissão 
tem approvado as suas palavras. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Exactamente. O 
projecto trata de uma parte da provincia do Piauhy e de 
uma pequena parte da do Ceará. 

O SR. CORREIA: – Por isso diz que não ha 
necessidade do additamento para que a lei seja entendida, 
como deve ser. 

Mas si o orador teria hesitação em admittir o que se 
pretende, estabelecendo o precedente ainda quando se 
tratasse de um additamento de alcance, maior é a sua 
duvida tratando-se de um additamento que não tem 
nenhuma utilidade. 

Recorda em seguida quaes serão as 
consequencias do precedente que se quer estabelecer, e 
que em muitos casos poderão ser de grande 
inconveniencia. 

A propria Constituição diz que a discussão das 
proposições, dependentes de resolução legislativa, termina 
na camara que as faz subir á sancção imperial. 

Segundo a regra, que se quer estabelecer, a 
camara que ultimamente delibera sobre a resolução que 
tem de ir ao poder moderador não é aquella que tem de 
envial-a á sancção, mas a outra cuja intervenção já 
terminou. O que obsta hoje a que a resolução de que se 
trata seja enviada ao poder moderador? A resolução do 
senado. Mas é o senado quem a fará subir á sancção? 
Não, é a camara dos deputados. 

Entretanto não se acha na Constituição disposição 
que legitime esse procedimento. 

Logo que o senado delibere sobre a indicação da 
camara dos deputados, a sua deliberação é final; mas, 
tratando-se de resolução do poder legislativo, a camara 
que afinal delibera é a que tem competencia constitucional 
para fazer a proposição subir á sancção. 

Vê-se pois que não é questão de pouca importancia 
a que está occupando a attenção do senado. 

Concordando com a razão em que se funda a nobre 
commissão de redacção, entretanto não póde assentir á 
sua conclusão. Segundo o parecer, subindo á sancção a 
resolução como está, não póde ser entendida senão no 
sentido que se pretende firmar com a explicação da 
camara dos deputados. 

Mas nesse caso para que levantar uma questão 
constitucional, como a que se está agitando? 

Não se trata de redacção, trata-se de additamento á 
resolução votada; additamento que, no parecer da 
commissão e tambem ao do orador, não altera o sentido 
da resolução; mas todo o se- 

nado comprehende quanto em outras occasiões a simples 
inclusão de uma palavra póde envolver sentido muito 
diverso do da resolução approvada e que estava nos 
termos de subir á sancção imperial, ultima formalidade que 
restava para se completar a marcha constitucional. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – O senado não 
votará. 

O Sr. Correia observa que o menor dos 
inconvenientes será occupar o senado com questão que 
realmente não devia apparecer. Si se estabelecer o 
precedente que agora se propõe, desde que póde 
apparecer questão que não seja de simples redacção, 
poder-se-ha em muitas occasiões ter de deliberar sobre 
assumpto que não deva constitucionalmente occupar a 
attenção do senado. 

Assim pois pedirá á nobre e honrada commissão 
que, tomando em consideração as suas observações, 
examine si se póde e convem estabelecer este precedente 
em nossos estylos parlamentares. 

Não ha precedente igual; e crê que o senado 
procederá com a costumada prudencia não o 
estabelecendo, tanto mais quanto não se justificará de o 
fazer invocando alguma conveniencia que queria respeitar. 

Assim se exprime porque concorda com o parecer 
da nobre commissão, que, promulgado como lei o projecto 
tal qual se acha, sem o additamento proposto, chega-se ao 
mesmo resultado, que se conseguirá com a introducção do 
additamento. 

Parece-lhe que póde affirmar que no senado não ha 
precedente que se possa invocar no caso em questão; e, a 
poder estabelecer-se em alguma occasião, não deveria 
ser, certamente, na de que se trata. 

O SR. JAGUARIBE: – Estou aqui ha dez annos, e 
ainda não vi isto. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, penso 
como o nobre senador pelo Paraná que a questão não é 
simples; ao contrario ella envolve principios 
constitucionaes de grande importancia, e póde crear um 
precedente perigoso. 

Nem me occorre nenhum facto de outros 
parlamentos que possa ser invocado em apoio do que se 
pretende. 

A proposição, discussão e approvação das leis até 
a sancção, é um processo que está bem regulado pela 
Constituição. 

Ninguem pensou ainda até agora que, depois da 
decisão das duas camaras, pudesse haver accôrdo entre 
ambas, para se incluirem nos projectos palavras novas, 
que lhes alteram completamente o sentido. 

E' uma questão de simples redacção, diz-se, mas 
affirma o contrario o nobre senador pelo Paraná, e eu 
tambem vejo que é um additamento, uma verdadeira 
emenda ao projecto. Si forem incluidas as palavras que a 
commissão de redacção propõe, a saber: – nesta parte –, 
a consequencia é que o Ceará irá perder muito menos 
terreno em favor do Piauhy; aqui, pois, não ha redacção, 
ha uma emenda. 
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O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – O que é trabalho de 

redacção não é preciso que eu o diga, todos o sabem. 
Quando se apresenta um projecto ou se offerece 

uma emenda, ha sempre a cautela de se dizer – ilegível a 
redacção –, para que a compentente commissão, tendo 
assitido ao debate, e comprehendendo o pensamento da 
camara que vota a proposição, possa dar-lhe a redacção 
especial das leis, em que só ha o que e necessario para 
toda a clareza, podendo mudar qualquer palavra, que 
tenha sentido dubio, por outra que tenha sentido certo. 

A transposição de palavras, a construcção da 
phrase, tudo isso constitue tambem materia de redacção. 
Mas incluirem-se em uma proposição, que já não póde ser 
submettida á discussão desta casa, á vista da 
Constituição, palavras que lhe vão alterar o sentido, isso já 
não é redacção. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Não apoiado; não 
altera absolutamente em nada. 

O SR. JAGUARIBE: – Si essas palavras são 
desnecessarias, para que veia cá o projecto? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – A historia deste projecto 
é conhecida. Elle veiu redigido de certo modo da camara 
dos deputados, e tinha então o accôrdo da deputação do 
Ceará. Discutido e emendado no senado, quando foi 
remettido para lá, entenderam os deputados que, pela 
nova fórma aqui recebida, ia a provincia do Ceará perder 
uma grande extensão de seu territorio em favor do Piauhy. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Já se tomava ao Ceará 

mais que o porto da Amarração e o importante municipio 
em que elle está. Os deputados oppunham-se; a perda era 
muito grande; não fôra a isso que elles tinham prestado o 
seu assentimento. O que se havia de fazer? Muito 
engenhosamente, com a habilidade que todos nós lhe 
reconhecemos, com esse geito invejavel que tem o 
honrado senador pelo ilegível, fez se aqui um 
requerimento para que os membros da commissão e o 
ministro da fazenda, o Sr. presidente de conselho, 
explicassem como entenderiam a lei. E depois vem um 
officio do 1º secretario da camara dos deputados indicando 
a necessidade de se incluirem no projecto já aprrovado 
palavras pelas quaes se restringisse o terreno cedido á 
provincia do Piauhy. 

Conseguintemente, eis aqui uma emenda profunda 
no projecto, e como emenda é claro que o senado náo 
póde nem ao menos occupar-se do assumpto. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. Passou a occasião, 
já não é tempo para isso. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não vejo, nem na 
Constituição, nem o regimento da casa, nada que autorize 
o procedimento que estamos lendo. 

O SR. CORREIA: – Isto é novo. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Isto é completamente 

novo. 
Comprehende-se a conveniencia de entenderam-se as 
duas camaras ilegível, por meio 

de commissões, quando estão em desaccôrdo: 
comprehende-se mesmo o expediente muito conhecido de 
transacção de camara a camara, quando estão em 
divergencia profunda, quando uma propõe e outra recusa; 
em outros ilegível muitas vezes se tem recorrido as 
transacções que se fazem por meio de commissões, para 
se chegar a uma solução, mas solução que se vai realizar 
depois pelos tramites legaes, segundo o processo 
marcado na Constituição e nas leis das duas casas, nos 
seus regimentos; isto é e que se faz, e não é novo. Mas, o 
que se pretende agora é uma excepção. 

Não perderei a occasião de dizer que submetto-me 
sempre com veneração á lei, á lei certa, á lei invariavel, á 
regra emfim, que para com todos é observada. Mas 
repugna-me muito a excepção, repugnam-me as decisões 
arbitrarias, os meios excepcionaes. Quero sempre 
conhecer a lei em que vivo para respeital-a, e cumpril-a 
silenciosamente. 

O que não posso admittir é que venham os 
accidentes sempre novos do arbitrio, e todos os meios de 
occasião que alteram profundamente os processos a 
respeito dos quaes nunca ninguem entrou em duvida. 

Creio que no ponto em que a questão se acha, o 
expediente a adoptar-se é remetter este parecer á 
commissão de constituição e poderes, para que o 
examine, pois esta innovação tem de vir a constituir uma 
regra, porque é muito natural que casos semelhantes 
appareçam, invocando-se este precedente para serem do 
mesmo modo resolvidos. 

O SR. JAGUARIBE: – Lá se vai o recurso de 
conceder ou não a fusão; isso está morto. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Diz muito bem o meu 
collega e amigo, isto envolve mais a seguinte questão 
constitucional: para o futuro, quando as emendas não 
puderem ser approvadas por causa de alguma differença 
de idéas, por causa de restricções, ampliações ou 
suppressões, casos em que qualquer das camaras tem o 
direito de requerer a fusão, recorrer-se-ha a este meio 
mais simples, revogando-se ou alterando-se assim o 
principio estabelecido na Constituição a respeito da fusão. 

Levantei-me não tanto para discutir a questão que 
estava perfeitamente esclarecida pelo meu ilegível e 
amigo senador pelo Paraná, mas para lembrar o 
expediente que me parece necessario. 

Neste sentido vou dirigir á mesa o meu 
requerimento.  

Vem á mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro que o parecer seja enviado á commissão 

de constituição para dar sua opinião. – S. R. – João 
Alfredo.» 
O SR. PARANAGUÁ: – Sr. presidente, o honrado senador 
por Pernambuco, pareceu querer attribuir-me a 
paternidade da emenda que faz objecto da presente 
discussão, alludindo á meios engenhosos que para isso 
empreguei. S. Ex. referiu-se nomeadamente á discussão 
de
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um requerimento que apresentei ao senado, em que 
externei minha opinião a respeito da verdadeira 
intelligencia da emenda que aqui foi adoptada e 
remettida á outra camara sobre o projecto de limites 
entre o Piauhy e o Ceará. 

Eu declaro ao nobre senador que me é 
completamente indifferente a sorte da emenda de que 
se trata. Não tive a menor parte na sua apresentação; 
por isso, repito, qualquer não me contraria. 

A resolução em todo o caso seguirá os tramites 
constitucionaes; ha de ser submettida á sancção. Por 
escrupulos prestarei meu apoio ao parecer da nobre 
commissão como um verdadeiro acto de cortezia para 
com a outra camara. Sempre entendi que não era 
necessaria a declaração formal, que se pede; mas si 
ella não é necessaria, e a emenda de que se trata não 
altera o sentido do projecto, tornando-o todavia mais 
claro, parece que, ao menos, por deferencia para com a 
outra camara, onde a duvida suscitou-se, não nos 
ficaria mal satisfazer o pedido. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. PARANAGUÁ: – O honrado senador pelo 

Paraná foi o primeiro a declarar que o additamento das 
palavras que a camara dos deputados solicita, não se 
aparta do pensamento da resolução emendada pelo 
senado; que trata-se apenas de fixar o seu verdadeiro 
sentido. Ora, isto mesmo é o que se chama uma 
emenda de redacção, de simples redacção. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Apoiado. 
O SR. PARANAGUÁ: – E si assim é, a que vêm 

as razões de constitucionalidade que foram adduzidas 
pelo nobre senador por Pernambuco, que aliás 
procurou apoiar-se no que expendeu o honrado 
senador pelo Paraná? Si não se trata de alterar o 
pensamento do projecto, respeitando-se o vencido na 
votação da emenda do senado, é evidente que o 
additamento solicitado não importa offensa da 
Constituição. 

Ninguem dirá que seja mais curial, nas relações 
das duas camaras, que estas questões se decidam 
camarariamente, do que por meio de uma discussão, 
com pleno assentimento do senado. 

Onde o perigo? Seguramente na decisão 
camararia. Este precedente é que seria mau. Aquelle 
que se trata de estabelecer ou, antes, de confirmar não 
offerece inconveniente sério, porque, em ultima 
analyse, nada se póde fazer sem a intervenção do 
senado. 

As suas prerogativas não soffrem com o 
precedente a menor quebra, porque tudo dependerá de 
sua votação, e o senado tem bastante independencia, 
para não sacrificar o seu direito em assumpto de tal 
ordem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Depois do 
projecto remettido á outra camara, o senado não póde 
votar mais nada sobre elle. 

OS SRS. JAGUARIBE E JOÃO ALFREDO: – 
Apoiado. 

O SR. PARANAGUÁ: – Si houvesse alguma 
alteração essencial que pudesse prejudicar o sentido da 
emenda votada... 

O SR. JAGUARIBE: – Altera-se profundamente. 

O SR. PARANAGUÁ: – ...haveria razão; mas tal 
alteração não ha. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por mais 
insignificante que seja a alteração, o senado já não tem 
competencia. 

O SR. PARANAGUÁ: – Trata-se de tornar mais 
claro o sentido da lei; de o fixar, como disse o nobre 
senador pelo Paraná; e é por isso que lhe nega o seu 
voto, entendendo não ser necessaria a declaração, que 
considera uma inutilidade. 

Mas, ainda que assim fosse, parece que, desde 
que a duvida foi levantada no seio da outra camara e 
que esta pede o consentimento do senado, não ha 
razão plausivel para negal-o. 

O nobre senador pelo Paraná formulou um 
dilemma contra o parecer, mas foi inconsequente, 
permitta-me que o diga, na primeira conclusão que 
tirou. Disse elle: – Si a emenda não altera o sentido da 
lei, deve ser rejeitada por inutil; si altera, deve ser 
rejeitada por inconstitucional. 

Digo eu em respostas: Si a emenda não altera o 
sentido da lei, deve ser adoptada, porque d'ahi não nos 
vem mal algum, ao contrario... 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Torna-se mais 
claro o sentido... 

O SR. PARANAGUÁ: – ...torna-se mais claro o 
sentido da proposição emendada pelo senado. 

Era esta a conclusão logica, e não a que tirou o 
nobre senador. 

Não ha inutilidade; embora no espirito lucido do 
nobre senador não haja duvida, ella paira na 
intelligencia de outros. 

Eu tambem entendo da mesma fórma, e foi o 
que disse aqui com toda franqueza, por occasião da 
discussão do requerimento, a que alludiu o nobre 
senador por Pernambuco. 

Por isso me é indifferente o resultado da questão 
que se agita, parecendo-me todavia que não se deve 
desattender o pedido da camara dos deputados, que 
em nada altera o sentido da proposição emendada. 

A parte que tomei nesta questão foi a que o 
senado sabe. 

Fique, pois, o nobre senador por Pernambuco 
tranquilo. Esses meios que S. Ex. chamou engenhosos, 
e que pareceram incorrer na sua censura, nunca se 
deslisaram da norma que sempre tenho seguido, do 
verdadeiro e leal cumprimento do dever. 

Esses meios engenhosos não devem assustar a 
ninguem, porque si elles valem alguma cousa é pelo 
principio supremo que os dirige, pelas regras da moral 
em que se inspiram. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, o 
nobre senador pelo Piauhy não demonstrou que as 
palavras – nesta parte –, acrescentadas pelo parecer 
em discussão, não alteram profundamente a nova 
divisão entre as provincias do Piauhy e do Ceará. 

O SR. PARANAGUÁ: – Já foi demonstrado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – O facto, porém, é 

que alteram em muitas dezenas de leguas essa divi- 
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são, tratando-se de um dos territorios mais ferteis da 
provincia do Ceará. 

D'ahi a repugnancia que o projecto, tal qual foi 
enviado pelo senado, causou na outra camara... 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ...e d'ahi tambem a 

natureza que essas palavras têm de uma emenda 
restrictiva, offerecida quando já o projecto não póde ser 
por este modo submettido á discussão nesta casa. 

Este era o ponto da questão no qual eu quizera que 
o nobre senador entrasse, demonstrando o erro em que 
porventura eu esteja. 

Mas isto é o que não se faz, nem se póde fazer. 
Esta foi a razão da grande opposição que na outra camara 
appareceu, tratando-se immediatamente por meios 
indirectos de explicar que o projecto para alli enviado do 
senado não tirava ao Ceará todo o territorio que com 
effeito parecia tirar, segundo os novos termos em que 
estava concebido. 

Sabe-se que, chegando o projecto á outra camara, 
despertou opposição muito viva da parte dos deputados 
cearenses; o nobre senador procurou tranquillisal-os, e 
mostrar qual era o verdadeiro sentido da emenda feita aqui 
muito diverso daquelle que parecia ter. 

Referindo-me a esses meios indirectos, acrescentei 
que elles foram engenhosos. 

Ora, o engenho é uma cousa que honra, é uma 
qualidade para se admirar. Dizer que se recorreu ao 
engenho, a meios engenhosos, não é dizer que se 
empregaram meios tortuosos, condemnados pela moral. 

O engenho do nobre senador descobriu, com 
effeito, que tratando da sêcca e dos soccorros distribuidos 
na provincia do Piauhy, podia por tal motivo provocar 
declarações dos membros da commissão e do honrado 
presidente do conselho. Conseguiu estes fins: as 
declarações foram feitas. 

Pergunto: não foi um meio engenhoso metter a 
Amarração, já tão discutida, na questão dos socorros 
distribuidos no Piauhy? Em que poderia isto magoar, nem 
de leve, ao nobre senador? salvo si S. Ex., como o 
avarento, zela esse thesouro do engenho que possue; não 
quer que outros mortaes o vejam, e muito menos toquem; 
não quer que se profira a este respeito a minima palavra. 

Si este é o pensamento do nobre senador, eu lhe 
digo que sinto muito divergir de S. E.; porque pela minha 
parte só sinto não ter o engenho e arte do poeta para 
cantar o engenho do nobre senador. 

Faço-lhe uma offensa? 
Pois dizer que um homem é habil, que sabe sahir-

se das difficuldades muito geitosamente, que sabe lembrar 
e aproveitar expedientes novos que a ninguem tinham 
occorrido, é fazer-lhe injuria? 

Ao contrario, é um elogio que faço ao nobre 
senador, a quem peço que o aceite, como sabido do meu 
coração, como tributo e homenagem que lhe presto, e 
sabe que desde muito tempo. 

Entretanto o nobre senador aproveitou a occasião 
para dizer que, si tem meios engenhosos

(elevando a voz), esses meios são sempre dictados pelos 
grandes principios, pelas boas normas da moral, da 
verdade, ect. 

Entrou já em duvida para alguem que os actos do 
nobre senador fossem sempre dictados por bons 
principios? Attribuiu-lhe alguem, eu especialmente nesta 
questão, um só meio condemnavel? A que proposito vem 
isto? 

Só poderia ter vindo como uma dessas insinuações 
que se atiram... 

O Sr.  Paranaguá dá um parte. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Sei que não foi, estou 

certo, e si eu podesse suppor ao menos que tinham 
sobrescripto taes palavras, daria logo esta resposta: a 
coragem e a independencia que eu tenho em todos os 
meus actos, vem sómente de uma cousa; vem de que 
nunca temi accusações. 

O SR. PARANAGUÁ: – E' o que me acontece. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – E si a calumnia fosse 

tão ousada que quizesse chegar até a mim nesse ponto 
em que o nobre senador sem necessidade tocou. havia de 
ter a triste tarefa da serpente da fabula que gastava os 
dentes na lima. 

O SR. PARANAGUÁ: – A calumnia póde, 
sorrateira, fazer o seu trabalho; mas nunca ha de vir 
manifestar contra o humilde orador que occupa a tribuna... 

O SR. PARANAGUÁ: – Está claro. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ... nem sequer uma 

dessas insinuações que se possam receber e apanhar em 
publico, porque com certeza, sem fazer allusão a ninguem, 
o accusador que empregasse esses meios, havia de ver-
se desmascarado e vencido. 

Mas não ha questão disto, meus senhores; aqui 
não foi a moral de ninguem offendida nem suspeitada. E 
para que tanto enthusiasmo? para que a discussão da 
moral do nobre senador, quando ella não foi posta em 
duvida? 

Affirmo que o nobre senador me faria grandissima 
injustiça, si me julgasse capaz de ir até o ponto de pôr em 
duvida os seus bons principios. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não pensei tal; V. Ex. é 
que quer levar a questão para esse lado. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Eu vi o nobre senador 
enthusiasmar-se, levantar tanto a vóz que fiquei timido de 
o haver offendido, e a mim mesmo perguntei: diria eu 
alguma palavra que se quer roçasse pela susceptibilidade 
do nobre senador? 

E era muito natural que, succedende á S. Ex. na 
tribuna, procurasse restabelecer a verdade, e dizer 
positivamente o sentido de minhas palavras. 

A questão, repito, não é dos bons principios que 
dirigem sempre os actos do nobre scuador; a questão não 
é tambem de nenhuma censura que eu tivesse feito no 
nobre senador. Eu perguntarei: não é exacto que foi S. Ex. 
quem provocou a primeira declaração que houve nesta 
casa a respeito do sentido do projecto? 

Disse o nobre senador: eu sou indifferente a tudo 
isto.
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Mas eu tambem não lhe emprestei o papel de 
andador entre uma e outra camara a solicitar accôrdo, a 
ver o modo por que ellas se conchavariam, para que o 
projecto tivesse aqui sem demora a emenda que se 
quer. Nada disso! Apanhei o facto publico manifestado 
nesta tribuna, e fiz uso delle. 

Onde podia vêr, portanto, o nobre senador que 
eu tivesse intenção de attribuir-lhe papel menos 
decente, menos digno de sua posição e de suas 
qualidades, em todo este negocio? 

Não, senhores, parece me que o nobre senador 
empregou nisto uma grande tactica de que tomo nota: 
desviou a discussão do ponto das duvidas muito serias, 
que se tem levantado, para outro ponto a respeito do 
qual ninguem fez questão, isto é, os principios de sã 
moral que dirigem o nobre senador. 

O que eu desejo, e espero que o nobre senador 
nos demonstre, e basta isto para que eu retire já o meu 
requerimento e não volte mais á questão, é que as 
palavras agora incluidas não alteram profundamente a 
divisão que se decreta entre as duas provincias. Mas é 
o que não se póde demonstrar. 

Com effeito, si não se incluissem essas palavras 
no projecto, a linha divisoria seria outra; faria entrar 
para o Piauhy uma grande parte do terreno mais fertil 
do Ceará, na serra Grande. 

Nem isto era desconhecido, e eu agora vou fazer 
uma revelação, que talvez seja indiscreta. Os que 
impugnavam o projecto nesta casa esperavam que as 
emendas do senado despertassem, na outra camara, 
grande opposição por parte dos deputados do Ceará. 

Previa-se isto; sabia-se um pouco de 
geographia; conhecia-se bem aquelle territorio, e como 
havia de ser dirigida a linha divisoria com prejuizo 
enorme para o Ceará. Os deputados tremeriam de 
apresentar-se em sua provincia com a responsabilidade 
de terem consentido que o Ceará perdesse parte tão 
importante do seu territorio. 

O SR. JAGUARIBE: – Ahi está o protesto 
unanime da assembléa provincial que é liberal. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Diz muito bem o 
nobre senador. Não se demoraram as reclamações da 
assembléa provincial; opiniões muito respeitaveis se 
manifestaram; cartas daquella provincia reclamaram 
contra o que se tinha feito e a que chamavam 
verdadeiro attentado. 

Sob a côr de uma pequena desmembração para 
dar ao Piauhy um porto, tira-se ao Ceará uma 
importante zona de dezenas de aguas (apoiados e não 
apoiados) para annexal-a ao Piauhy. 

Para esta provincia ter um porto não era preciso 
dar-lhe o municipio inteiro da Amarração, que é 
importante. Bastaria então dar uma pequena área, onde 
a provincia pode-se ter as suas repartições fiscaes, e 
fazer mesmo uma povoação, uma villa, uma cidade. 
Mas a pretexto do porto dava-se ao Piauhy um notavel 
municipio, e deste modo o Ceará ficava privado de uma 
parte muito valiosa do seu territorio. 

O SR. JAGUARIBE: – O nobre senador pelo 
Maranhão encarregasse de dizer que era o censo 
geographico. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – De par com a 
necessidade de um porto para o Piauhy diz-se que 
concorreram razões politicas; que era preciso 
descartar-se aquella provincia da comarca do Principe 
Imperial e haver em troca territorio que a compensasse. 

O SR. JAGUARIBE: – Porque o nobre senador 
pelo Piauhy quer se ver livre de candidatos importunos. 

O SR. PARANAGUÁ: – Póde attribuir-me o que 
quizer. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas eu não attribuo 
ao nobre senador senão verdadeiro e legitimo interesse 
pela sua provincia, o desejo de augmentar-lhe os meios 
de engrandecimento. Quer dar-lhe um porto, quer 
facilitar o seu commercio. Tudo isto é nobre, vale 
esforços de um engenho elevado. Não lhe attribuo, 
porém, não sou capaz de attribuir-lhe nenhum jogo 
politico, nenhuma intenção, por exemplo, como disse o 
nobre senador pelo Ceará, que talvez saiba mais do 
que eu, de se livrar de candidatos impertinentes. 

O SR. JAGUARIBE: – Assim parece. 
O SR. PARANAGUÁ: – O nobre senador pelo 

Ceará é quem o diz, e é só quem o diz, ninguem é 
capaz de dizel-o; mas S. Ex. julgou-se com o direito de 
me dizer tudo quanto lhe apraz. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Afinal, disse o nobre 
senador pelo Piauhy que essa emenda, que eu ilegível 
por ser feita inopportunamente, por alterar o processo 
constitucional, é uma inutilidade; que o projecto ha de 
subir á sancção, e naturalmente será sanccionado. 

Mas si isto é assim, si o projecto é como se diz, e 
não tira ao Ceará senão o territorio necessario para o 
porto da Amarração, para que havemos de innovar nas 
praticas de mais de meio seculo, admittindo um meio 
novo e extraordinario? 

Si eu visse necessidade urgente de uma lei que 
tivesse de consultar os interesses publicos, de prover 
de remedio a necessidade urgentissimas, poderia 
admittir que os interessados esgotassem os meios e 
recorressem a expedientes novos para não demorar a 
providencia. 

Mas não, senhores, toda essa alteração que se 
pretende, toda a innovação que se faz contra a 
Constituição, contendo um precedente perigoso 
(apoiados), é uma inutilidade. 

Ora, por uma inutilidade não vale a pena tanto 
esforço. Vá o projecto á sancção; fiquem os limites que 
elle estabelece. Depois, si a provincia do Ceará se 
reconhecer muito prejudicada, tomará conta aos seus 
representantes; enviará o seu pedido ás camaras; o 
negocio será então elucidado e conhecido, e sahirá 
d’aqui uma lei interpretativa, ou outra que attenda os 
interesse do Ceará. 

Mas peço licença para dizer, todos nós sabemos 
que as palavras – nesta parte, – incluidas no projecto, 
como um enxerto fóra de tempo, não são inuteis. 

Ellas têm um valor immenso; são ellas, por assim 
dizer, que fazem a lei. 
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O SR. JAGUARIBE: – Apoiado; cousa nova, 
differente do que passou aqui, não ha duvida nenhuma. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – O nobre senador ha de 
ter notado que, emquanto se agitava a questão do porto da 
Amarração, estive calado. A’s vezes inclinava-me ao meu 
nobre collega e amigo, senador pelo Ceará; parecia-me 
muito digno de louvor e applauso o seu empenho; era 
Horacio Cocles combatendo só contra Porsenna. Outras 
vezes eu dizia: «Mas o Ceará tem uma costa tão grande, 
tem outros portos?» e assim estive quasi indifferente á 
questão, votando conforme me pareceu. O nobre senador 
pelo Piauhy não tem, portanto, razões de queixa contra 
mim. 

O SR. PARANAGUÁ: – Não, senhor. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Ao contrario, devia tel-

as o nobre senador pelo Ceará, porque este tem muitos 
motivos para exigir que eu o acompanhe. 

O SR. JAGUARIBE: – Não exijo de ninguem cousa 
alguma, só exijo que a verdade prevaleça. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Mas agora, Sr. 
presidente, não se trata de uma simples questão de 
limites, da cessão de um porto, nem de um territorio maior 
ou menor, caso em que eu ainda me conservaria calado; 
trata-se de materia constitucional, de uma regra que 
devemos observar, e visto que já me declarei muito inimigo 
dos accidentes do arbitrio, não posso deixar de acudir em 
defesa das formalidades substanciaes do processo da 
confecção das leis, e por isso tomo logar junto a meu 
nobre collega e amigo senador pelo Ceará. 

O SR. JAGUARIBE: – Rendo-lhe graças. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Não é mais a questão 

pequenina de limites entre duas provincias, é uma questão 
de principios na qual sinto muito não poder acompanhar ao 
nobre senador pelo Piauhy, a quem, por mais que lhe 
repugne o attributo de engenhoso, repito que o é, e tanto 
que dobra todos os corações, e o meu tem dobrado e 
vencido, ha muitos annos. 

O expediente, que lembro, de ser materia 
reconsiderada na commissão de constituição tem muita 
utilidade. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Levantam-se essas 

duvidas a respeito da constitucionalidade do recurso 
indicado; aquelles que entendem que devem defender a 
Constituição ficarão com suas consciencias inquietas, si o 
nobre senador contar mais esse triumpho; neste caso vá o 
parecer á commissão, que o estudará com toda a isenção 
de animo que tem, e fará a respeito dos artigos da 
Constituição o exame que não podemos fazer 
rapidamente. 

Declaro que me tinha preparado para esta 
discussão, navego nas aguas do nobre senador pelo 
Paraná; pareceu-me que suas observações tinham grande 
peso, e decidi-me a tomar parte no debate para o 
adiamento que proponho. 
 

A commissão de constituição verificará, pois, si o 
novo recurso offende o processo constitucional, si com 
effeito tem o perigo que nós prevemos, ou si este perigo é 
imaginario; e votaremos todos com perfeito conhecimento 
de causa. Haverá alguns dias de demora, mas a questão 
terá uma solução segura que nos tranquillise. 

E’ o que eu tinha a dizer. (Muito bem.) 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 21: 
 
3ª discussão da proposição da camara dos 

deputados, n. 225 de 1879, autorizando o governo a firmar 
definitivamente o contrato para limpeza e irrigação desta 
cidade. 

 
As outras materias já designadas, a saber: 
 
Discussão do parecer da commissão de redacção 

sobre o officio da camara dos deputados, relativo á 
emenda que a mesmo camara pretende fazer ao projecto 
de lei concernente aos limites entre as provincias do Ceará 
e Piauhy. 

2ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado em sua vida não se suspendem. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 76, do dito anno, autorizando o governo 
a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, 
cirurgião do exercito, professor da escola militar da côrte. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 261, de 
1879, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á companhia 
fluvial de Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios de laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra da 
côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara, n. 157, de 
1879, determinando que os engenheiros civis, geographos, 
os agrimensores e os bachareis em mathematicas não 
poderão tomas posse de emprego ou commissão de 
nomeação do governo sem apresentar seus titulo ou cartas 
de habilitação scientifica. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 84, do 
corrente anno, declarando que compete a Candida 
Thereza França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente ás quartas partes com que seu finado pai 
foi reformado. 

 
Accrescendo: 
 
3ª dita proposição da mesma camara, n. 49, do 

corrente anno, autorizando o governo a conceder licença 
ao juiz de direito do Maranhão, bacharel Joaquim da Costa 
Barradas. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 231 de 
1879, autorizando o governo a mandar contar ao capitão-
tenente o Napoleão João Baptista Level, como tempo de 
serviço, para os devidos, effeitos, e em que esteve na 
Europa fiscalisando as construcções das fragatas D. 
Affonso e Amazonas. 
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2ª dita da de n. 10 do corrente anno, 
determinando que a resolução da assembléa legislativa 
da provincia de S. Paulo, que eleva a 20 annos o prazo 
da garantia de juros de 7%, concedida por outra lei pela 
mesma assembléa, está no caso de ser sanccionada. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

ACTA EM 21 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 28 Srs. Senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Cruz Machado, Barão de 
Mamanguapé, Visconde de Abaeté, Barão da Laguna, 
José Bonifacio, Correia, Visconde de Nictheroy, 
Jaguaribe, Barão de Cotegipe, Leão Velloso, Junqueira, 
Leitão da Cunha, Fausto de Aguiar, Conde de 
Baependy, Visconde de Pelotas, Lafayette, Barão de 
Maroim, Visconde de Muritiba, Paes de Mendonça, 
Uchôa Cavalcanti, Visconde de Bom Retiro, Barros 
Barreto, Ribeiro da Luz, Affonso Celso, Teixeira Junior, 
Paranaguá e Christiano Ottoni. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Diniz, Nunes Gonçalves, Chichorro, 
Barão de Pirapama, Barão de Souza Queiroz, Mendes 
de Almeida, Diogo Velho, Octaviano, Silveira Lobo, 
Silveira Martins, João Alfredo, Sinimbú, Carrão, Antão, 
Godoy, Fernandes da Cunha, Saraiva, Cunha e 
Figueiredo, Silveira da Motta, Dias de Carvalho, Vieira 
da Silva, Luiz Carlos, Dantas e Visconde do Rio Branco.

O Sr. 3º Secretario, servindo de 1º, deu conta do 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Tres officios do ministerio da justiça, de 18 do 

corrente mez, prestando as informações exigidas por 
esta camara a respeito da concessão de licença 
solicitada pelo juiz de direito Jeronymo José de Campos 
Curado Fleury; e remettendo as relações dos juizes de 
direito avulsos que actualmente percebem vencimentos 
e daquelles a quem foram designadas comarcas, e 
cópias dos officios do presidente e chefe de policia da 
provincia de Minas Geraes e do juiz de direito de 
Itapecerica, sobre o assassinato do juiz municipal de 
Tamandúa; e finalmente cópias dos officios do 
presidente da provincia de Goyaz relativos á nomeação 
de um delegado militar, e á ida de um destacamento 
para a cidade de Catalão, e dos avisos expedidos por 
aquelle ministerio sobre o mesmo assumpto. – A quem 
fez a requisição, devolvendo á mesa depois de 
examinados. 

A's 11 1/2 horas o Sr. Presidente declarou que 
não podia haver sessão por falta de numero de Srs. 
senadores. 

Em seguida o mesmo Sr. Presidente convidou 
aos Srs. senadores presentes para se occuparem com 
trabalhos das commissões e deu para ordem do dia 22: 

A mesma designada, a saber: 
3ª discussão da proposição da camara dos 

deputados, n. 225 de 1879, autorizando o governo a 
firmar definitivamente o contrato para limpeza e 
irrigação desta cidade. 

As outras materias já designadas, a saber: 
Discussão do parecer da commissão de 

redacção sobre o officio da camara dos deputados, 
relativo á emenda que a mesma camara pretende fazer 
ao projecto de lei concernente aos limites entre as 
provincias do Ceará e Piauhy. 

2ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado em sua vida não se suspendam. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n 76, do dito anno, autorizando o 
governo a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte, cirurgião do exercito, professor da 
escola militar da côrte. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 261, 
de 1879, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á 
companhia fluvial de Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, 
do corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra 
da côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara, n. 157 
de 1879, determinando que os engenheiros civis, 
geographos, os agrimensores e os bachareis em 
mathematicas não poderão tomar posse de emprego ou 
commissão de nomeação do governo sem apresentar 
seus titulos ou cartas de habilitação scientifica. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 84, 
do corrente anno, declarando que compete a Candida 
Thereza França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente ás quotas partes com que seu finado 
pai foi reformado. 

Accrescendo: 
3ª dita da proposição da mesma camara, n. 49, 

do corrente anno, autorizando o governo a conceder 
licença ao juiz de direito do Maranhão, bacharel 
Joaquim da Costa Barradas. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 231 
de 1879, autorizando o governo a mandar contar ao 
capitão-tenente Napoleão João Baptista Level, como 
tempo de serviço para os devidos effeitos, e em que 
esteve na Europa fiscalisando as construcções das 
fragatas D. Affonso e Amazonas. 

2ª dita da de n. 10 do corrente anno, 
determinando que a resolução da assembléa legislativa 
da provincia de S. Paulo, que eleva a 20 annos o prazo 
da garantia de juros de 7%, concedida por outra lei pela 
mesma assembléa, está no caso de ser sanccionada. 
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90ª SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1880
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario – Expediente. – Dous pareceres do 

senado, sendo um da commissão de pensões ordenados 
sobre a licença de desembargador honorario Jeronymo 
José de Campos Curado Fleury e outro da commissão de 
fazenda sobre a pretenção de Antonio Candido da 
Fontoura. – Ordem do dia. – Limpeza e irrigação da 
cidade. Discursos dos Srs. Correia e presidente do 
conselho. Discurso e sub-emenda do Sr. 1º secretario. 
Discurso e emenda substitutiva do Sr. Junqueira. Retirada 
da sub-emenda do Sr. 1º secretario, a pedido de seu autor. 
Discurso do Sr. ministro da justiça. Encerramento da 
discussão. – Limites entre as provincias do Ceará e 
Piauhy. Rejeição do requerimento do Sr. João Alfredo. 
Discurso do Sr. Jaguaribe. 

 
A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 30 

Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão de Mamanguape, José 
Bonifacio, Uchôa Cavalcanti, Barão da Laguna, Correia, 
Visconde de Abaeté, Conde de Baependy, Luiz Carlos, 
Barros Barreto, Junqueira, Leão Velloso, Affonso Celso, 
Cunha e Figueiredo, Fausto de Aguiar, João Alfredo, 
Juguaribe, Barão de Maroim, Barão de Pirapama, Paes de 
Mendonça, Saraiva, Paranaguá, Visconde de Muritiba, 
Lafayette, Leitão da Cunha, Dantas, Ribeiro da Luz e 
Teixeira Junior. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Diniz, Nunes Gonçalves, Chichorro, Barão de 
Souza Queiroz, Christiano Ottoni, Diogo Velho, Octaviano, 
Silveira Lobo, Silveira Martins, Sinimbú, Godoy, Fernandes 
da Cunha, Silveira da Motta, Vieira da Silva, Visconde de 
Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leram-se as actas dos dias 20 e 21 do corrente 

mez, e não havendo quem sobre ellas fizesse 
observações, foram dadas por approvadas. 

Compareceram depois de aberta a sessão aos Srs. 
Barão de Cotegipe, Visconde de Bom Retiro, Visconde de 
Pelotas, Mendes de Almeida, Antão e Carrão. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio do imperio, de 20 do corrente, 

devolvendo sanccionado o autographo da resolução da 
assembléa geral, que autorizar o governo a conceder 
licença a Vicente Antonio de Miranda, secretario da 
inspecção de saude do porto do Maranhão. – Ao archivo o 
autographo, communicando-se á outra camara. 

Dous do mesmo ministerio, um de 20 e outro de 21 
do dito mez, remettendo as actas das eleições de eleitores 
especiaes, a que se procederam nas fraguezias de Santo 
Antão da Victoria e Nossa Senhora do Desterro de Itambé, 
na provincia de Pernambuco. – A' commissão de 
constituição. 

Do presidente da provincia do Rio de Janeiro, de 9 
do mesmo mez, trasmittindo um exemplar do relatorio que 
apresentou á assembléa 

legislativa provincial, na 1ª sessão da 23ª legislatura. – Ao 
archivo. 

Uma representação da directoria da associação 
commercial, pedindo que sejam convertidos em lei os 
projectos já approvados pela camara dos deputados, 
relativos ás sociedades anonymas, á punição de 
incendiarios, e á extincção do imposto de 1 1/2% sobre os 
generos estrangeiros já despachados para consumo e 
navegados de umas para outras alfandegas do Imperio. – 
A's commissões respectivas. 

O Sr. 3º Secretario leu os seguintes: 
 

PARECERES 
 
«A commissão de pensões e ordenados, em seu 

parecer de 14 do corrente mez, approvado pelo senado, 
requerem que se pedissem ao governo, pelo ministerio da 
justiça, informações sobre a proposição da camara dos 
deputados, que autoriza o governo a conceder ao 
desembargador honorario e juiz de direito da capital da 
provincia de Goyaz Jeronymo José de Campos Curado 
Fleury, um anno de licença com ordenado, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Foram presentes á commissão as informações 
solicitadas, e á vista dellas é a mesma commissão de 
parecer que a referida proposição entre na ordem dos 
trabalhos e seja approvada. 

Sala das commissões em 21 de Setembro de 1880. 
– J. L. da Cunha Paranaguá .– J. Antão.» 

«A commissão de fazenda de accôrdo com seu 
anterior parecer de 16 do mez passado e em vista dos 
documentos, apresentados pelo peticionario Antonio 
Candido da Fontoura por si e pelos demais herdeiros do 
finado almoxarife do arsenal de guerra de Porto Alegre, 
Firmino Luiz Gomes de Abreu, bem como dos que foram 
fornecidos pelo governo, com as informações solicitadas 
pela commissão no alludido parecer; julga attendiveis as 
allegações do mesmo peticionario, e é de parecer que a 
proposição da outra camara remettida ao senado em 23 de 
Julho do corrente anno, seja submettida á discussão e 
approvada, mas sob uma outra fórma, que a commissão 
abaixo propõe em substituição. 

Procede assim a commissão tanto porque não lhe 
parece muito curial a fórma adoptada, como porque, 
pertencendo ao Estado as sobras encontradas em poder 
dos responsaveis, segundo a legislação da fazenda; 
convem não derogar este principio, e derogado será elle, si 
a proposição fôr approvada, como se acha.» 

Assim propõe a commissão a seguinte: 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA 
 
«E' o governo autorizado a dar por liquidadas as 

contas do finado almoxarife do arsenal de guerra da 
provincia do Rio Grande do Sul, Firmino Luiz Gomes de 
Abreu; revogadas as leis em contrario.» 

«Sala das commissões do senado, 17 de Setembro 
de 1880. – Domingos José Nogueira Jaguaribe. – J. J. 
Teixeira Junior.» 
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Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
consideração com a proposição a que se referem, indo, 
entretanto, a imprimir. 

 
ORDEM DO DIA 

 
LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA CIDADE 

 
Continuou em 3ª discussão a proposição da 

camara dos deputados, n. 225 de 1879, autorizando o 
governo a firmar definitivamente o contrato para 
limpeza e irrigação desta cidade. 

O SR. CORREIA: – Na 2ª discussão da 
proposição da camara dos deputados autorizando o 
governo para tornar definitivo o contrato de 10 de 
Outubro de 1876 para a limpeza e irrigação da cidade 
do Rio de Janeiro, celebrado com Aleixo Gary, foram 
approvadas varias emendas, assim redigidas para a 3ª 
discussão (lê): 

A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica o governo autorizado a contratar, no 

todo ou por partes, o serviço da limpeza e irrigação 
desta cidade, com quem melhor serviço e maiores 
vantagens offerecer, precedendo orçamento da 
despeza e concurrencia publica.» 

«Art. 2º Emquanto não se effectuar novo 
contrato, na fórma determinada pelo art. 1º, subsistirá o 
contrato provisorio que está sendo executado por A. 
Gary.» 

«Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

Entretanto em discussão este projecto 
substitutivo, o nobre senador pela provincia do Rio de 
Janeiro, o Sr. Teixeira Junior, requereu que fosse 
ouvido o governo. Approvado esse requerimento pelo 
senado, officiou-se ao nobre ministro do imperio, o qual 
prestou informação no sentido de ser approvado o 
contrato de 10 de Outubro de 1876, celebrado com 
Aleixo Gary, e indicando as modificações que considera 
necessarias nesse contrato. Sendo presente ao senado 
esta informação, o nobre senador 1º secretario 
requereu, e assim se votou, que voltassem os papeis á 
commissão de orçamento para dar parecer á vista de 
tal informação. 

A nobre commissão, concordando com a opinião 
do governo, propõe que se incluam na proposição as 
modificações que o nobre ministro do imperio indica. 
Mas o que se acha em discussão não é a proposição 
vinda da camara dos deputados concebida no sentido 
de se approvado o contrato. 

O que o senado approvou e sobre que 
actualmente delibera foi uma autorização para o 
governo celebrar novo contrato para esse serviço. 

Não se podem portanto fazer naquelle projecto, 
já approvado em 2ª discussão e com o qual nos 
occupamos, as modificações que o governo propõe 
para o contrato que celebrou em 1876 e que julga deve 
continuar. 

O senado havia deliberado que esse serviço 
fosse novamente contratado mediante concurrencia. O 
governo discordou, e entende que o que mais convem é 
approvar-se o contrato celebrado em 1876, um vez que 
nelle se intro- 

duzam as clausulas, que o nobre ministro do imperio 
apontou no officio de 16 do mez passado. 

Ora, a entender o senado que deve conformar-se 
com a opinião do governo, necessario é que seja 
modificada a proposição que discutimos e que um 
projecto substitutivo seja offerecido, para que se 
approve o contrato de 1876, e neste se incluam as 
clausulas que o governo considera necessarias. 

Li a redacção feita por ordem do senado para 3ª 
discussão deste projecto, e o senado bem vê que não é 
possivel incluir nelle as modificações que o governo 
propõe para hypothese diversa. 

Si entender-se que deve versar a discussão 
sobre o projecto vindo da camara dos deputados... 

O SR. PRESIDENTE: – E' sobre o que versa a 
discussão: sobre projecto vindo da camara dos 
deputados com as emendas do senado. 

O SR. CORREIA: – Eu encontro entre os papeis 
o projecto redigido por ordem do senado para a 3ª 
discussão; e pareceu-me que dizendo-se – redacção 
para a 3ª discussão – tinha esta de versar sobre o que 
o senado votára em 2ª, e mandára redigir para 3ª. 

Porém, si versa a discussão sobre a 
proposição... 

O SR. PRESIDENTE: – Com as emendas. 
O SR. CORREIA: – ...da camara dos deputados, 

temos de considerar prejudicadas as emendas 
redigidas para a 3ª discussão; e s i fôr aceita pelo 
senado a opinião do governo, teremos de fazer 
algumas modificações na propria resolução, pois que o 
art. 2º da proposição vinda da camara dispõe que «o 
governo fica autorizado para modificar algumas das 
condições do contrato, como a experiencia lhe tiver 
aconselhado e o bem publico indicar.» 

É uma autorização para o governo proceder 
acerca das clausulas do contrato com inteira liberdade. 

O governo porém indicada desde já as emendas 
e alterações que no contrato devem ser feitas, e a 
nobre commissão de orçamento as incluiu no seu ultimo 
parecer, declarando que ellas merecem a approvação 
do senado. 

No art. 1º da proposição da camara, o governo é 
autorizado para firmar o contrato que versa sobre 
limpeza e irrigação da cidade. Na informação do nobre 
ministro do imperio, entende elle que o serviço da 
irrigação deve ser separado. 

E' assim que a oitava das modificações que o 
governo indica diz: 

«O serviço da irrigação será inteiramente 
separado do da limpeza, logo que fôr approvado o 
contrato na conformidade da clausula 25 do de 10 de 
Outubro de 1876.» 

Portanto, o proprio art. 1º da proposição da 
camara dos deputados tem de ser modificado. 

O art. 3º dessa proposição da camara trata de 
assumpto, sobre o qual o governo nada diz. 

Nelle se declara que, no caso de renovação do 
contrato por terminação do prazo mercado, será o 
actual emprezario preferido em igualdade do 
circumstancias. 
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O governo nada absolutamente diz 
relativamente a essa preferencia. 

Entenderá o governo que deve manter-se a 
preferencia estabelecida no art. 3º da proposição da 
camara dos deputados? 

Estimaria ouvir a este respeito o parecer do 
nobre presidente do conselho. Si S. Ex. entender que 
não se deve de ante-mão estabelecer preferencia para 
contratos futuros, estou certo de que mandará emenda 
para que se supprima o art. 3º Nas informações que o 
governo deu não ha juizo acerca deste ponto. 

O nobre ministro do imperio limita-se a declarar 
que o governo julga que o contrato celebrado com 
Aleixo Gary, em Outubro de 1876, deve ser approvado 
com as modificações, que no seu officio indica. 
Entretanto a resolução da camara dos deputados 
comprehende alguma cousa mais, porque estabelece 
preferencia para o actual contratante, si, findo o prazo, 
o contrato tiver de renovar-se e dadas circumstancias 
iguaes. 

Em 3ª discussão a proposta vota-se 
englobadamente. 

Si o governo entender que não se deve incluir 
no projecto que trata da approvação definitiva do 
contrato a clausula da preferencia, ha necessidade de 
emenda suppressiva do artigo em que essa 
preferencia é concedida. 

Taes são as observações que, pela leitura dos 
papeis e do parecer da illustrada commissão de 
orçamento do senado, entendi dever sujeitar á 
apreciação dos nobres senadores. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Sr. presidente, a commissão do senado deu um 
parecer de accôrdo com a indicação do governo; por 
consequencia o governo aceita tal qual o parecer da 
commissão e as emendas por ella offerecidas. 

Quanto á pergunta do nobre senador pelo 
Paraná, devo dizer que é dispensavel a clausula de 
preferencia, porque o governo seguramente não vai 
contratar com uma nova empreza, quando a que faz o 
serviço está completamente organizada e o executará 
sempre com mais vantagem do que qualquer outra que 
se organize. 

O SR. CORREIA: – Por consequencia, não ha 
necessidade de preferencia por lei. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Sim, mas tambem não faz mal que esteja na lei. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, 
o nobre senador pela provincia do Paraná aventou a 
idéa de que voltassem estes papeis á commissão para 
offerecer uma emenda. 

Eu creio que não ha necessidade, porque o 
parecer da commissão é bastante late. 

O que diz a commissão? (lê): «é de parecer que 
se approve a proposição acima referida com as 
seguintes emendas, que são as que propõe o governo 
no seu officio de 16 do mez proximo findo.» 

Está por consequencia claro que a commissão, 
a quem foi enviado este negocio, propôz que se 
approvasse a proposição da camara dos de- 

putados que approva o contrato com estas 
modificações; e não ha, portanto, necessidade de nova 
emenda, nem que voltem os papeis á commissão, 
porque ella já interpôz seu parecer. 

Me parece claro que a commissão já propôz a 
suppressão da emenda approvada em 2ª discussão, 
por isso que ella declara agora em 3ª discussão que se 
approve o projecto da camara com as emendas 
offerecidas pelo governo. E, á vista do que disse o 
nobre senador ministro da fazenda, não ha, como já 
disse, necessidade de voltarem os papeis á 
commissão, nem de se offerecerem novas emendas. 

Si o senado entender que deve approvar a 
proposição da camara dos deputados que approvou o 
contrato, com as emendas propostas no senado, não 
tem mais do que votar a favor do parecer, e tudo ficará 
claro e corrente. 

O SR. CORREIA: – Mas o que se faz quanto ao 
art. 2º? 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Fica 
supprimido. 

O Sr. Correia faz sinal negativo. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Parece-me que 

a commissão incluiu o 2º artigo, quando propoz a 
substituição do que se tinha votado em 2ª discussão 
pelo que ora se declara no seu parecer; de outra sorte 
haveria contradicção approvando-se as clausulas já 
indicadas, e ao mesmo tempo autorizando-se o 
governo a fazer outras modificações. 

Desde que a lei approva as modificações que o 
governo propoz, é claro que fica prejudicado este 
artigo. 

Todavia, si se entender que, para maior clareza, 
é necessario que se proponha a suppressão, eu a 
offerecerei, afim de que se decida o negocio, visto que 
todos conhecem a urgencia da decisão, para que o 
governo possa tomar as medidas convenientes a 
respeito deste contrato. 

Portanto, minha opinião é que votemos o 
parecer; entretanto, para remover todos os obstaculos, 
eu offereço a seguinte sub-emenda (lê): 

«Restabeleça-se o art. 1º da proposição com as 
emendas offerecidas pela commissão, e supprimam-se 
os arts. 2º e 3º – Em 22 de Setembro de 1880. – Dias 
de Carvalho.» 

Foi apoiada e posta em discussão. 
O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, eu me 

demorava em usar da palavra que pedi, porque 
precisava de ver o contrato celebrado em 1876 entre o 
ministerio do imperio e o concessionario; pois que sem 
o exame do mesmo contrato não se póde dar um voto 
consciencioso sobre o assumpto. Entre muitos papeis 
que acompanham o projecto não está o contrato; e 
declaro a V. Ex. que não sei entender bem a clausula 
ora inserida no projecto, sob iniciativa do ministerio do 
imperio, para que o serviço da irrigação seja 
inteiramente separado do serviço da limpeza. 

O Sr. ministro do imperio, no officio de 16 de 
Agosto ultimo, dirigido ao senado, diz o seguinte: «8ª 
clausula: estando concluidas as obras do 
abastecimento d'agua á cidade, deve o serviço da 
irrigação ser inteiramente separado do da limpeza, 
logo que seja approvado o contrato...» Essa clausula 
se refere á 25ª 
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do contrato; e precisamos de examinar si a opinião do 
Sr. ministro do imperio, que parece ter de prevalecer, á 
vista do parecer da commissão de orçamento, é 
inteiramente fundada. 

Conseguintemente, terá o concessionario Aleixo 
Gary, ou o governo, de fazer um serviço inteiramente 
separado quanto á irrigação, visto que as obras do 
encanamento de aguas estão para se concluir. Mas 
pergunto: approvando-se o contrato com essa clausula, 
ficará o preço sendo o mesmo? O concessionario tem 
de receber pelo serviço da limpeza da cidade o preço 
total do contrato de 1876, quando é dispensado do 
onus de irrigação? 

Sendo assim, é um favor extraordinario que não 
se funda em justiça. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Diminue-se a parte da irrigação. 

O SR. JUNQUEIRA: – Qual é essa parte? Para 
verifical-o preciso de ver o contrato que pedi, e que se 
está procurando. (O orador é satisfeito.) 

Aqui está o contrato. Diz a condição 25ª (lê): 
«Na parte relativa ao serviço de irrigação durará 

este contrato sómente até ao tempo em que estiverem 
concluidas as obras recentemente contratadas pelo 
ministerio dos negocios da agricultura para o 
abastecimento d’agua de cidade. De então em diante 
será livre ao ministerio do imperio, ou mandar fazer 
aquelle serviço por administração, ou encarregal-o ao 
contratante, ou a outrem, segundo as condições que 
julgar convenientes, tendo aquelle preferencia em 
igualdade de circumstancias.» 

«Em qualquer destes casos, cessando 
inteiramente o presente contrato na parte referida, 
deduzir-se-ha do preço estabelecido na condição 30 a 
quota correspondente ao serviço da irrigação pelo 
modo estabelecido na condição 31, e não terá o 
contratante direito algum a pedir por isso indemnização 
de qualquer natureza, ou por qualquer motivo.» 

As condições 30 e 31 especificam a deducção a 
fazer; é na razão de um terço, como se vê da condição 
31: divide-se a contribuição de 580:000$ pelos seis 
districtos em que a cidade está repartida, e então em 
cada um desses districtos se deduz a terça parte, ou 
para o Estado, si o serviço da irrigação não é feito pelo 
emprezario, ou para applicar-se essa quota ao 
pagamento do novo emprezario ou das pessoas a 
quem o governo incumbir esse serviço. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas sempre tenho uma 
duvida, Sr. presidente, porque o contrato de 1876 
garantiu a Aleixo Gary o duplo serviço da limpeza da 
cidade e da irrigação. O ministerio do imperio agora 
suggere que, estando a concluir-se as obras da 
canalisação das aguas, deve separar-se e serviço da 
irrigação; mas pergunto si porventura, sendo approvado 
o projecto em discussão, considera-se o concessionario 
com direito de fazer esse duplo serviço, e si, não 
fazendo o segundo, no caso de poder o governo fazel-o 
directamente pelos seus agentes, visto 

que a canalisação das aguas está concluida, deduz-se 
a terça parte de consignação. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Certamente. 

O SR JUNQUEIRA: – O que desejo é evitar 
duvidas, isto é, que, approvado o contrato, o 
concessionario julgue-se com direito a esse serviço 
duplo, sem que ao governo a faculdade de cuncedel-o a 
um terceiro. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não ha 
obrigação. 

O SR. JUNQUEIRA: – Explicado o contato por 
essa maneira, não hesito em prestar-lhe meu voto feitas 
algumas emenda, porque realmente a redacção do 
projecto não me parece a melhor. 

Entre outras cousas se diz: « Fica o governo 
autorizado a firmar definitivamente o contrato de 10 de 
outubro de 1876.» Não sei o que é firmar 
definitivamente um contrato de tal data. A assembléa 
geral ou approva ou não approva um contrato; o 
governo é autorizado ou não é autorizado a fazer um 
contrato; mas, autorizar o governo a firmar 
definitivamente um contrato, parece-me que não está 
nos termos em que costumamos legislar. Acho que um 
acto do governo, quando não é dependente de 
approvação do poder legislativo, é acto definitivo; e, si 
depende de approvação do poder legislativo, não é 
completo sem que essa approvação se obtenha; por 
conseguinte, um acto legislativo determinando que o 
governo firme definitivamente um contrato é cousa que 
não se entende. 

Eu mandaria, pois, a esse artigo uma emenda 
nestes termos: « Fica approvado o contrato de 10 de 
Outubro de 1876, feito pelo governo com Aleixo Gary 
para a limpeza da cidade do Rio de Janeiro, com as 
seguintes modificações», que são as indicadas no 
parecer da commissão de orçamento deste anno. 

fui lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA 
 

« Artigo. Fica approvado o contrato de 10 de 
Outubro de 1876, feito pelo governo com Aleixo Gary 
para a limpeza da cidade do Rio de Janeiro, com as 
seguintes modificações: « as indicadas no parecer da 
commissão de orçamento.» – Junqueira.» 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, 
entendo que a emenda do nobre senador pela Bahia 
substitue todo o projecto que passou em 2ª discussão, 
e assim peço licença pra retirar a minha emenda. 

Consultado, o senado resolve affirmativamente. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sr. 

presidente, a duvida suscitada pelo honrado senador 
pela Bahia me parede ter sido solvida por S. Ex. 
mesmo. 

Tomei a palavra ao menos como prova de muita 
consideração ao honrado senador e ao nobre senador 
pelo Paraná, e para notificar o que por parte do Sr. 
presidente do conselho já foi declarado. 

O governo está de pleno accòrdo com as idéas 
aceitas pela commissão, que se bascou na informação 
transmittida pelo ministerio do imperio. 
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O governo considera a emenda que acaba de ser 
enviada pelo honrado senador da Bahia como 
substitutivo geral, e isto satisfaz perfeitamente. 

A duvida, por onde comecei a minha resposta ao 
honrado senador pela Bahia, consistiu em querer S. Ex. 
saber si, separado o serviço da irrigação do da limpeza, 
poderia dar isto logar a qualquer relutancia por parte do 
emprezario, e mesmo acarretar ao governo, e mesmo 
acarretar ao governo maior despeza. De modo algum; 
nem uma nem outra cousa ha a receitar, e na propria 
condição 25ª do contrato esta previsto o caso. 

O Sr. Junqueira: – Póde separar-me o serviço? 
Póde dar-se a um terceiro? 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Póde-
se, e o governo o fará segundo entender melhor. Póde 
elle proprio tomar a si este serviço, e quem sabe si será 
esta a hypothese que tenha de realizar-se? As obras da 
canalisação estão a terminar, e assim é muito natural 
que este serviço se faça muito melhor e mais 
commodamente per administração. Haverá nisto até 
uma economia, pois que a condição 25ª refere-se ás 
condições 30ª e 31ª do contrato. 

O serviço é municipal; e o governo, assim o 
considerando, não deixará de entender-se com a 
camara municipal. Por essa fórma, consultar-se-hão 
todos os interesses publicos, e não haverá mais 
objecção procedente contra o projecto tal como foi 
emendado. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, ficou 
a discussão encerrada por falta de numero para votar-
se . 

 
LIMITES ENTRE AS PROVINCIAS DO CEARÁ 

E DO PIAUHY 
 
Sequiu-se a discussão do parecer da commissão 

de redação sobre o officio da camara dos deputados, 
relativo á emenda que a mesma camara pretende fazer 
ao projecto de lei concernente aos limites entre as 
provincias do Ceará e Piauhy. 

Foi rejeitado o requerimento do Sr. João Alfredo 
para que o parecer fosse enviado á commissão de 
constituição, cuja discussão ficou adiada em 20 do 
corrente. 

O Sr. Jaguaribe, declarando respeitar o que o 
senado decidiu, muito embora nesta materia sinta que 
foi vencido, mas não convencido, diz que não trata mais 
agora da defesa dos interesses do Ceará, pelos quaes, 
como o senado é testemunha, envidou todos os 
possiveis esforços: o que tem por fim defender é as 
attribuições do senado, que se acham postergadas por 
esta quarta discussão do projecto, com flagrante 
violação da Constituição do Imperio contra as praticas 
até hoje constantemente seguidas. 

O orador já fallou sobre o parecer da illustrada 
commissão de redacção, á qual nenhuma accusação 
fez: não conhecia a honrada commissão e territorio e 
suppoz que aquillo sobre que deu parecer era uma 
parte do projecto que tratava simplesmente da comarca 
do Principe Imperial; e eis-ahi por que opinou que a 
introdução das palavras – nesta parte – não im-     
 

portava alteração do sentido. Mas a verdade é que o 
que hoje se pretende obter do senado é nada mais, 
nada menos, do que a declaração de que o senado não 
emendou o projeto vindo da outra camara. 

Emendou ou não o senado este projecto? Não 
ha quem o conteste; e entretanto exige-se do mesmo 
senado uma declaração em sentido contrario. 

Veio da outra camara um projecto desligando do 
Piauhy uma comarca para annexal-a ao Ceará, e 
tirando desta um termo para juntal-o ao Piauhy. Este 
projecto, porém, não se limitava a declarar que ficava a 
comarca do Principe Imperial, que pertence ao Piauhy, 
annexada ao Ceará; acrescentava que entre as duas 
provincias continuavam os limites anteriormente 
conhecidos. Isto foi pelo senado. Hoje pretende-se 
introduzir no projectos palavras restabelecendo as 
cousas como se projecto primitivo. Como admittir isso 
sem annullação do que deliberou o senado emendando 
o projecto? 

recapitula o orador os principaes argumentos 
com que já demonstrou que a emenda do senado dizia 
respeito a outro territorio que não a comarca do 
Principe Imperial. O ministerio do imperio, quando 
consultado sobre o assumpto, opinou que, em vez do 
projecto tal como viera da camara dos Srs. deputados , 
melhor fòra adoptar a divisão pela serra. A esta opinião 
encostou-se a honrada commissão de estatistica, 
declarando que assim haveria mais senso geographico 
e até fallou no rio Macambira, que não está na comarca 
do Principe Imperial. Não é, pois, admissivel sustentar-
se que só aos limites destra comarca se refere o 
projecto, e a nenhuma outra parte da serra. 

Tratava-se só da comarca do Principe Imperial, 
objecta a honrada commissão de redacção. E tambem 
do termo da Amarração, pode-se responder-lhe. Era 
materia connexa a delimitação das duas provincias, e 
tanto assim que a nobre commissão de estatistica 
estabeleceu como limite a serra do Ibiapaba. O 
pensamento do projecto emendado, não ha negal-o, é 
uma delimitação geral entre o Ceará e o Piauhy. 
Passava-se, é certo, pelo projecto, a comarca do 
Principe Imperial para o Ceará, mas subordinado isto 
ao pensamento do ministerio do imperio, segundo o 
qual a melhor divisão é a linha da serra que vai ter ao 
mar, sendo que a comarca do Principe Imperial não tem 
applicação o limite estabelecido pelas vertentes da 
serra. 

Tanto quiz a commissão de estatistica que a 
serra servisse de limite geral entre as duas provincias, 
que, havendo uma só interrupção na mesma serra, 
desceu a esta minuciosidade, assigualando aquella 
solução de continuidade na linha de limites: esta 
circumstancia manifesta bem qual a idéa da honrada 
commissão. 

O orador declara que, em toda a sua vida 
publica, nunca soffreu desgosto igual ao que lhe traz a 
passagem deste projecto. E' certo que se trata de uma 
divisão entre provincia e provincia, que afinal são 
ambas parte de um patria commum; mas é realmente 
doloroso que, informando um membro de qualquer 
corporação sobre assumpto que pessoalmente 
conhece- 
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não seja attendida a sua palavra, ao menos naquillo em 
que se devera suppôr-lhe conhecimento de causa! 

Felizmente levantaram-se na outra camara os 
representantes do Ceará, para satisfação de cujas 
reclamações appareceu o recurso de uma explicação no 
senado... Mas esta é o que se está vendo: – a declaração 
de que o projecto não sofreu emenda no senado! 

Como cearense, seria agradavel ao orador a 
annullação da emenda, porque, assim restabelecido o 
projecto primitivo, o Ceará não perderia os ferteis terrenos 
da serra grande. Pelo contrario, porém entende o orador 
que cumpre o seu dever pugnando para que vigore aquillo 
que o senado approvou. Não é mais do Ceará que se trata, 
mas das attribuições do senado. 

Pelo art. 58 da constituição do Imperio, quando o 
senado não adopta inteiramente um projecto vindo da 
outra camara, mas altera-o ou addicciona-lhe disposição, 
deve reenvial-o á camara dos deputados com uma formula 
estabelecida no mesmo artigo. No art.61 trata-se do caso 
em que a camara dos deputados não approvasse as 
emendas do senado, isto é, do modo de requerer e 
realizar-se a fusão. Vê-se, pois, que, por disposição 
costitucional, depois do senado haver approvado emenda 
a um projexto vindo da outra camara, não póde a questão 
voltar ao senado senão por meio de fusão. Logo, é 
irregular a discussão actual sobre materia já vencida no 
senado. 

Recorda o orador que, quando foi dada para ordem 
do dia a emenda que passou no senado, um honrado 
deputado pelo Ceará, o Sr. Viriato de Medeiros, levantou-
se mostrando quanto prejuizo ella acarretaria aos 
interesses do Ceará. Foi então que, promettida uma 
explicação, a camara dos Srs. deputados não duvidou 
votar o projeto, tal como fôra emendado no senado... 
E' que travara-se uma luta de subtileza, na qual cada um 
esperava levar a melhor. Entretanto o honrado senador 
pelo Piauhy em seu ultimo discurso mostrou-se indifferente 
a que o senado respondesse ou não á outra camara. Esta 
declaração do honrado senador, depois de haver 
conseguido que nessa camara fosse approvado o projecto 
não parece muito razoavel. 

Julga o orado haver demonstrado á luz da 
evidencia que o pedido feito pela câmara dos deputados é 
inadimissivel, porque importa com a annullação de uma 
votação legal do senado um precedente terrível e péssimo.

Passando a occupar-se de outros pontos, que 
foram suscitados no debate, refere-se em primeiro logar a 
uma declaração, feita na ultima sessão pelo nobre senador 
pelo Piauhy, de que a sua força provinha de sua 
probidade. Pareceu-lhe ver nessas palavras uma 
insinuação, que por sua parte não repelliria, porque ella 
não póde alcançar a nenhum membro do senado. 
Entende, entretanto, que, uma vez por todas, é necessário 
afastar a possibilidade de taes insinuações no recinto do 
senado. 

Quer arredar a questão do terreno pessoal para a 
elevar á altura dos princípios. A Constituição diz 
claramente que os requisitos para se ser senador 
consistem nas virtudes e no saber, e com effeito as carta 
imperiaes trazem essas 

palavras. Portanto, deve assentar-se que todos no senado 
são probos ; e assim ninguém póde dizer – a minha 
probidade é a minha força. 

Illude-se o nobre senador, si assim o julga; a sua 
força vem só do governo, e é a este que o orador censura 
peloauxilio que por todos os modos lhe tem prestado nesta 
questão. E’ ao governo, que, para augmentar a força do 
nobre senador, aproveita todas as vagas possíveis, e 
aproveitará algumas que ainda tenham de vir, para dar os 
logares a pessoas conjunctas do nobre senador. 

O culpado disto não é o nobre senador, é a penas o 
governo, que faz os favores infringindo a lei. Foi assim 
que, prohibindo a legislação que o deputado receba cargos 
públicos, hove sofreguidão em nomear pessoa conjuncta 
do nobre senador, sem que ao menos lhe pudesse 
aproveitar o principio que se invocava para outro deputado, 
porque seria um sophisma, visto ter sido reeleito sem 
solução de continuidade. E’ assim também que já se falla 
em outra vaga nova, que será preenchida por parente do 
nobre senador. A força de S. Ex. não provém, pois, da sua 
probidade, mas daquelles que são responsáveis por todos 
esses factos. 

Chega á parte mais desagradável do seu discurso. 
Disse no principio que sobre o negocio do projecto tem 
havido mysterios, cousas inauditas, como é, por exemplo, 
a emenda que se discute. E’ o que vai mostrar agora, 
revelando as irregularidades que se tem dado, sem que 
todavia queira molestar a pessoa alguma. Crê em todos 
boa fé, mas a verdade é que as irregularidades formigam ; 
e, si não há mysterio, é preciso então convir que há muitas 
coincidências difficeis de explicar, si alguma mão não 
procura dirigir taes acontecimentos. 

Tinha o orador ainda um recurso para impugnar o 
projecto por occasião de se discutir a sua redacção. Por 
esse intuito todos os dias veiu ao senado com inexcedível 
pontualidade, esperando que essa redacção 
appareccesse. O projecto foi approvado em 16 de Julho. 
No dia 21 o orador chegou ao senado tão sedo como 
cosumava, e então foi informado de que a redacção se lêra 
e fora approvada. Ficou contrariado, mas resignou-se. 

Não faz censura á mesa, mas podem dar-se 
equívocos, como ainda há pouco se deu um, de que o Sr. 
secretario foi o primeiro a informar ao senado, reparando-
se depois a falta. A mesa não teve a menor culpa nesse 
acto de sorpresa. 

O parecer, segundo está informado, foi enviado á 
mesa lido e votado. 

Ainda há, porém, mais : até o próprio orador nesse 
negocio se acha também mystificado, pois, tendo nesse 
dia chegado mais tarde ao senado, encontrou o seu nome 
na lista como um dos que mais cedo chegaram. Não 
affirma que nisso houvesse propósito, mas certamente 
houve confusão. O facto é que chegou tarde nesse dia, e 
que, não estando na casa, foi votado o parecer da 
commissão de redacção. 

Desce ainda a outra analyse, para mostrar como 
houve irregularidade no modo por que as cousas se 
passaram. 

Lê o art. 63 do regimento, sustentando que por sua 
doutrina, combinada com a de outros ar-
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tigos, as radacções são pareceres de commissões, e como 
taes devem ficar sobre a mesa para serem dadas para 
ordem do dia; único meio de se evitar sorprezas, como 
aquella de que o orador foi victima. 

Ainda não viu que alguém demonstrasse que 
redacção não é um parecer de commissão. E si o 
regimento dispõe que todos os pareceres sejam dados 
para ordem do dia, foi irregular o acto de submetter aquelle 
de que se trata á approvação sem essa formalidade, 
dando assim logar á sorpreza de um membro da casa. 

Recorda que, ainda há poucos dias o nobre 
senador por Goyaz, ouvindo ler uma redacção que ia ser 
posta a votos, pediu que esta fosse impressa, e assim se 
cumprisse o regimento. 

Si nos corpos legislativos houvesse meios de 
annullar actos uma vez approvados, como o poder judicial 
nullifica os processos em que se não tenham dado as 
formalidades legaes, o orador estaria em plena direito 
desde que se preteriam solemnidades indispensáveis. 

Prosseguindo nesta ordem de idéas, diz que houve 
ainda neste negocio outra mystificação no facto de se não 
ter impresso a redacção nem antes, nem depois de 
approvada, nem em avulso, nem no Diário official . Assim, 
para poder ter della conhecimento, foi preciso exigir uma 
cópia na secretaria. 

Em todos esses factos, pois, o orador vê uma mão 
poderosa, e por isso ainda hoje se recusa que o negocio 
vá á commissão competente. 

O orador nunca quis dar á questão caracter político, 
por lhe parecer que negócios dessa ordem só deviam ser 
resolvidos pela consciência de cada um ; mas tem 
observado que, emquanto do lado conservador um ou 
outro votou pelo proecto, pelo outro lado é o governo que 
tem pesado na balança. Neste ponto recorda as palavras 
do nobre senador por Pernambuco, quando na ultima 
sessão se referiu a certas pretenções políticas, e 
acrescenta que com effeito o collegio do Príncipe Imperial 
começava a incommodar o Piauhy, deixando assim de ser 
um sacrifício a cedencia desse território ao Ceará. 

Depois de explicar os fundamentos de um aparte 
com que apoiou a allusão feita pelo nobre senador por 
Pernambuco, e de contestar outro aparte, dado então pelo 
nobre senador pelo Piauhy,em contestação ás palavras do 
orador, volta a questão do regimento sobre a publicação 
dos pareceres, lendo alguns paragraphos do art. 69 em 
apoio de sua doutrina. 

Entretanto no recinto o nobre ministro da Justiça, o 
orador repete a accusação que fizera ao governo pelo 
grande poder, que tem dispensado ao nobre senador pelo 
Piauhy nos negócios de sua província. Assim, censura a 
nomeação de um juiz de direito para o exercício de um 
cargo provincial, facto de que já em outra occasiao se 
occupou, e que é único, chamando para elle a especial 
attenção do nobre ministro. Quando se occupou do 
assumpto ninguém lhe respondeu. Desculpou então o 
nobre ministro do império, porque, desejando S. Ex. que se 
encerrasse o debate,  não respondeu ao orador, que foi o 
ultimo a occupar a tribuna ; mas esperou que algum dos 
collegas do nobre mi- 

nistro que tem assento no senado aproveitasse a primeira 
occasião para explicar esse facto. 

E’ certo que  há factos tão escandalosos, que, não 
havendo forças para os desfazer, e sendo vallorosos os 
padrinhos, que se procura é não os discutir, para se lhes 
não dar maior publicidade. Narra o orador um facto 
occorrido em sua província há muitos annos, que confirma 
a sua asserção. No caso presente o silencio é também um 
grande recurso. 

Refere o orador em seguida algumas das 
circumstancias extraordinárias que ob initio tem 
acompanhado a questão que se debate, indo até á origem 
dessa pretensão do Piauhy, que data der mais de 50 
annos. Mostra como foi depois da sécca de 1825 que se 
chegou a concordar em desannexar a Amarração do 
Ceará, assim como agora depois da grande calamidade, e 
quando no senado faltam três dos representantes da sua 
província. 

Voltando ao projecto, mostra como a emenda do 
senado foi contraria ao disposto nos arts. 1.º e 2.º 
conforme veiu da câmara dos deputados, sustentando que 
o que hoje se quer com a nova reacção é restabelecer o 
que então se emendou. E’ uma contradicção que não fica 
bem ao senado, e com ella não deve cahir por sua 
dignidade, por sua honra. 

Pede o orador que lhe desculpem esta liberdade, 
porque, defendendo o senado, defende o primeiro baluarte 
das liberdades publicas, o santuário em que se alimenta o 
fogo sagrado do patriotismo, e que é constituído pelas 
duas casas do parlamento. 

Prosegue ainda o orador em largas considerações 
para mostrar qual fora o pensamento do senado votando a 
emenda, e qual é o sentido do que hoje se propõe como 
simples questão de redacção. O que passou pela emenda 
é cousa muito differente do que estava no projecto 
primitivo ; é isso o que se quer agora arrancar do senado 
por meio de uma subtileza, de uma estupenda 
mystificação. 

Concluindo, cita um pensamento do Visconde de 
Araguaya para fazer sentir a cautela e a previdência com 
que devem proceder corporações como o senado, ao qual 
se honra de pertencer. 

 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
 
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia 23 : 
 
Votação da matéria cuja discussão ficou encerrada. 
Continuação da discussão do parecer relativo ao 

officio do 1.º secretario da câmara dos deputados, sobre a 
emenda que a mesma câmara pretende fazer ao projecto 
de lei concernente aos limites entre as províncias do Ceará 
e Piauhy. 

2.ª discussão da proposição da câmara dos 
deputados, n. 221, de 1889, determinando que as 
companhias ou sociedades anonymas, qualquer que seja o 
fim, ou objecto a que se destinarem, podem estabelecer-se 
sem autorização do governo (não excedendo das duas 
horas). 
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( ás 2 horas ou antes ) 

 
 
3.ª discussão da proposta do poder executivo, 

fixando as despezas do ministro da fazenda para o 
exercício de 1881 – 1882. 

E as outras matérias já designadas, a saber : 
2.ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 

dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado em sua vida não se suspendem. 

Continuação da 2.ª discussão da proposição da 
mesma câmara n. 76, do dito anno, autorizando o governo 
a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, 
cirurgião do exercito, professor da escola militar da corte. 

2.ª dita da proposição da mesma câmara n. 261, de 
1879, autorizando o governo a conceder insenção de 
direitos de importação ao material destinado á companhia 
fluvial do Piauhy. 

2.ª dita da proposição da mesma câmara n. 90, do 
corrente anno, equiparado os vencimentos dos 
empregados e operários do laboratório pyrothechnico do 
Campinho aos de igual categria do arsenal de guerra da 
corte. 

3.ª dita da proposição da mesma câmara n.137, de 
1879, determinando que os engenheiros civis, geographos, 
os agrimensores e os bacharéis em mathematicas não 
poderão tomar posse de emprego ou commissão de 
nomeação do governo sem apresentar seus títulos ou 
cartas de habilitação scientifica. 

2.ª dita da proposição da mesma câmara n. 84, do 
corrente anno, declarando que compete a Cândida 
Thereza França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente ás quartas partes com que seu finado pai 
foi reformado. 

 
Acrescendo : 
 
3.ª dita da proposição da mesma câmara, n. 49, do 

corrente anno, autorizando o governo a conceder licença 
ao juiz de direito do Maranhão, bacharel Joaquim da Costa 
Barradas. 

2.ª dita da proposição da mesma câmara, n. 231, de 
1879, autorizando o governo a mandar contar ao capitão-
tenente Napoleão João Baptista Level, como tempo de 
serviço, para os devidos effeitos, o em que esteve na 
Europa fiscalisando as construcções das fragatas D. 
Affonso e Amazonas. 

2.ª dita da de n. 10, do corrente anno, determinando 
que a resolução da assembléa legislativa da província de 
S. Paulo, que eleva a 20 annos o prazo da garantia de 
juros de 7 %, concedida por outra lei pela mesma 
assembléa, está no caso de ser sanccionada. 

 
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 
 
__________________ 

 
91.ª SESSÃO 

 
Em 23 de Setembro de 1880 

 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

 
SUMMARIO. – Expediente. – Parecer da 

commissão do orçamento sobre um credito supplementar 
para pagamento de serviços da Amazon Stuam 
Navegation Company, Limited. – Redacção da emenda do 
senado sobre um credito supplementar ao ministério da 
Justiça. – Negócios da Bahia. Discurso do Sr. Dantas. 
Approvação do requerimento do Sr. Junqueira. – Limpeza 
e irrigação da cidade. Approvação da emenda substitutiva 
do Sr. Junqueira. – Limites entre as províncias do Ceará e 
do Piauhy. Discursos dos Srs. Dias de Carvalho e Mendes 
de Almeida. Approvação da redacção. – Sociedades 
anonymas. Discursos dos Srs. Mendes de Almeida e 
Correia. – Orçamento geral da despeza, Discursos dos 
Srs. Affonso Celso e Ribeiro da Luz. Emendas additivas da 
commissão. 

 
A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 26 Srs. Senadores, a saber : 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Barão de Manmanguape, Visconde de Abate, José 
Bonifácio, Barão de Cotegipe, Ribeiro da Luz, Junqueira, 
Affonso Celso, Jaguaribe, Barros Barreto, Lafayette, 
Correia, Visconde de Bom Retiro, Leão Velloso, Luiz 
Carlos, Cunha e Figueiredo, Fausto de Aguiar, Paranaguá, 
Barão de Maroim, Christiano Ottoni, Visconde de Muritiba, 
Leitão da Cunha, Paes de Mendonça e Uchoa Cavalcanti. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Diniz, Nunes Gonçalves, Chichorro, Barão da 
Laguna, Barão de Souza Queiroz, Octaviano, Silveira 
Lobo, Silveira Martins, Sinimbú, Godoy, Fernandes da 
Cunha, Silveira da Motta, Vieira da Silva e Visconde do Rio 
Branco. 

O Sr. 1.º SECRETARIO deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios : 
Do ministério do império, de 22 do corrente mez, 

remettendo, em satisfação á requisição desta câmara, as 
relações dos actos do poder executivo expedidos por 
aquelle ministério, desde 7 até 28 de Maio ultimo. – A 
quem fez a requisição, devolvendo á mesa depois de 
examinado.  

Do mesmo ministério, e de igual data, remettendo 
cópia das actas da eleição de eleitores especiaes a que se 
procedeu na freguezia do Carmo da Bagagem, província 
de Minas Geraes.– A’ commissão de costituição. 

Do ministério da Justiça, de 20 do mesmo mez, 
remettendo, em additamento, cópia dos officios dos 
presidentes das províncias de Minas Geraes e Rio de 
Janeiro, informando que foi demittido o subdelegado do 
districto da Soledade, termo de Itajubá ; e sobre o 
attentado de que foi victima o juiz de direito da comarca de 
Cabo-Frio. – A quem fez a requisição, devolvendo á mesa 
depois de examinado. 

Do 1.º secretario da câmara dos deputados, 
communicando que a mesma câmara adoptou e vai dirigir 
á sancção imperial a resolução da 
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ssembléa geral, relativa á indemnização ao editor das 
memórias mathematicas do Dr. Joaquim Gomes de Souza. 
– inteirado. 

Três do presidente da província do Rio Grande do 
Sul, transmittindo authenticas da eleição a que se 
procedeu nos collegios eleitoraes de S. Gabriel, Pelotas, 
Soledade, Porto Alegre, S.Leopoldo, Santo Antonio da 
Patrulha, Conceição do Arroio, S. Jeronymo, Taquary, 
Encruzilhada, Cachoeira, Santa Maria da Bocca do Monte, 
Passo Fundo, Cruz Alta, S. Borja, Itaquy, Alegrete, 
Sant’Anna do Livramento, Bagé, Cangussú, Janguarão, 
Santa Victoria do Palmar e Rio Grande, e das actas das 
eleições da parochia de  S. João Baptista do Quarahy. – A’ 
commissão de constituição. 

O Sr. 3.º secretario leu o seguinte 
 

Parecer 
 
« Sob n. 98, enviou a câmara dos deputados com 

emendas a proposta do poder executivo abrindo um 
credito supplementar de 96:000$ á verba 19 do art. 7 da lei 
n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, para occorrer ao 
pagamento dos serviços executados pela – Amason Stean 
Navigation Company, Limited – em cumprimento dos 
contratos autorizados pelos decretos ns. 3898 de 22 de 
Junho de 1867 e 5575 de 21 de Março de 1874. 

« A commissão, reconhecendo que com effeito na 
lei vigente foi contemplada essa quantia na verba – 
Subvenção ás companhias de navegação – por ter sido 
omittida nas tabellas explicativas que acompanharam a 
proposta do orçamento para 1879 – 1880, nada tem a 
oppôr á concessão deste credito. 

« Entre as emendas da câmara há um artigo 
additivo abrindo ao governo mais um credito supplementar 
na importância de 25:000$ para a rubrica 11 do referido 
artigo da lei do orçamento vigente, para ocorrer á despeza 
proveniente do augumento de mais 200 combustores da 
illuminação publica, sobre o que não tem a commissão 
esclarecimento algum ; acredita, porém, que a câmara 
cedeu á necessidade reconhecida de estender-se a 
illuminação á ruas que estão privadas desse beneficio no 
centro da cidade. 

« E’, pois, a commissão do parecer que seja 
approvada a proposta do poder executivo com as emendas 
da câmara dos deputados. 

« Sala das commissões do senado, 23 de Setembro 
de 1880. –Barão de Cotegipe. – Barros Barreto. – Ribeiro 
da Luz. – Leitão da Cunha. – Diogo Velho. » 

Ficou sobre a mesa para ser tomada em 
consideração com a proposição a que se refere indo 
entretanto a imprimir. 

Tendo comparecido mais os Srs. João 
Alfredo,Dantas, Mendes de Almeida e Teixeira Junior, o Sr. 
Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Conde de Baependy, Barão de Pirapama, Visconde de 
Pelotas, Diogo Velho, Saraiva, Visconde de Nictheroy, 
Antão e Carrão. 

Foi lida, posta em discussão e approvada, a 
seguinte 

 
Redacção 

 
« Emenda do senado á proposição do poder 

executivo, approvada pela câmara dos deputados, abrindo 
ao governo, pelo ministério da justiça, um credito 
supplementar da quantia de 218:460$535, para ser 
applicada a supprir a deficiencia resultante do excesso de 
despeza nas verbas – Guarda urbana, Casa de detenção. 
Asylo de mendigos e Presídio de Fernando de Noronha. 

Ao art. 1.º, em vez de 218:460$533, diga-se 
253:535$785. 

Guarda Urbana. – Em vez de 52:978$750, diga-se 
87:024$000. 

Casa de Detenção e Asylo de mendigos. – Em vez 
de 14:08$697, diga-se14:738$697. 

Ao art. 2.º, acrescente-se – E na deficiência de 
sobras – na respectiva receita, o governo fica autorizado 
para fazer as operações de credito necessárias. – Bom 
Retiro. – Fausto de Aguiar. 

 
NEGOCIOS DA BAHIA 

 
O SR. JUNQUEIRA:  – Tenho de mandar á mesa 

um requerimento, que se subdivide em três partes. 
As duas primeiras referem-se a assumptos do 

ministério da justiça, e a ultima do ministério do império. 
No termo dos Lenções, Sr. presidente, na província 

da Bahia, nesta situação tem-se levantado muitos 
processos contra cidadãos prestantes, entre outros contra 
o coronel Antonio Gomes Calmon, a quem se quer arredar 
das lutas políticas, porque se teme a grande influencia e 
popularidade que tem este prestimoso cidadão. 

Por isso engendraram-se alguns processos pelo 
facto de ter o referido coronel feito matricular, em seu 
nome, escravos que aliás lhe pertenciam ; que estavam 
penhorados na occasião, mas pendentes embargos 
interpostos pelo mesmo coronel, embargos de nullidade. 
Já se vê, portanto, que esses processos não tinham uma 
base jurídica; entretanto elles perduram porque o que se 
quer é conservar aquelle cidadão em uma posição precária 
para que não possa apparecer nas eleições em que 
sempre se tem apresentado, sendo acompanhado pela 
maioria dos habitantes daquelle termo. Chamo, portanto, a 
attenção do nobre ministro da justiça sobre este facto. 

Sei que S. Ex. deseja illustrar sua administração, e, 
portanto, há de dar as providencias no sentido de 
cessarem esses acintosos procedimentos. 

Há um outro facto relativo a esse município para o 
qual também peço a attenção de S. Ex. 
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o juiz municipal foi processado pelo juiz de direito, foi 
pronunciado; essa pronuncia foi confirmada pelo 
tribunal da relação. Os autos foram devolvidos da 
secretaria desse tribunal para o juizo de direito da 
comarca dos Lençóes; porém informam-me que estão 
em mãos do agente do correio da cidade dos Lençóes 
ha bastante tempo. Esse agente conserva os autos em 
seu poder, não faz entrega delles ao juiz de direito, o 
Sr. Dr. Pacheco, porque temem os amigos do juiz 
municipal que a sentença definitiva do juiz de direito 
possa ser contraria a esse juiz municipal. 

Eu nada affirmo nem nego, quanto á 
culpabilidade do juiz municipal: o que quero é o 
cumprimento da lei. 

Mas note o senado: ha um agente do correio 
interpondo-se entre o tribunal da relação e o juiz de 
direito da comarca e impedindo que a justiça siga o seu 
caminho! 

O Sr. Barão de Cotegipe dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – E’ o que se diz; é preciso 

averiguar. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Está 

esperando que o juiz de direito seja removido... 
O SR. JUNQUEIRA: – Tem razão o nobre 

senador. Está, dizem, esperando que o Dr. Pacheco 
seja removido da comarca dos Lençóes, para que o 
agente do correio daquella cidade se digne de fazer 
entrega dos autos ao novo juiz de direito. 

Eis aqui mais uma belleza dos agentes de 
correio. 

O outro assumpto é relativo a um facto 
importante que se passou na cidade da Cachoeira ha 
poucos dias. Tratava-se da apuração de votos para 
eleição de vereadores e juizes de paz. Apresentou-se, 
creio que antes da hora marcada um 7º vereador, 
acompanhado de alguns supplentes. Nessa occasião 
compareceu o 2º vereador, major Matta Pinto, para 
assumir a presidencia, como lhe competia, e 
acompanhado por cinco vereadores, formando por 
consequencia a maioria. O 7º vereador, que tinha-se 
apressado em querer presidir o acto, acompanhado de 
supplentes, não quiz ceder o logar ao major Matta 
Pinto, de modo que realmente esbulhou-o do direito que 
elle tinha de presidir a camara e fazer apuração dos 
votos. Nestas circumstancias o major Matta Pinto dirigiu 
um telegramma ao presidente da provincia da Bahia 
relatando o facto. O presidente respondeu que, com 
effeito, competia a elle major Matta Pinto, como 2º 
vereador, visto que o 1º estava impedido, assumir a 
presidencia da camara e proceder á apuração dos 
votos. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O 1º 
tinha fallecido. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas o acto da presidencia 
não foi completo, porque devia ser acompanhado de 
um outro telegramma ou officio dirigido ao 7º vereador 
para que deixasse de querer ser presidente da camara. 
Por falta desta providencia o 7º vereador não quiz 
entregar a direcção dessa sessão, em que devia-se 
apurar os votos, ao major Matta Pinto, de maneira que 
o 7º vereador e os seus companheiros supplentes, 
levaram a melhor; isto é, 

fizeram uma apuração, e o major Matta Pinto, creio, 
tambem fez outra. De modo que ha uma duplicata de 
camara municipal, porque o governo não assumiu o 
papel que devia e era interpor sua autoridade para que 
aquelle 7º vereador não insistisse e esbulhasse o 2º, 
que era o competente. Portanto, pergunto aos nobres 
ministros si sabem alguma cousa a este respeito. Os 
jornaes da provincia da Bahia têm discutido esta 
materia, e ella me parece grave, porque trata-se de 
garantir o voto popular. Por esta maneira temos duas 
camaras municipaes, isto é, o partido conservador 
obteve a maioria na eleição municipal, e por esta fórma 
quer-se dar diplomas de vereadores a liberaes que não 
têm a maioria de votos. 

Finalmente, o presidente da provincia, 
respondendo a uma representação do major Matta 
Pinto, declarou que recorresse ao poder judiciario! 

Mas V. Ex. comprehende, Sr. presidente, que 
esta resposta poderá ser o consecutorio do acto do 
presidente da provincia, mas que revela o proposito de 
esbulhar os adversarios de um direito sagrado que lhes 
veiu do voto popular. Na occasião competente o 
presidente tinha toda autoridade de intervir e determinar 
que um vereador incompetente não presidisse a 
camara. No entretanto S. Ex., illudido e levado pela 
pressão de pseude-amigos, deixou que o facto se 
realizasse, e depois mandou que fosse o negocio para 
o poder judiciario. 

Talvez que os nobres ministros tenham obtido 
algumas informações daquella provincia sobre este 
facto. 

Vou mandar á mesa o meu requerimento, 
provocando a vinda á esta casa de semelhantes 
informações. 

E’ lido, approvado e posto em discussão o 
seguinte 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeiro que, pelo ministerio da justiça, se 

peçam ao governo informações acerca dos processos 
instaurados contra o coronel Antonio Gomes Calmon, 
residente na cidade dos Lençóes, na provincia da 
Bahia, por haver matriculado em seu nome os escravos 
que lhe pertenciam, e que estavam penhorados, e 
pendentes embargos de nullidade apresentados pelo 
referido coronel. 

E mais: 
Acerca da demora no julgamento do processo 

instaurado pelo Dr. juiz de direito da comarca dos 
Lençóes, contra o Dr. juiz municipal do termo deste 
nome. 

Outrosim: 
Pelo ministerio do imperio, cópia das 

communicações da presidencia da provincia da Bahia 
sobre o modo irregular por que foi feita a apuração dos 
votos da recente eleição para vereadores do municipio 
da Cachoeira na mesma provincia. – Junqueira.» 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não 
tenho por fim oppor-me ao requerimento do honrado 
senador pela Bahia. Voto por elle 
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afim de que sobre cada um dos factos de que S. Ex. se 
occupou venham informações completas. 

Devo, porém, dizer muito succintamente que o 
coronel Calmon, desde a mudança da situação politica, 
acha-se nos Lençóes, e sua pessoa tem sido 
respeitada. 

O SR. JUNQUEIRA: – Foi até sitiado em casa 
por muitos dias. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não é 
assim; nos primeiros dias da ascensão desta situação 
politica, as paixões partidarias, como era inevitavel 
naquelle ponto, theatro de scenas de triste recordação, 
levantaram-se: mas o que é certo é que nem mesmo 
então a pessoa do coronel Calmon soffreu cousa 
alguma. D’ahi por diante, com as providencias 
adoptadas pelas autoridades locaes, pelo presidente da 
provincia e recommendações do governo imperial, os 
negocios tomaram um caminho todo de calma e 
respeito aos direitos desse cidadão. 

Si elle tem soffrido processos, lembrarei ao nobre 
senador que a melhor garantia contra as injustiças que 
por esses processos se lhe queiram fazer está no juiz 
de direito da comarca, que não é suspeito, por suas 
idéas politicas, ao honrado senador e ao proprio coronel 
Calmon, de quem é amigo particular. 

Entretanto, asseguro ao nobre senador que fez o 
favor de declarar que acredita na intenção que nutro 
inabalavel de, até onde me fôr possivel, garantir, sem 
distincção de partidos, a cada um o seu direito, 
adoptando todas as medidas para que cessem as 
perseguições politicas, asseguro, digo, que me 
informarei sobre o facto de que S. Ex. se occupou hoje, 
para providenciar ainda com mais energia, si 
necessario fôr, em ordem a que o coronel Calmon nada 
soffra em seus direitos e em sua pessoa. 

O facto de estar demorado pelo agente do 
correio (é outro ponto de que o honrado senador 
tratou), o processo relativo ao juiz municipal do termo 
dos Lençóes é grave. 

Deus nos livre que, por um manejo desta ordem, 
um agente do correio possa ter mão no andamento 
regular da administração da justiça. 

Procurarei immediatamente informar-me para 
tomar as providencias que o caso reclama, afim de que 
o processo siga seus termos e produzam os devidos 
effeitos as decisões nelle proferidas. 

E V. Ex. me permittirá que, fallando em agentes 
do correio, muito de passagem declare que sobre esse 
de que tratou o nobre senador, si fôr verdadeiro o facto, 
tomar-se-ha a mesma providencia, que foi por motivo 
diverso applicada ao agente do correio de Alagoinhas, 
que a esta hora deverá estar exonerado, porque, 
segundo a resposta que tive do presidente da provincia, 
da Bahia, verificou-se que elle assignava seu nome, 
porém, mal, e mal escrevia tudo. Embora não haja uma 
disposição expressa na lei, prohibindo que individuos 
nessas condições exerçam taes cargos, todavia me 
parece que realmente um analphabeto ou quasi 
analphabeto não os deve exercer. 

Quanto ao facto tambem consignado no 
requerimento do nobre senador, relativo á apu- 

ração da eleição municipal da Cachoeira, o que posso 
dizer é que delle tive conhecimento. 

Sei que têm sido discutidos esses factos pela 
imprensa na Bahia pró e contra. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – E feitas diversas 
apreciações. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – ...e 
elles têm sido apreciados por differentes modos. O 
presidente da provincia, segundo mesmo referiu o 
nobre senador, deu uma decisão, que até onde, pelo 
conhecimento que tenho desse negocio, posso julgar, 
foi a que devia dar; isto é, mandar que entrasse como 
presidente da camara, em logar do finado Dr. Navarro, 
o Sr. major João da Matta Pinto. Levantou-se um 
conflicto de que resultou, segundo me consta, duas 
apurações. Nada mais sei d’ahi em diante. 

Vou, pois, informar-me do presidente da 
provincia, pedindo esclarecimentos completos e tral-os-
hei ao conhecimento do honrado senador pela Bahia. 

A intervenção do presidente da provincia hoje 
nesta materia está muito limitada depois da lei ultima 
eleitoral. Si elle fosse além do que deveria ir, a censura 
caberia. 

Em todo o caso, esperemos completas 
informações. 

Findo o debate, foi approvado o requerimento do 
Sr. Junqueira. 

 
ORDEM DO DIA 

 
LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA CIDADE 

 
Votou-se approvada a emenda substitutiva do Sr. 

Junqueira, á proposição da camara dos deputados, que 
autoriza o governo a firmar definitivamente o contrato 
para irrigação e limpeza da cidade. 

Foi a proposição assim emendada, adoptada 
para ser remettida á outra camara, indo antes á 
commissão de redacção. 

 
LIMITES ENTRE AS PROVINCIAS DO CEARÁ E DO 

PIAUHY 
 
Continuou a discussão do parecer da commissão 

de redacção, sobre o officio do 1º secretario da camara 
dos deputados, relativo á emenda que a mesma  
commissão pretende fazer ao projecto de lei 
concernente aos limites entre as provincias do Ceará e 
Piauhy. 

O SR. DIAS DE CARVALHO (1º secretario): – 
Sr. presidente, senti que na sessão de hontem não me 
fosse dado responder a algumas proposições do nobre 
senador pela provincia do Ceará. 

Não desejava, pela minha parte, prolongar um 
debate que já tem sido demasiadamente longo; mas 
não podia dispensar-me de dizer algumas palavras em 
resposta ás gravissimas accusações que o nobre 
senador fez á mesa, á commissão de redacção e talvez 
mesmo ao proprio senado. 

O SR. JAGUARIBE: – Não apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não pretendo 

apanhar a luva que o nobre senador lançou a um 
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de nossos collegas, que estava ausente da casa, e foi 
tratado contra os preceitos do nosso regimento. 

O SR. JAGUARIBE: – Quem é esse? 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Ainda menos me 

constituirei paladino dos nobres ministros, que têm 
assento nesta casa, para defendel-os da arguição que o 
nobre senador lhes dirigiu, de terem intervindo 
indebitamente na approvação da proposição e desta 
redacção, que o nobre senador chamou-manejo. 

Menos ainda pretendo emmaranhar-me nas 
cordas da Amarração, porque, si não tomei parte na 
discussão em tempo proprio, de certo não o farei hoje 
infringindo o preceito do regimento. 

Limitar-me-hei portanto ao ponto principal, que 
tive em vista quando hontem pedi a palavra. 

Senhores, as pessoas que ouviram com attenção 
o nobre senador pela provincia do Ceará reconheceram 
sem duvida que S. Ex. articulou as mais graves 
imputações á mesa ou á commissão de redacção. 
Embora o nobre senador tivesse resalvado as intenções 
de uma e outra, seguramente que isto não basta, 
porque suas palavras foram ouvidas por todos, e a 
resalva não póde destruir o sentido proprio e o alcance 
das proposições que S. Ex. enunciou. 

O SR. JAGUARIBE: – Não me referi a pessoas, 
referi-me a factos, estes são constantes. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Mas, esses 
factos foram praticados por pessoas, não são entidades 
absolutas, alguem os praticou; e si existem como o 
nobre senador aqui denunciou, é incontestavel que por 
elles devem responder aquelles que os praticaram. E’ 
precisamente esta a questão que nos convem elucidar, 
para mostrar ao senado que o nobre senado foi, além 
de injusto, pouco exacto em algumas de suas 
proposições. 

Procurarei exprimir-me com toda a calma, porque 
nenhuma paixão me domina neste negocio, e de certo 
não tomaria o tempo precioso do senado, occupando-
me do assumpto, si não me tivesse julgado effendido 
como membro da mesa por proposições do nobre 
senador. 

S. Ex. disse-nos hontem que se tinham 
empregado meios engenhosos, e que o governo tinha 
influido poderosamente na passagem desta preposição.

Ora, estas proposições, que aliás não foram 
demonstradas pelo nobre senador, não contêm 
porventura uma grave acusação? E si o nobre senador 
reconheceu que se tinha empregado taes meios 
engenhosos, não devia prescindir de declarar quaes 
elles foram. 

Embora porém o nobre senador não o fizesse, 
de suas palavras se collige que elles foram praticados; 
e é pelo exame de suas proposições, que pretendo 
achar a prova de que S. Ex. não teve razão. 

O nobre senador, no correr de seu discurso, 
disse-nos que a redacção do projecto, relativo á 
Amarração, tinha passado nesta casa por sorpreza, que 
se tinham empregado meios pouco regulares, e citou o 
facto de que, empenhando-se S. Ex. com todo o affinco 
em obstar, 

quando coubesse em suas forças, á passagem do 
projecto, havia procurado estar presente a todas as 
sessões, afim de poder ainda na discussão da redacção 
impedir que o mesmo projecto se convertesse em lei. 

Em primeiro logar, não teve razão o nobre 
senador quando censurou a mesa por ter dado a 
redacção para discutir-se sem que houvesse sido 
impressa. 

Foi este o primeiro engano do nobre senador. 
O SR. JAGUARIBE: – Então é preciso confessar 

que a sua secretaria é que está enganada, porque a 
ella pedi o impresso e disseram que não havia; em 
consequencia deram-me uma cópia. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Eu peço ao 
nobre senador a mesma benevolencia com que o ouvi 
hontem. Só lhe dei um aparte, dizendo que si suas 
palavras se referiam á mesa, era summamente injusto. 
Não perturbei o nobre senador e não costumo perturbar 
a ninguem. Tenho hoje pouco habito da tribuna, porque 
me sinto cansado. Desejo, pois, que  me permittam 
seguir, sem interrupção, o fio do meu discurso, até para 
não ser demasiadamente prolixo e não enfastiar 
aquelles senhores que me ouvem. 

Aqui está a acta do senado do dia 20 de Julho, 
publicada no Diario Official de 21 do mesmo mez. Neste 
Diario acham-se insertas as duas redacções que a 
commissão apresentou nesse dia, uma a respeito da 
proposição da camara dos deputados, relativa á Sra. D. 
Maria de Brito sanches, e a outra sobre o projecto da 
Amarração. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas está impressa 
integralmente, ou é simples referencia? 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – O que se 
imprime é a redacção, o que se sujeita á approvação do 
senado é sómente a emenda approvada. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas está a redacção 
integral? 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sem duvida. 
O SR. JAGUARIBE: – Os officiaes da secretaria 

disseram que não havia... 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não tenho que 

indagar do que disseram ao nobre senador os officiaes 
da secretaria: devo referir-me aos documentos officiaes 
publicados e que o nobre senador poderia facilmente 
consultar para ver d’onde provinha o engano. 

Portanto, no dia 21 de Julho publicou-se a 
redacção do projecto da Amarração e declarou-se que 
ella tinha sido apresentada, discutida e approvada no 
dia 20. 

Como, portanto, diz o nobre senador que não lhe 
constou que se publicasse, nem se publicou de modo 
algum?! 

Como queria o nobre senador que de outro modo 
se publicasse, si é esse o estylo, desde que ha o Diario 
Official? 

O SR. JAGUARIBE: – O que o regimento manda 
é que se publique em avulso. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não é assim; o 
nobre senador é que pretende crear esse direito novo 
sem ter para isto autoridade. 

O SR. JAGUARIBE: – Então revoguem o 
regimento; eu li hontem a disposição. 
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O SR. DIAS DE CARVALHO: – O que o 
regimento determina é que as redacções sejam 
apresentadas na mesa, e, segundo o estylo constante, 
entram logo em discussão e são votadas. E não sei 
mesmo si sobre ellas se póde estabelecer larga 
discussão, porquanto diz o regimento (lê): 

«Art. 86. Redigido o decreto, poderá na leitura 
supprimir-se, ou substituir-se um ou outro termo da 
dicção, mas nunca artigo, ou parte delle nem se 
admittirá ao senador fallar mais de uma, vez. Si porém 
o decreto fôr taxado de involver absurdo, contradicção 
de artigos, ou infracção da Constituição, a camara 
deliberará primeiro, sem discussão, as vezes que se 
deve fallar.» 

Si porém ha alguma contradicção ou erro no 
projecto que foi approvado em 3ª discussão, o 
regimento permitte uma quarta discussão, tendo nesta 
os senadores o direito da fallar as vezes que o senado 
resolver. 

O estylo do senado, pois, segundo o que tenho 
observado, ha 23 annos que tenho assento nesta casa, 
é que, vindo á mesa a redacção, põe-se logo em 
discussão e approva-se, a menos que não se note nella 
contradicção, absurdo, etc. 

O SR. JAGUARIBE: – Ha poucos dias o Sr. 
Silveira da Motta reclamou e foi attendido para se dar 
para ordem do dia... 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Póde, tratando-
se de negocio importante, em que á primeira vista não é 
facil comprehender si a redacção de um projecto longo 
está conforme com o votado requerer-se, e o senado 
tem o direito de conceder e tem concedido algumas 
vezes, não muitas, a impressão. Ainda ha poucos dias, 
talvez por deferencia ao nobre senador pela provincia 
de Goyaz, o senado votou que se imprimisse a 
redacção de um projecto de lei que S. Ex. desejou 
verificar si estava conforme ao vencido em 3ª 
discussão; mas isto constitue uma excepção. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas uma redacção é ou 
não parecer da commissão? Esta é que é a questão. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Hei de tomar em 
consideração os argumentos do nobre senador, como 
puder. 

O que eu dizia é que os estylos da casa, desde 
que tenho assento nella e segundo sou informado por 
senadores mais antigos do que eu, os estylos neste 
caso têm sido sempre os que acabo de indicar. Ora, 
uma pratica observada por espaço de 50 annos, nunca 
alterada de qualquer modo, não póde em verdade ser 
hoje destruida só porque o nobre senador entende que 
as redacções são pareceres. 

Si o estylo da casa é este, e com a redacção 
relativa ao projecto do Ceará não se podia proceder 
differentemente, é obvio que não tem razão alguma o 
nobre senador quando entende que se procedeu de 
modo diverso. 

E poderia, Sr. presidente, haver manejo para 
approvar-se ou reprovar-se a redacção? Qual o fim? O 
projecto tinha sido approvado pelo senado, foi enviado 
á commissão de redacção, esta apresentou a redacção; 
havia nella alguma inexactidão que necessitasse de ser 
corrigida? 

O nobre senador nenhuma encontrou; pelo 
contrario, hoje sustenta a redacção tal qual 

passou, o que não quer é admittir a emenda da camara 
dos deputados. 

E, pois, si a redacção está conforme com o que 
se venceu no senado, como é que o nobre senador 
encontra nisto um manejo, como accusa a mesa de ter 
parte neste manejo? 

O SR. JAGUARIBE: – V. Ex. é que está 
traduzindo mal, declarei que não attribuia a ninguem... 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Que importa que 
o nobre senador declarasse que não tinha intenção de 
offender, si de suas palavras resulta a accusação mais 
vehemente?! 

Disse o nobre senador: praticou-se isto que é 
irregular. Ora, quem praticou foi a mesa. 

O Sr. Jaguaribe dá um aparte. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não 

confundamos questões diversas. 
Ou a commissão de redacção interveiu nesse 

manejo ou a mesa. 
A commissão de redacção poderia intervir, 

apresentando o seu trabalho na occasião, em que 
conhecesse que o nobre senador não estava na casa; a 
mesa poderia demorar ou apressar a sua approvação, 
quando o nobre senador não estivesse presente. 

O ponto mais grave da accusação foi aquelle em 
que o nobre senador como que insinuou que houve 
manejo para approvar-se a redacção. Mas, senhores, 
nenhum interesse podia haver da parte da mesa, ou da 
commissão de redacção. A commissão occupou-se 
alguns dias com este assumpto. Sei que procurou 
informar-se com alguns honrados senadores para 
apresentar o trabalho mais completo (apoiados); e 
quando se julgou bem esclarecida, formulou a redacção 
e trouxe-a á mesa no dia 20. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – No dia 20, 

apresentada na mesa a redacção, foi sujeita á 
discussão e approvada. 

Digam os nobres senadores que manejo se 
poderia empregar nesse caso, si foram actos 
consecutivos? Está isto provado pelo Diario Official de 
21. Não se póde realmente dizer que houvesse 
subterfugio; porque ninguem poderia inserir na acta o 
que se não passou, nem mandar publicar na folha 
official da casa o contrario do que se passou. 

Está por conseguinte provado que não ha razão 
alguma para imputar-se manejo na approvação desta 
redacção. 

O nobre senador, querendo provar o seu 
argumento contra o modo por que entendeu que se 
tinha procedido, trouxe um facto que qualifiquei de 
inexacto, apezar do respeito que tributo ao nobre 
senador, mas creio que a palavra não é offensiva. 

Disse o nobre senador que se aproveitou o dia 
em que elle não viera cedo, para se discutir a 
redacção... 

O SR. JAGUARIBE: – Eu fallei aqui em 
coincidencias. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...que entretanto 
se disse na acta que elle estivera presente, estando 
aliás ausente. Aqui ha equivoco do nobre senador. 



312                                                                     Annaes do Senado 
 

No dia 20 consta da acta que o nobre senador 
compareceu depois de aberta a sessão. Logo, está 
provado que o nobre senador se equivoca dizendo que 
não estivera presente no começo da sessão, quando a 
acta affirma o contrario. 

O SR. JAGUARIBE: – Permitte-me um aparte? 
Esse equivoco é proveniente da nota e informação que 
me deu a secretaria; alli me disseram que a redacção 
foi approvada no dia 21, á qual recorrendo eu, achei 
que era um dos primeiros comparecidos. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Quero acreditar 
que o nobre senador procedeu de boa fé, mas o que 
sustento é que não procedeu como era proprio de sua 
qualidade de magistrado, examinando si as 
informações que tinha colhido eram reaes. Si o nobre 
senador examinasse a publicação official das actas, 
havia de verificar que no dia 20 não foi dado como 
presente antes da abertura da sessão. 

O SR. JAGUARIBE: – Estou a dizer que me 
referi ao dia 21. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Mas, que culpa 
temos nós de que o nobre senador se enganasse? O 
certo é que o nobre senador trouxe ao conhecimento do 
senado, e citou como um facto, para provar os manejos, 
que, não tendo comparecido no principio da sessão, 
todavia foi dado como presente, sendo nesse dia 
approvada a redacção. Este ponto é que desejo ver 
bem elucidado, não porque tenha interesse em 
contestar as proposições do nobre senador, mas só 
para mostrar que S. Ex. não foi justo quando, 
confundindo as actas dos dias 20 e 21, quiz tirar dessa 
confusão o argumento de que com effeito se tinham 
empregado manejos para fazer passar a redacção. 

O SR. JAGUARIBE: – Acredito que V. Ex. 
engana-se quando me attribue a palavra – manejos. 
Fallei em coincidencias, em caso extraordinario, não 
fallei em manejos. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não admira que 
o nobre senador declare que não fallou em manejos; 
mas, hontem ouviu-se essa palavra e creio que o Sr. 
presidente do senado protestou. 

UM SR. SENADOR: – Creio que foi mysterio. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Mysterio ou 

manejo, pouco differem para o nosso caso, porque 
qualquer dellas tem sentido odioso. 

Senhores, creio ter provado que o nobre senador 
não teve razão quando accusou a mesa ou a 
commissão de redacção. 

O SR. JAGUARIBE: – Faz-me injustiça; declarei 
que resalvava as boas intenções, quer da mesa, quer 
da commissão. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Mas, apezar 
dessa declaração do nobre senador, o que resulta de 
suas palavras é que ella contém a mais grave 
accusação. 

O nobre senador faz-me recordar de um sujeito 
que, lendo a buena-dicha de outro, dizia quanto mal lhe 
vinha á cabeça, acrescentando sempre: «Mas para mim 
é muito bom homem.» (Riso.) 

O SR. JAGUARIBE: – De buena-dicha não 
entendo nada. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – O nobre senador 
procedeu tambem assim, porque disse: «Fez-se isto e 
aquillo, mas a mesa e a commissão de redacção não 
tiveram de certo nenhuma parte nesses actos.» 

Seriam os continuos, os empregados da 
secretaria, alguma pessoa de fóra? Não o declarou o 
nobre senador; e desde que S. Ex. não demonstrou as 
proposições com que offendeu a mesa, embora não 
tivesse essa intenção, creio que nós tinhamos o direito 
de reivindicar nossa honra e mostrar que não houve 
nenhuma falta de observancia do regimento e menos 
manejo ou mysterio algum. 

Agora, Sr. presidente, V. Ex. permittirá que faça 
uma breve observação. Disse o nobre senador que está 
estabelecido sujeitarem-se todos os pareceres de 
commissão a duas discussões. Na minha opinião, 
porém, que póde não ser exacta, S. Ex. confunde 
redacções com pareceres. Parecer é um trabalho em 
que a commissão se pronuncia ou a respeito de certa 
materia, approvando-a, ou rejeitando-a, ou indicando 
alterações; mas, redacção não é isto. 

O SR. JAGUARIBE: – E' a mesma cousa; que é 
parecer não ha duvida. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – A commissão de 
redacção não tem outro objecto senão o de copiar 
redigindo da melhor fórma e com a maior clareza 
precisamente aquillo que se vencer; não tem o direito 
de augmentar nem de diminuir, nem de fazer 
modificação alguma. 

Desejo que fique bem assignalado: em primeiro 
logar, que não houve infracção do regimento, que se 
procedeu na redacção do projecto como se tem 
procedido na de todos os outros, e o nobre senador 
que, si não me engano, está nesta casa ha 10 annos ou 
mais... 

O SR. JAGUARIBE: – Ha 10 annos. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...nunca se 

levantou contra esta pratica, e ninguem ainda se 
lembrou de propôr que as redacções fossem sujeitas, 
como os pareceres, a duas discussões, e é este o 
estylo constante da casa. 

O SR. JAGUARIBE: – Não sou fiscal do 
regimento. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – E' fiscal do 
regimento; o que não póde é alterar os estylos da casa, 
que constituem parte integrante do regimento. O 
regimento não póde conter todas as disposições 
indispensaveis para o regimen de uma casa como esta; 
por isso os estylos constituem parte integrante delle e 
não podem ser alterados sem uma nova disposição. 

Si o nobre senador entende que o modo por que 
se procede não é conveniente, proponha a reforma, e o 
senado a tomará em consideração. Antes disto, porém, 
a opinião do nobre senador não póde prevalecer contra 
os estylos. 

Fallou S. Ex. no modo por que na camara dos 
Srs. deputados se procede nos casos em que ha uma 
pequena divergencia entre a redacção de uma lei, 
votada no senado, e a da mesma lei approvada pela 
camara. A este respeito o regimento da camara autoriza 
essas convenções camararias, e mais de uma vez, 
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por proposta da camara dos Srs. deputados, tem-se 
feito alterações em actos legislativos, sujeitos áquella 
camara; por conseguinte, estava ella no seu direito 
fazendo essa proposta. No senado, porém, não há uma 
disposição igual, depende de votação, e si o senado 
entende que não é conveniente a emenda proposta 
pela outra camara, está em seu direito, rejeitando-a; 
mas, si entende que ella convem, não lhe póde ser 
negado o direito de aproval-a. 

Creio, senhores, que, si não sustentei 
perfeitamente os pontos de que me occupei, ao menos 
tanto quanto coube em minhas forças, justifiquei o 
procedimento da mesa e da commissão mostrando que 
o nobre senador não leve razão alguma. Desculpe-me 
S. Ex., si no correr da discussão, escapou-me algum 
termo menos conveniente. 

Seguindo o exemplo do S. Ex., direi tambem que 
não estava em minha intenção offender ao nobre 
senador nem a nenhum de meus collegas, para o que 
invoco o testemunho de meus precedentes nesta casa, 
que nunca foram desmentidos. Qualquer que seja meu 
modo de encarar as questões, respeito sempre as 
pessoas, porque entendo que os homens que têm de 
viver em communhão vitalicia, não devem aggredir-se 
uns aos outros de tal modo que, finda a discussão, não 
possam aperta-se as mãos. 

O SR. JAGUARIBE: – Tenho consciencia de que 
não offendi a ninguem. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não proseguirei 
porque creio que é desnecessario, até porque o senado 
tem de passar a discussões muito mais importantes. 

Votarei pelo parecer da comissão, porque 
entendo estar no caso de ser approvado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. presidente, 
por deferencia ao nobre senador pelo Ceará volto a 
tratar deste assumpto, fazendo apenas mui breves 
considerações no interesse de tornar mais clara a 
questão, tanto quanto me fôr possivel. 

Creia o senado que entro nesta discussão com 
grande pezar pela muita consideração que me merece 
o illustre senador pelo Ceará, meu amigo, cujas 
distinctas qualidades muito aprecio e respeito. Mas 
acredito que ainda no empenho ultimo, que fez S. Ex. 
nesta materia, a razão não o acompanhou. 

S. Ex. sustenha que o parecer da commissão de 
redacção restabelece o projecto primitivo como veiu da 
camara dos deputados. 

Ora, Sr. presidente, isto não se dá nem se 
poderia dar a intercalação que se pede. 

E admiro, Sr. presidente, que esta questão que 
está sobre a téla desde a sessão passada, excite ainda 
hoje taes duvidas. Em breve o parecer da commissão 
de estatistica é de 8 de outubro de 1879 e jámais 
suscitou aqui esta controversia sem real fundamento, 
que posteriormente appareceu na camara dos 
deputados. Seja isto dito entre parenthesis. 

Mas, Sr. presidente, depois que este negocio 
voltou da camara dos deputados é que se susci- 

tou esta questão, a meu ver não tem razão de ser nem 
poderia deduzir do texto do art. 1º. 

Entretanto, diz o nobre senador pelo Ceará que o 
parecer da commissão restabelece o projecto tal qual 
veiu da camara dos deputados no art. 1º. E' uma 
allegação gratuita, despida de toda a prova; é 
affirmativa simples e sem razão, porquanto o projecto 
da camara dos deputados, que aqui foi emendada, 
estabelece para o territorio denominado sertão do 
Cratiús ou comarca do Principe Imperial dous limites: 
um ao sul e outro ao norte do boqueirão de Poty. Ao sul 
era a serra Grande á partir do contraforte do Gravatá; e 
ao norte descia aquelle boqueirão e seguia a corrente 
do Poty até á foz do Macambira, por onde subia aos 
limites conhecidos. Eis o facto. 

A commissão de estatistica do senado, em vista 
das razões apresentadas pelo governo nas suas 
informações, estabeleceu um só limite para ambas as 
faces do mesmo territorio que se ia anexar, excluindo a 
linha do Macambira. 

Este limite era a serra Grande, tanto ao sul como 
ao norte do boqueirão do Poty. 

Portanto, Sr. presidente, e o bom senso está 
dizendo, que referindo-se á serra Grande como unico 
limite do territorio a annexar, a emenda não podia ter 
em vista o limite estabelecido ao sul do boqueirão, isto 
é, a serra Grande até ao contraforte do Gravatá; 
porquanto esta parte não foi questionada e era por 
todos aceita, por isso que se conformava com o limite 
geral das duas provincias – a serra Grande que cerca 
todo o territorio cearense até ao da Parahyba do Norte, 
separando primeiro o Piauhy. 

A emenda, por consequencia, não se podia 
referir senão ás falhas que havia nesta divisa, quer com 
relação ao ponto da Amarração, quer com relação ao 
territorio do Principe Imperial, consagrada, por exemplo, 
a linha do Macambira. 

Ora, Sr. presidente, seria absurdo admittir-se 
sómente a serra Grande ao sul do Boqueirão do Poty 
até no contraforte do Gravatá como limite, por isso que 
a outra parte septentrional deste territorio ficaria 
desamparada, descoberta sem o limite do projecto da 
camara dos deputados, e sem o da emenda do senado; 
e foi por isto que a commissão de estatistica consignou 
no art. 1º, que, em logar de se aceitar o limite proposto 
na camara dos deputados, se admittisse o que já servia 
de linha divisoria das duas provincias, isto é, a serra 
Grande. 

Por consequencia era uma parte do territorio (a 
nesga de terra do Macambira) que respeitava ao Ceará 
e outra do sertão de Cratiús que respeitava ao Piauhy. 
A Serra de Ibiapaba, pois, sem outra interrupção além 
da do rio Poty na ponta do Boqueirão, era o unico limite 
para ambas. 

Mas já vê o nobre senador que sobre o territorio 
a annexar havia duas linhas divisorias: ao norte era o 
rio Macambira e ao sul a serra Grande. Portando logo 
que se supprime a linha de Macambira e se toma mais 
a léste a serra, em substituição, para ligal-a á do sul, o 
limite adoptado é sómente um, o da linha da serra. 
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Nunca poderia de outra forma, Sr. presidente, 
sem absurdo, porquanto a parte septentrional da linha 
divisoria do projecto primitivo ficaria sem substituição e 
não se completava a falha da divisa geral, a serra 
Grande neste ponto, como faz a emenda do senado. 
Este claro desapparece. 

Demais, Sr. presidente, como nesta linha do 
mesmo rio ou riacho Macambira, inclusive a parte da 
descida do boqueirão do Poty até a foz do mesmo 
riacho, implicitamente incluiam-se em favor do Ceará 
terrenos que estavam situados no territorio do Piauhy, a 
emenda do senado, restabelecendo a linha da serra 
Grande ao norte, restituia a essa provincia esses 
terrenos. A nova linha divisoria tinha por apoio e defesa 
o principio legal, pois a serra Grande é o limite de toda 
a provicia do Ceará, com a do Piauhy; e substituida á 
primitiva do projecto da camara dos deputados 
implicitamente comprehendia essa nesga de 
Macambira dentro do territorio occidental ou do Piauhy. 

O que se pede da camara dos deputados com 
relação ao art. 1º do projecto? Quem lê o projecto e 
regula-se pelos dictames da hermeneutica juridica não 
póde acreditar que do disposto para um ponto particular 
se possa deduzir uma consequencia firmando tinha 
divisoria geral; até porque, Sr. presidente, seria um 
contrasenso estabelecer nos outros pontos raias que já 
existiam. 

Na verdade, Sr. presidente, a linha divisoria da 
provincia do Piauhy com a do Ceará era e sempre foi a 
serra Grande, embora se dessem as duas falhas ou 
claros nos pontos dos territorios da Amarração e 
Principe Imperial; si isto é assim, que razão haveria 
para se estabelecer no projecto essa mesma linha 
como cousa nova, como o limite das duas provincias? 

O SR. JAGUARIBE: – V. Ex. Está confessando 
que entre o projecto e a emenda ha grande differença. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas esta não. 
O SR. JAGUARIBE: – Mas esta restabelece o 

projecto tal qual. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não 

restabelece, V. Ex. enganou-se. 
Si fosse tal qual, então restabeleceria a linha de 

Macambira. 
O SR. JAGUARIBE: – E restabelece. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não 

restabelece tal. 
O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – Não restabelece. 

A linha de Macambira desappareceu. 
O SR. JAGUARIBE: – A linha de Macambira era 

a antiga divisa. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Pois si tomou 

mais a leste a linha da serra Grande, de preferencia á 
do Macambira, está visto que não se póde referir á linha 
do sul que era a mais antiga, aceita e já consagrada no 
primitivo projecto... 

O Sr. Jaguaribe dá um aparte. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' exacto que 
não se poderia referir a toda a divisa estabelecendo, 
mas a uma parte della. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas é o que V. Ex. disse 
no seu parecer. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não disse tal. 
Ha equivoco da parte de V. Ex. 

O SR. JAGUARIBE: – Li-o aqui. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tambem o 

tenho aqui. 
O SR. JAGUARIBE: – Faça o favor de ler para 

provar que eu não disse. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O parecer da 

commissão de estatistica tomou por base as 
informações do governo acerca da divisa antiga e legal 
da provincia do Ceará com o Piauhy, a saber; a serra 
Grande. Mas porque falta nesse logar em divisa geral 
segue-se que se queria fazer uma divisão geral? Não. A 
divisa geral dessas duas provincias era a serra Grande 
ou de Ibiapaba, mas no ponto de que se tratava falhava 
essa divisa. Querendo-se firmar agora uma divisa nova 
para os territorios a annexar, estabeleceu-se a principio 
a linha do Macambira, que foi desprezada pela emenda 
do senado, fixando-a mais á leste na serra Grande. 

Si no parecer se falla em limites geraes, é tão 
sómente para indical-os como padrão para os novos 
limites que se vão traçar nos pontos em que os geraes 
falham, ou têm aberturas. A commissão não podia 
cogitar de taes divisas. 

Isto me parece claro. O que se fez pelo projeto 
foi restabelecer a linha da Ibiapaba nos pontos onde 
ella havia sido preterida. 

Nem na camara dos deputados jámais se 
questionou por causa da linha assim restaurada. O que 
os impugnantes do projecto exigiam é que não 
ultrapassasse dessa linha o gozo das vertentes 
occidentaes por parte do Piauhy, em razão da palavra 
todas que se lê no dispositivo do art. 1º do projecto. 
Temia-se que dessa expressão se não deduzisse o 
direito ao Piauhy para a posse das vertentes 
occidentaes em todo o limite da serra. 

Eis a razão do pedido da inclusão das palavras 
nesta parte, limite a uma pretensão imaginaria, ao 
dominio de todas as vertentes occidentaes em qualquer 
ou em toda a extensão da serra Grande. As vertentes 
de que trata o art. 1º são tão somente da parte da serra 
que passa se a ser limite, e antes não era. 

Ora, esta parte da mesma serra não tem 
naquella zona a physionomia da outra parte da serra 
que de S. Gonçalo dos Cocos se estende até o mar. 
Póde-se, sem prejuizo dos habitantes do Ceará, 
declarar que as vertentes occidentaes pertençam ao 
Piauhy. O que se não deseja é que se ultrapasse dessa 
região. 

Portanto, Sr. Presidente, a emenda, nesta parte 
não prejudica á emenda vencida no senado; o que veiu 
proposto da camara dos deputados não póde 
considerar-se senão como emenda da redacção, sem 
alterar o que aqui foi votado. E, pois, as vertentes do 
lado occidental da serra nessa zona sómente 
pertencerão ao Piauhy, e as do lado oriental ao Ceará 
nesta parte, e ainda nas outras de que está de posse. 
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O SR. JAGUARIBE: – O fim é conhecido, é 
contentar os deputados do Ceará. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não é para 
contental-os, tão sómente; põe-se termo a uma 
suspeita, de pretenções injustas, nunca cogitadas. Os 
illustres deputados por essa interessante provincia 
approvaram o art. 1º, de accôrdo com o que se passou 
no senado aqui está a sua declaração de voto muito 
explicita. Assignaram todos, á excepção de dous, posto 
que um destes retirando a sua emenda de alguma sorte 
adheriu a essa declaração. 

Sobre isso não póde haver duvida, os que 
assignaram declararam que acceitavam a emenda do 
senado como entendia o governo e como a entendia a 
commissão de estatistica desta casa. Portanto, 
preferiram a linha da serra Grande á do racho 
Macambira, a oeste da mesma serra, e ao norte do 
Boqueirão do Poty. 

O negocio fica liquido desde que a serra Grande 
é para esta zona o limite preferido e aceito. E, pois as 
vertentes que ficam do lado occidental, em frente á 
pequena nesga do territorio do Macambira e ao sul do 
Boqueirão do Poty, pertenceram ao Piauhy, e as do 
lado oriental ao Ceará. E nem isto se póde estranhar, 
tratando-se de uma montanha como balisa. 

Qual é o limite aceito e reconhecido? E' uma 
montanha que divide as vertentes; e como seriamente 
poderá se dizer que tal declaração abrange o limite de 
toda a provincia que não estava em questão? E ainda 
como deduzir-se que de semelhante disposição 
resultava apoderar-se o Piauhy de grande parte do 
Ceará? 

O que é certo é que este projecto não faz senão 
restabelecer, restaurar a mesma linha preferida, não em 
todo o circuito do Ceará, mas nos logares ou pontes 
agora discutidos, e por sem duvida não vai, póde-se 
dizer, revolver, desarranjar o que estava restabelecido e 
assentado. Seria até da parte do legislador um mau 
expediente. Nestas cousas quieta non movere deve ser 
a regra. Até admira que questões assim se levantem, 
quando se trata de limites não entre nações, mas entre 
duas provincias. 

O Sr. Jaguaribe dá um aparte. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A emenda não 

diz isto, desculpe-me o nobre senador. E' preciso 
comprehender-se que o ponto de partida nesta linha 
divisoria é o Boqueirão do Poty. Não se trata 
precisamente do Principe Imperial. A linha em questão 
vai do Boqueirão de Poty para o norte, e si se dissesse 
que começava e terminava na outra parte da cerra 
Grande, que fica ao sul do mesmo Boqueirão, uma 
parte do territorio a annexar ficaria indivisa e não se 
sustentaria o que quiz o governo, que sustentou a 
commissão de estatistica e o que approvou o senado. 

Conseguintemente, Sr. Presidente, na inclusão 
das palavras nesta parte no corpo do art. 1º, o que se 
tem em vista é tão sómente limitar a extensão das 
vertentes occidentaes, temendo alguns o effeito da 
palavra todas sem o alcance que lhe deram. Nesta 
parte do Ceará... 

O SR. JAGUARIBE: – Nesta parte não ha 
vertentes orientaes, todas correm para o occidente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não se póde 
estar discutindo este assumpto por esta fórma, si ha ou 
não há vertentes. O que digo é que quando se toma 
uma serra por ponto de partida para uma limitação, a 
consequencia é proceder-se como se fez no art. 1º. As 
vertentes pertencem ao paiz contiguo, haja ou não 
aguas; as proprias encostas dos montes são tambem 
vertentes. 

Ainda mesmo que seja ou pareça ser uma 
superfluidade, por não haver aguas, pouco importa; 
convem sempre declarar a quem pertencem para evitar 
questões futuras. 

Os illustres deputados pelo Ceará não 
impugnaram essa divisão. 

Mas houve quem temesse que parte da grande 
chapada da serra que vai do contra-forte de S. Gonçalo 
dos Côcos ao mar, podia ser absorvida ou conquistada 
pelo Piauhy! Parece incrivel que se pudesse enraizar 
uma tal crença, tratando-se apenas, Sr. presidente, de 
um ponto na linha geral, do territorio de uma comarca – 
a do Principe Imperial. 

O SR. JAGUARIBE: – Pela emenda approvada 
aqui não se tratava do Principe Imperial. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não era o 
Principe Imperial sómente; mas tomava-se para 
separal-o do Piauhy linha divisoria não uniforme, mas 
alternada em prejuizo da balisa geral, a serra Grande. 
Desta sorte, sinto repetil-o, terrenos ao occidente da 
serra ficarão sob dominio do Ceará. 

Mas, Sr. presidente, o que me admira, o que se 
deve estranhar, é que se levantem questões desta 
especie quando se trata de limites entre duas provincias 
da mesma nação, porque assim parece que o governo 
do paiz dá preferencia a uma provincia sobre outra, 
contra a justiça, contra os interesses dos povos, contra 
utilidade real e publica. 

O SR. JAGUARIBE: – A verdade é que não 
quizeram limites traçados por engenheiros. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ora, isto é 
inadmissivel, e não se pode aceitar: repugna ao bom 
senso. Por outro lado, encarando a questão sob o ponto 
de vista da importancia politica das provincias, vemos 
que o Piauhy tem apenas um senador, e o Ceará 
quatro; que o Piahy tem tres representantes na camara 
dos deputados, e o Ceará oito. Como, pois, fallando 
seriamente, receiar pela sorte desta? 

Ainda pelo lado da conveniencia por parte do 
governo, como imaginar que, qualquer que elle seja, 
prefira ser agradavel, dar primazia á provincia que tem 
menos força á que tem mais, por simples capricho? 

Um tal receio seria infantil. Nenhum governo, 
conservador ou liberal, poderia preferir essas 
considerações, a menos que não fosse um mentecapto.

Portanto, Sr. presidente, não vejo fundamento 
para que se recuse a intercalação das palavras – nesta 
parte – no art. 1º do projecto, como se pede, da camara 
dos deputados. Não se altera o vencido, o que se 
passou no senado integralmente se manterá. 
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E cumpre que o diga, mais de uma vez, que o 
mesmo succederá si o senado entender que deve negar a 
intercalação por desnecessaria. 

Em summa, admitta ou não, o projecto subsiste, tal 
qual foi d'aqui emendado. 

O SR. JAGUARIBE: – Si e superflua, então a 
exigencia e fóra de proposito. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Tenho concluido. 
Findo o debate, votou-se e foi approvado o parecer. 
 

SOCIEDADES ANONYMAS 
 
Entrou em 2ª discussão o art. 1º da proposição da 

camara dos deputados n. 221, de 1879, determinando que 
as companhias, ou sociedades anonymas qualquer que 
seja o fim ou objeto a que se destinarem, podem 
estabelecer-se sem autorização do governo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA (pela ordem): – Sr. 
presidente, eu não me achava presente aqui, quando o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro requereu urgencia para 
que este projecto entrasse em discussão. 

Não ponho em questão o direito que tenha o nobre 
senador em solicitar esta urgencia; mas tenho duvida na 
admissão que a mesa deu a esse requerimento, á vista do 
que leio aqui na nota ao art. 72 do regimento (lê): 

«Quando as commissões não apresentarem os 
pareceres no prazo de 15 dias, e o senado assim o 
resolver, sem discussão, sobre proposta da mesa.» 

Eu d'aqui deduzo que a mesa do senado, que é 
quem tem conhecimento da marcha dos negocios que 
correm pelas commissões, é a competente em casos como 
o presente, para reclamar do senado a discussão das 
materias que reputa urgentes, quando uma commissão 
dentro do prazo de 15 dias não apresenta parecer. 

Si este direito é da mesa, parece-me que um 
membro da casa não póde fazer tal reclamação ao 
senado, mas a mesa para esta exigir das commissões o 
andamento dos trabalhos, maxime quando é urgente. E' 
ella a competente para informar do estado dos trabalhos 
que correm pelas commissões. E' o que deduzo do artigo 
do regulamento que li. 

Eu, portanto, duvido que se possa aceitar 
requerimento de urgencia, quando uma materia está 
entregue a uma commissão. Existe ainda em vigor a 
disposição do § 2º que acabei de ler: as palavras – sobre 
proposta da mesa – não deixam pairar a menor duvida. 

Ora, Sr. presidente, desde que está traçada esta 
norma de conducta, parece-me que outra se não póde 
autorizar sem quebra do regimento. Na verdade um 
membro da casa póde não saber que tal materia está 
entregue ao cuidado de uma commissão e ignorar os 
esforços que fazem a seus membros para desempenho do 
encargo. Outro tanto não póde dizer a mesa, pelo que já 
tenho dito. 

Estando um assumpto em estudo de uma 
commissão, desde que a mesa deixa passar os 15 dias e 
não faz proposta alguma ao senado, inplicitamente julga a 
materia de summa importancia digna de serios estudos, e 
espera o trabalho da commissão ou reclama pressa.

Era este um ponto que eu desejava ver elucidade 
para guiar-me: porque de ora em diante, desde que uma 
proposição vinda da camara dos deputados estiver na 
pasta das commissões, em que sirvo, por mais de 15 dias, 
naturalmente deixarei de tocar nella. 

O SR. PRESIDENTE: – Si o nobre senador permitir, 
o Sr. 1º secretario lerá o artigo do regimento que regula a 
materia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Eu me regulo no 
que tenho dito pelo que li na nota ao art. 72. 

O SR. PRESIDENTE: – Na mesma pagina em que 
está o art. 72 está o artigo do regimento que regula a 
materia e que foi observado fielmente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sr. presidente, 
farei agora o historico deste negocio para que o senado 
fique inteirado. 

Eu fui eleito neste anno membro da commissão de 
legislação. Sei que o projecto em questão veiu para o 
senado desde 18 ou 20 de Julho do anno passado; mas 
nessa época ainda não tinha nascido para a commissão de 
legislação. Naturalmente, o senado sabe, os grandes 
trabalhos que houve na sessão do anno passado 
impediram que os illustres membros dessa commissão 
cuidassem logo do exame de materia tão ardua. 

Este anno, a pedido do honrado ministro da justiça, 
poucos dias depois de ser eleito para esta commissão, 
encarreguei-me dessa tarefa; S. Ex. pediu-me que 
estudasse a materia e me esforçasse para que a 
commissão apresentasse opportunamente o seu parecer; 
e S. Ex. forneceu-me algumas informações para esse fim. 

Tratei de examinar o assumpto, logo que me foi 
possivel, não só por obrigação minha e interesse da 
materia, mas tambem porque varios cavalheiros membros 
desta casa e estranhos instavam por esse trabalho. 

Estudei a materia como me foi possivel e depois 
convocando os outros membros da commissão, lhes expuz 
o que encontrava no projecto da camara, que me parecia 
conveniente alterar, no interesse de tornar mais proveitoso, 
a meu ver, aquelle importante trabalho. 

SS. EEx., em vista das considerações que fiz a 
respeito da insuficiencia que notava no projecto em varios 
pontos, disseram-me: que ainda não haviam estudado esta 
materia e queriam estudal-a para verem si convinha ou 
não fazer-se as alterações que eu julgava convenientes. E 
nos separamos. Ora, havia somente um exemplar, e era o 
que tinha vindo da camara dos deputados. 

E aqui não posso deixar de lastimar que se não 
cumpra o regimento nesta parte. O regimento no art. 69 
determinou que os projectos de leis e resoluções vindos da 
camara , logo que aqui cheguem, devem ser mandados a 
imprimir. 

Ora, imprimir, Sr. presidente, não é sómente o 
estampar-se em um jornal, mas é publicar em avulso e 
distribui-se pelos senadores, afim de que sirva para o 
estudo. 

E, si se tivesse feito isto aqui no anno passado, 
estou certo que não se daria esta pequena demora 
tratando-se de um projecto de tanta importancia. 
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Mas, como dizia, em consequencia de não haver 
senão um exemplar do projecto vindo da camara dos 
deputados, foi necessario mandar extrair cópias 
manuscriptas, e declaro que assim se fez, contra o meu 
parecer, porque a imperfeição dessas cópias não 
deixou de causar embaraço para o estudo dessas 
questões, como ao depois se reconheceu á vista do 
projecto primitivo. Assim é que fiz ver ao nobre ministro 
da justiça a conveniencia de mandar imprimir o 
projecto, no que S. Ex. conveiu e levou-se a effeito. 

Ora, quando tudo estava prompto e eu tinha 
convidado o nobre ministro para, presentes á 
commissão, entrarmos em uma conferencia... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sim, 
senhor. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – ...e ver si o 
nobre ministro aceitava ou não as emendas que a 
commissão julgasse conveniente propor, é que 
appareceu o requerimento do honrado senador pelo Rio 
de Janeiro, exigindo a prompta entrada em discussão 
de um projecto que, Sr. presidente, a se attender 
sómente ao que tem succedido em outros paizes, com 
relação a identicos assumptos, é de summa 
importancia. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – E' de 
summa urgencia. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Isso e outra 
cousa; a urgencia não deve sacrificar o estudo 
conveniente sobre tal materia. Si na camara dos 
deputados, para se organizar esta formula que aqui nos 
veiu, levou-se mais de quatro annos, como se poderá 
lançar em rosto ao senado o tempo que tem decorrido, 
que não é longo? Aqui não ha demora; eu, pela minha 
parte, fiz todo o esforço para cumprir o que prometti e 
ser agradavel as pessoas que me pediram para 
encarregar-me deste negocio. E outro tanto posso dizer 
acerca de meus honrados collegas que não estiveram 
desoccupados. 

Ora, Sr. presidente, como é possivel, que uma 
commissão tão sobrecarregada como a de legislação, e 
hoje ainda mais porque até se encarrega de examinar 
eleições, possa assim de salto dar parecer sobre 
materia de tanta responsabilidade? Eu não quizera que 
se repetisse aqui o que aconteceu com o parecer 
relativo a lei de 28 de Setembro de 1871. Então seria 
escusado todo o trabalho que se exige das 
commissões; era applicar logo, e com rigor, a 
disposição do regimento que ha pouco li. Era simples; 
passavam-se 15 dias, não houve parecer, discuta-se 
sem elle. 

Em vista dessas considerações, para meu 
governo e para não mais me occupar de materia 
alguma lançada nas pastas das commissões, desde 
que passem os 15 dias, desejo que a mesa me informe 
qual a linha de conducta que devo ter d'aqui por diante. 

Eu não estava presente na occasião em que um 
dos membros da commissão, o nobre senador por 
Pernambuco o Sr. conselheiro João Alfredo, reclamou a 
palavra para fazer algumas observações no intuito de 
informar o senado do estado deste assumpto; mas não 
conseguiu que se lhe desse a palavra. O rigor do nosso 
regimento 

em materia de urgencias impediu que o nobre senador 
por Pernambuco podesse prestar essas informações. 

Entretanto, Sr. presidente desejando que a 
anciedade geral seja satisfeita, pela minha parte não 
me opponho a que entre este projecto em discussão; 
desejo sómente, porque em summa o senado me julgou 
digno de fazer parte de duas commissões, saber para 
meu governo o que de hoje em diante devo fazer em 
materia desta ordem. 

Convem ter guia seguro. 
Não obstante, declaro que a seguir-se a mesma 

praxe, o que se acaba de dar e não por proposta da 
mesa, não me encarregarei de assumptos que, vindos 
da camara dos deputados, tenham mais de 15 dias de 
estada nas pastas. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador vai ser 
satisfeito pela leitura do artigo que regula a materia. 

O Sr. Dias De Carvalho (1º secretario) (lendo): 
«Os projectos de lei e de resolução da camara 

dos Srs. Deputados, e bem assim as emendas por ella 
feitas a qualquer proposição do senado, depois de lidos 
em sessão pelo 1º secretario, serão remettidos ás 
commissões compententes, sem prejuizo da impressão 
no jornal que publica os debates, para darem sobre 
elles o seu parecer.» 

«§ 4º Os projectos ainda pendentes de exame 
das commissões, como quaesquer outros assumptos 
que a ellas tenham sido remettidos para interporem 
parecer, poderão ser dados para ordem do dia:» 

«1º Quando, a requerimento de qualquer 
senador e por votação do senado, se vencer a urgencia 
da matera. Neste caso, como no de que trata o § 3º, o 
requerimento será motivado pelo seu autor e votado 
sem discussão.» 

«2º Quando as commissões não apresentarem 
os pareceres no prazo de 15 dias e o senado assim o 
resolver, sem discussão, sobre proposta da mesa.» 

«3º Quando entre a data da apresentação no 
senado, de quaesquer proposições, ou emendas da 
outra camara e o encerramento da assembléa não 
houver maior intervallo do que o de oito dias.» 

O SR. PRESIDENTE: – E' o que se pratica, e é o 
que se continuará a praticar. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não posso 
mais explicar-me? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Ha no regimento um 
artigo relativo a explicações. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador póde 
fallar. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O nobre 1º 
secretario leu a nota do § 69; mas, desde que se 
estabeleceu em 1870 doutrina diversa a este respeito, 
não e possivel applicar mais a primeira (apoiados); a 
nota de 1870 dispoz que as commissões devem dar 
seus pareceres dentro em 15 dias, passados os quaes, 
sobre proposta da mesa, 

 



 318                                                                     Annaes do Senado 
 
o projecto póde entrar em discussão sem parecer. 

A disposição primitiva não póde prevalecer sobre 
esta, que é mais nova; não me pareceu conciliaveis, 
são antinomicas. 

E isto não é, parece-me razoavel. A mesa a meu 
ver, devia declarar que o projecto tinha sido sujeito ao 
exame de uma commissão de quem se devera esperar 
o trabalho em tempo razoavel; e assim o honrado 
membro que pediu urgencia ficaria satisfeito, e o 
senado informado. 

Procedendo-se do modo contrario, resultou que 
se decidiu, sem mór exame, materia prevista pelo 
regimento. 

Desta fórma as commissões tem sobre sua 
cabeça suspensa uma espada de Damocles, e não 
poderão funccionar com a precisa tranquillidade de 
espirito, como convem que o façam em uma corporação 
como a do senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Uma disposição não 
prejudica a outra. 

O SR CORREIA: – Um assumpto da importancia 
daquelle de que se trata neste projecto não póde deixar 
de provocar alguma discussão no senado sobretudo 
com relação ao art. 1º que permite a analyse geral do 
projecto. 

O nobre relator da commissão de legislação 
declarou, na informação que acaba de prestar ao 
senado, que tinha prompto o seu parecer e que o 
sujeitára ao exame dos outros honrados membros da 
mesma commissão, e que, estando as cousas neste pé, 
em virtude de urgencia fóra posto o projecto em 
discussão. 

Seria de muita conveniencia para a resolução 
que o senado tem de tomar sobre a materia, que esse 
trabalho fosse... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Publicado. 

O SR. CORREIA: – ...publicado, sendo mesmo 
de esperar que o nobre relator da commissão de 
legislação, ao concluir as suas observações, 
remettesse á mesa o trabalho que havia elaborado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não está nos 
estylos; a commissão funcciona como commissão. 

O SR. CORREIA: – Julgo dever consultar sobre 
o assumpto a opinião do nobre ministro da justiça, certo 
de que o honrado ex-ministro da justiça, a quem cabe a 
maior parte da gloria deste projecto, não deixará de 
intervir na discussão para melhor esclarecer o senado. 

Este projecto foi votado pela camara dos 
deputados em tempo em que não occupava a pasta o 
nobre senador pela Bahia, cuja opinião portanto não é 
ainda conhecida. Entretanto S. Ex. em aparte disse que 
a materia do projecto era muito urgente, e assim era 
para desejar que S. Ex. começasse a discussão 
justificando o juizo que manifestou acerca de tal 
urgencia. Convem que o governo explique o seu juizo a 
respeito do projecto sujeito á deliberação do senado, 
sobretudo tratando-se de assumpto apresentado 
quando ainda não estava no governo o nobre ministro 
actual, que, repito, devera ter tomado a palavra antes 
de mim. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Dará a sua opinião em outros artigos. 

O SR. CORREIA: – Mas não a deu sobre o art. 
1º e a discussão ia encerrar-se. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E' 
que S. Ex. quer o art. 1º assim como todos nós. 

O SR. CORREIA: – Mas não o disse. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 

Ninguem me perguntou... 
O SR. CORREIA: – Eu tomo então a liberdade 

de fazer a pergunta, no interesse da elucidação da 
materia, para esclarecimento do senado e do paiz. 

Trata-se de reformar parte de uma lei, como a de 
22 de Agosto de 1860, que era um todo homogeneo; e 
não se diz claramente quaes são as disposições da lei 
de 1860 que desapparecem. Declara-se que ficam 
revogadas as disposições em contrario; mas, facil é de 
ver, restam duvidas que devem ser esclarecidas. Mais 
acertado seria, parece-me, declarar quaes as 
disposições da lei de 1860 que, em virtude desta lei, si 
fôr promulgada, deixarão de ter vigor; deixar-se, porém, 
este assumpto ás combinações que depois fizerem os 
jurisconsultos, é preparar caminho para muitas 
difficuldades. 

O art. 1º estabelece que as companhias ou 
sociedades anonymas, qualquer que seja o fim ou 
objeto a que se destinem, podem estabelecer-se sem 
autorização do governo; mas no § do art. 27 diz-se que 
esta lei não comprehende as sociedades de socorros 
mutuos, litterarias, scientificas, politicas e beneficentes, 
que se podem instituir sem autorização do governo e 
são regidas pela legislação commum. Não seria mais 
conveniente especificarem-se as regras a que essas 
sociedades ficam sujeitas? E' a legislação commum; 
mas o vago ahi está, e podem levantar-se fundadas 
duvidas. 

No art. 1º exceptuam-se simplesmente – os 
bancos de emissão, que continuam a depender de 
autorização legislativa; mas si acaso se tratar de 
alguma sociedade dessa ordem existente em paiz 
estrangeiro e que queira ter uma agencia no Imperio? O 
projecto não diz como se ha de proceder. 

Muitas sociedades estrangeiras, por acções, hoje 
em virtude da legislação que temos, com autorização 
do governo funccionam no Imperio: e, pergunto: nesta 
parte soffre a legislação alguma modificação? 
Subsistem as disposições anteriores, pois que não se 
trata de crear uma companhia ou sociedade anonyma, 
mas simplesmente de permitir que uma companhia 
estrangeira de tal ordem possa funccionar no Imperio? 

Ainda ha outra especie de sociedades que não 
estão nem na regra do art. 1º nem na excepção do art. 
27: as sociedades religiosas, as associações que têm 
pedido ao governo a approvação de seus estatutos, 
como a communidade evangelica do Rio Grande do 
Sul. 

Não se póde avaliar da razão que poderia ter 
influido para se fazer tres categorias em relação á 
maneira de proceder quanto ás sociedades. As 
sociedades por acções são as espe- 

 



Sessão em 23 de Setembro                                                              319

cialmente reguladas pelo projecto. Tratando-se das 
exceptuadas manda-se vigorar a legislação actual, e 
deixa-se outra categoria de associações que não 
entram nem na regra, nem na excepção: como se 
pretende que a este respeito se proceda? 

Além das associações religiosas, outra categoria 
de sociedades ha que igualmente não se acham 
reguladas pelo projecto – as sociedades cooperativas. 

Que motivo houve para o silencio do projecto em 
relação a estas sociedades? 

Si se reconhece a necessidade de regular este 
ponto, porque o projecto foi omisso a tal respeito? 

Podia referir-me ainda a outras associações que 
não estão nem na regra do art. 1º nem na excepção do 
art. 27; mas deixo da enumeral-as porque os motivos 
que aponto em relação ás sociedades de que já tratei 
servem para todas quantas no mesmo caso se achem. 

O honrado ministro da justiça, no que respeita ás 
vistas do governo sobre este projecto, ou o nobre ex-
ministro da justiça, pelo que respeita ás doutrinas que 
no mesmo projecto foram consignadas durante o 
ministerio de S. Ex., dignar-se-hão de tomar em 
consideração as minhas observações; o nobre ex-
ministro, principalmente, bem poderia explicar porque 
concentrou toda sua atttenção para um lado 
simplesmente da questão, que aliás é tão variada, e 
porque reservou para mais tarde disposições connexas 
e que, parece, deveriam figurar neste projecto. 

Não haveria mesmo, quanto ás sociedades 
exceptuadas no art. 27, a necessidade de algum 
retoque na legislação commum? A que se limita o art. 
27 em relação ás sociedades beneficentes, de 
soccorros mutuos, litterarias e politicas? A deixar que 
ellas se organizem sem autorização do governo. E' a 
unica parte da legislação actual a que se faz 
modificação no art. 27. Mas é a unica, ou desta 
modificação decorrem outras? A legislação vigente, 
entre as condições que exige para a existencia legal 
destas sociedades, inclue a da approvação do governo; 
tirada esta condição, as outras necessarias para a 
existencia de taes sociedades, e que eram todas 
combinadas no systema que se estabeleceu, ficam de 
pé sem que haja necessidade de algumas declarações 
ou modificações? 

A dispensa da autorização do governo para a 
existencia das sociedades de que trata o art. 27, era até 
uma disposição que se podia dispensar na lei, porque o 
principio geral da dispensa da autorização do governo, 
relativamente a quaesquer companhias ou sociedades 
anonymas, está no art. 1º A referencia a outras 
sociedades, que se excluem das disposições do 
projecto, deveria ser feita de modo que se ficasse 
conhecendo exactamente a legislação pela qual se tem 
ellas de regular depois que este projecto fôr convertido 
em lei. 

Estudando o projecto que a camara dos 
deputados approvou e que actualmente occupa a 
attenção do senado, uma idéa assalta o espirito: 
sómente uma parte da legislação acerca das 
companhias e sociedades anonymas é modi- 

ficada pelo projecto; reconhece o legislador que no 
mais a legislação a este respeito é perfeita. Não 
mereceram acaso consideração as requisições que se 
têm feito por parte dos tribunaes para que medidas, 
além das consignadas no projecto, passem a formar 
parte da legislação do paiz? 

A idéa capital do projecto é que todas as 
sociedades anonymas se organizem sem autorização 
do governo. Este é o ponto que presidiu a todo este 
trabalho. Mas quando se trata das sociedades por 
acções, o legislador entendeu que devia estabelecer 
disposições minuciosas, substituindo assim o exame 
que a lei de 1860 incumbiu ao conselho de estado, que 
tem de ser ouvido sempre que actualmente se trata da 
organização das sociedades anonymas. 

Eu desejaria que no estudo deste projecto, o seu 
illustre autor demonstrasse que é sómente nos pontos 
especialmente regulados nelle que a legislação carece 
de ser reformada. E' possivel que no exame de cada 
um dos artigos, tanto o actual como o ex-chanceller 
tenham emendas a propor, e eu estimaria ver que SS. 
EEx. se acham de accôrdo. 

O SR. LAFAYETTE: – Naturalmente. Temos o 
mesmo ponto de vista. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. CORREIA: – Naturalmente, disse o nobre 
ex-ministro; mas cumpre confessar que, em muitos 
pontos, o accôrdo entre SS. EEx. tem sido bem pouco 
natural. 

O SR. LAFAYETTE: – Devo declarar ao honrado 
senador que em muito poucos pontos me acho em 
desaccôrdo com o nobre ministro da justiça actual, 
quanto aos negocios da pasta da justiça. 

O SR. CORREIA: – Ahi vem a restricção final; 
em negocios da pasta da justiça! 

O SR. LAFAYETTE: – Si é do que estamos 
tratando... 

O SR. CORREIA: – Entende-se bem a parte final 
do aparte do nobre ex-chanceller: – poucas 
divergencias quanto a negocios da pasta da justiça... 

Nos outros negocios... 
O SR. LAFAYETTE: – Não se discutem agora 

outros. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – V. Ex. 

agora achou materia ampla... 
O SR. CORREIA: – O que devemos inferir e 

entender das ultimas palavras tão accentuadas pelo 
honrado ex-ministro da justiça é de que não é sómente 
o nobre ex-ministro da fazenda que tem profundas 
divergencias com o ministerio actual. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não senhor; minhas divergencias então seriam com o 
parlamento, porque os impostos foram votados pelo 
corpo legislativo. 

O SR. CORREIA: – Si bem comprehendo o 
aparte, o nobre presidente do conselho quer dizer que o 
ex-ministro da fazenda, comquanto muito grande no 
paiz, não deve pretender que  
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se despreze o parlamento quando se trata de actos, 
que por indicação sua o parlamento votou. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
V. Ex. está commentando... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Está 
um traductor temivel do pensamento alheio. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Fiquem os commentos por conta do nobre senador pelo 
Paraná. 

O SR. CORREIA: – Analysemos as palavras do 
honrado presidente do conselho. Assignalou S. Ex. a 
sua divergencia com o parlamento... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Divirgi do seu pensar, em alguns pontos, no anno 
passado; este anno acho-me de harmonia com elle. 

O SR. CORREIA: – Mas pareceu-me que 
pequenas modificações soffreu o parlamento este anno. 
Isto vem ainda confirmar o modo por que eu entendo o 
aparte... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Traduttore, traditore... 

O SR. CORREIA: – ...que é: o nobre ex-ministro 
da fazenda é um vulto eminente, não só do partido 
como no paiz, mas ha de consentir que, tratando-se de 
actos do parlamento, seja considerado em segunda 
plana... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Isto é de V. Ex. 

O SR. CORREIA: – E' no que vem a dar, 
notando-se que, si o nobre ex-ministro da fazenda 
voltar para o logar que  V. Ex. occupa e disser o mesmo 
que V. Ex. acaba de dizer, eu interpretarei 
identicamente as suas palavras, com o que tambem 
não farei nenhuma injuria á importancia politica do 
nobre actual presidente do conselho. Já vê portanto V. 
Ex. que não fui um traductor que merecesse o aparte 
italiano do nobre ministro da justiça que se vai 
italianizando muito, como claramente se viu pela 
preferencia dada por S. Ex. aos jurisconsultos italianos, 
quando nesta casa se occupou com a questão da 
legitimação do filhos espurios. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas V. 
Ex. ainda não disse si adhere ou não ao plano do 
projecto. Eu desejo tambem ouvir a sua esclarecida 
opinião... 

O SR. CORREIA: – Não é a primeira vez que o 
nobre ministro da justiça procura inverter as posições! 
E' um dos preceitos de um grande politico italiano (não 
cito o nome, mas todos o sabem); é o que se chama um 
estratagema parlamentar... S. Ex. quer collocar-me 
nesta parte na posição que cabe a S. Ex. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não, 
senhor; dou muito valor á sua opinião e desejo ouvil-a. 

O SR. CORREIA: – Dil-a-hei depois que ouvir as 
judiciosas informações dos dous chancelleres: um 
accendendo o arehote que esclareça o passado, e o 
outro abrindo as cortinas do futuro (riso); o ex-
chanceller explicando por que razão quiz dar 
proporções resumidas ao seu projecto, e o nobre 
chanceller actual declarando si    

atira-se um mais pelo caminho da reforma. 
Emquanto o ex-chanceller hesitava em muitos 

pontos, o chanceller actual já bradava nesta casa por 
medidas que julgava que deviam ser tomadas! 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não me 
arrependo e desejo que façamos alguma cousa. 

O SR. CORREIA: – Desejará o nobre chanceller 
actual incluir na projectada reforma mais alguma parte 
de legislação relativa a sociedades anonymas? 
Desejará S. Ex. que possam ser administradas por 
pessoas que não sejam accionistas? 

O projecto a este respeito dispõe que os 
administradores podem ser socios ou não socios, 
retribuidos ou gratuitos; conserva e mutila a lei vigente; 
nesta parte não é uma reforma absoluta, modifica, é um 
systema mixto. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas é 
coherente sempre com o principio de liberdade que 
domina todo projecto. 

O SR. CORREIA: – Exige o projecto que os 
administradores para entrarem em exercicio caucionem 
certo numero de acções. Mas, si os administradores 
podem ser socios ou não socios, remunerados ou 
gratuitos, parece-me que não ha muita harmonia no 
projecto quando exige a caução de acções para um 
administrador gratuito entrar em funcções. 

Comprehende-se que, quando a legislação exige 
que o administrador seja forçosamente socio, se exija a 
caução de acções; mas, quando elle póde deixar de ser 
socio, quando elle póde servir gratuitamente, essa 
exigencia não tem a mesma justificação. Causa algum 
reparo dispensar-se o administrador de ser socio, e 
exigir a caução; o que levou o autor do projecto a 
admittir no final do art. 11 que a caução em favor do 
administrador póde ser prestada por qualquer 
accionista. 

Ha nesta parte alguma cousa que necessita de 
explicação; e estou certo de que entrarão neste debate 
campeões tão illustres como os dous unicos 
chancelleres da actual situação liberal deste Imperio, 
causa que apenas se dá quanto aos chacelleres e 
ministros da agricultura, porque em todas as demais 
pastas o negocio já anda por triplicata; no transacto 
gabinete o verdadeiro Pylades do honrado ex-
presidente do conselho foi o nobre ex-chanceller-mór, e 
actualmente o Castor do presidente do conselho é 
ainda o chanceller. 

Estou persuadido de que o senado amanhã vai 
ser perfeitamente esclarecido sobre a materia, e me 
relevará ter occupado a sua attenção formulando estes 
justos desejos. (Muito bem). 

A discussão ficou adiada pela hora. 
 

ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 
 

Entrou em 3ª discussão a proposta do poder 
executivo, fixado as despezas do ministerio da fazenda 
para o exercicio de 1881– 1882. 
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Veiu á mesa, foi lida, apoiada e posta em discussão 
a seguinte: 

 
EMENDA AO § 23 (DA DESPEZA DO MINISTERIO DA 

FAZENDA) 
 
«Sendo nella incluida a quantia que o ministerio da 

agricultura em 1878 mandou entregar aos proprietarios do 
engenho central do Bom Jardim, na provincia da Bahia, 
pelo que pagaram de transporte na estrada de ferro de 
Alagoinhas para o material recebido da Europa. – Barão de 
Cotegipe. – Junqueira.» 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sr. presidente, eu 
devia ter tomado segunda vez a palavra no orçamento das 
despezas de ministerio da fazenda, para responder aos 
nobres senadores, pelo Paraná, que insistiu sobre a 
compra e remessa de café para a Europa, por conta do 
governo, e pela Bahia que veiu em seu auxilio. 

Como, porém, o senado e o governo se mostrassem 
interessados em adiantar a discussão, adiei o desempenho 
desse dever para esta occasião. 

Propondo-se a demonstrar, que o ex-ministro da 
fazenda, emprehendendo aquella operação praticára uma 
arbitrariedade, os nobres senadores só tinham dous 
caminhos a seguir: 

Ou indicar a lei que prohibe fazer-se por aquelle 
meio a remessa de fundos; 

Ou apontar aquella que trace ao governo as normas 
a observar em casos taes; por outra, que estabeleça a 
fórma, a natureza das operações á realizar, para o 
transporte de nossos fundos, mostrando não estar ahi 
comprehendido o meio de que me servi. 

O nobre senador pelo Paraná voltou á tribuna para 
sustentar, que a lei expressamente dispõe, que a unica 
operação licita feita é a compra de cambiaes; mas não 
adduziu argumento novo, repetindo apenas com mais 
vehemencia os que tive a honra de rebater no meu primeiro 
discurso. 

Mais cauteloso ou mais tactico, o nobre senador 
pela provincia da Bahia não sustentou que houvesse 
disposição expressa á esse respeito, positiva e terminante, 
como queria o illustrado Sr. Correia; mas sim que ella 
subentendia-se, ou deduzia-se de um artigo da lei de 
orçamento. 

Sr. presidente, que a lei de orçamento pemitte a 
compra de cambiaes, que esse é mesmo o meio 
ordinariamente empregado para a remessa de fundos, não 
o contestei eu, nem creio que alguem o ponha em duvida. 

O que disse e sustento é que, para collocar fóra do 
paiz as quantias necessarias ás suas despezas, deixou a 
lei ao governo plena liberdade de acção; não indicou, nem 
podia indicar as operações á fazer-se, sem absurdo, e sem 
expôr o thesouro á prejuizos inevitaveis. 

Digo sem absurdo, porque qualquer que fosse a 
operação imaginada pelo legislador, circumstancias 
poderiam dar-se na occasião de pôl-a em pratica, que a 
tornassem impossivel, e em tal caso o governo ou teria de 
fallar aos compromissos do paiz, ou para satisfazel-os ver-
se-hia forçado a violar a lei. 

Não podia fazel-o sem expôr o thesouro á perdas, 
porque sabida de antemão a natureza das operações, e 
sendo, como são, conhecidas as suas necessidades de 
dinheiro, e as épocas em que as remessas devem ser 
feitas, os especuladores manobrariam de modo a impôr-
lhe pesados sacrificios. 

A disposição ou preceito legal sobre que os nobres 
senadores assentam a sua argumentação, é a verba 15ª 
do orçamento – Despezas eventuaes e differenças de 
cambio. 

Nas palavras – differenças de cambio – vê o nobre 
senador pelo Paraná indicação expressa, e o nobre 
senador pela Bahia indicação subentendida da única 
operação permittida ao governo, isto é, a compra de lettras 
ou saques sobre as praças estrangeiras. 

Mas, Sr. presidente, já mostrei que nem uma nem 
outra cousa ha ahi; e tão sómente a previdencia do 
legislador, concedendo supprimento a outras verbas da 
despeza, que em dadas circumstancias podem tornar-se 
deficientes. 

Sabe o senado que fixando as sommas a 
despender com alguns serviços dos diversos ministerios, o 
orçamento calcula com o cambio par, isto é, com a 
igualdade da nossa moeda, relativamente á estrangeira. 

E' assim, por exemplo, que no artigo em que trata 
das despezas do ministerio de estrangeiros encontram-se: 

A verba 2ª, que assim se inscreve: 
Ligações e consulados – ao cambio de 27 ds. st. 

por 1$..............................................................479:850$000.
A verba 4ª: Ajudas de custo – ao cambio de 27 ds. 

st. por 1$...........................................................35:000$000.
A 5ª Extraordinarias no exterior idem....35:000$000.
No art. 8º, que é relativo ao ministerio da fazenda, 

tambem ha uma verba com esses dizeres, que é a 1ª – 
Juros, amortização e mais despezas da divida externa, ao 
cambio par de 27.......................................14.574:000$000. 

Outras despezas ha ainda que por virtude de 
contratos tem de ser pagas ao cambio par, taes como a 
illuminação publica desta côrte, as obras de canalisação 
de agua potavel, as dos esgotos, juros ás estradas de 
ferro, etc, etc. 

Ora, estando o cambio quasi sempre abaixo do par, 
e sendo as sommas votadas, em moeda nacional, para 
taes serviços, calculadas no cambio par, manifesto é que 
seriam insufficientes, si a lei não acautelasse, votando 
especialmente uma certa quantia para supprir as 
defficiencias, provenientes da depressão do cambio. 

A essa necessidade attendeu a lei com a verba 
Eventuaes e differenças de cambio, verba que nada mais 
é senão subsidiaria, ou complementar de varias outras. 

Contestal-o, Sr. presidente, para enxergar ahi uma 
indicação da unica operação facultada ao governo para a 
remessa de fundos, é negar a evidencia. 

Nem seria conforme com os nossos estylos, que tal 
pensamento se contivesse em uma rubrica de despeza. 

V. Ex. não ignora, Sr. presidente, que quando os 
orçamentos prescrevem regras ao governo para o 
desempenho de qualquer serviço, fazem- 
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no em artigos especiaes, incluidos, no capitulo de 
disposições geraes. 

Nas rubricas de despeza limitam-se a designar a 
somma, que o governo poderá gastar e o fim á que 
deva applical-a. 

Outra significação não têm igualmente, 
senhores, os artigos das leis do orçamento de 1840 e 
1841, que o nobre senador pela Bahia citou. 

Tambem essas leis, como as posteriores, e a 
vigente, depois de terem fixado a somma, em moeda 
nacional, á applicar-se aos juros e amortização da 
divida externa, ao cambio par de então, sábia e 
previdentemente concederam mais um supprimento 
para o caso de não manter-se o cambio ao par, e, como 
agora ainda se faz, calcularam a média em que 
suppuzeram conservar-se elle e marcaram quantia, 
para preencher as deficiencias. 

A differença unica é que hoje a média aceita é de 
24 pences por mil réis, em consequencia da lei de 
1846, que alterou o nosso padrão monetario, e naquelle 
tempo era de 31, sendo o cambio par 43 1/5. 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Pois consultemos a 

lei. (Para o Sr. presidente) V. Ex. faz-me o favor de 
mandar-me a collecção de leis de 1840 ou 1841? (E' 
satisfeito.) Eis aqui a lei de orçamento n. 108 de 26 de 
Maio de 1840, que assim reza no art. 7º § 1º: 

 
Divida externa fundada (£ 390.414 
ao cambio par d. 43 1/5..................... 2.168:966$666
§ 2º Differença de cambio nas 
remessas para pagamento dos juros 
e amortização da mesma divida, 
calculando-se elle pelo médio de 31 
d. por 1$............................................. 853:593$334

 
O pensamento da lei está bem claro. Para o 

serviço de nossa divida, naquella época, ser-nos-iam 
precisas 390.414 £, em cuja acquisição 
dispenderiamos, ao cambio par de então 43 1/5, 
2.168:966:666, e a lei votou essa quantia. 

Como , porém, pudesse o cambio ficar abaixo do 
par, e em tal caso aquella somma seria insufficiente, e 
que fez a lei? 

Calculou que provavelmente o cambio attingiria a 
média, isto é, 31 ds. e concedeu mais, em verba 
especial, a somma correspondente á insufficiencia da 
primeira consignação, fixada sobre o cambio par. 

Eis ahi o que dispoz a lei, clara e positivamente. 
E' exactamente o que fez a lei vigente com a 

unica differença, repito, de que, dada a alteração do 
padrão monetario, a taxa média do cambio, com que 
ordinariamente se calcula, não é mais 31, mas 24. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E ás vezes 
menos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E ás vezes menos, 
como bem pondera o honrado senador. 

Não tem razão, portanto, o meu honrado collega, 
quando sustenta que a lei de 1840, assim como a de 
1841, determinava que as remessas se fizessem em 
libras esterlinas. 

E já que fallo nestas leis, Sr. presidente, 
adiantarei uma observação para não voltar á ellas. 

O nobre senador pela Bahia, firmando no artigo 
que acabo de ter a sua argumentação, não attendeu á 
que feria-se com á propria arma, que contra mim 
pretendeu manejar. O raciocinio de S. Ex., neste ponto, 
é singularmente contraproducente. 

S. Ex. disse (quero reproduzir textualmente as 
suas palavras): 

«Portanto , o legislador de 1840 não cogitou de 
outra cousa, senão de mandar libras esterlinas para 
Londres, e marcar no orçamento as quantias que o 
thesouro tinha de perder para satisfazer a differença 
que ia entre a importancia dos juros e o accrescimo 
cambial.» 

«No orçamento de 1841, que aqui tenho 
presente, se lê disposição semelhante.» 

«Eis ahi, portanto, exactamente o que vem 
illuminar a questão , dizendo claramente que o 
legislador daquella época só tinha em vista marcar o 
numero de libras que tinhamos de enviar para Londes, 
e ao mesmo tempo calcular o cambio a que 
provavelmente essa remessa se faria e marcar logo no 
orçamento fundos para essa differença.» 

«Si precisassemos, Sr. presidente, de uma 
interpretação muito verdadeira, muito authentica do que 
está disposto em nosso orçamento, nós não 
poderiamos encontrar melhor que nas leis de 1840 e 
1841, periodo a que se referia o nobre senador.» 

O nobre senador pela Bahia, pois, como já 
observei, entende que as leis de 1840 e 1841 
claramente estabeleceram, que o governo só podia 
enviar para Londres Libras sterlinas, em pagamento de 
nossas despezas, e acrescenta que identica disposição 
não se encontra na lei actual; dizendo, mais abaixo: – 
«nossas leis recentes de orçamentos neste ponto são 
muito sobrias. Nellas se diz – Eventuaes e differenças 
de cambio –; agora a commissão propõe a separação. 
Mas em 1840 e 1841 indicou-se claramente que a 
remessa seria de numerario, isto é , tratou-se de marcar 
o cambio, a differença entre o ouro no Rio de Janeiro e 
o ouro em Londres.» 

Ora, Sr. presidente, si á esse tempo , posta a lei, 
na opinião do nobre senador, claramente determinasse 
a remessa de libras, o governo comprava generos e os 
remettia, e nunca se reputou illegal semelhante 
systema de transporte de fundos , muito menos illegal 
póde elle ser hoje, que a lei não contém indentica 
determinação. 

Mas, voltando á questão principal, direi que a 
faculadade, ou autorização relativa á remessa de 
fundos para as praças estrangeiras, não está nem na 
verba – Eventuaes e differenças de cambio, nem em 
nenhuma outra verba especial do orçamento. 

Essa faculdade deriva-se da obrigação, que tem 
o governo de pagar as despezas do Estado, onde 
devam ser pagas, de prover de modo que haja dinheiro, 
para as despezas publicas, no logar em que tem de ser 
feitas, applicando-lhes os recursos para esse fim 
concedidos pelo poder legislativo. 

O meio pratico de chegar á esse resultado, as 
providencias á tomar, a opportunidade dellas, 
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compete ao governo escolher, segundo as 
circumstancias do momento, que o legislador não 
poderá prever e menos regular , estabelecendo regras 
fixas e invariaveis. 

Não podendo fugir á verdade, o nobre senador 
pela Bahia, respondendo a um aparte meu, (e aproveito 
a occasião para declarar que os meus apartes ao 
discurso do nobre senador foram mal tomados, dizendo 
alguns o contrario do meu pensamento); acudindo á 
uma observação minha, o nobre senador disse que o 
governo não estava inhibido, antes autorizado, a em 
logar de comprar saques, ou cambiaes, comprar aqui 
libras sterlinas, ou ouro em pó e barras, segural-os 
remettel-os para a Europa. 

Logo, a verba – Eventuaes e differenças de 
cambio, não traça em torno do governo um circulo de 
Popilio, que elle não póde transpôr; não lhe impõe 
exclusivamente a compra de cambiaes. 

Si S. Ex. admitte uma excepção ao seu principio, 
a logica exige que admitta outras, que lhe sejam 
equivalentes. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não é excepção; a minha 
regra é a remessa por meio de cambiaes ou moeda. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas, o ouro em pó 
ou em barras, que o governo póde comprar, não é 
moeda, não é libra sterlina. 

Póde transformar-se em libras facilmente, como 
o café, mas não é moeda. 

O SR. JUNQUEIRA: – O ouro tem um valor que 
se sabe, e os generos sobem ou descem de valor 
facilmente. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O principio não é 
tão absoluto assim: o ouro tambem sobe ou desce de 
valor... 

O SR. JUNQUEIRA: – As variações são mais 
lentas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sim; mas dão-se, 
apparecem. O ouro é uma mercadoria tambem sujeita 
ás oscillações do mercado. 

Mas, disse eu: si V. Ex. admitte a compra de 
ouro... 

O SR. LAFAYETTE: – E ouro é o que ouro vale. 
O SR. AFFONSO CELSO: – ...si o nobre 

senador permitte a compra de metaes não amoedados, 
e si ouro é o que ouro vale, como bem diz o meu illustre 
collega por Minas Geraes, forçosamente ha de permittir, 
argumentando de boa fé, como costuma, a compra de 
café ou de outro qualquer genero, facilmente 
permutavel. 

Sr. presidente, tomarei a liberdade de dirigir ao 
nobre senador uma pergunta: suppõe S. Ex. impossivel 
a superveniencia de uma crise commercial, aqui ou na 
Europa, que produza a falta de lettras, ou cambiaes 
seguras? Sem duvida que não: essas crises são 
phenomenos naturaes no mundo economico, e tanto 
mais para receiar-se, quanto maior fôr a expansão que 
tiverem o commercio e a industria. 

Lido como é nestas materias, o nobre senador 
sabe que um financeiro destincto, Léon Say, na 
introducção que escreveu para o magistral tratado de 
Goschen sobre o cambio, sustenta, e 

com razão, que o augmento consideravel do commercio 
internacional faz com que, actualmente, a mercadoria 
que mais se exporta de todos os paizes é a lettra de 
cambio, e que as grandes crises do futuro terão nella a 
sua causa. 

Pois bem; supponho o nobre senador que 
desabe sobre nós, ou sobre a Europa, uma dessas 
catastrophes; não haverão lettras á tomar, ou pelo 
menos as boas serão rarissimas e caras. 

O que faria S. Ex. neste caso, para acudir aos 
nossos compromissos no estrangeiro? Compraria ouro, 
si o encontrasse; compraria generos de primeira ordem, 
que valessem ouro, e os enviaria aos nossos agentes, 
para venderem-nos e applicar o producto ao pagamento 
de nossas dividas. 

Ora, eu creio não exigir muito, pedindo ao nobre 
senador, que conceda ao legislador brazileiro a 
previsão d'uma dessas eventualidades, ou de outras em 
um momento dado, que tornassem impossivel o 
emprego de meios, ordinariamente faceis e 
abundantes. 

E foi exactamente por essa previsão, Sr. 
presidente, que o legislador não marcou regras ao 
governo, deixou-lhe a liberdade de proceder como 
fosse possivel, mais acertado, melhor. 

A prudencia , a sabedoria do legislador brazileiro 
não consentiam, que elle de antemão traçasse ao 
governo o caminho á seguir, para o transporte de 
fundos, porque de um momento para outro esse 
caminho podia achar-se trancado, ou conduzir a um 
perigo. 

A transacção vantajosa, conveniente e facil hoje, 
será amanhã exactamente o inverso; indical-a pois, 
qualquer que fosse, como obrigatoria, seria um erro 
crasso e deploravel, o que não se pôde suppôr na lei. 

O nobre senador disse, que o legislador 
commetteria uma leviandade inqualificavel si deixasse 
liberdade ao governo neste assumpto. 

Leviandade, porém, commetteria elle si fizesse o 
contrario; – concedendo esse arbitrio ao governo 
procedeu como devia. 

Sr. presidente, para corroborar a sua 
argumentação, o illustrado senador pela Bahia 
recordou-nos, em latim, a definição que dá Scacia do 
que seja contrario de cambio: – emptio et venditio 
pecunia obscutis pecunia presenti. 

Referem as chronicas, que o celebre cardeal de 
Betz, vendo em certa occasião que uma opinião sua 
encontrava repugnancia no auditoria, tomou o 
expediente de reproduzil-a em latim, e viu-se 
immediatamente adoptada, porque em latim não se 
dizem senão cousas mui verdadeiras.(Riso.) 

Com a sua citação, porém, não teve o nobre 
senador felicidade igual á do habilissimo diplomata, á 
quem no tocante ao grande talento nada fica a dever. 

Com effeito, senhores, ao que vem para a 
questão de que nos occupamos a definição de Scacia, 
aliás defeituosa, pois que, comquanto jurisconsulto 
habilissimo, não fazia do cambio idéa exacta: – ao que 
vem essa definição , digo, para a questão de que nos 
occupamos? 

Porque o cambio seja emptio et venditio pecunia 
obscutis pecunia presenti, segue-se que a 
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compra a remessa de café, por conta de governo, foi 
uma operação illegal?! 

O Sr. Junqueira dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Mas, diz o nobre 

senado, que a definição mostra que a moeda, pecuria, 
é elemento indispensavel para qualquer operação de 
cambio. 

De perfeito accôrdo estou eu; porém observo ao 
meu illustrado collega que esse elemento – dinheiro, 
não é menos indispensavel ou essencial para a compra 
de café, ou de outra qualquer genero. 

Deixemos, pois, a obra de Scacia nas 
bibliothecas, que nada adianta ao debate. 

Sr. presidente, o nobre senador, divergindo ainda 
nesta parte do illustre representante do Paraná, não 
disse que a remessa de fundos, por meio de generos, 
seja absolutamente, ou sempre inconveniente: e tanto 
que acrescentou não duvidaria proceder do mesmo 
modo, em certas circumstancias. 

S. Ex., porém , sustentou que era um meio 
aleatorio, sujeito a riscos intranseccos e extrinsecos, a 
que o governo não deve aventurar-se, senão em casos 
de extrema necessidade. 

Sem apreciar si é correcta a distincção que S. 
Ex. estabeleceu entre o que seja risco intrinseco e 
extrinseco, e ponderando-lhe apenas que a fallencia de 
um negociante jámais foi considerado como sinistro, 
porque sinistro é um facto extraordinario, e a 
insolvabilidade de negociante não é, mas vulgar e 
commum; sem entrar nesta questão direi ao nobre 
senador, que segundo suas proprias idéas mais 
arriscadas, intrinseca e extransecamente, do que a 
compra de café são as compras de cambiaes. 

E senão vejamos: S. Ex. ponderou e ainda aqui 
reproduzirei textualmente suas palavras (lê): 

«Nesta materia é preciso destinguir riscos 
intrinsecos e riscos extrinsecos da operação.» 

«Si uma lettra de cambio fôr tomada nesta arte 
de uma forma idonea sobre outra firma idonea da 
Europa, os riscos propriamente intrinseco; não  
existirão: poderão existir outros riscos, que nesse caso 
tomarão proporções de sinistro, de desastre, e dos 
quaes chamarei extrinsecos; da mesma maneira que, si 
o nobre ministro fizer carregar um navio com genero 
coloniaes, esse navio estiver seguro, soffrer um sinistro 
e o segurador quebrar, tambem nesse caso existirá um 
sinistro ou desastre, e é ao que eu chamo risco 
extrinseco.» 

«Essas operações de compra e venda de 
generos contêm em si sempre risco intrinseco, e é 
justamente o que o legislador não quis que o Estado 
Soffresse.» 

«Póde um governo, na melhor fé, fazer no Rio de 
Janeiro um carregamento de generos do paiz remettel-o 
para a Europa nas melhores condições; mas podem 
sobrevir alguns desses riscos; póde, por exemplo,  
rebentar alli, de repente, uma guerra, uma crise 
commercial, e a depreciação do genero ser enorme 40, 
50 ou 60 ilegível e o governo não só se sujeita assim á 
differença do cambio, isto é, a differença e a moeda que 
dei apouca que vai receber, como se sujeita 

Tambem á essa condição aleatoria, a esses outros 
riscos das oscillações dos preços, que não estão nos 
termos do orçamento.» 

Para responder a isto, Sr. Presidente, novamente 
tomarei a liberdade de perguntar a S. Ex.: si rebentar 
uma guerra, uma crise commercial, os seus effeitos não 
podem influir tambem sobre a firma idonea contra a 
qual for sacada a letra? Tudabitavelmente; em taes 
casos todos soffrem. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não ao ponto de chegar á 
insolvabilidade... 

O SR. AFFONSO CELSO: – E porque não? 
O SR. JUNQUEIRA: – A casa Rotschild, por 

exemplo. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Não sacamos sobre 

Rotschild, e depois, si os grandes bancos muitas vezes 
não resistem, quanto mais um particular? 

Diante das grandes convulsões commerciaes 
não há fortunas inabalaveis. 

Perguntarei, ainda, ao nobre senador; si em 
consequencia de uma calamidade solfrerem os generos 
de mais valor uma depreciação de 40, 50 ou 60%, 
tambem a firma idonea não póde ver reduzidos os seus 
recursos, e conseguintemente deixar de ser paga a 
lettra de cambio? 

Não há contestal-o. 
Logo, a lettra tambem offerece o seu lado 

aleatorio; tambem está sujeita a esse risco intrinseco, 
qual S. Ex. o define, e, si apezar disso. o nobre senador 
a aceita, porque recusará o café? 

Ainda a este respeito, Sr. presidente, direi que é 
singular theoria do nobre senador, quando considera 
uma crise commercial ou uma guerra, simples risco, ao 
passo que eleva a fallencia de um negociante á 
categoria de sinistro! 

Há aqui manisfesto engano do nobre senador, 
assim como há, quando assevera que a compra do 
café, tanto como a da cambial, está sujeita ás 
differenças de cambio, isto é, na phrase de S. Ex., ás 
differenças entre a moeda que o governo deu aqui e a 
moeda que vai receber-lá. 

Si o nobre senador dissesse que, assim como a 
baixa do cambio eleva o preço da lettra, ou saque, 
eleva tambem e do café, nenhuma observação eu lhe 
faria: mas a sua proposição, perdóe-me, não é exacta. 

Comprada a cambial por maior preço, o 
comprador não tem probabilidade nenhuma de resarcir 
e prejuizo, proveniente da baixa do cambio; ao passo 
que com o café, acontece o contrario. 

Elle ordinariamente custa mais caro na Europa 
do que entre vós, e esse augmento de preço vem 
compensar o que se mais se deu aqui, sobre o que 
descender-se-hia o cambio fosse favoravel, Isto é 
obvio. 

Neste ponto, S. Ex. não tem absolutamente 
razão alguma. Si para decidir da preferencia entre as 
duas operações, – compra de cambiaes e compra de 
café, compra-se as duas mercadorias entre si, – a do 
café é incontestavelmente preferivel. 
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Para comprehendel-o, Sr. presidente, basta 
considerar que o café, em todo o caso, tem um valor 
facilmente realizavel, em qualquer parte do mundo, 
ainda mesmo dada uma críse, ou uma guerra. – Esta 
até póde elevar-lhe o preço; entretanto que nada mais 
vulgar do que não ter nenhum valor uma lettra saccada 
pelo negociante ou estabelecimento mais abonado 
sobre outro em identicas circumstancias. 

O nobre senador, Sr. Presidente, cançou-se em 
demonstrar, que não me aproveitavam os exemplos de 
outros paizes, que eu trouxe para o debate. 

Citei-os, não para demonstrar a legalidade do 
meu acto, ou sua conveniencia, mas para responder 
áquelles, que como o nobre senador pelo Paraná 
entendem ser não só improrio, como indigno, de um 
governo – qualquer acto de commercio. 

Eu disse que concordava em these com o 
principio de que o governo não deve ser negociante, 
mas que na pratica não era elle observado, e troxe 
então exemplos de algumas nações. 

Analysando-os, e lembrando outros, o nobre 
senador fez ver que cada um delles explica-se por um 
motivo especial: assim é – disse S. Ex., que a Prussia 
compra titulos de divida publica para formar o seu 
thesouro de guerra; a Hollanda vende os cafés de suas 
colonias porque os recebe em logar de impostos; a 
França sustenta a regie do tabaco, por ser seu 
monopolio, mantém fabricas de porcellana para 
proteger a industria, etc., etc. 

Não o nego, Sr. presidente; cada um desses 
paizes assim procede... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Por outra ordem de 
razões. 

O SR. AFFONSO CELSO: – ...por um motivo 
especial, diverso daquelle que aconselhou-me a 
compra do café. 

Mas, qual é a conclusão, Sr. presidente, que se 
deduz de todos estes facto. – qual a ficção que elles 
encerram? 

Que os governos de todas as nações, ainda as 
mais ricas e civilizadas, quando assim o exigem seus 
interesses, suas conveniencias, quaesquer que ellas 
sejam, não se dedignam de praticar actos commercio, 
embora, em these, não seja proprio dos governos 
negociar. 

Esses motivos especiaes, que o nobre senador 
tratou de prescrutar, reduzem-se todos ao – interesse, á 
conveniencia propria. 

Logo, e foi esta a conclusão á que eu queria 
chegar, trazendo aquelles exemplos, – logo, fazer da 
compra de café um norum crimeu, um facto nunca visto 
em parte alguma, – é, como já disse, desconhecer o 
que vai pelo mundo. 

O nobre senador, Sr. presidente, reconheceu 
que como expediente de occasião, como recurso em 
determinadas circumstancias, o meu acto era não só 
regular, mas louvavel, e accrescentou que em taes 
condições não duvidaria mesmo pratical-o. 

O SR. JUNQUEIRA: – Ah! Mas dando conta ao 
parlamento como medida muito extraordinaria. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Tocarei depois 
nesse ponto. 

Não foi senão como recurso de occasião, que 
concebi e executei aquelle acto, não tendo razão o 
nobre senador pelo Paraná, que declarou pretender eu 
estabelecel-o como systema, ou meio ordinario para a 
remessa de fundos. 

S Ex. exagerou não só o facto, como as minhas 
palavras, dando com isso armas contra si, por que, 
segundo pondera um espirituoso escriptor, assim como 
a obesidade é signal de pouca saude, a exageração 
indica falta de argumentos bons. 

Sr. presidente, si os nobres senadores 
estudarem como se realizam nesta praça as 
negociações sobre cambiaes, hão de reconhecer que, á 
final de contas, é graças ao café, que o governo 
sonsegue pôr na Europa os fundos de que carece. 

Os bancos que se encarregam especialmente 
destas transacções, são succursaes de outros 
existentes em Londres e de um capital limitado. 

Por via de regra não saccam á descoberto, 
porque si o fizessem esse capital, em pouco tempo, 
ficaria desfalcado o desappareceria; saccam e cobrem-
se, como se diz em linguagem commercial, isto é, 
remettem lettras de particulares ás suas casas 
matrizes, lettras que aqui compram ou tomam, e que 
são por sua vez saccadas sobre os carregamentos 
expedidos deste porto. 

Muitas vezes mesmo limitam-se á endossar 
essas mesmas lettras ao governo, e deixam de saccar 
directamente sobre as matrizes. 

Assim, o que recebem das lettras tomadas faz 
face, ou recompõe, o que despendem as casas de 
Londres, no pagamento das suas. 

Ora, desses carregamentos os que mais avultam 
são os de café, que constitue o nosso principal genero 
de exportação. 

Esta é a verdade notoria para todos, que têm 
alguma pratica destes negocios. 

Si, pois, a cambial já representa o café, si delle 
deriva, si nelle tem a sua base, a sua garantia e valor, 
porque em vez de cambiaes não poderá o governo 
comprar café, dispensando os intermediarios, que em 
ultima analyse trazem maior despeza? 

O banco, ou capitalista que vende a sua cambial 
ao governo lucra, e dá tambem a ganhar ao exportador 
do genero de quem houve a lettra para cobrir-se mas 
tudo isso sahe do preço que paga o governo. 

Portanto, é claro que a compra de café, até pelo 
lado de supprimir esses intermediarios, que não servem 
gratuitamente, é de vantagem incontestavel. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Póde-se tambem 
perder uns mil contos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Peço ao nobre 
senador por Pernambuco, que sabe quanto o aprecio, o 
favor de dizer-me si este seu aparte allude á boatos que 
por ahi correram de que deu-se esse prejuizo, nas 
operações que emprehendi. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Não está liquidada 
a operação. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Si não está 
liquidada a operação, como se ilegível que houve 
perda? 
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Com que fundamento dizem-n'o os nobres senadores? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Ninguem disse que 
houve; mas é possivel que haja. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' possivel sim, mas 
que outra operação estaria isenta de igual risco? 

E direi mais ao nobre senador: ainda quando não 
obtivessemos, em consequencia de causas de força 
maior, o que empregamos na segunda remessa de café, 
mesmo em tal caso não haveria prejuizo, porque maior, 
muito maior pejuizo soffreria o thesouro, si 
comparecendo ao mercado para tomar camhiaes 
provocasse e governo maior baixa do caminho. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Invejo-lhe muita 
cousa, menos esta operação. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sinto muito. 
Estes apartes levam-me a considerar a questão 

pelo lado da conveniencia do expediente que puz em 
pratica... 

O nobre senador pela Bahia divergiu ainda neste 
ponto do nobre senador pelo Paraná, que póz em duvida 
a vantagem que d'ahi resultou para o Estado. 

Mas, eu espero que S. Ex. mesmo modificará a 
esse respeito a sua opinião. 

Quanto á primeira operação, já o Sr. presidente 
do conselho disse na camara, e meu irmão repetiu-o, 
que nella foram empregados 1.640:151$550. 

O café assim comprado, e remettido para a 
Europa e os Estados-Unidos, deu o producto liquido de 
libras 136,255, 13 shel. 2 dinheiros, que foram recebidos 
pela delegacia do thesouro em Londres. 

Ora, estando o cambio a 19 1/8 eu não podia 
obter aquella somma, em dinheiro sterlino, senão 
despendendo 1.709:874$928, além da commissão que 
pagaria a quem vendesse as camhiaes ao thesouro, e 
que calculando no minimo, isto é 1/4%, importaria em 
4:274$687, vindo, portanto, a despender a quantia total 
de 1.714:149$615. 

Mas, manifestando o cambio tendencias para a 
baixa, o comparecimento do governo no mercado 
produziria infallivelmente a sua queda, que si parasse 
em 19, exigiria, para obter-se aquella quantia, o seguinte 
dispendio: 
Preço da cambial.................................. 1.721:124$105
commissão............................................ 4:302$810
 1.725:426$915
Mas, tendo applicado eu apenas 1.640:151$550
Poupei ao thesouro 85:275$365

Este é o meu  calculo; outros o elevam á muito 
mais. 

Entretando, Sr. presidente, o verdadeiro lucro 
desta operação não está ahi, senão nas consequencias 
que leve. 

Eu peço lincença, para á este respeito ler ao 
senado o que me disse o Sr. Visconde de Figueiredo, 
com referencia ao lucro realizado, na carta em que me 
deu conta do serviço que prestou ao Estado (lê): 

«Considero, porém, esta a menor das vantagens, 
pois que outras muito maiores resul- 

tarão da sábia medida, que V. Ex. mandou levar a 
effeito. Em primeiro logar, é certo que estando nessa 
occasião muito fraco o cambio, si o thesouro 
concorresse então a comprar cambines, o cambio que 
desceu até 19 1/8 teria baixado indubitavelmente muito 
mais, visto que por falta de movimento de esportação 
escasseavam absolutamente as lettras da praça. E o 
que é mais importante, a transacção do embarque de 
café, que effectuei por ordem de V. Ex., deu logar a 
novos e avultados negocios no mesmo artigo, evitando 
uma maior baixa nos seus preços, com o que lucraram 
os agricultores e desenvolveu o commercio em geral, 
produzindo uma animação de que resultou em seguida 
o melhoramento do cambio.» 

Insistiram os nobres senadores no segredo, ou 
mysterio com que foi feita a operação, e um meu 
illustrado collega e amigo, representante de Minas 
Geraes, notou que não fosse ella mencionada no meu 
relatorio. 

Fiz ver já que guardou-se apenas as reservas 
precisas, para acautelar o mallogro da operação; não 
houve mysterio, nem podia haver. Soube da operação 
quem della devia ter conhecimento. 

Quanto á falta de menção no relatorio, nunca 
nesses documentos se disse, como e por quem eram 
feitas as nossas remessas de fundos para Londres. 
Indica-se a somma remettida, na respectiva tabella. 

Nenhum ministro da fazenda informou jámais, 
em seu relatorio, á quem tomara cambiaes, quando, 
que commissão pagára, ect., etc. Menciona-se a 
somma enviada e nada mais. 

Para que eu abrisse uma excepção á essa 
regra, fôra myster considerar o meu acto irregular, ou 
extraordinario; mas elle nem era irregular, nem 
extraordinario, entrada nas minucias da administração, 
nas trivialidades sem importancia, para figurarem em 
um documento solemne. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E' que muita gente 
ligou mais importancia ao facto por não vel-o no 
relatorio. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas, si não havia 
razão para incluil-o ahi? Foi uma operação de  
remessa de fundos, como qualquer outra, e cujos 
resultados opportunamente hão e vir, como sempre, 
na competente tabella. 

Nenhuma outra observação, segundo me 
parece, foi adduzida no senado á respeito deste 
negocio; passarei, portanto, á apreciar o que se disse 
na camara dos Srs, deputados. 

Alli, Sr. presidente, não se aventou uma 
proposição valiosa, não se argumentou seriamente; 
desenrolou-se uma serie de absurdos e inexactidões. 

Affirmou-se, por exemplo, que a imprensa dos 
Estados-Unidos pronunciara-se contra a remessa do 
café por conta do governo. 

E' uma exageração, muito mais obésa do que a 
do nobre senador pelo Paraná, á que já me referi; –
posso mesmo dizer que é uma inexactidao, porque 
não é licito asseverar-se, que a imprensa se pronuncia 
sobre uma questão, porque apparece um artigo 
anonymo em qualquer jornal. 
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Uma folha de New-York, o Herald, é certo, escreveu 
algumas linhas a esse respeito, referindo-se á uma 
correspondencia que lhe enviou d'aqui talvez alguns dos 
interessados, á quem não convinha que o governo 
comprasse café, porque entendem dominar o mercado e 
que o governo deve ser sempre prejudicado. 

E' o mesmo artigo que se leu na camara, em 
pessima traducção, e que já era meu conhecido, porque 
tiveram o cuidado de enviar-me um exemplar, tarjado de 
vermelho. 

Nenhum outro jornal daquelle paiz tratou do 
assumpto, e entretanto disse-se, com o maior 
desembaraço, que a imprensa estrangeira condemnou a 
operação! 

Os americanos têm uma palavra que applicam á 
asseverações desta ordem: – humbuy! e eu emprego no 
sentido mais innocente. 

Alludiu-se tambem á um jornal inglez desta côrte, 
que referiu-se ao artigo do Herald. 

Mas, e para que V. Ex. avalie, Sr. presidente, o 
merecimento e criterio de taes publicações, dar-lhe-hei 
conhecimento do seguinte trecho (lê): 

«Tudo faz esperar que a primeira experiencia do 
novo ministro da fazenda no Brazil seja perdida. Póde ser 
uma boa operação para o banco do Brazil, porém má para 
o governo.» 

Ora, senhores, si a operação era boa para o banco, 
porque não o será para o governo? 

Pena foi que não dessem a razão! 
Este outro trecho ainda é melhor (lê): 
«Desde que o possuidor do café não é um 

negociante e sim um governo necessitado, o café desce 
consequentemente de preço.» 

Até aqui acreditavam todos, que a maior demanda 
ou procura encarece o genero, principalmente si quem 
apresenta-se para comprar é o governo. 

Fique-se, porém, sabendo agora, que a 
concurrencia do governo faz baixar o preço, ou depreciar a 
mercadoria! Isto é um verdadeiro distate, e sirvo-me do 
termo, porque foi usado na camara. 

Disse-se mais «que o comparecimento do governo 
no mercado, comprando café por qualquer preço, e até, 
como aconteceu, elevando a cotação para com mais 
facilidade ser preferido, assustou os commerciantes, que 
se occupam do mesmo genero de transacção.» 

Ha aqui diversas inexactidões. 
O governo, Sr. presidente, não comprou café por 

qualquer preço e muito menos elevou a cotação, para ser 
com mais facilidade preferido. 

O governo comprou café, por um preço regular 
modico. 

E vou dar a prova: tenha aqui um documento 
insuspeito, é o relatorio da Associação Commercial do Rio 
de Janeiro, correspondente ao anno de 1879. 

Entre os importantes trabalhos estatisticos, que o 
acompanham, vem a tabella dos preços correntes do café 
em cada mez de varios annos. 

As cotações foram estas no anno de 1879 por 10 
kilos: 

 

Janeiro............................................................
4$530
4$576

 

Fevereiro.......................................................... 
4$625
4$550

Março............................................................... 
4$515
4$610

Abril.................................................................. 
4$685
4$771

Maio.................................................................. 
4$785
4$724

Junho................................................................ 
4$930
4$990

Julho................................................................. 
5$075
5$565

 
Ora, si o governo tivesse comprado por qualquer 

preço e elevado a cotação, tudo isto constaria da 
estatistica. 

As compras da primeira operação foram realizadas 
no mez de Fevereiro do anno passado. 

Pois bem, Sr. presidente, compare-se os preços 
desse mez 4$625 e 4$550, com os dos immediatamente 
anterior e posterior, isto é, com os de Janeiro 4$530 e 
4$576, e com os de Março 4$515 e 4$610, e ver-se-ha que 
credito merece a affirmativa de que o governo comprou por 
preços elevadissimos, e, para poder comprar, alteiou a 
cotação! 

E' falso igualmente que se assustassem os que se 
occupam do mesmo genero de negocio, e nem isto 
concilia-se com a outra accusação do segredo, ou 
mysterio, que envolveu as compras por conta do governo. 

Si a operação conservou-se em reserva, envolta em 
mysterio, segundo se disse; si, como é verdade, só mezes 
depois de effectuada a compra, começaram á divulgar-se 
os primeiros boatos á seu respeito; si o governo não 
appareceu no mercado, como é que com a sua presença 
podiam assustar-se os exportadores? 

Allegou-se tambem «que os exportadores 
retrahiram-se á espera dos resultados da operação do 
governo, d'onde resultou notavel paralysação nas vendas e 
agglomeração prejudicialissima do café no mercado. 

Tambem isto é falso: foi depois da compra 
effectuada em Fevereiro, pelo Sr. Visconde de Figueiredo, 
que mais se activaram as negociações de café. 

Houve alguma frouxidão no mercado por alguns 
dias, e por isso o cambio baixava, – mas anteriormente á 
compra por conta do governo, e cessou com ella. 

Paralysação, porém, e menos paralysação notavel 
nunca houve, e vou dar disso igualmente prova 
irrecusavel. 

Outra tabella do relatorio da Associação Comercial 
dá conta da exportação mensal do café, no mesmo anno 
de 1879, e por ella se vê que foi a seguinte: 

 
Janeiro...................................... 302.312
Fevereiro................................... 260.303
Março........................................ 304.967

 Abril........................................... 281.649  
Maio.......................................... 316.095

 Junho........................................ 243.502  
 
Portanto, Sr. presidente, não se deu paralysação 

notavel e agglomeração prejudicialissima; antes as 
negociações ilegível como uma certa proporcionalidade; 
de mez a mez oscillavam entre 200 e 300 e tantas mil 
saccas. 
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Uma das causas que, incontestavelmente, 
influiam para a frouxidão de que fallei, Sr. presidente, 
era não quererem por preço ao genero, para 
provocarem a baixa, e comprarem-no depois com 
immensa vantagem, os exportadores que censuram o 
acto do governo e ministraram ao nobre deputado, á 
quem estou respondendo, as informações cuja 
inverdade fica patente. 

Acrescentou-se ainda, na camara dos Srs. 
deputados: 

«Em New-York o mesmo abalo se sentiu, desde 
que alli se soube, que o governo do Brazil se atirava a 
esse ramo de mercancia.» 

«Si em New-York sentiu-se o mesmo abalo, que 
no Rio de Janeiro, esse abalo foi nenhum! Ninguem o 
percebeu aqui. Mas, esta asserção é até irrisoria. 

A primeira operação de café, como disse na 
camara meu irmão, foi de 47.453 saccas, das quaes 
33.000 apenas foram enviadas para os Estados-Unidos.

Ora, é preciso não ter idéa nenhuma do que seja 
o mercado de café, mórmente no grande emporio de 
Nova York, para acreditar-se e repetir perante o 
parlamento, que a soberba metropole, a cidade 
imperial, estremeceu e abalou-se porque foram para alli 
enviadas, em diversos navios 33.00 saccas de café! 

Demais, Sr. Presidente, pelo movimento das 
negociações de café nesta praça de que dá noticia a 
tabella, que ha pouco li, viu V. Ex. que as quantidades 
remettidas guardaram sempre uma certa proporção. 

O tal abalo, portanto, devia prolongar-se por 
muito tempo, sendo para admirar que não tenha ali 
arrebentado uma crise! 

Sr. Presidente, ainda com relação á este 
negocio, disse-se na camara dos Srs. deputados:» 

«O nobre ex-ministro da fazenda concebeu um 
plano errado e proseguiu nelle com a coragem que lhe 
é propria, e que lhe admiro. Quiz dominar o cambio! 
Entendeu que podia dominal-o com leis arbitrarias, 
esquecido de que o cambio só obedece ás suas leis 
naturaes.» 

Para provar estas apreciações, o meu illustre 
accusador apresentou a tabella das cotações de 
cambio, que regulam em o anno passado. 

Não tive tempo de examinal-a, mas aceito-a 
como exacta. 

Della se vê que as taxas extremas foram, em 
todo anno, 19 1/8 e 23 1/8. 

E o meu censor acrescenta: «no presente anno 
tivemos em Março e Abril uma baixa á 22 e á 20. Mas 
d'ahi por diante, e quando já havia cessado o artificio, 
por sustentações do cambio, este por si mesmo e 
naturalmente subiu, e em Julho ultimo estava a 23.» 

Si o meu nobre censor admira-me a coragem, 
não menos lhe admiro eu a simplicidade, a boa fé, tal e 
tanta, que, suppondo accusar-me, defendeu-me! 

Si hoje, segundo declara, não ha mais artificios 
para sustentar o cambio, e este naturalmente eleva-se 
acima de 23; si essa taxa regulou no principio do anno 
passado, – como accusa-me de artificios porque, 
depois de ter descido, o cambio em meu tempo chegou, 
aliás 

gradual e paulatinamente, a 23, – taxa que reputa 
natural?! 

Pois então os artificios, as manobras do ex-
ministro da fazenda podiam acaso produzir resultados 
identicos aos da completa abstenção do actual Sr. 
presidente do conselho?! 

Mas, si, por outro lado, afiança que empreguei 
esforços para influir no cambio, e graças a esses 
esforços subiu elle a 23. – taxa natural –, o meu proprio 
censor reconhece e confessa que esses esforços 
destinavam-se, não a promover em alta artificial, mas a 
impedir que artificialmente se fizesse descer o cambio 
de sua natural e legitima cotação! 

Uma de duas: ou a cotação actual é natural ou 
não é. 

Si é, como attribuir a artificios a sua manutenção 
em o anno passado? Si não é, como se diz que 
acabaram-se os artificios, e ella elevou-se a essa altura 
naturalmente? 

Mas, Sr. presidente, ha cousas ainda mais 
primorosa a este respeito. 

«Si tivemos alguma vez, – exclamou o meu 
illustre censor, um cambio artificial; o verdadeiro cambio 
se manteve em sua marcha natural e inalteravel a 
qualquer vontade, ou força estranha.» 

Si tivemos alguma vez cambio artificial, diz o 
illustre deputado; logo, duvida que o tivessemos, e no 
entretanto affirmou-o! 

Si tivemos alguma vez cambio artificial, o 
verdadeiro cambio se manteve em sua marcha natural 
e inalteravel a qualquer vontade ou força estranha. 

Não sei, realmente em que fica S. Ex.! Si o 
cambio manteve-se sempre em sua marcha natural, si 
nenhuma vontade ou força estranha podia alteral-o, 
como é que podia dar-se cambio artificial? Si foi 
artificial, não podia marchar naturalmente; si, porém, 
marchou naturalmente, não podia ser artificial. As duas 
cousas não se conciliam. 

Sr. presidente, no discurso a que estou 
respondendo ha algumas outras observações, que não 
posso deixar sem reparo. 

Não me occuparei das censuras nelle dirigidas 
ao thesouro nacional, cujos creditos estão bem 
firmados por longos annos de bens serviços, tanto mais 
quanto a injustiça de taes accusações, já de si patente, 
mais se accentua nas contradicções em que cahiu o 
illustre deputado. 

Ora descreve os seus altos funccionarios 
obedecendo servilmente ao menor aceno ou insinuação 
dos ministros da fazenda, ora colligados para illudil-os! 

Não é o thesouro uma repartição modelo, Sr. 
presidente, mas funcciona muito regularmente; no paiz 
não ha nenhuma que lhe seja superior, e póde entrar 
em parallelo com as semelhantes dos paizes mais 
adiantados. 

Conta numerosos empregados habeis e 
cumpridores fieis de seus deveres. Entre os quaes 
destacam-se alguns, que a essas qualidades reunem 
habilitações superiores, que os tornam capazes para os 
mais altos cargos do Estado. 

Porque lhe escapa um ou outro erro, que logo 
conhece e corrige, não se póde com razão acoimal-o de 
indigno de fé. 
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Erros commettem todas as repartições publicas do 

mundo; ninguem está isento delles, e o proprio accusador 
tem em si a prova. 

Não affirmou S. Ex. que o governo tinha comprado 
terras á 800.000$ o alqueire? 

Algumas das accusações, a que me refiro, foram 
dirigidas contra o thesouro por tabella; era á mim que se 
destinavam, e vou mostrar que não procedem. 

Começarei, Sr, presidente, pelos lançamentos para 
o imposto predial, incumbidos á empregados estranhos a 
recebedoria, medida que foi de muito proveito. 

Disse-se que houve abusos e arbitrariedades em 
alguns lançamentos, os quaes provocaram recursos, 
sendo attendidos todos os amigos e affeiçoados. 
Accusações como esta não se fazem sem prova – e eu 
declaro-a calumniosa! Os recursos de lançamento são 
decididos ou pelo administrador da recebedoria, ou pelo 
tribunal do thesouro, em segunda instancia. Foram 
attendidos uns e indeferidos outros, conforme o 
merecimento da reclamação, e não por considerações 
pessoaes. Desafio quem o conteste a apresentar um facto 
em contrario. 

Accusou-se o ex-ministro da fazenda de ter 
querido illudir o publico nas informações que deu em seu 
ultimo relatorio. 

Tem-se visto, com effeito, Sr. presidente, em 
nosso pais altos funccionarios, ou administradores, que 
procuram embair o publico. 

Por exemplo; governador de capitania tivemos que 
para agradar á população, eminentemente religiosa, trazia 
bentinhos, que deixava ver por entre o collete, sendo 
atheu, e resava o terço diariamente ante a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, em face, já se sabe, do 
seu estado maior. (Riso.) 

Tentam ainda illudir o publico os representantes da 
nação, que para accusarem ministros, que incorreram-
lhes no desagrado, formam seus castelinhos de cartas 
sobre trechos truncados dos relatorios, ommittindo 
propositalmente outros trechos, que completam e 
explicam o pensamento. 

Deste estratagema fui eu victima, a respeito do 
que escrevi em ultimo relatorio acerca de bilhetes do 
thesouro. 

Leu-se um trecho, mas omittiu-se outro, que a ser 
lido, como cumpria, aniquilaria logo a accusação! 

Declarei ao meu illustrado successor, que as 
despezas do exercicio tinham sido feitas sem que fosse 
necessario lançar mão dos recursos extraordinarios, 
autorizados pela lei n. 2940 de 31 de Outubro do anno 
passado. 

Referia-me aos bilhetes do thesouro, que essa lei 
permitte emittir, a saber 16.000:000$ como antecipação 
de receita, 14.149:000$ para as despezas especies da 
tabella C, e os que mais fossem precisos para supprir as 
deficiencias da receita. 

Assim que, estava autorizado o governo a emittir, 
além da somma necessaria para supprir as deficiencias 
da receita, 30.149:000$, como antecipação da mesma 
receita e para aquellas despezas especiaes. 

Eu encontrei em circulação, ao entrar para o 
ministerio da fazenda, bilhetes do thesouro na importancia 
de 34.382:500$, dos quaes consegui 

resgatar 19.436:100$, ficando apenas em gyro 
14.926:000$000. 

Mas, – argumentou-se, – tanto vale deixar em 
circulação, como emittir, 14.926:000$ de bilhetes do 
thesouro. Logo, como se affirmou que não foi preciso 
lançar mão de recursos extraordinarios, si esses bilhetes 
constituem recurso extraordinario? 

Pois está bem claro! A emissão de bilhetes, como 
antecipação de receita, não é recurso extraordinario, 
porque devem ser recolhidos dentro do exercicio. 

Recursos extraordinarios eram os 14.149:000$ 
para as despezas da tabela C, e mais a somma 
necessaria para supprir as deficiencias da receita. 

Portanto, si até 16.000:000$ podia-se emittir ou 
conservar em circulação, – como antecipação de receita, 
e não como recurso extraordinario –, é manifesto que, 
conservando só 14.926:000$, ainda fiquei aquem dos 
meios ordinarios, não careci dos extraordinarios, que só 
começariam a ser empregados, quando os bilhetes 
excedessem aos 16.000:000$000. 

Tudo isto consta do relatorio, no trecho que se 
supprimiu. 

Eis ahi (lê): 
«Todas as despezas publicas, quer no interior, 

quer no exterior, hão sido pontualmente feitas, sem que 
tenha sido preciso lançar mão dos recursos 
extraordinarios, autorizados pela lei vigente n. 2940 de 31 
de Outubro do anno passado.» 

«Refiro-me á emissão de bilhetes do thesouro.» 
«V. Ex. sabe que essa lei, nos arts. 10 e 15, 

permittiu que, como anticipação de receita e para as 
despezas especiaes da tabella C, fossem emittidos até 
30.140:000$ de taes bilhetes, além dos necessarios para 
supprimento das deficiencias da receita.» 

«Entretanto, como V. Ex. verificará do ultimo 
balancete da thesouraria geral, não excede de 
14.926:000$ a somma actualmente em circulação.» 

«Assim, tem o governo á sua disposição recursos 
pelo menos no valor de 15.223:000$000.» 

«Cabe aqui declarar a V. Ex. que ao assumir eu, 
em 8 de Fevereiro de 1879, a direcção dos negocios da 
fazenda, existiam em circulação 34.362:900$ em bilhetes 
do thesouro, d'onde se vê que, em pouco mais de um 
anno, resgataram-se 19.436:100$000.» 

Omittiu-se os dous ultimos periodos, Sr. 
presidente, que punham bem patente o meu pensamento. 

Veiu ainda á baila a questão das despezas com a 
sêcca, que eu disse terem subido a 74.000 contos e o 
nobre Sr. ministro do imperio que sómente a 64.000, 
insistindo-se em que o erro era meu, ou do thesouro. 

Nisto não ha boa fé, mórmente depois das 
discussões havidas no parlamento e na imprensa. 

Não mostrei eu aqui que o calculo de que me 
servira fóra feito, não no thesouro, mas na secretaria do 
imperio? 

Não publicou dias depois o Diario Official 
informações prestadas por um empregado daquella 
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secretaria, confirmando que na verdade o erro fôra seu e 
não do thesouro? Não e reconheceu tambem formalmente 
o respectivo ministro? Como, pois, se insiste em attribuir-
me ou ao thesouro tal engano?! 

Grande escarcéo fez o nobre deputado com as 
differenças de algarismos, que notou entre o meu relatorio 
e o do actual Sr. ministro da fazenda. 

E nisso via uma prova mais de que o ex-ministro 
da fazenda queria illudir o publico. 

O ex-ministro, ponderou S. Ex., annunciou saldos, 
em dous exercicios; entretanto seu successor diz que 
haverá deficits! Como se póde explicar isto senão pelo 
desejo de enganar o paiz? E sobre este thema discorreu 
largamente. 

Sr. presidente, em primeiro logar, para quem 
reflectir um momento, aquellas differenças de algarismos, 
que causaram tanto reparo, nada provam nem contra o 
ex-ministro, nem contra o thesouro. 

Ellas explicam-se perfeitamente pelas datas 
desses dous documentos: um, o meu, é de 27 de Março 
do corrente anno, o outro, do actual presidente do 
conselho, de 8 de Maio. 

Medeiam, portanto, entre elles quasi dous mezes, 
durante os quaes recebeu o thesouro balancetes, 
informações e esclarecimentos, que ainda não possuia 
naquella primeira data. 

Si, pois, os dados de que se serviram o ministro e 
o ex-ministro não eram identicos, si os elementos com 
que jogaram diversificavam, como poderiam chegar aos 
mesmos resultados, ás mesmas conclusões ou 
algarismos?! 

Não tem, portanto, razão para sorprender-se o 
nobre deputado, e si alguma cousa ahi ha, que possa 
causar admiração, é exactamente a sorpreza de um 
homem tão maduro como S. Ex. diante de facto tão 
natural! 

E tanto assim é, tanto a differença das datas influe 
consideravelmente quando se trata de avaliar receita e 
despeza, ainda não conhecidas, que disparidades se 
notam, entre o relatorio do actual Sr. ministro e a synopse 
do exercicio de 1878 – 1879, levantada no thesouro, 
poucos dias depois de apresentado o mesmo relatorio. 

 
Da synopse vê-se, por exemplo, que a
receita do exercicio de 1878 – 1879 é
avaliada em.......................................... 223.964:000$000
Ao passo que o relatorio do Sr.
Saraiva calcula apenas em.................. 221.039:000$000

O que dá uma differença de cêrca de 3.000 contos 
de réis. 
Ainda mais: o saldo que esse exercicio
deve legar ao subsequente de 1879 –
80 é calculado pela synopse em.......... 33.526:000$000
Mas, o relatorio diz ser apenas de........ 30.906:000$000
Sendo, portanto, a differença para
menos de.............................................. 2.620:000$000

 
Eis ahi grande diversidade de cifras entre dous 

documentos officiaes, organizados sómente 22 dias um 
depois do outro. 

Que muito é, pois, que apresentem-nas relatorios 
escriptos com quasi dous mezes de intervallo?! 

Mas não é só isso: – o relatorio, como a synopse, 
orçam a renda de importação nesse exercicio em 59.000 
contos. 

Entretanto, do parecer da commissão de 
orçamento da camara verifica-se, que no thesouro era já 
conhecida uma renda dessa proveniencia de cêrca de 
63.000 contos, ou mais 4.000. 

Conseguintemente, as accusações feitas pelo 
nobre deputado sobre este ponto carecem de importancia. 

Pudera eu, Sr. presidente, confrontando o meu 
relatorio com o do illustrado Sr. ministro da fazenda, 
explicar com a maior clareza d'onde vêm, ou em que 
consistem, as differenças de calculo que elles 
apresentam. 

Mas, poupar-me-hei e ao senado esse 
incommodo, porque para comprehendel-as prompta e 
facilmente basta cotejar os respectivos algarismos. 

Prefiro considerar a questão sob outra face, mais 
interessante e de mais utilidade pratica. 

O nobre deputado achou extraordinario, que não 
só o saldo, que o Sr. presidente do conselho attribue ao 
exercicio de 1878 – 79, seja inferior ao que eu calculára, 
mas ainda que, tendo assegurado em que o de 1879 – 80 
legaria tambem um saldo de 11.700 contos, S. Ex. affirme 
pelo contrario que apresentará um deficit de 13.000 
contos. 

Estaria em meu direito, Sr. presidente, oppondo 
uma declinatoria, isto é, dizendo que nem eu, nem o meu 
honrado successor nada afiançamos, nada asseveramos 
de certo o positivo. 

Jogando com os dados que tinhamos á nossa 
disposição, calculamos, previmos, enunciamos 
hypotheses mais ou menos provaveis. 

Isto se evidencia dos termos em que ambos nós 
nos exprimimos, e que se póde ver nos relatorios. 

Para argumentar, porém, aceitarei a questão no 
terreno em que collocou-a o nobre deputado, e direi: – 
sim, annunciei para 1878 – 79 um saldo, superior ao que 
admitte o meu successor; asseverei que haveria tambem 
saldo em 1879 – 80, quando elle, ao contrario, affirma que 
haverá deficit não pequeno. 

Qual dos dous tem razão, – ou melhor, – qual dos 
dous approximou-se mais da verdade, porque nestas 
questões não podem haver senão approximações, antes 
da liquidação final? 

Eis o ponto que convem esclarecer, e que era 
digno de occupar a attenção da camara dos Srs. 
deputados. 

Para elucidal-o recorrerei, Sr. presidente, aos 
documentos officiaes, mais recentes, ou posteriores aos 
relatorios; – a synopse do exercicio de 1873 – 79, e o 
parecer da commissão de orçamento da camara sobre o 
projecto da receita geral aos quaes já referi-me. 

Tratarei primeiro do exercicio de 1878 – 1879. 
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Eu disse: pelos dados existentes calculo a receita total 
em ...............................................................230.604:000$
E a despeza em .................................. 181.356:000$
Saldo que provavelmente passará 
para 1879 - 80 49.248:000$

 
O actual Sr. ministro da fazenda disse: 

Receita ............................................... 221.039:000$
Despeza ............................................. 190.132:000$
Saldo provavel para 1879 - 80. 30.907:000$

 
Entre estes dous saldos, um de cêrca de 31.000 

contos e outro de 49.000, ha, pois, uma differença de 
18.000 contos. 

 
Mas, calculando a receita de 1878 - 1879 a synopse 
mostra que ella é de ............................. 223.964:011$747
E a despeza de ............................... 180.437:741$807
Saldo ............................................... 33.526:269$840
Já se vê, portanto, que, segundo esse documento, 
posterior ao relatorio do Sr. Saraiva, o saldo do exercicio 
não é o que elle calcula, de 39.907:000$, porém maior, – 
33.526:269$840. Mais recente que a synopse é o 
parecer da commissão da camara dos Srs. deputados, e 
segundo elle a receita de importação é já conhecida no 
valor de ................................................... 62.928:153$022
Entretanto a synopse calcula 
apenas em ....................................... 59.096:723$333

 
Differença para mais 3.831:430$089, que devem 

accrescer áquelle saldo já verificado de 33.526:269$860, 
elevando-o a 37.351:699$929. 

A synopse dá como producto do emprestimo de 
1879 43.463:394$695, quando é certo e ella proprio o diz, 
em nota á tabella 1ª, que o emprestimo produziu 
49.999:939$250, ou mais 6.536:544$555, que foram 
recebidos em Janeiro de 1880, e portanto no trimestre 
addicional, pertencendo por isso ao exercicio. 

Aquella somma, pois, accresce tambem ao saldo 
que assim se recapitula: 

 
Saldo accusado no relatorio do Sr. 
ministro da fazenda ...................... 30.907:000$000
Differença para mais constante da 
synopse ........................................ 2.619:269$840
Differença para mais na renda de 
importação .................................... 

 
3.831:430$089

Idem do producto do emprestimo 
de 1879 ......................................... 

 
6.536:544$555

Saldo para 1879 - 80 .................... 43.894:244$484
 
Assim, pois, os documentos mais recentes 

manifestando um saldo de 43.894:000$ para esse 
exercicio mostram, que, calculando-o o ex-ministro da 
fazenda em 49.000:000$, approximou-se mais, segundo 
parece ao menos, da verdade do que o seu honrado 
successor, que limitou-o a 30.000:000$000. 

Agora attenda-se, que o ex-ministro só conhecia 
uma despeza de 181.356:000$, ao passo que o actual Sr. 
ministro tinha já noticia de mais 8.776:000$, pois dá conta 
de terem sido gastos 190.132:000$000. 

Reunam-se esses 8.776:000$ que eu não podia 
saber estarem consumidos, aos 43.894:000$ do saldo 
verificado, e ver-se-ha que fixando o saldo provavel em 
49.000:000$ procedi com a cautela e a prudencia precisas 
em casos taes, 
 

Exercicio de 1879 – 1880. – Escrevi no relatorio: – 
salvo o recrudescimento da sêcca das provincias do norte, 
este exercicio deixará um saldo provavel de 
11.700:000$000. 

O nobre presidente do conselho receia um deficit de 
13.000:000$000. 

S. Ex., porém, calcula em 110.000:000$ a receita 
do exercicio, em 3.000:000$ os depositos liquidos, e 
6.000:000$, o saldo do exercicio anterior, o que prefaz 
119.000:000$, e no conjuncto da despeza leva em conta a 
ordinaria, a extraordianria e a especial no valor de 
132.586:380$343. 

O orçamento vigente calcula em 116.950 contos a 
receita do exercicio, e não ha razão para suppôr que desça 
a 140.000, como pretende S. Ex. 

Poz o nobre ministro da fazenda, portanto, de parte 
nada menos de 6.950 contos, só nesta verba, e abatidos 
elles dos 13.000 do supposto deficit, reduzem-no a 
6.050:000$000. 

O nobre ministro calcula os depositos em 
3.000:000$, quando no ultimo exercicio renderam 
4.725:000$, e tambem não ha motivo para suppor-se que 
diminua uma renda que vai sempre em augmento. 

Eis ahi mais 1.725 contos pelo menos a encontrar 
no deficit de 6.050:000$, restringindo-o a 4.325:000$000. 

Por ultimo S. Ex. contempla como saldo do 
exercicio anterior apenas 6.000:000$, quando a synopse 
diz ser elle de 33.526:000$000. 

Suppondo mesmo que na liquidação final sejam 
absorvidos 13.000, ficam 20.000, ou mais 14.000 além dos 
6.000, aceitos por S. Ex., os quaes serão sufficientes para 
preencher o deficit de 4.325 contos deixando cêrca de 
10.000:000$000. 

Demais, e por outro lado, si S. Ex. computou no seu 
calculo toda a despeza, ordinaria, extraordinaria e a dos 
creditos especiaes, era de razão tambem que levasse em 
conta os recursos especiaes concedidos pelo orçamento. 

Esses recursos sobem a mais de 30.000 contos, 
sufficientes para fazer face ao pretendido déficit e para 
deixar maior saldo, que o annunciado por mim. 

Portanto, ainda em relação ao exercicio de 1879 – 
1880 o que até agora se sabe vem dar-me razão. Só a 
liquidação final resolverá definitivamente a questão. 

Sr. presidente, outras observações fez-se no 
discurso de que me tenho occupado, mas cuja resposta 
terá melhor cabimento na discussão da receita. 

O illustre deputado enunciou no correr delle muitos 
protestos de reconhecimento da minha probidade, boas 
intenções, intelligencia, etc. etc. 

Retribuo com iguaes protestos, reconhecendo-lhe 
tudo isso, e sentindo muito si não pude ser-lhe agradavel. 

Vou concluir. Tenho-me explicado sufficientemente 
sobre a compra do café, que me trouxe á tribuna. 

Meus concidadãos estão habilitados a julgar o meu 
procedimento; – não receio que o condemnem. 

Mas reconheço que o nobre Sr. presidente do 
conselho teve razão, quando disse na camara dos Srs. 
deputados, que ninguem me agradeceria o prejuizo que 
poupei ao thesouro. 
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Detractores, sim, não me faltam. Ainda hoje, e a 

pretexto de defender-se um pai, que não fôra accusado, 
arguiu-se-me a esse respeito pela imprensa. 

Eu poderia livrar-me de taes censuras facilmente, 
e poupar-me ao trabalho que tenho tido. 

O caminho estava baixo, e o governo carecia de 
tomar saques? Tomava-os na praça pelo preço por que 
m'os dessem. Perdia o Estado, não perdia o ministro, 
contra o qual nada poder-se-hia dizer, porque não era o 
causador da baixa. 

Mas, Sr. presidente, declaro a V. Ex. que me não 
conformo com isto, por mais commodo que seja. No 
exercicio de quaesquer funcções, entendo dever 
praticar o que em minha consciencia fôr melhor para o 
serviço publico, sem cogitar das difficuldades ou 
desgostos pessoaes, que d'ahi possam vir. Si foi a isto 
que na camara chamou-se coragem, orgulho-me de tel-
a. 

Realmente, senhores, vai-se tornando muito 
desagradavel e embaraçosa a posição dos altos 
funccionarios neste nosso paiz! 

Si nada tentam para melhorar, si limitam-se a 
seguir os precedentes, clama-se logo – que nada 
fazem, que são rotineiros, carranças, etc., si, porém, 
arriscam um tentamen, embora bem succedido; – ai 
delles! – afastaram-se do que outros fizeram, não 
respeitaram a lei, foram arbitrarios, e ainda muito favor 
lhes fazem, não proclamando que procederam por 
motivos torpes! 

E' difficil ser juiz com taes mordomos. 
Mas illudem-se os que me aggridem; estas 

cousas não abalam; considere-as a poeira da estrada, 
que não me turba a vista e menos póde suffocar-me! 
(Muito bem.) 

O Sr. Ribeiro da Luz no intuito de pôr de accôrdo 
o projecto do orçamento da despeza com o disposto na 
lei n. 2887 de 9 de Agosto de 1879, vai por parte da 
commissão de orçamento offerecer á consideração do 
senado uma emenda additiva. Contém ella diversos 
artigos e as tabellas A, B, C e D. 

Até aqui esses artigos e tabellas vinham sempre 
depois do orçamento da receita em qualquer lei de 
orçamento, devendo porém, d'ora em diante haver uma 
lei do orçamento da despeza e outra do da receita, 
entendeu a commissão que devia separar da receita 
todas aquellas disposições que se referem 
propriamente á despeza, assim como as tabellas, que 
nenhuma relação têm tambem com a mesma receita. 

Os artigos constantes da emenda additiva são os 
de numeros 9, 10, 11, 12 e 13. Passando a fazer a 
leitura desses artigos, diz que todos elles se referem á 
despeza, e que por tanto devem ser transferidos para o 
projecto de lei do orçamento da despeza publica, e 
separados do da receita que está em estudo na 
commissão. Esses artigos têm feito parte das ultimas 
leis do orçamento, e foram approvados pela camara 
dos deputado, que os enviou ao senado, fazen- 

do parte das disposições geraes do projecto de lei do 
orçamento da receita. 

Passa em seguida a tratar do artigo n. 13. 
O § 1º desse artigo tem por fim autorizar 

operações de credito, afim de realizar-se pagamento do 
serviço effectuado pela companhia de navegação do 
Amazonas, nos exercicios de 1877 a 1878 e 1878 a 
1879. 

E' execução da lei votada este anno pelas 
camaras, approvando o contrato feito pelo governo com 
essa companhia. Portanto, deve ser incluido no 
orçamento da despeza, e não no da receita como foi 
remettido pela outra camara. 

Em relação ao § 2º, diz o saldo dos depositos 
tem sido sempre considerado como um recurso de que 
o governo tem lançado mão, na deficiencia de receita, 
para occorrer á despeza publica. Portanto, a 
commissão entendeu que, por prudencia e cautela, não 
devia concordar com a emenda da camara dos 
deputados, que deu ao saldo dos depositos uma 
applicação especial; a amortização do papel-moeda. 

Si o governo não precisar dos depositos liquidos, 
para occorrer á despeza publica do exercicio de 1881 – 
1882, irão esses depositos augmentar as sobras da 
receita e por consequencia o resgate do papel-moeda. 
Mas, si acontecer o contrario, o governo, pela emenda 
offerecida pela commissão, póde despender o saldo 
dos depositos, não ficando assim obrigado a recorrer á 
emissão de apolices de juro de 6%, quando por esses 
depositos liquidos paga apenas o de 5%. 

Portanto, parece ao orador que esta medida é 
mais governamental do que a que veiu da camara dos 
deputados, que dava applicação especial aos depositos 
liquidos. 

Esta é a alteração ou a modificação mais notavel 
que consta da emenda additiva que vai offerecer á 
consideração do senado. 

Seguem-se as tabellas. 
Em primeiro logar está a tabella A, que se refere 

ao transporte de sobras. Essa tabella entendeu a 
commissão que, em vez de acompanhar a lei do 
orçamento da receita, devia acompanhar a da despeza. 

Vem depois a tabella B, que abre um credito 
supplementar, ou antes, que approva creditos 
supplementares, abertos pelo ministerio da justiça, no 
valor de 28:024$918. 

Em terceiro logar vem a tabella C, que indica 
quaes as verbas do orçamento para as quaes o 
governo póde abrir creditos supplementares, no 
exercicio de 1881 – 1882. 

Essa tabella é quasi igual á do exercicio 
actualmente em vigor, tendo apenas as differenças que 
passo a notar. 

A primeira e a que se refere aos reformados do 
ministerio da marinha. A segunda versa sobre a verba – 
Eventuaes –. 

Entendeu a commissão que devia supprimir essa 
verba e substituil-a por uma verba nova – Differenças 
de cambio, etc. – 

No ministerio da guerra tambem em virtude de 
emenda approvada pela camara dos deputados, com a 
qual concordou a commissão, acrescentou-se á verba – 
Classes inactivas, as 
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palavras – Soldos de officiaes e praças reformadas –. 
No ministerio da fazenda houve tambem uma 

pequena alteração, a qual consistiu em supprimir a 
verba – Eventuaes – substituindo-a pela verba nova – 
Differenças de cambio –. 

Pensa o orador que a tabella está no caso de 
merecer approvação do senado, por isso que attende 
mais aos interesses do serviço publico. 

Ha finalmente a tabella D, que é a que contém 
creditos especiaes, para os quaes poderá o governo 
fazer operações de credito. 

Entendeu a commissão dever supprimir uma 
parte da tabella, que veiu da camara dos deputados 
relativa ao ministerio do imperio, por ser provavel que 
as despezas a que se refere não tenham de se realizar 
em 1881 – 1882, e quando tenham de se fazer, são de 
somma tão limitada que bem podem ser pagas por 
conta da verba – Eventuaes. 

Além disto pesou no espirito da commissão uma 
consideração, e é que não devemos permittir operações 
de credito senão para estradas de ferro e 
melhoramentos dessa natureza. Não é regular autorizar 
o governo a contrahir emprestimos para despezas 
como a da medição e tombo de terras. Portanto, na 
tabella que a commissão organizou supprimiram-se 
esses creditos. 

Supprimiu tambem a commissão, no ministerio 
da agricultura um outro credito especial, que é a 
compra de bem feitorias na lagôa de Rodrigo de 
Freitas. Não valia a pena dar autorização para uma 
operação de credito, de despeza que póde ser paga 
pela verba – Eventuaes – do ministerio da agricultura, 
ou pela verba – Obras –. 

A commissão entendeu dever acrescentar na 
parte, que se refere á estrada de Porto-Alegre a 
Uruguayana, as palavras – autorizadas as operações 
de credito precisas. Na lei do orçamento do actual 
exercicio não vem semelhante autorização; mas, 
examinando a lei de 1873, entendeu a commissão que 
o governo, para fazer operações de credito a fim de  
obter dinheiro para as despezas dessas estradas, 
precisa de autorização. 

A commissão entende igualmente que devem 
supprimir-se os creditos que se referem ao fabrico de 
moedas de nickel e de bronze na importancia de 
20.000$, assim como o premio de 50$, por tonelada de 
navios, construidos no Imperio na importancia de 
50:000$. Não convem que no exercicio seguinte 
figurem na tabella dos creditos especiaes despezas 
dessa ordem que, pela sua insignificancia e pela sua 
natureza, podem ser feitas pela renda ordinaria. 

Quanto á garantia de juros não excedente de 7% 
ás companhias que já construem ou construirem vias 
ferras, deve ponderar que a commissão reconhecem a 
conveniencia de passar parte dessa somma para a 
despeza ordinaria do orçamento. E' de máo effeito que 
se concedam creditos especiaes e se autoriza o 
governo a fazer operações de credito, afim de pagar 
juros a estradas de ferro já construidas e que estão em 
trafego. 

No parecer da commissão da camara dos 
deputados sobre a receita indica-se a conve- 

niencia de se separar dos creditos especiaes toda a 
somma que se despende com essa garantia, fazendo-a 
passar para a despeza ordinaria. Faz esta observação 
para que o honrado ministro,em occasião competente, 
no futuro exercicio, mande proceder aos calculos 
precisos afim de se poder realizar semelhante 
separação. 

Trata ainda de outra emenda offerecida pela 
commissão ao n. 19 do orçamento, verba – Obras. 

A proposta do governo a respeito dessa verba é 
de 658:800$. A camara dos deputados reduziu-a a 
598:800$, dando a seguinte explicação; que 40:000$ 
são destinados á compra do predio para a thesouraria 
do Ceará. 

A commissão do senado reduziu a quantia da 
proposta a 558:000$, e portanto modificou a emenda da 
camara dos deputado. Mas em consequencia da 
reclamação do nobre ministro da fazenda, feita em 
discurso proferido no senado, a commissão deliberou 
restabelecer a somma votada pela camara dos 
deputados, mas sem applicação dos 40:000$ para a 
compra da casa para a thesouraria do Ceará. 

Tambem a commissão de orçamento do senado 
reduziu a verba destinada á caixa de amortização de 
205:300$ a 175:300$. O nobre ministro observou 
particularmente que desejava o restabelecimento da 
verba, tal qual fôra proposta. A commissão não julga 
preciso, por lhe parecer sufficiente para esse serviço a  
somma de 175:300$. Si, porém, fôr insufficiente, o 
nobre ministro está autorizado para abrir credito 
supplementar na tabela C. 

Taes são as considerações que tinha de 
offerecer á consideração do senado para justificar as 
emendas da commissão. 

Vem á mesa, são lidas e postas em discussão as 
seguintes: 

 
Emendas additivas 

 
«Art. 9º São approvados os transportes de 

sobras de umas para outras rubricas dos exercicios de 
1877 – 1878 e 1878 –1879, autorizados pelos decretos 
a que se refere a tabella A, na importancia total de 
722:788$012. 

Paragrapho único. E' aberto ao governo um 
credito supplementar da quantia de 28:024$918, 
pertencente ao exercicio de 1878 – 1879, conforme a 
tabella B. 

Art. 10. No exercicio da presente lei poderá o 
governo abrir creditos supplementares para as verbas 
indicadas na tabella C. 

Art. 11. O governo poderá despender no 
exercicio da presente lei, por conta dos creditos 
especiaes, além da importancia de 12.271:213$667, 
fixada na tabella D, a que se tornar precisa para o 
pagamento da garantia de juros e amortização das 
lettras hypothecarias dos bancos de credito real, nos 
termos da resolução legislativa n. 2687, de 6 de 
Novembro de 1875. 

Art. 12. A tabella dos creditos especiaes, na 
parte relativa á garantia ou fianças de juros as estradas 
de ferro e aos engenhos centraes, virá acompanhada 
de uma demonstração da respectiva despeza. 

Art. 13. Fica o governo autorizado: 
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1º A despender a quantia de 800:000$, que desde já 
será applicada ao pagamento da subvenção devida á Amason 
Steam ilegivel Company, Limited, pelo serviço effectuado 
durante os exercicios de 1877 – 1878 e 1878 – 1879, a que se 
referem o decreto n. 6826 A, de 29 de Dezembro de 1877, e 
resolução legislativa n. 2949, de 21 de Junho de 1880, 
fazendo para esse fim as necessarias operações de credito. 

2º A applicar os saldos da recita ao resgate do papel-
moeda. 

 
TABELLA A 

 
Transporte de sobras: 
Leis ns. 2348, 2640 e 2909, art. 2º, de 25 de Agosto de 

1873, 22 de Setembro de 1875 e 30 de Agosto de 1879. 
 

Exercicio de 1877 – 1878 
 

Ministerio da marinha 
 

Decreto n. 7119 de 28 de Dezembro de 1878. 
Art. 5º: 
 
§ 14. Força naval......................................... 245:326$510
§ 19. Reformados........................................ 4.398$369
§ 21. Eventuaes........................................... 21:965$114
 __________
 271:689$993

 
Exercicio de 1878 – 1879 

 
Ministerio da guerra 

 
Decreto n. 7531 de 28 de Outubro de 1879. 

Art. 6º: 
 
§ 7º Corpo de saude e hospitaes.................... 18:999$886
§ 8º Exercito.................................................... 373:351$891
§ 15 Eventuaes................................................ 58:746$235
 __________ 
 451:098$012
 

Resumo 
 
Exercicio de 1877 – 1878........................... 271:689$993
Exercicio de 1878 – 1879........................... 451:098$012
 ___________
 722:788$005

 
TABELLA B 

 
Creditos supplementares. 
Leis ns. 2348 de 25 de Agosto de 1873, 2640 de 22 de 

Setembro e 2670 de 20 de Outubro de 1875. 
 

Exercicio de 1878 – 1879 
 

Ministerio da justiça 
 

Decreto n. 7583 de 27 de Dezembro de 1879. 
Art. 3º 
 
§ 9º Conducção, sustento e curativo de 
presos..............................................................

 
16:555$159

Presidio de Fernando de 
Noronha...........................................................

 
11:469$759

 __________ 
 28:024$918

 

TABELLA C 
 

Verbas do orçamento para as quaes o governo poderá 
abrir creditos supplementares. 
 

Ministerio do imperio 
 

Presidencias de provincias: 
Pelas ajudas de custo aos presidentes. 
Soccorros publicos. 
 

Ministerio da justiça 
 

Ajudas de custo: 
Aos magistrados de 1ª e 2ª entrancia. 
Conducção, sustento e curativo de presos. 

 
Ministerio de estrangeiros 

 
Extraordinarias no exterior. 
Ajudas de custo. 
 

Ministerio da marinha 
 

Hospitaes: 
Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados: 
Pelo soldo dos officiaes e praças reformadas. 
Munições de boca: 
Pelo sustento e dietas das guarnições dos navios da 

armada. 
Munições navaes: 
Pelos casos fortuitos de avaria, naufragio, alijamento 

de objectos ao mar e outros sinistros semelhantes. 
Por differenças de cambio e commissões de saques, 

tratamento de praças em portos estrangeiros e em provincias, 
onde não ha hospitaes, enfermarias, enterros e fretes. 

 
Ministerio da guerra 

 
Corpo de saude e hospitaes: 
Pelos medicamentos, dietas e utensis. 
Praças de pret: 
Pelas gratificações de voluntarios e engajados e 

premios para os mesmos. 
Etapas, fardamentos, etc.: 
Pelas etapas. 
Despezas dos corpos e quarteis: 
Pelas forragens e ferragens. 
Classes inactivas; 
Pelas etapas das praças invalidas e soldo de officiaes 

e praças reformadas. 
Ajudas de custo: 
Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam em 

commissão do serviço. 
Fabricas: 
Pelas dietas, medicamentos, utensis e etapas diarias e 

colonos. 
Despezas eventuaes: 
Pelo trasporte de tropas. 

 
Ministerio da agricultura 

 
Illuminação publica. 
Garantia de juros ás estradas de ferro, conforme o 

contrato: 
Pelo que exceder ao decretado. 
Correio geral. 
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Ministerio da fazenda 
 
Juros da divida inscripta antes da emissão das 

respectivas apolices: 
Pelos que forem reclamados além do algarismo 

orçado. 
Caixa de amortização: 
Pelo feitio de notas. 
Juizo dos feitos da fazenda: 
Pelo que faltar para pagamento da porcentagem da 

divida arrecadada: 
Estações de arrecadação: 
Pelo excesso de despeza sobre o credito concedido 

para a porcentagem dos empregados. 
Differenças de cambio: 
Pelo que fôr preciso afim de realizar-se a remessa 

de fundos para o exterior. 
Juros diversos, incluidos os dos bilhetes do 

thesouro: 
Pela importancia que fôr precisa além da 

consignada. 
Juros de emprestimo do cofre de orphãos: 
Pelos que forem reclamados, si a sua importancia 

exceder á do credito votado. 
Juros dos depositos das caixas economicas e dos 

montes de soccorro: 
Pelos que forem devidos além do credito votado. 
Exercicios findos: 
Pelas pensões, aposentadorias, ordenados, soldos 

e outros vencimentos marcados na lei, que accrescerem. 
Reposições e restituições: 
Pelos pagamentos reclamados, quando a 

importancia destes exceder á consignação. 
 

TABELLA D 
 
Creditos especiaes para os quaes poderá o 

governo fazer operações de credito: 
Leis n. 2348, de 25 de Agosto de 1873, art. 18 e n. 

2792, de 20 de Outubro de 1877, art. 20. 
 

Ministerio da agricultura 
 
Lei n. 1953, de 17 de Julho de 1871, art. 2º § 2º: 
Prolongamento das estradas de ferro do Recife á S. 

Francisco, com a parte substitutiva na estrada da Victoria e 
da estrada de ferro da Bahia, sendo 2.000:000§ para cada 
uma e fazendo-se a despeza por meio de operações de 
credito............................................................4.000:000§000

Resolução legislativa n. 2337, de 19 de Setembro 
de 1873: 

Construcção da estrada de ferro de Porto Alegre á 
Uruguayana, autorizadas as operações de credito 
precisas.........................................................3.000:000§000

Lei n. 2670, de 20 de Outubro de 1875, art. 18: 
Prolongamento da estrada de ferro D. Pedro II, 

autorizadas as operações de credito 
necessarias...................................................2.000:000§000 

Resolução legislativa n. 2430, de 24 de Setembro 
de 1873: 

Garantia de juros não excedentes de 7% ás 
companhias que já construem ou construirem vias ferreas, 
ficando o governo autorizado a 

effectuar as operações de credito 
necessarias...................................................2.921:213$667

Resolução legislativa n. 2687, de 6 de Novembro de 
1873: 

Garantia de juros ás companhias que 
estabelecerem engenhos centraes para fabricar assucar 
de canna, autorizadas as precisas operações de 
credito...............................................................280:000$000

 
Ministerio da fazenda 

 
Leis n. 1837 de 27 de Setembro de 1870, artigo 

unico, e n. 2348 de 25 de Agosto de 1873, art. 7º 
paragrapho unico n. 4: 

Fabrico de moedas de nickel e 
bronze................................................................20:000$000 

Lei n. 2348 de 25 de Agosto de 1873, art. 11 § 5º n. 
2: 

Premio não excedente de 50$ por tonelada, aos 
navios que se construirem no 
Imperio...............................................................50:000$000 

Resolução legislativa n. 2687 de 6 de Novembro de 
1875: 

Garantia de juros e amortização das lettras 
hypothecarias de bancos de credito real, autorizadas as 
operações de credito necessarias. 

Salas das commissões, 23 de Setembro de 1880. – 
J. D. Ribeiro da Luz. – Barão de Cotegipe. – Leitão da 
Cunha. – Barros Barreto. – Diogo Velho. 

 
(Emenda) 

 
«Ao n. 19 – Obras – restabeleça-se a emenda da 

camara dos deputados eliminando-se da mesma as 
palavras – abatendo-se, até o fim.» 

«Sala das sessões, 23 de Setembro de 1880. – 
Ribeiro da Luz. – Barão de Cotegipe. – Barros Barreto. – 
Leitão da Cunha. – Diogo Velho.» 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 24: 
A mesma já designada, a saber: 
Continuação da 2ª discussão da proposição da 

camara dos deputados, n. 221, de 1879, determinando que 
as companhias ou sociedades anonymas, qualquer que 
seja o fim, ou objecto a que se destinarem, podem 
estabelecer-se sem autorização do governo (não 
excedendo das duas horas). 

 
(ás 2 horas ou antes) 

 
3ª discussão da proposta do poder executivo 

fixando as despezas do ministerio da fazenda para o 
exercicio de 1881 – 1882. 

E as outras materias já designadas, a saber: 
2ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 

dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado, em sua vida, não se suspendem. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 76, do dito anno, autorizando o governo 
a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, 
cirurgião do exercito, e professor da escola militar da côrte.

2ª dita da proposição da mesma camara n. 261, de 
1879, autorizando o governo a conceder
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isenção de direitos de importação ao material destinado 
á companhia fluvial de Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, 
do corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra 
da côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157, 
de 1879, determinando que os engenheiros civis, 
geographos, os agrimensores e os bachareis em 
mathematicas não poderão tomar posse de emprego ou 
commissão de nomeação do governo sem apresentar 
seus titulos ou cartas de habilitação scientifica. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 84, 
do corrente anno, declarando que compete a Candida 
Thereza França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente as quartas partes com que seu finado 
pai foi reformado. 

Accrescendo: 
3ª dita da proposição da mesma camara n. 49, 

do corrente anno autorizando o governo a conceder 
licença ao juiz de direito do Maranhão, bacharel 
Joaquim da Costa Barradas. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 231, 
de 1879, autorizando o governo a mandar contar ao 
capitão-tenente Napoleão João Baptista Level, como 
tempo de serviço, para os devidos effeitos, o em que 
esteve na Europa fiscalisando as construcções das 
fragatas D. Affonso e Amazonas. 

2ª dita da de n. 10, do corrente anno, 
determinando que a resolução da assembléa legislativa 
da provincia de S. Paulo, que eleva a 20 annos o prazo 
da garantia de juros de 7%, concedida por outra lei pela 
mesma assembléa, está no caso de ser sanccionada. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 

92ª SESSÃO EM 24 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Expediente. – Parecer da 
commissão de marinha e guerra sobre os empregados 
da repartição de quartel-mestre general. – Ordem do 
Dia. – Sociedades anonymas. Discursos dos Srs. 
Lafayette, Mendes de Almeida e ministro da justiça. – 
Orçamento geral da despeza. Emenda additiva do Sr. 
Correia. Discurso do Sr. Barão de Cotegipe. Discurso e 
emendas do Sr. presidente do conselho. Discurso e 
sub-emenda do Sr. Paranaguá e outros. Discursos dos 
Srs. Ribeiro da Luz e Jaguaribe. 

 
A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 31 

Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão de Mamanguape, José 
Bonifacio, Visconde de Abaeté, Barão de Cotegipe, 
Leão Velloso, Correia, Luiz Carlos, Uchôa Cavalcanti, 
Jaguaribe, Barros Barreto, Ribeiro da Luz, F. Octaviano, 
Diniz, Barão de Maroim, Paes de Mendonça, Junqueira, 
Visconde de Muritiba, Teixeira Junior, Saraiva, 
Visconde de Pelotas. 

 

Dantas, Visconde de Bom Retiro, Affonso Celso, 
Lafayette, Antão, Cunha e Figueiredo, Mendes de 
Almeida e Nunes Gonçalves. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Chichorro, Barão de Souza Queiroz, 
Silveira Lobo, Silveira Martins, Sinumbú, Godoy, 
Silveira da Motta, Vieira da Silva, Visconde de Nictheroy 
e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observação, deu-se 
por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Paranaguá, Leitão da Cunha, João Alfredo, 
Christiano Ottoni, Fernandes da Cunha, Barão de 
Pirapama, Barão da Laguna, Conde de Baependy, 
Diogo Velho, Fausto de Aguiar e Carrão. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Tres officios do 1º secretario da camara dos 
deputados, communicando haver constado áquella 
camara terem sido sanccionadas as resoluções da 
assembléa geral que fixam as forças de terra para o 
exercicio de 1881 – 1882, que abre um credito 
supplementar e extraordinario de 6.837:6175$745 ao 
ministerio da agricultura, e que revoga o art. 37 do 
decreto n. 124 de 5 de Dezembro de 1842. – Inteirado. 

Uma representação de João José Fagundes de 
Rezende e Silva contra João Baptista Carneiro sobre 
negocios dos rios Parahyba e outros. – A' commissão 
respectiva. 

O Sr. 3º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER 
 

«A commissão de marinha e guerra examinou a 
proposição da camara dos deputados n. 89, do corrente 
anno, que determina que aos empregados paisanos da 
repartição de quartel-mestre general ficam extensivos 
os direitos e regalias dos empregados civis do 
ministerio da guerra; e considerando que esta 
proposição se acha prejudicada á vista do additivo 
approvado á proposta do orçamento do dito ministerio, 
é de parecer que entre ella na ordem dos trabalhos e 
seja rejeitada.» 

«Sala das commissões em 24 de Setembro de 
1880. – Junqueira. – Muritiba. – Barão da Laguna.» 

Ficou sobre a mesa, para entrar na ordem dos 
trabalhos com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 
 

ORDEM DO DIA 
 

SOCIEDADES ANONYMAS 
 

Continuou a 2ª discussão do art. 1º da 
proposição da camara dos deputados n. 221, de 1879, 
relativa ás companhias ou sociedades anonymas 
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O SR. LAFAYETTE: – Sr. presidente, quando se 
discutiu na camara dos Srs. deputados a proposição que 
faz o objecto do presente debate, eu tinha a honra de ser 
membro dessa camara e de exercer, então, o cargo de 
ministro e secretario de estado dos negocios da justiça. 

No duplo caracter de deputado e de ministro 
acompanhei com o mais vivo interesse a discussão; 
suggeri mesmo um grande numero de emendas, que 
foram approvadas, e dei inteiro assentimento ás 
disposições que contém o projecto. 

Hoje a leitura reflectida dos artigos da proposição 
me convence de que não andei errado. 

Sr. presidente, tenho para mim que o projecto 
satisfaz de uma maneira completa e conveniente os votos 
das classes industriaes e commerciaes que desde muitos 
annos instam pela reforma da legislação acerca deste 
assumpto. 

Acudindo ao reclamo do honrado senador pela 
provincia do Paraná, vou expor ao senado em syntheses 
as intenções, as idéas fundamentaes do projecto e o 
systema, segundo o qual essas idéas foram organizadas. 

Sr. presidente, o intuito capital do projecto que se 
acha em discussão, foi abolir a necessidade da 
autorização do governo para a constituição das sociedades 
anonymas. 

A necessidade dessa autorização assentava em 
erros e preconceitos que se acham desde muito desfeitos 
pelas lições de experiencia e pelas doutrinas das sciencias 
economicas e politicas. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Apoiado, 
pelas lições de outros povos. 

O SR. LAFAYETTE: – As razões que os 
legisladores antigos invocavam para explicar e justificar a 
necessidade de autorização do governo para que se 
pudessem constituir as sociedades anonymas, se reduzem 
em substancia a duas. 

Primeira: as sociedades anonymas gozam de um 
privilegio extraordinario, o de que só o seu capital 
responde pelos empenhos sociaes, isto é, os accionistas 
não são pessoalmente obrigados senão pela realização 
das quotas subscriptas. Este privilegio, como é obvio, abre 
facilidades a abusos graves, a grandes temeridades. 
Entendia-se, pois, que as sociedades, a que é inherente 
um privilegio desta natureza, não se podiam fundar sem o 
exame, por parte do governo, das condições de sua 
existencia, e acreditava-se que a sabedoria do governo ou 
negaria a approvação ás sociedades que em sua 
organização não tivessem meios de corrigir o abuso, ou 
imporia esses meios. 

A segunda razão é a seguinte: a associação 
anonyma é o instrumento, por meio do qual se reunem 
grandes capitaes para se emprehenderem obras e 
trabalhos, cujo custo excede as posses do individuo. 

A possibilidade de dispor de grandes sommas 
concentradas por meio da fórma anonyma, é tentadora, e 
por isso muitas vezes a sociedade anonyma foi a 
combinação de que se serviram os grandes especuladores 
para illudirem a credulidade publica, imaginando emprezas 
fraudulentas, temerarias, phantasticas, que fascinavam os 
incautos pelo esplendor de promessas vãs e fallazes. 

 

Pensavam os antigos legisladores que a sabedoria 
do governo poderia, pelo exame prévio dos contratos, dos 
estatutos, prevenir semelhantes enganos e crimes. 

Mas, senhores, essas razões são chimericas, são 
de todo o ponto improcedentes. Demonstra-o primeiro a 
experiencia. 

Não só nas praças estrangeiras, onde subsiste o 
regimen da intervenção do governo, como no nosso 
proprio paiz, grande numero de sociedades anonymas têm 
abusado da maneira a mais grosseira do privilegio da 
responsabilidade limitada. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Apoiado. 
O SR. LAFAYETTE: – Muitas dellas se têm 

aventurado em operações temerarias e cheias de riscos, 
de que lhes ha provindo a ruina e o prejuizo de seus 
credores. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. LAFAYETTE: – No emtanto todas ellas 

passaram pelo exame prévio do governo e nasceram 
revestidas com as cautelas da approvação governamental. 

Demonstra tambem a experiencia de nossa praça, 
bem como a dos povos estrangeiros, que a fórma 
anonyma, não obstante o systema de prevenção, tem sido 
e continúa a ser o meio de que os especuladores lançam 
mão para illudir e enganar os incautos. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. LAFAYETTE: – Ha sociedades anonymas 

que annunciam nos seus estatutos um certo capital e que 
se constituem, entram em actividade e vivem, com a 
subscripção tão sómente do terço, da metade do capital 
annunciado. Isto, senhores, já é a fraude em acção. Sem 
duvida, as pessoas que entram em transacção com taes 
associações, calculam com o capital annunciado nos 
estatutos e tomam-no como a garantia das suas 
operações; e, na realidade, no caso de ruina ou fallencia, 
verificam afinal que a sua fé foi fraudulentamente illudida. 

Os accionistas, como sabe o senado, só são 
obrigados a entrar com a importancia das acções que 
subscrevem e não respondem nem podem responder pelo 
capital que não subscreveram. O mallogro é evidente. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Apoiado. 
O SR. LAFAYETTE: – E' tambem conhecida a 

pratica de se constituirem sociedades anonymas com 
capital ficticio. Emittem-se obrigações, contrahem-se 
emprestimos e com o seu producto forma-se o fundo 
social. 

Ha ainda muitas outras combinações. E todas têm 
zombado da sabedoria e da previsão do governo. 

Senhores, o que é que se pretendia com a 
intervenção do governo na constituição das sociedades 
anonyamas? Pretendia-se o impossivel: attribuia-se ao 
governo mais sabedoria, mais intelligencia, mais 
sagacidade na protecção e na defesa dos interesses 
individuaes do que aos proprios interessados. 

E esse pressupposto é um preconceito; está 
condemnado pelas sciencias economicas desde o seculo 
passado. 
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Em presença destas razões a camara dos Srs. 
deputados tomou a deliberação de francamente 
proscrever a intervenção do governo na constituição das 
sociedades anonymas, e assim deliberando, deu 
deferimento a numerosas reclamações de associações 
commerciaes do Imperio. 

Mas, antes de ir por diante, devo commemorar 
uma observação que me escapára. A intervenção do 
governo, si por um lado é inefficaz para os resultados 
desejados, é a outro respeito altamente perniciosa. A 
intervenção do governo faz adormecer a vigilancia dos 
verdadeiros interessados, os subscriptores, e do publico 
em geral. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Apoiado. 
O SR. LAFAYETTE: – O publico e os proprios 

accionistas acreditavam que a associação autorizada era 
séria, continha condições seguras de successo, porque o 
governo lhe dera a sua approvação, mas afinal o exame, 
o estudo e a approvação do governo nada garantiam. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. LAFAYETTE: – Senhores, desde que 

prevaleceu no animo da camara dos Srs. deputados o 
alvitre de supprimir a necessidade da approvação do 
governo, era preciso estabelecer um systema de 
garantias que supprisse as cautelas, aliás imaginarias, 
que o legislador antigo esperava do poder executivo. 

O Codigo Commercial do Imperio fez depender a 
constituição das sociedades anonymas da approvação do 
governo: d'ahi provém a parcimonia das suas 
disposições relativamente a este assumpto: consagrou, 
para assim dizer, o systema da censura; deixou as 
cautelas tendentes a proteger os interesses dos 
accionistas e de terceiros á sabedoria e á prevenção do 
poder executivo. Uma vez, porem, supprimida a 
intervenção do governo, convinha crear um complexo de 
formulas, de garantias legaes, que fossem como que a 
previsão do legislador em substituição da prevenção do 
executivo. E' o que faz o projecto em discussão. 

E as cautelas e garantias por elle estabelecidas, 
todas simples e efficazes, foram inspirados por um 
principio superior. O projecto entrega a protecção e a 
defesa dos interesses dos subscriptores e dos terceiros, 
que entrarem em relações com a sociedade, aos proprios 
subscriptores e a esses terceiros. Em outras palavras, 
para servir-me da phrase de um escriptor belga, o 
projecto applicou ás associações anonymas o principio 
fundamental do regimen representativo: «o governo pelos 
governados.» 

Mas, desde que o projecto entrega a fiscalisação 
dos interesses á vigilancia dos proprios interessados, 
tornava-se necessario estabelecer as condições do 
exercicio dessa vigilancia. 

A primeira condição dessa vigilancia é a 
publicidade. E de feito, senhores, o projecto introduz no 
regimen das associações anonymas a mais vasta 
publicidade. Assim que, prescreve em termos imperativos, 
a publicidade dos actos constitutivos da sociedade 
anonyma, a publicidade da emissão e negociação das 
acções, da marcha das operações, a publicidade do 
inventario, balanços e contas, da relação dos accionis- 

 

tas com a declaração do capital subscripto e do realizado, 
e finalmente do parecer do conselho fiscal. De modo que 
o projecto faz reinar no seio da sociedade a verdade, pois 
colloca-lhe a vida inteira debaixo da luz da mais completa 
publicidade. 

Mas não é só isto: organizou ainda outras 
garantias, todas debaixo do mesmo pensamento. 

O projecto impõe como essenciaes, para que a 
sociedade anonyma se possa constituir, tres requisitos: 

O 1º é que nenhuma sociedade póde ser 
constituida e entrar em funcções senão depois de 
subscripto todo a capital. A razão é clara. 

Como ha pouco disse, annunciar uma sociedade 
anonyma um capital e entrar em actividade, fazendo 
subscrever tão sómente uma parte desse capital, é já uma 
fraude. 

Este abuso, que é em si um elemento preparador 
de futuras fraudes, o projecto o corrige estabelecendo, 
como condição imprescindivel para a sociedade anonyma 
se constituir, a necessidade da subscripção do capital 
todo. 

O 2º requisito é a necessidade da realização em 
dinheiro, pelo menos, de um quarto do valor de cada 
acção. 

Este requisito tem dous fins: 1º impossibilitar a 
constituição de sociedades que não sejam inspiradas por 
pensamento sério; 2º obrigar os subscriptores a estudar 
com attenção as condições de successo da associação 
projectada, e a só tomar a deliberação de subscrever 
acções com conhecimento de causa. 

Vós conheceis o coração humano. 
Ha muita facilidade, ha mesmo certa negligencia 

em assumir responsabilidades futuras. 
Mas, si a obrigação a contrahir tem de ser 

cumprida desde logo no todo ou em parte, o homem 
pensa, reflecte e pondera si lhe convem ou não a 
empreza. 

Em terceiro logar, senhores, o projecto estabelece 
que para a formação da sociedade anonyma é essencial 
pelo menos o concurso de sete socios. 

Esta disposição é determinada por uma razão 
radical. A' associação anonyma é inherente, como já vos 
lembrei, um privilegio extraordinario, o da 
responsabilidade limitada. 

Ora, o Estado não concede um tal privilegio senão 
ás emprezas que são necessarias para construir e levar a 
effeito obras que excedem as posses do individuo. E' esta 
a explicação do privilegio. 

Si a associação anonyma fosse permittida entre 
dous ou tres individuos, era facil desvirtuar o privilegio e 
dar-lhe applicação que não está no intuito da lei. 

A ser licita tal cousa, é evidente que 
desappareceriam as sociedades de responsabilidade 
illimitada, como as de firma em nome callectivo, e os 
negociantes em vez de organizarem entre si sociedades, 
que os obrigam pessoal, illimitada e solidariamente, 
poriam por diante a firma anonyma. 

E a lei, pergunto-vos, póde consentir que um 
privilegio, que só é tolerado por uma razão superior de 
ordem publica, que só é permittido porque é um elemento 
essencial da vitalidade das associações anonymas, venha 
a ser usado 
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como um meio ordinario de actividade commercial? 

O projecto toma o numero sete como o minimo 
de socios, entre os quaes é possivel a associação 
anonyma. Este numero é até certo ponto arbitrario. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' da lei ingleza. 
O SR. LAFAYETTE: – Da franceza e da belga. 
Senhores, é na ocasião em que se organizam e 

se constituem as sociedades anonymas que se 
insinuam os germens das fraudes e dos futuros 
desregramentos. Por isso o projecto consagrou á este 
momento das sociedades a maior attenção. Vede: o 
art. 3º dá á constituição das associações anonymas 
fórmas que são destinadas não só a imprimir-lhes toda 
a authenticidade, como a despertar a vigilancia dos 
subscriptores. 

Póde a sociedade anonyma ser estabelecida por 
dous modos: ou por escriptura publica ou pela reunião 
da assembléa geral dos subscriptores. A escriptura 
publica deve conter os estatutos ou regras, segundo os 
quaes a sociedade se deve reger, e cópia do 
conhecimento do deposito da decima parte do capital. 

Si é estabelecida pela reunião dos subscriptores, 
em assembléa geral, é essencial que os estatutos 
tenham sido previamente subscriptos. 

O alcance, a intenção destas solemnidades é 
patente. Evitar a precipitação, pôr os subscriptores em 
contacto uns com os outros, dar tempo à reflexão. 

Vós sabeis, senhores, que a razão fundamental 
das solemnidades que o direito requer para os actos 
importantes da vida, não é somente a de envolvel-os 
nas seguranças de uma prova certa e precisa, senão 
tambem a de obrigar as partes a comprehenderem a 
seriedade do acto e a reflectir sobre o seu alcance, 
sobre as responsabilidades que vão assumir. 

Senhores, o grande perigo das associações 
anonymas está nas administrações. Vós o sabeis, ellas 
são geridas por mandatarios, e de ordinario os grandes 
abusos que trazem não só a ruina da associação como 
o prejuizo das pessoas que com ella entram em 
relações, provém da má gestão. 

A primeira condição para a boa gestão das 
associações anonymas depende da boa escolha dos 
directores, dos mandatarios. 

A lei não póde supprir o bom senso dos 
accionistas, mas é lhe possivel organizar medidas que 
não só difficultem os abusos, as malversações, como 
que os tornem claros e publicos, si forem commettidos. 

Nesta ordem de idéas, a primeira necessidade é 
determinar e definir com clareza os poderes dos 
administradores. Devo dizer vos que as legislações 
dos diversos povos cultos não têm a precisão, a clareza 
indispensaveis neste assumpto. 

Nem os codigos estrangeiros, nem a nossa 
legislação definem com clareza os poderes e as 
faculdades dos administradores ou directores de 
associações anonymas. 

Mas, ha acerca deste assumpto uma adiantada 
elaboração scientifica. 

A theoria está fundada, e no projecto em 
discussão foi aproveitada a synthese dessa theoria: 
conferem-se aos gerentes, no silencio do con- 

 

trato, os poderes geraes de administração e marcam se 
os limites desses poderes. Da determinação firme e 
positiva daquillo que os administradores não podem 
fazer, resalta lucidamente o que lhes é permittido 
praticar. A linha da prohibição traça-lhes claramente o 
circulo de suas attribuições. Vejam-se os §§ do art. 11. 

Mas não bastava definir-lhes os poderes, porque 
ainda com poderes definidos são possiveis os abusos. 
O projecto foi adiante. No systema do projecto, si o 
abuso fôr commettido, ha de ser incontinente 
conhecido. Ahi está em primeiro logar o conselho fiscal 
que é uma necessidade de todas as sociedades 
anonymas. Aos fiscaes, representantes directos dos 
accionistas, incumbe acompanhar incessantemente 
todas as operações e negocios da sociedade; assiste-
lhes o direito de instituir acerca de cada operação a 
mais larga e a mais minuciosa investigação, de verificar 
o estado da caixa e da carteira, de examinar a 
escripturação, e de convocar a reunião da assembléa 
geral, sempre que lhes pareça conveniente. Ainda mais: 
devem formular e apresentar á assembléa geral um 
parecer completo sobre a gestão do anno precedente. 

E a reunião annual da assembléa geral, outra 
necessidade legal, completa o systema de fiscalização 
combinado pelo projecto. Esta reunião é uma 
verdadeira instancia para a tomada de contas aos 
administradores. E para que o exame seja feito com 
perfeito conhecimento de causa, o projecto requer que 
seja presente á assembléa geral, sob pena de 
nullidade, o parecer do conselho fiscal, devendo-se 
depositar um mez antes cópia do inventario, contendo a 
indicação dos valores moveis e immoveis da sociedade 
e de todas as dividas activas e passivas, cópia da 
relação nominal dos accionistas com o numero das 
acções respectivas e estado do pagamento dellas, e 
outrosim prescreve que no mesmo prazo sejam 
publicadas pela imprensa as transferencias das acções 
realizadas no anno e um balanço mostrando em 
resumo a situação da sociedade. 

Eis ahi, senhores. A administração das 
sociedades anonymas fica sob a inspecção permanente 
do conselho fiscal e todos os annos comparece diante 
da assembléa geral, a cujo conhecimento são levadas 
todas as peças de instrucção para um juizo seguro, 
esclarecido e fundamentado. 

Si abusos, si malversações foram commettidas, 
hão de ser em breve conhecidas. 

Tal é, senhores, nos seus lineamentos capitaes o 
systema do projecto. 

Não cercêa, não restringe um só dos direitos dos 
accionistas, mas ministra-lhes meios largos e amplos 
para exercerem os seus direitos e defenderem os seus 
interesses. Mas não é só isto: a combinações do 
projecto como que desadam e provocam a attenção e a 
vigilancia dos accionistas. 

Contém o projecto ainda grande numero de idéas 
secundarias no intuito de regular o assumpto de uma 
maneira completa. Mas não me é licito entrar agora no 
desenvolvimento de detalhes; o senado, á proporção 
que forem discutidos os artigos de que se compõe a 
propo- 
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sição, terá opportunidade de estudal-os e consideral-os.

Não devo, porém, passar em silencio uma parte 
do projecto que me parece de grande importancia. 
Refiro-me á parte relativa á liquidação forçada das 
sociedades anonymas. 

Sabe o senado que um dos problemas mais 
difficeis do direito commercial é regular de uma maneira 
conveniente, conciliando a celeridade com as 
exigencias da justiça, a liquidação das massas fallidas. 

Na liquidação de uma massa fallida estão em 
conflicto tres ordens de interesses: os interesses do 
fallido, os interesses dos credores tomados 
collectivamente, e o interesse de cada credor contra a 
collectividade dos credores. 

Si a lei procura tratar esses interesses com 
perfeita igualdade, sem dar preponderancia á uns sobre 
outros; dessa tendencia resulta necessariamente uma 
complexidade de formulas, que dão á liquidação das 
massas fallidas lentidão incompativel com as operações 
commerciaes. Foi sob este espirito que o nosso Codigo 
Commercial organizou a administração e a liquidação 
da fallencia. 

Eu não conheço, senhores, nenhum systema de 
liquidação de fallencia tão complicado, tão pesado e tão 
moroso, como o do Codigo Commercial do Imperio. No 
intuito de proteger o fallido e o credor, tomado 
individualmente, contra a collectividade dos credores, o 
Codigo manieta a acção dos administradores e faz tudo 
depender da intervenção do juiz. 

A intervenção incessante do juiz, com as 
exigencias de informações, com as necessarias 
discussões, com recursos á que dá logar, e um grande 
numero de formalidades estereis que alongam 
indefinidamente a liquidação, dão em resultado a 
depreciação e a ruina dos valores arrecadados. De 
modo que, no estado actual de cousas, os credores 
consideram a abertura da fallencia judicial, como um 
verdadeiro incendio, e empregam todos os esforços 
para evital-a, entrando com os fallidos em accôrdos e 
ajustes, em que os seus interesses são sempre 
sacrificados da maneira a mais deploravel. E os fallidos 
sabem tirar todo o proveito desta situação anormal; 
preparam tranquillamente os seus negocios; 
opportunamente annunciam a sua ruina, e na 
capitulação com os credores dictam as condições. 

E o que é tudo isto, senhores, senão a mais 
formal desmoralisação da lei? 

E que effeitos funestos essa desmoralisação não 
produz sobre os costumes do commercio? 

O direito do fallido e o interesse de cada credor 
em frente da collectividade dos credores merece sem 
duvida a protecção da lei, mas é um erro, por nimio 
respeito á esses interesses, sacrificar a celeridade das 
operações da liquidação das massas fallidas. 

A legislação ingleza, sem abandonar aquelles 
interesses, dá aos administradores acção livre, prompta 
e energica. A belga não é tão simples como a ingleza, 
mas evidentemente se preoccupa da necessidade de 
apressar a liquidação. 

O typo da liquidação de uma massa fallida é a 
liquidação, particular, como a fazem das suas casas os 
negociantes. Deste typo si aproxima, 
 

tanto quanto é possivel, o systema da legislação 
ingleza. 

Tratando-se no projecto que se acha em 
discussão de regular o grave assumpto das sociedades 
anonymas, pareceu opportuna a occasião para 
subtrahil-as ás complicações do processo de fallencia 
do Codigo Commercial e sujetal-as ás fórmulas de uma 
liquidação mais simples e mais rapida. 

E' o que faz o projecto nos arts. 20 a 26 e seus 
paragraphos. Ahi se estabelecem os principios 
fundamentaes da liquidação forçada, deixando-se ao 
governo a faculdade de dar-lhe os desenvolvimentos 
secundarios. Mas, é digno de nota, não se confere ao 
executivo uma autorização ampla e arbitraria. O 
governo, diz o art. 20, é autorizado a applicar á 
liquidação das sociedades anonymas as disposições do 
Codigo Commercial relativas á fallencia. 

Antes de tudo releva observar que, segundo o 
projecto (art. 19), as sociedades anonymas não ficam 
sujeitas á fallencia criminal. Neste ponto o projecto não 
faz senão consagrar uma verdade inconcussa, hoje fóra 
de toda a contestação nos dominios da theoria. 

As sociedades anonymas são pessoas moraes e, 
portanto, entidades abstractas. Já os romanos 
sustentavam que as pessoas moraes não podem 
commetter crimes. 

A fallencia culposa ou fraudulenta é um crime; 
não podem, pois, as sociedades anonymas commettel-
o. Si ellas não podem commetter taes crimes, como 
sujeital-as ao respectivo processo? 

Não póde haver crime de fallencia sem fallido. 
No caso sujeito, o fallido, que é a sociedade anonyma, 
é por sua natureza incapaz de perpetrar crimes. Como, 
pois, conceber a fallencia de tal entidade como crime de 
fallencia? 

E' certo, senhores, que a fallencia das 
sociedades anonymas póde ser devida a fraudes, a 
crimes dos seus administradores; essas faltas podem 
constituir crimes de natureza e genero differentes, mas 
nunca o de fallencia, porque o de fallencia presuppõe 
necessariamente a autoria do fallido, e na hypothese o 
fallido é incapaz de commetter crimes. 

Assim que: o projecto, como já vos disse, 
estabelece francamente que as sociedades anonymas 
não são sujeitas á fallencia criminal, e declara que os 
administradores serão pessoalmente responsaveis 
pelos crimes que commetterem contra a sociedade e 
terceiros. Devo acrescentar que este artigo (n. 19) foi 
textualmente trasladado do projecto organizado pela 
commissão de legislação da camara dos Srs. 
deputados, da sessão de 1877. 

A liquidação que o projecto regula, é a liquidação 
forçada, a qual se verifica ou no caso de cessação de 
pagamentos, ou de insufficiencia ou perda de tres 
quartos do capital. 

Eis as bases fundamentaes do projecto acerca 
da liquidação forçada. 

Occorrendo qualquer das hypotheses a que 
alludi, o juiz, a requerimento da parte, decreta a 
liquidação e nomêa dous syndicos, tirados d'entre os 
cinco credores maiores. 

Aos syndicos incumbe tomar posse dos ha- 
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veres sociaes e organizar o iventario e balanço. 

Entregues ao juiz o inventario e balanço, 
acompanhados de um relatorio sobre as causas da 
liquidação forçada, convocam-se os credores para a 
concordata. 

Esta convocação é dispensada, si fôr 
apresentada a concordata por escripto, assignada por 
credores em numero legal. 

Si é negada a concordata, os syndicos 
nomendos se reputam revestidos de plenos poderes 
para procederem á liquidação. 

Na descripção destes traços fundamentaes já 
deveis ter notado que o projecto procuram imprimir á 
liquidação a celebridade que os negocios mercantis 
exigem. 

O projecto manifestamente se approxima da lei 
ingleza, entanto que entregue a massa a homens da 
confiança dos credores investidos dos poderes 
necessarios para consummarem a liquidação com a 
facilidade, com a simplicidade e rapidez com que se 
effectuam as liquidações particulares. 

Ainda mais: o projecto permitte que os credores, 
representam dous terços dos créditos, possam ou não 
continuar o negocio da sociedade, ou cedel-o á outra 
sociedade existente ou que se organize para esse fim. 

Tal é senadores, o projecto. 
Ha de conter necessariamente imperfeições. 
O senado as corrigirá. 
Devo agora responder ás interrogações com que 

o honrado senador pelo Paraná iniciou este debate. 
Pergunta o nobre senador a razão por que o 

projecto não enumera expressamente os artigos ou 
disposições da lei de 22 de Agosto que o mesmo 
projecto deroga. 

Senhores a este respeito o projecto adoptou a 
pratica melhor e mais segura. 

Em uma reforma parcial de legislação,como é a 
de que se trata, o alvitre de declarar expressamente os 
artigos das leis anteriores que ficam derogadas, abre 
espaço a difficuldades sérias. 

Nem sempre, como demonstra a experiência, a 
ordem á memória do legislador todas as disposições e 
princípios que são derogados pela nova lei. 

D'ahi resulta na pratica a duvida, ás vezes 
insolúvel, de saber si estão ou não revogadas 
disposições das antigas leis, que são antagônicas 
comprehendidas na enumeração expressa dos artigos 
declarados sem vigor. 

Entre nós se tem seguido sempre o systema 
adoptado pelo projecto. A lei de 3 de Dezembro 
revogou um grande numero das disposições do Código 
do Processo, no emtanto essa lei, sendo aliás um alei 
de organização do processo criminal, não declarou 
expressamente quaes os artigos do Código do 
Processo que ficavam revogados. 

A questão de saber quaes as disposições das 
leis anteriores que a lei nova revoga, é uma questão 
que o legislador, em regra, deixa aos juizes, aos 
tribunaes e aos jurisconsultos. E' uma questão do 
domínio da jurisprudência. 

A regra é simples: desde que se dá antinomia 
entre as disposições da lei antiga e as disposições da 
lei nova, aquella se reputam revogadas por estas. 

Não raro, senhores, o legislador revogo 
expressamente um artigo determinados da lei vigente. 
Occorre isto, ou quando do complexo das disposições 
da nova lei não resulta virtualmente a revogação de 
disposição anterior que o legislador quer que não 
continue a vigorar, ou quando tem o pensamento de 
cortar uma duvida possível. 

Grande numero de disposições da lei 22 de 
Agosto de 1860 consagram corellarios da disposição 
que sujeita as associações anonymas á approvação 
prévia do governo:  estes corollarios ficam prévia do 
governo: estes corolários ficam virtualmente revogados 
pela disposição do projecto que abole a intervenção do 
governo. 

Deseja também saber o nobre senador porque o 
projeto não havia estabelecido provindencias acerca 
das sociedades anonymas estrangeiras, e qual era o 
regimem á que ficavam sujeitas essas sociedades. 

Senhores, as sociedades anonymas com sede 
no estrangeiro podem comparecer perante a jurisdicção 
brazileira debaixo de diversos aspectos. 

A sociedade anonyma estrangeira póde vir ao 
Brazil demandar direitos. Neste caso, resolve-se a 
questão segundo as regras do direito internacional 
privado. Si a sociedade se acha constituída de 
conformidade com as leis do seu paiz, si diante das leis 
desse paiz ella é uma pessoa moral, capaz de direitos, 
é fóra de duvida que póde figurar como parte perante 
os nossos tribunaes e demandar seu direito. 

A associação anonyma com sede estrangeira 
póde ainda entrar em actividade no território do Império 
sob outro aspecto. Supponha-se uma associação 
anonyma constituída para produzir um acerta qualidade 
de artefactos; ella póde ter no Brazil um commissario 
para dispor dos objectos de sua pruducção. 

Não é parecido dizer que na hypothese figurada 
a companhia estrangeira não carece de autorização, 
porque nessa hypothese ella não pratica actos 
propriamente sociaes, senão actos que entram na 
competência de todo o commerciante. 

Chego ao caso que nos interessa neste 
momento. 

Póde uma companhia estrangeira ter no Imperio 
agencias ou succursaes. Podem ellas funccionar no 
Imperio com o seu carcter de associações anonyma? 

Senhores devo dizer-vos com toda a franqueza 
minha opinião a esse respeito. Entendo que as 
companhias estrangeiras, suas agencias, e succursaes, 
não devem funccionar no Imperio sem approvação do 
governo. (Apoiados.) São obvias as razões que 
justificam este modo de ver. Em relação a taes 
associações não basta a vigilancia dos interessados. 
Não têm elles os meios necessarios para se informarem 
de uma maneira completa do estado das companhias 
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estrangeiras, da seriedade de suas operações, da 
capacidade e honestidade dos administradores. Ao 
governo, porém, sobram facilidades para obter aquelles 
esclarecimentos. Este é, pois, um daquelles 
esclarecimentos. Este é, pois, um daquelles casos 
excepcionaes em que a intervenção do Estado suppre a 
deficiencia da capacidade individual. 

Quando se discutiu o projecto na camara dois 
Srs. deputados, sucitou-se a questão levantada pelo 
honrado senador de Paraná. Eu disse estrangeiras 
continuam sujeitas á necessidade da approvação do 
governo. 

O projecto é destinado á regular as companhias 
brazileiras, nada dispõr pelo que respeita ás 
associações estrangeiras: segue-se portanto que 
quando a essa companhia continuará a vigorar o que 
dispões a lei de 22 de Agosto de 1860. 

Todavia, si o senado entender que as 
associação estrangeiras, para funccionarem no imperio, 
não carecem da approvação do governo, é facil 
introduzir essa idéa do paragrapho único do art. 1º. 

Quer saber o nobre senador pelo Paraná a razão 
por que o art. 27 do projecto, artigo que isenta da 
necessidade da aprovação do governo diversas 
especies de sociedade, não comprehende tambem as 
associações religiosas, os montes de socorro ou de 
piedade e os monte-pios. Senhores, é um principio 
fundamental de direito publico admitimos já pelos 
romanos – que a instituição de pessoas moraes 
perpetuas carece do reconhecimento do Estado. 

As associações a que o nobre senador se 
referiu, e que continuam sujeitas á necessidade da 
apporvação do governo, são Associações que se 
fundem com a intenção da perpetuidade. 

Temos primeiramente as associações religiosas. 
Entre estas têm logar distincto as corporações de mão 
morta. 

A intervenção do governo para que essas 
corporações po-sam ter existencia legal não assenta na 
necessidade de pessoas physicas ou moraes. A razão 
é outra Incumbe ao Estado defender os direitos e os 
interesses da sociedade civil, contra invasões que 
podem lhe sobrevier da parte das coorporações 
religiosas. 

Trata-se, pois de uma attribuição constitucional 
do Estado, de uma attribuição que deriva logica e 
necessariamente da sua indole da sua natureza e fim. 
Uma tal attribuição é expressa em todas as legislações 
dos povos cultos. Ella faz parte do direito publico 
europeu, desde que as nações do occidente se 
organizaram definitivamente. 

 

publicas e beneficentes continuam regidas pelo direito 
commum. 

Nada há de estranhavel naquella phrase. 
Estas ocasiões são regidas pelo direito civil. Em 

relação a algumas dellas a lei de 22 de agosto de 1860 
estabeleceu certas prescripções e peciaes. 

Convinha, pois, dizer qual o direito que rege 
estas associações. 

O nobre senador sabe que as associações 
scientificas e literarias, se organizam segundo os 
principios geraes do direito civil. Diversos homens se 
congregam para um fim scientifico ou literario, 
constituem um fundo: ha uma entidade que regesse 
direitos e essas obrigações? E' o direito civil. 

E' o que occorre em relação ás associações 
beneficentes. 

Estas associações revestem fórmas diversas. 
São lhes applicaveis as regras do direito civil. 

O honrado senador perguntou finalmente si o 
projecto comprehede as sociedades coorperativas. As 
sociedades coorperativas são uma invenção moderna: 
mas como dizem os jurisconsultos, ellas não se 
constituem uma fórma de associação, mas a applicação 
das fórmas existentes. 

Na Inglaterra e na Allemanha as cooperativas 
formam a fórma da sociedade em nome collectivo. Em 
França , antes da lei de ilegivel, ellas se organizavam 
segundo o typo da commandita. 

Não há, portanto necessidade de dar-lhes uma 
natureza especial. 

Si tomarem a fórma de associação em nome 
colectivo, se reger pelas disposições respectivas do 
codigo do commercio; si a fórma commanditaria, ser-
lhe-ão applicaveis estas regras relativas á sociedade 
em commandita. 

Queria o nobre senador que se aproveitasse a 
opportunidade para um revisão completa da nossa 
Legislação acerca das sociedades commerciaes é não 
só imperfeitas, como cheias de lacunas. 

Mas uma revisão do codigo commercial em 
relação ás associações commerciaes requer a trabalho 
ilegível, estudos extensos e largas demora. No emtanto 
urge... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. LAFAYETTE: – ...reformar o Codigo e a 
lei de 22 de Agosto na parte relativa ás associações 
anonymas. 

E' o que desde annos pede o nosso commercio 
com energia, com crescente impaciencia. Como, pois, 
completar uma tal reforma com a revisão de outras 
partes da legislação mercantil? 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – O resultados 
seria não termos ilegível. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
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O SR. LAFAYETTE: – A camara dos Srs. 
deputados cedeu, pois á necessidade de uma urgência 
impressa, e fez bem. 

Vivemos em um tempo em que não ha a 
vocação do direito; a elaboração de reformas 
legislativas em nosso paiz encontra de todos os lados 
os maiores embaraços. Não temos ainda codigo civil; a 
nossa legislação criminal e a commercial estão a pedir 
reformas. 

Entretanto não se dá um passo. 
Si de quando em vez surge algum projecto 

magro, simplicíssimo, de um só artigo, afogam-n'o... 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Dá um 

trabalho imenso. 
O SR. LAFAYETTE: – Sim, dá um trabalho 

imenso... e o a ilegível, suscitando-lhe difficuldades de 
todo o gênero. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Por exemplo o 
projecto sobre os filhos ilegível. 

O SR. LAFAYETTE: – A' vista de tão boas 
praticas o nobre senador pelo Paraná me dirá si era 
prudente accummular com este projecto de reforma da 
lei a respeito das sociedades anonymas uma revisão 
completa da nossa legislação acerca das associações 
commerciaes. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Era um meio de 
não termos cousa alguma. 

O SR. LAFAYETTE: – Si o nobre senador me 
affirmasse que era o seu desejo sincero eu desde já 
saberia qual era o seu voto acerca do projecto que está 
em discussão. 

Peço desculpa ao senado por ter abusado de 
sua benevolencia. 

E' o que eu tinha a dizer. (Muito bem.) 
O SR. AFFONSO CELSO: – Perfeitamente. 
O Sr. Mendes de Almeida, tornando a palavra 

depois do discarso proferido pelo honrado senador por 
Minas Geraes, que é o maior ou pelo menos o principal 
collaborador do projecto em discusão ilegível por fim 
apenas, não entrar no detido exame do mesmo projecto 
que ha de ser discutido artigo por artigo, mas anticipar 
algumas idéas geraes, externando a convicção, em 
que se acha do que o projecto, visando um grande fim, 
e no entretanto insufficiente. 

A apologia que de sua obra fez o nobre senador 
por Minas Geares não satisfez a ilegível S. Ex. 
condemnou o systema antigo,o da tutela do governo, 
faz ilegível sobressair a superioridade do interesse 
pessoal;o que, porém, não provou o nobre senador é 
que o governo não possa estabelecer-se tão somente a 
fazer ver que não possuia o paiz uma ilegível, em que 
o governo pudesse basear-se para bem exercer a sua 
ilegível e d'ahi logo tirou como conseqüência que devia 
se ilegível a vigilância por parte do poder publico. 

 

O que ha de mau actualmente na tutela do 
governo consiste sobretudo nas extraordinárias 
delongas, mas a acção da autoridade não impede que 
se organizam quaesquer associações anonymas. Si 
não foram taes delongas, não haveria mal algum no 
que ao nobre senador se afigura uma pelo 
insupportavel e até o interesse pessoal ficaria mais 
amparado. 

A lei existente foi o fraco do estudo da 
legislações de outro, que ella repetia um pouco 
restrictamente, talvez, mas ainda nisso acompanhado o 
estudo actual de nossa sociedade devera esperar, mas 
não foi isso por causa do governo, senão porque não 
foram, pela condições sociaes do paiz previstas todas 
as circumstancias todos os abusos possíveis, tudo 
finalmente quanto pudesse occorrer e que em parte se 
realizou. 

Agora vai-se passar de um systema a outro mas 
si até hoje a acção do poder publico, com toda a sua 
efficiencia, não tem conseguido evitar certos abusos, 
será fundada a esperança de evital-os, mediante a 
vigilância particular? O orador ilegível seria duvidas 
quanto a este ponto e bem receia que, como diz o rifão 
– não saia a emenda ilegível do que o soneto. 

Nos paizes cultos cuja legislação imitamos, muito 
embora, como disse o nobre senador por Minas 
Geraes, desde o século passado se tenha perdido a 
confiança na tutela do governo, só desde alguns annos 
é que surgem leis acabando, até certo ponto, com a 
vigilância por parte da autoridade – e isto em paizes de 
grande movimento commercial e quais adiantados do 
que o nosso. Entretanto, entre nós, onde a maioria da 
classe commercial não é assaz illustrada, quer-se de 
chofre ilegível à vigilância pessoal aquillo sobre que o 
governo não tem exercido por varias causas uma 
vigilancia benéfica e protetora! E a prova de que o 
nobre senador, autor ou principal collaborador do 
projecto, reconhece o perigo de seu principio, está em 
que S. Ex. procurou reforçar a vigilancia particular, 
substituindo no projecto a tutela do governo por outra 
tutela, particular, mas permanente. 

O projecto colloca o governo em posição tão 
desgraçada nesta questão, que até dispensa a 
publicação dos estatutos pela imprensa e na collecção 
das leis, para só dar valor ao registro commercial que 
nem tosos lêem! 

Não condemna o orador o projecto,porque se 
limita somente ás associações anonymas. Ampliar mais 
difficultariam a discussão. Entretanto, lendo o art. 1º, 
que muito promette, e vendo depois o retrahimento que 
se lhe segue, não pode o orador deixar de admirar-se. 

O art. 1º é o mais ilegível que é possível 
imaginar: nem sequer ressalva como o fazia a Ord. 
ilegível IV, tit. 44, a organização para maus fins.. 
Qualquer que seja o fim ou objecto a que se destinem – 
diz o art. 1º, o que é na verdade singular, sobretudo 
declarando-se no fim do projecto que ficam revogadas 
as disposições em contrario. 
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Esta declaração vaga, sem se indicar quaes as 
disposições que ficam revogadas, é a continuação de 
uma má pratica. – Ahi estão os tribunaes, – disse o 
nobre senador; porém melhor fora que as leis fossem 
promulgadas de fórma que não levassem logo em si o 
germem de futuras duvidas. 

As associações anonymas constituem uma 
grande força não negal-o; mas d´ahi não e segue que o 
legislador as deva deixar sem direcção. 

Também o vapor é uma grande força e ninguém 
dirá não seja preciso dirigil-o convenientemente. Tantos 
males podem originar-se da falta de um adirecção 
sensata, quantos os bens que poderiam promover uma 
e outra força, quando bem dirigidas. 

Não se conforma o orador com a doutrina do 
projecto a respeito dos subscriptores e entende que os 
primeiros subscriptores não estão no caso dos 
immediatos cedentes. Não quer com isto inculcar que 
as acções devam ser intransferíveis, mas não lhe 
satisfazem as disposições consignadas no art. 7.º§ 2.º 
do projecto. Ahi se estabelece que a responsabilidade 
do cedente prescreverá no prazo de dous annos; é 
insulfficiente, devendo estabelecer-se o de cinco annos. 
Tal como está neste ponto, o projecto não resguarda 
bem a propriedade particular. 

Pelo art. 9º é permittido ás sociedades 
emprestarem sobre penhor de suas próprias acções 
realizadas o valor integral destas, que, no caso de não 
ser paga a divida regulamente a. 737 de 25 de 
Novembro de 1830. disto resultarão muitos abusos. 
Assim, poderá um individuo contrahir um empréstimo 
sobre suas acções e depois retirar o capital, liberando-
se da obrigação por uma fallencia. 

Não póde também conceder o orador com a 
doutrina da liquidação exposta pelo nobre senador por 
Minas Geraes, que não admitte passar ser accusada 
como fallencia será o possuidor dos capitães ou o 
administrador? Desde que a adminstração em todas as 
outras sociedades incorre em fallencia, não ha razão 
para que assim deixe de ser nas associações 
anonymas, ao contrario do que se acha estabelecido na 
legislação dos outros paizes cultos. O Brazil seria hoje 
a primeira nação que iria dar ao mundo esse triste 
exemplo. 

Perguntou o nobre senador pelo Paraná porque 
não foram incluídas as associações religiosas no 
numero daquellas a quem no projecto se concedem 
tantas liberdades; e como respondeu a isso o nobre 
senador por Minas? Que não tinha contemplado no 
projecto as associações religiosas, por isso que o 
Estado tem pela frente um grande inimigo, a que deve 
pôr freio... 

Allegou mais o nobre senador que as 
associações religiosas têm o caracter da perpetuidade. 
Si a perpetuidade é condenável em materia de 
associação, onde está no projecto o artigo fixando um 
prazo para as associações anonymas? Realmente é 
contradicção. 

A muitas outras considerações presta-se a 
projecto; mas o orador , como disse em principio, 
apenas quiz tocar, per summa capita, nas questões 
mais importantes. O projecto ha de ser discutido artigo 
por artigo e então azado ensejo tem de offerecer-se 
para as observações que foram emittidas nesta primeira 
e rápida analyse. (Muito bem.) 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sr. 
Presidente, o honrado senador por Minas Geraes, que 
principalmente cooperou par este projecto que era 
discutimos, tomou a palavra e fez as suas apreciações. 
Elle melhor do que ninguém poderia fazel-as, quer por 
sua competência reconhecida quer porque havia 
acompanhado  a discussão na camara dos Srs. 
deputados e emendando o projecto, considerado como 
de S. Ex. 

Ninguém melhor poderia exemplifical-o. Por esse 
lado, pois, a minha tarefa é nenhuma. Mas, como o 
honrado senador pelo Paraná hontem mostrou o desejo 
de saber a opinião do governo nesta materia, que 
realmente é muito importante, e ultimamente o honrado 
senador pelo Maranhão levantou algumas objecções 
ainda depois do discurso por Minas Geraes, tomarei 
alguns momentos ao senado, para em primeiro logar 
manifestar ao honrado senador a opinião do governo 
nesta questão, e si houver tempo,dar alguma reposta 
ás objecções suscitadas pelo nobre senador pelo 
Maranhão. 

Senhores, o governo adopta o projecto e o 
considerou da maior urgência... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 

...porque vem satisfazer reclamações instantes da 
opinião publica do paiz e especialmente da classes 
industriaes e commerciaes a que mais directamente vai 
aproveitar. 

Permitta o sendo que recorde que, ha vinte 
annos, discutindo-se o projecto que veio a ser 
convertido na lei de 22 de Agosto de 1860, tive a honra 
de ser um daquelles que mais vivamente o 
impugnaram; quero com isto dizer, Sr. presidente, que a 
lei de 1860 nasceu sob a mais forte impugnação. 
Muitos dos defeitos, a que se fizeram sentir logo depois 
de posta a lei em execução, foram vaticinados por 
aquelles que a combateram. 

E' que essa lei foi toda filha das circumstancias, 
circumstancias que actuaram fortemente no animo dos 
que a promoveram. 

Vinte annos são passados; e hoje, felizmente 
desassombrados dos receios que influíram fortemente 
para promover-se essa lei, podemos entrar em regimem 
mais liberal, que melhor consulte nossas condicções, 
nossa civilisação e o interesse das classes a quem com 
este projecto queremos servir. 

A historia das tentativas feitas por mais de um 
ministério, ou para melhorar ou para reformar esta lei, é 
conhecida pelo senado, desde 1865 principalmente. O 
finado senador Nabuco de Araújo apresentou então um 
projecto para. 
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crear sociedade de responsabilidade limitada, a não 
tendo outro fim senão o que hoje temos com a 
sustentação do projecto remettido da outra camara, e 
ouvindo sobre o seu projecto, que tenho agora mesmo 
em mão, os tribunaes do commercio do Império, 
homens importantes da classe commercial, o instituto 
dos advogados, estabelecimentos de credito, emfim 
todos quantos podiam trazer precioso peculio para a 
elaboração de uma medida no intuito de supprimir a 
tutela do Estado, que pesava sobre a organização das 
sociedades anonymas. 

Recolheu como resposta os melhores 
documentos, os mais preciosos pareceres e 
esclarecimentos que, confirmando o pensamento 
daquelle distincto jurisconsulto, provaram a 
necessidade de substituir a lei de 1860 por uma 
legislação que salvaguardasse o espírito de iniciativa 
individual, e o esforço de cada um, da tutela a que se 
achavam submettidos, e abrisse as portas á 
organização das sociedades anonymas, estabelecendo 
principios avessos á interferencia do Estado já então 
condemnada pela experiencia, e condemnada de fórma 
a não deixar em duvida que essa intervenção, longe de 
trazer bem, entorpecia a acção individual, matava o 
espirito de associação e não prevenia os desastres, que 
o abuso dessas associações poderia fazer temer.. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Antes os 
aggravava. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – ...mas 
antes os aggravava, como bem diz o honrado senador 
pelo Espirito Santo. 

Todos estes elementos parece-me serem de 
summa importancia para dissipar os escrupulos e as 
duvidas no animo daquelles, que ainda se acham na 
opinião de que sem a tutela do governo as associações 
anonymas não podem prosperar. Os que assim ainda 
pensam, devem hoje, á vista da experiencia e de tantos 
outros elementos de convicção, persuadir-se de que 
laboram em engano, e que é preciso entrarmos em um 
regimen de liberdade na organização das sociedades 
anonymas. 

Mais tarde, Sr. presidente, uma commissão 
especial da camara dos deputados foi incumbida deste 
assumpto, e um projecto se organizou, aproveitando-se 
grande parte dos trabalhos legados pelo finado senador 
Nabuco de Araujo; e um parecer luminoso foi lavrado, 
sendo delle relator o deputado pelo Maranhão o Sr. 
Gomes de Castro. 

Eu sinto que a estreiteza do tempo não me 
permitta neste momento, lendo alguns topicos deste 
trabalho importante, accentuar bem a opinião que 
vigorou no seio daquella commissão especial, pedindo 
com a maior urgencia a adopção de uma lei como esta 
que ora discutimos, por consideral-a uma lei de 
redempção do credito, digamos assim. Mas este 
parecer está nos Annaes, póde ser consultado, e nelle 
se achará a confirmação do que estou dizendo. 

Ultimamente, Sr. presidente, na camara dos 
deputados, sendo ministro da justiça o honrado senador 
por Minas Geraes, reatando o fio destes trabalhos 
anteriores, tomou S. Ex. sobre seus hombros a tarefa 
de levar por diante a revo- 

gação da lei de 1860 na parte referente á organização 
das sociedades anonymas. 

Sr. presidente, este projecto, consultando uma 
necessidade reconhecida geralmente em nosso paiz, 
inspirou-se na legislação de outros povos, quaes as leis 
de 1850, 1862, 1863, 1867 e 1873, da França, da 
Inglaterra e da Belgica. 

Alli tambem a opinião se formou favoravelmente 
á organização das sociedades anonymas sem a tutela 
do poder publico; alli tambem chegou-se a reconhecer 
que os capitaes entregues a si mesmos, com sua 
propria ficalização, poderiam gerir-se melhor, realizando 
na sociedade commercial o principio do self-govenamet, 
antes que entregando-se á direcção immediata do 
poder publico. 

Mas, como o poder publico deve pairar sobre 
todos os interesses da sociedade, os que têm-se 
occupado deste assumpto, legisladores e 
jurisconsultos, não o fizeram desapparecer de todo: elle 
intervem, e intervem muito beneficamente. Mas de que 
modo? Formulando as bases, as condições, as regras, 
dizendo ao industrial, ao commerciante, ao capitalista: – 
Si vos quizerdes reunir em associação, para promover 
qualquer empreza qualquer negocio, qualquer 
commettimento util e promettedor ao paiz, haveis de 
obedecer a estas regras, sem as quaes a vossa 
empreza não póde ter uma existencia legal. 

Que mais do que isto, Sr. presidente? Eis o 
principio da liberdade conciliando-se perfeitamente com 
o principio da autoridade. 

UM SR. SENADOR: – Apoiado, o mais é crear 
pêas. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – os que 
insistem na opinião ha pouco sustentada pelo honrado 
senador pela provincia do Maranhão. persistem em um 
erro, que está geralmente condemnado. Temam-se de 
estremecido interesse, de amor paternal, digamos 
assim, por aquillo que deve licar entregue á 
intelligencia, ao trabalho, á actividade de cada um. 
Substituindo-se á iniciativa individual em todas as suas 
relações, em todas as suas aspirações, em todos os 
seus tentamens, dizem: Vós não sois competentes para 
tratar de vossos interesses; sei mais do que vos 
convem, posso inspirar-me melhor em vossos 
interesses do que vós mesmos: colloco-me em vosso 
logar! 

Mas a estes responderão e muito bem os 
interessados: retirai-vos, arredai-vos do nosso solo, 
deixai-nos, arredai-vos do nosso solo, deixai-nos por 
nós mesmos promover os nossos interesses e dar a 
applicação que nos pareça melhor aos nossos capitaes, 
isto é, ao producto do nosso trabalho! 

Como a verdade exerce sempre grande força, 
algumas contradicções escaparam ao honrado senador 
pelo Maranhão. E' assim que S. Ex. confessou que este 
projecto visa um grande fim; mas ao mesmo tempo 
declarou-o insufficiente... 

O MENDES DE ALMEIDA: – Nisso acha 
contradicção? 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – ...e 
concluiu por condemnar o projecto... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Oh! senhor! 
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O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Desde que 
V. Ex. disse que esse projecto visa um grande fim e ao 
mesmo tempo acrescentou que elle é insufficiente, devia 
concluir por emendal-o, por procurar aperfeiçoal-o, mas 
não por condemnal-o, como parece ter feito. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Por ora não se 
trata de emendar; estamos no principio da discussão. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Como V. 
Ex. me pareceu de todo ponto hostil ao art. 1º do projecto, 
eu julguei dever observar isto, que importa uma 
contradicção de sua parte. 

O honrado senador disse mais que, si a lei de 1860 
não tem produzido bons resultados, a culpa não é do 
governo. 

Attenda bem o senado. 
A lei de 1860 não tem provado bem; a culpa não é 

do governo; logo, de quem foi? Da mesma lei. 
Senhores, quem fizer o estudo da lei de 22 de 

Agosto de 1860 verá que em suas disposições ella não 
podia ser mais positivamente autoritaria; ella entregou no 
poder executivo a apreciação de todas as condições para 
a organização das sociedades anonymas. 

Si, pois, o honrado senador confessa de plano que 
a lei não produziu bons resultados, mas que a culpa não 
foi do governo, ha de consentir-me que eu inverta a sua 
proposição e observe que, si, apezar de ser a lei feita tão 
calculadamente para dar ao governo a maior e a mais 
decisiva intervenção na organização dessas sociedades, 
não conseguiu realizar o bem que della se esperava, é 
licito concluir que a prova está tirada perfeitamente, para 
que não continuemos a insistir neste mesmo caminho. 

Sr. presidente, a discussão tem de proseguir, e eu 
procurarei acompanhal-a. 

Declaro que presto a minha adhesão convencida ao 
projecto que se discute, o que não quer dizer que, si no 
correr da discussão idéas se apresentarem, ou emendas 
forem offerecidas, que me pareçam dever ser adoptadas 
para melhorarem ainda mais o projecto, não lhes preste o 
meu apoio. 

E' assim que desde já declaro ao nobre senador 
pelo Maranhão que acho muito procedentes as suas 
observações com relação ao art. 9º do projecto. 

O art. 9º dispõe que «é permittido ás sociedades 
emprestarem sobre penhor de suas proprias acções, 
realizando o valor integral destas, que, no caso de não ser 
paga a divina, serão executadas, na fórma do art. 282 do 
regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850.» 

A lei de 1860 positivamente prohibia transacções 
desta natureza. 

Entendo que, no projecto que discutimos, podemos 
declarar que essas acções não poderão ser descontadas 
nos bancos de descontos e depositos, que são aquelles 
em que isso se póde dar; e, como me parece que só nelles 
isso se póde dar, tanto faz estabelecer a prohibição em 
relação aos bancos de descontos e depositos, como 
supprimir o art. 9º. 

Como quer que seja, desde já declaro ao honrado 
senador que o acompanho nesta parte, e 

 

que aceitarei mesmo uma emenda supprimindo o artigo, 
porque eu penso que ha inconveniente em admittir-se que 
as acções de um estabelecimento sejam nelle mesmo 
descontadas. 

Ao honrado senador por Minas Geraes, que disse 
que as acções valerão, ou não, segundo o credito dos 
estabelecimentos, eu responderei que, si ellas tiveram 
valor, poderão ser descontadas em outros 
estabelecimentos. Dessa sorte o possuidor das acções 
não está privado de fazer dinheiro com os seus titulos, 
desde que ellas têm cotação na praça. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Quanto á 

questão levantada pelo nobre senador sobre a 
inconveniencia do primeiro subscriptor passar o seu titulo a 
outrem, desde que, como está determinado no projecto, 
haja entrado com a quarta parte da sua acção, eu tenho a 
observar que, segundo se acha estatuido no projecto, 
aquelle a quem é cedida a acção fica com todas as 
obrigações do primeiro subscriptor, e que, além disso, este 
fica com o dever de completar as differentes entradas do 
capital subscripto durante dous annos. 

O que se poderá exigir é que essa obrigação tenha 
um prazo maior, mas não privar que um accionista possa 
transferir a outrem o direito sobre titulo seu. 

O Sr. Mendes de Almeida dá um aparte. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Tudo isso 

firma-se no credito; ninguem compra, por via de regra, um 
titulo sem que tenha confiança nelle. Nós não podemos 
admittir que um titulo possa ter cotação na praça, sem que 
elle seja um signal representativo de valor. 

Portanto, sem desconhecer em alguma parte que 
as observações do nobre senador têm certa procedencia, 
eu não concluo com S. Ex. que se deva privar o primeiro 
subscriptor do direito de passar a outrem a sua acção, 
desde que tiver entrado com a quota estabelecida no 
projecto; apenas acho que não faremos mal em alongar o 
prazo em que esse primeiro subscriptor tenha de substituir 
qualquer falta daquelle que lhe comprou o titulo. 

O prazo marcado no projecto é de dous anno, póde 
ser de quatro. 

Sr. presidente, termino aqui por hoje. 
A discussão ficou adiada pela hora. 

 
ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 

 
Continuou a 3ª discussão da proposta do poder 

executivo, fixando as despezas do ministerio da fazenda 
para o exercicio de 1881 – 1882. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 
 

EMENDA ADDITIVA 
 

«Art. As apolices que se emittirem em 
consequencia das operações de credito autorizadas, não o 
serão a juro maior de 5% reservando-se mais 1% para 
amortização, que se effectuará no começo de cada anno 
financeiro. – M. F. Correia.» 
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O Sr. Barão de Cotegipe diz que deve ser 
desculpado de tomar algum tempo ao senado, porque, si 
não tratar agora da materia com que tenciona occupar-se, 
outra occasião não terá para fazel-o. 

Desejo chamar a attenção do honrado ministro da 
fazenda para a typographia nacional e para o Diario 
Official. 

O pensamento do governo que mandou construir o 
edificio onde funcciona a typographia nacional, foi 
perfeitamente traduzido pelo administrador dessa 
typographia no seu relatorio, que vem annexo ao do 
ministerio da fazenda de 1878. Disse então esse 
funccionario: 

«As vastas proporções dadas ao edificio destinado 
á typographia nacional, a custosa acquisição de machinas 
aperfeiçoadas para officinas inteiramente desconhecidas 
no paiz, o assentamento de um enorme motor, capaz de 
mover ainda o duplo dos engenhos existentes, tudo faz 
crer que era pensamento do governo transacto fundar um 
estabelecimento perfeito em seu genero, que, apto a 
realizar todos os trabalhos graphicos, attestasse ao 
mesmo tempo ao estrangeiro que o visitasse nosso 
adiantamento nas artes e industrias relativas.» 

Agradece o orador, por sua parte, o elogio contido 
nas palavras citadas; mas, como a época em que foram 
escriptas era de reprovação a todos os actos, ainda os 
mais uteis, praticados pelas administrações 
conservadoras, estas eram tambem censuradas pelos 
empregados subalternos e, por isso, continuou o 
administrador da typographia nacional: 

«Mas, para attingir esse fim, embora já se 
achassem reunidos alguns elementos, ainda grandes 
quantias se haviam de despender. Julgo, porém, que tão 
pesados sacrificios não teriam a devida compensação, e 
que os resultados não corresponderiam á espectativa, 
attendendo-se á mingoa, não só de pessoal artistico 
habilitado entre nós, como de outras condições que o 
nosso paiz, apezar do seu progressivo desenvolvimento, 
ainda não offerece. Revelando, porém, o actual governo, 
por uma serie não interrompida de actos, o firme proposito 
de restringir a despeza do Estado e de não autorizar 
outras, ainda nos limites do orçamento, que não 
apresentem o cunho de manifesta utilidade, penso que 
deve ser adiada a execução desses planos grandiosos 
para tempos mais prosperos e opportunos.» 

Respeita muito o orador esta opinião do actual 
administrador da typographia nacional, que devera ter 
adquirido grande experiencia nesse assumpto dirigindo 
uma typographia na cidade de Ouro Preto, e depois a da 
Reforma; mas pede permissão para acrescentar que a 
razão de não haver pessoal artistico habilitado era, 
improcedente, porque se tinham de crear novas industrias, 
sendo certo que mesmo na typographia nacional existem 
hoje artistas estrangeiros contratados para ensinar aos 
nossos operarios certos ramos de industria ainda não 
introduzidos no paiz. 

Terão já chegado os tempos prosperos e 
opportunos de que fallava o administrador da typographia 
nacional? Pelas despezas novas que se estão creando e 
outras que se projectam, parece que os tempos são 
chegados, e que o nobre mi- 

 

nistro da fazenda deve convergir os seus esforços para 
que a typographia seja montada no pé conveniente para o 
serviço publico. 

O relatorio apresentado este anno já dá noticia de 
despezas e não pequenas. De sete machinas de 
impressão que possuia a typographia nacional, o numero 
foi elevado a 13. O motor, o enorme motor, que serviria 
para o duplo dos engenhos existentes, teve o additamento 
de mais dous e foi-se até comprar uma machina que 
servira na typographia da Reforma. 

Os motores novamente adquiridos poderiam ser 
dispensados, empregando-se sómente o grande motor, 
cuja despeza foi exagerada. Disse-se que seria excessiva 
a despeza com um motor no qual em vez de carvão se 
empregasse o gaz. Nunca passou pela idéa de ninguem 
que a impressão de uma folha, como o Diario Official, que, 
si não tira, deveria tirar milhares de exemplares, houvesse 
de ser feita a gaz. O motor que é servido pelo gaz nunca 
foi alli estabelecido para a impressão do Diario Official: 
serviu provisoriamente emquanto não estavam feitas as 
obras de transmissão do motor principal. 

O fim para que se estabeleceu o motor a gaz foi 
muito differente. Elle era destinado a servir em certas 
occasiões, em que o governo precisasse mandar tirar 
alguns exemplares de um boletim, de uma proclamação ou 
de qualquer outro documento; evitando-se assim o 
acender a caldeira do grande motor, e poupando-se assim 
uma somma que não corresponderia ao serviço. 

Mas o administrador da typographia uma e mais 
vezes declarou que isso era anti-economico, e por isso 
comprou novos motores, quando o que fôra montado 
bastava para todo o serviço. 

A idéa com que foi mudada a administração da 
typographia nacional era a mesma que predominava na 
occasião – reprovação de todos os actos anteriores. 

Havia o orador contratado dous artistas para a 
officina de lithographia e heliographia. Pois em sua 
informação ao ministro o administrador disse que essas 
officinas eram absolutamente desnecessarias, e os artistas 
incapazes de realizarem o serviço. Entretanto, mais 
adiante disse que esse serviço era novo, e não conhecido 
no paiz, o da heliographia. Ora, declarar que taes officinas 
não devem existir na typographia nacional, é desconhecer 
completamente as vantagens que dellas póde colher o 
Estado. 

Refere-se a este ponto, porque nos jornaes da 
época disse-se que o ministro da fazenda por protecção a 
um individuo havia comprado parte desse material. Si 
assim tivesse succedido, esse ministro não teria defesa 
possivel. Esse acto seria, na phrase do codigo, um crime. 
Mas quem sabe o que são hoje a lithographia e 
heliographia e conhece que em um estabelecimento como 
a typographia nacional não se póde dispensar essas 
officinas. 

A idéa que então havia era reunir alli as officinas 
que existem na casa da moeda e no archivo militar e assim 
converter em uma só tres officinas que havia para o 
mesmo trabalho; e, tendo esta á sua frente bons artistas, 
haveria sem duvida uma economia para o Estado. Não 
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havia tambem o pensamento de concorrer com as officinas 
particulares, como então se julgou, desafiando essa idéa a 
opposição de todos que vivem dessa industria. O que o 
governo queria era que as obras que alli se executassem, 
o fossem com perfeição, e que alli os brazileiros achassem 
uma escola pratica, cousa de que todos os dias se trata 
em palavras, mas que não se põe em acção. 

Todos sabem que os trabalhos mais perfeitos de 
estamparia são hoje realizados pelo systema da 
heliographia. Na casa da moeda já em algum tempo se 
fabricou o papel para os bilhetes do thesouro e ainda se 
fabrica, mas não para a moeda. Com a compra de notas 
despende-se no estrangeiro 70 a 100:000$ annuaes. Esta 
despeza já anda por 400:000$, desde que as 
encommendas passaram da Inglaterra para os Estados-
Unidos. Ora, pelo systema da heliographia e da 
typographia unidas em uma só officina, poderia fabricar-se 
toda a moeda, embora se despendesse o que com esse 
serviço se gasta no estrangeiro. O Estado ainda nesse 
caso teria a vantagem da segurança. Por mais respeitaveis 
que sejam as casas estrangeiras, que se encarregam 
desse serviço, nunca offerecerão maior garantia do que a 
fabrica no paiz. O orador receia que de um dia para outro 
os mercados appareçam inundados de papel falso, não se 
podendo conhecer qual seja o verdadeiro. Foi para este 
fim que se projectou e executou a introducção dessa 
officina na typographia nacional. 

Havendo já o material typographico e respectivas 
machinas, e sendo precisas outras para a heliographia, 
teve o governo a offerta de um industrial que havia aqui 
montado um estabelecimento com o mesmo fim, e de que 
não tirára vantagem. Mandou o orador examinar, com todo 
o escrupulo, esse material, e encarregou dessa missão o 
Sr. Lopes Anjo, não só pelos seus conhecimentos das 
artes graphicas, como por sua nunca contestada 
honestidade, sendo com elle que tambem conferenciou 
sobre a reforma e regulamentos da typographia nacional. 
Sendo o seu parecer que poderia adquirir aquelle material 
por 16:000$, valendo mais de 40:000$, realizou a sua 
acquisição, montou as officinas e contratou os operarios 
com a obrigação de, no prazo do contrato, deixarem dous 
artistas brazileiros habilitados nessa profissão. 

A officina foi perfeitamente montada. Era a que 
estava em melhor pé na typographia nacional. O 
administrador entendeu, porém, que os artistas não 
prestavam, e o ministro concordou com elle, e, o que é 
mais, aquelle empregado, sahindo dos limites que lhe 
traçam os seus deveres de subalterno, disse em seu 
relatorio que o que se pagava áquelles operarios equivalia 
a duas pensões. 

O orador pede ao nobre ministro, que, quando tiver 
tempo, examine a questão, procedendo a um severo 
inquerito, afim de conhecer da utilidade da reforma que se 
tivera em vista, unindo as lithographias da casa da moeda 
e do archivo militar a da typographia nacional. 

Notou o orador que no relatorio do director da casa 
da moeda diz aquelle funccionario haver elle introduzido ou 
podido conseguir que 

 

no paiz se fabricassem as estampilhas e os sellos do 
correio. Faz a este ponto uma restricção: é que já antes se 
haviam feito muitas tentativas para esse fim. Quando 
ministro da fazenda, fez o orador grandes esforços para o 
conseguir, não o tendo nunca satisfeito as amóstras que 
lhe foram apresentadas. O que póde agora ter acontecido, 
é que esses productos tenham sido aperfeiçoados. 

Passa o orador a mostrar como hoje a lithographia 
é essencial á typographia, e como o pensamento do 
governo era crear na typographia nacional uma escola 
para artistas, havendo até para esse fim sala 
expressamente destinada, á qual depois se deu outra 
applicação. 

Mostra em seguida os inconvenientes que podem 
resultar de morar o administrador com familia dentro do 
estabelecimento, sendo para temer um incendio, onde ha 
tanta quantidade de papeis. 

Nota que o estabelecimento ainda hoje se rege por 
disposições, por assim dizer, provisorias, não havendo 
regulamento que marque as attribuições dos differentes 
empregados, confessando o proprio administrador que não 
ha fiscalização. 

Dessa falta resulta a confusão em que se acham os 
serviços propriamente da typographia com os do Diario 
Official. E a este é que se póde applicar o dito do 
administrador da typographia – ninho de pensionistas. 

Procurou no relatorio e nas tabellas qual era a 
despeza com o seu pessoal, e achou-a englobada, não se 
especificando nem os redactores nem os empregados. E é 
preciso saber quantos são os redactores e que ordenados 
têm, para que se possa avaliar que serviços prestam. A 
verdade é que ahi não ha serviço algum de redacção, tudo 
é de tesoura, e entretanto, parece que ha tres redactores, 
outros tantos immediatos, etc. 

O que succede é que o Diario Official que devia 
prosperar, adquirindo maior numero de assignantes, vai 
para trás. Até os nobres ministros mandam os seus 
discursos para outros jornaes para que possam ser lidos. 

Não póde comprehender como na receita está 
elevada a renda, havendo um deficit de setenta e tantos 
contos, e acha extraordinario que, tendo lido em Julho do 
anno passado 4.000 assignantes, hoje não tenha mais de 
1.500, sendo 513 gratuitos, não obstante a publicação dos 
debates, que tanto interessam a todos os brazileiros, e o 
expediente de todos os actos officiaes. 

E' o cortejo que se quer fazer aos outros jornaes 
que muito concorre para que o Diario Official não tenha a 
importancia que deve ter, e tem em outros paizes. A 
verdade é que, quando o Diario Official publica as noticias 
officiaes, já todos as conhecem na côrte e nas provincias. 

Quando o orador era ministro o Diario Official era 
menos que nada, e por isso não póde aceitar a 
complicidade nesse cortejo feito aos outros jornaes em 
detrimento do órgão do governo. Foi sempre partidario da 
publicação dos debates alli, e assim nunca concorreria 
para que elle perdesse a importancia que deve ter. 

Das medidas propostas para que o Diario Official 
tivesse sahida, já duas terças partes foram to- 
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madas; faltam outras, e uma é a da publicação dos actos 
judiciaes, que tenham de fazer fé. 

Lembra ainda outros meios para que augmente a 
extracção do Diario Official e volta a recommendar o 
exame, o inquerito áquelle estabelecimento para que se 
conheça onde está o mal. 

Combate, entretanto, a medida proposta pelo actual 
administrador de tornar-se independente. Quer elle que se 
constitua uma repartição especial que receba e despenda 
como uma casa comercial, apresentando no fim do anno o 
balanço, e recolhendo-se o saldo ao thesouro. 

Quer que se facilite a administração, mas nunca 
que se constitua em casa commercial de comprar e vender 
por conta propria. 

Concluindo, o orador recorda a sem razão com que 
elle e os seus collegas fôram accusados, e pela terceira 
vez pede aos nobres ministros que lancem suas vistas 
para a typographia nacional, onde ha um movimento 
annual de 600:000$ a 700:000$. Si para um collector, que 
arrecada 2:000$, ha prevenções, não póde, de certo, 
deixar de merecer maior attenção um estabelecimento da 
importancia da typographia nacional. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) diz que, 
apezar do nobre senador pela Bahia não querer resposta, 
todavia dirá alguma cousa em relação ao assumpto de que 
elle acaba de tratar. 

Logo depois de entrar para o ministerio recebeu os 
projectos de regulamentos para a typographia nacional; 
mas, si os approvasse no tempo de camaras, – sem tempo 
para o necessario estudo de assumpto, – arriscar-se-hia a 
fazer obra pela intelligencia alheia; e em consequencia 
disso tomou a deliberação de pôr uma pedra em cima 
desse negocio, até que tenha tempo de estudar tudo de 
que se occupou o nobre senador. 

UM SR. SENADOR: – E vá ouvindo informações 
como estas. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Gosta de todas as informações, e principalmente das de 
pessoas entendidas na materia. 

Portanto tambem está estudando, e quando tiver 
tempo disponivel para percorrer a typographia e examinar 
tudo por si, então fará os regulamentos. E nessa occasião 
tomará em consideração algumas idéas, que o nobre 
senador tem expendido e que lhe parecem aproveitaveis. 

Levantou-se, porém, para fazer uma observação ao 
nobre senador pela provincia de Minas Geraes. 

S. Ex. procedeu com muito methodo querendo 
separar da receita tudo quanto deve figurar no orçamento 
da despeza, e assim S. Ex. concorre para a boa execução 
da medida que passou no anno passado. 

Mas S. Ex. esqueceu-se de alguns artigos que são 
de despeza, não sabe, porém, si esse seu esquecimento 
foi proposital ou não. 

Um dos artigos de que S. Ex. se esqueceu foi o 
seguinte (lê): 

«Artigo additivo (23 do projecto da receita). O 
pagamento a credores de exercicios findos será feito 
sómente dentro dos creditos votados nas differentes 
verbas das leis do orçamento dos respectivos exercicios.» 

 

UM SR. SENADOR: – E' disposição geral. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Mas 

deve estar no orçamento da despeza. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A commissão 

supprime esse artigo. 
O Sr. Saraiva (presidente do conselho) pergunta 

porque supprime a commissão este artigo, si elle é um dos 
melhores que vieram da outra camara. Pede licença para o 
justificar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O artigo não está 
em discussão. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) vai mandal-
o como emenda á despeza, e, sendo ministro, vai fazer o 
papel de opposicionista. 

O artigo tem por fim acabar com um abuso 
inveterado de longa data na administração publica, e deve-
se ao illustrado relator da commissão de orçamento da 
camara dos deputados a lembrança de extirpar esse abuso 
que elle e todos os ministros têm encontrado, e a respeito 
do qual ninguem tem fallado. 

O abuso que o artigo tem por fim extinguir é o 
seguinte: vota-se uma quantia, supponhamos para obras 
do ministerio da fazenda ou do ministerio do imperio. Si 
não houver o artigo, o ministro do imperio, por exemplo, 
não precisa da autorização para o novo edificio da 
faculdade de medicina, como vou mostrar e como se tem 
feito até hoje. 

O negocio faz-se da seguinte maneira: o governo 
contrata, supponha-se, o edificio para a faculdade de 
medicina e applica a essa obra 50:000$, que é o que póde 
despender em obras do seu ministerio; faz, porém, um 
contrato para pagar 150:000$ por anno; mas, exhaurida a 
verba, o contratante deixa de receber na occasião o 
dinheiro, mas, logo que passam seis mezes, o ministro 
manda pagar-lhes o excedente pelos exercicios findos. 

Por esta maneira tem-se augmentado 
consideravelmente essa verba, e o illustrado relator da 
commissão de orçamento da camara dos deputados, que é 
averiguador destas cousas, lembrou-se de fazer inserir no 
orçamento geral essa disposição, que já figurava no 
orçamento da assembléa provincial do Rio de Janeiro, 
medida que o orador applaudiu muito, porque applaude 
todas as medidas que o amparem e não o deixem fazer 
uma cousa que não deva. 

Portanto, parece-lhe que o artigo não póde ser 
supprimido, e pede a nobre commissão que não o 
supprima, porque vota contra um principio bom, que 
concorrerá muito para tornar effectivos os orçamentos. 

Deseja o orador que as verbas sejam bem dotadas. 
O senado tem augmentado algumas despezas, e por sua 
parte não se incommoda com isso. 

UM SR. SENADOR: – Assim mesmo a despeza é 
menor do que a que veiu da outra camara. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) diz que o 
senado sempre augmentou alguma cousa, mas acha que 
está no seu direito. 

De que serve dotar mal as verbas, senão para 
depois se pedirem creditos extraordinarios e 
supplementares? 

 
 



350                                                                     Annaes do Senado 
 

Em relação á verba da caixa de amortização, 
aceita a razão que deu o nobre senador, de que, si fôr 
necessario gastar mais de 80:000$, o governo póde 
lançar mão do credito supplementar. 

Mas para que se ha de estar figurando uma 
despeza menor?... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' despeza 
incerta. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) o que 
deseja é sómente que possa dizer-se que a despeza 
votada, englobada com os creditos, não excedeu á 
receita. Isto crê que conseguirá; porque pelo calculo 
das despezas e pelas notas que tem do thesouro até á 
ultima hora, vê que a receita do exercicio de 1879 a 
1880 deve attingir á 116.000:000$ ao todo, ou á 
113.000:000$, não calculando o semestre addicional 
como outr'ora. 

Si se calculasse como outr'ora, a receita poderia 
ser calculada, incluido o semestre addicional, em 
119.000:000$; mas como o relator da commissão da 
camara dos deputados introduziu uma novidade nos 
orçamentos, isto é, calculou a receita por telegrammas 
recebidos até á ultima hora, segue-se que o semestre 
addicional não dará já 5 a 6.000:000$, como antes, por 
se ter sabido a receita das provincias até á ultima hora. 
O referido semestre, portanto, é calculado em 
3.000:000$ pouco mais ou menos. 

Em resumo a despeza que se votou, pelas 
verbas pedidas e pelos creditos concedidos, deve 
elevar-se a 121.000:000$. Assim as despezas 
ordinarias do exercicio passado apresentaram o deficit 
de 4 a 5.000:000$. Mas isto não é uma base invariavel, 
porque deu-se o seguinte facto: o ministerio da fazenda 
deve despender mais, em razão de ter baixado o 
cambio; e no actual exercicio é natural que despenda 
menos pela razão contraria. Tambem a despeza, que 
na verba – Colonisação – foi grande, terá de ser menor, 
á vista das providencias adoptadas pelo ministerio 
passado e pelo actual. 

Portanto afaga a esperança de que no corrente 
exercicio a despeza regulará pela receita e que não 
haverá deficit. 

Mas para isso é preciso que haja a maior 
prudencia, a qual entretanto não deve ir ao ponto de 
não querer que resulte alguma vantagem para o 
thesouro, pois que ás vezes gastar de certa maneira é 
economisar. 

O senado rejeitou a verba relativa ao ramal de 
Canôas na estrada de ferro de Baturité. Si podesse 
dizer alguma vez que, o senado errou, diria que errou 
neste caso. 

O SR. JAGUARIBE: – Eu acho que V. Ex. não 
tem razão; é o caso em que deve intervir a industria 
particular. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) diz que é 
por essa razão que deseja que o ramal seja construido 
pelo governo. 

Vai explicar-se. 
Veiu á côrte o engenheiro encarregado daquella 

estrada de ferro e conferenciou com o orador. Varias 
pessoas procuraram-n'o para que interviesse com o 
ministerio da agricul- 

 

tura afim de fazer a concessão do ramal; e declararam-
lhe que não solicitavam do governo isenção de direitos, 
nem qualquer outro favor. Essa insistencia e abnegação 
induziram-no a uma resolução opposta, convencido de 
que o governo é que deve construir o ramal e auferir os 
competentes lucros, por isso que mediante o ramal a 
estrada renderá muito mais e o governo, si quizer 
vendel-a, o fará com muito maior vantagem. 

Desde que o governo é empreiteiro da maior 
parte da estrada e reconhece que para completal-a e 
tirar todo o proveito possivel é conveniente a 
construcção do ramal, é sua obrigação leval-o a effeito, 
em vez de dal-o de presente a particulares. 

O Sr. Jaguaribe dá um aparte. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E' 

um pedaço de ouro que o governo não quer que outros 
levem e applica-o em seu proveito. 

(Continuam os apartes.) 
Não veiu o orador pedir um augmento de tres 

leguas para a estrada de Baturité; o que diz sómente é 
que, uma vez que o governo teve o trabalho de 
construir a estrada, deve augmentar a sua renda por 
meio do ramal, para o qual já existem trilhos, 
engenheiros e a maior parte do pessoal. O dispendio 
não excederá de 300:000$, porque já o governo dispõe 
de todos esses elementos. 

O SR. DIOGO VELHO: – Com estas declarações 
me faz mudar de opinião. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) diz que, 
si o senado não quizer conceder o credito, o governo se 
verá na necessidade de dar esse ramal de presente. 

Não dá grande importancia ao objecto; mas 
parece-lhe que o senado não faz bem em negar essa 
quantia para um fim tão util. 

Em tudo mais concorda com a nobre commissão 
que tem sido até benevola com o orador. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Mais governista do 
que a da outra camara. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) pretende 
votar por tudo que propoz a nobre commissão; apenas 
com a differença das emendas a que se referia e da 
renovação do credito para o ramal de Baturité. 

Foram lidas, apoiadas e postas em discussão as 
seguintes. 
 

EMENDAS 
 

Artigo additivo ao orçamento da despeza do 
ministerio da fazenda: 

Artigo. Fica o governo autorizado desde já a 
contratar a construcção de um edificio apropriado para 
nelle funccionar a faculdade de medicina desta côrte, 
abrindo, si fôr necessario, credito supplementar para a 
verba – Obras do ministerio do imperio – no orçamento 
do exercicio vigente e seguinte, até á quantia de 
50:000$ por anno. – J. A. Saraiva.» 

(E' artigo additivo de receita sob n. 29.) 
Artigo additivo (23 do projecto de receita). O 

pagamento a credores de exercicios findos será 
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feito sómente dentro dos creditos votados nas 
differentes verbas das leis do orçamento dos 
respectivos exercicios. – J. A. Saraiva.» 

«Artigo Additivo.» 
O governo fica autorizado a despender, desde já, 

até á somma de 300:000$ por conta do credito fixado 
na tabella que acompanha a lei n. 2940 de 31 de 
Outubro de 1879, e que vigora no corrente exercicio 
para as obras da estrada de ferro de Baturité, com a 
construcção do ramal da mesma estrada, entre a 
Canôa e a cidade de Baturité. 

«Paço do senado, 24 de Setembro de 1880. – J. 
A. Saraiva.» 

O SR. PARANAGUÁ: – Pedi a palavra para 
offerecer uma sub-emenda ao artigo additivo que o 
honrado Sr. Presidente do conselho acaba de mandar á 
mesa como emenda ao orçamento da despeza do 
ministerio da fazenda, relativamente á construcção de 
um edificio para a faculdade de medicina da côrte. 

Noto que a verba mencionada nesse artigo é 
insufficiente, e o nobre presidente do conselho não 
duvidou reconhecel-o, na justificação que acaba de 
fazer. Só a acquisição do terreno e os trabalhos 
preliminares exigirão despeza superior á quantia 
concedida nesse additivo; tanto mais quanto eu 
entendo que o edificio que se tem em vista construir 
para a faculdade de medicina deve ser adaptado a 
converter-se, opportunamente, em edificio para uma 
universidade. Convem, portanto, escolher o terreno 
conveniente e começar o edificio em proporções taes, 
que quando se crear a universidade não seja preciso 
inutilisal-o para construir outro. Nestes termos, de 
accôrdo com alguns honrados collegas, offereço uma 
sub- emenda, que ainda é bastante modesta. Eu pediria 
mais, si não fosse o receio de causar algum 
desequilibrio no orçamento. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Desequilibrado 
anda elle ha muito tempo. 

Foi tambem lida, apoiada e posta em discussão 
a seguinte 

Sub-emenda ao artigo additivo que consigna 
credito para um edificio, no qual funccione a faculdade 
de medicina 

«Em vez de 50:000$, diga-se 200:000$, no 
exercicio de 1880 – 1881 e 200:000$, no exercicio de 
1881 – 1882. – Paço do senado, 24 de Setembro de 
1880. S. R. – J. L. da Cunha Paranaguá. – M. F. 
Correia. – J. Carrão. – Nunes Gonçalves. – C. e 
Figueiredo. – João Alfredo. – Leão Velloso. – F. 
Octaviano. – Junqueira. – Mendes de Almeida. – 
Affonso Celso. – J. J. Teixeira Junior. – J. J. Fernandes 
da Cunha. – C. B. Ottoni. – Lafayette.» 

O Sr. Ribeiro da Luz deve justificar o 
procedimento da commissão de orçamento da censura 
feita pelo nobre presidente do conselho. Louvando o 
procedimento da commissão, disse todavia S. Ex. que 
ella foi omissa, deixando de transferir alguns artigos 
additivos que tambem acompanharam o projecto 

de orçamento da receita e que devem pertencer á 
despeza. 

A commissão em vista do disposto na lei n. 2887 
no art. 5º só passou do orçamento da receita os 
additivos que tinham intima ligação com a despeza ou 
que eram complemento della. As disposições geraes 
entendeu que deviam ser conservadas no orçamento 
da receita. 

Occorreu ainda outra circumstancia. Tendo a 
commissão estudado já o orçamento da receita, não 
concordou com a autorização pedida, e em seu parecer 
mostrou os motivos, que teve para isso. 

Quanto ao que diz respeito aos exercicios findos, 
a commissão tambem não concorda com o artigo, 
porque o não pôde comprehender, e faz a sua leitura 
para mostrar quanto é obscuro. 

Mostra, porém, qual era a legislação de 1850, e 
que hoje prevalece, sobre a materia. O facto 
apresentado pelo nobre ministro importa um abuso, que 
a moralidade da administração deve condemnar. 

O orador trata este ponto largamente, adduzindo 
varios exemplos e restabelecendo a doutrina que 
seguiu a commissão. 

Em relação á estrada de ferro de Baturité, vê que 
é pelo nobre presidente do conselho reproduzida a 
emenda, cuja suppressão a commissão propoz, sendo 
agora apresentada com o mesmo defeito com que veiu 
da outra camara. Pedem-se mais 300:000$ por conta 
de um credito, não só gasto, mas até excedido, e que, 
portanto, não existe. Neste caso S. Ex. devia pedir um 
credito especial. Entende entretanto que os argumentos 
apresentados pelo nobre ministro só podem servir para 
que a emenda seja rejeitada. 

O que o orador vê já é que em vez de um 
accrescimo de receita, ha um augmento de despeza, 
que vem perturbar os calculos do nobre ministro e os da 
commissão de orçamento já com a verba pedida para o 
ramal da estrada de ferro de Baturité, já com a que se 
pede agora para a escola de medicina. Por sua parte 
não dará o seu voto a essas emendas. 

O nobre presidente do conselho deve attender 
aos creditos especiaes, cuja despeza calculada pela 
commissão anda em mais de 12.000 contos, havendo 
mais a despender no futuro exercicio cêrca de 1.000 
contos com os encargos do emprestimo que tem de se 
contrahir para essas despezas. Assim, crescendo 
extraordinariamente a despeza, vê com muito pezar 
que a receita não acompanha esse movimento. 

A commissão tomou por base dos seus calculos 
da receita os trabalhos da outra camara; mas hontem, 
por um decreto que lhe forneceu o nobre ministro da 
fazenda, verificou-se que esses calculos não estão 
exactos, como por exemplo o que se fez sobre os 
direitos de consumo na provincia do Rio Grande do Sul. 
S. Ex. quer na verba – Direitos de consumo – um 
abatimento a fazer de mais de 1.000:000$. A 
commissão fez uma reducção de cêrca de 100:000$, 
mas vê o orador que o governo deseja emprehender 
obras grandes e muito importantes. 

Além da estrada de Baturité, e da escola de 
medicina, já ouvindo tambem fallar nas novas 
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comarcas por meio da fusão, o que significa mais um 
augmento de 200:000$000. 

Conclue dizendo que a commissão tem feito o 
seu dever, e que terá grande pezar se as suas forças 
não forem secundadas pelo governo. 

O Sr. Jaguaribe tem necessidade de occupar-se 
de assumptos, que não sendo tratados na occasião em 
que se discute a despeza não poderão mais ter logar na 
presente sessão, tão proxima do seu encerramento. 

Entretanto cabe-lhe a palavra quasi ao terminar a 
hora, que já fôra prorogada em virtude do regimento. 

Nestas condições não póde occupar-se agora do 
objecto que o trouxe a tribuna, nem renunciar ao seu 
exame. Portanto reserva o direito de tomar a palavra 
em outro dia. 

Aproveitanto os poucos momentos que restam, 
responderá ás considerações feitas pelo honrado 
presidente do conselho acerca da necessidade do 
ramal de Baturité. 

O pensamento predominante no nobre ministro 
da fazenda, já manifestado pelo seu nobre collega da 
agricultura, é o da grande conveniencia de transmittir 
essa estrada, de ferro a uma companhia ou particular 
que a queira comprar. Convencidos SS. EEx. de que o 
ramal irá augmentar o valor da estrada, entendeu que é 
de bom commerciante aproveitar todo e qualquer 
ensejo para augmentar o valor da mercadoria que têm 
de vender. 

Não sabe si o governo fará bem em vender essa 
estrada, desde que possue outra que dá vantagens, 
geralmente reconhecidas, como é a de D. Pedro II. 
Ainda mais, tendo a estrada de Baturité sido construida 
por occasião da grande calamidade que flagellou as 
provincias do norte, como um meio de acudir ás 
necessidades provenientes desse mal, parece que, 
passada essa época calamitosa, entrando as estações 
no seu curso regular, que, como é de esperar 
continuará, aquella estrada de ferro poderá ser uma 
fonte de renda para o Estado, e assim não sabe que 
mal virá ao governo em manter essa propriedade. 

É certo que em geral se diz que ao governo não 
cabe ser emprezario de estradas de ferro, e que esses 
comettimentos devem ficar a cargo da industria 
particular. 

Entende que quando os particulares effectuam o 
trabalho, pelo qual se dota o paiz de um melhoramento 
que importa um grande serviço publico, muito se lhes 
deve agradecer. Mas quando foi o governo que realizou 
a obra até ao ponto de poder ella dar lucros ao Estado, 
não vê vantagens em desapossar-se o governo dessa 
fonte de renda. 

Posta esta questão de parte, tratará do ramal. 
Teve occasião de fallar a este respeito o anno 

passado: agora terá de repetir o que então disse. 
Parece que, quando a estrada de ferro de 

Baturité foi cogitada pelos que primeiro a 
emprehenderam, o pensamento foi leval-a até Canôas, 
certos de que a estrada algum dia penetraria no interior 
da provincia, com grande vantagem 

para o publico, para a administração e em geral para 
todos os serviços. 

Assentaram em que um ponto proximo á cidade, 
como é a Canôa e que ao mesmo tempo se prestasse á 
prolongação da estrada ao interior da provincia, devia 
ser o ponto terminal della, e não tiveram a idéa de leval-
a a Baturité, quando aliás a concessão primitiva não 
excluia essa cidade. É que entenderam não haver alli 
espaço sufficiente para a estação e armazens, como na 
Canôa. 

Si então se cogitasse haver grande vantagem 
em ir ella ao coração da cidade, naturalmente os que a 
emprehenderam teriam consignado isso em seu 
contrato, mas não o fizeram, e porque? 1º pela razão 
que já dei, 2º por motivos de verdadeira conveniencia 
publica e até de salubridade. 

Os nobres senadores ouvem fallar em Baturité, 
cidade florescente, mas não conhecem o local. O 
orador é filho da provincia e conhece o logar; acha que 
não se póde fazer maior mal áquella cidade do que 
levar a estrada ao coração della. A cidade é collocada 
em uma especie de seio da serra, no setopé, onde por 
esta circumstancia ha um calor extremo. 

O que succederá com a prolongação da estrada 
até alli? Naturalmente tratarão de aproveitar os poucos 
terrenos que ainda ha vagos e a cidade ficará muito 
accumulada; em logar de ruas largas, como tem, terá 
estreitas e d’ahi resultará prejuizo á saude publica. 

Entretanto na Canôa o terreno é espaçoso e 
plano; si não se levar a estrada até ao coração da 
cidade, esta virá naturalmente até á Canôa, porque já 
alli existe uma continuidade de casas abeirando a 
estrada que se póde considerar uma rua com pequenos 
intervallos. 

Portanto, si a estação permanecer no ponto que 
esteve sempre no espirito dos que obtiveram a 
concessão, virá a cidade pouco a pouco estendendo-se 
até a Canôa, onde estarão os grandes armazens, os 
grandes depositos tanto da estrada, como dos 
particulares que tiverem negocio com ella, ao passo 
que na cidade propriamente o espaço é acanhado, a 
salubridade publica soffrerá, e até lhe parece que uma 
machina a vapor a transitar por uma cidade é cousa 
perigosa, hão de haver muitos sinistros. 

Disse o honrado ministro que ha tanta gente que 
quer essa concessão, que está certo de que o ramal se 
póde fazer sem nenhum onus para o Estado. Ao orador 
parecia que o mais conveniente era fazer a concessão, 
mas, si fosse possivel, evitar que esse trajecto fosse 
feito a vapor, pela facilidade que ha em estabelecer um 
trajecto animado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não dá lucro. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas si emfim se 
apresenta quem queira fazer esse ramal com trajecto a 
vapor, porque o não tem o governo concedido? 
Naturalmente os particulares tomariam as cautelas 
necessarias para evitar sinistros. 

Fará ainda uma consideração relativamente ao 
ramal. 

Os que conhecem os habitos dos homens do 
campo, dos conductores de generos para a es- 
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trada devem saber que não é conveniente pôr esses 
homens em contacto com a gente da cidade, porque ahi 
com a convivencia dos homens da baixa classe, esses 
conductores pervertem-se, alcoholisam-se e 
desempenham pessimamente o serviço em que se 
empregam, ao passo que si a estrada terminasse em 
Canôas, que é um ponto um pouco mais afastado da 
cidade, os conductores vindos da serra não seriam 
desencaminhados. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Para se evitar isto póde ir a estrada terminar um pouco 
adiante. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – No ponto terminal de 
uma estrada se forma logo uma cidade. 

O SR. JAGUARIBE: – Em Canôa além desta 
razão ha mais commodidade para os animaes que 
encontram pasto, o que não existe na cidade. De sorte 
que, si os tropeiros tiverem de passar uma noite na 
cidade, os animaes das tropas terão de soffrer muito. 

Sabe o orador que é mais agradavel aos 
negociantes da cidade que as tropas cheguem até alli, 
mas não é fito do orador, attender só aos negociantes, 
mas principalmente aos lavradores, que é uma classe 
digna de toda a consideração, e que se entrega a um 
serviço que é a verdadeira fonte de todas as riquezas: 
portanto, acha que, desde que se tenha de fazer um 
sacrificio, se faça antes em favor dessa classe, e não 
da que goza de outras regalias que não têm os 
habitantes do campo. 

Termina aqui por hoje as suas observações. 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia a 

mesma já designada, a saber: 
Continuação da 2ª discussão da proposição da 

camara dos deputados n. 221, de 1879, determinando 
que as companhias ou sociedades anonymas, qualquer 
que seja o fim, ou objecto a que se destinarem, podem 
estabelecer-se sem autorização do governo (não 
excedendo das duas horas.) 
 

(Ás 2 Horas ou Antes) 
 

3ª discussão da proposta do poder executivo 
fixando as despezas do ministerio da fazenda para o 
exercicio de 1881 – 1882. 

E as outras materias já designadas, a saber: 
2ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 

dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado, em sua vida, não se suspendem. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 86, do dito anno. Autorizando o 
governo a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte, cirurgião do exercito, professor da 
escola militar da côrte. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 261, 
de 1879, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á 
companhia fluvial de Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, 
do corrente anno, equiparando os vencimentos 

dos empregados e operarios do laboratorio 
pyrotechnico do Campinho aos de igual categoria do 
arsenal de guerra da côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157, 
de 1879, determinando que os engenheiros civis, 
geographos, os agrimensores e os bachareis em 
mathematicas não poderão tomar posse de emprego ou 
commissão de nomeação do governo sem apresentar 
seus titulos ou cartas de habilitação scientifica. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 84, 
do corrente anno, declarando que compete a Candida 
Thereza França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente ás quartas partes com que seu finado 
pai foi reformado. 

Accrescendo: 
3ª dita da proposição da mesma camara n. 49, 

do corrente anno, autorizando o governo a conceder 
licença ao juiz de direito do Maranhão, bacharel 
Joaquim da Costa Barradas. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 231, 
de 1879, autorizando o governo a mandar contar ao 
capitão-tenente Napoleão João Baptista Level, como 
tempo de serviço, para os devidos effeitos, e em que 
esteve na Europa fiscalisando as construcções das 
fragatas D. Affonso e Amazonas. 

2ª dita da de n. 10, do corrente anno, 
determinando que a resolução da assembléa legislativa 
da provincia de S. Paulo, que eleva a 20 annos o prazo 
da garantia de juros de 7%, concedida por outra lei pela 
mesma assembléa, está no caso de ser sanccionada. 

2ª discussão das proposições da camara dos 
Srs. deputados do corrente anno: 

N. 61, dando por liquidadas as contas do finado 
almoxarife do arsenal de guerra da provincia de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, Firmino Luiz Gomes de 
Abreu. 

N. 97, autorizando o governo a conceder licença 
ao juiz de direito Jeronymo José de Campos Curado 
Fleury. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 

93ª SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Expediente. – Uma proposição da 
camara dos deputados sobre a aposentadoria do 
carcereiro da cidade do Assú, provincia do Rio Grande 
do Norte, José da Circumcisão Ferreira. – Ordem do 
Dia. – Sociedades anonymas. Discurso e emenda do 
Sr. Junqueira. Emendas do Sr. Mendes de Almeida. 
Discurso do Sr. ministro da justiça. – Orçamento geral 
da despeza. Observações do Sr. presidente do 
conselho. Retirada de uma emenda do mesmo senhor, 
e apresentação de outra emenda. Discurso do Sr. 
Jaguaribe. Discurso do Sr. presidente do conselho. 
 

Ás 11 horas da manhã acharam-se presentes 31 
Srs. Senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão de 
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Mamanguape, José Bonifacio, Junqueira, Teixeira 
Junior, Correia, Diniz, Visconde de Muritiba, Luiz 
Carlos, Barão de Maroim, Leão Velloso, Uchôa 
Cavalcanti, Barros Barreto, Ribeiro da Luz, Jaguaribe, 
Cunha e Figueiredo, Visconde de Abaeté, Saraiva, 
Dantas, Visconde de Bom Retiro, Christiano Ottoni, 
Lafayette, Paes de Mendonça, Paranaguá, Nunes 
Gonçalves, Visconde de Pelotas, Conde de Baependy, 
Leitão da Cunha e Diogo Velho. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Chichorro, Barão de Pirapama, 
Barão de Souza Queiroz, Fausto de Aguiar, F. 
Octaviano, Silveira Lobo, Silveira Martins, Sinimbú, 
Carrão, Godoy, Fernandes da Cunha, Silveira da Motta, 
Vieira da Silva, Visconde de Nictheroy e Visconde do 
Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observação, deu-se 
por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Affonso Celso, Barão da Laguna, Barão de 
Cotegipe, João Alfredo, Antão e Mendes de Almeida. 

O Sr. 1º secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do ministerio da justiça, de 20 do corrente mez, 

transmittindo, em additamento ao officio de 11 do mez 
findo, cópia do do presidente da provincia de S. Paulo, 
sobre as occurrencias que tiveram logar na villa do 
Jahú. – A quem fez a requisição, devolvendo á mesa 
depois de examinada. 

Do mesmo ministerio, de 23 do dito mez, 
communicando que acaba de exigir as informações 
requisitadas em officio do senado de 10 do corrente 
mez, as quaes não existem na respectiva secretaria de 
estado. – Inteirado. 

Do 1º secretario da camara dos deputados, de 
24 do mesmo mez, remettendo a seguinte 

 
Proposição 

 
A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica approvada a aposentadoria 

concedida, por decreto de 4 de Junho de 1877, ao 
carcereiro da cadêa da cidade do Assú, da provincia do 
Rio Grande do Norte, José da Circumcisão Ferreira, 
com o ordenado por inteiro.» 

«Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados em 24 de 
Setembro de 1880. – Visconde de Prados. – M. Alves 
de Araujo, 1º secretario. – Francisco Prisco de Souza 
Paraizo, servindo de 2º secretario. 

Á commissão de pensões e ordenados. 

Foi lida, posta em discussão e approvada a 
seguinte 
 

Redacção 
 

«Emendas do senado á proposição da camara 
dos deputados n. 225, de 28 de Julho de 1879, 
autorizando o governo para firmar definitivamente o 
contrato de 10 de Outubro de 1879, para limpeza e 
irrigação desta cidade, com Aleixo Gary.» 

«Fica approvado o contrato de 10 de Outubro de 
1876, feito pelo governo com Aleixo Gary para a 
limpeza e irrigação da cidade de S. Sebastião do Rio de 
Janeiro, com as seguintes modificações:» 

«1ª. Na clausula 1ª Discriminem-se os districtos 
pelas ruas que os limitam, fazendo-se menção destas, 
como se praticou no contrato anterior celebrado com 
Julio Richard.» 

«2ª O emprezario será obrigado não só a 
introduzir, para a limpeza da cidade, os carros 
mecanicos do systema Sohy, de que trata a clausula 2ª, 
mas tambem a adoptar todos os processos 
aperfeiçoados, que se usarem nas principaes cidades 
da Europa, e os que se inventarem.» 

«3ª O emprezario será igualmente obrigado a 
apresentar trimensalmente á junta de hygiene relações 
de material e pessoal, com designação dos depositos 
em que aquelle existir e dos districtos a que ambos 
pertencerem.» 

«4ª Na clausula 4ª acrescente-se ás palavras 
mictorios publicos as seguintes – e quaesquer 
depositos ou logares de que sejam removidas materias 
em decomposição.» 

«5ª Faça-se menção, em clausula especial, dos 
productos chimicos que convem sejam applicados ás 
desinfecções, a saber – chlorureto de cal, sulphato de 
zinco, acido phenico, acido chlorhydrico e nitro benzina, 
sendo os dous ultimos como agentes de asseio.» 

«6ª Na clausula 12ª Eliminem-se as palavras 
finaes desde – poderá o contratante.» 

«7ª Reduza-se a oito annos o prazo da duração 
do contrato.» 

«8ª O serviço da irrigação será inteiramente 
separado do da limpeza logo que fôr approvado o 
contrato, na conformidade da clausula 25ª do de 10 de 
Outubro de 1876.» 

«9ª Na clausula 34ª Especifiquem-se as multas 
em que tiver de incorrer o contratante nos casos de 
falta de desinfecção. – Bom Retiro. – Fausto de Aguiar. 
– F. Octaviano.» 
 

ORDEM DO DIA 
 

SOCIEDADES ANONYMAS 
 

Continuou a discussão do art. 1º da proposição 
da camara dos deputados n. 221, de 1879, relativa ás 
companhias ou sociedades anonymas. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. Presidente, corriam os 
annos de 1857 e 1858, e a maior expansão que 
naquella época tiveram a pro- 
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ducção do paiz e o nosso commercio fizeram apparecer 
o desejo da creação de bancos com emissão. As idéas 
que naquella occasião dominavam fizeram com que o 
governo se sentisse autorizado a consentir que alguns 
estabelecimentos de credito se formassem com o 
privilegio de emittir notas á vista e ao portador. 

Seguiu-se, porém, uma reacção a este estado de 
cousas, e na sessão legislativa de 1859 o governo 
apresentou um projecto na camara dos Srs. deputados, 
que tinha por fim restringir esse direito, que o poder 
executivo se tinha arrogado, de regulamentar essas 
operações bancarias e ao mesmo tempo prover de 
remedio a muitas questões economicas, que naquella 
época procuravam agitar-se no sentido de summa 
liberdade. 

Nesta casa existem muitas pessoas, que se hão 
de lembrar da grande luta travada na camara dos Srs. 
deputados naquelle anno, sendo ministro da fazenda o 
nosso collega, de saudosissima memoria, o Sr. Salles 
Torres-Homem, depois Visconde de Inhomerim. 

A escola que em 1857 e 1858 tinha tocado a um 
certo grau de desenvolvimento, tinha á sua frente um 
estadista notavel, tambem nosso ex-collega, o Sr. 
Visconde de Souza Franco. 

Depois de longos e luminosos debates, o 
projecto apresentado pelo ministro da fazenda do 
ministerio de 12 de Dezembro de 1858 passou na 
camara temporaria por uma pequena maioria, mas 
maioria muito patriotica e muito convencida. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não 
menos foi a apposição. 

O SR. JUNQUEIRA: – Vindo o projecto para esta 
casa já no anno de 1860, foi emendado e voltou para a 
camara dos Srs. deputados, sendo alli approvadas as 
emendas, que deram em resultado a lei de 22 de 
Agosto de 1860. 

Quando as emendas desta casa foram para a 
camara dos deputados importavam ellas um novo 
projecto. A lei de 22 de Agosto de 1860 é muito 
differente do projecto apresentado pelo Sr. Salles 
Torres-Homem em 1859. A lei de 22 de Agosto deitou a 
barra muito adiante do que pretendia aquelle illustrado 
ex-ministro do gabinete de 12 de Dezembro. 

No entretanto consta dos Annaes que, recebidas 
na camara temporaria aquellas emendas, os esforçados 
paladinos que em 1859 tinham quebrado todas as 
lanças contra o projecto do Sr. Torres-Homem, 
contentaram-se alguns em votar silenciosamente contra 
aquellas emendas que se converteram na lei de 22 de 
Agosto. 

Consta tambem dos Annaes que o illustrado ex-
ministro da fazenda do ministerio de 12 de Dezembro 
bateu palmas, entoou hosanas ás emendas que o 
senado tinha feito ao seu trabalho. Reconheceu que as 
suas idéas estavam alli perfeitamente stereotypadas, 
que elle não podia ter feito cousa melhor. 

Ha um discurso do Sr. Salles Torres-Homem 
applaudindo immensamente as emendas do senado, e 
concluindo por dar parabens a si e ao paiz por ver que 
aquellas idéas sãs tinham prevalecido no parlamento 
brazileiro. 

O nobre ministro da justiça e o nobre presidente 
do conselho, que se tinham opposto ao projecto de 
1859, é certo, Sr. presidente, que continuaram a votar 
em 1860 contra as emendas do senado, mas SS. EEx. 
deram o seu voto symbolico. 

Da discussão consta apenas um discurso 
approbatorio do Sr. Benevides e outro em um tom meio 
duvidoso do Sr. Barros Pimentel. 

O SR. JAGUARIBE: – Este declarou-se em 
espectativa sympathica. 

O SR. JUNQUEIRA: – Ha, porém, um discurso 
approbatorio do Sr. Torres-Homem, que quasi convida 
a camara a subir ao capitolio e render graças aos 
deuses por semelhante triumpho. 

Teve, portanto, razão o nobre senador ministro 
da justiça quando, fallando hontem sobre o assumpto, 
declarou que tinha sido adversario da lei de 1860, que 
lhe tinha negado o seu voto. É certo que S. Ex. e o Sr. 
presidente do conselho foram dos 22 que votaram 
contra os 65 que approvaram as emendas... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Dei 
parecer contra como membro da commissão. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...mas contentaram-se em 
dar o seu voto de um modo symbolico, quando no anno 
de 1859 tinham se esforçado immensamente contra o 
projecto Torres-Homem, projecto que, por assim dizer, 
constituiu o élo que muito uniu os dous illustres 
parlamentares e que de então em diante, marchando 
sempre unidos, novos Pylades e Orestes, têm tomado 
este vôo, e subido ás alturas, d’onde não sei quando 
descerão para poder hombrear comnosco, que 
andamos rastejando terra a terra. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Oh! 
Senhores!... 

O SR. JUNQUEIRA: – Foi então que os nobres 
ministros formaram esta união, que eu tanto admiro e 
louvo, e que os tem conduzido pelo caminho que nós 
todos sabemos. 

Mas, Sr. presidente, apezar de ser assim 
impugnada a lei de 1860, ella tem resistido 20 annos 
aos embates da imprensa e do parlamento. Isto quer 
dizer que nesta lei ha alguma cousa de bom, ha alguma 
cousa de aproveitavel. 

Algumas situações politicas se têm succedido 
neste intervallo, e nenhuma ainda fez nesta lei um 
retoque essencial, á excepção daquelles que se 
referem ao protegido banco do Brazil, unico que teve a 
força, neste espaço de tempo, de fazer modificar a lei 
tres ou quatro vezes, no sentido de seus interesses; 
tudo o mais ficou tal qual. 

Esta lei é muito complexa, trata de assumptos 
variados, de muitos pontos, das emissões, dos bancos, 
de sua constituição, do modo de formarem-se as 
directorias desses estabelecimentos, do modo de 
garantir a verdade dos dividendos, da circulação 
metallica, da desmonetização de varias moedas que 
possuimos, trata das sociedades anonymas e de outros 
assumptos. 

Occupa-se, pois, de pontos da maior importancia 
e da maior variedade. 

No entretanto, depois desta lei, uma larga 
discussão se tem exercido com toda a severidade da 
critica, e hoje surge um projecto, que 
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se refere apenas ás sociedades anonymas, querendo 
libertal-as da intervenção do governo, quando ellas 
tenham de formar-se. 

Sr. presidente, faço uma declaração desde já, e 
é que presto o meu voto ao projecto que se discute, 
convenientemente emendado. Tambem entendo que 
hoje não é possivel sustentar-se o principio de que o 
governo tenha sempre de intervir para formar-se essas 
sociedades anonymas. 

Mas declaro ao senado que o projecto que está 
em discussão, si póde ser aceito por mim e por aquelles 
que têm a mesma escola que sigo, isto é, que desejam 
uma especie de regulamentação em semelhante 
serviço, não o poderia ser nunca por aquelles que 
proclamam os principios liberaes. 

Este projecto é completamente regulamentador, 
não é projecto que podesse ser iniciado e sustentado 
por uma situação liberal. 

Applaudo-me de ver que o governo aceita este 
trabalho, trabalho em que teve a maxima parte o illustre 
senador por Minas Geraes, tão lido nestas materias; 
mas é um trabalho que tem em si o cunho completo da 
escola conservadora, daquella que quer proteger, não 
só os interesses dos terceiros, como os daquelles que 
estão por si pessoalmente mettidos nestas emprezas. 

O nobre ministro da justiça, cuja palavra tem 
sempre para mim alta valia, pronunciou-se hontem em 
favor do projecto, dizendo que era tempo de acabar 
com esses obices, com essas peias que a lei de 22 de 
Agosto de 1860 punha á organização das sociedades 
anonymas, não só porque isto era conveniente em 
principio, em essencia, como tambem porque deviamos 
seguir a opinião de povos mais adiantados do que nós, 
entre os quaes se entende que os interessados em uma 
companhia ou sociedade podem gerir por si seus 
negocios, chegando S. Ex. a dizer que era isto o self 
government desses contratos, dessas sociedades. 

Eu pediria a S. Ex. que reparasse que a sua 
escola, a escola liberal, repelle completamente tudo 
quanto está escripto neste projecto, menos o art. 1º. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Repelle completamente. 

Até certo tempo estavam todos de accôrdo em manter o 
systema da autorização do governo para sociedades 
anonymas. Depois foi se vendo que isto era uma peia 
ao desenvolvimento do commercio e da industria. 
Assim succedeu na Inglaterra, que em 1862 adoptou 
uma lei nova, a da responsabilidade limitada. A França 
procurou logo navegar nas mesmas aguas, porque 
estava vendo que a sua industria e o seu commercio 
ficariam muito aquem dos de outros paizes, si 
porventura não seguisse o mesmo caminho, e fez a lei 
de 1863, que depois desappareceu inteiramente diante 
da lei de 24 de Julho de 1867. 

Esta lei, de que o projecto copiou muita cousa, 
teve uma larga discussão, foi precedida de duas 
bellissimas exposições de motivos e de quatro 
relatorios. Entretanto agora estamos discutindo esta 
materia sem termos nem ao menos o prazer de ler um 
parecer de commissão. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Aqui; 
na camara dos Srs. deputados houve dous pareceres 
muito importantes. 

O SR. JUNQUEIRA: – Quando em França se 
discutiu essa lei, as duas escolas puzeram-se face a 
face, a escola verdadeiramente liberal e aquella que 
chamarei conservadora, porque é o termo que convem 
na occasião. 

A escola liberal, Sr. presidente, hoje condemna 
absolutamente toda a regulamentação em semelhantes 
materias. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Não apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – A escola liberal, sim. Os 

nobres senadores não podem querer fazer por si uma 
escola liberal, salvo si nesta materia economica tiverem 
a força de fundar uma escola liberal brazileira; si 
querem, então façam-na ser aceira nos fastos da 
sciencia. Por ora, emquanto nós não pudermos deixar 
de admirar o que encontramos, o que se faz em outros 
paizes mais adiantados, havemos de dizer que, 
economicamente, a escola liberal, no assumpto das 
sociedades anonymas, repelle e repelle com toda a 
força toda essa longa serie de regulamentações, de que 
está cheio o projecto. 

O SR. LAFAYETTE: – E' que V. Ex. está 
tomando Emile Olivier como chefe liberal. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não foi só Emile Olivier 
que discutiu proficientemente esta questão no corpo 
legislativo, na sessão de 1867; Julio Favre, Julio Símon 
e outros oradores notaveis que formavam a verdadeira 
escola liberal da França, todos elles se pronunciaram 
contra semelhante regulamentação, dizendo, como todo 
mundo comprehende, que a verdadeira liberdade em 
semelhante materia é manter-se em toda a sua 
plenitude o direito de convenção; o cidadão póde 
convencionar com quem bem lhe aprouver e quando 
quizer o emprego de seus capitaes, da mesma maneira 
que póde vender uma casa ou arrendar um terreno. Si o 
Estado não póde regulamentar esses actos, não póde 
collocar um tutor junto a cada cidadão para fiscalisar 
esses actos de compra, venda, de contrato e outros, 
porque razão ha de regulamentar todos os actos que 
sejam constitutivos de uma sociedade anonyma? Isso 
diz a escola liberal. 

Quanto a Emilio Olivier, replico ao nobre senador 
por Minas, que naquelle tempo elle era um dos chefes 
liberaes. 

Nesta celebre discussão foram ouvidos muitos 
oradores, e o ministro das obras publicas naquella 
occasião, perante o corpo legislativo em França, expôz 
brilhantemente idéas com as quaes concordo, que se 
filiam á escola conservadora, isto é, no sentido de que a 
lei se subroga neste caso á autorização do governo. 

Mas a escola liberal, não. Vós, pois, abandonais 
a vossa escola! Como é que o nobre ministro da justiça 
quer que isto seja self government, isto é, o governo 
pelos governados, applicado ás sociedades anonymas, 
quando adopta essa longa seria de regulamentações, 
que se contém no projecto, no sentido de determinar ao 
cidadão quaes as garantias com que elle póde contar 
quando tiver de embarcar seus capitaes? 
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O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sub 
lege libertas! 

O SR. JUNQUEIRA: – Será para a escola liberal 
brazileira, e neste caso, tal escola approxima-se 
inteiramente da escola conservadora, escola que, no 
dominio napoleonico em França, deu em resultado a 
promulgação da lei de 24 de Julho de 1867. 

Sois, pois, uns liberaes singulares! 
Como é que o nobre ministro da justiça entende 

que ha governo de si e por si, no emprego dos capitaes, 
quando S. Ex. não duvida collocar peios e obstaculos 
ao cidadão, dando regras para que elle não se illuda? 

Isto é uma perversão, no dizer da escola liberal, 
dos verdadeiros principios que regem a materia. 

O nobre senador por Minas Geraes, conhecendo 
a procedencia das minhas observações e vendo o fim a 
que eu ia tocar, foi logo dizendo que eu queria elevar 
Emile Olivier á altura de chefe do partido liberal 
economico. 

Sim; aquelle illustre parlamentar pertencia então 
mais do que ainda hoje ao partido liberal da França, isto 
é, ao partido dos homens adiantados, mas liberaes 
moderados que queriam fazer algumas reformas... 

O SR. LAFAYETTE: – Esta questão não era de 
sociedades anonymas, era de liberdades anarchicas. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...nas instituições do 
Imperio, no sentido de dar á França a verdadeira 
expansão na industria e no commercio. Si ainda os 
nobres senadores quizessem fazer como na Allemanha 
e na Inglaterra, isto é, determinar regras, que servissem 
de protecção a terceiros contra qualquer ataque á 
propriedade, ainda assim, no dizer de Julio Favre (estou 
citando os vossos homens), teria uma explicação; mas 
querer regulamentar no sentido dos interesses do 
proprio individuo, que deve ser senhor de sua 
propriedade e de suas acções, tanto quanto é quando 
faz qualquer transacção, isto, com certeza, não é 
doutrina liberal e democratica. 

Sr. presidente, a verdadeira escola liberal 
contenta-se com as prescripções, que em toda a parte 
existem no Codigo do Commercio. Os codigos de 
commercio determinam quaes as especies de 
sociedade que se podem fazer commercialmente: a 
sociedade em nome collectivo com responsabilidade 
solidaria; a sociedade em commandita, em que ha um 
gerente responsavel e differentes pessoas, que 
fornecem capitaes, sómente responsaveis até a 
importancia dos mesmos; sociedade em participação, 
sociedade anonyma, que foi inventada ha muitos 
seculos, e inventada para dar sahida a capitaes 
inactivos; isto é, para que aquellas pessoas que não 
podem entrar no commercio podessem fornecer seus 
capitaes para emprezas uteis. Não é isso invenção 
moderna, existe ha muitos seculos, e o nobre ministro 
da justiça ha de encontrar isso em Troplong, em que se 
mostra que ha muitos seculos o costume foi este; os 
costumes e usos commerciaes vão caminhando e 
collocam-se finalmente em uma posição de serem 
considerados como lei, e transladarem-se para os 
codigos. 

Quando disse a este respeito, creio que Julio 
Simon, com toda a razão: inventou-se a lettra de 
cambio e os negociantes de Genova e Florença 
estabeleceram a grande solução cambial do – pague-se 
á ordem do portador –, os jurisconsultos levantaram-se 
contra semelhante invento, e citaram as leis do Digesto, 
declarando que não era contrato formal e que não havia 
aceitação por parte da pessoa de quem se exigia o 
pagamento. O caso é que a lettra de cambio foi 
desenvolvendo-se e entrou nos codigos. 

O SR. LAFAYETTE: – Quem a aceitou foram os 
jurisconsultos. 

O SR. JUNQUEIRA: – Assim foram as 
sociedades anonymas que existem ha muitos seculos, 
e tiveram por fim tornar activos os capitaes que eram 
inactivos. Seguiu-se a isso o que era natural, a 
intervenção do governo, porque essas sociedades 
fundaram suas bases n'um privilegio; foi assim que 
fundou-se a companhia de S. Christovão em França, 
que trouxe a annexação das Antilhas, a companhia de 
Law para explorar as Indias occidentaes e herdades 
reaes, a companhia ingleza das Indias e outras, que se 
baseavam em um privilegio; para esses casos era 
preciso a intervenção do Estado ou autorização para 
legalisar semelhantes privilegios. Com o andar dos 
tempos reconhecendo-se que esses privilegios não 
tinham interesse geral, que eram contrarios ao 
interesse commum, todos os povos cultos têm 
estabelecido que essas sociedades se possam formar 
sem autorização do governo e sem concessão de 
privilegios. 

Estou concorde com isto, mas não é o que quer 
a escola liberal, e por isso é que eu dizia ao nobre 
ministro da justiça... (ia empregando um termo menos 
bem cabido) dizia que fazia uma injuria... 

O Sr. Dantas (ministro da justiça) dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...porque era o mesmo 

que metter um homem entre quatro paredes, dizendo-
lhe: tendes – a liberdade de andar dous passos para lá 
e dous passos para cá, sois livre: tendes o self 
government –. Assim está collocado o accionista; elle 
está preso entre quatro paredes e essas quatro paredes 
são a longa serie de regulamentações que aqui está. 

O Sr. Lafayette dá um aparte. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 

Facilitam a concurrencia dos differentes individuos para 
o mesmo fim, que não preencheriam sem esse 
concurso 

O SR. JUNQUEIRA: – Tudo quanto V. Ex. está 
dizendo eu applaudo, porque é no sentido de uma certa 
tutela; segundo a minha escola eu voto por esse 
projecto, emendado convenientemente, porque entendo 
que toda essa regulamentação póde ser muito util; mas 
aquelles que entendem que é um ataque aos direitos do 
homem estabelecer uma regulamentação a certos 
contratos, quando em todos os outros elle o exerce em 
toda sua plenitude, é isso uma ferida na liberdade 
economica que pertence a todo o individuo. 

Não sou contrario, Sr. presidente, á expansão da 
liberdade sob os seus differentes modos. Já 
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dei mesmo uma prova publica e solemne do quanto 
rendo culto á liberdade, quando, tratando-se da grande 
questão do elemento servil, dei meu voto á lei de 28 de 
Setembro; quando se tem tratado de outras 
providencias no sentido de garantir a liberdade da 
individualidade do homem, tenho dado o meu voto e 
acquiescencia, e a minha cooperação até a differentes 
medidas que hoje formam parte da nossa legislação. 

Em materia economica tenho minhas idéas no 
sentido de proteger a industria nacional, e fazer com 
que não entre desarmado e desprotegido o brazileiro na 
grande arena do commercio. A isso se poderá chamar 
espirito retrogrado? Eu não sou retrogrado. 

O nobre ministro da justiça, querendo hontem 
justificar o projecto, declarou que só se poderia oppor a 
elle algum espirito emperrado. 

O Sr. Dantas (ministros da justiça) dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – Eu só me opponho a 

qualquer commettimento liberal quando entendo que o 
Estado tem de perder, ou quando ha alguma promessa 
fallaz, ou quando, sob o falso principio de liberdade, se 
quer causar algum prejuizo á mesma liberdade. 

A isso hei de oppôr-me; mas hei de sempre 
sustentar os grandes principios economicos sociaes, 
como tenho sustentado, e não receio esses 
qualificativos, porque em todas as occasiões hei dado 
provas de que colloco ao lado da defesa da dignidade 
do homem, como já o fiz na occasião em que se tratou 
da questão do elemento servil, votando pela lei de 28 
de Setembro e outras medidas a que faço uma cousa 
conveniente á dignidade do cidadão brazileiro. 

Mas o que não quero é a exageração destes 
principios, o que não quero é que os meus illustres 
impugnadores não sejam logicos nas consequencias 
que tiram; que nos combatendo sempre em nome da 
liberdade, quando se trata de applical-a a uma questão 
vertente, esqueçam-se desses grandes principios e 
venham, como agora, endeosar um trabalho que 
assenta inteiramente no principio opposto á chamada 
liberdade das convenções, que é a grande base da 
liberdade humana, para que cada uma faça o que 
entender em relação á sua propriedade, como pensam 
os liberaes da moderna escola. 

O nosso codigo commercial, Sr. presidente, não 
foi omisso; elle estabelece no art. 295 diversas 
especies de sociedades commerciaes, porque outras 
não são aquellas de que trata o art. 1º do projecto; e, 
dividindo-as, como divide, declara que em relação ás 
sociedades anonymas é necessario autorização do 
governo, porque é esta a idéa que vigorava até aquella 
época. 

Convenho, pois, em que se modifique o codigo 
commercial. Os proprios nobres senadores, si 
quizessem ser mais fieis á sua bandeira liberal, deviam 
dizer que se modificassem o codigo commercial neste 
sentido, sem ir além; para SS. EEx. O projecto devia 
resumir-se no art. 1º; e 

esse artigo ainda devia ser mais parco de palavras do 
que é. 

Devia dizer simplesmente: «De ora diante as 
sociedades anonymas se formarão no Brazil sem a 
intervenção, sem autorização do governo.» Quanto ao 
mais, regulasse a lei commum; porque com esta lei 
commum é que garante a liberdade de cada um, no 
dizer da escola liberal. 

E não é só nas discussões de 1867, que se 
encontram esses elementos, isto é, esta divisa 
estabelecida entre as duas escolas que se estão 
combatendo. Obras posteriores, tratando do assumpto, 
dizem que ha duas escolas a respeito das sociedades 
anonymas; a escola regulamentar, que é aquella que 
deseja uma lei estabelecendo a fórma, o modo e outras 
circumstancias, que podem rodeiar estas sociedades, e 
a escola que não quer senão a applicação do direito 
commum. 

São, portanto, duas escolas reconhecidas, que 
se estão combatendo frente a frente; e não é licito aos 
nobres senadores, homens de sciencia, legisladores, 
porem-se a uma ou a outra escola. 

Vejo que os nobres senadores se filiam á escola 
regulamentar: eu applaudo este resultado, mas digo: 
não sois fieis á bandeira liberal; ella quer outra cousa, 
não quer um tutor para cada cidadão, que a sua plena 
liberdade: para ella bastam as diosposições do Codigo 
Commercial como bastam para todas as outras 
transacções. 

Sr. presidente, e tratando-se do art. 1º, devo 
dizer, ainda que rapidamente, o que penso sobre varias 
disposições do projecto. 

Ao art. 1º eu mandarei uma emenda. Entendo 
que as palavras, qualquer que seja o fim ou objecto a 
que se destinem, são de mais. A lei franceza a que me 
refiro, em seu art. 1º diz o seguinte (lê): 

«A' l'avenir les societés anonymes pourront se 
former sans l’autorisation du gouvernement.» 

Muito simples. Nós devemos dizer tambem: «as 
companhias e sociedades anonymas podem 
estabelecer-se sem autorização do governo.» Para que 
estas palavras – «qualquer que seja o fim ou o objecto 
a que se destinem?» 

Em primeiro logar, procede a objecção hontem 
feita pelo nobre senador pelo Maranhão; em segundo 
logar, está se vendo que vai abranger maior numero de 
sociedades que aquelle que tem em vista o legislador, 
porque em um artigo final, mencionando algumas 
sociedades, pela omissão exclue outras. 

Neste sentido mandarei uma emenda. 
Applaudo a resolução de se tornar o cedente da 

acção, abrigado por ella pela importancia a realizar até 
certo prazo. Acho que o periodo de dous annos para 
prescripção é muito pequeno, poder-se-ia elevar. 

Quanto á fallencia, me parece que ainda neste 
ponto, os nobres senadores não são fieis á escola 
liberal. Por que razão havemos de crear um regimen de 
excepção para as sociedades anonymas? Pois o 
Codigo Commercial em seu titulo que trata das 
quebras, não é sufficiente 
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para regular esta materia? Por que motivo se ha de dar ao 
governo uma autorização de crear uma instancia, um juizo, 
uma formula especial para liquidar estas sociedades? 

O nobre senador pela provincia de Minas disse: 
mas o Codigo Commercial tem em vista a existencia de um 
crime, e na gerencia destas sociedades tal crime não 
existe. 

Mas pergunto ao nobre senador: a fallencia de uma 
sociedade não póde ser casual? Direi, póde, 
frequentemente mesmo e deve ser na sociedade 
anonyma, em que seu capital é convertido em acções, que 
se empregam em emprezas, ás vezes aleatorias, que 
podem trazer resultados funestos, sem haver dolo nem 
crime da parte de seus gerentes. Póde dar-se a fallencia 
casual; portanto, elles não podem ser condemnados. E 
que o fossem? 

Supponha mesmo que ha tal crime da parte do 
gerente? Por que razão não se applica a disposição do 
Codigo Commercial? 

E' um regimen de excepção, e os nobres senadores 
sabem que o partido liberal o que quer é tanto quanto 
possivel a lei geral applicada a todos: este é o verdadeiro 
principio democratico; o mais é um regimen de excepção; 
e admira-me como ainda presentemente se introduziu no 
projecto que está sendo discutido disposição desta ordem. 

Admiro tambem que no projecto não se trate das 
sociedades cooperativas. Estas sociedades são muito 
applaudidas e têm prestado grande serviço. Podiam estar 
aqui incluidas, como têm sido em outras leis de povos 
muito adiantados. 

De que as sociedades cooperativas de auxilio 
mutuo têm prosperado por toda parte, darei um exemplo 
aos nobre senadores. 

Em 1844 fundou-se em uma pequena cidade da 
Inglaterra uma sociedade cooperativa com 28 membros, e 
cada um contribuindo semanalmente com a quantia de 
dous pences apenas; entretanto, em 1864, esta sociedade 
continha quatro mil socios com um milhão de francos de 
capital e faziam operações no valor de 1.650,000 francos. 
E' o resultado do espirito de associação e da accumulação 
de juros. 

Por que razão estas sociedades tão uteis não 
fazem parte do projecto que se discute? 

Tambem noto que na enumeração das sociedades, 
que não precisam da autorização, não estejam 
mencionadas as sociedades religiosas e os monte-pios. 

O nobre senador por Minas deu como razão que, 
quanto aos monte-pios, como interessavam a viuvas e 
menores, era preciso haver a vigilancia do governo; e que, 
quanto ás sociedades religiosas, não se deviam consentir 
sem autorização para aspirarem a ser perpetuas. 

Relativamente a monte-pios, Sr. presidente, si 
prevalecesse a razão que deu o nobre senador, deveria 
tambem prevalecer em relação a todas as sociedades 
anonymas; porque nellas podem haver accionistas que 
sejam viuvas e menores, a favor dos quaes tambem é 
necessaria vigilancia. Portanto a razão não procede por 
ser demasiada. 

A respeito da perpetuidade das sociedades 
religiosas, outras ha que tambem pretendem a mesma 
condição, como sejam as sociedades de

caridade e philantropicas, as litterarias e outras, as quaes 
todas não têm limitação de tempo e podem perdurar tanto 
como as sociedades religiosas. 

Assim, as razões offerecidas pelo nobre senador 
neste ponto, não têm cabimento. 

Deviam ser mencionadas as sociedades religiosas 
e os monte-pios, que devem ser isentos da obrigação de 
solicitar a autorização do governo, visto que outras 
sociedades anonymas, por mais importantes que sejam, 
estão isentas desse onus. 

Tudo quanto disse hontem o nobre senador por 
Minas, foi no sentido de justificar a climinação da 
autorização do governo. 

Mas. As razões enunciadas por S. Ex. deviam 
conduzil-o a um fim mais logico, isto é, a libertar as 
sociedades anonymas da intervenção do governo, não 
lhes pondo nenhuma pêa, em qualquer embaraço. 

Quanto á autorização do governo, o nobre senador 
disse, com razão, que essa autorização não excluia os 
abusos a que estão sujeitas essas sociedades: porque o 
publico, entendendo que o governo as superintendia, 
repousava nessa especie de promessa, mostrando-se os 
accionistas menos vigilantes. 

Por isso, concordo com a eliminação da autorização 
do governo. 

Mas, tudo isto devia induzir o nobre senador a 
dispensar todos os outros artigos do projecto; porque, si a 
fiscalisação dos interessados é bastante forte para o bom 
andamento dos negocios, si a vigilancia dos seus agentes 
é sufficiente para fiscalisar e para que sejam conhecidos 
os seus interesses reaes, em tal caso dispunha-se desde 
logo á completa isenção, para que esses interessados não 
venham a acreditar em promessas fallazes, como tem 
succedido muitas vezes no proprio regimen da autorização 
do governo. 

Algumas razões que o nobre senador touxe em 
auxilio do projecto, si têm valor em these, na hypothese 
não têm. Alei de 22 de Agosto de 1860 tambem estabelece 
o regimen da publicidade, que o nobre senador aspira 
obter pelo projecto. 

Nessa lei a publicidade acha-se estabelecida, 
quando manda que se faça tudo publico pela imprensa e 
que as companhias remettam os seus balanços e 
demonstrativos ao governo. Portanto, já está estabelecida 
a publicidade, o chamado governo representativo. 

A este respeito o nobre senador foi um pouco mais 
modesto que o nobre ministro da justiça. O nobre senador 
disse que era o governo representativo, isto é, que se dava 
a publicidade dos factos passados nas companhias pelos 
meios que S. Ex. estatue no projecto. Mas o nobre ministro 
da justiça foi além, entendendo que isso constitue um 
governo liberrimo, em que o cidadão se governa a si 
proprio e não deve satisfação a outrem. 

A lei de 1860 tinha determinado os elementos para 
a publicidade, mandando remetter constantemente ao 
governo os balanços, demonstrativos e documentos, 
havendo até algumas vezes um fiscal por parte do 
governo. Esses documentos, esses relatorios já eram 
publicados. O 
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chamando governo representativo, a que alludiu o nobre 
senador por Minas, dava-se perfeitamente na lei de 1860. 
Deve ser modificada por outras razões, e não por esta. 

Quando aos dividendos, veja o nobre ministro da 
justiça o que estava disposto na lei de 1860, que assim se 
exprime: «Só poderão fazer parte dos dividendos dos 
bancos e sociedades anonymas de qualquer natureza os 
lucros liquidos provenientes de operação effectivamente 
concluida no respectivo semestre.» 

E' uma disposição salutarissima da lei de 1860. 
Portanto, não é por este lado que essa lei, em relação ás 
sociedades anonymas, devia ser atacada. Ella deve sel-o, 
quando exige rigorosamente a autorização do governo, 
quando exige a audiencia obrigatoria do conselho de 
estado sobre a formação de qualquer sociedade, por mais 
innocente que seja o seu fim. E' um embaraço ao 
desenvolvimento do espirito de associação. Sempre que 
se tem de organizar uma sociedade, não importa qual seja 
o seu intuito, tem sido precisa, além da autorização do 
governo, a audiencia da secção respectiva do conselho de 
estado. Não comprehendo como a secção do conselho de 
estado, por mais activa que seja no trabalho, como sempre 
se tem mostrado (honra lhe seja feita), possa com a 
precisa diligencia dar expediente a tantos negocios, que 
lhe estão sujeitos. 

D'ahi resultou demora que tornou odiosa a lei de 22 
de Agosto de 1860. 

Mas por conter ella defeitos, não se póde dizer, 
como o nobre senador por Minas, que vai agora inaugurar-
se o systema representativo em relação a essas 
sociedades. 

A lei de 22 de Agosto sem duvida estabelece 
providencias muito adaptadas, como sejam a publicidade 
nas sociedades bancarias e tudo quanto é relativos aos 
dividendos, para que sejam verdadeiros e não ficticios, e 
sobre a substituição dos directores. 

E eu pergunto aos nobres senadores: si porventura 
nesse lapso de tempo de 1860 a 1880, nestes 20 annos o 
paiz não tem caminhado? Pergunto a SS. EEx. Si 
porventura se tem sentido em tão grande quantidade essa 
peia constante, esse obice ao desenvolvimento das 
sociedades anonymas, das sociedades commerciaes? 

Porventura uma sociedade séria, composta de 
gente idonea para um fim licito e conveniente, jámais 
deixou de formar-se entre nós? 

Sempre formou-se durante esses 20 annos, e póde 
dizer alguem que o paiz neste periodo não caminhasse 
muito, economicamente fallando? 

Existiam, com effeito, esses embaraços a que estou 
alludindo, e que convem que o legislador prudente afaste 
para não sobrecarregar-se a população de um onus; mas 
não se póde dizer que por causa de taes embaraços têm 
deixado de formar-se essas sociedades. 

Não foi enthusiasta da lei de 22 de Agosto. 
Tomei na camara assento em 1839, como suplente, 

sustentei com todas as forças o projecto do ministerio de 
12 de Dezembro do ministro Salles Torres-Homem, porque 
entendia que era esse o verdadeiro principio da escola 
bancaria; mas em 1860 não a dita de tomar assento, por-

que, como disse, era supplente; não tenho portanto 
responsabilidade immediata por essa lei. Não posso, 
porém, deixar de reconhecer que ella na occasião foi um 
bom expediente, que teve por fim fazer com que o espirito 
de vertigem, o espirito fallaz, enganador, que dominava 
naquella época, encontrasse um cravo na sua roda. 

O ministerio Ferraz, Sr. presidente, foi talvez um 
pouco além do que deveria ir, cercando semelhantes 
concessões de embaraços como aquelles a que alludi; 
mas nem por isso a historia imparcial póde desconhecer 
que aquelle ministerio prestou um grande serviço com a 
passagem dessa lei. Não se apresenta uma sociedade 
séria e digna que tivesse naufragado em seu começo por 
falta de autorização do governo. 

Esse obices externos, que a lei creou no sentido da 
exageração, é que devem ser retirados, até porque não ha 
paiz culto que hoje admitta em suas leis autorização do 
governo para sociedades anonymas, e tambem porque a 
indole dessas sociedades é hoje muito diversa, já não 
assentam no privilegio, que tornava necessaria a 
intervenção do governo; e então applaudo que se declare 
que ellas podem formar-se pelo direito commum, uma vez 
que seu fim seja licito; que podem formar-se fundadas nas 
leis geraes, e com as normas geraes que decretarmos. 

A logica ensina que os nobres senadores deveriam 
parar no art. 1º e não ir além. Tudo quando accresce no 
sentido de regular a acção dos cidadãos, tudo isto é, no 
dizer da escola liberal, uma offensa, um ataque á liberdade 
individual. Eu portanto, Sr. presidente, estou muito no meu 
papel, o partido conservador está muito no seu caracter, 
approvando um projecto desta ordem, que contém 
algumas normas geraes para regular a encorporação 
dessas sociedades. 

Sem duvida que os nobre senadores poderão dizer: 
«Mas o que querem alguns é uma utopia.» Esta objecção 
tem sido posta, mas foi victoriosamente respondida pelos 
illustres parlamentares a quem me referi, e si os nobre 
senadores entendem que é utopia o desenvolvimento da 
liberdade humana dentro da esphera das leis, que é o sub 
lege lebertas do nobre ministro da justiça; si os nobre 
senadores em vez de acreditar que o Codigo Commercial 
é sufficiente, vão além, então podem ser tudo, podem ser 
legisladores muito prudentes, eu os applaudo por isso, 
mas não se podem declarar nesta materia filiados á 
verdadeira escola liberal. 

Felizmente para nós, Sr. presidente, os homens 
publicos no Brazil têm dado sempre exemplos de rara 
prudencia. Esses arroubos que muitas vezes se fazem em 
discursos pronunciados no parlamento e fóra delle, esse 
enthusiasmo da imprensa, quando têm de ser aferidos pela 
responsabilidade do governo, mudam muito de face. O 
nobre ministro da justiça, si não estivesse com a 
responsabilidade do governo, estou certo, estaria 
pugnando pelas idéas de seus confrades da escola liberal 
na Europa; estaria ao lado de Olivier e Jules Simon. 

Os precedentes ahi estão para demonstral-o; mas 
S. Ex., hoje com a responsabilidade do 
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poder, vê bem que era um pouco temerario embarcar-
se em semelhante navio, e portanto reconhece que os 
verdadeiros principios, para reger essa materia 
economica, como para reger a social, são os principios 
da escola prudente, da escola que não quer pôr inteira-
mente de lado a autoridade, da escola que acredita que 
se devem proteger não só os direitos de terceiros, mas 
os direitos do proprio individuo, porque elle não tem os 
elementos precisos para bem discriminar as leis em 
todas as circumstancias que podem rodear um contrato.

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ainda hontem 
o nobre senador por Minas fez uma restricção que não 
está no projecto sobre as sociedades anonymas 
estrangeiras. 

O SR. JUNQUEIRA: – Agora perguntarei ao 
nobre ministro da justiça, orgão do governo: essas 
queixas que se têm levantado, ha muito tempo, contra a 
lei de 22 de Agosto, limitam-se á parte das sociedades 
anonymas? O elemento historico vem demonstrar que a 
maior grita levantada contra essa lei não foi por causa 
da intervenção do governo, necessaria para se 
formarem sociedades anonymas; a maior grita, Sr. 
presidente, foi por causa das restricções bancarias, da 
intervenção do governo na constituição intima dessas 
sociedades, da imposição do governo para que muitas 
dessas sociedades, que estavam no gozo de direitos 
adquiridos, tivessem de soffrer em seus interesses. 

Exemplo: Determinou-se que os bancos de 
circulação fizessem annualmente uma restricção na sua 
emissão, entretanto que esses bancos, que constituiam 
associações anonymas, que tinham vendido suas 
acções a muita gente, a viuvas, a orphãos, etc., 
estavam na posse de um elemento que lhes garantia 
um grande lucro. A lei de 22 de Agosto determinou que 
se fizesse um retrahimento annual na emissão desses 
bancos. Os das provincias submetteram-se fielmente, 
porque para as provincias não ha recursos nesses 
casos. 

O unico banco que pôde arcar, como eu disse no 
principio do meu discurso, foi o banco do Brazil, que 
sempre foi protegido aqui, o qual conseguiu dar nesse 
monolitho, na lei de 22 de Agosto, profundos golpes, 
obtendo modificações essenciaes e por vezes maior 
emissão. 

Mas as outras caixas das provincias, que viram 
os seus lucros diminuirem, que estavam de posse de 
um direito, adquirido em nome do governo com 
autorização da lei, para poderem ter uma certa 
emissão, viram-se de repente cerceadas e ficaram 
caladas porque não tinham outro recurso; estas e 
outras disposições foram as que levantaram maior 
celcuma durante a discussão da lei de 1859, durante a 
discussão desta de 1860 e nos annos posteriores. No 
emtanto o governo que tem por fim dotar o paiz de 
melhoramentos que julgue essenciaes, por que razão 
descura esta occasião para tratar de semelhante 
assumpto? 

Eu desejava que o governo pensasse sobre a 
materia. 

A lei de 22 de Agosto é um todo, é um systema. 
Tratando de assumptos variados, aos quaes 

ligeiramente me referi ha pouco, comtudo ella forma um 
todo que não póde ser dividido nem subdividido: é um 
systema. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas deu-se-
lhe um desenvolvimento extraordinario e fóra da letra 
da lei com um regulamento. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sem duvida; tem razão. 
Os regulamentos deram um desenvolvimento que não 
estava na lei. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas tudo isto foi 

passando incolume. Durante estes 20 annos esta 
questão agitou-se na tribuna e na imprensa, mas ne-
nhum remedio apresentou-se. Apresenta-se agora este 
que apenas trata de resolver uma face da questão; 
entretanto que tudo mais fica de pé; os outros 
problemas ficam sem solução, e trata-se de resolver a 
questão sem que se procure ser fiel á situação que faz 
esta reforma, porque esta situação devia limitar-se ao 
art. 1º declarando que de ora em diante as sociedades 
anonymas se podiam constituir sem necessidade da 
approvação do governo; e tudo estava feito. 

Pedirei ao nobre ministro que leia uma excellente 
obra moderna do Sr. Trippier, onde vêm não só todos 
os pareceres á respeito da questão, como tambem a 
grande e luminosa discussão de 1867 no corpo 
legislativo francez que occupa mais de um volume, 
discussão por extenso em que todos os argumentos pro 
e contra são alli elucidados. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – E' bom 
ler não só esta, como as outras obras modernas. 

O SR. JUNQUEIRA: – Ahi verá o nobre ministro 
que eu não digo nada de novo, declarando que S. Ex. 
agora não está com os seus confrades da Europa. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E' uma palino-
diasinha que o nobre ministro está cantando em 
beneficio do paiz. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não ha 
tal; estou no bom terreno liberal e com as melhores 
autoridades. 

O SR. JUNQUEIRA: – Ainda a respeito da fal-
lencia, sobre este juizo de excepção, que se quer crear, 
recordarei que a propria lei de 22 de Agosto, tratando 
dos bancos de circulação, que são talvez a mais 
melindrosa das sociedades anonymas, determina que, 
quando qualquer nota, qualquer bilhete desses bancos 
fôr apresentado na caixa, e não fôr trocado em ouro, 
seja esse banco declarado em estado de fallencia: é o § 
5º do art. 1º da lei de 22 de Agosto. 

Ora, si até um banco de circulação cessando os 
seus pagamentos, na fórma do art. 797 do Codigo 
Commercial é declarado fallido, porque razão outra 
qualquer sociedade anonyma, que falta aos seus 
compromissos, não é tambem considerada fallida? 

O Sr. Lafayette dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – Ha de se declarar que 

entre em liquidação, quando esta é para outro caso, 
como bem sabe o nobre senador por Minas. A 
liquidação está do mesmo modo determinada em outros 
artigos para o caso de se 
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reconhecer que uma parte importante do capital já está 
compromettida, caso em que tem logar a liquidação da 
sociedade. Mas, quando a sociedade falta aos seus 
pagamentos, porque razão tiral-a do regimen geral do 
Codigo do Commercio, porque não declaral-a fallida, e 
se lhe vai applicar uma legislação especial, como 
aquella que se creou aqui em 1864 para a liquidação 
dos chamados bancos ou caixas que existiam nesta 
côrte? 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado; é 
uma cousa que se approxima a isso. 

O SR. JUNQUEIRA: – Todos sabem que a 
liquidação que se fez em 1864, depois da quebra de 
alguns banqueiros desta côrte, foi uma liquidação 
desastrosa. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Está 

justificando o projecto. 
O SR. JUNQUEIRA: – Pelo contrario, estou di-

zendo que naquella occasião creou-se arbitraria-mente 
um juizo de excepção, uma liquidação especial para 
estes bancos... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Sem lei. 
O SR. JUNQUEIRA: – ...ao passo que, si lhes 

tivessem applicado as disposições do Codigo Com-
mercial, a liquidação seria mais favoravel para os 
credores destes bancos, do que foi. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O Sr. Lafayette dá um aparte. 
O SR. JUNQUEIRA: – O nobre senador por 

Minas está se referindo a essas liquidações com-
muns... 

O SR. LAFAYETTE: – Não ha outras, são as do 
Codigo. 

O SR. JUNQUEIRA: – ...a essas liquidações de 
pequenos negociantes, que, tendo muitas mer-cadorias 
sujeitas a serem deterioradas com qualquer demora, 
podem lhes vir d'ahi grandes prejuizos; mas a 
liquidação de casas bancarias, a liquidação de titulos de 
certa ordem, não póde perder com o juizo commercial; 
entretanto que ha de perder com essa formula especial, 
em que se fez em 1864 muitas transacções que não 
deveriam ser feitas. 

Sr. presidente, vou concluir. 
Voto pelo art. 1º, eliminadas as palavras – 

qualquer que seja o fim ou o objecto a que se se 
destinem. – Neste sentido mandarei uma emenda. 

Quando se discutirem outros artigos do projecto, 
si nenhum outro Sr. senador mais habilitado mandar as 
emendas que reputo necessarias, eu as enviarei. 

Applaudo-me portanto em ver que vai ser votada 
uma lei que tem por fim manter os verdadeiros 
principios da escola a que estou filiado, isto é, 
salvaguardar os direitos de sociedades por meio de 
regulamentos, uma vez que elles não offendam as leis 
geraes nem os principios eternos da justiça. 

Quanto aos nobres senadores dou-lhes os 
parabens por tambem votarem por semelhante projecto, 
pois que assim dão um exemplo de que no governo as 
idéas que prevalecem são as 

idéas da conservação e da ordem, as verdadeiras idéas 
que em um paiz como este, em que já ha bastante 
liberdade, podem fazer a felicidade dos povos. (Muito 
bem; muito bem.) 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a se-
guinte: 

 
EMENDA AO ART. 1º 

 
«Supprimam-se as palavras – qualquer que seja 

o fim, ou objecto a que se destine. – Junqueira.» 
Foram igualmente lidas, apoiadas e postas em 

discussão as seguintes: 
 

EMENDAS 
 
«Substitua-se o art. 1º do projecto pelo se-guinte:
«Art. 1º São aptas para funccionar com ca-racter 

de anonymas as sociedades que, propondo-se a um 
fim licito ou autorizado, se organizarem de 
conformidade com as prescripções desta lei, e sem 
dependencia de prévia autorização do governo.» 

Paragrapho unico. Não se comprehendem nesta 
disposição: 

«1º Os bancos de emissão, que só poderão 
organizar-se por acto legislativo.» 

«2º As sociedades de seguro sobre a vida 
mutua, ou a premio certo ou estipulado.» 

«3º As sociedades que participarem da natu-reza 
das tontinas, a saber: as de renda perpetua ou vitalicia, 
organizadas sob a condição de que as rendas dos que 
fallecerem accrescerão aos sobreviventes, seja no total, 
seja até certa con-currencia.» 

«4º As sociedades, ou corporações religiosas, 
cuja organização depender de accôrdo com o poder 
ecclesiastico, segundo o que de acha estabelecido na 
pratica, em razão do padroado.» 

«5º As sociedades anonymas estrangeiras de 
qualquer ordem.» 

«Estas quatro especies dependem para sua 
organização e existencia de prévia e expressa 
autorização do governo, mediante decreto do poder 
executivo. – S. R. – Mendes de Almeida.» 

«Addite-se a emenda substitutiva do art. 1º» 
«5º As sociedades anonymas, tendo por fim a 

exploração de privilegios concedidos pelo governo. – S. 
R. – Mendes de Almeida.» 

O Sr. Dantas (ministro da justiça) julga pela 
discussão havida até hoje que o projecto não conta 
adversarios systematicos. Os honrados senadores que 
o têm impugnado, mostram-se saudosos da lei de 1860, 
mas não se pronunciam contra elle. 

Querem como que render a essa lei, na parte 
que se refere ás sociedades anonymas, um preito, que 
póde ser devido aos louvaveis esforços de seus 
autores, mas que certamente lhe não é cabido por 
serviços, que se lhe possam attribuir, o que se 
houvessem traduzido no paiz pelo auxilio ao espirito de 
associação, que houvessem tirado o individuo do 
isolamento, que houvessem 
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emfim produzido os prodigiosos effeitos, que nos paizes 
livres têm sido a conquista de grandes melhoramentos. 

Descrevendo as diversas especies de socieda-
des, e mostrando até onde se limita a acção de cada 
uma, diz que só a sociedade anonyma póde realizar os 
grandes melhoramentos de progresso, os grandes 
beneficios da civilisação em todas as relações de 
actividade social. 

Tal é a opinião geral e universal de todos os 
jurisconsultos, considerando essas sociedades, em que 
desapparecem os individuos para só apparecerem os 
capitaes. 

Mas, por isso mesmo que a sociedade anonyma 
é uma sociedade sem nome, sem um responsavel 
conhecido, todos são de opinião que cumpre attender 
muito especialmente ás garantias que a devem cercar. 
D'ahi o modo differente de apreciar a questão. 

Até onde é conveniente que intervenha o poder 
publico na formação dessas sociedades? Onde e 
quando deve ter logar essa intervenção? Quando póde 
ella ser benefica aos proprios associados, ou aos 
interesses geraes da sociedade? 

A escola liberal, fundando-se na opinião de 
escriptores da melhor nota, sempre entendeu que a 
intervenção do governo em cada sociedade anonyma, 
que houvesse de se formar, era um verdadeiro estorvo, 
um embaraço á liberdade commercial e á liberdade do 
trabalho. Mas ella nunca entendeu que, dispensando o 
que se denomina nos livros dos tratadistas da materia, 
– a autorização prévia –, deixasse de haver uma lei, 
estatuindo regras e preceitos para a sua formação, afim 
de se garantirem os interesses dos proprios associados 
e de terceiros, que com ellas tratem. 

Iria muito longe si quizesse responder a todas as 
considerações, que sobre este ponto fez o nobre 
senador pela Bahia. 

Limitar-se-ha, assim, a mostrar que não são 
procedentes suas censuras, taxando de pouco liberaes 
os que querem estatuir regras para a creação de 
sociedades anonymas; parecendo antes que o nobre 
senador quer arrastar o governo a uma causa, que não 
póde ser adoptada pela verdadeira escola liberal – o 
constituir-se cada um em sociedade, como entender, e 
tratando dos seus interesses, como trata de outros 
quaesquer negocios. 

Por esse principio, devia tambem o governo 
deixar de cuidar da segurança de vida e propriedade 
dos cidadãos. Essas idéas, tomadas em rigor em todas 
as suas conclusões, levariam á completa ausencia do 
governo e da lei. 

Com effeito, a sociedade anonyma não é senão 
uma reunião de capitaes sem representante pessoal. E' 
uma caixa social, onde ninguem é responsavel senão 
por aquillo com que entrou. E' isso um grande privilegio, 
mas tem motivos para conhecer todos que estudam 
essas materias. 

Em apoio de suas opiniões cita em primeiro logar 
uma autoridade, que considera insuspeita para o nobre 
senador pela Bahia, o Sr. Gomes de Castro. 

Recorda em seguida algumas palavras do 
celebre economista Paul Leroy Beaulieu, e, depois de 
apreciar largamente as idéas por elle 

sustentadas, allude aos trabalhos de Lescoxur, citando 
alguns trechos, para mostrar ainda como os liberaes 
quando sustentam o projecto estão no seu verdadeiro 
termo, estão com os principios da sua escola. 

O que não é possivel é que continue a vigorar a 
actual legislação, tendo qualquer sociedade dessa 
natureza, que se queira organizar ao norte ou ao sul do 
Imperio, em Mato Grosso ou em Goyaz, de vir 
forçosamente ao governo pedir autorização, que muitas 
vezes é negada ou retardada, impedindo-se assim que 
a actividade de alguns individuos reunidos possa 
satisfazer um grande e benefico fim social. 

Para exemplo, cita o Sr. Gomes de Castro em 
seu trabalho que um gymnasio dramatico consumiu 
enorme tempo para obter a autorização do governo, 
sem a qual não podia funccionar. Nesta materia a 
conquista liberal vai até aos arraiaes conservadores, e 
ahi convence espiritos elevados como é o daquelle 
cidadão, que já foi ornamento do parlamento, onde 
sente não o ver hoje. E' que a arvore da liberdade é 
muito copada, e offerece á sua sombra garantia e 
segurança a todos os cidadãos. Assim os 
conservadores, sem se aperceberem, cedem ás boas 
idéas liberaes, fazem-se apostolos dellas, e, si não têm 
a coragem de dizel-o, servem comtudo á liberdade. 

O orador não é fanatico politico; tem as suas 
crenças, mas é tolerante, e por isso aprecia que os 
seus adversarios, embora obstinadamente continuem a 
dizer-se conservadores, sirvam a liberdade. 

O ponto de que se tem occupado merecia um 
exame mais demorado, e, si não estivesse adstricto ao 
dever de não prolongar o debate, pela urgencia de uma 
solução sobre a materia, demorar-se-hia um pouco na 
apreciação da materia, até porque faz gosto de 
argumentar com um adversario do alto merito do nobre 
senador pela Bahia; mas, é obrigado a fazer ponto na 
defesa sua e dos que pertencem á escola liberal, para 
passar a outra ordem de considerações. 

A regulamentação da materia foi outro ponto de 
que se occupou o nobre senador, a quem responde. 

E' certo que o projecto não só se refere ao 
codigo, mas quasi o copia em alguns pontos; mas 
convem incluir na lei tudo quanto possa servir de guia a 
quem quizer organizar as sociedades anonymas. 

Crê, pois, o orador que o ser o projecto regula-
mentar não é um defeito, mas antes é uma vantagem 
consolidarem-se na lei todas as disposições 
concernentes ao assumpto. 

Respondendo ao que a este respeito tambem 
disse o nobre senador pelo Maranhão, julga 
conveniente que na 3ª discussão, tendo-se concordado 
na sua aceitação, haja um trabalho, pelo qual se 
possam ver as alterações feitas no codigo commercial, 
facilitando-se a consulta, e evitando-se questões 
futuras. Parece-lhe de conveniencia a consolidação, 
embora assim se não praticasse com a lei de 3 de 
Dezembro, que em grande parte revogou o codigo do 
processo. 

Mostra ainda em um largo desenvolvimento que 
o projecto é essencialmente liberal, quando estabelece 
as regras geraes para a organização 
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das sociedades anonymas, que assim viverão no paiz 
no gozo da tranquillidade e posse do seu direito. 

Entrou no debate sem prevenções; mas, como é 
natural, não pôde ouvir em silencio a censura, que 
considera injusta, de que as idéas que sustenta com os 
seus honrados collegas não são da escola liberal. Ha 
liberaes e liberaes, assim como ha conservadores e 
conservadores. Ha questões em que as opiniões se 
encontram, e dão disso exemplos a França e a 
Inglaterra. Thiers, Gambetta, Julio Simon e outros não 
são nomes que se possam comparar com outros que se 
dizem liberaes, e que o orador não quer justificar. De 
Olivier, cujo nome é citado em aparte, diz que esse teve 
um eclipse, e parece que foi total. 

Proseguindo em suas considerações em 
sustentação do projecto, diz que no seu art. 27 
encontrará o nobre senador pelo Maranhão aquillo que 
deseja. Mas, quando se chegar a esse artigo, o orador 
não duvidará aceitar alguma emenda, que lhe torne 
mais claro o sentido, pois é necessario de uma vez por 
todas acabar com os embaraços creados pela lei de 
1860, quanto á fundação das sociedades anonymas. 
Entende mesmo que se não deve ficar nas sociedades 
anonymas commerciaes, mas que se deve ir além, 
alargando-se muito o horizonte. 

Entende, porém, que o que dispõe o art. 27 não 
deve ser incluido no art. 1º, como opina o nobre 
senador pelo Maranhão; porque o art. 1º é concebido 
mais ou menos nos termos da lei ingleza, da lei belga e 
da lei franceza, leis que tambem são regulamentares, 
tendo a ingleza 34 artigos. 

Ainda em resposta ao nobre senador pela Bahia, 
diz que a lei de 1860 tem levantado queixas contra 
todas as suas disposições, recordando a proposito a 
discussão que teve logar em 1859, e referindo-se ao 
voto especial, que então deu a esse respeito. 

Depois têm subido ao governo representações 
em diversas datas contra a lei de 22 de Agosto, dos 
tribunaes do commercio de todas as praças 
commerciaes do Brazil, dos estabelecimentos de 
caridade e de muitos individuos, que representam no 
mundo commercial e industrial papel muito importante. 
Os clamores de todos esses individuos têm sido 
crescentes na parte relativa ás sociedades anonymas. 

Tambem a imprensa se tem occupado do as-
sumpto, e ainda ha dias o Jornal do Commercio o 
tratou, appellando para o patriotismo dos legisladores, 
pedindo uma solução indispensavel á vida civil, á vida 
commercial do paiz. 

Continuando em suas considerações refere-se 
aos acontecimentos de 1864, relativos ás casas 
bancarias, considera as medidas excepcionaes que 
então foram tomadas depois de ouvido o conselho de 
estado, mostrando como, diante daquelle quasi 
cataclysmo, o codigo do commercio foi considerado 
deficiente, sendo substituido por um decreto do poder 
executivo. 

As liquidações são interminaveis. Pergunta: já 
terminou a da fallencia Mauá? Da casa Souto? E 
outras? 

Ora, si isto é assim, tratando-se agora de uma lei 
organica, ou regulamento das sociedades anonymas, 
parece ao orador ser opportuno adoptar-se outro meio 
para os casos de fallencia. 

Entende entretanto que se não deve precipitar a 
discussão, limitando-se esta ao art. 1º, attendendo a 
que os trabalhos já estão em segunda prorogação, e 
que ha ainda a votar o orçamento na parte relativa á 
receita, e não podendo agora tambem prescindir de ser 
resolvida a magna questão da reforma eleitoral. 

Quanto ao projecto em discussão, considera-o 
tambem da maior importancia e urgencia para que seja 
convertido em lei. 

Por isso tambem por sua parte não irá mais 
adiante. 

Em relação ás emendas, diz que a do nobre 
senador pela Bahia é propriamente de redacção; é 
entretanto prudente reflectir um pouco mais antes de a 
adoptar. 

As emendas do nobre senador pelo Maranhão 
iriam difficultar a passagem do projecto, pois S. Ex. 
quer muito mais do que o que o governo pede. O 
governo não póde tomar essa tarefa sobre seus 
hombros; ellas correrão, portanto, por conta do nobre 
senador; si S. Ex. conseguir que ellas sejam viaveis, 
por sua parte lhe desejará os melhores destinos. 

A discussão ficou adiada pela hora. 
 

ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 
 

Continuou a 3ª discussão da proposta do poder 
executivo, fixando as despezas do ministerio da 
fazenda para o exercicio de 1881 – 1882. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) mandou 
hontem á mesa um artigo additivo, relativo ao ramal da 
estrada de ferro de Baturité. Um honrado membro da 
commissão de orçamento, o nobre senador por Minas, 
fez, porém, observações, que lhe pareceram judiciosas, 
a respeito da sua redacção. Pede, pois, ao senado a 
retirada dessa emenda e sua substituição por uma 
outra, que envia agora á mesa. 

Consultado o senado, consentiu na retirada da 
emenda. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a se-
guinte: 
 

EMENDA 
 

«Fica o governo autorizado desde já a mandar 
construir o ramal de Canôa a Baturité, não excedendo a 
despeza de 300:000$, e podendo para esse fim fazer 
as operações de credito necessarias.» 

«Paço do senado em 25 de Outubro de 1880. – 
J. A. Saraiva.» 

O Sr. Jaguaribe diz que o fim principal que o traz 
á tribuna é tratar de objectos, de que já este anno se 
occupou em um requerimento, pedindo informações ao 
governo sobre despezas de soccorros publicos na 
provincia do Ceará. O governo enviou essas 
informações á mesa, que teve a bondade de as 
transmittir ao 
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orador, com a condição de Ih'as restituir, depois de 
fazer dellas o uso conveniente. 

A occasião opportuna de fazer esse uso é a 
presente, em que se discute o orçamento da despeza. 
Antes porém de se occupar desse assumpto, pedirá 
tambem ao nobre presidente do conselho algumas 
informações sobre objectos igualmente da despeza, e 
que tem produzido não pequeno sacrificio ao paiz. 
Refere-se ás despezas votadas o anno passado para a 
afamada missão á China. Parece-lhe que o paiz deve 
ser informado das diversas phases por que esse 
negocio tem passado, quando demais consta que essa 
tentativa não tem sido muito feliz. 

Dizendo em aparte o nobre presidente do 
conselho que está assignado o contrato, o orador 
replica que é isso razão de mais para que o paiz seja 
esclarecido. Demais, tratado de commercio e amizade é 
cousa muito differente do que procurar estabelecer uma 
emigração desse paiz para o Brazil. 

Convem saber si as despezas realizadas 
produziram já o desejado effeito, ou si se deixa o paiz 
na expectativa de novo tratado. 

O orador considera esses colonos dispensaveis. 
A aspiração do Brazil, deve ser outra, deve ser a 
colonização européia, a que se tem levantado uma 
barreira. A colonização asiatica, a raça mongolica não 
póde dar grande esperança ao paiz. 

Consta tambem que o navio incumbido dessa 
missão tem soffrido desastres e epidemias. Convem 
que o governo a esse respeito dê informações mais 
completas do que as que geralmente correm. 

Depois de mais algumas reflexões sobre este 
assumpto, passa a occupar-se da emenda do nobre 
presidente do conselho em relação ao ramal da estrada 
de ferro de Baturité. 

O senado já este anno de pronunciou de um 
modo solemne em sentido contrario, negando o credito 
pedindo pelo nobre ministro da agricultura. Parece-lhe, 
pois, que é materia vencida, e que assim não póde 
renovar-se na presente sessão. 

Combatendo a emenda, o orador emitte uma 
opinião com franqueza e liberdade, com toda a isenção, 
concorrendo talvez no desagrado até dos seus 
comprovincianos; mas nestas materias não procura 
agradar a ninguem, mas só servir ao seu paiz. 

Em seguida mostra como seria mais vantajoso 
collocar-se a estação da estrada de ferro fóra do centro 
da cidade, preferindo, portanto, o logar da Canôa 
áquelle que se pretenda estabelecer com o projecto 
ramal. Neste ponto o orador faz largas considerações, 
especializando as varias localidades da cidade e da 
serra, para mostrar como será mais conveniente á 
lavoura trazer os seus productos á Canôa. 

Occupa-se em seguida da questão dos 
soccorros publicos. E’ de maior interesse do paiz que o 
governo não se descuide em fazer punir todos os que 
abusaram, aproveitando aquella calamidade para se 
locupletarem á custa dos infelizes. Si houver 
impunidade e se der a possibilidade de outra sêcca 
poderá de novo explorar-se a desgraça publica. O 
orador chega a receiar que no futuro haja quem procure

fazer alguma sêcca artificial, como já tem havido quem 
simule guerra proxima para os mesmos fins. 

Dadas estas explicações, passa a dar conta ao 
senado da resposta que o governo deu ao requerimento 
do orador. E´ do 1º do corrente a informação do 
ministerio do Imperio acerca dos individuos que haviam 
conseguido dinheiros publicos com ordens, falsificando 
o nome do presidente da provincia. 

Essa informação é extracto de um trecho do 
relatorio apresentado ao ministerio da fazenda pelo 
zeloso commissario que no anno passado foi 
inspecionar as despezas feitas com soccorros publicos, 
o Sr. Fabio Alexandrino dos Reis Quadros; o orador 
procede á leitura do trecho em questão, que se lê á 
pag. 8 do citado relatorio. Dessa leitura deprehende-se 
que o Sr. Quadros evidenciou os factos relativos á 
falsificação, demonstrando até que ponto foram lesados 
os interesses da fazenda publica. 

O orador declara que, entrando de novo no 
exame desses factos, não é levado por qualquer 
sentimento de odio para com o ex-presidente do Ceará, 
de quem algumas pessoas o figuram como inimigo. 
Assim é que se tem clamado contra os abusos 
commettidos durante a administração desse presidente; 
a isso tem sido levado pelo interesse que consagra á 
causa da sua provincia, onde aquelle ex-presidente 
poderia haver feito jus á gratidão popular, si por outra 
fórma a houvesse dirigido, em logar de desgovernal-a, 
como fez. 

Lendo e analysando varios topicos do relatorio 
do mesmo commissario, o Sr. Quadros, o orador mostra 
que na distribuição de soccorros ás victimas da sêcca 
do Ceará, foram malbaratadas importantes sommas, a 
cuja total perda pôde ainda felizmente obstar aquelle 
funccionario, que no desempenho dessa tarefa 
encontrou grandes difficuldades, entre as quaes não foi 
menor a falta de regularidade na escripturação, sendo 
que até a thesouraria não tomava as cautelas marcadas 
na lei de fazenda em relação aos responsaveis perante 
a mesma thesouraria. 

O Sr. Quadros, em seu relatorio, insiste na 
necessidade de serem tomadas as contas, e ao nobre 
ministro da fazenda de transacto gabinete representou 
fazendo ver que para esse fim era insufficiente o 
pessoal da thesouraria. O orador entende que para este 
ponto, que é importante, deve olhar com attenção o 
honrado Sr. presidente do conselho, actual ministro da 
fazenda. 

Expõe o orador detidamente a quantas fraudes e 
lucros illicitos deu logar á industria dos freteiros, como 
os chamava o povo do Ceará; isto é, daquelles 
individuos que tomavam a si o transporte de generos 
para o interior durante a calamidade da sêcca. Muitos 
desses freteiros deshonestos vendiam as cargas pelo 
caminho, e alguns chegavam até a deital-as fóra, 
contentando-se com a extorsão de metade do frete, que 
recebiam adiantado. Do exame a que sobre estas 
torpes especulações procedeu o Sr. Quadros resulta 
que foi defraudada a fazenda publica na importancia de 
mais de 140:000$000. 

Em face destas miserias e de outras reveladas 
no relatorio, entende o orador que ha 
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conveniencia, e grande, em premunir-se o governo de 
sorte que, si desgraçadamente repetir-se a calamidade, 
possam ser os soccorros mais acertadamente 
encaminhados ás localidades flagelladas. E eis porque 
pensa o orador que, em vez do ramal a que o nobre 
presidente do conselho parece ligar tanto interesse, 
melhor fóra que se tratasse do prolongamento do tronco 
da estrada para mais algum ponto da serra. Essa é que 
seria uma verdadeira estrada estrategica contra os 
futuros delapidadores da fazenda publica. 

Deixando este assumpto da sêcca, que tantas e 
tão tristes ponderações suscita, passa o orador a tratar 
das fazendas nacionaes no Piauhy, a respeito das 
quaes pede informações ao governo. Foi alli 
assassinado o arrendatario; e que medidas tem o 
governo tomado para punição dos criminosos? 

Além disso já o nobre presidente do conselho 
declarou no senado que mandára vender simplesmente 
o gado e não as fazendas; parece que não era esta a 
autorização que o governo tinha, e, si o nobre ministro 
não achou lanços vantajosos para as fazendas inteiras, 
o que devera ter feito era subdividil-as. 

Leu o orador no Jornal do Commercio um artigo 
firmado por um ex-deputado, o distincto Sr. Dr. Coelho 
Rodrigues, o qual opina que o governo deve abrir mão 
daquellas propriedades, que só têm servido para 
alimentar a indolencia. Si o governo julga conveniente 
dar destino aos ex-escravos que alli se acham, fiquem 
elles com uma das fazendas, mas inutilisar todas será 
um mau passo. 

E' quanto ao orador se offerece a dizer na 
presente discussão. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) vem á 
tribuna sómente para dar algumas explicações ao 
honrado senador pelo Ceará. 

S. Ex. quer saber do que tem havido 
relativamente á missão da China: daquella região o 
governo não tem senão noticias telegraphicas, e, pois, 
não póde dizer o que contém o tratado. 

Sabe-se que este foi assignado, e apenas falta 
trocarem-se as ratificações. Um dos ministros já pediu 
licença para regressar ao Brazil, e o outro têm de ficar 
lá até que as ratificações sejam trocadas. 

Desenvolveu-se, é certo, a bordo da corveta a 
molestia que entre nós é denominada beri-beri, porém 
não têm faltado á tripolação todos os recursos 
necessarios. 

Sobre as fazendas do Piauhy declara o orador 
ao nobre senador pelo Ceará que os lanços obtidos em 
praça foram muito pequenos, e que seria um grande 
prejuizo para o thesouro si fossem aceitos. 

Reconhecendo-se então que pela venda do gado 
simplesmente o Estado poderia obter uma quantia 
maior do que si aceitasse ainda o melhor lanço, 
deliberou o governo mandar vender o gado 
separadamente, até porque com a venda do gado 
assim feita obteria o dinheiro á vista, ao passo que a 
importancia das fazendas só seria paga a prazo, e 
todos sabem como são pagas a prazo as dividas á 
fazenda publica. 

O SR. JAGUARIBE: – E' de receiar-se que as 
fazendas sem gado continuem a pesar ao Estado. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) diz que já 
pediu ao corpo legislativo uma autorização, que vem 
incluida no orçamento da receita, para que possa 
arrendar ou aforar os territorios dessas fazendas 
separadamente. E' o que pretende fazer, dando 
preferencia para os arrendamentos ou aforamentos aos 
ex-escravos das fazendas que são em grande numero. 

Entende o orador que, ainda que se désse de 
graça aos escravos os terrenos das fazendas 
subdivididas, nisso não haveria que censurar. Essas 
fazendas podem valer de 40 a 60 contos de réis, não 
importando por conseguinte em tão avultada quantia 
que o Estado não devesse fazer tal despeza para 
colonisar aquelles terrenos, sendo certo que, si as 
fazendas forem vendidas, os proprietarios d'alli 
expulsarão os libertos, cujo numero não é talvez inferior 
a 4.000. 

Julga o orador que foram estas as explicações 
desejadas pelo nobre senador pelo Ceará, a quem 
pede desculpa si algum outro ponto deixou sem 
resposta. 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 27: 
2ª discussão da proposta do poder executivo, 

emendada pela camara dos deputados, abrindo um 
credito supplementar ao ministerio da agricultura, afim 
de occorrer ao pagamento da subvenção devida á 
Amason Steam Navigation Company, Limited. 

3ª dita da proposição da camara dos deputados 
n. 49, do corrente anno, autorizando o governo a 
conceder licença ao juiz de direito do Maranhão, 
bacharel Joaquim da Costa Barradas. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
mesma camara n. 86, do dito anno, autorizando o 
governo a conceder licença ao Dr. Manoel Gomes 
Belfort Duarte, cirurgião do exercito, professor da 
escola militar da côrte. 

2ª discussão da proposição da mesma camara n. 
98, autorizando o governo a conceder licença ao juiz de 
direito Jeronymo José de Campos Curado Fleury. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
camara dos deputados n. 221, de 1879, determinando 
que as companhias ou sociedades anonymas, qualquer 
que seja o fim, ou objecto a que se destinarem, podem 
estabelecer-se sem autorização do governo. (Não 
excedendo das duas horas.) 

 
(A's 2 horas, ou antes) 

 
As outras materias já designadas, a saber: 
3ª discussão da proposta do poder executivo 

fixando as despezas do ministerio da fazenda para o 
exercicio de 1881 – 1882. 

E as outras materias já designadas, a saber: 
2ª discussão do projecto do senado, letra I, de 

1879, dispondo que as pensões concedidas aos 
servidores do Estado, em sua vida, não se suspendem. 
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2ª discussão da proposição da mesma camara n. 
261, de 1879, autorizando o governo a conceder isenção 
de direitos de importação ao material destinado á 
companhia fluvial do Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra da 
côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157, de 
1879, determinando que os engenheiros civis, geographos, 
os agrimensores e os bachareis em mathematicas não 
poderão tomar posse de emprego ou commissão de 
nomeação do governo sem apresentar seus titulos ou 
cartas de habilitação scientifica. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 84, do 
corrente anno, declarando que compete a Candida 
Thereza França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente ás quartas partes com que seu finado pai 
foi reformado. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 231, de 
1879, autorizando o governo a mandar contar ao capitão-
tenente Napoleão João Baptista Level, como tempo de 
serviço, para os devidos effeitos, e em que esteve na 
Europa fiscalisando as construcções das fragatas D. 
Affonso e Amazonas. 

2ª dita da de n. 10, do corrente anno, determinando 
que a resolução da assembléa legislativa da provincia de 
S. Paulo, que eleva a 20 annos o prazo da garantia de 
juros de 7%, concedida por outra lei pela mesma 
assembléa, está no caso de ser sanccionada. 

2ª dita da proposição da camara dos Srs. 
deputados do corrente anno: 

N. 61, dando por liquidadas as contas do finado 
almoxarife do arsenal de guerra da provincia de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, Firmino Luiz Gomes de Abreu. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 

94ª SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Expediente. – Três pareceres, sendo 
um da commissão de orçamento sobre a receita geral do 
Imperio, outro da commissão de constituição sobre a 
reforma eleitoral, o terceiro da commissão de legislação 
sobre a mesma reforma. – Ordem do Dia. – Credito 
supplementar ao ministerio da agricultura para occorrer ao 
pagamento da «Amazon Steam Navigation Company, 
Limited.» Discursos dos Srs. Corrêa e Buarque de Macedo 
(ministro da agricultura). Votação. Dispensa de interticio. 
– Licenças: ao juiz de direito Joaquim da Costa Barradas e 
ao 1º cirurgião do corpo de saude do exercito Dr. Manoel 
Gomes Belfort Duarte. Observações do Sr. Visconde de 
Pelotas (ministro da guerra). Dispensa de intersticio. – 
Licença ao juiz de direito Joaquim José de Campos 
Curado Fleury. Dispensa de intersticio. – Sociedades 
anonymas. Discurso e emenda substitutiva do Sr. José 
Bonifacio. Discursos dos Srs. Teixeira Junior, Dantas 
(ministro da justiça) e Lafayette. – Orçamento geral da 
despeza. Discurso do Sr. Correia. 
 

A's onze horas da manhã acharam-se presentes 31 
Srs. senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão 

de Mamanguape, José Bonifacio, Diniz, Barão de 
Cotegipe, Antão, Visconde de Muritiba, Paranaguá, Paes 
de Mendonça, Correia, Barros Barreto, Leão Velloso, Luiz 
Carlos, Mendes de Almeida, Jaguaribe, Chichorro, Ribeiro 
da Luz, Leitão da Cunha, Barão da Laguna, Uchôa 
Cavalcanti, Barão de Maroim, Cunha e Figueiredo, 
Visconde de Bom Retiro, Conde de Baependy, Visconde 
de Abaeté, Dantas, Fernandes da Cunha, Lafayette e 
Nunes Gonçalves. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz, Christiano Ottoni, Silveira 
Lobo, Silveira Martins, Sinimbú, Godoy, Vieira da Silva, 
Visconde de Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Affonso Celso, Fausto de Aguiar, João Alfredo, Barão de 
Pirapama, Junqueira, Carrão, Visconde de Pelotas, 
Teixeira Junior, Diego Velho, Octaviano, Silveira da Motta 
e Saraiva. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do ministerio do Imperio, de 23 do corrente, 

devolvendo sanccionado o autographo da resolução da 
assembléa geral que autoriza o governo a conceder 
licença ao padre Antonio Francisco do Nascimento. – Ao 
archivo o autographo, communicando-se á outra camara. 

Do mesmo ministerio, de 24 do dito mez, 
communicando, em satisfação ao officio do senado de 17 
do corrente mez, que naquella data recommendou-se ao 
presidente da provincia do Rio Grande do Sul que remetta 
copia do despacho que deu á representação feita pela 
mesa parochial de S. Martinho. – Inteirado. 

Tres do ministerio da justiça, de 23 do corrente 
mez, remettendo os autographos sanccionados da 
resolução da assembléa geral que autoriza o governo a 
conceder licença ao desembargador Antonio Candido da 
Rocha e aos juizes de direito Eduardo José de Moura e 
Augusto Carlos de Almeida e Albuquerque. – Ao archivo os 
autographos, communicando-se á outra camara. 

O Sr. 2º Secretario leu os seguintes 
 

PARECERES 
 

«A proposta do governo orçou a receita geral para o 
exercicio de 1881 – 1882 em 116.958:000$, incluindo o 
fundo de emancipação 900:000$ e 1.800:000$ de 
depositos liquidos. 

Tomou a avaliação da renda, que o poder legislativo 
havia orçado para os exercicios de 1879 – 1880 e 1880 – 
1881. 

Apenas divergiu na renda do Diario Official que, 
estando naquelles exercicios, computada em 130:000$, a 
elevou a 220:000$, e na renda eventual que de 400:000$ 
passou a 700:000$. 
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A commissão de orçamento lamenta que não 
existam ainda todos os balanços das thesourarias que 
apresentassem a arrecadação dos doze mezes do 
exercicio findo a 30 de Junho do corrente anno, em 
vista dos quaes se podia com segurança orçar a receita 
do exercicio de 1881 – 1882; mas, attendendo a que a 
renda publica excede sempre a orçada, além de que o 
melhoramento da arrecadação não deixa de contribuir 
para esse resultado, está convencida de que a 
estimativa da receita constante da proposta está áquem 
das previsões, si não em todas as verbas, ao menos 
em algumas de maior importancia. 

Para que a renda publica ficasse estacionaria era 
preciso admittir, que os valores moveis e immoveis, 
sobre os quaes assenta a maior parte das imposições 
tambem estivessem estacionarios, o que é contrario 
aos factos economicos que dão-se no paiz. 

Si as thesourarias de fazenda, como é de sua 
rigorosa obrigação, cuidassem com mais assiduidade 
de remetter a tempo os balanços e quadros estatisticos, 
estaria o corpo legislativo habilitado para marchar com 
passo mais firme nos trabalhos orçamentarios. 

A commissão de orçamento da camara dos 
deputados no seu importante trabalho teve necessidade 
de recorrer aos dados incompletos, fornecidos pelos 
balanços e informações obtidas por telegrammas para 
dar a mais aproximada avaliação da renda de algumas 
imposições, mantendo o orçamento de 1879 – 1880 e 
1880 – 1881 em quasi todas e reduzindo em algumas. 
 

Direitos de importação para consumo 
 

A commissão de orçamento do senado, 
adoptando a avaliação da renda consignada na emenda 
ao n. 1 da proposta, é de parecer que seja approvada. 

Funda-se a commissão da camara dos 
deputados, na renda arrecadada nos doze mezes do 
exercicio de 1879 – 1880, demonstrada por balanços 
existentes no thesouro, e por informações de 
telegrammas, sendo por este meio conhecida a renda 
de importação na importancia de 62.543:638$745. 

Esta avaliação muito se aproxima da realidade, 
porquanto, sendo presentemente conhecida por 
balanços posteriores aos que serviram de base ao 
calculo, a renda da importação se eleva a 
57.996:232$802, faltando os balanços: 

De Março a Junho, da thesouraria de Santa 
Catharina; 

De Abril a Junho, de S. Pedro; 
De Maio a Junho, das da Bahia, Alagôas, 

Parahyba e S. Paulo; 
De Junho, de Mato Grosso. 
A renda destas, tomando a demonstração da 

commissão de orçamento da camara, e deduzindo 

o que está realizado pelos balanços ultimos, será a 
seguinte: 
 
Santa Catharina: 
Março a Junho, como consta de 
telegramma...................................... 84:744$699
S. Pedro: 
Abril a Junho.................................... 2.379:459$719
Bahia: 
Maio e Junho................................... 1.482:499$540
Alagôas: 
Maio e Junho................................... 42:333$901
S. Paulo: 
Maio e Junho...................................     749:463$709
 4.738:501$568

 
Esta somma reunida á que é conhecida pelos 

balanços ultimos dará o computo de.................... 
62.734:734$360 para os direitos de importação para 
consumo, não contemplando o rendimento de Maio e 
Junho da Parahyba, e de Junho de Mato Grosso. 

Assim que, orçando para o exercicio de 1881 – 
1882 em 62.000:000$, não se exagera o calculo, tanto 
mais que se restabelecem os addicionaes de 50% 
sobre os vinhos, e se acham elevadas algumas taxas 
da tarifa das alfandegas. 
 

Direitos de exportação 
 

A proposta orça em 15.500:000$ esta renda; a 
camara dos deputados a eleva a 17.000:000$. 

Dos balanços recebidos das thesourarias consta 
que se tem arrecadado 16.406:732$516 no exercicio de 
1879 – 1880, faltando ainda das thesourarias 
mencionadas, quando se tratou dos direitos de 
importação, a arrecadação calculada em 
1.588:153$505 que, reunidos aos acima declarados, 
elevará a renda desta origem a 17.994:886$000. 

No exercicio de 1878 – 1879 o producto deste 
imposto foi de 17.553:206$652; não é portanto 
exagerado o orçamento para o exercicio de 1881 – 
1882 de 17.000:000$, renda inferior ao que tem-se 
realizado nos dous exercicios proximos. 

Nem um indicio ha por ora que induza a crer que 
a nossa exportação tenha de diminuir. 
 

Imposto predial 
 

A proposta orça em 3.000:000$ esta imposição; 
a camara propõe a emenda de 3.150:000$000. 

Tomando a arrecadação já conhecida do 
exercicio de 1879 – 1880 (12 mezes) que é de 
2.836:091$946, e a que foi arrecadada no exercicio 
anterior (1878-1879) 3.187:042$617, vê-se que o 
orçamento de 3.150:000$ para o exercicio de 1881 – 
1882 é moderado, e que provavelmente irá acima 
desse computo. 

A commissão de orçamento do senado adopta a 
emenda. 
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Imposto de transmissão de propriedade 
 

Orçou a proposta esta imposição em 4.250:000$ 
e a camara dos deputados a elevou a 4.350:000$. 

A commissão é de parecer que esta avaliação 
seja elevada a 4.400:000$000. 

Nos 12 mezes do exercicio de 1879 – 1880, 
segundo os balanços já recebidos das thesourarias, é 
conhecida a arrecadação de 3.399:358$919, e no 
exercicio anterior foi de 4.460:110$328 e o termo médio 
dos tres exercicios é de 4.417:026$848. 

Não ha portanto receio de que produza no 
exercicio de 1881 – 1882 menos de 4.400:000$. 

E' este um dos impostos que têm dado sempre 
mais do que o orçado. 
 

Sello fixo e proporcional 
 

A proposta orça em 4.900:000$ e foi adoptada 
esta avaliação pela camara. 

A commissão não propõe alteração; mas espera 
que, estando reunidos ao sello os emolumentos, e 
tendo havido progresso nas transacções e sujeitos ao 
sello documentos que d'antes não o pagavam, esta 
renda seja mais productiva. 

Pelos balanços dos 12 mezes do exercicio de 
1879 – 1880, que têm sido remettidos pelas 
thesourarias, esta renda tem produzido 3.873:269$042, 
e no exercicio de 1878 – 1879 os dous impostos (sello e 
emolumentos) renderam 4.160:717$923. 

Para que a arrecadação deste imposto 
corresponda ao orçamento, torna-se indispensavel 
adoptar todos os meios que evitem a fraude a que está 
sujeita. 

E' este um imposto que devia ir em augmento. 
 

Divida activa 
 

A emenda da camara dos deputados que eleva 
esta verba a 600:000$ parece á commissão do senado 
que deve ser approvada. 

A arrecadação de 1878 – 1879 foi de 
694:197$021, e no exercicio de 1879 – 1880, estando 
ainda muito atrasados os balanços das thesourarias, já 
sobe nos 12 mezes a 339:983$772, e o termo medio 
dos tres exercicios anteriores eleva o algarismo a 
635:836$433. 
 

Emendas de reducção 
 

Propoz a camara dos deputados algumas 
emendas de reducção, a saber: 

1º No expediente dos generos livres por isso que 
o art. 21 dos additivos manda abolir desde já o imposto 
de 1 1/2% sobre os generos estrangeiros navegados 
por cabotagem, que já tenham satisfeito os direitos de 
consumo. 

A commissão não só concorda com esta 
emenda, como reduz a 2 1/2% os 5% que pagam os 
generos livres de direitos de consumo, e orça portanto 
em 200:000$ a renda desta taxa. 

2º O imposto da doca foi reduzido de 80:000$ a 
30:000$, propondo o 8º artigo additivo que fiquem 
isentos do imposto os saveiros. 

A commissão entende que basta dispensar, 
como até agora, as embarcações miudas e mais as que 
pertencerem aos proprios navios. 

Os saveiros que se empregam na carga e 
descarga dos generos, e que pertencem a companhias 
ou a particulares, podem e devem ser arqueados, 
facilitando-se assim a arrecadação do imposto. 

Dando-se em alguns portos denominação 
diversa a barcos que exclusivamente empregam-se no 
mesmo mister, seria conveniente que no regulamento 
para a cobrança do imposto fosse isso acautelado. 

A commissão proporá a emenda, abatendo da 
proposta do governo 30:000$000. 

3º No expediente de capatazias reduziu-se a 
270:000$ o algarismo da proposta. 

A commissão de orçamento da camara justifica 
esta reducção, por ter passado para as docas de D. 
Pedro II a cobrança do expediente que se recebia na 
alfandega da côrte pelo café exportado, e a reducção 
de 1/3 na taxa por volume não excedente a 50 
kilogrammas, feita pelo art. 18, n. 1º da lei de 31 de 
Outubro de 1879, que mandou reduzir a 40 réis a taxa 
que anteriormente era de 60 réis. 

A commissão concorda com a emenda e julga 
razoavel a avaliação. 

4º 30% das loterias, e 20% dos premios. 
A proposta orçou os dous impostos em...... 

1.500:000$. Este orçamento, que é o mesmo que foi 
adoptado para o actual exercicio e o de 1879 – 1880, 
pareceu á commissão da camara excessivo, e com 
razão, porque o augmento desta imposição teve por 
effeito diminuir a extracção das loterias geraes, quando 
a das provinciaes offerecia mais attractivo para o jogo, 
pelo maior numero de premios e pagamento integral 
dos mesmos. 

Além disso, si quando era 20% o imposto sobre 
as loterias, e 15% sobre os premios, o producto destas 
imposições apenas attingiu no exercicio de 1878 – 1879 
a 1.076:437$500; com a elevação que reduziu muito o 
numero das extracções não se póde sustentar as 
avaliações da proposta. 

O art. 10 (additivo) da proposição da camara 
reduz a 25% sobre o total do plano das loterias os dous 
impostos de 30 e 20%, podendo o governo alterar o 
plano todas as vezes que o julgar conveniente, ficando 
sómente sujeitas ao sello as loterias concedidas por leis 
provinciaes em favor de casas de caridade, 
estabelecimentos pios e de instrucção publica, e que 
nas provincias forem extrahidas. 

A' commissão parece que este additivo deve ser 
approvado, e bem assim a avaliação da renda. 

Nem sempre a elevação de imposição traz 
augmento de renda, e para que não decresça é preciso 
reduzil-a á proporção conveniente. 

Si é preciso recorrer a este meio de obter 
recursos orçamentarios, não o conseguiremos 
exagerando a imposição. 

5º Imposto de subsidios e vencimentos. 
A emenda da camara reduziu nesta rubrica a 

quantia de 700:000$ dos 2.000:000$ da proposta. 
A arrecadação conhecida no thesouro pelos 

ultimos balanços, faltando poucos mezes de 
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algumas thesourarias é, nos 12 mezes do exercicio 
findo em Junho, de 602:053$806, como se vê da 
demonstração que se junta a este parecer sob n. 1. 

Não é provavel que as thesourarias, cujos 
balanços são incompletos, tenham arrecadado nos 
mezes de que não temos informação, somma siquer 
igual, quanto mais superior á conhecida; mas, dado que 
o tenham conseguido, ainda assim a avaliação não 
póde ir além de 1.200:000$ no exercicio ultimamente 
findo. 

Como porém, a continuar esta contribuição no 
exercicio de 1881 – 1882, não se deva contar com 
maior arrecadação, e porque a commissão propõe a 
reducção da contribuição, a tem orçado em 
520:000$000. 

Verificando-se um saldo não pequeno da receita 
sobre a despeza, a commissão, por segurança, 
conserva a contribuição, reduzindo-a a 2%. 

Esta imposição, que foi votada para os exercicios 
de 1879 – 1880 e 1880 – 1881, como uma contribuição 
para occorrer ao deficit desses exercicios, não deverá 
continuar desde que pelas imposições ordinarias 
desapparece esse deficit. 

Não é justo que continue com o caracter de 
imposto permanente sobre uma classe de contribuintes, 
a menos favorecida, com exclusão de outras que 
gozam de maiores vantagens. 

6º Taxa de transportes. 
A emenda da camara reduz esta imposição a 

350:000$, e portanto menos 1.250:000$ do que o 
calculo da proposta. 

A commissão de orçamento da camara dos 
deputados, depois de avaliar a taxa em 900:000$ pelos 
dados que apresenta no seu parecer, propõe a abolição 
da passagem de 20 rs. nas vias ferreas urbanas da 
côrte, e a isenção nas passagens inferiores a 1$ nas 
estradas de ferro, e a 10$ nos navios a vapor, cujas 
taxas são de 20, 40, 60 e 80 réis. 

Fundou-se, para propôr a abolição da taxa de 20 
rs. dos carris de ferro urbanos da côrte, na reluctancia 
dos passageiros, que deu origem a conflictos. 

O que consta á commissão de orçamento do 
senado é que essa taxa se ia cobrando, tendo-se pouco 
e pouco desvanecido a repugnancia dos passageiros. O 
que convem é dar nova fórma á cobrança, exigindo-se 
das companhias, que consideraveis lucros auferem, 
uma quota correspondente a 5% do valor das 
passagens. 

Deste modo desapparecerá a difficuldade da 
fiscalisação na cobrança. 

Não se oppõe a commissão á abolição do 
imposto directamente cobrado dos passageiros. 

E' tambem de parecer que sejam isentas da taxa 
as passagens inferiores a 1$ nas estradas de ferro, e a 
10$ nos navios a vapor. 

Assim que, feitas estas alterações, a taxa dos 
transportes não poderá produzir a renda orçada de 
900:000$, mas a de 650:000$ que fica orçada pela 
commissão do senado. 

Imposto territorial 
 

A camara propõe a suppressão deste imposto. 
Não tem sido arrecadado porque, dependendo 

de lançamento e sendo este extremamente difficil para 
se poder extremar os terrenos não edificados e incultos 
comprehendidos na legua da demarcação do municipio 
da côrte, a despeza absorveria o imposto, e iria 
sobrecarregar a propriedade urbana da cidade do Rio 
de Janeiro, já muito tributada, com um imposto 
excessivo e desigual. 

Alterado, porém, o imposto, cobrando-se por 
metro corrente nas frentes das ruas principaes, não 
offerece o mesmo inconveniente, e será uma justa 
compensação das despezas de calçamento, 
illuminação e encanamentos d'agua e esgoto e um 
pequeno incentivo para as edificações. 

A commissão apresenta emenda neste sentido. 
 

Imposto do fumo 
 

A commissão de orçamento da camara, tomando 
em consideração as razões allegadas em muitas 
representações contra este imposto, e reconhecendo 
que tem elle sido causa da diminuição do consumo e 
fechamento de fabricas de rapé, cigarros e charutos, 
matando a pequena industria de fabricação de cigarros, 
de que viviam numerosas familias pobres, propoz sua 
abolição. 

A propria cultura do fumo participou dos effeitos 
da diminuição do consumo. 

A commissão concorda na revogação desde já 
das tabellas que acompanharam o decreto n. 7559 de 
29 de Novembro de 1879 para a arrecadação do fumo, 
e ficando sem effeito a autorização conferida ao 
governo para rever as tabellas a que estavam sujeitos 
os fabricantes e mercadores de fumo. 
 

Taxa addicional de escravos 
 

Foi avaliada em 500:000$000. 
A emenda da camara desclassifica esta renda, 

passando-a para o fundo de emancipação. 
A commissão não concorda com esta alteração. 
O n. 6 do art. 18 da lei n. 2940 de 31 de Outubro 

de 1879, elevando a taxa de escravos ao duplo, 
claramente dispoz que o producto da parte excedente 
da taxa, até então existente, faria parte da receita geral. 

O fundo de emancipação não foi desfalcado das 
quotas com que foi dotado pela lei de 28 de Setembro 
de 1871. 

Si a taxa addicional creada para augmentar a 
receita geral já não é precisa, seja supprimida em 
beneficio dos contribuintes ou diminuido algum dos 
impostos que só a necessidade de equilibrar a despeza 
e a receita fez decretar. 

Com as emendas da camara, aceitas pela 
commissão, e com as que propõe, a renda geral será 
a que se demonstra no quadro annexo n. 2. 
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A commissão de orçamento não adopta a 

emenda da camara feita á proposta do governo na 
renda com applicação especial e depositos liquidos pela 
razão já dada quando tratou da taxa addicional dos 
escravos, e nem quanto ao producto dos depositos 
liquidos, que são ainda recursos necessarios para 
ocorrer ás despezas publicas. 

 
Art. 10 da proposta 

 
A autorização para emittir bilhetes do thesouro 

como anticipação da receita, no exercicio da lei, parece 
á commissão que se deve limitar a 8.000:000$ e nesse 
sentido offerece emenda. 

Nos dous exercicios de 1878 – 1879 e 1879 – 
1880 foi dada autorização para emissão até 
16.000:000$000. 

Uma vez que o orçamento da receita para o 
exercicio de 1881 – 1882, pelas demonstrações das 
commissões de orçamento da camara e do senado, 
prova que a receita será sufficiente para satisfazer as 
despezas ordinarias e permanentes, e que ainda dará 
um saldo, torna-se desnecessario dar autorização para 
maior emissão da divida fluctuante de bilhetes, do que 
aquella que d'antes era concedida. 

Para occorrer ás despezas extraordinarias a lei 
autoriza operações de credito. 

 
Disposições Geraes. 

 
A commissão adopta a suppressão do art. 11 da 

proposta. 
Julga desnecessaria a disposição do art. 6º das 

emendas, por estar o governo autorizado, pela tabella 
D, a fazer operações de credito, para occorrer ao 
pagamento da garantia de juros e amortização das 
lettras hypothecarias dos bancos de credito real. 

Os vinhos seccos, communs, de pasto e 
fermentados estão taxados nas tarifas de 1874 e 1879 
para pagarem o direito especifico de importação de 100 
réis por litro. 

Além deste direito, como todas as demais 
mercadorias, pagavam os addicionaes de 50%, dos 
quaes pelo decreto n. 7555 de 26 de Novembro de 
1879 foram isentos. 

O fim que se teve em vista quando pelo art. 26 n. 
1 da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879 se autorizou 
o governo a reduzir na importação as taxas que então 
pagavam os vinhos communs e as joias, foi animar a 
importação dos vinhos puros e diminuir o consumo dos 
vinhos falsificados fabricados no paiz. 

A experiência veiu confirmar que os vinhos 
falsificados continuavam a ser consumidos sem 
diminuição, e que a importação dos vinhos estrangeiros 
não teve o augmento esperado, dando-se, portanto, 
uma notavel diminuição na renda deste artigo. 

Foi para corrigir este inconveniente que o art. 7º 
dos additivos da camara manda restabelecer a taxa 
addicional sobre os vinhos communs. 

A commissão concorda com esta disposição. 
O art. 8º (additivo) deve ser substituido, como 

já foi ponderado quando se tratou do imposto da dóca. 
A commissão propõe a suppressão do art. 15 

(additivo), pelos fundamentos que já expoz, quando 
tratou da taxa addicional dos escravos. 

Propõe a suppressão do art. 18 (additivo), 
devendo o credito especial para a estrada de ferro D. 
Pedro II ser incluido na tabella D, como os outros da 
mesma natureza. 

Art. 20 (additivo). 
Aceita a disposição deste artigo, menos a parte 

final, que se substitue pelo seguinte: «Observando-se o 
que se acha disposto no art. 69 do decreto n. 6272 de 2 
de Agosto de 1876.» 

Art. 23 (additivo). 
Dever ser supprimido. 
Não só acha-se em contradicção com o que 

votou a camara e adoptou o senado, quando tratou das 
despezas do ministerio da fazenda, concedendo 
800:000$ para pagamento de exercicios findos, como 
porque iria tal disposição alterar e confundir toda a 
contabilidade publica. 

Encerrados os exercicios financeiros, são 
annullados todos os creditos que não foram 
empregados dentro dos prazos estipulados para a 
arrecadação e despeza de cada exercicio. 

A adoptar-se o expediente do artigo, todos os 
credores de exercicios findos deviam esperar que se 
completasse a liquidação definitiva dos exercicios; e o 
balanço final, que já é muito demorado, ficaria 
dependente da conclusão de todos os pagamentos. 

Art. 24 (additivo). 
A commissão propõe a suppressão deste artigo 

por entender que coarcta a faculdade que deve ter o 
governo de fazer os contrados que dependerem de 
mais longo prazo de execução. 

O que se deve prevenir é que a despeza 
resultante desses contratos não exceda ás sommas 
votada em cada exercicio. 

Art. 26 (additivo). 
Parece á commissão, que o artigo deve ser 

supprimido, sendo sufficiente o que se acha disposto 
em lei. 

Art. 27 (additivo). 
Propõe a suppressão deste artigo porque sua 

disposição se acha incluida no orçamento da despeza. 
Art. 28 (additivo). 
No § 1º base 2ª substituam-se as palavras – nos 

mercados do Imperio – pelas seguintes; dos mercados 
importadores. 

§ 3º. Nas disposições do orçamento da despreza 
se acha votado o que diz respeito ao resgate do papel-
moeda, e por isso propõe a suppressão do paragrapho. 

Art. 29. Sem planta approvada e sem orçamento 
não é regular autorizar qualquer obra, e principalmente 
da importancia da que se trata neste artigo. 

A construcção de um edificio apropriado para 
nelle funccionar a faculdade de medicina 
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é sem duvida de necessidade, e convem que seja o 
governo autorizado para mandar levantar a planta e 
fazer o orçamento da despeza, afim de ser presente 
ao poder legislativo na proxima sessão. 
 
Do quadro da renda calculada 
pela commissão mostra-se 
que ascende a........................ 115.449:000$000
não obstante as reducções 
propostas pelas commissões 
das duas camaras na 
importancia de........................ 4.466:000$000
Si addicionar-se a renda com 
applicação especial................ 900:000$000
e o producto dos depositos 
liquidos avaliado em............... 4.000:000$000
teremos – que os recursos 
ordinarios subirão a................ 120.349:000$000
E sendo despeza total votada 
para os differentes 

 

ministerios de........................ 114.184:138$458
ficará o saldo (excluindo os 
900 contos do fundo de 
emancipação) de................... 5.264:861$542

 
Pelo quadro n. 3 vê-se qual a renda 

arrecadada em 12 mezes do exercicio de 1879 – 
1880 nas diversas provincias, o qual confirma as 
previsões da commissão. 
 

Conclusão 
 

A' vista do que fica exposto commissão é de 
parecer que a proposta do governo relativa á receita 
geral do Imperio, com as emendas da camara dos 
deputados, entre em dicussão e seja approvada com 
as emendas que offerece. 

Sala das commissões do senado em 27 de 
Setembro de 1880. – Barão de Cotegipe. – J. D. 
Ribeiro da Luz. – F. do R. Barros Barreto. – Diogo 
Velho C. de Albuquerque. – A. Leitão da Cunha. 

 
 

N. 1 – Demonstração da renda de alguns impostos do exercicio de 1879 – 1880, extrahida dos 
balanços existentes no thesouro. 

 
 
Direitos de importação para consumo.............................................................................. 59.105:544$007
Ditos de exportação.......................................................................................................... 16.947:764$535
Expediente das capatazias.............................................................................................. 257:808$363
Renda do correio geral..................................................................................................... 878:905$993
Dita da estrada de ferro D. Pedro II................................................................................. 10.063: 237$114
Dita da typographia nacional............................................................................................ 132:739$990
Dita do Diario Official........................................................................................................ 111:132$029
Imposto predial................................................................................................................. 2.836:091$946
Sello de papel................................................................................................................... 3.665:310$450
Emolumentos.................................................................................................................... 207:058$592
Transmissão de propriedade............................................................................................ 3.399:358$919
Industrias e profissões...................................................................................................... 2.430:703$779
Divida activa..................................................................................................................... 339:983$772
Imposto sobre subsidio e vencimentos............................................................................ 602:053$806
Taxa de transportes.......................................................................................................... 398:234$270
Imposto sobre o fumo....................................................................................................... 101:365$561
 
 

Segunda contadoria da directoria geral de contabilidade em 25 de Setembro de 1880. – José da 
Cunha Valle. 
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N. 2 
 

N
U

M
E

R
O

S
  

 
RENDA ORDINARIA E EXTRAORIDINARIA 

 
 

PROPOSTA 

 
EMENDAS 

DA CAMARA 

 
EMENDAS 

DA COMMISSÃO DO 
SENADO 

1 
2 
5 
6 

10 
30 
34 
36 
37 
42 
43 
44 
47 
53 
54 

Direitos de importação para consumo.................... 
Expediente de generos livres..................................
Imposto da dóca..................................................... 
Direitos de exportação de genros nacionaes..........
Expediente das capatazias..................................... 
Imposto predial........................................................
Imposto de transmissão de propriedade.................
Idem de 30% das loterias....................................... 
Idem de 20% dos premios.......................................
Cobrança da divida activa.......................................
Imposto de subsidio e vencimentos........................ 
Taxa de transportes................................................ 
Taxa addicional de escravos...................................
Producto de 1% da loterias..................................... 
Venda de generos e proprios nacionaes.................
Importancia das verbas que não tiverem alteração 
 
 
Depositos liquidos.................................................. 
Renda com applicação especial..............................

58.000:000$000
1.000:000$000

80:000$000
15.500:000$000

440:000$000
3.000:000$000
4.250:000$000

850:000$000
650:000$000
500:000$000

2.000:000$000
1.600:000$000

500:000$000
72:000$000

800:000$000  
25.016:000$000

114.258:000$000

1.800:000$000  
         90:000$000
116.958:000$000

62.000:000$000 
400:000$000 

30:000$000 
17.000:000$000 

270:00$000 
3.150:000$000 
4.350:000$000 
1.000:000$000 

 
600:000$000 

1.300:000$000 
350:000$000 

................................... 

................................... 
300:000$000 

____25.088:000$000 
115.838:000$000 

 
................................... 
_____1.500:000$000 

117.338:000$000 

62.000:000$000
200:000$000

50:000$000
17.000:000$000

270:000$000
3.150:000$000
4.400:000$000
1.000:000$000

600:000$000
520:000$000
650:000$000
500:000$000

36:000$000
300:000$000

_25.016:000$000
115.449:000$000

4.000:000$000
___900:000$000

120.349:000$000
 

N. 3 – Receita do exercicio de 1879 – 1880 
 
 
 
 
Municipio da côrte............................................................ 
Rio de Janeiro.................................................................. 
Espirito Santo................................................................... 
Bahia................................................................................ 
Sergipe............................................................................. 
Alagôas.............................................................................
Pernambuco..................................................................... 
Parahyba......................................................................... 
Rio Grande do Norte........................................................ 
Ceará............................................................................... 
Piauhy............................................................................. 
Maranhão........................................................................ 
Pará................................................................................. 
Amazonas....................................................................... 
S. Paulo.......................................................................... 
Paraná............................................................................. 
Santa Catharina.............................................................. 
S. Pedro.......................................................................... 
Minas Geraes.................................................................. 
Goyaz.............................................................................. 
Matto Grosso................................................................... 
Delegacia em Londres..................................................... 

ARRECADAÇÃO CONHECIDA 
 
 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL 
31.147:289$112

353$529$690
45:477$775

5.106:463$957
39:475$448

211:231$283
5.012:759$978

122:140$462
86:775$633

771:174$330
13:407$318

1.218:818$529
2.762:808$798

131:600$537
3.016:174$833

196:279$606
279:884$766

2.306:924$721
231:420$035

14:112$837
49:090$703
4:408$408

53.121:214$000

31.182:986$500 
1.157:648$215 

70:575$466 
5.777:484$000 

230:583$928 
559:603$914 

5.016:708$081 
124:368$587 
112:735$730 
724:567$399 
101:800$742 

1.624:217$000 
2.098:966$566 

187:059$316 
4.613:703$431 

285:047$637 
255:858$424 

3.236:414$745 
797:242$543 

19:414$069 
70:615$938 

137:201$962 

59.884:804$193 

62.330:275$612
1.511:176$905

116:053$241
10.883:947$957

270:019$376
770:835$197

10.929:468$059
246:509$049
199:511$362

1.495:741$729
115:208$260

2.843:035$529
5.461:775$364

318:655$853
7.629:878$284

481:327$243
535:743$190

5.543:339$466
1.028:662$598

33:526$906
119:706$543
141:610$370

113.006:018$193
 

Observação 
 
Para se completar a receita do 2º semestre, lançou-se mão dos telegrammas remettidos por algumas thesourarias que 

não tinham enviado todos os seus balanços, e de outras que nem por esse meio se póde conhecer a renda total, tomou-se, 
para os mezes que faltavam, a média da renda conhecida nesse semestre; essa média, porém, não excedeu a 169:300$000. 

Segunda contadoria da directoria geral de contabilidade em 9 de Setembro de 1880. – José da Cunha Valle.



Proposta e emendas á receita geral do Imperio 
 

Proposta 

Emendas feitas e approvadas pela camara 
dos deputados á proposta do governo que orça a 
receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 a 
1882 

Emenda

 
RECEITA GERAL 

 
Art. 9º A receita geral do Imperio é orçada 

na quantia de 116.958:000$000, e será effectuada 
com o producto do que arrecadar-se dentro do 
exercicio da presente lei, sob os titulos abaixo 
designados: 

 
 

ORDINARIA 
 
1. Direitos de importação para 
consumo.................................... 58.000:000$000
2. Expediente dos generos 
livres de direitos de consumo, 
pagando os generos 
estrangeiros navegados por 
cabotagem, que já tenham 
satisfeito os direitos de 
consumo, sómente 1 
1/2%.......................................... 1.000:000$000
3. Armazenagem....................... 800:000$000
4. Imposto de pharóes, ficando 
elevada ao dobro a taxa que 
ora se paga............................... 260:000$000
5. Imposto da dóca, elevando-
se 50% nas taxas ora 
cobradas.................................... 80:000$000

 

Acrescente-se no logar competente: 
A assembléa geral decreta: 
 
Art. 1º (Substitutivo do art. 9º da proposta.) 
A receita geral do Imperio é orçada na 

quantia de 117.338:000$000 e será realizada com 
o producto do que arrecadar-se dentro do exercicio 
da presente lei (1881 – 1882) sob os titulos abaixo 
designados: 
 

ORDINARIA 
 

1. Como na proposta, dizendo-se 
62.000:000$, em vez de 58.000:000$000. 

2. Como na proposta, dizendo-se 400:000$, 
em vez de 1.000:000$; supprimindo-se as palavras 
– pagando os generos estrangeiros navegados por 
cabotagem, que já tenham satisfeito os direitos de 
consumo, sómente 1 1/2%. 

 
 
 
3. Como na proposta. 
4. Como na proposta, supprimindo-se as 

palavras – ficando elevada ao dobro a taxa que ora 
se paga. 

5. Como na proposta, supprimindo-se as 
palavras – elevando 50% nas taxas ora cobradas; 
e dizendo-se: 30:000$000, em vez de 80:000$000. 

 
 
 
Ar

117.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.

consumo
verba a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.

30:000$ 

 



6. Direitos de exportação dos 
generos nacionaes...................... 15.500:000$000

6. Como na proposta, dizendo-se 17.000:000$ 
em vez de 15.500:000$000. 

 

7. Direitos de 2 1/2% da polvora 
fabricada por conta do governo e 
dos metaes preciosos em pó, 
pinha, barra ou em obras............. 35:000$000

7. Como na proposta. 

8. Direitos de 1 1/2% sobre o 
ouro em barra, fundido na casa 
da moeda..................................... 1:000$000

8. Idem. 

9. Direitos de 1% dos diamantes. 8:000$000 9. Idem. 
10. Expediente das capatazias.... 440:000$000 10. Idem, dizendo-se 270:000$, em vez de 

440:000$000. 
11. Juros das acções das 
estradas de ferro da Bahia e 
Pernambuco................................ 140:000$000

11. Como na proposta. 

12. Renda do correio geral.......... 1.000:000$000 12. Idem.
13. Renda da estrada de ferro D. 
Pedro II........................................ 11.000:000$000

13. Idem. 

14. Renda da casa da moeda...... 20:000$000 14. Idem. 
15. Renda da lithographia militar. 500$000 15. Idem. 
16. Renda da typographia 
nacional....................................... 250:000$000

16. Idem. 

17. Renda do Diario Official......... 220:000$000 17. Idem. 
18. Renda da casa de correcção. 66:000$000 18. Idem. 
19. Renda do instituto dos 
meninos cegos............................. 400$000

19. Idem. 

20. Renda do instituto dos 
surdos-mudos.............................. 1:600$000

20. Idem. 

21. Renda da fabrica de polvora.. 1:500$000 21. Idem. 
22. Renda da fabrica de ferro do 
Ypanema..................................... 65:000$000

22. Idem. 

23. Renda dos telegraphos 
electricos...................................... 800:000$000

23. Idem. 

24. Renda dos arsenaes.............. 20:000$000 24. Idem. 
25. Renda dos proprios 
nacionaes.................................... 160:000$000

25. Idem. 

26. Renda dos terrenos 
diamantinos................................. 15:000$000

26. Idem. 

27. Renda do imperial collegio 
de Pedro II................................... 80:000$000

27. Idem. 

 



Proposta 
Emendas feitas e approvadas pela camara dos 

deputados á proposta do governo que orça a receita 
geral do Imperio para o exercicio de 1881 a 1882 

Emend

28. Fóros de terrenos e de 
marinhas, excepto os do 
municipio da côrte, e producto da 
venda de posses ou dominios 
uteis dos terrenos de marinhas, 
nos termos das leis de 
orçamento anteriores................... 

 
 
 
 
 
 

10:000$000 
29. Laudemios, não 
comprehendidos os provenientes 
das vendas de terrenos de 
marinhas da côrte........................ 

 
 
 

30:000$000
30. Imposto predial....................... 3.000:000$000 
 
31. Matricula dos 
estabelecimentos de instrucção 
superior........................................ 

 
 
 

190:000$000 
32. Sello do papel, fixo e 
proporcional................................. 

 
4.900:000$000 

33. Premios de depositos 
publicos........................................ 

 
16:000$000 

34. Imposto de transmissão de 
propriedade.................................. 

 
4.250:000$000

35. Imposto de industrias e 
profissões..................................... 

 
3.200:000$000

36. Imposto de 30% das loterias.. 850:000$000 
37. Imposto de 20% dos premios 
das mesmas................................. 

 
650:000$000 

38. Imposto sobre datas 
mineraes...................................... 

 
500$000 

39. Venda de terras publicas....... 60:000$000 
40. Concessão de pennas de 
agua............................................. 

 
260:000$000 

41. Imposto do gado.................... 210:000$000 
 

28. Como na proposta. 
 
 
 
 
 
 
29. Idem. 
 
 
 
30. Idem, dizendo-se 3.150:000$, em vez de 

3.000:000$000. 
31. Como na proposta. 
 
 
32. Idem. 
 
33. Idem. 
 
34. Como na proposta, dizendo-se – 

4.350:000$, em vez de 4.250:000$000. 
35. Como na proposta. 
 
36. Substituam-se os 36 e 37 da proposta pelo 

seguinte: Imposto de 25% das loterias – 
1.000:000$000. 

37. Como o 38 da proposta. 
 
38. Como o 39 da proposta. 
39. Como o 40 da proposta. 
 
40. Como o 41 da proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34

4.350:00

 



42. Cobrança de divida activa... 500:000$000
 
43. Imposto sobre o subsidio e 
vencimentos.............................. 2.000:000$000
44. Taxa dos transportes........... 1.600:000$000
45. Imposto territorial................. $
46. Imposto sobre fumo............. $ 
47. Taxa addicional de 
escravos.................................... 500:000$000
48. Renda da estrada de ferro 
de Baturité................................. 100:000$000

 
 
 
 

EXTRAORDINARIA 
 
49. Contribuição para o 
montepio.................................... 30:000$000
50. Indemnizações.................... 300:000$000
51. Juros de capitaes 
nacionaes.................................. 10:000$000
52. Producto de loterias para 
fazer face ás despezas da casa 
de correcção e do 
melhoramento sanitario do 
Imperio....................................... 55:500$000
53. Producto de 1% das 
loterias....................................... 72:000$000
54. Venda de generos e 
proprios nacionaes.................... 800:000$000
55. Receita eventual, 
comprehendidas as multas por 
infracção de leis ou 
regulamentos, e a renda da 
estrada de ferro de Jundiahy..... 700:000$000
 114.258:000$000

 

41. Como o 42 da proposta, dizendo-se 
600:000$, em vez de 500:000$000. 

42. Como o 43 da proposta, dizendo-se 
1.300:000$000. 

43. Como o 44 da proposta, dizendo-se 
350:000$000. 

 
 
 
44. Como o 48 da proposta, supprimindo-

se os 45 e 46 da proposta, e passando para 8 da 
Renda com applicação especial o 47 da 
proposta. 

 
 

EXTRAORDINARIA 
 
45. Como o 49 da proposta. 
 
46. Como o 50 da proposta. 
47. Como o 51 da proposta. 
 
48. Como o 52 da proposta. 
 
 
 
 
49. Como o 53 da proposta. 
 
50. Como o 54 da proposta, dizendo-se 

300:000$, em vez de 800:000$000. 
51. Como o 55 da proposta. 

4
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Proposta 
Emendas feitas e approvadas pela camara dos 

deputados á proposta do governo que orça a receita 
geral do Imperio para o exercicio de 1881 a 1882 

Emend

 
RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

 
Producto das seguintes quotas destinadas ao 

fundo de emancipação, além de outras creadas pelo 
art. 3º da lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871: 
 
1. Taxa de escravos..................... 

900:000$000 

2. Transmissão de propriedade 
dos mesmos................................. 
3. Multas....................................... 
4. Donativos................................. 
5. Beneficio de seis loterias 
isentas de impostos..................... 
6. Decima parte das concedidas 
depois da lei................................. 
7. Divida activa............................. 
DEPOSITOS (liquidos).................    1.800:000$000 

116.958:000$000 
 

Art. 10. O governo fica autorizado para emittir 
bilhetes do thesouro, até á somma de 16.000:000$, 
como anticipação de receita, no exercicio desta lei. 

Paragrapho unico. Continúa a vigorar a 
autorização conferida ao governo no art. 10 da lei n. 
2792 de 20 de Outubro de 1877 para converter a 
divida fluctuante em consolidada, interna ou externa, 
no todo ou em parte. 

Art. 11. O deficit reconhecido nesta lei será 
preenchido... (pertence á iniciativa da camara dos 
Srs. deputados). 
 

DISPOSIÇÕES GERAES 
 

Art. 12. E' autorizado o governo para receber e 
restituir os dinheiros das seguintes origens: 

 
RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 
 
Como na proposta, acrescentando-se sob n. 8 

o seguinte: – Taxa addicional de escravos; e sob n. 9 
– Imposto sobre os consignatarios de escravos; 
dizendo-se: – 1.500:000$, em vez de 900:000$000; e 
supprimindo-se as palavras Depositos (liquidos), 
1.800:000$000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2º Como o 10 da proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAES 
 

Art. 3º. Como o 12 da proposta, ficando 
supprimido o 11 da proposta. 

R
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Emprestimo do cofre de orphães. 
Bens de defuntos e ausentes e do evento. 
Premios de loterias. 
Depositos das caixas economicas. 
Depositos dos montes de socorro. 
Depositos de diversas origens. 
O saldo que produzirem estes depositos será 

empregado nas despezas do Estado; e, si as sommas 
restituidas excederem ás entradas; pagar-se-há a 
differença com a renda ordinaria. 

O saldo ou o excesso das restituições será 
contemplado no balanço sob o titulo respectivo, 
conforme o disposto no art. 41 da lei n. 628 de 17 de 
Setembro de 1851. 

Art. 13. São approvados os transportes de 
sobras de umas para outras rubricas dos exercicios de 
1877–1878 e 1878–1879, autorizados pelos decretos 
a que se refere a tabella A, na importancia total de 
722:788$012. 

Paragrapho único. E’ aberto ao governo um 
credito supplementar da quantia de 28:024$918, 
pertencente ao exercicio de 1878–1879, conforme a 
tabella B. 

Art. 14. No exercicio da presente lei poderá o 
governo abrir creditos supplementares para as verbas 
indicadas na tabella C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4.º Como o 13 da proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 5.º Como o 14 da proposta. 
Com as seguintes alterações na tabella C: 
No ministerio da marinha–substitua-se a 

rubrica Eventuaes pelas seguintes: Differenças de 
cambio e commissões de saques. Tratamento de 
praças em portos estrangeiros, e provincias onde não 
houver hospitaes e enfermarias. Fretes; e acrescente-
se a rubrica – Reformados; 

No ministerio da guerra – na rubrica – Classes 
inactivas, acrescente-se: E soldo de officiaes e praças 
reformados; 

No ministerio da fazenda – substitua-se a 
rubrica Eventuaes pela rubrica Differenças de cambio. 

(Em substituição da 1.ª parte do art. 15 da 
proposta, reduzindo-se na respectiva tabella a 
4.000:000$ o credito para o prolongamento das 
estradas de ferro do Recife a S. Francisco, com a 
parte substituida na estrada da Victoria e da estrada 
de ferro da Bahia; sendo 2.000:000$ para cada uma.) 

Art. 6.º O governo poderá despender no exer-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arts. 5

 



Proposta 
Emenda feitas e approvadas pela camara dos 

deputados á proposta do governo que orça a receita geral 
do Imperio para o exercicio de 1881 a 1882. 

Emen

   
 cicio da presente lei, por conta dos creditos especiaes, 

além da importancia de 10.299:213$667, fixado na tabella 
D, a que se tornar precisa para o pagamento da garantia 
de juros e amortização das lettras hypothecarias dos 
bancos de credito real, nos termos da resolução legislativa 
n. 2687 de 6 de Novembro de 1875. 

Art. 7º (Additivo.) Fica restabelecido imposto de 50% 
addicionaes sobre direitos de importação dos vinhos 
seccos, communs, de pasto e fermentados, de que ficaram 
isentos pelo decreto n. 7555 de 26 de Novembro de 1879. 

Esta disposição vigerará tres mezes depois de 
promulgada esta lei. 

Art. 8º (Additivo.) Os saveiros ficam isentos do 
imposto da dóca, a que os sujeitou a lei n. 2940 de 31 de 
Outubro de 1879, art. 18, n. 2. 

Art. 9º (Additivo.) Fica revogado o art. 20 da lei n. 
2940 de 31 de Outubro de 1879, sujeitando ao imposto de 
5% os fóros cobrados sobre as propriedades urbanas na 
côrte, e ruraes em todo o Imperio. 

Esta disposição vigorará desde já. 
Art. 10 (Additivo.) Os impostos sobre o total das 

loterias e sobre os premios das mesmas, que pelo art. 18 
n. 7, da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879 foram 
elevados a 30% e primeiro e 20% o segundo, ficam 
reduzidos a um único, sobre o total do plano das loterias, 
na razão de 25% podendo o governo alterar este plano 
todas as vezes que o julgar conveniente. 

Esta disposição terá vigor desde já. 
§ único. As loterias concedidas por leis provinciaes 

em favor de casas de caridade, estabelecimentos pios e da 
instrucção publica, e que nas provincias forem extrahidas, 
continuam sómente sujeitas ao imposto de sello, nos 
termos do art. 18, n. 7 da lei de 31 de Outubro de 1879. 
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 Art. 11 (Additivo.) Fica revogado o art. 18 n. 
10, da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, que 
mandou cobrar a taxa de 20 réis por passageiro, que 
circular nas ferro-vias da cidade do Rio de Janeiro e 
seus suburbios, tramways ou carris urbanos, de 
tracção animada ou a vapor. Esta disposição terá 
vigos desde já. 

Art. 12 (Additivo.) Ficam isentas da taxa de 
transporte as passagens inferiores a 1$ nas estradas 
de ferro de tracção a vapor construidas pelo Estado 
ou por companhias particulares, que tenham 
subvenção, garantia ou fiança de garantia de juros; e 
inferiores a 10$ nas barcas a vapor das companhias 
subvencionadas pelo Estado. Esta disposição terá 
vigor desde já. 

Art. 13 (Additivo.) Fica desde já revogado o art. 
18, n. 10, da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, 
que mandou cobrar annualmente pelos terrenos não 
edificados na cidade do Rio de Janeiro, actualmente 
isentos de imposto predial, e comprehendidos na 
legua de demarcação, 20 réis por metro quadrado. 

Art. 14 (Additivo.) Ficam desde já revogadas 
as tabellas que acompanham o decreto n. 7559 do 
imposto sobre o fumo, e sem effeito a autorização 
conferida ao governo pelo art. 18, n. 3, § 1º, da lei n. 
2940 de 31 de Outubro de 1879 para rever as 
tabellas a que estavam sujeitos os fabricantes e 
mercadores de preparados de fumo, as quaes 
continuam em vigor. 

Art. 15 (Additivo.) Farão, desde já, parte do 
fundo de emancipação: a taxa addicional de 
escravos; e o imposto sobre os consignatarios de 
escravos para vender ou alugar, não só o constante 
das tabellas annexas ao decreto. 6980 de 20 de 
Julho de 1878, como o creado pelo art. 18 n. 8 da lei 
n. 2940 de 31 de Outubro de 1879. 

Art. 16 (Additivo.) Continuará em vigor no anno 
financeiro da presente lei a disposição do art. 18 n. 5 
da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879. 
Art. 17 (Additivo.) Continua em vigor a dis- 
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Proposta 
Emendas feitas e approvadas pela camra dos 

deputados á proposta do governo ue orça a receita 
geral do Imperio para o exercicio de 1881 a 1882 

Eme

 posição do art. 18 da lei n. 2792 de 20 de Outubro de 
1877, que manda vender as fazendas de criar, sitas 
nas provincias do Piauhy, Maranhão e Pará, mas 
poderá o governo, si o julgar mais conveniente, 
arrendal-as em lotes a quem maiores vantagens 
offerecer, preferindo, quando seja possivel os actuaes 
occupantes. 

Art. 18 (Additivo.) Do credito votado no art. 18 
da lei de n. 2670 de 20 de Outubro de 1875, para o 
prolongamento da estrada de ferro D. Pedro II, poderá 
o governo despender no exercicio da presente lei a 
quantia de dous mil contos de réis, empregando para 
esse fim os meios autorizados no art. 19 da mesma lei.

Art. 19 (Additivo.) Fica o governo autorizado a 
despender a quantia de 800:000$, que desde já será 
applicada ao pagamento da subvenção devida á 
Amazon Steam Navigation Company Limited, pelo 
serviço effectuado durante o exercico de 1877 – 1878 
e 1878 – 1879 a que se refere o decreto n. 6826 A de 
29 de Dezembro de 1877 e resolução legislativa n. 
2949 de 21 de Junho de 1880, fazendo para este fim 
as necessarias operações de credito. 

Art. 20 (Additivo.) Fica revogado o art. 22 da lei 
n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, devendo as 
porcentagens que percebem os empregados de 
arrecadação ser contadas do total da renda liquida 
arrecadada, podendo o governo corrigir a quota sobre 
a qual se calcule a porcentagem, de modo a que este 
não exceda á proporção da renda média dos tres 
ultimos annos. 

Art. 21 (Additivo.) Fica desde já abolido o 
imposto de 1 1/2% sobre os generos estrangeiros 
navegados por cabotagem, que já tenham satifeito os 
direitos de consumo, creado pelo art. 9º n. 2 da lei n. 
2940, de 31 de Outubro de 1879. 
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 Art. 22 (Additivo.) Fica desde já sem vigor a 
disposição do art. 18 n. 4 da lei n. 2940, de 31 de Outubro 
de 1879, que elevou ao dobro a legua além da 
demarcação. 

Art. 23 (Additivo.) O pagamento a credores de 
exercicios findos será feito sómente dentro dos creditos 
votados nas differentes verbas das leis de orçamento dos 
respectivos exercicios. 

Art. 24 (Additivo.) O governo não póde, sem 
autorização expressa do poder legislativo, fazer contratos 
por tempo excedente do anno financeiro, que estiver 
correndo, nem para serviços não contemplados na lei do 
orçamento vigente. 

Art. 25 (Additivo.) As rubricas da proposta de lei de 
orçamento que comprehenderem despezas com o pessoal 
e material, conterão separadamente as sommas das 
referidas despezas, e as duas respectivas tabellas 
discriminarão, com a maior especificação possivel, as 
despezas, evitando o englobamento das consignações. 

Art. 26 (Additivo.) Os empregados addidos serão de 
preferencia nomeados para os empregados que vagarem 
nas respectivas repartições; entretanto, enquanto não 
forem encartados nos quadros, poderá o governo nomeal-
os, com os mesmos vencimentos, para empregos de 
categoria inferior. 

Art. 27 (Additivo.) A tabella dos creditos especiaes,  
na parte relativa á garantia ou fiança de juros ás estradas 
de ferro e aos engenhos centraes, virá acompanhada de 
uma demonstração da respectiva despeza. 

Art. 28 (Additivo.) Fica o governo autorizado: 
§ 1º Para substituir a actual tarifa geral das 

alfandegas por outra sobre as seguintes bases: 
1ª Não serão elevadas as razões dos direitos 

estabelecidos na tarifa actual; 
2ª Os valores officiaes das mercadorias, que 

differem notavelmente dos preços correntes nos mercados 
do Imperio, serão elevados ou reduzidos a um termo 
médio razoavel; fazendo-se nas classificações as 
alterações necessarias, e seguindo-se, quanto fôr possivel, 
o plano da 

palavr
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Proposta 
Emendas feitas e approvadas pela camara dos 

deputados á proposta do governo ue orça a receita 
geral do Imperio para o exercicio de 1881 a 1882 

Emen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15. Continuam em vigor, no exercicio 

desta lei, os creditos especiaes mencionados na 
tabella D, e bem assim todas as disposições das 
leis de orçamento antecedentes, que não 
verdarem particularmente sobre a fixação da 
receita ou despeza, sobre autorização para fixar 
ou augmentar vencimentos, e que não tenham 
sido expressamente revogadas. 

 
 
Art. 16. Ficam revogadas as disposições 

em contrario. 
Rio de janeiro, 8 de Maio de 1880. – José 

Antonio Saraiva. 

tarifa promulgada com o decreto n. 5580 de 31 de 
Março de 1874. 

§ 2º A elevar até meio por cento mais a 
commissão do thesoureiro das loterias. 

§ 3º Para applicar no resgate do papel-moeda o 
saldo que no fim do anno financeiro deixarem os 
depositos, e bem assim o excesso da renda sobre a 
despeza do exercicio. 

Art. 29. (Additivo.) Fica o governo autorizado 
desde já a contratar a construcção de um edificio 
apropriado para nelle funccionar a faculdade de 
medicina desta côrte, abrindo , si fôr necessario, credito 
supplementar para a verba – Obras, do ministerio do 
imperio –, no orçamento do exercicio vigente e seguinte 
até a quantia de 50:000$ por anno. 

Art. 30 (Additivo.) Ficam isentos de quaesquer 
direitos de importação os jornaes e revistas brazileiras, 
publicados nos paizes estrangeiros. 

Art. 31 (Em substituição da 2ª parte do art. 15 da 
proposta.) 

Continuam em vigor todas as disposições das leis 
de orçamento antecedentes, que não versarem 
particularmente sobre a fixação da receita ou despeza, 
sobre autorizações para a fixação augmento de 
vencimentos, creação de novas despezas, reforma de 
repartições ou da legislação fiscal, e que não tenham 
sido expressamente revogadas. 

Art. 32. (Como o 16 da proposta.) 
 
 
Paço da camara dos Srs. deputados em 14 de 

Setembro de 1880. – Visconde de Prados, presidente. –
M. Alves ed Araujo, 1º  Secretario. – José de Araujo 
Rosa Danin, 2º secretario interino. 
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Reforma eleitoral 
 

PARECER DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
 

A commissão de constituição foi incumbida, 
conjunctamente com a de legislação, de interpôr 
parecer sobre a proposição n. 22 da camara dos 
deputados, reformando, sobre proposta do poder 
executivo, o systema de eleição de dous gráos, 
estabelecido pelo art. 90 da Constituição do Imperio; 
e não podendo as commissões reunidas chegar a 
accôrdo, de que resultasse maioria, vê-se a de 
constituição na necessidade de apresentar em 
separado seu parecer, solicitando de antemão a 
benevolencia do senaodo si, pela relevancia do 
assumpto e carencia de luzes, não corresponder á 
sua espectativa. 

 
I 

 
O ponto principal em que se manifestou a 

divergencia entre as commissões foi – o de poder ou 
não ser realizada a reforma mediante a da 
Constituição. 

A commissão de legislação entende que 
devem ser seguidos os tramites estabelecidos nos 
arts. 174, 175, 176 e 177 da Constituição, por ser a 
materia constitucional nos termos do art. 178. 

A commissão de constituição, pelo contrario, 
entende que a reforma cabe nas faculdade da 
legislação ordinaria e póde portanto ser decretada – 
sem que preceda a faculdade especial de que trata o 
art. 176. 

Esta questão tem sido largamente debatida; e 
a commissão de constituição está convencida de que 
não poderá illustral-a mais do que e foi por diversas 
vezes no seio das duas camaras e do conselho de 
estado. 

Ainda na sessão do anno passado, tratando-
se da proposição, approvada pela camara dos 
deputados, para que a reforma fosse realizada 
precedendo os tramites da Constituição, a discussão 
teve grande desenvolvimento. E, si afinal foi 
rejeitada, não houve comtudo votação preliminar, 
que compromettesse o voto do senado, em um ou 
outro sentido. 

Não obstante, a commissão de constituição 
arriscará alguns argumentos em favor da opinião que 
professa, começando por transcrever o que no 
sentido della foi allegado no parecer de 14 de 
Outubro de 1879: 

«Pessam os defensores desta opinião que, 
conforme o citado art. 178, só é constitucional o 
principio do voto popular, e invocam, como 
jurisprudencia parlamentar, as disposições da lei n. 
387, de 19 de Agosto de 1846 – sobre a

avaliação da renda liquida exigida pela Constituição 
para a qualificação dos cidadãos activos, e sobre a 
interpretação dos preceitos constitucionaes, pela 
qual forma inhibidos de votar as praças de pret do 
exercito e da armada, as da força policial paga e os 
marinheiros dos navio de guerra.» 

A seu ver, a eleição por districtos, que a lei n. 
842, de 19 de Setembro de 1855, modificada pela de 
n. 1.082, de 18 de Agosto de 1860, substituiu o 
systema de eleição por provincias, e as 
incompatibilidades eleitoraes e parlamentares, 
estabelecidas por varios actos legislativos, e 
recentemente pela lei n. 2675, de 20 de Outubro de 
1875, mostram bem como a assembléa geral sempre 
interpretou a Constituição no sentido de não reputar 
fundamentares as disposições concernentes á fórma 
da eleição e ao direito de votar.» 

O direito de voto é sem duvida um direito 
politico, ou, na phase de um notavel publicista, um 
direito publico, derivado do Estado, só existindo no 
Estado, e não podendo existir contra elle. 

A proposição não o restringe; conserva-o na 
sua base constitucional, mantem-o nos limites 
impostos pelo nosso codido fundamental, 
supprimindo apenas uma roda, que se tornou 
desnecessaria, e por desnecessaria – nociva no 
mecanismo eleitoral; ou, fallando com mais 
exactidão, supprime o mandatario, uma vez que o 
mandante se mostra capaz de exercer por si o direito 
de escolha, que delegava. 

Assim, a soberania popular, no seu genuino 
sentido, influirá mais intensamente na organização 
das corporações politicas, administrativas e 
judiciarias, que tiram sua origem da eleição. Não-se 
concede, e menos se priva do direito de voto, a 
quem já o não possue pela Constituição. 

A objecção do que – quem amplia póde 
restringir – não tem procedencia. Seria mister 
desconhecer a letra e o espirito de nossas 
instituições politicas para admittir-se um tal receio. 

Todos os poderes politicos são delegações da 
nação; todo o cidadão intervem nos negocios da 
nação, da provincia, do municipio e da parochia – por 
meio do voto. E' este concedido ao cidadão de maior 
idade, que tiver uma renda de 100$ por industria, 
bens de raiz, commercio ou emprego; o que significa 
que – a base de nossa organização politica é 
democratica. 
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Alteral-a em sentido contrario – seria verdadeira 
usurpação, aliás impossivel, ficando, como fica, nas mãos 
do povo a escolha de seus representantes – com a 
renovação periodica do mandato, que corrigirá qualquer 
erro ou desvio intencional. 

Torna-se do mesmo modo impossivel maior 
ampliação, porque encontra o limite minimo marcado pela 
Constituição. 

Não enxerga, pois, a commissão, razão para que se 
prefira a doutrina contraria, que póde trazer embaraços e 
perigos, como provou  a tentativa da reforma, repellida 
principalmente pelos receios de confial-a a uma camara 
sem contrapeso em suas decisões. 

 
II 

 
Si, pelo lado da Constituição, a proposição, no  

sentido em que a commissão a considera, não encontra 
obice; pelo lado da sua conveniencia, exige ella prompta 
solução. 

A eleição indirecta, ou de dous graus, é hoje uma 
excepção nos paizes regidos pelo systema constitucional. 
Si , em alguns – parte do poder publico é organizado por 
mais de um grau de eleição, ou por corporações sem 
intervenção do povo,. é isso devido a circunstancias 
peculiares, com fim de dar-se mais estabilidade ao poder, 
isentando-o das fluctuações e dos caprichos da opinião de 
momento. 

O que esses paizes procuram evitar por meios 
artificiaes, nós evitámos ao constituir-nos nação 
independente – adoptando a monarchia hereditaria e um 
senado vitalicio, eleito pelos mesmos eleitores, que 
escolhem quatriennalmente seus representantes 
immediatos. 

Ou porque o legislador constituinte não confiasse 
na educação e capacidade da generalidade dos cidadãos, 
ou porque imitasse o exemplo de outras nações, ou porque 
a recente pratica na eleição dos deputados ás côrtes 
portuguezas não houvesse provado mal, foi entre nós 
adoptado o systema indirecto. 

Passados poucos annos, começamos a sentir os 
graves inconvenientes do systema preferido. Repetidas 
reformas foram tentadas para melhoral-o; de balde, porque 
o vicio era intrinseco, não de fórma. 

Desde que há um intermediario entre o eleitor e o 
eleito, o governo representativo deixa de ser uma 
realidade. A maior parte dos cidadãos idoneos, os mais 
interessados na manutenção da ordem e da liberdade, 
retraem-se, ou são excluidos de intervir directamente na 
escolha dos legisladores. D'aqui  a sua indifferença pelos 
mais vitaes interesses nacionaes; d'aqui a facilidade da 
cabala, da fraude e da violencia. 

Constituido o corpo eleitoral resumido, e por isso 
mais accessivel á corrupção, nenhuma opinião adversa 
póde romper as malhas da rêde que abraça o paiz até aos 
mais remotos lugarejos, a não ser por tolerancia ou 
concessão dos governos, vergonhosos para quem a 
aceita. Resulta ainda, a falta de confiança nos eleitoraes, 
considerados antes – representantes dos ministros – do 
que da nação. 

O apoio, que prestam, não fortifica os governos, – 
enfraquece-os. Por essa causa, as mudan-

ças de situações politicas, por mais rapidas e inesperadas 
que sejam, trazem sempre após si camaras unanimes, ou 
quasi unanimes, as quaes, assim constituidas, jamais 
podem servir de thermometro da opinião nacional. 

Tal é o resumo incompleto da historia de nossas 
eleições, que ameaçam destruir nossas livres instituições, 
mais pelo descredito em que vão caindo, do que pela 
violencia das paixões partidarias. 

Não pretende a commissão que a reforma do 
methodo actual das eleições acabe com todos os abusos, 
muitos dos quaes nascem de nossa educação politica e da 
impunidade, acoroçoada por aquelles que de semelhantes 
abusos se aproveitam, constituindo-se juizes em causa 
propria. Ha de, porém, minoral-os, alargando o circulo, 
hoje restricto, dos eleitores, interessando-os mais directa e 
efficazmente nos negocios publicos e difficultando assim a 
acção e influencia das autoridades nos comicios 
populares. O tempo, a imparcialidade, a energia dos 
governos, a diffusão da instrucção – corrigirão, quanto é 
possivel á fraqueza humana – vicios e abusos, que não 
podem acabar de uma vez – só por effeito de novas 
prescripções. 

 
III 

 
Estabelecidos, como fica, que a legislatura ordianria 

é competente para a realização da reforma, e que convem 
realizal-a, passa a commissão a considerar os pontos 
capitaes do projecto sujeito á deliberação do senado, e  a 
indicar as alterações feitas pela mesma commissão. 

 
Capacidade eleitoral 

 
A proposição da camara dos deputados não se 

limita ao que é propriamente eleitorado. Prescreve tambem 
regras, e altera as condições de capacidade para 
deputado. 

A commissão eliminou tudo quanto se refere á 
capacidade eleitoral para deputado, por ser evidentemente 
materia constitucional. 

A respeito do eleitor, a commissão não admittiu 
condição nova, prescindido da questão conveniencia. O 
principio cardeal, em que se fundou, é que só ha 
suppressão de 2º grau de eleição, subsistindo em tudo 
mais as condições expressas no capitulo 6º da 
Constituição. 

Partindo deste principio, escusado seria incluir 
disposição alguma relativa á capacidade eleitoral, si uma 
das condições exigidas pela Constituição não fosse – o 
gozo de uma renda liquida. 

Sendo mui dificil estatuir regras para a prova directa 
de possuir o cidadão essa renda, e quasi impossivel definir 
o que seja renda liquida, nem mesmo conhecer qual o 
pensamento do legislador constituinte, recorreu-se aos 
meios indirectos, indicados no projecto, meios 
semelhantes aos adoptados por outras nações, em que se 
exige um certo censo para adquirir-se o direito de voto. 

A commissão apenas tornou mais claras algumas 
disposições para poder abranger os cidadãos que, tendo 
pela Constituição direito de voto, serão excluidos no 
processo de prova adoptado pela camara dos deputados; 
e acrescentou um
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meio de prova de que não resultará abuso. Estas 
disposições que, a alguns têm parecido rigorosas e 
tendentes a privar do direito de voto grande numero de 
cidadãos, não excluem de voto grande numero de 
cidadãos, não excluem realmente nenhuma classe, a não 
ser a dos falsos votantes, que deturpam em geral as 
eleições. 

A prova não é difficil. Isentando o cidadão de 
despezas para obtenção de documentos comprobatorios 
de sua capacidade, a commissão facilitou-a; e, si na 
execução da lei surgir alguma lacuna, será de prompto 
remediada. E' preferivel este pequeno inconveniente á 
continuação do abuso que se procura coarctar. 

Como consequencia logica segue-se o 
 

Alistamento dos eleitores 
 
Conservar o antigo processo – seria conservar os 

mesmos abusos de inclusão e exclusão indevidas. 
Entregal-o aos partidos, interessados nesses abusos, já de 
alguma fórma passados em julgado, como licitos, pouco 
aproveitaria – apezar das novas regras. 

A commissão rejeitou a responsabilidade anonyma 
das juntas parochiaes, e confiou o processo á 
responsabilidade pessoal dos juizes de direito, com 
recurso para as relações. 

Desde que o cidadão não póde ser inscripto – como 
eleitor – senão a requerimento seu e em vista de prova 
documental, a decisão é antes de direito do que de facto. 
Offerece ella muito maior garantia de acerto, ainda que 
proferida por magistrado envolvido na politica, 
especialmente quando a má fé é severamente punida. 

Neste sentido, foram tambem substituidos os 
artigos do projecto relativo ás juntas parochiaes e 
municipaes. 

 
Elegibilidade 

 
Seguem-se os artigos sobre os elegiveis. Estes 

acham-se comprehendidos na Constituição, e por isso á 
commissão elimina-os, conservando o que é concernente 
ás incompatibildades, menos na parte em que estabelece 
incompatibilidades absolutas, que a commissão não 
admitte por contrarias á Constituição. As que ficam 
subsistindo são sufficientes para arredar do parlamento 
grande numero de funccionarios publicos, que não convem 
excluir de todo. 

 
Votação 

 
Organizado o corpo eleitoral, o modo por que deve 

funccionar, quando chamado a escolher seus 
representantes, exige a maior cautela para que a 
expressão do voto não seja mal influenciada, e menos 
falseada. 

Para um e outro caso – a composição da mesa – 
que tem de receber e apurar os votos, mereceu as mais 
sérias meditações da commissão. Aqui não se póde 
empregar o mesmo expediente do alistamento. 

Nessa impossibilidade, a commissão ateve-se 
quanto possivel ao principio da responsabilidade pessoal. 
Eliminou a eleição das mesas pelos eleitores, e preferiu 
confiar aos juizes de paz a attribuição de receber e apurar 
os votos, 

salvo quando fosse necessario fraccionar o districto em 
mais de uma circumscripção. Evitam-se assim 
complicações e disturbios muito communs nas 
organizações das mesas, e tornam-se impossiveis as 
duplicatas com as demais prevenções que a commissão 
additou. 

 
Apuração 

 
Neste ponto separou-se tambem a commissão do 

projecto. 
Entendeu não dever encarregar ás camaras 

municipaes, corporações meramente administrativas, da 
funcção politica da apuração dos votos. Confiou essa 
attribuição aos presidentes das mesas eleitoraes sob a 
presidencia de um juiz de direito. 

 
Districtos eleitoraes 

 
A creação de districtos eleitoraes em que se eleja 

um só deputado não é innovação. A lei n. 842, de 19 de 
Setembro de 1855 os decretou. Pró e contra foram 
proferidos notaveis discursos em ambas as camaras, 
reproduzidos e amplificados por occasião de ser essa lei 
modificada pela de n. 1082, de 18 de Agosto de 1860. 

Pensa a commissão que a experiencia do novo 
systema não foi sufficiente. Nem o nivel da illustração e 
independencia da camara temporaria desceu, nem 
afrouxaram-se os laços dos grandes partidos, que se 
constituem pelas idéas e não por interesses pessoaes. 

A unanimidade das deputações é um mal para as 
provincias e um embaraço para os governos – ainda do 
mesmo partido. 

A quem mais prejudica o districto é aos grandes 
eleitores das capitaes, que impõe ás provincias candidatos 
desconhecidos, sem influencia propria e até sem 
habilitações. A commissão não hesitou por isso em aceitar 
esta disposição. 

 
IV 

 
Para não se tornar prolixa, a commissão 

mencionará por alto algumas das mais importantes 
modificações que fez no projecto. 

Na parte em que trata da eleição dos senadores 
confere-se ao senado a faculdade de apurar as actas e 
organizar a lista triplice. 

Na da eleição dos membros das assembléas 
provinciaes e camaras municipaes adoptou-se o voto 
uninominal, exigindo domicilio na provincia, para que se 
possa ser eleito membro das ditas assembléas. 

As penalidades foram ampliadas a outras faltas que 
não se achavam prevenidas. 

Adoptadas as emendas, com as correcções que 
lhes fizer o senado, acredita a commissão de constituição 
que o novo systema eleitoral muito contribuirá para 
purificar nossas eleições dos vicios que as inquinam, 
dando-nos uma representação que mereça a confiança 
nacional. 

Sala das commissões em 27 de Setembro de 1880. 
– Barão de Cotegipe. – Conde de Baependy. – Fausto de 
Aguiar. 

 



Proposta do poder executivo sobre reforma 
eleitoral. 

Projecto substitutivo, approvado pela camara dos 
deputados, á proposta do governo sobre reforma eleitoral. 

 
De ordem de Sua Magestade o Imperador venho 

submetter á vossa consideração a seguinte proposta: 
 

Art. 1º 
 
As nomeações dos senadores, dos deputados á 

assembléa geral, dos membros das assembléas legislativas 
provinciaes, dos vereadores e juizes de paz e de qualquer 
outra autoridade electiva nacional ou local serão feitas por 
eleição directas, nas quaes tomarão parte todos os cidadão, 
considerados eleitores em virtude da presente lei. 

 
 
 
 

 
Dos eleitores 

 
Art. 2º 

 
E' eleitor todo o cidadão brazileiro, nato ou 

naturalisado, catholico ou acatholico, ingenuo ou liberto, 
comprehendido nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 6º da 
Constituição de Imperio, estando no gozo de direitos 
politicos, dadas as seguintes condições: 

 
 
 
§ 1º Ser maior de 21 annos, com exercicio effectivo 

de direitos civis; 
§ 2º Perceber por bens immoveis, commercio, 

industria, eu prego, titulo de divida publica, acções de 
bancos e companhias legalmente autorizados, renda annual 
não inferior a 200$; ou achar-se emprehendido nos §§ 1º, 
2º, 3º e 4º do art. 4º desta lei. 

 
A assembléa geral decreta: 
 
 

Art. 1º 
 
As nomeações dos senadores e deputados para a 

assembléa geral, membros das assembléas legislativas 
provinciaes, vereadores, juizes de paz e qualquer outra 
autoridade electiva, nacional ou local, serão feitas por 
eleições directas, nas quaes tomarão parte todos os 
cidadãos alistados eleitores, de conformidade com a 
presente lei. 

A eleição do Regente do Imperio continúa a ser feita 
na fórma do Acto Addicional á Constituição politica pelos 
eleitores de que trata a presente lei. 

 
Dos eleitores 

 
Art. 2º 

 
E' eleitor todo o cidadão brazileiro, nato ou 

naturalisado, ingenuo ou liberto, qualquer que seja sua 
religião, comprehendidos nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 6º 
da Constituição do Imperio, dadas as seguintes condições: 

 
 
 
 
§ 1º Ser maior de 21 annos, com exercicio effectivo 

dos direitos civis. 
§ 2º Estar no gozo de seus direitos politicos. 
§ 3º Perceber, por bens immoveis, commercio, 

industria, emprego, titulos de divida publica acções de 
bancos e companhias legalmente autorizadas, deposito nas 
caixas economicas do governo ou por elle autorizadas, 
renda annual não inferior a 200$; ou achar-se 
emprehendido nas disposições do § 5º do art. 3º desta lei. 
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Art. 3º 
 
A prova da renda, de que trata a artigo anterior, 
ha: 
§ 1º Quanto á renda proveniente de immoveis: 
N. 1. Si o immovel se acha na demarcação da 

a urbana, por certidão da repartição fiscal de 
o immovel averbado com o valor locativo não 
r a 200$000; 
 
N. 2. Si o immovel não se acha na demarcação 

cima urbana: 
Occupado pelo proprio dono, pela computação 
da á razão de 6% sobre a importancia do capital 

immovel represente, verificada pelo titulo de 
ição, por compra, troca, doação ou herança, ou 

entença judicial reconhecendo a propriedade ou 
 
Não occupado pelo proprio dono, pela exhibição 

ontrato lançado em livro de notas, com a 
ação do preço do aluguel ou arrendamento do 

vel, conforme o n. 1; 
 
§ 2º Quanto á renda proveniente de industria ou 
ão: 
N. 1. Com certidão de se estar inscripto o 
o do commercio, como negociante, corretor, 

e de leilões, guarda-livros, primeiro caixeiro de 
commercial, capitão de navio, piloto de carta, 
strador de fabrica. 
N. 2. Com certidão, passada por uma repartição 
de possuir-se fabrica, official ou estabelecimento 
ercial ou industrial, pagando contribuição 
pondente á renda legal. 
N. 3. Com certidão ou talão de pagamento de 

to de industria ou profissões por qualquer titulo, 
portancia não inferior a 24$ no municipio da côrte, 
dentro das cidades e a 6$ nos demais logares do 
o. 

Art. 3º 
 
A prova da renda, de que trata o artigo anterior, 

far-se-ha: 
§ 1º Quanto á renda proveniente de immoveis: 
 
I – Si o immovel se achar na demarcação da 

decima urbana, por certidão da repartição fiscal de 
estar o immovel averbado em valor locativo não inferior 
a 200$. 

II – Si o immovel não se achar na demarcação 
da decima urbana: 

Occupado pelo proprio dono, – pela computação 
da renda á razão de 6% sobre a importancia do capital 
que o immovel represente, verificada pelo titulo de 
acquisição, por compra, troca, doação ou herança, ou 
por sentença judicial reconhecendo a propriedade ou 
posse; 

Não occupado pelo proprio dono – pela 
exhibição do contrato lançado em livro de notas, com a 
declaração do preço do aluguel ou arrendamento do 
immovel, conforme o n. 1. 

 
§ 2º Quanto á renda proveniente de industria ou 

profissão: 
I. – Com certidão de se estar inscripto mais de 

um anno antes no registro do commercio, como 
negociante, corretor, agente de leilões, guarda-livros, 
primeiro caixeiro de casa commercial, capitão de navio, 
piloto de carta, administrador de fabrica; 

II. – Com certidão, passada por uma repartição 
fiscal, de possuir-se fabrica, officina ou 
estabelecimento commercial ou industria, pagando 
contribuição annual correspondente á renda legal; 

III. – Com certidão ou talão de pagamento de 
imposto de industria e profissão, ou de qualquer outro 
baseado no valor locativo de immovel urbano ou rural, 
em importancia annual não inferior a 24$ no municipio 
da côrte, a 12$ dentro das cidades e a 6$ nos demais 
logares do Imperio. 

Art. 3º
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Proposta do poder executivo sobre reforma eleitoral. 
Projecto substitutivo, approvado pela camara dos 
deputados, á proposta do governo sobre reforma 
eleitoral. 

 
Consideram-se tambem como imposto de profissão 

ou industria as taxas tanto geraes, como provinciaes, 
sobre os engenhos de assucar, de aguardente, de 
mineração, de serraria e sobre quaesquer productos, 
ruraes ou industriaes, e as taxas de exportação de 
productos agricolas, quer sejam pagas pelo proprietario, 
quer pelo arrendatario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3º Quanto á renda proveniente de emprego, com 

certidão do thesouro e thesourarias de fazenda geraes e 
provinciaes ou das camaras municipaes em relação ao 
seus funccionarios, que demonstre perceber o cidadão, 
como empregado civil ou como official do exercito, 

 
Consideram-se tambem como imposto de 

industria e profissão as taxas annuas, geraes, 
provinciaes e municipaes, sobre fazendas de 
criação de gado, engenhos de assucar, de 
aguardente, de mineração, de serraria, de café, de 
herva-mate, e sobre estabelecimentos ou fabricas 
destinadas ao cultivo ou preparo de outros 
productos agricolas ou industriaes, na importancia 
annual de 24$, no municipio da côrte, 12$ nas 
outras cidades e 6$ nos mais logares do Imperio. 

Os impostos a que se refere esta disposição 
só conferem a capacidade eleitoral, havendo sido 
pagos pelo menos um anno antes do alistamento. 

Não servirão para prova da renda quaesquer 
outros impostos que não se achem mencionados 
nesta lei. 

conse

de ba
ou in
exerce
empre

propri
ser o 
anno, 

se-ha 
individ

sua di

 



Vencimentos annuaes não 
inferiores a 200$, com direito á 
aposentação ou reforma. 

A mesma prova prevalece 
para os empregados aposentados 
ou officiaes reformados do 
exercito. 

 
§ 4º. Quando á renda 

proveniente de titulos da divida 
publica geral, provincial ou 
municipal, por certidão authentica 
de possuir o cidadão no proprio 
nome ou, si fôr casado, no da 
mulher, e seis mezes antes do 
alistamento, titulos de valor 
nominal superior a 3:400$000. 

 
§ 5º. Quanto á renda 

proveniente de acções de bancos 
e companhias, legalmente 
autorizados, por certidão 
authentica de possuir o cidadão 
esses titulos no valor nominal de 
3:400$, seis mezes antes do 
alistamento, no proprio nome ou 
no da mulher, si fôr casado. 

 
 

Art. 4º. 
 
 
São considerados como 

tendo a renda legal, independente 
destas provas: 

§ 1º. Os habilitados com 
diploma scientificos ou litterarios 
de qualquer faculdade, academia, 
escola ou instituto nacional ou 
estrangeiro legalmente 
authenticados. 

O titulo comprobatorio será 
o proprio diploma ou documento 
que o suppra. 

§ 2º. O clerigo de ordens 
sacras. 

§ 3º. Os que exerçam o 
magisterio publico ou particular, 
ou dirijam casas de educação e 
ensino. 

 
 
 
Servirá de prova para este 

fim – certidão passada pelo 
inspector ou director de 
instrucção publica na côrte ou nas 
provincias. 

§ 4º. Os capitães de navios 
mercantes ou pilotos que tiverem 
carta de exame, os quaes 
deverão fazer prova, exhibindo os 
respectivos titulos. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 3º. Quanto á renda 

proveniente de titulos de divida 
publica geral ou provincial – por 
certidão authentica de possuir o 
cidadão no proprio nome ou, si fôr 
casado, no da mulher, um anno 
antes do alistamento, titulos que 
produzam annualmente quantia não 
inferior á renda exigida. 

 
§ 4º. Quanto á renda 

proveniente de acções de bancos e 
companhias, legalmente 
autorizadas, e deposito em caixas 
economicas do governo ou por elle 
autirizadas, por certidão authentica 
de possuir o cidadão, um anno 
antes do alistamento, no proprio 
nome ou no da mulher, si fôr 
casado, titulos que produzam 
quantia não inferior á mencionada 
renda annual. 

 
 
§ 5º. São considerados como 

tendo a renda legal, 
independentemente dessas provas: 

I.– Os habilitados com 
diploma scientificos ou litterarios de 
qualquer faculdade, academia, 
escola ou instituto nacional ou 
estrangeiro, legalmente verificados. 

O titulo comprobatotio será o 
proprio diploma ou documento que 
o suppra. 

II.– Os clerigos de ordens 
sacras. 

III.– Os que desde mais de 
um anno antes exercerem o 
magisterio publico ou particular, ou 
dirigem casas de educação e 
ensino. 

 
 
 
Servirá de prova para este 

fim certidão passada pelo inspector 
ou director de instrucção publica na 
côrte ou nas provincias. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 3º. (O do projecto 

substituitivo). 
Antes das palavras – um 

anno – acrescente-se a palavra – 
desde. 

 
 
 
 
 
§ 4º. (O do projecto 

substitutivo). 
Antes das palavras um 

anno, acrescente-se a palavra – 
desde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4º. (O § 5º. do projecto 
substitutivo). Em vez de dizer-se 
dessas provas, diga-se – de 
prova. 

I. Em vez da palavra 
verificados, diga-se – 
reconhecidos. 

 
 
Depois da palavra 

documento, acrescente-se – 
authentico. 

 
III. (Substitutivo). Os que 

desde mais de um annos antes do 
alistamento dirigirem casas de 
educação ou ensino, ou 
exercerem o magisterio publico, 
ou leccionarem em escolas ou 
collegios particulares, que sejam 
frequentados por 20 ou mais 
alumnos. 

Servirá de prova, etx. 
(Como está na proposta e no 
projecto substitutivo). 

 
Supprima-se o § 4º. Do art. 

4º. da proposta, por estar incluida 
a sua disposição no § 2º. Do art. 
3º. do projecto substitutivo. 
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Proposta do poder executivo 

sobre reforma eleitoral 

Projecto substitutivo, approvado 
pela camara dos deputados, á 

proposta do governo sobre reforma 
eleitoral. 

 
Emendas da commissão de 

constituição do senado. 
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 IV.– Os senadores e os que 
forem ou em qualquer tempo 
tiverem sido deputados e juizes de 
paz de numero. 

 
 
 
 
V.– Os agentes do corpo 

diplomatico ou consular. 
VI.– Os officios do exercito, 

da armada e dos corpos policiaes, 
comprehendidos os activos e da 
reserva, reformados e honorarios. 

VII.– Os funccionarios 
publicos geraes, provinciaes ou 
municipaes que tiverem 
vencimentos superiores a 200$, 
com direito á aposentação. 

 
 
VIII.– Os serventuarios 

providos vitaliciamente em officio de 
justiça, cuja lotação não fòr inferior 
a 200$ annuaes. 

VI. (Substitutivo). Os 
ministros e os conselheiros de 
estado, os senadores, os 
deputados á assembléa geral, os 
membros das assembléas 
legislativas provinciaes, os 
vereadores effectivos e os juizes 
de paz de numero. 

V. Em vez da palavra – 
agentes, diga-se – empregados. 

VI. Depois da palavra – 
honorarios,  acrescente-se –  com 
soldo. 

 
VII. (Substitutivo). Os 

empregado publicos geraes, 
provinciaes ou municipaes, que 
tiverem titulo de nomeação 
effectiva e ordenada ou 
porcentagem superiores a 200$ 
annuaes. 

VIII. (O do projecto 
substitutivo). 

 
 
 
Art. 5º. (Additivo). O 

cidadão que não puder provar a 
renda legal por algum dos meios 
determinados nos artigos 
precedentes, será admittido a 
fazel-o pelo valor locativo do 
predio, ou dos predios em que 
houver residido, desde um anno 
antes pelo menos, com economia 
propria, sendo o valor locativo 
annual por elle pago de 600$ na 
cidade do Rio de Janeiro; de 400$ 
nas cidades da Bahia, Recife, S. 
Luiz do Maranhão, Belém do 
Pará, Nictheroy, S. Paulo e Porto-
Alegre; de 300$ nas outras 
capitaes e nas cidades maritimas; 
de 200$ nas demais cidades; de 
100$ nas villas e outras 
povoações. 

§ 1º. (Additivo). A prova 
será dada em processo summario 
perante o juiz de direito da 
comarca, que julgará por 
sentença, á vista do recibo do 
aluguem do predio e de certidão 
da competente repartição fiscal 
sobre o valor locativo deste. A 
sentença será proferida no prazo 
de 15 dias, ouvido o promotor 
publico, que responder 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alistamento 
 

Art. 5º. 
 
O processo da lei n. 2675 

de 20 de Outubro de 1875 
vigorará para o primeiro 
alistamento dos eleitores na 
execução desta lei, em tudo que 
não fôr expressamente 
revogado ou contrario ás suas 
disposições. 

 
Art. 6º. 

 
O alistamento preparado 

pelas juntas parochiaes, 
constituidas  segundo a citada 
lei de 20 de Outubro de 1875, 
será apurado pelas juntas 
municipaes compostas do juiz 
municipal, como presidente, do 
vereador mais votado e do 
primeiro juiz de paz do districto 
da matriz. 

Nos municipios onde não 
houver juiz municipal servirá o 
1º. supplente, e nas comarcas 
especiaes o 1º. Juiz substituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alistamento 
 

Art. 4º. 
 
O primeiro alistamento 

dos eleitores será preparado em 
cada parochia pelas juntas 
parochiaes, organizadas 
segundo a lei n. 2675 de 20 de 
Outubro de 1875, regulando o 
processo da mesma lei em tudo 
quanto não fôr pela presente lei 
revogado. 

Nenhum processo 
comprehenderá mais de um 
cidadão, e nelle não haverá 
pagamento de sello, nem de 
custas, excepto as dos 
escrivães, que serão cobrados 
pela metade. 

§ 2º. (Additivo). A 
sentença do juiz de direito será 
fundamentada, e della haverá 
recurso voluntario para a relação 
do districto, interposto dentro do 
prazo de 10 dias pelo proprio 
interessado, ou por seu 
procurador especial, no caso de 
exclusão; e por qualquer eleitor 
da parochia ou districto, no caso 
de admissão. 

§ 3º. (Additivo). As 
certidões e outros documentos 
exigidos para o alistamento dos 
eleitores são isentos de sello e 
de quaesquer outros direitos. 

 
Do alistamento dos eleitores 

 
Art. 6º. (Substitutivo dos 

arts. 5.º e 6.º da proposta e 4.º 
do projecto substitutivo.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
O alistamento dos 

eleitores será preparado em 
cada termo, pelo respectivo juiz 
municipal e definitivamente 
organizado por comarcas pelos 
juizes de direito destas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1.º (Additivo.) 
Na côrte o ministro do 

imperio, e nas provincias os 
presidentes, marcarão dia para 
começo dos trabalhos do 
primeiro alistamento que se fizer 
em virtude desta lei. 
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  § 2.º (Additivo.) 
Nas comarcas especiaes, 

tanto o preparo como a 
organização definitiva do 
alistamento serão feitos pelos 
juizes de direito, cada um no 
respectivo districto criminal, 
competindo ao do 1.º o registro do 
alistamento geral dos eleitores de 
toda a comarca, pelo modo 
estabelecido nos §§ 8.º a 11 deste 
artigo. 

Para este fim ser-lhe-hão 
remettidos pelos outros juizes os 
alistamentos parciaes, que 
tiverem organizado. 

§ 3.º (Additivo.) 
nenhum cidadão será 

incluido no alistamento dos 
eleitores sem o ter requerido por 
escripto e com assignatura sua ou 
de especial procurador, provando 
o seu direito com os documentos 
exigidos nos arts. 3.º, 4.º, 5.º e 
outros desta lei. 

Em cada requerimento não 
poderá figurar mais que um 
cidadão. 

§ 4.º (Additivo.) 
Os requerimentos de que 

trata o paragrapho antecedente 
serão entregues aos juizes 
municipaes, no prazo de 30 dias, 
contados da data do edital em que 
estes deverão convidar para tal 
fim os cidadãos dos seus 
municipios. 

§ 5.º (Additivo.) 
Estes mesmos juizes, no  

prazo de 10 dias, exigirão por 
despachos lançados naquelles 
requerimentos, e que serão 
publicados por edital, a 
apresentação dos documentos 
legaes que não tiverem sido 
juntos, sendo concedido par essa 
apresentação o prazo de 20 dias. 

§ 6.º (Additivo.) Findo este 
ultimo prazo, os juizes municipaes 
enviarão aos juizes de direito da 
comarca, dentro do de 20 dias, 
todos os requerimentos recebidos 
e respectivos documentos, 
acompanhados de duas relações, 
que organizarão por municipios, 
parochias e districtos de 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1.º O primeiro alistamento, assim 
preparado pelas juntas parochiaes, será apurado 
pelas juntas municipaes compostas do juiz 
municipal, como presidente, do vereador mais 
votado e do primeiro juiz de paz do districto da 
matriz. 

Nos municipios onde não houve juiz 
municipal, servirá o 1.º supplente, e nas comarcas 
especiaes, o substituto do juiz de direito ou da 1.ª 
vara civel, si houver mais de uma. 

paz, sendo collocados os nomes por ordem 
alphabetica em cada quarteirão. 

Em uma destas relações se conterão os 
nomes dos cidadãos que houverem exhibido 
todos os documentos legaes, em devida forma, e 
na outra se mencionarão os nomes daquelles, 
cujos requerimentos não se acharem 
completamente instituido ou forem acompanhados 
de documentos defeituosos, declarando-se as 
faltas ou defeitos. Em ambas as relações farão os 
juizes municipaes as observações que lhes 
parecerem convenientes para esclarecimento dos 
juizes de direito. 

§ 7.º (Additivo.) 
Os juizes de direito, dentro do prazo de 45 

dias, contados do em que tiverem recebido os 
requerimentos preparados pelos juizes 
municipaes e as respectivas relações, julgarão 
provado, ou não, o direito de cada cidadão de ser 
reconhecido eleitor, por despachos 
fundamentados, proferidos nos proprios 
requerimentos; e de conformidade com estes 
despachos organizarão o alistamento geral e 
definitivo dos eleitores por comarcas, municipios, 
parochias, districto de paz e quarteirões, podendo 
para esse fim exigir de quaesquer autoridade ou 
empregados publicos as informações de que 
necessitarem. 

Nos 10 primeiros dias do dito prazo será 
permittido aos cidadãos apresentar aos juizes de 
direito, para serem juntos aos seus 
requerimentos, os documentos outros que melhor 
provem o seu direito, quando não tenham podido 
fazel-o perante estes em tempo proprio, devendo 
ser informados pelos respectivos juizes 
municipaes os requerimentos, que 
acompanharem esses documentos. 

§ 8.º (Substitutivo dos §§ 1.º da proposta, 
1.º e 2.º do projecto substitutivo.) 

No prazo de 20 dias em seguimento do 
estabelecido no paragrapho antecedente, os 
juizes de direito farão extrahir cópias do 
alistamento geral da comarca, das quaes 
remetterão – uma ao ministro do imperio, na 
côrte, ou nas provincias ao presidente, e outra ou 
outras ao tabellião ou tabelliões a quem competir 
fazer o registro do 
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§ 1.º Apurado 
definitivamente o alistamento, as 
juntas municipaes farão exthair 
immediatamente tres cópias do 
mesmo, das quaes serão 
enviadas, duas ao juiz de direito 
e a terceira ao ministro do 
imperio na côrte, e aos 
presidentes nas provincias. 

Terão igual destino as 
cópias das listas 
supplementares, organizou á 
vista dos recursos attendidos. 

 
§ 2.º Além da lista geral, 

as juntas municipaes 
organizarão em cada parochia 
uma lista especial de cincoente 
eleitores mais idosos, pela 
ordem das idades. 

§ 3.º O juiz de direito, 
apenas receber as cópias do 
alistamento, depois de examinar 
a sua authenticidade e rubrical-
as folha por folha, remetterá 
uma ao presidente da comarca 
municipal e outra ao tabellião, na 
fórma e para o fim que vai 
adiante declarado. 

No caso de não estarem 
authenticadas as cópias, o juiz 
de direito as devolverá ás juntas, 
afim de que voltem na devida 
fórma. 

§ 4.º Haverá dous 
registros dos eleitores: um na 
camara designado, na côrte pelo 
ministro do imperio e nas 
provincias pelos presidentes. 

Nas cidades ou villas que 
tiverem um só tabellião será este 
o encarregado do registro. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 5.º O registro da camara 

municipal ficará a cargo do 
secretario em tantos livros 
quantas forem as parochias; e o 
do tabellião em um grande livro 
para os eleitores de todas as 
parochias do municipio. 

§ 2.º Apurado 
definitivamente o alistamento, as 
juntas municipaes farão extrahir 
immediatamente tres cópias 
delle, das quaes serão enviadas, 
duas ao juiz de direito, e a 
terceira ao ministro do imperio 
na côrte, e aos presidentes nas 
provincias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3.º O juiz de direito, 

apenas receber as cópias do 
alistamento, depois de examinar 
a sua authenticidade, e rubrical-
as folha por folha, remetterá 
uma ao presidente da camara 
municipal, outra ao tabellião, na 
fórma e par o fim que vai adiante 
declarado. 

No caso de não estarem 
authenticadas as cópias, o juiz 
de direito as devolverá ás juntas, 
afim de que voltem na devida 
fórma. 

§ 4.º Haverá dous 
registros dos eleitores: um na 
camara municipal, outro no 
cartorio de um tabellião 
designado, na côrte, pelo 
ministro do imperio, e nas 
provincias pelos presidentes. 

Nas cidades ou villas que 
tiverem um só tabellião será este 
o encarregado do registro. 

 
 
 
 
 
§ 5.º O registro da camara 

municipal ficará a cargo do 
secretario em tantos livros 
quantas forem as parochias, e o 
do tabellião em um grande livro 
para os eleitores de todas as 
parochias do municipio. 

mesmo alistamento. Além 
destes, farão tambem extrahir 
cópias parciaes do alistamento, 
contendo cada uma o relativo a 
cada municipio da comarca, as 
quaes remetterão aos 
respectivos juizes municipaes, 
que as publicarão por edital logo 
que a receberem, e as farão 
registrar pelo tabellião ou 
tabelliães do municipio, quando 
este não fôr a da cabeça da 
comarca. 

Em falta absoluta de 
tabellião será feito este serviço 
pelo escrivão ou escrivães de 
paz, que o juiz competente 
designar. 

 
Supprima-se o § 2.º da 

proposta. 
 
 
 
 
 
Supprimam-se os §§ 3.º 

da proposta e 3.º do projecto 
substitutivo. 

 
 
 
 
 
§ 9.º (Substitutivo dos §§ 

4.º da proposta e 5.º do projecto 
substitutivo.) 

Si houver mais de um 
tabellião na cabeça da comarca 
ou no municipio, o juiz de direito 
ou o municipal poderá fazer o 
registro por dous ou mais, 
quando julgar conveniente esta 
divisão do trabalho á vista do 
numero das parochias ou dos 
districtos de paz, designados 
quaes os municipios, parochias 
ou districtos de paz que ficarão a 
cargo de cada um. 

§ 10. (Substitutivo dos §§ 
5.º da proposta e 5.º do projecto 
substitutivo.) 

O registro será feito em 
livro fornecido pela respectiva 
camara municipal, aberto e 
encerrado pelo juiz de direito ou 
pelo juiz municipal, os 

 



Os livros do registro 
eleitoral serão abertos, 
numerados, rubricados e 
encerrados pelo juiz de direito. 

§ 6º O registro eleitoral 
ficará concluido dentro de vinte 
dias contados da data em que 
tiver sido entregue a cópia do 
alistamento, certificada pelo 
agente do correio ou pelo official 
de justiça. 

 
 
§ 7º Além dos livros a que 

se refere o § 5º, haverá um de 
talões impressos, nos quaes os 
secretario da camara municipal 
lavrará as certidões do registro, 
consignando nos claros nome, 
idade, filiação, estado, profissão 
ou tenda de cada eleitor; sendo 
estas certidões authenticadas 
pelo tabelião encarregado do 
registro, ou, em seus 
impedimento, reconhecido pelo 
juiz do direito, authenticadas pelo 
referido secretario. 

E’ titulo de eleitor a 
certidão extrahida do dito livro. 

§ 8º Concluido o registro, 
as cópias do alistamento serão 
archivadas na camara municipal. 

Os titulos de eleitor serão 
extrahidos no prazo improrogavel 
de quinze dias, contados daquelle 
em que se tiver concluido o 
registro; findo este prazo, serão 
os ditos titulos entregues aos 
juizes de paz em exercicio, os 
quaes deverão distribuil-os, 
depois de mandar affixar editaes, 
convidando os eleitores a 
recebel-os em logar annunciado, 
trinta dias depois do designado 
para a entrega dos titulos; os que 
não tiverem sido procurados, 
serão recolhidos á camara 
municipal, afim de serem 
entregues á medida que forem 
exigidos. 

§ 9º Os titulos serão 
recebidos pelos proprios donos, 
os quaes deverão assignal-os á 
margem perante o juiz de paz ou 
secretario da camara, quando a 
entrega fôr feita por este 
funccionario; devendo outrosim 
deixar em livro especial recibo 
lavrado e firmado de seu proprio 
punho. 

Os livros do registro 
eleitoral serão abertos, 
numerados, rubricados e 
encerrados pelo juiz de direito. 

§ 6º O registro eleitoral 
ficará concluido dentro de trinta 
dias, contados da data em que 
tiver sido entregue a cópia do 
alistamento, certificada pelo 
agente do correio ou pelo official 
de justiça. 

 
 
§ 7º Alem dos livros a que 

se refere o § 4º, haverá um de 
talões impressos, no qual os 
secretario da camara municipal 
lavrará as certidões de registro, 
consignando nos claros o nome, 
idade, filiação, estado, profissão 
ou renda de cada eleitor, sendo 
estas certidões authenticadas 
pelo tabelião encarregado do 
registro, ou, em seu impedimento 
reconhecido pelo juiz de direito, 
autenticadas pelo referido 
secretario. 

E’ titulo de eleitor a 
certidão extrahida do dito livro. 

§ 8º Concluido o registro, 
as cópias do alistamento serão 
archivadas na camara municipal. 

Os titulos de eleitor serão 
extrahidos no prazo improrogavel 
de trinta dias, contados daquelle 
em que se tiver concluido o 
registro. Findo este prazo, serão 
os ditos titulos entregues aos 
juizes de paz em exercicio, os 
quaes deverão distribuil-os, 
depois de mandar affixar editaes 
convidando os leitores a recebel-
os em logar annunciado. Trinta 
dias depois do designado para a 
entrega dos titulos, os que não 
tiverem sido procurados, serão 
recolhidos á camara municipal, 
afim de ser entregues á medida 
que forem exigidos. 

§ 9º Os titulos serão 
recebidos pelos proprios donos, 
os quaes deverão assignal-os á 
margem, perante o juiz de paz, 
ou perante o secretario da 
camara, quando a entrega fôr 
feita por este funccionario, 
devendo outrosim deixar, em livro 
especial, recibo lavrado de seu 
proprio punho 

Quase tambem 
numeração e rubricarão as folhas 
do mesmo livro. 

§ 11. (Substitutivo dos §§ 
6º da proposta e 6º do projecto 
substitutivo.) 
O registro ficará concluido no 
prazo de 40 dias, contados do em 
que o respectivo tabellião houver 
recebido a cópia do alistamento. 
Esta cópia será devolvida ao juiz 
competente com declaração da 
data do registro. 

O trabalho do registro terá 
preferencia a qualquer outro. 

§ 12. (Substitutivo dos §§ 
7º e 8º da proposta e 7º e 8º do 
projecto substitutivo.) 

Os titulos de eleitor, 
extrahidos de livros de talões 
impressos, serão assignados 
pelos juizes de direito, que 
tiverem feito o alistamento. 

Estes titulos conterão, 
além da indicação da provincia, 
comarca, municipio, parochia 
districto de paz e quarteirão, o 
nome, idade, filiação, estado, 
profissão, domicilio e renda do 
eleitor, salvas as excepções do 
art. 4º, a circumstancia de saber, 
ou não, ler e escrever, e o 
numero e data do alistamento. 

Os mesmos titulos serão 
axtrahidos e remettidos aos juizes 
municipaes dentro do prazo de 30 
dias, contados do em que se tiver 
concluido o alistamento geral. 

Quarenta e oito horas 
depois de terem recebido os 
titulos, os juizes municipaes 
convidarão por edital os eleitores 
comprehendidos nos 
alistamentos dos respectivos 
municipios, para os irem receber 
dentro de 40 dias nos logares, 
que para este fim desiguarem, 
desde as 10 horas da manhã até 
ás 4 da tarde. 

Nas comarcas especiaes a 
entrega dos titulos será feita 
pelos juizes de direito, que 
tiverem organizado o alistamento.

§ 13 (Substitutivo dos §§ 
9º da proposta e 9º do projecto 
substitutivo.) 

Os titulos serão entregues 
aos proprios eleitores, os quaes 
os assignarão á margem perante 
o juiz municipal, ou de direito; e 
em livro especial passarão recibo 
com sua assignatura, sendo 
admittido a assignar pelo eleitor, 
que não 
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 souber ou não puder escrever, outro 
por elle indicado. 

§ 14 (Additivo.) 
Os titulos dos eleitores, que 

os não tiverem procurado dentro do 
prazo designado para sua entrega, 
serão remettidos pelos juiz 
competente ao tabellião, que houver 
feito o registro do respectivo 
alistamento, o qual os conservará 
sob sua guarda afim de entregal-os 
quando forem solicitados pelos 
proprios eleitores, satisfeita por estes 
a exigencia do paragrapho 
antecedente, sendo assignados o 
titulo e recibo deste perante o 
mesmo tabellião. 

§ 15 (Additivo). 
Quando o juiz municipal, ou 

de direito, recusar ou demorar por 
qualquer motivo a entrega do titulo, 
poderá o proprio eleitor, por simples 
requerimento, recorrer do juiz 
municipal para o juiz de direito e 
deste para o presidente da relação 
do districto. 

Neste caso o juiz de direito, 
ou o presidente da relação, mandará 
por despacho, dentro de 24 horas, 
que o juiz recorrida responda; o que 
este deverá fazer dentro de igual 
prazo contado da hora em que 
houver recebido o requerimento, e 
que será certificada pelo agente do 
correiro ou pelo official de justiça 
encarregado da entrega. 

O recurso será decidido 
dentro do prazo de 5 dias contados 
do recebimento da resposta do juiz 
recorrido; ou da data em que deveria 
ter sido dada. 

No caso de recusa ou demora 
na entrega de titulo pelo tabelião, 
que o tiver sob sua guarda, haverá 
recurso, pelo modo acima 
estabelecido, para o juiz de direito, 
na cabeça da comarca, e fóra desta, 
para o respectivo juiz municipal. 

§ 16 (Additivo). 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 7ª 
 
 
A junta municipal se reunirá 

annualmente na primeira dominga de 
Novembro, afim de verificar as 
alterações do alistamento por morte 
ou mudança de domicilio. No caso 
de mudança de parochia, basta a 
apresentação do titulo do eleitor 
mudado, para que a junta o inclua no 
alistamento, uma vez provada a 
mudança.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10. A recisão do alistamento 

eleitoral será feita annualmente. Os 
eleitores de parochia incluidos no 
alistamento serão convocados pelo 
primeiro juiz de paz na primeira 
dominga de Agosto, afim de 
elegerem as juntas parochiaes no dia 
anterior ao de sua reunião. 

§ 11. As juntas parochiaes 
reunir-se-hão annualmente na 
primeira dominga de Setembro, afim 
de verificar as alterações do 
alistamento por morte ou mudança 
de domicilio, e incluir no mesmo 
alistamento todos os que requererem 
e provarem ter adquirido as 
qualidades de eleitor pela presente 
lei. No caso de mudança de parochia 
basta a apresentação do titulo do 
eleitor mudado, para que a junta o 
inclua no alistamento, uma vez 
provada a mudança. 

A junta municipal deverá 
reunir-se annualmente na primeira 
dominga de Novembro, afim de 
apurar e organizar o alistamento dos 
eleitores, apreciando como de justiça 
as modificações feitas pelas 
respectivas juntas parochiaes. 

 

No caso de perda do titulo 
poderá o eleitor requerer ao 
competente juiz de direito novo titulo, 
á vista de justificação daquella perda 
com citação do promotor publico e 
de certidão do seu alistamento. 

O despacho será proferido no 
prazo de 48 horas; e, si fór negativo, 
haverá recurso para o presidente da 
relação do districto. 

No novo titulo e no respectivo 
talão se fará declaração da 
circumstancia de ser segunda via e 
de motivo pelo qual foi passada. 

Do mesmo modo se 
procederá quando se passar novo 
titulo no caso de verificar-se erro no 
primeiro. 

Art. 7º (Substitutivo do art. 7º 
da proposta e dos §§ 10 e 11 do art. 
4º do projecto substitutivo.) 

No primeiro dia util do mez de 
Setembro de 1882, e, de então em 
diante, todos os annos em igual dia, 
se procederá á revisão do 
alistamento geral dos eleitores, em 
todo o Imperio, sómente para os 
seguintes fins: 

I. (Additivo). De serem 
eliminados os eleitores que tiverem 
fallecido, ou mudado de domicilio 
para fóra da comarca, e os que, nos 
termos dos arts. 7º e 8º da 
Constituição, houverem perdido os 
direitos de cidadão brazileiro ou não 
estiverem no gozo de seus direitos 
politicos; 

II. (Additivo). De serem 
incluidos no dito alistamento os 
cidadãos que requererem e 
provarem ter adquirido as qualidades 
de eleitor, de conformidade com esta 
lei, e souberem ler e escrever. 

§ 1º (Additivo). O eleitor 
eliminado do alistamento de uma 
comarca, por ter mudado para outra 
seu domicilio, será incluido no 
alistamento desta, bastando para 
este fim que perante o juiz de direito 
da ultima comarca prove o novo 
domicilio e exhiba seu titulo de eleitor 
com 
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§ 1º As alterações que se 

observarem serão publicadas pela 
imprensa, onde a houver, ou por 
editaes affixados em logares 
publicos. 

 
§ 2º Decorridos trinta dias 

contados da publicação, a junta 
municipal se reunirá nova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12. As alterações que se 

derem, serão publicadas pela 
imprensa, onde a houver, ou por 
editaes affixados em logares 
publicos. 

 
§ 13. Decorridos trinta dias, 

contados da publicação, a junta 
municipal reunir-se-ha nova- 

 

a declaração da mudança, nelle 
posta pelo juiz de direito respectivo, 
ou falta deste titulo, certidão da sua 
eliminação, por aquelle motivo, do 
alistamento em que se achava o seu 
nome. 

§ 2º (Additivo). Si a mudança 
de domicilio fôr para parochia, 
districto de paz ou secção, 
comprehendidos na mesma 
comarca, o juiz de direito desta, 
requerendo o eleitor, fará no 
alistamento as necessarias 
declarações. 

§ 3º (Additivo). A eliminação 
do eleitor terá logar sómente nos 
seguintes casos: de morte, á vista da 
certidão de obito; de mudança do 
domicilio para fóra da comarca, em 
virtude de requerimento do proprio 
eleitor, ou de informações da 
competente autoridade precedendo 
annuncio por edital affixado com 
antecedencia de 30 dias em logar 
publico na séde da comarca e na 
parochia, districto de paz ou secção 
de sua residencia; e no de perda dos 
direitos de cidadão brazileiro ou 
suspensão do exercicio dos direitos 
politicos, á vista das provas exigidas 
no § 22 do art. 1º do decreto 
legislativo n. 2675 de 20 de Outubro 
de 1875. 

§ 4º (Additivo). Nos trabalhos 
das revisões dos alistamentos serão 
observadas as disposições desta lei 
relativas ao processo estabelecido 
para o primeiro alistamento geral, 
reduzidos porém a 10 dias os prazos 
do §§ 5º e 6º, a 30 o do § 7º, a 10 o 
do § 8º e a 30 os dos §§ 11 e 12, 
todos do art. 6º 

§ 5º (Substitutivo dos §§ 1º da 
proposta e 12 do projecto 
substitutivo.) As eliminações, 
inclusões e alterações que se 
fizerem nos alistamentos, quando se 
proceder á sua revisão, serão 
publicadas, com a declaração dos 
motivos, por editaes affixados nas 
portas das matrizes e capellas, ou 
em outros logares publicos. 

§ 6º (Substitutivo dos §§ 2º da 
proposta e 13 do projecto 
substitutivo.) Concluidos os trabalhos

 

 
 



mente para ouvir as reclamações que appareçam, 
enviando afinal ao juiz de direito a lista das alterações 
verificadas. 
 

§ 3º Das declarações da junta municipal para a 
exclusão, em caso de morte ou mudança de domicilio, 
cabe recurso para o juiz de direito que o decidirá no 
prazo de dez dias, depois de ouvir o promotor publico. 

§ 4º As sentenças do juiz de direito julgando 
decisões da junta parochial ou da junta municipal serão 
definitivas: dellas não caberá recurso. 

mente, para ouvir as reclamações que appareçam, 
enviando afinal ao juiz de direito a lista das alterações 
verificadas. 
 

§ 14. O recurso contra exclusões indevidas cabe 
unicamente ao cidadão, excluido, por si ou por seu 
especial procurador. 

§ 15. O recurso contra inclusões indevidas póde 
ser interposto por qualquer cidadão residente e já 
qualificado eleitor em sua parochia. 

§ 16. Das decisões da junta municipal para a 
exclusão em caso de morte ou mudança de domicilio 
cabe recurso para o juiz de direito effectivo da comarca 
ou em sua falta para juizes de direito das comarcas 
vizinhas na ordem de sua substituição legal, que o 
decidirá no prazo de déz dias depois de ouvir o promotor 
publico. 

§ 17. As sentenças do juiz de direito julgando 
decisões da junta municipal, serão definitivas: dellas não 
caberá recurso. 
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Proposta do poder executivo sobre reforma 
eleitoral 

Projecto substitutivo, approvado pela camara dos 
deputados, á proposta do governo sobre reforma eleitoral 

 
Dos elegiveis 

 
Art. 8º 

 
E' elegivel para o cargo de senador, deputado á 

assembléa geral, membros das assembléas legislativas 
provinciaes, vereador, juiz de paz e quaesquer outros 
creados por lei todo o cidadão comprehendido no art. 2º, 
salvas as restricções adiante enumeradas. 

§ 1º E' condição especial de elegibilidade: 
Para senador do Imperio ser maior de 40 annos; 
Para deputado á assembléa geral ou membro das 

assembléas legislativas provinciaes, ser maior de vinte e 
cinco annos, salvo si o eleito tiver algum gráu scientifico; 
 
 
 

Para vereador e juiz de paz, a de residencia 
durante dous annos, pelo menos, dentro do mu-nicipio. 
 

Art. 9º 
 

Não podem ser votados para senador, depu-tado á 
assembléa geral ou membro das assembléas legislativas 
provinciaes: 

A) Em todo o Imperio: 
Os membros do supremo tribunal de justiça, os 

directores geraes do thesouro e os directores geraes das 
secretarias de estado. 

B) Nas provincias em que exercerem autori-dade 
ou jurisdicção: 

Os presidentes de provincia. 
Os bispos. 

 
Dos elegiveis 

 
Art. 5º 

 
E' elegivel para os cargos de senador, deputado 

geral, membro da assembléa legislativa provincial 
vereador, juiz de paz e quaesquer outros creados por lei 
todo o cidadão comprehendido no art. 2º, salvas as 
restricções adiante enumeradas. 
 

§ 1º E' condição especial de elegibilidade: 
Para senador do Imperio – ser maior de qua-renta 

annos: 
Para deputado geral ou membro da assembléa 

provincial ser maior de vinte e cinco annos salvo si o 
eleito tiver algum gráu scientifico; 
 

Para membros das assembléas provinciaes – a de 
residencia não interrompida de dous annos na provincia; 

Para vereador – a de residencia não interrompida 
durante dous annos, pelo menos dentro do municipio; e 
para juiz de paz – a mesma residencia de dous annos no 
respectivo districto. 
 
 
 

Não podem ser votados para senador, depu-tado á 
assembléa geral ou membro da assembléa provincial: 

A) Em todo o Imperio: 
Os membros do supremo tribunal de justiça, e 

directores geraes do thesouro e os directores ge-raes das 
secretarias de estado. 

B. – Nas provincias onde exercerem autoridade ou 
jurisdicção: 

Os presidentes de provincia. 
Bispos. 
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Os commandantes de armas. 
Os generaes em chefe de terra e mar. 
Os chefes de estações navaes. 

 
Os capitães de porto. 
Os inspectores de arsenaes. 

 
Os commandantes de corpos militares de 

policia. 
Os secretarios de governo. 

 
Os inspectores de thesourarias geraes ou 

provinciaes e chefes de repartições de arrecadação.
Os inspectores de instrucção publica, lentes e 

directores de faculdades. 
Os inspectores das alfandegas. 
Os desembargadores. 
Os juizes de direito. 
Os juizes substitutos municipaes e de 

orphãos. 
Os chefes de policia. 
Os promotores publicos. 
Os curadores geraes de orphãos. 

 
Os desembargadores de relações 

ecclesiasticas. 
 

Os vigarios capitulares. 
Os governadores de bispado. 
Os vigarios geraes, provisores e vigarios 

forancos. 
Os procuradores fiscaes ou dos feitos e seus 

ajudantes. 
C) Nos districtos em que exercerem 

autoridade ou jurisdicção: 
Os delegados e subdelegados de policia. 

Commandantes de armas. 
Generaes em chefe de terra ou mar. 
Chefes de estações navaes. 

 
Capitães de porto. 
Inspectores de arsenaes. 

 
Commandantes de corpos militares e de policia. 
 
Secretarios de governo. 

 
Inspectores de thesourarias geraes ou 

provinciaes e chefes de repartições de arrecadação. 
Inspectores de instrucção publica e directores 

de faculdades. 
Inspectores das alfandegas. 
Desembargadores. 
Juizes de direito. 
Juizes municipaes e de orphãos e juizes 

substitutos. 
Chefes de policia. 
Promotores publicos. 

 
 
 
 

Vigarios capitulares. 
Governadores do bispado. 
Vigarios geraes, provisores e vigarios forancos. 

 
Procuradoes fiscaes ou dos feitos e seus 

ajudantes. 
C. – Nos districtos onde exercerem autoridade 

ou jurisdicção: 
Os delegados e subdelegados de policia. 
§ 3º A incompatibilidade eleitoral prevalece: 

 
I. – Para os referidos funccionarios e seus 

substitutos legaes que tiverem estado no exercicio dos 
respectivos empregos, dentro de seis mezes 
anteriores á eleição; 

II. – Para os substitutos que exercerem os 
empregos, dentro dos seis mezes, bem como para 

estaçõ
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Proposta do poder executivo sobre reforma eleitoral. 
Projecto substitutivo, approvado pela camara 

dos deputados, á proposta do governo sobre reforma 
eleitoral. 

Emen

 
 
 
 
 
 
§ Unico. Tambem não poderão ser votados 

para senador, deputado á assembléa geral ou 
membro das assembléas legislativas provinciaes, os 
emprezarios, directores, contratadores e seus 
prepostos, arrematantes ou interessados na 
arrematação de taxas ou rendimentos de qualquer 
natureza, obras ou fornecimentos publicos ou em 
companhias que recebam subvenção, garantia ou 
fiança de juros, ou qualquer auxilio da fazenda geral, 
provincial ou das municipalidades naquellas 
provincias em que os respectivos contratos e 
arrematação tenham execução, e durante o tempo 
delles. 

 
A palavra «interessados» não comprehende os 

accionistas. 
 
 

Art. 10 
 
O funccionario publico, de ordem administrativa 

ou judiciaria, que perceba vencimentos ou 
porcentagem, pagos pelos cofres geral, provinciaes 
ou municipaes, ou perceba custas por actos de officio 
de justiça, sendo eleito senador ou deputado á 
assembléa geral, ou membro das assembléas 
legislativas provinciaes, é obrigado á opção, perdendo 
o emprego no caso de aceitar o cargo electivo. 

os que os precederem na ordem da substituição, e 
deviam ou podiam assumir o exercicio; 

III. – Para os funccionarios effectivos, desde a 
data da aceitação do emprego ou funcção publica até 
seis mezes depois de o terem deixado, em virtude de 
remoção, accesso, renuncia ou demissão. 

§ 4º Tambem não poderão ser votados para 
senador, deputado á assembléa geral ou membro da 
assembléa legislativa provincial os directores de 
estrada de ferro, os directores e engenheiros chefes 
de obras publicas, emprezarios, contratadores e seus 
prepostos, arrematantes ou interessados em 
arrematação de taxas ou rendimentos de qualquer 
natureza, obras ou fornecimentos publicos, ou em 
companhias que recebam subvenção, garantia ou 
fiança de juros ou qualquer auxilio de qual possam 
auferir lucro pecuniario da fazenda geral, provincial ou 
das municipalidades, naquellas provincias onde os 
respectivos contratos e arrematações tenham 
execução e durante o tempo delles. 

A palavra «interessados» não comprehende 
accionistas. 

 
 
 
 
§ 5º O funccionario publico de qualquer classe 

que perceba vencimentos ou porcentagens, pagos 
pelos cofres geral, provinciaes ou municipaes, ou 
perceba custas por actos de officio de justiça, sendo 
reconhecido senador ou deputado á assembléa geral, 
ou membro das assembléas legislativas provinciaes, é 
obrigado á opção, perdendo o emprego no caso de 
aceitar o cargo electivo, salvo o direito á aposentação, 
de conformidade com as leis em vigor. 

E
2º. 

E
assemb

D
os ditos

A
§ 5º do 

O
percebe
municip
direito a
o logar
membro
durante
extraord
estas, e

 



 
 
 
Exceptuam-se desta regra: 
Os ministros e secretarios de estado; 
Os conselheiros de estado; 
Os enviados extraordinarios em missão 

especial; 
Os presidentes de provincia. 
 
 
 

 
 

Art. 11 
 
 
O ministro de estado não póde ser votado para 

senador, emquanto exercer o seu cargo; salvo si a 
provincia por onde se der a vaga fôr de sua residencia 
habitual, ou por essa provincia já tiver sido eleito 
deputado, ou por ella incluido em lista de senador. 

 
Art. 12 

 
Os senadores, e, durante a legislatura, os 

deputados á assembléa geral e os membros das 
assembléas legislativas provinciaes não poderão 
aceitar do governo geral ou provincial empregos 
remunerados, excepto os de: – conselheiro de estado, 
presidente de provincia, enviado extraordinario em 
missão especial, bispo e commandante de forças de 
terra ou mar, em tempo de guerra. 

 
 
 
 
Igualmente lhes é vedada a concessão ou gozo 

de privilegios, contratos, arrematações de rendas, 
obras e fornecimentos publicos, embora a titulo de 
simplices interessados. 

 
 
 
Exceptuam-se desta regra: 
Os ministros e secretarios de estado; 
Os conselheiros de estado; 
Os embaixadores e os enviados extraordinarios 

em missão especial; 
Os presidentes de provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6º O ministro de estado não póde ser votado 

para senador, emquanto exercer este cargo e até seis 
mezes depois, salvo si a provincia por onde se der a 
vaga fôr de seu nascimento ou domicilio. 

 
 
 
 
§ 7º Os senadores, e, durante a legislatura, os 

deputados á assembléa geral e os membros das 
assembléas legislativas provinciaes não poderão 
aceitar do governo geral ou provincial commissões ou 
empregos remunerados, excepto os de: – 
conselheiros de estado, presidente de provincia, 
enviado extraordinario em missão especial, bispo, 
commandante de forças de terra ou mar em tempo de 
guerra. 

 
 
 

Outrosim, é vedado aos mesmos eleitos a concessão, 
acquisição ou gozo de privilegios, contratos, 
arrematações de rendas, obras e fornecimentos 
publicos, embora a titulo de simplices interessados. 
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Proposta do poder executivo sobre reforma 
eleitoral. 

Projecto substitutivo, approvado pela camara 
dos deputados, á proposta do governo sobre reforma 
eleitoral. 

 
 
 
Esta disposição não comprehende os privilegios 

de invenção. 
§ 1º Os senadores que actualmente exerçam 

cargos publicos incompativeis, segundo esta lei, com 
as funcções de senador, não perderão os ditos cargos 
antes de completar-se o tempo legal para a 
aposentação ou jubilação, com os vencimentos que as 
leis em vigor conferem. 

§ 2º Verificado o preenchimento de tempo para 
a aposentação ou jubilação, ser-lhes-ha concedido o 
que fôr do seu direito, independente de prova de 
molestia ou inhabilitação. 

 
Art. 13 

 
O prazo marcado no art. 3º §§ 1º, 2º e 3º da lei 

n. 2675 de 20 de Outubro de 1875 fica reduzido á 
metade para as incompatibilidades estabelecidas na 
presente lei. 

 
 
 
Esta disposição não comprehende os 

privilegios de invenção. 
§ 8º Os senadores que actualmente exercerem 

cargos publicos incompativeis, segundo esta lei, com 
as funcções de senador não perderão os ditos cargos 
antes de completar-se o tempo legal para a 
aposentação ou jubilação, com os vencimentos que 
as leis em vigor conferem. 

§ 9º Verificado o preenchimento de tempo para 
a aposentação ou jubilação, será aposentado, 
independente de prova de molestia ou inhabilitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10. Não podem ser eleitores nem elegiveis: 
I. – Os que perderem o direito de cidadão 

brazileiro. (Art. 6º da Constituição.) 
II. – Os que tiverem suspenso o exercicio dos 

direitos politicos, segundo o art. 8º da Constituição. 
III. – Os filhos familias que estiverem na 

companhia de seus pais, salvo si servirem officios 
publicos. (Art. 92 § 2º da Constituição.) 

IV.– Os criados de servir, na fórma do art. 92 § 
3º da Constituição. 

V. – Os religiosos e quaesquer que vivam em 
communidade claustral. (Art. 92 da Constituição.) 

VI. – As praças de pret do exercicio, da armada 
e dos corpos policiaes. 
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Da eleição 
 

Art. 14 
 
Os eleitores se reunirão em assembléa, 

constituindo cada parochia um collegio eleitoral, na 
matriz ou em outro edificio previamente anunciado. 

Poderá haver mais de um collegio nas 
parochias de população superior a cinco mil almas, 
tendo mais de um districto de paz, comtanto que haja 
edificio apropriado e assim o requeiram mais de 
quarenta eleitores. 

§ 1º As assembléas eleitoraes se constituirão 
sob a presidencia do 1º juiz de paz do districto da 
matriz, para onde serão convocados os eleitores, na 
fórma da legislação anterior. 

 
 
 
 

Da eleição 
 

Art. 6º 
 
A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
I. – Ficam dispensadas as ceremonias 

religiosas que entendiam com o processo eleitoral 
pela legislação anterior. 

II. – As leis e regulamentos vigentes achar-se-
hão sobre as mesas dos trabalhos eleitoraes, não se 
devendo proceder á leitura de seus artigos, senão 
quando se suscitarem duvidas no collegio parochial. 

 
 
 
 
III. – Fica prohibida a presença ou intervenção 

de força publica durante o processo eleitoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1º Em cada parochia será estabelecida uma 

junta destinada ao recebimento dos votos; devendo 
entretando o governo, para facilitar o mesmo 
recebimento, dividir a parochia em secções, segundo 
o exigirem as circumstancias locaes e o numero dos 
eleitoras, tendo em vista a disposição da primeira 
parte deste artigo. 
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Proposta do poder executivo sobre reforma 
eleitoral. 

Projecto substitutivo, approvado pela camara 
dos deputados, á proposta do governo sobre reforma 
eleitoral. 

 
 
 
 
 
§ 2º No dia e hora designados, a assembléa 

eleitoral reunida tratará da organização da mesa 
incumbida de dirigir os trabalhos da eleição: esta mesa 
será composta de um presidente e quatro membros, 
eleitos pelos vinte e cinco eleitores mais idosos dos 
que se acharem presentes, os quaes serão chamados 
pela lista de que trata o § 2º do art. 6º 

§ 3º Votarão primeiramente em tres nomes, dos 
quaes será presidente da mesa o que obtiver maior 
numero de votos, sendo seus supplentes os dous 
immediatos. 

Si a votação recahir em um só ou em dous 
cidadãos, proceder-se-ha á eleição para supplente. 

Eleitos presidente e supplentes, seguir-se-ha a 
eleição dos outros quatro membros da mesa, votando 
os mesmos vinte e cinco eleitores mais idosos em 
dous nomes, sendo os dous mais votados para 
secretarios e os outros para escrutadores em suas 
faltas, quando estas se derem, os outros membros da 
mesa procederão á especial eleição, votando em 
eleitor cujo nome esteja incluido entre os vinte e cinco 
mais idosos. 

§ 4º Concluida a eleição da mesa, o escrivão de 
paz, que a ella deve estar presente, lavrará a acta de 
tudo que tiver occorrido, a qual será assignada pelo 
juiz de paz e o pelos eleitores que quizerem assignal-
a. 

 
 
 
 
 
§ 2º No dia anterior ao marcado para a eleição, 

as mesas das parochias e das secções serão 
provisoriamente installadas, em logar e edificio de 
antemão designados, presididas pelos juizes de paz, 
segundo a sua ordem: sendo eleitas definitivamente 
pelos eleitores da respectiva circumscripção, 
guardando-se as formalidades da legislação vigente. 
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Proposta do poder executivo 
sobre reforma eleitoral. 

Projecto substitutivo, 
approvado pela camara dos 
deputados, á proposta do 
governo sobre reforma eleitoral. 

Emendas da commissão de 
constituição do senado. 
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§ 5º Constituida e 

installada a mesa, o presidente 
declarará que vai dar começo á 
eleição e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3º No dia marcado para 

a eleição, ás 9 horas da manhã, 
o presidente da mesa dará 
começo aos 

no n. I do § 6º: – 1º o presidente, 
pelo juiz de paz que se lhe seguir 
em votos, ainda que seja 
membro da mesa, e no caso de 
não haver juiz de paz 
desimpedido, pelo eleitor que os 
membros presentes nomearem, 
decidindo a sorte em caso de 
empate; 2º os membros da mesa 
pelo modo determinado na 2ª e 
na 3ª parte do n. I citado. 

Nas mesas das secções 
de que trata a parte final do § 7º: 
– 1º o presidente pelo eleitor que 
os membros presentes 
nomearem, decidindo a sorte em 
caso de empate; – 2º qualquer 
dos dous membros que os juizes 
de paz houverem nomeado, pelo 
eleitor ou eleitores que o 
presidente convidar; – 3º 
qualquer dos dous membros que 
os immediatos dos juizes de paz 
tiverem nomeado, pelo eleitor 
que o outro membro presente 
designar, e, faltando ambos os 
ditos membros, pelos eleitores 
que o presidente convidar. 

§ 9º (Additivo). Não será 
válida qualquer eleição feita 
perante mesa que não fôr 
organizada pela forma 
estabelecida nos paragraphos 
anteriores. 

§ 10. (Additivo). Quando 
no dia da eleição não se puder 
organizar a mesa eleitoral no 
caso do n. I do § 6º, nem reunir a 
que tiver sido formada no caso 
do n. II do mesmo paragrapho, 
por falta de comparecimento do 
presidente e de todos os demais 
membros, não haverá eleição na 
parochia, districto ou secção. 

§ 11. (Additivo). Deixará 
tambem de haver eleição na 
parochia, districto ou secção 
onde por qualquer outro motivo 
não puder ser feita no dia 
proprio. 

§ 12. (Substitutivo dos §§ 
5º da proposta e 3º do projecto.) 

No dia e no edificio 
designados para a eleição 
começarão os trabalhos desta ás 
9 horas da manhã. 

 



mandará, por um dos secretarios, 
proceder á chamada dos eleitores 
pelas cópias authenticas dos livros 
do registros da camara municipal. 

trabalhos, mandando por um dos 
secretarios proceder á chamada 
dos eleitores pela cópias 
autencicas dos livros do registro da 
camara municipal. 

Constituida a mesa, nos 
termos do n. I do § 6º, ou reunida a 
que tiver sido eleita nos casos do 
n. II do mesmo paragrapho, se 
procederá ao recebimento das 
cedulas dos eleitores pelo modo 
estabelecido para a eleição 
primaria na legislação. 
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§ 6º No recebimento das 
cedulas se observarão o processo 
e formalidades estabelecidas na 
legislação anterior. 

§ 4º No recebimento das 
cedulas se observarão o processo 
e formalidade estabelecidas na 
legislação vigente. 

§ 13 (Substitutivo dos §§ 6º 
da proposta e 4º do projecto 
substitutivo. 

Haverá uma só chamada 
dos eleitores. 

Si depois de findar esta 
chamada, mas antes da abertura 
da urna que contiver as cedulas, 
algum eleitor que, não tendo 
acadido á mesma chamada, 
requerer ser admittido a votar, será 
recebida a sua cedula. 

§ 7º Além das notas, que irá 
tomando um dos secretarios, e das 
actas lhe incambe lavrar, o 
escrivão de paz, sob sua 
responsabilidade, irá lançado os 
nems dos eleitores que votarem 
em um livro aberto, numerado, 
rubricado e encerrado pelo juiz de 
direito, escrevendo tambem os 
protestos e declarações de voto, 
lavrando diariamente um termo, 
que constará de tudo quanto 
occorrer na eleição. 

§ 5º Além das notas que irá 
tomando um dos secretarios e das 
actas que lhe incumbe lavrar, o 
escrivão de paz, sob sua 
responsabilidade, irá lançando os 
nomes dos eleitores que votarem 
em um livro aberto, numerado, 
rubricado e encerrado pelo juiz de 
direito, escrevendo tambem os 
protestos e declarações de voto, 
lavrando um termo que constará 
de tudo quanto occorrer da eleição.

Supprimam-se os §§ 7º da 
proposta e 5º do projecto 
substitutivo.) 

 
§ 8º Não poderá ser 

recusado o voto do eleitor que se 
apresentar com seu titulo, sempre 
que se apresentar com seu titulo, 
sempre que este confira com as 
indicações do registro. 

 
§ 6º Não poderá ser 

recusado o voto do eleitor que se 
apresentar seu titulo, sempre que 
este conferir com as indicações do 
registro. 

 
§ 14 (Substitutivo dos §§ 8º 

da proposta e 6º do projecto 
substitutivo.) 

Nenhum eleitor será 
admittido a votar sem apresentar o 
seu titulo nem poderá ser recusado 
o voto do que exhibir o dito titulo, 
não competindo á mesa entrar no 
conhecimento da identidade de 
pessoa do eleitor em qualquer 
destes casos. 

Si, porém, a mesa 
reconhecer que é falso o titulo 
apresentado, ou que pertence a 
eleitor cujo fallecimento seja 
notorio, ou si fouver reclamação de 
outro eleitor que declare pertencer-
lhe o titulo, apresentando certidão 
de seu alistamento passado pelo 
competente tabelião, a mesa 
tomará em separado o voto do 
portador do titulo, e assim tambem 
o do reclamante, si exhibir novo 
titulo expedido nos termos do art. 
6º § 16 desta lei, afim de ser 
examinada a questão em juizo 
competente, á vista, titulo que 
ficará em poder da mesa para ser 
remettido ao mesmo juizo para 
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Os devidos effeitos, com 
quaesquer outros documentos que 
forem apresentados. 

 
§ 9º O votp será escripto 

pelo proprio eleitor perante a 
assembléa parochial, em papel 
fornecido pela mesa e em logar 
separado, disposto para esse fim. 
Ao entregar sua cedula fechada 
será o eleitor obrigado a assignar o 
seu nome em um livor especial 
aberto, numerado, rubricado e 
encerrado pelo juiz de direito. 

§ 7º O veto será escripto em 
papel fornecido pela mesa. Ao 
entregar sua cedula fechada, o 
eleitor assignava o seu nome em 
um livro especial aberto, 
numerado, rubricado e encerrado 
pelo juiz de direito. 

§ 15. (substitutiv. dos §§ 9º 
da proposta e 7º do projecto 
substitutivo. 

O voto será escripto em 
papel de qualquer côr e qualidade, 
sendo a cedula fechada de todos 
os estados e tendo rotulo, 
conforme a eleição a que se 
procedr. Antes de lançar na urna a 
sua cedulam o eleitor assignará o 
seu nome em um livro para esse 
fim destinado e fornecido pela 
camara municipal, o quel será 
aberto e encerrado pelo respectito 
presidente ou pelo vereador por 
elle designado, que tambem 
numerará e rubricará todas as 
folhas do mesmo livro. 

Quando o eleitor não souber 
em seu logar outro por elle 
indicado, e convidade para este fim 
pelo presidente da mesa. 

Finda a votação, e em 
seguida á assignatura do ultimo 
eleitor, a mesa lavrará e assgnará 
um termo ao qual se declare o 
numero de eleitores inscriptos no 
dito livro. 

O mesmo livro será 
remettido pá camara municipal 
com os demais livros concernentes 
á eleição. 

 
§ 10. Concluida a eleição, a 

mesa fatá exthrair, por cum dos 
seus secretarios, tres cópias das 
actas, que serão por ella 
assignada, conferidas e 
subscriptas pelo escrivão de paz, 
das quaes será uma enviada á 
camara municipal apuradora, outra 
ao ministro do imperio na côrte e 
ao presidente nas provincias, e a 
terceira ao senado ou á camara 
dos deputados ou á assembléa 
legislativa provincial, conform a 
eleição a que se proceder. 

Por sua parte os escrivões 
de pas extrahirão certidões dos 
termos que tiverem levrado e farão 

§ 8º Concluida a eleição, a 
mesa fará exthrahir por um dos 
seus secretarios tres cópias das 
actas, que serão por ella 
assignadas, conferidas e 
subscriptas pelo escrivão de paz, 
das quaes será uma enviada pelo 
escrivão de paz, das quaes será 
uma enviada á camara municipal 
apuradora, outra ao ministro do 
imperio na côrte, e ao presidente 
nas provincias, e a terceira ao 
senado, ou á camara dos 
deputados, ou á assembléa 
legislativa provincial, conform a 
ave se proceder. 

Por sua parte os escrivões 
de paz extrahirão certidões dos 
termos que tiverem lavrado e farão 

§ 16 (Substitutivo dos §§ 10 
da proposta e 8º do projecto 
substutivo.) 

Concluida a apuração dos 
votos, que se fará pelo modo 
estabelecido na legislação vigente, 
será lavrada e assignada pela 
mesa e pelos eleitores que 
quizerem a acta da eleição, naquel 
serão menciondas o snomes dos 
eleitores que houverem votado, 
dispensada a transcripção dos que 
não incorrerão na pena de multa 

A mesma acta será 
transcripta no livro de notas do 
tabelião ou do escrivão de paz , e 
assi- 



indetica remessa por intermedio do 
juiz de direito 

indetica remessa por intermedio do 
juiz de direito; igualmente darão ás 
partes das certidões que fores 
pedidas. 

gnada pela mesa e pelos eleitores 
que quizerem. 
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§ 17 (Additivo). E’ permittido 
a qualquer eleitor da parochia, 
districto ou secção apresentar por 
escripto e com sua assignatura 
protesto relativo a actos do processo 
eleitoral, devendo este protesto, 
rubricado pela mesa e com o contra-
protesto desta, si julgar conveniente 
fazel-o, ser appensado á cópia da 
acta que, segundo a disposição do 
paragrapho seguinte, fôr remettida 
ao presidente do senado, da camara 
dos deputados, da assembléa 
legislativa provincial ou á camara 
municipal. Na acta se mencionará 
simplesmente a apresentação do 
protesto. 

  § 18 (Additivo). A mesa fará 
extrahir tres cópias da referida acta, 
que serão assignadas por ella e 
concertadas por tabellião ou 
esvrivão da paz. 

Destas cópias serão enviadas 
– uma ou ministro do imperio na 
côrte, ou ao presidente da provincia; 
outra ao presidente do senado, da 
camara dos deputados ou da 
assembléa legislativa provincial, 
conforme a eleição a que se 
proceder; e a terceira ao juiz de 
direito de que trata o artigo seguinte, 
si a eleição fôr de deputado á 
assembléa geral ou de membro de 
assembléa legislativa provincial ou á 
camara municipal respectiva, si a 
eleição fôr para vereadores e juizes 
de paz. 

Quando a eleição fôr para 
senador, não haverá esta ultima 
cópia. 

Acompanharão as referidas 
cópias as das actas da formarão das 
respectivas mesas eleitoraes.

§ 11. A camara municipal da 
cidade ou villa mais importante e 
mais central do districto designada 
pelo governo, forá a apuração dos 
votos pelas actas das respectivas 
assembléas parochiaes, vinte dias 
depois da eleição, e expedirá o 
deploma ao deputado á assembléa 
geral ou nos membros das 
assembléas legislativas provinciaes. 

§ 9º A camara municipal da 
cidade ou villa mais importante e 
mais central do districto, designada 
pelo governo, fará a apuração dos 
votos pelas actas das respectivas 
assembléas parochiaes, dentro de 
vinte dias depois da eleição, com 
annuncio prévio, e expedirá o 
diploma ao deputado á assembléa 
geral ou nos membros das 
assembléas legislativas provinciaes. 

Art. 13. (Substitutivo dos §§ 
11 da proposta e 9º do projecto 
substitutivo.) 

O juiz de direito que exercer 
jurisdicção na cidade ou villa 
designada pelo governo para cabeça 
do districto eleitoral, ou, em caso de 
falta, o seu substituto legal, formará 
com os presidente das mesas 
eleitoraes uma junta, por aquelle 
presidida, á qual é incumbida a 
apuração geral dos votos das 
diversas eleições do mesmo districto 
para deputados á assembléa geral 
ou membros das assembléa 
legislativas provinciaes.
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§ 12. Ninguem poderá ser eleito deputado á 
assembléa geral ou membro das assembléas 
legislativas provinciaes sem que reuna pelo menos a 
quarta parte dos votos dos eleitores que 
concorrerem á eleição. 

§ 10. Ninguem poderá ser eleito deputado á 
assembléa geral ou membro das assembléa 
legislativas provinciaes, sem que reuna, pelo menos, a 
quarta parte dos votos dos eleitores que concorreram 
á eleição. 



Não havendo cidadãos que reunam esse numero 
de votos, proceder-se-ha á nova eleição, devendo 
recahir os suffragios nos dous mais votados. 

Não havendo cidadãos que reunam esse numero 
de votos, proceder-se-ha á nova eleição na segunda 
dominga depois da apuração, devendo recahir os 
suffragios nos dous mais votados. 
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Projecto substitutivo, aprovado pela camara dos deputados, 
á proposta do governo sobre reforma eleitoral. 

 
Emend

 
Eleição de senador 

Art. 15 
 

 

A eleição de senador continúa a ser feita 
por provincia, mas em lista triplice, ainda no caso 
de duas ou mais vagas: nesta hypothese 
proceder-se-ha á segunda eleição, logo depois da 
escolha de senador pela primeira vaga, e assim 
por diante. 

§ 11. A eleição de senador continúa a ser feita por 
pronvincia, em lista triplice, ainda no caso de duas ou mais 
vagas: nesta hypothese proceder-se-ha á segunda eleição, 
logo depois da escolha de senador pela primeira vaga, e 
assim por diante. 

Art. 1

Cada eleitor votará em tres nomes, 
constituindo a lista triplice os tres cidadãos mais 
votados. 

I. – Cada eleitor votará em tres nomes, constituindo a 
lista triplice os tres cidadãos mais votados. 

I. (O 

 II. – No caso de inclusão de cidadão incompativel em 
lista triplice para senador, serão declarados nullos os votos 
que nelle recahirem, devendo ser incluido na lista o 
immediato em votos. 
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Eleição de deputado á assembléa geral e de membro 
das assembléas legistativas provinciaes 

 
Art. 16 

 
As pronvincias serão divididas em tantos 

districtos eleitoraes quantos forem os seus deputados 
á assembléa geral, attendendo-se quanto possivel á 
igualdade de população entre os districtos de cada 
provincia, respeitando-se a contiguidade do territorio 
e a integridade do municipio 

§ 1º Essa divisão será feita de conformidade 
com as disposições do art. 1º § 4. do decreto n. 842 
de 10 de Setembro de 1855 com as seguintes 
modificações: 

I. – O municipio da côrte será dividido em 
quatro districtos, dando dous senadores e quatro 
deputados. 

O presidente do senado designará dos 
actuaes senadores da côrte e provincia do Rio de 
Janeiro aquelles que ficarão representado o referido 
municipio. 

II. – Os municipios das capitaes da Bahia e 
Pernambuco, em tres districtos cada um. 

III. – Os das capitaes das outras provincias, 
que tiverem mais de 40.000 almas, constituirão por si 
só um districto eleitoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12. As provincias divididas em tantos districtos 

eleitoraes quantos forem os seus deputados á 
assembléa geral attendendo-se quanto possivel á 
igualdade de população entre os districtos de cada 
provincia, respeitando-se a contiguidade do territorio e a 
integridade do municipio. 

Essa divisão será feita de conformidade com as 
disposições do art. 1º § 4º do decreto n. 812 de 19 de 
Setembro de 1855, com as seguintes modificações: 

I. – O municipio da côrte será dividido em quatro 
districtos, dando dous senadores e quatro deputados. 

O presidente do senado designará dos actuaes 
senadores da côrte e provincia de Rio de Janeiro 
aquellesque ficarão representando o referido municipio. 

II. – Os municipios das capitaes da Bahia e 
Pernambuco, em tres districtos cada um. 

III. – Os das capitaes das outras provincia que 
tiverem mais de 40.000 almas constituirão por si só um 
districto eleitoral. 
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§ 2º Cada districto elegerá um deputado á 
assembléa geral e tantos membros das 
assembléas legislativas provinciaes quantos lhe 
caiba dar, attendendo á representação da 
provincia. 

IV. – Cada districto elegerá um deputado á 
assembléa geral e tanto membros das assembléas 
legislativas provinciaes quantos lhe caiba dar, 
attendendo á representação da provincia. 

  
 
 
 
 
 
V.– No caso de recahir a maioria dos votos para 

deputado geral ou membro da assembléa provincial em 
cidadão incompativel, serão estes votos declarados 
nullos; e proceder-se-ha á nova eleição, na qual não 
poderá ser votado o candidato cuja eleição tiver sido 
assim rejeitada. 
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Eleição de vereadores e juizes de paz 
 

Art. 17 
 

 

A eleição de vereadores e juizes de paz será 
feita nos collegios eleitoraes, creados por virtude 
desta lei, observando-se a legislação anterior no que 
não se fôr contrario ás suas disposições. 

§ 1º Os vereadores serão eleitos por 
parochias, elegendo cada uma tantos quantos lhe 
couber, á vista do numero de parochias do municipio 
e do numero de vereadores que lhe fôr designado. 

§ 13. A eleição de vereadores e juizes de paz será 
feita nos collegios eleitoraes creados por virtude desta lei. 

I. – Os vereadores serão eleitos por parochis 
elegendo cada uma tantos quantos lhe couber, á vista do 
numero de parochias do municipio e do numero de 
vereadores que lhe fôr designado. 

Nos municipios de uma só freguezia a eleição de 
vereadores será feita por lista de voto incompleto, como na 
lei anterior. Quando o numero dos vereadores não fôr 
multiplo do das parochias tocará ás mais populosas eleger 
os que excederem o numero legal determinado 
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§ 2º O governo, tendo em attenção a 
população e importancia dos municipios, marcará o 
numero de vereadores que cada um deve dar, não 
pedendo esse numero exceder de vinte e cinco. 

II.– O governo, tendo em attenção a população e 
importancia dos municipios, marcará o numero de 
vereadores que cada um deve dar, não podendo esse 
numero exceder de vinte e cinco, nem ser menor de sete. 
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§ 3º As camaras municipaes terão um 

presidente e um vice-presidente, os quaes 
serão eleitos annualmente e em sua primeira 
sessão pelos vereadores d'entre si 

 
III. As camaras municipaes terão um 

presidente e um vice-presidente, os quaes serão 
eleito annualmente, em sua primeira sessão, 
pelos vereadores d'entre si 
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IV. Os vereadores só poderão ser reeleitos 

quatro annos depois de findo seu quatriennio. 
 

V. A 1ª eleição de vereadores pela presente 
lei será depois da 1ª eleição de deputados geraes 
da proxima futura legislatura. 

 



Parte penal 
 

Art. 18 
 

Além das penas do codigo criminal, nos 
crimes contra o livre gozo e exercicio dos direitos 
politicos e em outros que commetterem os 
individuos que intervierem no processo eleitoral 
ficam estabelecidas as seguintes penas: 

 
 
 
§ 1º Aos membros das juntas parochiaes, 

municipaes que decidirem contra o allegado, 
provado as questões sujeitas á sua deliberação 
pena – multa de 300$ á 1:000$ e inhabilitação para 
qualquer emprego ou funcção publica. 

Aos juizes de direito que julgarem contra o 
allegado e provado: pena – suspensão do emprego, 
no gráo minimo; perda do mesmo emprego, no 
médio; e perda com inhabilitação para outro 
qualquer emprego, no maximo. 

§ 2º Aos escrivaes, tabelliães e secretarios 
das camaras municipaes, por fraude ou omissão no 
desempenho das funcções que lhes são 
incumbidas: pena – suspensão por um anno, no 
minimo; perda de emprego, no médio; e perda com 
inhabilitação para outro, no maximo. 

§ 3º Aos tabelliães e secretarios das camaras 
municipaes, por qualquer demora na extracção e 
expedição de titulos de eleitor: pena – suspensão 
por tres mezes e multa de 500$000. 

§ 4º Aos individuos que se apresentarem com 
titulo eleitoral de outrem pretendendo votar: pena – 
prisão por seis mezes e multa de 200$, no gráo 
minimo; de prisão por 15 mezes e multa de 400$, no 
médio; e de prisão por um anno e multa de 600$, no 
maximo. 

Parte penal 
 

Art. 7º 
 

Impedir ou obstar, de qualquer maneira, que 
votem nas eleições de que trata a presente lei os 
cidadãos que estiverem no caso de votar: 

Penas: de prisão por dous a seis mezes, e 
multa correspondente á metade do tempo. 

 
 
 
§ 1º Solicitar, usando de promessas, 

recompensas, ou ameaças de algum mal, para que as 
eleições recaiam ou deixem de recahir em 
determinadas pessoas; ou para esse fim comprar ou 
vender votos: 

Penas: de prisão por tres a nove mezes e multa 
correspondente á metade do tempo. 

Si o crime fôr commettido por qualquer agente 
da autoridade publica, addicionar-se-ha a pena de 
perda do emprego, si delle se tiver servido para 
commetter o crime. 

§ 2º Falsificar em qualquer eleição as listas dos 
votos dos cidadãos, lendo nomes diversos dos que 
nellas estiverem, ou acrescentando ou diminuindo 
nomes ou listas; falsificar as actas de qualquer eleição:

Penas: de prisão com trabalho por seis mezes a 
tres annos e multa correspondente á metade do 
tempo. 
 

Na mesma pena incorrem os individuos que se 
apresentarem  com titulo eleitoral de outrem, 
pretendendo votar, ou votarem por mais de uma vez, 
aproveitando-se de qualificação multipla. 
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Proposta do poder executivo sobre reforma eleitoral. 
Projecto substitutivo, approvado pela camara 

dos deputados, á proposta do governo sobre reforma 
eleitoral. 

Emen

Art. 19 
 
Entende-se que é julgar contra o allegado e 

provado: 
§ 1º Deixar de alistar o cidadão que tenha 

provado, nos termos desta lei, possuir os requisitos de 
eleitor. 

§ 2º Alistar o que não possuir esses requisitos. 

§ 3º Deixar de alistar o cidadão que tenha 
provado, nos termos desta lei, estar nas condições de 
poder ser eleitor; ou alistar o que não estiver em taes 
condições: 

Penas: de inhabilitação para qualquer emprego 
ou funcção publica por um a tres annos, e multa de 
300$ a 1:000$000. 

Sendo o crime commettido pelos juizes 
municipaes ou de direito, no exercicio das attribuições 
que por esta lei lhes são conferidas: 

Penas: de suspensão do emprego por um a 
tres annos e multa de 300$ a 1:000$000. 

Na metade das mesmas penas incorrerão os 
escrivães, tabelliães e secretarios de camaras 
municipaes que procederem com negligencia ou 
fraude no desempenho das funcções que lhes são 
incumbidas. 

Si pela demora na extracção ou expedição dos 
titulos ou documentos fôr prejudicado o direito do 
eleitor, ou deixar de ser instruido devidamente o 
recurso por elle interposto: 

Penas dobradas 
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Art. 20 
 
No processo e julgamento dos delictos 

previstos nesta lei se observará o que está 
estabelecido para os processos e julgamentos dos 
crimes de responsabilidade, sendo competente para 
formar culpa e julgar o juiz de direito; e quando fôr 
este accusado, a relação do districto. 

Nestes processos não se cobrarão custas de 
especie alguma, nem para os mesmos correrão 
férias. 

 
 
As primeiras certidões serão passadas 

gratuitamente. 
§ 1º Tem direito de queixa ou denuncia o 

cidadão inscripto no registro como eleitor. 
§ 2º A usurpação do titulo de eleitor dá logar á 

prisão em flagrante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4º No processo e julgamento dos crimes de 

responsabilidade previstos nesta lei, observar-se-ha o 
estabelecido pelas disposições em vigor, sendo 
competente para formar culpa e julgar o juiz de 
direito, e quando fôr este o accusado, a relação do 
districto. 

Nestes processos, como nos de que trata o art. 
4º §§ 14 a 17, observar-se-ha o disposto nos arts. 98 
e 100 da lei 3 de Dezembro de 1841, quanto ao 
pagamento de custas e sellos, e não serão retardados 
pela superveniencia de ferias. 

As primeiras certidões serão passadas 
gratuitamente. 

 
 
 
 
§ 5º Aos promotores publicos das respectivas 

comarcas serão intimadas todas as decisões 
proferidas pelas juntas parochiaes ou municipaes e 
pelos juizes municipaes ou de direito, afim de 
promoverem perante a autoridade competente a 
responsabilidade dos funccionarios que nella 
houverem incorrido, ou requerem o que fôr de direito. 

 
A omissão ou negligencia dos promotores 

publicos no cumprimento das obrifgações que lhes 
são impostas por esta lei será punida com suspensão 
do emprego por um a tres annos, e multa de 300$ a 
1:000$000. 

§ 6º Aos que comparecerem nas reuniões 
eleitoraes munidos de armas prohibidas será 
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Proposta do poder executivo sobre reforma eleitoral. 
Projecto substitutivo, approvado pela camara 

dos deputados, á proposta do governo sobre reforma 
eleitoral. 

Emen

 imposta a pena de prisão por 15 a 60 dias, e multa 
correspondente á metade do tempo. 

Si as armas estiverem occultas: 
Penas dobradas. 
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Art. 21 

 
O regulamento que se expedir para a 

execução desta lei consolidará toda as 
disposições da legislação anterior não revogadas, 
constituindo assim um codigo eleitoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 8º 
 
As instrucções, que se expedirem para a 

execução desta lei, consolidarão todas as 
disposições da legislação anterior não revogadas, 
constituindo assim um codigo eleitoral. 
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Proposta do poder executivo sobre a reforma 
eleitoral. 

Projecto substitutivo, approvado pela camara 
dos deputados, a proposta do governo sobre 
reforma eleitoral. 

Emend

 
 
 
 
 
 

Art. 22 
 
Ficam revogadas as disposições em 

contrario. 
 
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Abril de 

1880, quinquagesimo nono da independencia e do 
Imperio. – Barão Homem de Mello. 

 
 
 
 
 
 

Art. 9º 
 
Ficam revogadas as disposições em 

contrario. 
 
Paço da camara dos deputados em 30 de 

Junho de 1889. – Visconde de Prados, presidente. 
– M. Alves de Araujo, 1º secretario. – Thomaz 
Pompêo de Souza Brazil, 2º secretario. 
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PARECER DA COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
 

A commissão de legislação, tendo examinado 
o projecto eleitoral, e sem entrar no exame do ponto 
capital da reforma que se pretende realizar, não 
deixará entretanto de consignar que o seu 
pensamento é contrario á eleição directa, attentas as 
condições peculiares do paiz, e o perigo de modificar 
a capacidade politica no sentido da restricção, 
quando o facto historico tem indicado em toda a 
parte a tendencia opposta. O systema constitucional 
parece consultar os interesses da actualidade, 
combinando dous principios essenciaes no regimen 
representativo: – o direito do voto generalisado o 
mais possivel, e a restricção dos seus limites no 
segundo gráo, dando como resultado impedir que a 
maioria numerica aniquile o voto dos mais capazes. 

Feito este protesto, exigido pela lealdade da 
commissão, ella não duvidaria dar seu assentimento 
a um projecto favoravel á eleição directa, quando 
convencida de que tal idéa constitue aspiração 
nacional bem verificada, comtanto que fossem 
respeitadas as formulas prescriptas para a 
modificação dos artigos da Constituição, que 
envolvem materia constitucional. Nesse numero não 
se póde deixar de incluir os que estabelecem os 
principios cardeaes do systema eleitoral vigente, que 
o projecto actual revoga. 

A estabilidade das instituições depende antes 
de tudo do respeito que se lhes consagra, e para 
ainda mais firmar a segurança do regimen politico 
que a Constituição garante, é mister não enfraquecer 
e valor das norams alli indicadas para as reformas da 
ordem da de que se trata, sob pena de caminhar-se 
para o desconhecido, ficando a lei fundamental á 
mercê de interpretações arbitrarias, e sem 
embaraços poderosos as reformas impensadas e as 
aspirações menos prudentes. 

Por isso mesmo que se nota grande empenho 
em attribuir sentido menos exacto ao que se deve 
entender por materia constitucional, de modo a 
excluir dessa ordem de ideas disposições 
importantissimas para o systema representativo, a 
commissão é levada a crer que convem resitir ao 
impulso. 

Si passar o precedente, sobretudo 
procurando-se defendel-o com a razão de que 
modificações profundas se tem feito na Constituição, 
sem recorrer ao meio extraordinario, é de receiar que 
para o futuro mais arrojadas idéas se apresentem, 
rebustecidas pelos exemplos anteriores de facilidade 
em modificar a Constituição, e não encontrem a 
energia indispensavel para repellil-as em nome do 
preceito imperativo do art. 178. Nem é uma simples 
questão de fórma; percebe- 

se ahi tendencia assustadora, contra a qual a 
commissão se oppõe, sustentando que, em vez de 
procurar uma interpretação commoda para alargar a 
competencia das legislaturas ordinarias, convem 
difficultar as reformas constitucionaes exigindo os 
salutares correctivos que, sem impedil-as, obrigam a 
bem consideral-as. 

A immobilidade não é certamente o 
caracteristico das leis; ellas se amoldam ás 
circumstancias mutaveis de tempo e logar, e a 
melhor lei não é a que conta maior numero de annos, 
senão a que mais satisfaz ás necessidades publicas 
que a provocaram. Mas quando o legislador, 
cauteloso, foi o primeiro a reconhecer a necessidade 
de futuras alterações, e, distinguindo entre ellas, 
estabeleceu processos diversos para casos 
distinctos, não é licito confundir uns com outros, e 
valer-se de interpretações restrictivas para illudir o 
pensamento da lei. Si o caso é duvidoso, envolvendo 
assumpto de extenso alcance, a prudencia manda 
preferir o sabio alvitre de manter o rigor da phrase, 
ainda quando não se possa evitar a convocação de 
uma constituinte. 

O art. 178 da Constituição declara 
expressamente – que é constitucional e que diz 
respeito aos direitos politicos e individuaes dos 
cidadãos. Quer se trate de alargal-os ou restringil-os, 
a questão é a mesma; sempre que se tiver de 
legislar sobre direitos politicos, as legislaturas 
ordinarias encontrarão no art. 178 embaraço 
insuperavel, que lhe contesta a competencia para a 
reforma. A disposição é clara; não requer os 
recursos da hermeneutica. Sob a pretendida razão 
de que apenas se trata da fórma da manifestação do 
voto, o projecto eleitoral restringe a capacidade 
politica; comquanto fixe para o eleitor o censo actual 
do votante, todavia as medidas restrictivas, que 
adopta, dão como resultado retirarem-se 
effectivamente direitos politicos a grande numero de 
brazileiros, que actualmente os têm em virtude da 
Constituição. 

Por melhores que sejam as razões com que se 
defenda o systema do projecto, em sua idéa geral e 
nas disposições particulares, ha esse vicio capital 
que o condemna. Quando mesmo não existissem as 
apontadas restricções, a commissão lembrará que 
até o systema dos dous gráos com boas razões se 
póde suppôr ponto constitucional, pois, foi a fórma de 
preferencia escolhida para a manifestação do voto; e 
esta crença não deixa de ser confirmada pelo 
legislador, que, em vez, de abandonar a fórma á 
escolha da legislatura ordinaria na designação do art. 
97, limitou-se ahi unicamente a fallar do modo 
pratico, tendo previamente ordenado que as 
nomeações dos represetantes fossem feitas 
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por eleições indirectas. Collocada a questão neste 
terreno, toda a transacção é inaceitavel; o projecto 
excede Inteiramente a competencia ordinaria do 
parlamento. 

A commissão não se demorará em justificar sua 
opinião de estar o voto comprehendido entre os direitos 
politicos; tem sido a questão largamente debatida, de 
modo a ser inutil reproduzir os conhecidos argumentos. 
Si os direitos politicos consistem no facto da 
participação no poder publico, porque elles representam 
a garantia dos demais direitos do cidadão, o voto é o 
direito politico por excellencia, pois é sobre elle que 
assenta o edificio da organização politica. Esta theoria, 
corrente entre os publicistas, recebeu formal 
consagração no Codigo Criminal, que se póde 
considerar a interpretação authentica da Constituição, 
quando, tratando dos crimes contra o livre gozo e 
exercicio dos direitos politicos, contemplou o voto em 
primeiro logar (art. 100 e seg.) 

Expressando-se assim, é a commissão 
conherente com o pensamento manifestado pela 
maioria das commissões reunidas, no parecer de 14 de 
Outubro do anno passado, depois de adoptado o qual, 
é de suppor que, para o senado, ficasse fóra de duvida 
relativa á eleição directa, e, subsistindo hoje os 
fundamentos então allegados, não há razão para se 
modificar aquella doutrina inteiramente de accôrdo com 
a intenção do legislador. 

Vencida, entretanto, a questão preliminar, a 
commissão faz reserva de muitos pontos do modo 
pratico que o projecto estabelece para a eleição directa, 
e por occasião de ser discutido exporá as suas 
objecções. Não concluirá, porém sem protestar contra a 
restricção e incerteza que se crêa á representação das 
minorias, principio essencial, que fica dependendo do 
modo por que se dividirem os districtos e de 
circunstancias eventuaes, quando é possivel e deve-se 
estabelecer regra fixa que, em todos os casos, dê o 
salutar resultado de serem representadas todas as 
opiniões consideraveis. 

Sala das commissões do senado em 27 de 
Setembro de 1880. – João Alfredo Corrêa de Oliveira. – 
Candido Mendes de Almeida. – Joaquim Jeronymo 
Fernandes da Cunha. 

Ficaram sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos, indo entretanto a imprimir. 

 
ORDEM DO DIA 

 
CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINISTERIO 

DA AGRICULTURA 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

agricultura, foram sorteados para a deputação que o 
devia receber os Srs. Mendes de Almeida Teixeira 
Junior e Ribeiro da Luz, e sendo o mesmo senhor 
introduzido no salão com as formalidades de estylo, 
tomou assento na mesa á direita do Sr. Presidente. 

Entrou em 2ª discussão a proposta do poder 
executivo, emendada pela camara dos deputados, 
abrindo um credito supplementar ao ministerio 

da agricultura, afim de ocorrer ao pagamento da 
subvenção devida á Amason Steam Navigation, 
Company limited. 

O SR. CORREIA: – A proposta de que se trata 
foi apresentada pelo nobre ministro da agricultura, afim 
de obter um credito supplementar de 96:000$ para 
occorrer, durante o exercicio actual, ao pagamento da 
subvenção devida á companhia de navegação do 
Amazonas, na fórma dos decretos de 22 de Junho de 
1867 e de 21 de Março de 1874, pela navegação a 
vapor nos rios Madeira, Purús e Negro. 

A primeira observação que tenho de fazer é que, 
tratando-se de serviço regulado por decretos, o ultimo 
dos quaes é de 1874, sómente se pede credito 
supplementar para o exercicio corrente, quando a lei de 
orçamento que vigora comprehende não sómente o 
exercicio de 1880 a 1881, senão tambem e de 1879 a 
1880. 

Nestas condições, como podia effectuar-se 
semelhante despeza em um dos exercicios, para os 
quaes vigora a lei que, por não comprehender verba, 
forçou o nobre ministro da agricultura a apresentar a 
proposta que nos occupa? 

Si havia deficiencia de credito na verba votada 
para o pagamento de subvenções companhias de 
navegação, essa deficiencia deu-se tanto no exercicio 
de 1879 a 1880 como no de 1880 a 1881. 

Entretanto, a proposta não pede credito senão 
para o ultimo dos dous exercicios regulados pela 
mesma lei. 

Teria o ministerio de 5 de Janeiro reincidido nos 
actos que mais de uma vez têm sido nesta casa 
devidamente censurados, mandando pagar a 
subvenção de que se trata, no exercicio de 1879 a 
1880, sem pedir credito que não fôra consignado na lei 
do  orçamento? 

Não posso comprehender o acto do nobre 
ministro, senão dessa fórma. 

A proposta versa exclusivamente sobre o 
exercicio de 1880 a 1881, e entretanto a despeza não é 
só desse exercicio, mas tambem do anterior, regido 
pela mesma lei, na qual o nobre ministro não encontrou 
meios de acudir á despeza no exercicio, cuja 
responsabilidade lhe cabe. 

Si o nobre ministro apartou-se de procedimento 
de seu antecessor, dado que illegalmente realizou elle a 
despeza, para a qual o nobre ministro vem agora pedir 
credito supplementar, seguramente que não posso 
estranhar este procedimento, antes o applaudo. 

O SR. BARROS BARRETO E TEIXEIRA 
JUNIOR: – Apoiado. 

O SR. CORREIA: – Mas, desejo que fique bem 
claro como se procedeu em um dos exercicios regidos 
pela mesma lei, em que aliás o nobre ministro não 
achou credito para tal despeza. 

E consultarei igualmente S. EX. Si deve 
continuar a fazer-se esta separação na subvenção 
devida á companhia de navegação do Amazonas, pois 
que o senado hoje mesmo, na segunda parte da ordem 
do dia, tem de occupar-se com o pedido de outro 
credito para pagamento da subvenção desta mesma 
companhia. 
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No orçamento da despeza do ministerio da fazenda 
se acha esta autorização: 

«Fica o governo autorizado: 
1º a despender a quantia de 800:000$ que desde já 

será applicada ao pagamento da subvenção devida á 
Amazon Steum Nuvigation Company, limited, pelo serviço 
effectuado durante o exercicio de 1877 a 1878 e 1878 a 
1879, a que se refere o decreto n. 6826 A de 29 de 
Dezembro de 1877 e resolução legislativa n. 2949 de 21 
de Junho de 1880, fazendo para esse fim as necessarias 
operações de credito.» 

Julgará o nobre ministro que convem essa 
discriminação? 

A' proposta do governo acrescentou a camara dos 
deputados a concessão de outro credito na importancia de 
25:000$ para occorrer ao custeio do material de mais 200 
combustores de illuminação publica. Não ha 
absolutamente esclarecimento acerca da necessidade 
deste credito. Presume-se que se trata de uma 
necessidade reconhecida; mas nem o nobre ministro della 
se occupou, pois que o seu pedido refere-se simplesmente 
ao augmento da quantia votada para pagamento da 
subvenção das companhias de navegação a vapor, nem 
veiu da camara dos deputados esclarecimento algum 
acerca desse augmento de credito. 

Entretanto, como se trata do exercicio em que nos 
achamos, deve inquirir-se si ha alguma despeza já feita 
por conta desse credito, e si o nobre ministro 
absolutamente não se afastou do programma, que tem 
sustentado, de não effectuar despeza alguma sem obter 
primeitamente o credito necessario. 

Não é de todo sem motivo esta pergunta, porque no 
additivo não se faz menção do exercicio para o qual se 
pede credito. 

A lei rege dous exercicios, e o accrescimo póde ser 
para ambos. Si se comprehendem na autorização 
despezas do exercicio de 1879 – 1880, estamos no caso 
das despezas realizadas e pagas sem credito. 

Não podia deixar de reparar na omissão, que se 
nota no additivo da camara, tratado de uma lei, que rege 
dous exercicios. 

Si se trata de despezas ainda não feitas, que 
sómente se tem de realizar no execicio actual, depois de 
votado o credito que a camara dos deputados concedeu ao 
governo, perguntarei: é tão urgente esta necessidade, que 
não possa ser attendida no orçamento futuro? Haverá 
tamanha razão de conveniencia, que justifique a 
perturbação dos creditos votados para este exercicio e o 
augmento de despeza com que não se contou? Não se 
poderia, sem inconveniente, esperar pelo exercicio, que 
ahi vem, para então levar-se a effeito a despeza de que 
trata o additivo, votado pela camara dos deputados? 

Taes são as questões que resumidamente devia 
sujeitar á consideração do nobre ministro, não só para 
demonstrar o muito apreço, em que tenho todas as 
propostas de S. Ex., senão para fornecer-lhe ensejo de 
mais uma vez justificar um seu acto, justificação que aliás 
não póde ser feita senão á custa do procedimento de seu 
antecessor, pois não me consta que hou-

vesse elle solicitado uma providencia igual áquella que o 
nobre ministro solicitou. 

Cumprido este dever e desejando não demorar o 
nobre ministro nesta casa, nem retardar a discussão de 
outros assumptos importantes tambem, sobre que hoje 
tem de occupar-se a attenção do senado, ponho aqui 
termo ás minhas observações. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Sr. presidente, poucas explicações tenho 
de dar, em cumprimento do meu dever, ao nobre senador. 

S. Ex. perguntou porque o governo não pediu 
credito para pagar esta subvenção de 96:000$, no 
exercicio de 1879 – 1880, visto como se trata de uma 
mesma lei, que rege os exercicios de 1879–1880 e 1880–
1881. 

Sr. presidente, a razão já o nobre senador, em 
parte, a adiantou. No exercicio de 1879–1880 foi paga ou 
autorizado o pagamento da subvenção a que se referiu S. 
Ex. 

O nobre senador sabe como se realizam esses 
pagamentos: em geral, vão sendo autorizados pela verba 
designada, e, na maior parte dos casos, sem verificar se 
detidamente si o serviço se acha ou não contemplado na 
tabella explicativa. Creio que assim se procedeu. Mas, no 
exercicio de 1880–1881, verifiquei que nessa tabella não 
se achavem os 96:000$000... 

O SR. CORREIA: – Logo, fez-se a despeza 
illegalmente. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – ...e eu entendi que não podia mandar 
pagar essa quantia á companhia de navegação do 
Amazonas, sem que o parlamento a houvesse votado. 

Eis porque vim pedir ás camaras o credito de 
96:000$000. 

Agora, o que acontecerá? O exercicio passado, de 
1879–1880, não se liquidará irregularmente. Depois da 
intelligencia dada pelo senado á maneira por que se deve 
executar a lei do orçamento de 1879 – 1880, eu tive de 
fazer uma revisão de todas as verbas, e reconheci que 
nessa, na de subvenção ás companhias de navegação, ha 
um deficit, deficit que vai ser coberto por credito, não só 
para este como para outros serviços marcados na lei, 
credito de cerca de duzentos e tantos contos, que vou 
submetter um desses dias ás camaras, para liquidar-se o 
exercicio de 1879–1880. 

Mas a despeza está feita... 
O SR. CORREA: – Veja V. Ex. por onde 

andavamos! 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Era meu dever pedir o credito agora em 
discussão, para regularizar essa despeza; e tambem para 
a liquidação do exercicio de 1879–1880, hei de vir pedir os 
fundos necessarios. 

Quasi sempre ha um saldo nas subvenções das 
companhias de navegação depois de liquidadas. Não 
obstante, do pagamento desses 96:000$ no exercicio de 
1879–1880 resultou um deficit que é menor, e para esse 
deficit é que terei de pedir credito. Para o exercicio, porém, 
de 1880–1881 peço a somma integral de 96:000$000.
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O SR. CORREIA: – V. Ex. acaba de demonstrar 
mais uma illegalidade... 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Estou demonstrando o que fiz e não os 
actos alheios. 

O SR. CORREIA: – ...o modo como se procedia em 
materia de despezas. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 
agricultura): – Perdóe-me V. Ex.; estou demonstrando o 
que fiz. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E procedeu muito bem. 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Outra observação do nobre senador é si 
não convinha que o credito de 800:000$ pedido para os 
execicios de 1877 – 1878 e 1878 – 1879 fosse reunido ao 
actual para formarem um só. 

Sr. presidente, como o nobre senador vê, trata-se 
no primeiro caso de seviço em exercicio extinctos; um é 
verba de exercicio tanto o outro é verba propriamente de 
subvenção ás companhias de navegação. Não me parece 
que haja grande inconveniente em reunir em um só credito 
os fundos para estes serviços ou que se vo e 
destacadamente... 

O SR. CORREIA: – Mas na futura proposta? 
O SR. BUARQUE DE MACEDO (ministro da 

agricultura): – Na futura proposta nada ha que 
providenciar. Para o exercicio corrente, para o de 1880 – 
1881, existirá credito na lei que é o que peço; como 
tambem estão incluidos, para o exercicio de 1881 – 1882 
os 96:000$000. 

Quanto a illuminção publica, é certo, Sr. presidente, 
que a medida não vem acompanhada de uma 
demonstração, porque passou na camara dos deputados 
por uma emenda motivada pelo seguinte facto: 

A lei do orçamento vigora nos exercicios de 1879 – 
1880 e de 1880 – 1881; mas, quando se redigiu a lei, não 
se attendeu a esta circusmtancia na verba – Illuminação. – 
Ahi vem a seguinte rubrica tratando-se da illuminação a 
gaz (lendo): 

«Augmento possivel da area da illuminação 
correspondente a 200 combustores, 19:000$600.» 

Mas a verba correspondente era para um só 
exercicio; vigorando, porém, a lei em dous exercicios, e 
tendo-se gasto a verba de 1879 – 1880, é claro que não 
havia mais dinheiro para o exercicio de 1880 – 1881, 
devia-se ter posto o dobro da quantia que aqui se acha; a 
proposta devia ser para dous exercicios. 

Eu tive duvida no modo de entender. Perguntei ao 
ministerio da fazenda si essa quantia podia ser 
reproduzida depois de gasta, no outro exercicio. A 
resposta que tive foi negativa. Assim desde que tinha-se 
gasto a verba com os 200 lampeões, não se podia collocar 
mais 200 lampeões novos no outro exercicio. 

A verba para 5.546 combustores era de 
347:184$998. Augmentada com a quantia de 19:032$600, 
daria o total de 566:217$398 para o exercicio de 1879 – 
1880, isto para 5.746 combustores, inclusive os 200 
autorizados. Mas no exercicio de 1880 – 1881, já estando 
contemplados os 200 combustores, como proceder? 
Mandar 

collocar mais 200 combustores sem credito, não é isto 
regular. 

No exercicio de 1880 – 1881 a verba total que deve 
vigorar é a da lei, isto é, 740:000$ por todo o serviço de 
illuminação. 

E' preciso, pois, um novo credito para collocarem-se 
os mesmos lampeões no exercicio de 1880 – 1881. 

Eu apenas attendi a cem combustores para cada 
uma das illuminações. 

Ratificando o calculo e tomando os 8:770$ que se 
gastam com os da illuminação a gaz, reunindo-se 
9:129$300 com os cem da illuminação «globe gas» e 
7:000$ do material, porque o governo paga o material do 
«globe gas», que é de sua propriedade, teremos os 
23:000$ pedidos. 

Eis a razão por que assim procedi; foi em 
cumprimento de lei: não me achei autorizado a cobrar essa 
despeza, só porque a lei tinha de vigorar no segundo 
exercicio; eis, pois, a razão por que pedi o credito. 

Para tornar mais claro. O numero de lampeões de 
gaz era de 57,6, com o numero de 200 que se 
augmentaram no exercicio de 1879 a 1880. 

No orçamento só ha quota para esses 200, e para 
todo o serviço a de 740:000$; ora, si eu não podia 
augmentar esta verba, como havia de mandar collocar 
novos combustores no exercicio de 1880 – 1881? Ou não 
havia de fazer augmento algum ou havia de exceder a 
quota. Não sei si a questão está bem clara. Si eu não 
pedisse o credito, não podia augmentar no exercicio de 
1880 – 1881 o numero de lampeões. Si o fizesse, gastaria 
mais de 740:000$, que é a verba da lei. 

Perguntou-me S. Ex. si me tenho apartado dos 
meus procedentes; si mandei illuminar as ruas 
independentemente da verba; o que se fez foi ordenar que 
se realizassem os preparativos para a illuminação, afim de 
que esta tenha logar, si por ventura se augmentar a verba; 
e si esta não fosse augmentada, embora feitos os 
preparativos, não se faria a illuminação. 

Eu poderia mandar fazer a illuminação e guardar-
me para depois de encerradas as camaras abrir um credito 
supplementar; mas não quiz fazel-o, porque as camaras 
estão abertas e entendo dever pedir, desde que reconheço 
a necessidade do serviço, e o credito necessario. 

Com relação ao excesso passado, não conheço 
despeza alguma, como serviço da illuminação, que não 
estivesse autorizada na lei. 

Creio Ter assim respondido ás perguntas que me 
fez o illustre senador pela provincia do Paraná. (Muito 
bem.) 

Findo o debate, encerrou-se a discussão. 
Seguiram-se successivamente em discussão, a 

qual ficou encerrada por não haver quem pedisse a 
palavra, o art. 2º da proposta e os additivos da camara dos 
deputados. 

Retirou-se Sr. ministro com as mesmas 
formalidades com que foi recebido. 

Votaram-se e foram approvados os artigos da 
proposta, bem como os additivos da camara. 
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Foi a proposta, assim emendada, adoptada, para 
passar a 3,ª discussão. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – requer dispensa de 
intersticio para entrar, na ordem do dia de amanhã o 
credito para entrar, na ordem do dia de amanhã o credito 
que acaba de ser vetado. 

Consultado o senado, resolveu affirmativamente 
 

LICENÇAS 
 
Entrou em 3.ª discussão a proposição da camara 

dos deputados n. 49, autorizando o governo a conceder 
licença ao juiz de direito do Maranhão, Joaquim da Costa 
Barradas. 

Não havendo quem pedisse a palavra, encerou-se 
a discussão. 

Votou se e foi a proposição adoptada, para subir á 
sanccão imperial. 

Continuou em 2.ª discussão a proposição da 
mesma camara n. 86 autorizando o governo a conceder 
licença ao Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, cirurgião do 
exercito e professor da escola militar da côrte. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS (ministro da 
guerra): – Sr. presidente, o governo não se oppõe a que 
seja concedida a licença, que pede o Dr. Belfort para se 
tratar na Europa; não a póde conceder por si, porque 
sendo o espaço excessivo não está em suas attribuições; 
mas julga que o senado praticará um acto de justiça 
fazendo o favor que reclama esse professor. 

Ficou prejudicado o requerimento do Sr. Visconde 
de Pelotas, propondo o adiamento da discussão por 2 
horas, apresentado na sessão de 9 do corrente mez. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

Votou-se e foi a proposição approvada para passar 
á 3ª discussão. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – pede que o Sr. 
presidente consulte a casa si concede dispensa de 
intersticio para que entre em discussão amanhã a 
proposição, que se acaba de votar  

Consultado o senado, resolveu affirmativamente. 
 

LICENÇA 
 
Seguiu-se em 2.ª discussão a proposição da 

mesma camara n. 97, autorizando o governo a conceder 
licença ao juiz de direito de Goyaz, Jeronymo José de 
Campos Curado Fleury. 

Não havendo quem pedisse a palavra, encerrou-se 
a discussão. 

Votou-se e foi a proposição approvada para passar 
á 3.ª discussão. 

O SR. CRUZ MACHADO: – requer verbalmente 
dispensa do intersticio para a dita 3.ª discussão. 

Consultado o senado, resolveu pela affirmativa. 

 
SOCIEDADE ANONIMAS 

 
Continnuou a discussão do art. 1.º da proposição da 

camara dos deputados n. 221, de 1879, relativa ás 
companhias ou sociedades anonymas. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO: – começa notando que a 
importancia do projecto que se discute, si não 
sobresahisse brilhantemente dos fuminosos discursos que 
já têm sido proferidos neste debate, resaltaria da natureza 
da materia e da solicitude sempre crescente, que em todos 
os paizes merece ella dos poderes publicos. 

Com effeito o targo desenvolvimento da riqueza 
movel, concidindo com o progresso das grandes emprezas 
industriaes, dá novo realce ao principio da associação dos 
capitaes, especialmente si o considerarmos em uma de 
sua firmas apuradas– a acção que se póde reputar em seu 
movimento universal quasi uma creação moderna 

Mas si tal é a importancia do objecto, cresce 
tambem a difficuldade, envolvendo vastissimos interesses, 
que podem alcançar em seus ultimos desvios até mesmo a 
fortuna publica. 

A foi de 22 de Agosto de 1860 teve sua razão de 
ser nos acontecimentos extraordinarios que a precederam, 
examinados em sua causa e effeitos por um extenso 
inquerito, que arrecadou a analyson todos os factos. 

Menos pelas restricções que ella consagra, do que 
pela demora inherente ao processo da autorização, 
especialmente em um paiz como o nosso essa lei pode ser 
accusada. 

A demonstração está nos estatutos approvados de 
muitas companhias, que funcionam na capital do Imperio e 
fóra della. Não ha principio cardeal do Imperio e fóra della. 
Não ha principio cardeal desse legislação, que não fosse 
escarnecido pelos fiscaes da lei e a requerimento dos 
interessados. 

Exemplos sobram, e é justo que sejam recordados 
alguns, para que não pareçam estas palavras declamação 
vã ou aspiração de uma liberdade desarrnzoada  

A lei firmou como principio a necessidade de um 
quantum para a formação de um fundo de reserva nas 
associações anonymas e deu-lhe um destino especial; e 
no emtanto até com autorização do governo esse fundo 
tem sido desviado do seu fim, dando logar á simulação de 
um capital ficticio. 

A lei terminantemente estaluiu que só façam parte 
do dividendos os lucros liquidos, provenientes de 
operações effectivamente concluidas ao respectivo 
semestre, e no emtanto mais de um contrato para 
construcção de obras, approvado pelo governo, manda 
tirar do capital os proprios dividendos. 

A lei de conformidade com o Codigo Commercial do 
Imperio, não comprehende o que se chamou acções 
beneficiarias, e que no fim da contas cream accionistas 
privilegiados; pelo contrario o decreto de 19 de Dezembro 
de 1860, no art. 3.º §§ 7,º e 8., e no art. 9.º implicitamente 
as proscreve; e no emtanto é ainda o governo que approva 
estatutos, elevando assim artificialamente o capital, meio 
indirecto, pelo qual se legitima o commercio das 
concessões e  
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paga-se vasta clientela dos interesses industriaes. 

A lei não comprehende mandatarios sem tempo e 
indefinidos, e no emtanto á vista dos governos, quando se 
trata de construcções que se prolongam, em consequencia 
de preferencias concedidas por contrato, as directorias 
duram o tempo da construcção das obras, que nunca 
terminam e sempre começam. 

Não offende os principios da lei de 22 de Agosto; 
mas pede a justiça que não a responsabilisem, até pela 
falta de sua observancia. 

O facto, porém, demonstra, entre nós, que a 
fiscalisação do poder publico para nada ou pouco prestou; 
ou porque o não quis, servindo apenas a sua autorização 
para temperar favores; ou porque o não póde, 
sobrecarregado de trabalho, o assim impossibilitado de 
fazer um exame detido e circumspecto. 

O facto entre nós concorda com o facto em todos 
os paizes, senão para demonstrar o mesmo descuido, ao 
menos para demonstrar a mesma impossibilidade ou 
conveniencia. 

O principio hoje dominante, si não é ainda o da livre 
associação dos capitaes, e pelo menos uma transacção 
que tende a substituir a intervenção governamental ou a 
tutela por um complexo de garantias, que, assentando na 
publicidade dos actos e na responsabilidade dos 
mandatarios, proporciona a todos os interesses, sempre 
vigilantes e ciosos, meios seguros de zelar o que é seu. 

Na Inglaterra, na França, na Belgica e em outros 
paizes, esse principio de transacção ganha terreno e 
prepara as ultimas victorias da liberdade industrial e 
commercial. 

A voz da tribuna, como a penna do homem de 
Estado, no discurso ou na exposição de motivos, já 
condemnaram essa intervenção como improficua, senão 
perigosa. 

O relator da lei belga de 1873, concisa e bellamente 
explicava o motivo por que não era necessario a 
autorização governamental nas seguintes palavras: 

« As medidas repressivas em caso algum devem 
faltar contra a fraude; as medidas preventivas em caso 
algum devem impedir as operações honestas. A certeza da 
repressão permitto ser menos rigoroso na prevenção.» 

Na exposição de motivos da lei franceza de 1867, 
apresentada ao corpo legislativo a 28 de Março de 1865, 
fazem-se sobresahir as razões pelas quaes póde-se 
dispensar a intervenção governamental, e estas com 
plausibilidade podem ser invocadas em nosso favor, 
attendendo ao exame que devia fazer o conselho de 
estado, nos termos do art. 9.º do decreto de 19 de 
Dezembro de 1860. 

O exame de direito, quanto ás estipulações do 
contrato, póde ser substituido por meio de regras geraes 
que sirvam de typo a todos. O exame sobre o fundo social 
e no que diz respeito ao pessoal da sociedade, afim de 
evitar emprezas dolorosas ou mal concebidas, fica melhor 
garantido pela fiscalisação do interesse pessoal; a 
experiencia tem demonstrado que as investigações do 
poder publico não podem sempre penetrar os mysterios, 
que, sejam quaes forem a  

intenções cercam muitas vezes os pedidos de autorização. 
Estes inconvenientes sobem de ponto; porque o 

descuido do publico é tanto maior quanto maior a fé na 
autorização obtida. O exame governamental parece excluir 
todas as incertezas; afigura-se como penhor de successo 
para o futuro; e por fim o governo surge no dia do desastre 
como responsavel das perdas experimentadas e da 
immoralidade dos factos que as causaram. Acrescente-se 
os additamentos da administração, a desconfiança que a 
impelle ou os empenhos que a sitiam, o desanimo que 
gera a lentidão, a opportunidade que foge, os capitaes que 
se retrahem, e diga-se si vale a pena sacrificar a liberdade 
das convenções a problematicas conveniencias? 

A soberania do Estado nada tem que ver com a 
associação de capitaes, salvo si, attingindo a um fim, a 
fiscalisação é exigida pela natureza da instituição. A 
importancia dos mesmos e o modo por que funccionam 
não bastam por si só para explicar a autorização do 
governo. Seria o caso de perguntar como dos relatores da 
lei franceza: « Em que uma sociedade que, grupando 
forças isoladas, chega a reunir um capital de trezentos ou 
quatrocentos milhões, differe de uma familia que possue, 
sobre differentes pontos do territorio, estabelecimentos 
baseados sobre um capital immenso e ligados por uma 
solidariedade energica?» 

Nem se comprehende, desde que as sociedades 
commanditarias se organizam sem autorização e as 
anonymas estrangeiras, organizadas hoje sem autorização 
dos seu respetivos governos, podem funccionar no Imperio 
com a permissão do nosso, a exigencia da lei de 22 de 
Agosto. 

Quanto ás primeiras, a responsabilidade pessoal 
indefinida dos gerentes, não serve para explicar a 
differença, si os factos nã demonstrassem mesmo entre 
nós, que as directorias inspiram mais confiança do que as 
gerencias, é preciso pelo menos confessar que não 
ingoramos o que seja uma sociedade anonyma, e que a 
nossa confiança só póde apoiar-se no credito e no capital 
da mesma. 

Trata-se, na phrase de um dos relatorios já citados, 
de um commerciante de natureza particular, mas que 
todos podem conhecer maravilhosamente nas condições 
da sua existencia, e é o que sómente importa. 

Privilegio no passado, que acompanhava ás 
grandes concessões régias e servia de base ao monopolio, 
a intervenção do governo por meio de autorizações devia 
modificar-se forçosamente com o desenvolvimento 
economico dos paizes pelo augmento da riqueza geral e 
consequente progresso de todos os ramos da actividade 
industrial. 

No emtanto é possivel substituir esse exame prévio 
pela fiscalisação dos proprios interessados, desde que a 
publicidade fôr ampla e especial e a responsabilidade certa 
e definida. 

Acredita que o governo não póde ser mais sabio, 
mais intelligente, mais cuidadoso que a sociedade que 
dirige; os accionistas e os terceiros não são menores ou 
imbecis e, si podem praticar livremente todos os factos da 
vida civil,
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podem dispensar a ta r la impertinente do poder publico. Si 
os h tão negligentes que se esqueçam de empregar a 
razão e a vontade na justa defesa dos seus interesses, 
justo é que aprendam á sua custa, não devendo os 
zelosos pagar a culpa dos derivados. 

O projecto que se discute consagra na art. 1.º este 
bom principio. Toda a sua doutrina póde-se resumir nestas 
tres palavras – liberdade, publicidade e responsabilidade; 
infelizmente a liberdade encontra mais de uma restricção 
em seus desenvolvimentos, a publicidade mais de uma 
exageração nas suas exigencias e a responsabilidade 
mais de uma falha nas suas applicações. 

A prova sahirá inteira, sem duvida alguma, da 
discussão dos outros artigos do projecto, Neste cumpre 
examinar unicamente o grande principio que elle consagra, 
mas que ao mesmo tempo restringe, limitando a aspiração 
generosa do paiz á reforma de associações anonymas, 
quando o protesto erguido contra a lei de 22 de Agosto é 
sem duvida muito mais extenso. 

O primeiro vicio que nota é a proclamação do 
principio da livre associação de capitaes, emquantos todas 
as outras associações ficam sujeitas á tutela do poder, 
como si os interesses industriaes valesseia mais que os 
outros interesses interesses. Não podiam nutrir tal 
pensamento os illustrados collaboradores do projecto. Mas 
tambem, si toda demora é um impossivel, demos ao 
menos desde já liberdade a todos que a reclamam. 

O segundo vicio que nota é ser a reforma 
incompleta; peasa como pensaram alguns dos 
commentadores da lei franceza de 1867. Acha que seria 
melhor fundir em uma só lei toda a legislação concernente 
ás sociedades commerciaes; regular ao mesmo tempo a 
sociedades annymas estrangeiras e resolver os graves 
problemas que se prendem á sociedades civis, sob a 
fôrma variada das sociedades commerciaes. Repetira o 
que dizem esses commentadores. Repetirá o que dizem 
esses commentadores; a reforma assim é mais segura, a 
obra mais solida e duravel. 

Ha partes da legislação que não se podem reformar 
iscladamente, porque os principios se tocam e uns são 
muitas vezes o complemento inseparvel dos outros. Não é 
senão por um trabalho conjuncto e uniforme que uma obra 
legislativa póde obter essa unidade d vistas e de 
concepção, esse encadeamento de disposições, que são a 
condições essenciaes da sua perfeição. 

A cresce que ainda sepoderia com sobrada razão 
argumentar com a existencia do codigo commercial, 
mudificada em parte e vigorando em parte, quando a 
accessidade da reforma abrange todas as sociedades e a 
obra truncada seria um novo obstaculo para a obra de 
amanhão. 

E’ verdade que póde offerecer-se como desculpa a 
falta de tempo quando os interesses prejudicados clamam 
alto e devem ser adendidos. 

Mas, si é assim, porque não votar uma lei 
transitoria, que; todos aproveite, emquanto se fez obra 
mais completa e de mais longa duração? 

O terceiro vicio do projecto já foi apontado por mais 
de um ordador e parece de elevada Importancia pratica. 
Destinada a funccionar entre o codigo do commercio e a lei 
de 22 de Agosto de 1860, a reforma que se discute só tem 
dous caminhos a seguir; consolidar as disposições que 
deixa subsistir, apontando as que revoga, ou revogal-as 
pela constuamada clausula geral que acompanha as 
nossas leis. A experiencia demonstra o perigo desta 
clausula em certos casos e o legislador deve saber e que 
revoga para declaral-o, não tornando o seu preceito 
imperativo dependente, de ulterior juizo. O projecto que se 
discute póde geral difficuldades na applicação da lei, e 
com tanto mais fundamento quanto elle proprio requ er 
disposições do codigo commercial, como por exemplo, na 
art. 2.º 

O quarto vicio do projecto é, tendo dispensado a 
approvação do governo para todas as sociedades 
anonymas, e portanto para as sociedades de segutos, 
esquecer-se de legislar especialmente sobre estas, 
encarando a sua natureza complexa e peculiar. 

O quinto vicio do projecto é não ter mesmo, como 
reforma parcial, contemplado as sociedades cooperativas, 
para organizal-as como algumas cooperativas, para 
organizal-as como algumas legislações estrangeiras e 
favorecel-as como sociedades á parte. 

E este modo especial de consideral os, que as 
distingue e as constitue uma especie separada creada pelo 
legislador com a ilegível. 

A sociedade cooperativa é, segundo a lei belga, 
aquella cujas entradas e numero de socios variam, e cujas 
entradas e numero dos socios variam, e cujas partes não 
podem ser cedidas. As commentadores francezes da lei de 
1867 assignalam como seu caracteristico a possibilidade 
do augumento successivo do capital e o numero dos 
associados, e da retirada parcial ou total das entradas. 

Embora não a considerei fórma particular de 
associação, apontam os  ilegível, como suficientes para 
uma classificação á parte. 

O sexto vicio do projecto consisteilegível modo 
pelo qual estatue e define as penalidades, deixando no 
escuro das referencias o verdadeiro pensamento que o 
anima. 

Podem formular-se a este respeito cres opiniões 
distinctas; dos que entendeu que o logar apropriado para 
taes penalidades é o codigo criminal, qualquer que seja a 
especialidade do facto; a dos que entendem que esta 
especialidade serve para explicar a decretação especial da 
lei, constituindo laço indissoluvel cumpre a definição do 
delicto e a regulamentação da lei; e a dos que finalmente 
pensam, collocando-se no extremo da mais ampla 
liberdade, que toda a penalidade, não prevista pelo direito 
commum, deve ser proscripta. O projecto é confuso e 
defectivo nesta parte; pois que, aproximando o seu art. 14 
de seu art. 19, chega-se a concluir pela criminalidade de 
factos, definidos no mesmo projecto e por elle 
considerados delictuosos, e no emtanto sem classificação 
legal no codigo. 

Bastam algumas perguntas que resaltam do texto 
do art. 14; Qual é a classificação legal, em qualquer 
hypothese, dos factos definidos  
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nesse artigo, isto é, repartição de dividendos não devidos? 
O que é necessario para classificar de fraudulento um 
inventario commercial? Póde haver cumplices entre os 
socios? 

Si o codigo penal é que rege todos os factos, para 
que a referencia da lei, e como se explica a detinição? 

Si o artigo involve um facto novo, como se explica 
então o art. 19, e qual a penalidade para factos identicos 
ao definido no art. 14? 

Não quer por certo o orador preferir neste momento 
esta ou aquella doutrina; é partidario da extrema liberdade 
em materia commercial, resalvadas apenas as exigencias 
da ordem e da moralidade; mas o seu fim nesta occasião é 
assignalar os defeitos geraes do projecto, taes como 
parecem revelar-se na discussão. 

O setimo defeito do projecto, aliás consequencia da 
reforma parcial que intenta, é amodificação do processo de 
fallencia quanto á sociedades anonymas, regulando a 
fórma de sua liquidação, quando é certo que a sua 
materia, inteiriça de reforma geral, e instantemente 
reclamada que aproveite a todas as associações 
comerciaes. 

Sob o ponto de vista do principio consagrado no art. 
19, ha tres interrogações distinctas e cuja resposta póde 
variar: 

1.º As sociedades anonymas podem fallir? 
2.º As sociedades anonymas podem commetter o 

crime de fallencia, por si ou por terceiros? 
3.ª Os seus administradores na execução do 

mandato conferido são responsaveis criminalmente pelo 
facto que praticam? 

O projecto não distingue estas interrogações, e 
involvendo todas em uma autorização, limitada porém 
equivoca, remove a difficuldade do trabalho, dizendo ao 
governo regulei a applicação da lei de fallencias ás 
sociedades anonymas. 

O fim destas reflexões é demonstrar apenas o que 
ha de invencivel nestas reformas truncadas sem 
desconhecer os meritos do projecto, sob o aspecto em que 
foi a materia encarada pelos seus illustres collaboradores. 
Ha muito que aproveitar nessa obra, cujo principal defeito 
é querer pouco na possibilidade de obter muito. 

O debate prolonga-se, e parece que no terreno de 
projecto será difficil conseguir desde já a victoria, No 
emtanto com mais ou menos largueza está reconhecido 
por todos que a autorização do governo para que se 
organizem as sociedades anonymas não é necessaria, 
assim como todos concordam tambem que a reforma de 
legislação quanto a sociedade não deve limitar-se as 
companhias ou associações anonymas. 

Por isso sem prejuizo desse trabalho futuro, no qual 
entrará como elemento essencial o projecto que se 
discute, o orador anima-se a offerecer um substitutivo, que 
é apenas no seu pensamento uma lei transitoria, bandeira 
quasi neutra, que alevanta nesse campo do combate, mas 
tambem esperança generosa e robusta de que a camara e 
o senado hão de completar a reforma encetada. (Muito 
bem, muito bem.) 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 
 

Emenda substitutiva 
 
« A assembléa geral legislativa decreta; 
Art. 1.º As companhias, ou sociedades anonymas, 

qualquer que seja o fim a que se destinem, e Quaesquer 
outras associações, a que se refere a lei n. 1083 de 22 de 
Agosto de 1860, podem consituir-se independente de 
autorização do governo. 

§ 1.º Exceptuam-se desta regra as sociedades 
estrangeiras, as de seguro de vida, as caixas economicas, 
os monte-pios, os montes de socorro, os bancos e as 
companhias para navegação e construcção de estradas de 
ferro, que continuam sujeitas á legislação em vigor. 

Art. 2.º Todas as companhias e sociedades não 
exceptuadas regulam-se pelos seus estatutos ou contratos 
sociaes, guardadas as disposições do Cogido do 
Commercio e das lei civis, revogada nesta parte a referida 
lei de 22 de Agosto de 1860. – J. Bonifacio.» 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – pedindo a palavra não 
tem por fim fallar neste momento sobre o importante 
assumpto, que se acha em discussão, mas obstar a que 
ella se encerre, sem ouvir-se a opinião do governo ou do 
illustrado autor do projecto, a respeito do substitutivo que 
acaba de ser apresenta-lo e que destróe completamente o 
systema do projecto em discussão. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – diz que o senado sabe 

perfeitamente que o espirito publico espera com anciedade 
a solução desse importante assumpto. 

O SRS. DANTAS (ministro da justiça) E LEÃO 
VELLOSO: – Apoiado. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – observa que a 
necessidade de sua solução tem sido reconhecida por 
todos os oradores que tomaram parte no debate, inclusive 
o honrado senador por S. Paulo, que tão brilhantemente 
acaba de occupar a attenção do senado. 

Si, pois a materia é importante, si reclama uma 
solução urgente, não é possivel que o senado proceda a 
uma votação sobre a utilidade do projecto inicial sem que 
se tenha manifestado a opinião do governo ou a do seu 
illustrado autor sobre o substitutivo, que ora se apresenta. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O governo 
já deu a sua opinião. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – pondere que sobre o 
projecto substitutivo  não; elle altera profundamente o 
projecto em discussão. 

Deseja tomar parte na discussão opportunamente; 
mas a bem da elucidação da materia pede que algum dos 
illustrados ministros ou o nobre ex-ministro da justiça, autor 
do projecto, enuncie a sua opinião acerca do projecto 
substitutivo que acaba de ser apresentado. 

E, esperando que qualquer destes illustrados 
senadores annúa ao convite que lhes dirige, 
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senta-se, promettendo voltar ao debate em occasião 
opportuna. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sr. 
presidente, por mais de uma vez tive a honra de intervir 
no debate e de dar a opinião do governo sobre o 
projecto em discussão, opinião favoravel. Não importa, 
porém, isto dizer que o governo não se ache disposto, 
por si ou por iniciativa de outrem, a adoptar algumas 
emendas que venham, no seu modo de ver, tornar 
ainda melhor o projecto que o governo entende que já é 
muito bom. 

O senado se recorda de que, respondendo aos 
illustrados senadores pelo Maranhão, pela Bahia e pelo 
Paraná, tive occasião de manifestar-me tambem nessa 
occasião em favor de algumas emendas por SS. EEx. 
suggeridas. Tudo, pois, que tender a melhorar o actual 
projecto, constituindo-o pela publicação e pela 
responsabilidade... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado, pela 
responsabilidade. 

O SR DANTAS (ministro da justiça): – ...isto é, 
pelos dous imprescindiveis elementos de uma boa lei 
de organização de sociedades anonymas, o governo 
aceitará. Entretanto sou obrigado, para satisfazer a 
interpellação positiva do honrado senador pela 
provincia do Rio de Janeiro, a dizer que, de momento, o 
governo não póde declarar nem que aceita, nem que 
rejeita o substitutivo offerecido pelo illustrado senador 
da provincia de S. Paulo. 

Esse substitutivo altera profundamente o 
systema adoptado pelo projecto que discutimos. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Radicalmente. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Radical, 

substancialmente. Mas este substitutivo, offerecido por 
um illustre collega nosso, com a sua autoridade, não 
póde de momento ser repellido, ainda que á primeira 
vista possa parecer ao governo que é menos aceitavel 
do que o projecto. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – A 

precipitação é sempre um mal, e, como nós e o 
honrado senador por S. Paulo queremos uma e a 
mesma cousa, retirar a autorização do governo para 
formação das companhias anonymas, divergindo 
apenas ou na extensão das sociedades desta natureza, 
que devem ser comprehendidas no projecto, ou nos 
meios de estatuir regras e preceitos que observados 
dêm direito a que as companhias anonymas possam ter 
existencia legal; por tudo isto julge proceder como devo, 
declarando ao senado que não posso desde já nem 
repellir nem aceitar o substitutivo do honrado senador 
por S. Paulo. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: – Então 
proponha um adiamento. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não 
pedirei o adiamento do projecto; talvez presiga a 
discussão e dentro de vinte e quatro horas, o governo 
poderá com franqueza e mais meditação expôr a sua 
opinião. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E' melhor o 
adiamento. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Esta 
materia será considerada em conselho e teremos de 
nos entender, E' o que posso de momento responder ao 
honrado senador pelo Rio de Janeiro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então pede o 
adiamento por vinte e quatro horas? 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não, 
senhor... Si a discussão prosegue... 

O SR. LAFAYETTE: – diz que, tendo prestado 
inteira adhesão ás disposições do projecto em 
discussão, sente que é de seu dever defendel-o das 
censuras que lhe foram feitas por tres dos honrados 
senadores que têm tomado parte no debate. 

Declarou o honrado senador pela Bahia, o Sr. 
Junqueira, que o projecto é altamente conservador. 
Mas porque? A que criterio soccorreu-se o honrado 
senador para assim firmar seu juizo? O projecto é 
conservador, disse S. Ex., porque não se limitou ao art. 
1º , isto é, á simples enunciação de um principio, mas, 
pelo contrario, contém disposições regulamentares. 
Desta fórma, segundo o criterio do nobre senador pela 
Bahia, as escolas politicas distinguem-se pelo methodo 
de legislar, sendo que é proprio dos liberaes o 
contentarem-se com estabelecer principios 
fundamentaes, deixando a lei ao arbitrio dos juizes e á 
cavilação das partes. O orador mostra quão afastado da 
verdade é semelhante criterio. 

Não se póde ajuizar, com segurança e justeza, 
do espirito liberal ou anti-liberal de uma lei pelo simples 
exame da maior ou menor minuciosidade de suas 
disposições. Nada mais vago e amplo do que aquelle 
principio – quid regi placet, lex est –, origem e 
fundamento capital do despotismo nas monarchias 
européas: entretanto, vago e amplo como é, ninguem 
dirá que seja liberal. Por outro lado, as leis 
concernentes á instituição do Jury são eminentemente 
liberaes, comquanto extensas, regulamentares e 
minuciosas. 

Quão errado, pois, não é o criterio que tomou o 
nobre senador pela Bahia para ajuizar do liberalismo do 
projecto em discussão! 

Disse tambem o nobre senador que grandes 
vultos da escola liberal sustentavam doutrina diversa do 
projecto. Ainda que assim seja, o que d'ahi concluir? 
Não é bom systema recorrer ao estudo de nomes 
proprios e individualidades para aquilatar do espirito 
das leis que essas individualidades propugnam ou 
combatem. A historia parlamentar da Inglaterra mostra-
nos os ivhigs sustentando que os poderes da casa dos 
Communs deveriam durar sete annos, e os tories não 
admittindo que taes poderes devessem durar mais de 
sete annos. Como este ha innumeros exemplos na 
Inglaterra e em nosso paiz, como o senado viu, não ha 
muito tempo, por occasião de discutir-se o projecto 
sobre a legitimação dos filhos espurios por subsequente 
matrimonio. 

O projecto em discussão é amplamente liberal. O 
grande principio de que – a vontade das partes faz a lei 
das convenções –, principio já estatuido pelos Romanos 
e reproduzido depois em muitos codigos, acha-se 
perfeitamente respeitado no projecto; nada mais liberal, 
nada menos 
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autoritario. As formulas nelle estabelecidas não 
restringem a liberdade de associação, mas têm 
unicamente por fim assegurar aos accionistas toda 
facilidade para bem exercerem o seu direito de 
fiscalisação. 

O orador, percorrendo as quatro ordens de 
prescripções que a ilegível da legislação estabelece 
com relação a ilegível, faz vêr que no projecto 
nenhuma clausula se estabelece que cerceie a 
liberdade, sendo pelo contrario todas as disposições 
calculadas, de accôrdo com os sãos principios juridicos, 
para garantirem a liberdade e o direito do accionista e a 
boa marcha da sociedade. 

A intervenção da lei na organização dos 
contratos de sociedades anonymas tem uma razão 
particular de direito. Em primeiro logar, sendo o capital 
dividido em acções ou parcellas minimas, os 
accionistas, tomados cada um de por si, representam 
interesses secundarios. Depois a accionista não 
intervem directamente na gestão da sociedade. E, 
finalmente, na sociedade anonyma a responsabilidade 
é limitada. 

Por essas tres razões os membros de 
associações anonymas não exercem a mesma 
actividade e vigilancia que os socios de firmas com 
responsabilidade limitada. 

Disto resulta que a lei previdente, que 
condemna a negligencia e a inactividade, estabelece 
um minimum de garantias. 

Ora, é exactamente o que fez o projecto em 
discussão. 

Ilegível o honrado senador, no art. 1º do 
projecto, as palavras – qualquer que seja seu objecto 
ou seu fim –, reproduzindo então S. Ex. as ponderações 
que sobre o mesmo assumpto fizera o nobre senador 
pelo Maranhão. Querem SS. EEx. que se explique que 
só para fim honesto. Seria desnecessario. O projecto é 
simplesmente um capitulo do direito commercial; ora o 
codigo do commercio, no art. 129 § 2º, declara que são 
nullos todos os contratos cujo objecto é manifestamente 
contrario á sã moral e aos bons costumes. 

Para que repetir isso no art. 1º? 
Disse o honrado senador que se achavam 

excluidas do projecto as associações cooperativas. E' 
engano de S. Ex. As associações cooperativas não 
constituem um typo particular: podem funccionar como 
sociedades em nome collectivo, e mesmo sob a fórma 
commanditaria; mas claro está que si tomarem a fórma 
anonyma ficarão sendo regidas pelo projecto, 
convertido em lei. 

Não ha tão pouco repetição da lei de 22 de 
Agosto de 1860 e de seus regulamentos, como se 
afigurou ao nobre senador pela Bahia. Aquella lei só 
estabelecia a publicidade dos estatutos e do decreto 
que os approvava, sendo tambem as associações 
anonymas bancarias obrigadas a publicar mensalmente 
um balanço em resumo. O projecto porém estabelece a 
publicidade dos actos constitutivos, dos balanços, dos 
inventarios, da lista dos socios, etc. Portanto é o 
regimen da mais vasta e completa publicidade. 

Relativamente ao artigo que trata das liquidações 
judiciarias, pensa o nobre senador pela 

Bahia que o projecto estabelece um direito de excepção 
a favor das sociedades anonymas. Entende o orador 
que o processo geral de fallencias não póde ser 
applicado a estas associações. Desde que se declara a 
fallencia, suspendem-se todas as operações da 
entidade fallida. Ora, as associações anonymas têm 
geralmente por fim effectuar serviços, que jogam com 
elevados interesses publicos, taes como, transportes 
por terra e mar, construcção e exploração de vias 
ferreas, etc. E' claro que a suspensão destes serviços 
pelo facto da declaração da fallencia, traria resultados 
funestos e cujas consequencias não seria facil prever. 
Eis porque ha necessidade de crear um processo 
especial de fallencia, ou liquidação judiciaria para as 
associações anonymas: nem isso é um direito de 
privilegio, como disse o nobre senador pela Bahia. 

Passando a responder ao nobre senador pelo 
Maranhão, o Sr. Mendes de Almeida, o orador regozija-
se com ver que S. Ex., que ao principio se mostrara 
aterrado ante a passagem do regimen da intervenção 
para o da plena liberdade, no art. 1º da sua emenda 
substitutiva adopta o mesmo principio do projecto, isto 
é, concorda em que as sociedades anonymas possam 
constituir-se independentemente da intervenção do 
governo. O orador felicita ao nobre senador pelo 
Maranhão por vel-o convertido aos bons principios, 
tanto mais quanto S. Ex. não vê com bons olhos tudo 
que tende á reforma. 

Não está o orador porém de accôrdo com as 
emendas do nobre senador pelo Maranhão. 

O art. 1º do substitutivo consagra o mesmo 
pensamento do projecto, porém com peior redacção, 
sendo que lhe faltam a precisão, a clareza e a 
propriedade, estes tres grandes caracteristicos do 
estylo legal. 

Diz o art. 1º do substitutivo: 
«Art. 1º São aptas para funccionar com caracter 

de anonymas as sociedades que, propondo-se um fim 
licito ou autorizado, se organizarem de conformidade 
com as prescripções desta lei e sem dependencia de 
previa autorização do governo.» 

Por esta redacção, em vez de definir um 
preceito, o nobre senador definiu uma aptidão; mas as 
associações a que se refere, podem ser aptas para 
funccionar, podem ser conformes com as disposições 
do projecto, sem comtudo serem anonymas. A 
redacção do projecto é evidentemente muito mais clara.

«Sem dependencia de prévia autorização do 
governo.» – A collocação destas palavras dá a entender 
que, no espirito do nobre senador, a dispensa de 
intervenção do governo não é cousa imperativa. Quanto 
mais clara e precisa não é a redacção do projecto! 

No paragrapho unico exceptua o substitutivo em 
seu n. 2º as sociedades de seguro sobre a vida mutua, 
ou a premio certo e estipulado. O orador mostra que é 
uma grave questão em o nosso direito o saber si a lei 
permitte o contrato de seguro sobre a vida. O art. 686 § 
2º codigo do commercio prohibe o seguro ilegível 
sobre a vida de pessoas livres. Uma sociedade 
anonyma que se fundou no Rio de 
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Janeiro para operações de seguro sobre a vida de 
escravos, – a associação Tranquillidade, declarou no 
art. 33 dos seus estatutos que de futuro seguraria a 
vida de pessoas livres, no caso de não se oppôr a isso 
a legislação do Imperio: eis a duvida sobre a legalidade 
do seguro de vida. 

O orador mostra que, muito embora o seguro de 
vida seja hoje praticado em grande escala na Europa, 
os contratos desta natureza sempre repugnaram ao 
direito, tendo alguma cousa de contrario ao decoro e á 
dignidade humana. Além disso, até certo ponto podem 
mesmo pôr em perigo a vida do segurado. Ora, uma 
vez que em nosso direito e contestavel a legitimidade 
dos seguros sobre vida, não parece bem pensado 
resolver incidentemente n'um artigo deste projecto uma 
questão tão grave, e a que se prendem considerações 
de ordem tão elevada. 

Ainda quando porém o seguro sobre vidas seja 
perfeitamente legal, não ha razão que justifique a 
intervenção do governo na constituição das sociedades 
anonymas para semelhante seguro. O que ha de 
perigoso é a organização dessas sociedades de seguro 
sem que haja o preciso exame da questão; mas, o facto 
de serem ellas anonymas não as torna mais perigosas. 
O perigo é inherente á operação em si, e não á fórma 
da associação. 

As sociedades de seguro sobre vidas com o 
caracter mutuo, são as tontinas que o nobre senador 
incluiu no paragrapho seguinte: portanto houve nisto 
confusão de S. Ex. 

O orador impugna radicalmente o § 3º que 
sujeita as sociedades tontinas á approvação do 
governo. As tontinas por sua mesma natureza não 
podem tomar a fórma de sociedades anonymas. Estas 
têm por fim operações, serviços, actos de commercio, 
etc., de fórma que são consideradas como agente de 
producção; as tontinas, porém, não têm por fim 
nenhuma operação commercial, o seu capital conserva-
se o mesmo, e a sua unica operação consiste na 
operação dos fundos e dos juros accumulados em uma 
época determinada pelos estatutos. Si, pois, as tontinas 
não podem tomar a fórma de associações anonymas, o 
que vieram ellas fazer no n. 3 de paragrapho unico da 
emenda substitutiva do nobre senador pelo Maranhão? 

No n. 4 da mesma emenda estabeleceu o nobre 
senador que: 

«As sociedades ou corporações religiosas, cuja 
organização depender de accôrdo com o poder 
ecclesiastico, segundo o que se acha estabelecido na 
pratica, em razão do padroado.» 

Ha nisto ou um erro palmar, inconciliavel com a 
reconhecida illustração do nobre senador pelo 
Maranhão, ou uma intenção occulta que o orador não 
póde descobrir. 

A faculdade que o estudo tem de examinar os 
compromissos e os estatutos das ordens religiosas é 
inherente ao poder executivo pela necessidade de 
defender os interesses da ordem civil. O nobre senador, 
porém, diz que isso é uma faculdade do padroado! 
Talvez o nobre senador, deslocando para o padroado a 
attribuição da approvação de estatutos de ordens 
religiosas, tivesse querido inculcar que essa 

attribuição, como inherente a um poder resultante de 
accôrdo entre o poder civil e o ecclesiastico, possa vir a 
ser contestada pela Santa Sé. 

Quanto ás sociedades anonymas estrangeiras, 
de que trata o n. 5 da emenda substitutiva, declara o 
orador que não comprehende a necessidade da 
intervenção do governo quando ellas tenham por fim a 
exploração de privilegios concedidos pelo mesmo 
governo. As cautelas a tomar constam do decreto da 
concessão do privilegio: pertencem ao direito 
administrativo e são inteiramente estranhas ás 
associações anonymas consuleradas em si. 

Relativamente á emenda do honrado senador 
por S. Paulo, entende que, si ella fôr aceita, ficarão 
desorganizadas entre nós as associações anonymas. 

O Codigo do Commercio, calculando com as 
garantias que o governo tomaria, por occasião de 
conceder a sua approvação ás sociedades anonymas, 
foi muito ilegível nas suas disposições. Abolida a 
intervenção do governo, é preciso estabelecer uma 
certa ordem de garantias que completem o Codigo 
Commercial. Ora, a emenda do nobre senador por S. 
Paulo não faz mais que mutilar o Codigo Commercial. 

A emenda substitutiva do nobre senador por S. 
Paulo nada diz quanto á fórma da constituição das 
sociedades. 

Em segundo logar no codigo eram autorizadas 
as associações com um capital não subscripto na sua 
integridade. 

O orador já demonstrou a necessidade que todo 
o capital seja subscripto. O codigo não marcava o 
numero de pessoas com o qual era permittido 
estabelecer-se a associação; e evidentemente ha 
necessidade de estabelecer-se o numero minimo de 
socios que devam estabelecer as sociedades 
anonymas. 

Todas estas disposições falhas do codigo devem 
ser preenchidas, e é o que não faz o projecto do nobre 
senador que mutila o codigo sem encher-lhe as 
lacunas. 

Ha contradicção manifesta entre a emenda 
substitutiva do nobre senador e a censura por S. Ex. 
feita a projecto em discussão, acoimando-o de 
incompleto: a emenda é um complexo de disposições 
muito mais deficiente que o projecto em discussão. 

Por todas estas razões o orador declara que não 
dará o seu voto á emenda do honrado senador por S. 
Paulo. 

(Muito bem; muito bem.) 
A discussão ficou adiada pela hora. 
 

ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 
 
Continuou a 3ª discussão da proposta relativa ás 

despezas do ministerio da fazenda para o exercicio de 
1881 – 1882. 

O SR. CORREIA: – Ouvi ao nobre presidente do 
conselho, ministro da fazenda, que S. Ex. tinha alguma 
pressa em ver votado o orçamento da despeza. 

Tenho apreciado o zelo do senado em 
corresponder a esse desejo de S. Ex. 
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Apezar de composto de cidadãos já avançados 
em idade, o senado tem tido assiduidade que mostra 
quanto se empenha em bem servir á causa publica. 

Mas, quando eu esperava que os actos do nobre 
presidente do conselho se conformassem com os 
intuitos por S. Ex. manifestados nesta casa, vejo pelo 
contrario que o governo promove o adiamento sine die 
do orçamento da despeza. 

Não creio que esse adiamento fosse proposto na 
camara dos deputados pelo nobre ministro da 
agricultura com o fim com que na Inglaterra se propoem 
adiametos semelhantes, que importam a rejeição do 
projecto. 

Entrando em discussão na camara dos 
deputados as emendas do senado ao orçamento da 
despeza do ministerio da justiça, o nobre ministro da 
agricultura propoz o adiamento indefinido, que não 
parece muito conforme com o desejo do nobre 
presidente do conselho de que andemos depressa em 
nossa deliberação acerca do orçamento. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Nós é que temos 
interesse em andar depressa. 

O SR. CORREIA: – Ora o que significa o acto do 
governo de propor o adiamento da decisão da camara 
acerca de um dos orçamento, que tem de constituir a lei 
da despeza? 

Os nobres ministros que têm assento nesta casa 
haviam em corporação apresentado na 3ª discussão 
uma emenda, augmentando o credito para despezas 
com a creação de novos termos e comarcas, augmento 
com que o senado não se conformára na segunda 
discussão. 

O senado manteve a sua decisão entendendo 
dever estabelecer a regra de não consignar fundos no 
orçamento senão para termos e comarcas, 
contemplados na tabella exigida pelo art. 2º, § 2º da lei 
do orçamento vigente. 

Discutindo o alcance de uma emenda assim 
solemnemente apresentada, perguntou-se si estava alli 
encoberta alguma questão de gabinete. 

O nobre presidente do conselho respondeu que 
a emenda que elle e seus collegas senadores haviam 
offerecido não significava senão a convicção do 
governo de que convinha decidir a questão da fórma 
que propunha. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. CORREIA: – A camara vota o que 
entende, é verdade; mas não é desse direito que trato; 
não me occupo senão com o facto de ser o adiamento 
indefinido proposto por um dos ministros da corôa. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 
Sr. ministro da justiça não tinha comnosco tomado 
ainda deliberação a respeito, e não podia dar opinião 
sobre aquelle ponto. 

O SR. CORREIA: – Sei agora a razão do 
adiamento; e o que noto é que houve adiamento por 
maior prazo do que o necessario. 

Não era, porém, de estranhar que eu tivesse 
visto no adiamento aceito sómente nesse caso, quando 
emendas de maior vulto em propostas do poder 
executivo não o motivaram, alguma cousa de pouco 
harmonico com o desejo do hon- 

rado presidente do conselho de que não se demorasse 
a votação do orçamento. 

Fico persuadido de que vão ser dadas 
brevemente para ordem do dia da camara dos Srs. 
deputados as emendas do senado ao orçamento da 
justiça, porque já deve o governo estar com a sua 
resolução tomada. 

Entrarei agora na apreciação de um dos creditos 
especiaes propostos pelo governo e aceitos pela 
honrada commissão de orçamento do senado, porque 
refere-se a assumpto de maxima importancia para o 
desenvolvimento da industria maritima no Brazil; é o 
que concede o premio não excedente de 50$ por 
tonelada aos navios que se construirem no Imperio. 

Para se poder fazer essa despeza consigna-se 
em credito especial a somma de 50:000$000. 

A questão da cabotagem deve merecer muita 
attenção da parte dos poderes publicos. Em um paiz 
como o Brazil onde abundam as madeiras para 
construcção de navios, com bahias magnificas e portos 
excellentes, causa dór ver o abandono em que se acha 
a industria maritima em consequencia da legislação que 
regula a navegação de cabotagem. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Em outro tempo essa 

industria prosperou; depois as medidas legislativas 
foram embaraçando o seu desenvolvimento, e hoje 
quasi se acha extincta a navegação nacional de 
cabotagem entre os portos alfandegados do Imperio. 

Nossa aspiração devia ser entretanto que navios 
construidos no Imperio conduzissem nossas 
mercadorias aos portos estrangeiros. Mas a esperança 
de que, em navios brazileiros, se faça a navegação de 
longo curso está forçosamente adiada para futuro 
pouco proximo, pois que isso depende de 
reconquistarmos para esses navios a navegação de 
cabotagem entre os nossos portos alfandegados; e não 
é consequencia immediata. 

Em um trabalho organizado no thesouro pela 
commissão de estatistica enumeram-se os navios 
brazileiros que se occuparam com a navegação de 
cabotagem, antes que na legislação de 1862 se 
estabelecesse restricção ao direito dos nacionaes 
quanto a essa navegação. 

A principio não se permittiu senão timidamente a 
concurrencia estrangeira autorizando-a por curto prazo, 
que aliás foi sempre renovado; o que induziu o 
legislador em 1873 a tornar definitivo o estado até então 
provisorio, fazendo a concessão sem limitação de 
tempo. 

Foi o golpe decisivo para a navegação nacional 
de cabotagem. 

Abre-se agora o mappa annexo ao relatorio do 
nobre ministro da fazenda relativo á navegação de 
longo curso e de cabotagem, e vê-se com pezar que 
nelle já não se póde fazer referencia especial a navios 
brazileiros. 

Como, porém, se pretendeu obstar á quéda 
completa da navegação nacional de cabotagem? 

Adoptaram-se medidas inefficazes; entre ellas o 
premio autorizado na tabella dos creditos especiaes. 

De que tem servido este premio? 
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Os balanços ahi estão mostrando que em alguns 
exercicios ninguem o tem requerido. Nem podia ter elle 
a virtude de collocar a cabotagem nacional em 
condições de lutar com a poderosa concurrencia 
estrangeira que dispõe de elementos com os quaes a 
nascente industria nacional não póde competir. 

A experiencia de outros povos tem demonstrado 
a inefficacia de premios pecuniarios para fomentar 
industrias, salvo si são tão avultados que animem a 
especulação, sem deixar ainda assim resultado 
permanente. Mantem-se emquanto dura o pesado 
sacrificio do Estado. 

Valem como animação os premios concedidos 
nas exposições industriaes. Dão testemunho de 
aturados e uteis esforços, e recommendam os que se 
distinguem nas lutas civilisadoras do trabalho proficuo. 

Á experiencia estranha reune-se a nossa. 
Não attingiu ao alvo o premio pecuniario creado 

para certo fim de construcção naval pelo art. 36 da lei n. 
369 de 18 de Setembro de 1815, que fixou a despeza e 
orçou a receita para o exercicio de 1845 – 1846. 

Não attingiu ao alvo o premio de 2:000$, 
concedido pelo § 14, do art. 29 da lei n. 939 de 26 de 
Setembro de 1857, aos lavradores que apresentassem 
100 alqueires de trigo de suas colheitas em perfeito 
estado. 

Em algumas de nossas provincias se tem 
pretendido tambem, mas sem resultado, animar por 
igual modo certas industrias. 

Não ha, pois, motivo plausivel para continuar a 
figurar na tabella dos creditos especiaes quantia 
destinada ao pagamento do premio de 50$ por tonelada 
aos navios que se construirem no Imperio. 

Para animar a industria maritima e promover a 
construcção de navios outras são as providencias que 
cumpre adoptar, tomadas com exito feliz por povos que 
vieram assim a adquirir preponderancia nos mares. 
Elles entregaram exclusivamente aos nacionaes a 
navegação de cabotagem. 

Objecta-se: não levais em conta a barateza dos 
transportes? 

Não é razão procedente para entregarmos á 
poderosa concurrencia estrangeira o serviço da 
cabotagem entre os portos alfandegados do Imperio. 
Algum sacrificio que a principio fosse feito traria mais 
tarde auspiciosos resultados em uma nação que deve 
com justo motivo aspirar a um logar entre as potencias 
maritimas. 

Nem faltam entre nós capitaes para se 
empregarem na navegação de cabotagem onde ella é 
exclusiva dos subditos brazileiros; e não sei si têm 
apparecido queixas quanto aos fretes cobrados nos 
vapores da companhia Macahé e Campos. 

Questões ha que, prendendo-se á economia 
politica, não se resolvem sómente por ella, com 
esquecimento da politica social. 

O ministro da fazenda dos Estados-Unidos, no 
relatorio que apresentou ao congresso em 1873, dizia 
que para os fins do governo as regras da economia 
politica não são cosmopolitas, soffrem o influxo do 
principio da nacionalidade. 

O facto é que as nações, que têm aspirado a alta 
posição como potencias maritimas, se têm 
especialmente dirigido pelas normas da politica. 

Apresentarei ao senado a opinião de 
economistas que, combatendo a doutrina 
proteccionista, fazem limitação em casos como aquelle 
de que me occupo. 

Peço licença para recordar o que a este respeito 
diz Stuart Mill (lê): 

«Refutada como theoria geral, a doutrina 
proteccionista apoia-se, em certos casos particulares, 
em considerações muito superiores á simples economia 
do trabalho, deduzidas quer das necessidades da 
alimentação do paiz, quer das de defesa nacional. Não 
ha quem não ouvisse dizer, durante a discussão relativa 
ás leis sobre cereaes, que não devemos depender de 
outros povos para nossa subsistencia; e os actos de 
navegação eram fundados em theoria na necessidade 
de ter um viveiro de marinheiros para a marinha militar. 
Sobre este ultimo ponto, reconheço que a importancia 
do fim podia justificar o sacrificio, e que um paiz 
exposto a uma invasão por mar, si não tiver outros 
meios de conservar-se em condições de armar em caso 
de necessidade uma esquadra sufficiente, tem razão 
para procurar esses meios, ainda á custa de sacrificios 
quanto á economia nos gastos de transporte.» 

«Na época em que os actos de navegação foram 
decretados na Inglaterra, os hollandezes, graças á sua 
aptidão maritima e ao baixo preço de seus capitaes, 
podiam fazer os transportes para as outras nações, 
comprehendida a Inglaterra, de modo mais barato do 
que o podiam fazer essas outras nações.» 

«D'ahi resultava que os outros Estados tinham 
muito mais trabalho do que a Hollanda para achar 
marinheiros experimentados para os navios de guerra.» 

«Pelas leis de navegação a Inglaterra proveu aos 
inconvenientes desta situação e deu ao mesmo tempo 
golpe na potencia maritima, com a qual estava muitas 
vezes em guerra; estas leis foram provavelmente 
prejudiciaes á Inglaterra no ponto de vista economico, 
uteis no ponto de vista politico.» 

«Mas hoje os navios e os marinheiros inglezes 
podem navegar por preço igual ao de qualquer outra 
nação e sustentam a concurrencia em condições pelo 
menos iguaes contra todas as nações mesmo dentro 
dos limites destas.» 

Com patriotica previsão o illustre escriptor, 
affirmando a utilidade politica dos actos de navegação 
promulgados em Inglaterra, e que são a base do seu 
poder maritimo, insinua entretanto que elles foram 
provavelmente prejudiciaes aos interesses economicos 
daquelle paiz. 

E' uma observação para povos estranhos, a 
braços com difficuldades para desenvolver a sua 
marinha. E' uma justificação aos que, como nós, 
entregarem descuidadamente a navegação da 
cabotagem ás nações que podem com vantagem 
sustentar a concurrencia nos portos de outras. 

O que se vê, porém, é que, juntamente com o 
desenvolvimento maritimo devido a leis pro- 
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tectoras, floresceram na Inglaterra todos os ramos de 
industria, chegando ao apogeu em que se acham. 

No mesmo sentido manifesta-se Rossi na sua 
obra de Economia Politica (lê): 

«Tenho dito muitas vezes, e apraz-me repetil-o, 
que ha poucas questões sociaes que possam ser 
resolvidas pela applicação altaneira de um só e unico 
principio. A economia politica não é a senhora do 
mundo, a legisladora universal das sociedades civis. 
Ella pede a liberdade do commercio e da industria com 
algumas raras excepções: tem razão na esphera de 
suas idéas. Casos ha, porém, em que a sciencia da 
riqueza vai de encontro á politica, encarregada 
essencialmente de prover á primeira necessidade de 
toda a nação, quero dizer, á independencia, á força, á 
defesa do paiz. Antes de saber si seremos mais ricos, 
temos de tratar da existencia.» 

E' da nossa força como potencia maritima que 
estou tratando, é a bem da nossa defesa que empenho 
esforços. As leis que temos destruiram quasi 
completamente a nossa marinha mercante, viveiro da 
marinha de guerra, indispensavel ao nosso poder e á 
nossa segurança. No caminho em que vamos não 
chegaremos tão cedo siquer á posição que já 
occupamos. 

Não foi seguindo-o que a nação ingleza 
conseguiu dar tamanho incremento á sua marinha 
mercante, que esta tornou-se excessiva para o serviço 
da cabotagem nacional e foi disputar recursos á 
estrangeira, annullando em um e em outro caso a 
competencia pela superioridade dos meios, sem 
entretanto extinguir o privilegio dos nacionaes quanto á 
cabotagem, coasting trade. 

A Inglaterra firmou o seu poder maritimo sobre o 
acto da navegação, a respeito do qual repetirei o juizo 
de um escriptor como Courcelle-Senenil: 

«Este acto, que passa com bom direito por haver 
fundado a grandeza maritima da Grã-Bretanha, 
assegura aos subditos inglezes o exercicio exclusivo do 
commercio das colonias inglezas; prohibe aos 
navegantes europeus introduzir no imperio britannico 
mercadorias provenientes de outro paiz que não seja 
aquelle a que pertencem; prohibe aos mesmos 
navegantes a cabotagem, assim reservada aos 
subditos inglezes; emfim promette aos navios de 
construcção ingleza, ou pertencentes a subditos 
inglezes, vantagens especiaes na tarifa das 
alfandegas.» 

«As disposições prohibitivas que constituem este 
acto têm sido atacadas pelos economistas; mas não é 
menos certo que a estas prohibições deve a marinha 
ingleza o immenso desenvolvimento que adquiriu 
depois, e que constitue o poder da Inglaterra. Poder 
artificial, tem-se dito, esse que repousa nas prohibições 
do regimen colonial e do acto da navegação! Mas que 
importa que este poder seja obra da politica? E' por isso 
menos real, menos duradouro ou menos honroso? 
Quantas nações mais felizmente dotadas pela natureza 
não puderam conseguil-o?» 

Porque havemos nós de ter a pretenção de 
resolver a questão da navegação de cabotagem 

com mais sabedoria do que outros povos, 
principalmente a Inglaterra, que assim elevou-se á 
altura de primeira potencia maritima do globo? Acaso, 
mais sabios, devemos continuar a apartar-nos de lições 
justificadas por felizes resultados? 

O que havemos colhido dos meios que temos 
empregado? 

Dos mastros dos navios construidos nos 
abandonados estaleiros do Imperio foi-se arriando a 
bandeira nacional! 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado, perfeita 
decadencia. 

O SR. CORREIA: – O que vemos hoje é a 
preponderancia da concurrencia estrangeira no serviço 
de cabotagem entre os portos alfandegados do Imperio.

Entregue a essa concurrencia a mais lucrativa 
navegação de cabotagem, reservamos para os 
brazileiros a cabotagem entre os pequenos portos onde 
não ha alfandega. 

Seguiu-se a decadencia que prenuncia a 
proxima ruina da industria maritima, com o 
aniquilamento da navegação nacional. 

E' tempo de olharmos attentamente para esta 
situação deploravel; é tempo de acudirmos com o 
verdadeiro remedio para um estado de cousas que 
arreda o Brazil da posição que como potencia maritima 
lhe deve caber. Com os actos de navegação alcançou a 
Inglaterra a preponderancia nos mares, e com a 
grandeza de sua marinha mercante um viveiro para a 
marinha militar. 

A legislação no Brazil foi pouco a pouco 
destruindo a marinha mercante e creando obices ao 
desenvolvimento da marinha militar. 

A' lei do alistamente militar temos de pedir os 
marinheiros para a nossa esquadra: e, como é 
deficiente esse meio, porque os marinheiros não se 
formam de prompto, sentimos a necessidade de fundar 
viveiros officiaes para a marinha militar, multiplicando 
as companhias de aprendizes marinheiros, testemunho 
vivo da decadencia da marinha mercante. 

A' proporção que foram escasseando os 
recursos que á marinha de guerra podia fornecer a 
marinha mercante, mais imperiosa ostentou-se a 
exigencia de augmentar, com dispendio consideravel, o 
numero das companhias de aprendizes marinheiros. 
Podemos dizer que ha a este respeito um Estado no 
Estado. Desde a infancia preparamos os marinheiro 
para que de todo não falte á marinha de guerra. 

Com a decadencia da marinha mercante 
coincide o clasterio dado ás companhias de 
aprendizes. 

Notai porém, senhores, a legislação que, em 
relação á cabotagem, vigora entre os povos cultos. 

Quem vol-o diz é Coquelin, que, como sabeis, 
não é favoravel ao privilegio da navegação de 
cabotagem (lê): 

«A cabotagem tem sido desde muito tempo, e 
quasi em todos os paizes, exclusivamente reservada 
aos navios nacionaes.» 

«Inutil é dizer que assim é em França.» 
«Mas na propria Inglaterra, onde em 1849 

adoptou-se uma lei muito liberal que, suppri- 
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mindo as antigas restricções estabelecidas pelo acto de 
navegação, colloca todos os navios estrangeiros quasi no 
mesmo pé que os nacionaes, julgou-se dever ainda manter 
essas restricções em relação á cabotagem, que ficou 
reservada exclusivamente aos nacionaes.» 

O systema da concurrencia adoptado entre nós 
golpeou a navegação nacional que luta nas vascas da 
agonia. 

Os estaleiros cahiram; a bandeira nacional já não 
tremula em navios nelles construidos. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O numero 
de vapores diminuiu? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Ao contrario. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O frete 

subiu? 
O SR. CORREIA: – Chamam-me os nobres se-

nadores para a questão da navegação por vapor, e avivam 
a minha magoa porque me lembram que, em grande parte, 
são sustentados pelo meio artificial da subvenção os 
vapores que com bandeira nacional cruzam nossos mares, 
alguns dos quaes só na apparencia são brazileiros. 

O SR. JAGUARIBE: – Mais uma ficção. 
O SR. LEÃO VELLOSO: – E' a primeira vez que 

ouço dizer que um vapor é uma ficção. 
O SR. CORREIA: – Não é o vapor; a ficção está na 

bandeira que nelle se arvora. 
Quem o vê diz: alli vai um vapor mercante 

brazileiro. Illusão! Ficção! 
O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Indagai quem é o verdadeiro 

commandante, quem são os proprietarios, qual a 
tripolação: encontrareis estrangeiros, como estrangeiros 
são os estaleiros em que se construiram. 

Annullai o contrato da subvenção e vereis 
immediatamente arriada a bandeira sob que hoje navega. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Só será 
arriada no dia em que a producção nacional desapparecer, 
o commercio morrer. Não tenha susto. 

O SR CORREIA: – De que se trata? De dar 
conducção verdadeiramente nacional aos productos da 
nossa industria, que têm de ser transportados de um para 
outro de nossos portos alfandegados. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Qual é o transporte 
mais barato, o de agora ou o de outro tempo? 

O SR. CORREIA: – Já discuti a questão da 
barateza de transporte, e direi que as industrias que têm 
elementos, como entre nós a maritima, caminham, 
desenvolvem-se, até que prosperam, si não as suffoca a 
luta desigual com poderosos concurrentes, que assim 
augmentam a propria riqueza. 

Quando, bem joven, tive de deixar, pela primeira 
vez, a minha provincia, embarquei em navio de vela; mais 
tarde pude navegar em vapor, embora de pouca força; e 
seguiam as cousas em escala ascendente quando a 
legislação variou, e a luta com elementos desiguaes foi 
natural e logicamente arredando... 

O SR. JAGUARIBE: – Desalojando. 
O SR. CORREIA: – ...desalojando, como diz o 

nobre senador pelo Ceará, os brazileiros de uma lucrativa 
occupação. E depois queixam-se, quando lhes cerceiam 
as industrias, porque elles atiram-se á carreira do 
funccionalismo! 

Refiro-me acaso a uma industria que nunca tivesse 
existido no Brazil, para a qual os brazileiros não sejam 
aptos? Ao contrario. 

Em que pé não estaria ella hoje si tivesse sido 
sempre reservada aos nacionaes?! 

Mas os legisladores deixaram-se abalar por fallaz 
argumentação... 

O SR. JAGUARIBE: – Foi uma verdadeira mi-
ragem. 

O SR. CORREIA: – Cederam a uma illusão, não 
resistiram á seducção, e o resultado ahi o estamos 
presenciando. 

De anno para anno, os dados estatisticos mostram 
quanto definha a cabotagem nacional. 

A lethargia a aniquilará completamente. Urge 
encarar resolutamente problema de tanto interesse para o 
futuro. 

Todos os elementos naturaes a providencia 
derramou profusamente sobre nós e não os aproveitamos; 
filhos prodigos, desperdiçamos as riquezas. 

Descuidosos nos embalamos em vã esperança 
vendo que assentou tenda entre os creditos especiaes o 
que concede o premio de 50$ por tonelada aos navios que 
se construirem no Imperio. 

Teve o nobre ministro da fazenda algum re-
querimento pedindo este premio? 

E' possivel que algum appareça, mas de quem, 
tendo de construir algum navio por motivos de ordem muito 
especial, queira aproveitar mais esse auxilio. 

Como medida para produzir effeito geral, tal premio 
é absolutamente inefficaz. 

O raciocinio o demonstra; os factos o confirmam. 
Quando se tratou da medida na camara dos Srs. 

deputados, tive occasião de dizer, invocando exemplos 
nossos e estranhos, o que ora estou repetindo, apoiado 
em nova experiencia. 

Deu-me o nobre ex-ministro da fazenda alguns 
apartes, dos quaes poderia inferir que S. Ex. está em 
desaccôrdo commigo. 

Confesso que não o esperava, á vista de palavras 
que se encontram no relatorio de S. Ex., ao passar a 
administração da fazenda ao actual Sr. presidente do 
conselho, e com as quaes me havia alegrado. 

Não podia ter outro sentimento vendo tão illustrado 
liberal entre os adeptos da doutrina que tenho sustentado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu quero o desen-
volvimento da industria com elementos proprios, e fui eu 
quem sustentou em 1864 a medida que está agora 
combatendo. 

O SR. CORREIA: – A industria com que me occupo 
tem elementos proprios. 

Quem quizer recorrer aos annaes da camara dos 
deputados, na sessão de 14 de Abril de 1873, encontrará o 
trabalho organizado pela commissão de estatistica do 
thesouro e verificará que alli 
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se fiz que tivemos mais de 2 500 navios empregados na 
navegação de cabotagem. 

Houvesse continuado o regimen perturbado em 
1862, e qual seria hoje o aspecto da cabotagem 
nacional? 

Voltemos a esse regimen, que é o de povos 
mais adiantados, com a prudencia agora indispensavel, 
e veremos si não produz os mais beneficos resultados. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Proteger as 
industrias que tenham elementos naturaes, isso sim, 
mas artifficialmente, não. 

O SR. CORREIA: – Não posso deixar de ler as 
palavras do relatorio do nobre ex-ministro, em apoio de 
minhas idéas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu sou proteccio-
nista tambem. 

O SR. CORREIA (lendo): 
«Magnifica em theoria, a escola da livre permuta 

não póde deixar de ser apregoada e seguida por 
aquelles paizes cuja producção, superior ao consumo, 
carece de achar mercados francos por toda a parte.» 

«Mas, para os que se encontram nas condições 
do Brazil, adoptal-a como regra invariavel, importaria 
condemnar-se a uma dependencia e sujeição por 
vezes perigosas e entorpecer o proprio progresso.» 

«A livre concurrencia suppõe igualdade de 
condições; a inferioridade a exclue e impossibilita.» 

«A este respeito, parece-me que não são os 
exemplos do velho mundo que mais nos convem, 
sendo aliás certo que lá mesmo ha quem os combata e 
repudio.» 

«No systema adoptado pelos Estados-Unidos 
está o segredo de sua immensa prosperidade e é ahi 
que devemos aprender.» 

O SR. AFFONSO CELSO: – Esses conciliavam 
as duas escolas. 

O SR. CORREIA: – Não estou advogando o sys-
tema de protecção senão em um determinado ramo de 
industria, como sustentarei em outro que se ache em 
identicas circumstancias. 

O Sr. Affonso Celso dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Como ha de prosperar uma 

industria si na parte mais lucrativa de que devia tirar 
forças para caminhar é entregue a poderosos 
concurrentes? 

Tendo desempenhado o dever de solicitar a 
attenção do senado e do governo para a navegação de 
cabotagem nacional, que está pedindo remedio para 
que de todo não acabe, com manifesto prejuizo da 
nação brazileira, passo a justificar a emenda que enviei 
á mesa. 

Tem ella por fim reduzir nas futuras emissões de 
apolices os juros que actualmente por ellas se pagam, 
reservando-se 1 % para amortização. 

«Quando o Estado contrahe um emprestimo, diz 
um economista distincto, deve ao mesmo tempo 
applicar uma parte do imposto ao pagamento dos juros 
e outra parte á amortização.» 

Qual é a natureza da divida que o Estado con-
trahe actualmente quando emitte apolices? A de divida 
perpetua. 
 

Rara é a hypothese que possa justificar uma 
geração de lançar um onus que se estenda sobre todas 
as gerações futuras! Não pode haver hesitação na 
preferencia de uma divida temporaria sobre uma divida 
perpetua; e, si o Estado o puder conseguir sem 
augmentar o onus com que carrega, não ha que 
vacillar. 

Será impossivel emittir apolices ao juro de 5%, 
quando o governo tiver de realizar as operações de 
credito para que está autorizado? Ninguem o dirá. 

Não sei porque havemos de persistir no systema 
até agora seguido desde que com o mesmo dispendio 
podemos pagar os juros da divida e ilegível. 

A emissão será feita nesse caso um pouco 
menos vantajosamente do que a juro de 6%? 

Ainda assim a amortização compensa a diffe-
rença. 

E' necessario attender á amortização da divida 
que tivermos de contrahir d'aqui em diante para não 
chegarmos ao estado em que se acha a Inglaterra que 
abandonou a idéa, sendo o seu exemplo a grande 
arma dos que combatem a amortização. 

Diz-se: si a Inglaterra declarou que era um 
preconceito a amortização, porque insistiremos em 
realizal-a? 

Vou ler o que a este respeito diz Elias Regnault 
(lê): 

«Ha muito tempo que o velho liberalismo invoca 
sempre o falso exemplo da Inglaterra. Porque a 
Inglaterra renunciou á amortização?» 

«Pela mesma razão por que o moribundo 
renuncia aos cuidados da medicina. A chaga é in-
curavel. Porque applicar-lhe o ferro do cirurgião? A 
divida ingleza e de 20 mil milhões; os juros annuaes 
sobem a 700 milhões, a dotação da amortização 
elevava-se annualmente a 400 milhões; de sorte que os 
juros e amortização absorviam mais de dous terços do 
orçamento, que é de cêrca de 1.500 milhões. 
Comprehende-se facilmente que os inglezes tivessem 
de renunciar á amortização, primeiro porque a dotação 
arrancava porção muito forte de seu orçamento, depois 
porque ella tornava-se sem effeito diante de uma divida 
cuja enormidade desafia todas as combinações da 
amortização.» 

«Demais a Inglaterra não podia desde muito 
tempo prover ao serviço integral de sua amortização 
senão por meio de emprestimos, o que augmentava a 
sua divida em vez de diminuil-a.» 

«Diz-se com muita verdade que não foi a 
Inglaterra que renunciou á amortização, mas a 
amortização que renunciou á Inglaterra.» 

Para não chegarmos a este resultado, devemos, 
quando estamos ainda no primeiro seculo de nossa 
existencia politica, abandonar a trilha que temos até 
agora seguido contrahindo no interior, e sem a precisa 
justificação, dividas perpetuas. 

E, pois que se trata de autorizar o governo para 
fazer avultadas operações de credito, tomo a liberdade 
de perguntar ao nobre ministro da fazenda si pretende 
tentar emprestimo no exterior. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Actualmente não posso dizer nada a este respeito. 
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O SR. CORREIA: – Si para ahi voltar suas 
vistas, pedirei a S. Ex. que attenda para o que se disse 
quando ultimamente tratou-se do mesmo assumpto, isto 
é, que exigiu-se como condiçao do emprestimo, a 
hypotheca da renda das alfandegas. 

Não chegamos ao ponto de precisar recorrer a 
este triste expediente para obter os meios de acudir ás 
nossas necessidades. 

O SR. JAGUARIBE: – Era reduzirmo-nos ao es-
tado do Paraguay. 

O SR. CORREIA: – Si S. Ex. entende que, sem 
esta condição, e com vantagem, póde contrahir 
emprestimo externo, creio que deve dar a incumbencia 
á delegacia do thesouro em Londres, collocando alli 
pessoa que reuna todas as condições para realizar tão 
melindrosa operação, e arredando a diplomacia de 
intervir no mesmo emprestimo, com risco de repetir-se 
o que se deu em 1824 e 1825. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. CORREIA: – Folgo com o apoiado que dá 
o nobre ministro da justiça; e S. Ex. vai ver com quanta 
razão presta sua illustrada annuencia ás minhas 
palavras, ouvindo o que a respeito do diplomatas, que 
encarregados de contrahir emprestimos, percebem 
porcentagem, disse a commissão de orçamento da 
camara dos deputados em Agosto de 1826. Era 
composta a commissão de Ledo, Souza França, J. B. 
Baptista Pereira, Nicoláo Herrera, Braulio Muniz e José 
de Rezende Costa. 

Peço as palavras que vou ler á Narrativa 
Historica do conselheiro João Manoel Pereira da Silva, 
que tanto tem illustrado o seu nome com importantes 
obras acerca da nossa historia. (Apoiados.) 

«Não quiz a commissão terminar o seu trabalho 
sem criticar varios factos consummados, que em sua 
opinião haviam extremamente prejudicado o thesouro 
publico. Era um delles a porcentagem cobrada pelos 
diplomatas brazileiros sobre os emprestimos 
contrahidos na praça de Londres nos annos de 1824 e 
1825. Não comprehendia a commissão como ousaram 
aquelles agentes plenipotenciarios receber a referida 
porcentagem, quando eram empregados publicos, 
faustosamente remunerados pelo thesouro, e não 
haviam feito mais que cumprir as ordens do governo. 
Não podia igualmente desculpar os ministros de estado 
que lhes haviam sanccionado o procedimento. Que os 
negociantes, dizia o relatorio, percebam commissões 
de emprestimo, está na ordem das negociações, por-
que era livre ao governo brazileiro estipulal-as antes, 
ou, quando o não fizesse, pagal-as depois, segundo o 
uso do commercio. Mas que diplomatas brazileiros, 
grandes funccionarios da nação, por ella pagos, 
remunerados e honrados, exijam ou aceitem uma 
commissão pelo serviço em que os empregou o 
governo, que os paga e honra, é, além de 
extraordinario, escandaloso e anti-patriotico.» 

«Que se diria de um ministro da fazenda que, 
negociando um emprestimo no interior, ou pagando 
sommas devidas a credores do Estado, recebesse 
porcentagens ou commissões pecuniarias para si ou 
sua familia? 

«A commissão recommendava neste topico ao 
governo que mandasse recolher ao thesouro as 
quantias assim indevida e criminosamente percebidas 
pelos diplomatas brazileiros e processal-os na fórma 
das leis em vigor.» 

Eu terminaria aqui, si não temesse que o nobre 
senador por Minas Geraes, ex-ministro da fazenda, 
notasse falta de deferencia de minha parte... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Obrigado. Eu o 
dispenso desse trabalho. 

O SR. CORREIA: – ...deixando de tomar em 
consideração, embora resumidamente, á resposta com 
que S. Ex. honrou-me na sessão de 23 do corrente. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. não se 
incommode; eu o dispenso. 

O SR. CORREIA: – A' vista desta dispensa mais 
resumida serei.  

O SR. AFFONSO CELSO: – Para que fatigar-
se?  

O SR. CORREIA: – Prefiro fatigar-me a faltar a 
attenção para com V.Ex.  

O SR. AFFONSO CELSO: – Não, senhor; muito 
agradecido. 

O SR. CORREIA: – A justificação que o nobre 
senador fez do acto por mim censurado, da negociação 
de café, resume-se em algumas palavras do seu 
discurso, aliás interessante, e em que S. Ex. revelou 
todas as argucias do seu grande talento. 

Eis as palavras do nobre senador: 
«Propondo-se a demonstrar que o ex-ministro da 

fazenda, emprehendendo aquella operação, praticára 
uma arbitrariedade, os nobres senadores só tinham 
dous caminhos a seguir: 

«Ou indicar a lei que prohibe fazer-se por aquelle 
meio a remessa de fundos; 

«Ou apontar aquella que trace ao governo as 
normas a observar em casos taes, por outra, que 
estabeleça a fórma, a natureza, das operações a 
realizar para o transporte de nossos fundos, mostrando 
não estar ahi comprehendido o meio de que me servi. 

«Quando os orçamentos prescrevem regras ao 
governo para o desempenho de qualquer serviço, 
fazem-no artigos especiaes, incluidos no capitulo das 
disposições geraes.» 

Respondendo a S. Ex. direi: o nobre senador 
para justificar o seu acto deveria apontar a lei que o 
permittia. A mim bastava dizer que não há lei que o 
autorize. 

Basta que nas disposições geraes não se 
encontre a autorização para que o governo não a possa 
tomar por suas mãos. E teria posto assim termo á 
questão de legalidade. 

Não basta a este respeito dizer: não apontais a 
lei que me prohibia de proceder como procedi. E' 
preciso dizer: eis aqui a lei em que me fundei. 

Há necessidade de transportar fundos para 
Londres. Como fazel-o? 

Disse eu: o meio está expressamente indicado 
na verba – differenças de cambio. Póde com ella 
justificar-se a despeza que provier da differença para 
menos no preço da venda do café, do 
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algodão, do assucar comprado e exportado pelo 
governo?Ninguem o tem sustentado. 

Qual era o costume, há muito tempo observado, e 
que o legislador tinha presente ao adoptar as suas 
providencias? A remessa de fundos por meio de cambiaes. 
Ahi está a referencia expressa a essa operação na verba 
consideravel para pagamento das differenças de cambio. 

Podeis apresentar outra que autorize a remessa de 
café? Pedis, disse eu quando fallei, ao silencio da lei o que 
não está no seu sentido. E o repito, porque o legislador, ao 
votar a lei de orçamento vigente, não cogitou de compra de 
café pelo governo. Nem na discussão se fez a essa 
negociação a menor referencia. 

Ora basta invocar o silencio da lei? 
Foi attendendo a isto que eu disse: si assim póde 

justificar-se a legalidade, leva-se a defesa por caminho que 
vai muito além do que se pretende por justificação do acto. 

Si elle é legal, e mais porque a lei cala-se a tal 
respeito, então póde-se remetter toda a somma das 
despezas no exterior em generos de exportação. 

Diante desta consequencia recúa o nobre senador. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Porque não, quando 

se puder? 
O SR. CORREIA: – O nobre senador sé aceita a 

negociação, como medida de excepção. 
O SR. AFFONSO CELSO: – De outra sorte seria 

preciso estabelecer uma repartição especial. 
O SR. CORREIA: – Mas a consequencia é 

perfeitamente logica. Não há ahi exageração alguma, 
como pareceu ao nobre ex-ministro. 

Póde-se admittir que o legislador désse tal 
autorização, que assim tão ampla póde ser, sómente ao 
decretar verba para despezas no exterior? 

Podia querer apartar-se da pratica constante 
conservando-se silencioso? 

A que actos do nobre ex-ministro póde a verba – 
differenças de cambio – servir de plena justificação? A' 
remessa de fundos por meio de cambiaes. 

Si toda a somma precisa para despezas no exterior 
fôra assim remettida, poderia alguem contestar a 
legalidade do acto? Não. 

Os actos em que o nobre ex-ministro apartou-se 
desta norma podem da mesma sorte pedir justificação á 
verba – differenças de cambio? 

Ninguem o dirá. 
E é para notar que o nobre ex-ministro, ao passo 

que não vê na lei nem siquer autorização expressa para 
tomada de cambiaes, nella enxerga permissão para fazer 
tranzações sobre generos de exportação, aos quaes a 
mesma lei não fez nenhuma referencia. 

Si a legalidade de transacções que não são 
conformes ao papel do Estado, o qual em regra não deve 
intrometter-se nas operações do commercio, soffre esta 
impugnação; tenho ainda razão para continuar a duvidar 
da conveniencia, quando vejo que a ultima transacção,feita 
há mais de seis mezes, ainda não se acha liquidada. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' natural. 

O SR. CORREIA: – Ainda não se sabe si houve 
lucro ou prejuizo, parecendo que houve prejuizo, porque o 
nobre presidente do conselho, ministro da fazenda, dando 
conhecimento, na outra camara, de que já alguma cousa 
se sabe do resultado da venda de parte do café enviado, 
não disse que ella deixou lucro. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Não 
se póde saber si há lucro ou não senão depois de finda a 
operação. 

O SR. CORREIA: – Mas V. Ex. declarou na camara 
dos deputados que o resultado de parte da negociação era 
conhecido, e eu inferi do silencio de V. Ex. que nessa parte 
não tinha havido lucro. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Não, 
senhor. 

O SR. CORREIA: – Então V. Ex. espera pela 
liquidação final para conhecer o resultado definitivo? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Não 
se póde formar juizo antes. 

O SR. CORREIA: – Limito-me a estas observações, 
que não podia deixar de fazer em attenção ao nobre 
senador por Minas Geraes, ex-ministro da fazenda. S. Ex. 
Fez reparo nas minhas palavras, quando eu via na verba – 
differenças de cambio – autorização expressa para tomada 
de cambiaes, e taxou-se de exagerado nas conclusões 
que tirei da doutrina sustentado por S. Ex. 

Tenho resumidamente justificado as proposições 
que emitti. 

Não podia esquivar-me a esta resposta ao nobre 
ex-ministro da fazenda, digno senador pela provincia de 
Minas Geraes, comquanto creia que se póde dizer com S. 
Ex.: o paiz se acha devidamente habilitado para pronunciar 
seu juizo sobre a transacção que o ministerio 5 de Janeiro 
fez da compra e exportação de café, afim de acudir com o 
seu producto ás nossas despezas no exterior. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. 1º secretario leu a carta imperial, datada de 

27 do corrente mez, de nomeação de senador do Imperio 
pela provincia de S. Pedro do Rio grande do Sul, do Sr. 
Florencio Carlos de Abreu e Silva. – A' Commissão de 
constituição, com urgencia. 

O Sr. Presidente deu para ordem do dia 28: 
(Não excedendo das 2 horas) 

3ª discussão da proposta do poder executivo, 
emendada pela camara dos deputados, abrindo um credito 
suplementar ao ministerio da agricultura, afim de ocorrer 
ao pagamento da subvenção devida á – Amason Stcam 
Navigation Company, Limited. 

3ª dita das proposições da camara dos deputados, 
do corrente anno: 

N. 32, autorizando o governo a mandar admittir a 
exame vago de anatomia o alumno do curso 
pharmaceutico da faculdade de medicina da côrte Julio 
Cesar Alves de Moraes. 
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N. 39, autorizando o governo a admittir ás aulas 
preparatorias do curso de infantaria e cavallaria da 
provincia do Rio Grande do Sul o tenente Feliciano Pereira 
dos Santos. 

N. 89, idem a conceder licença ao Dr. Manoel 
Gomes Belfort Duarte, cirurgião do exercito e professor da 
escola militar da côrte. 

N. 97, idem ao juiz de direito de Goyaz, des-
embargador honorario Jeronymo José de Campos Curado 
Fleury. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
camara dos deputados n. 221, de 1879, de-terminando que 
as companhias ou sociedades anonymas, qualquer que 
seja o fim ou objecto a que se destinarem, podem 
estabelecer-se sem autorização do governo. 
 

(A's 2 horas, ou antes) 
 

As outras materias já designadas, a saber: 
3ª discussão da proposta do poder executivo, 

fixando as despezas do ministerio da fazenda para o 
exercicio de 1881 – 1882. 

2ª dita do projecto do senado, letra I, de 1879, 
dispondo que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado em sua vida não se suspendem. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 261, de 
1879, autorizando o governo a conceder isenção de 
direitos de importação ao material destinado á companhia 
fluvial do Piauhy. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 90, do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra da 
côrte. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 157, de 
1879, determinando que os engenheiros civis, geographos, 
os agrimensores e os bachareis em mathematicas não 
poderão tomar posse de emprego ou commissão de 
nomeação do governo sem apresentar seus titulos ou 
cartas de habilitação scientifica. 

2ª dita da proposição da mesma camara n. 84, do 
corrente anno, declarando que compete a Candida 
Thereza França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente ás quotas partes com que seu finado pai 
foi reformado. 

2ª dita da proposição da mesma camara, n. 231, de 
1879, autorizando o governo a mandar contar ao capitão-
tenente Napoleão João Baptista Level, como tempo de 
serviço, para os devidos effeitos, o em que esteve na 
Europa fiscalisando as construcções das fragatas D. 
Affonso e Amazonas. 

2ª dita da de n. 10, do corrente anno, deter-minando 
que a resolução da assembléa legislativa da provincia de 
S. Paulo, que eleva a 20 annos o prazo da garantia de 
juros de 7%, concedida por outra lei pela mesma 
assembléa, está no caso de ser sanccionada. 

2ª dita da proposição da camara dos Srs. 
deputados do corrente anno: 

N. 61, dando por liquidadas as contas do fi-nado 
almoxarife do arsenal de guerra da provincia de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, Firmino Luiz Gomes de Abreu. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 

95ª SESSÃO EM 28 DE SETEMBRO DE 1880
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Expediente. – Parecer da commissão 
de pensões e ordenados sobre os carteiros do correio 
geral da côrte e os das administrações das capitaes das 
provincias. – Negocios do Rio-Grande do Sul. Discurso e 
requerimento do Sr. Correia. Observações do Sr. Dantas 
(ministro da justiça). Approvação do requerimento. – 
Ordem do Dia. – Credito supplementar ao ministerio da 
agricultura. Votação. – Matricula de estudantes e licenças. 
Approvação. – Sociedades anonymas. Discursos dos Srs. 
ministro da justiça, Correia e Mendes de Almeida. 
Emendas apresentadas. – Orçamento geral da despeza. 
Emenda do Sr. Junqueira. Encerramento da discussão. – 
Pensões aos servidores do Estado. Emenda do Sr. 
Junqueira. Encerramento da discussão. – Isenção de 
direitos. Observações e requerimento do Sr. 1º secretario. 
Encerramento da discussão. – Vencimentos dos 
empregados do laboratorio do Campinho. Encerramento 
da dis-cussão. – Titulos scientificos. Encerramento da 
discussão. – Meio soldo. Discurso e requerimento do Sr. 
Correia. Encerramento da discussão. – Tempo de serviço. 
Observações dos Srs. Correia e Barão da Laguna. 
Encerramento da discussão. – Garantia de juros. 
Encerramento da discussão. – Liquidação de contas. 
Observações do Sr. Correia. 
 

A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 30 
Srs. sendores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão de Maranguape, Vieira da 
Silva, Barão da Laguna, Visconde de Nictheroy, Teixeira 
Junior, Chichorro, Ribeiro da Luz, Correia, Conde de 
Baependy, Luiz Carlos, Leão Velloso, Carrão, Visconde de 
Abaeté, Jaguaribe, Barão de Maroim, Barão de Pirapama, 
Paes de Mendonça, Barros Barreto, Junqueira, Lafayette, 
Barão de Cotegipe, Visconde de Muritiba, Paranaguá, 
Saraiva, Cunha e Figueiredo, Diniz e Visconde de Bom-
Retiro. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz, Octa-viano, Silveira Lobo, 
Sinimbú, Antão, Godoy, Fernandes da Cunha, José 
Bonifacio e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Leitão da Cunha, Christiano Ottoni, Mendes de Almeida, 
Diogo Velho, Uchôa Cavalcanti, Fausto de Aguiar, Dantas, 
Affonso Celso, João Alfredo, Nunes Gonçalves, Silveira 
Martins, Silveira da Motta e Visconde de Pelotas. 

O Sr. 1º Secretario deu conta de cinco re-
presentações de varios fazendeiros e agricultores contra o 
projecto, concedendo privilegio ao conselheiro G. S. de 
Capanema para o fabrico do sulphureto de carbono. – A' 
commissão de emprezas privilegiadas. 

O Sr. 3º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 

«A' commissão de pensões e ordenados foi 
presente uma proposição da camara dos deputados, 
declarando que nas disposições dos arts. 74, 75 e 76 do 
regulamento que baixou com o decreto de 21 de 
Dezembro de 1844, fiquem com- 
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prehendidos os carteiros do correio geral da côrte e os das 
administrações das capitaes das provincias. 

Deu logar á referida proposição um requeri-mento 
dos carteiros do correio geral desta córte, pedindo ao 
poder legislativo lhes fosse reconhecido o direito á 
aposentadoria. 

Submettido esse requerimento ás camaras le-
gislativas a 22 de Outubro de 1877, foi ouvido o governo 
por entermedio do ministro respectivo, o qual se 
conformou com o parecer do director geral dos correios, 
que julga de inteira justiça semelhante pretenção, porque, 
si aos empregados do correio e de outras repartições se 
tem computado nas aposentadorias o tempo que têm 
servido e carteiros, não via razão para não se conceder 
aos carteiros o mesmo favor. 

A commissão não acha procedente a razão em que 
se funda o director dos correios, porquanto do facto de se 
ter contado nas aposentadorias de funccionarios o tempo 
de serviço como carteiros, tendo-se em consideração 
circumstancias peculiares aos aposentados, não se póde 
deduzir uma regra geral, contraria á letra e espirito da lei, 
que se oppõe á pretenção dos carteiros, sem caracter de 
funccionarios publicos, e portanto sem direito á 
aposentação. 

O regulamento citado, que é a lei organica dos 
correios, nos arts. 74, 75 e 76, determinou os casos e o 
modo das aposentadorias, e nunca se entendeu que os 
carteiros estivessem comprehendidos naquellas 
disposições, pela simples razão de não serem 
considerados funccionarios publicos. 

Os carteiros não entraram no quadro dos em-
pregados do correio; sem numero fixo, admittidos, segundo 
forem necessarios, são as pessoas occupadas no serviço 
a que se refere o regulamento nos arts. 12 e 13 e estão no 
caso dos pedestres ou estafetas, que viriam após os 
carteiros reclamar a vantagem a estes concedida. 

Si os carteiros não são empregados publicos, não 
podera invocar em seu favor a vantagem que na 
administração publica se confere aos que dedicam sua 
actividade ao serviço publico, impedidos de trabalhos e 
lucros incompativeis com sua posição, e no serviço publico 
se inutilisam por avançada idade ilegível molestia. 

Si o Estado, por conveniencia de uma boa ad-
ministração, se obrigar a não abandonar na miseria os 
que exclusivamente se dedicam ao seu serviço, quando 
se impossibilitam de continuar a servil-o, leva em conta as 
obrigações a que está sujeito o funccionario publico, e que 
lhe restringem a actividade, não podendo ser senão 
servidor do Estado. 

Não é o caso em que se acham os individuos que, 
occupando-se em algum serviço do Estado, não se 
prendem á administração publica como partes integrantes 
della. 

Ha nas aposentadorias um compromisso do Estado 
para com os funccionarios publicos, que não póde ser 
ampliado sem risco de commetter-se uma injustiça, 
tirando-se do contribuinte para dar-se a uma classe que na 
facilidade de viver á custa do thesouro publico, achará um 
incentivo para fugir a outros trabalhos e profissões, 

com isto crescendo o numero dos pensionistas do Estado. 
A commissão deixa de alludir á conveniencia de 

não estimular-se a tendencia para a vida de empregados 
publicos, ampliando-se o funccionalismo; mas não 
prescindirá de referir-se ao constante alargamento do 
quadro dos aposentados, cuja despeza se augmenta 
consideravelmente de anno a anno, sobrecarregando os 
orçamentos com o pagamento a funccionarios inactivos. 

Julgando a commissão de pensões e ordena-dos de 
irrecusavel procedencia estas considerações, á vista dellas 
e de parecer que nao seja adoptada a proposição da 
camara dos deputados. 

Sala das commissões, 27 de Setembro de 1880. – 
J. L. da Cunha Pananaguá. – J. Antão. – Antonio M. 
Nunes Gonçalves.» 

Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos, indo entretanto a imprimir. 
 

NEGOCIOS DO RIO GRANDE DO SUL 
 

O SR. CORREIA: – Quando é ferido o principio de 
legalidade, julgo indispensavel occupar a attenção do 
senado, embora mui resumidamente,  desde que, attenta 
a natureza das materias da ordem do dia, são ainda mais 
preciosos os momentos do senado. 

O presidente da provincia do Rio Grande do Sul 
nomeou para o cargo de commandante geral da força 
policial o tenente do estado-maior de 2ª classe José 
Joaquim de Andrade Neves, quando ainda incompativel, 
em consequencia do exercicio que teve das funcções de 
membro da assembléa legislativa provincial. 

Pelo mesmo presidente foi trazida a questão ao 
nobre ministro do imperio, que, em aviso de 4 do mez 
lindo, declarou que a duvida suscitada achava-se 
resolvida pelo aviso n. 270 de 9 de Julho de 1877, visto 
estar o funccionario de que se trata comprehendido dentro 
dos seis mezes a que se refere o decreto n. 676 de 20 de 
Outubro de 1875. 

Entretanto pelas publicações nas folhas da 
provincia vejo que essa nomeação subsiste. 

O mesmo presidente privou de seu cargo a um dos 
tabelliães publicos, nomeado por acto do governo imperial 
e que servia ha 20 annos. 

Não posso dar ao senado mais resumida noticia do 
facto do que lendo a este respeito o que escreve o Echo 
do Sul, folha que se publica na cidade do Rio Grande do 
Sul (lê): 

«E' inandito. – O Sr. Dr. Henrique d'Avila, 
presidente desta provincia, desprezando todos os 
principios de jurisprudencia, nullificou com um rasgo de 
penna o acto do governo imperial, nomeando 1º tabellião 
do publico, judicial e notas do termo da Conceição do 
Arrono o cidadão Damazio Henrique de Carvalho!» 

«Temos, portanto, o presidente da provincia 
revogando por sua alta recreação, e sem duvida para fazer 
ostentação do seu poderio, os actos do primeiro 
magistrado da nação, Sua Magestade o Imperador!» 

«E o que não é menos digno de reparo é que 
nenhuma consideração de serviço publico aconselhou este 
acto de inaudita prepotencia.» 
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«O Sr. Damazio de Carvalho incorreu no 
desagrado do chefe liberal da localidade, Antonio 
Marques dr Rosa, e exigindo este que lhe fosse 
cassado o seu titulo de nomeação, promptamente foi 
satisfeito pelo Sr. Avila!» 

«Parece incrivel, mas infelizmente é verdade.» 
«O cidadão Damazio Henrique de Carvalho, 

nomeado 1º tabellião do termo da Conceição do Arroio, 
por decreto de 3 de Agosto de 1840, foi distituido do 
seu emprego porque assim aprouve ao chefe liberal 
daquella villa e ao presidente da provincia!» 

Eis o despacho de S. Ex., documento que dá a 
medida do seu espirito de rectidão e da fórma 
inqualificavel como administra justiça: 

Certifico, em virtude do despacho retro, que o 
despacho a que se refere o supplicante é do teor 
seguinte: 

«O decreto de 30 de Janeiro de 1834, em re-
ferencia ao preenchimento dos logares de justiça, ficou 
revogado pelo § 7º do art. 10 do Acto Addicional, em 
virtude do qual ficou competindo exclusivamente ás 
assembléas provinciaes a creação dos officios de 
justiça; portanto a nomeação do recorrente feita em 
1858 pelo presidente da provincia para primeiro 
tabellião do publico, judicial e notas, escrivão de 
orphãos, capellas e residuos da villa da Conceicão do 
Arroio foi illegal, porque ainda nesse época não 
estavam creados, na dita villa, esses officios pelo poder 
competente, além de que o provimento interno que 
obteve o recorrente foi dado contra o disposto no 
decreto n. 816 de 30 de Agosto de 1851.» 

«Nestas condições, o recorrente não póde fun-
dar-se no privilegio da vitaliciedade inherente aos 
officios de justiça, porque, sendo illegal o seu 
provimento, não póde produzir effeito algum juridico, e 
por isso nego provimento ao seu recurso. Palacio do 
governo em Porto Alegre, 5 de Agosto de 1880. – H. 
d'Avila. E, para constar onde convier, se passou a 
presente certidão.» 

«Secretaria do governo em Porto Alegre, 17 de 
Agosto de 1880. – O director geral, servindo de 
secretario, Francisco Pereira da Silva Lisboa.» 

«A lei provincial n. 1251 de 14 de Junho do 
corrente anno, em seu art. 3º § 3º dispõe: «Fica 
separado o officio de escrivão de orphãos, provedoria, 
capellas e residuos, do de escrivão do publico, judicial 
e notas do termo da Conceição do Arroio.» 

«Para quem tinha por fim prejudicar aquelle 
cidadão, seria natural que se contentasse com a 
separação dos dous cartorios.» 

«O chefe liberal da Conceição e o Sr. Dr. Avila 
não se consideraram, porém, satisfeitos com isso. A 
diminuição dos proventos do officio era pouco, e por 
isso recorreu S. Ex. a um acto de verdadeiro dictador: 
revogou um acto do governo imperial, sanccionado com 
a assignatura de Sua Magestade o Imperador!» 

«O presidente da provincia do Rio Grande do Sul 
é um Estado no Estado.» 

«E' todo seu poder que julga-se já habilitado a 
declarar sem effeito os actos do governo central e a 
assignatura do Imperador.» 

«O Sr. Avila está sem duvida convencido do 
apoio cego e illimitado que lhe dispensam o illustre 
chefe do gabinete e o nobre ministro da guerra.» 

«Note-se que o Sr. presidente da provincia não 
póde allegar ignorancia de ter o Sr. Damazio sido 
provido por carta imperial, porquanto este cidadao 
juntou documentos provando nesse como em todos os 
pontos a legalidade da sua nomeação.» 

«Tudo foi inutil, porém. O plano era privar o Sr. 
Damazio do cargo que legalmente exercia, e isso se 
conseguiu, embora com flagrante violaçao da lei.» 

«Vinte annos de exercicio em um cargo de jus-
tiça, provido por nomeação do governo imperial, não 
dão direito á vitaliciedade do emprego!» 

«E praticam-se actos destes em um regimen que 
dizem liberal!» 

O SR. JAGUARIBE: – Boa liberdade. 
O SR. CORREIA: – O facto exigia alguns com-

mentarios; mas prescindo de o fazer, porque, como 
disse, careço de não tomar o tempo do senado 
destinado hoje a materias da maior importancia. 

Eis o requerimento: 
«Requeiro que, pela repartição competente, se 

peçam ao governo as seguintes informações: 
Si foi destituido, pelo presidente da provincia do 

Rio Grande do Sul, o 1º tabellião do publico, judicial e 
notas do termo da Conceição do Arroio, o cidadão 
Damazio Henrique de Carvalho, nomeado por acto do 
governo imperial ha mais de vinte annos. 

Em que data foi pelo mesmo presidente no-
meado o tenente do estado-maior de 2ª classe José 
Joaquim de Andrade Neves para o cargo de 
commandante geral da força policial, e bem assim em 
que data deixou esse official o exercidio das funcções 
de membro da assembléa legislativa provincial. – 
Manoel Francisco Correia.» 

Foi apoiado e posto em discussão. 
O Sr. Dantas (ministro da justiça) pede a palavra 

simplesmente para declarar que vota pelo requerimento 
do nobre senador e que o governo procurará informar-
se, trazendo ao conhecimento do senado o que lhe 
constar e tomando as providencias, que estiverem em 
sua competencia. 

Findo o debate, foi approvado o requerimento do 
Sr. Correia. 
 

ORDEM DO DIA 
 

CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA 

 
Entrou em 3ª discussão e foi sem debate 

adoptado tal qual passou em 2ª para ser dirigido á 
sancção imperial, indo antes á commissão de redacção, 
a proposta do poder executivo, emendada pela camara 
dos deputados, abrindo um credito supplementar ao 
ministerio da agricultura, afim de occorrer ao 
pagamento da sub- 

 



448                                                                      Annaes do Senado 
 
venção devida á Amason Steam Navigation Company, 
limited. 
 

MATRICULA DE ESTUDANTES E LICENÇAS 
 

Seguiram-se em 3ª discussão e foram igual-
mente adoptadas para ser dirigidas á sancção imperial 
as proposições da camara dos deputados, ns. 32, 39, 
89 e 97 do corrente anno, autorizando o governo a 
mandar admittir a exame vago de anatomia o alumno 
do curso pharmaceutico da faculdade de medicina da 
côrte, Julio Cesar Alves de Moraes; a admittir ás aulas 
preparatorias do curso de infantaria e cavallaria da 
provincia do Rio Grande do Sul, o tenente Manoel 
Feliciano Pereira dos Santos, e a conceder licença ao 
Dr. Manoel Gomes Belfort Duarte, cirurgião do exercito 
e professor da escola militar da côrte, e ao juiz de 
direito de Goyaz, desembargador honorario, Jeronymo 
José de Campos Curado Fleury. 
 

SOCIEDADES ANONYMAS 
 

Continuou em 2ª discussão o art. 1º da pro-
posição relativa ás sociedades anonymas. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sr. 
presidente, venho completar hoje, o mais 
resumidamente que me fôr possivel, a resposta, que 
hontem comecei a dar ao illustrado senador pelo Rio de 
Janeiro. 

Como V. Ex. e o senado comprehendem, não me 
era licito, ainda que o pudesse fazer, sem ferir mais de 
uma lei de bem entendida conveniencia e cortezia, nas 
relações que nos devemos guardar uns com outros 
nesta casa, declarar-me incontinente pró ou contra o 
substitutivo offerecido pelo honrado senador por S. 
Paulo, meu distincto amigo. 

Si o aceitasse desde logo, razão teria o honrado 
ex-ministro da justiça para perguntar-me como, 
havendo-me eu pronunciado, em nome do governo, 
favoravel ao projecto que discutimos, e no qual coube 
ao honrado ex-ministro maxima parte, de improviso 
manifestava preferencia pelo substitutivo do honrado 
senador por S. Paulo. 

Nós sabemos a historia do projecto em dis-
cussão; sabemos que foi elle largamente emendado na  
camara dos deputados, precedendo ao debate um 
luminoso parecer da commissão daquella casa... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Commissão especial. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Foi 

depois deste estudo de gabinete que o projecto entrou 
em exame, em discussão na camara; e, por essa 
occasião, oradores muito autorizados, entre os quaes, 
com a sua incontestavel competencia, o honrado ex-
ministro da justiça, empenharam-se no debate, que se 
travou no mais largo sentido, tendo sido offerecidas 
muitas emendas ao projecto. 

Si pretendesse remontar-me mais longe, re-
cordaria ao senado que antes da apresentação do 
projecto de que se trata, em 1865, o finado senador 
Nabuco de Araujo iniciava a proposição, a que já aqui 
alludi, sobre sociedades de responsabilidade limitada; e 
por essa occasião, quer os tribunaes de justiça e 
commerciaes, 

quer as praças de commercio de quasi todas as 
provincias do Imperio, bem como o instituto dos 
advogados e pessoas mui altamente collocadas no 
mundo commercial, além dos estabelecimentos 
bancarios, todos ouvidos, opinaram sem discrepancia 
pela conveniencia e pela necessidade de collocarem-se 
no paiz as sociedades anonymas em pé de liberdade, 
descativadas da autorização do governo, em ordem a 
despertar o espirito de associação adormecido, e a 
produzir, por meio dessas sociedades, já admittidas em 
outros povos, o grande resultado da fraternisação, 
digamol-o assim, dos capitaes, que, desconhecidos uns 
dos outros, mas chamados por uma boa lei de 
sociedade anonyma a reunir-se, caminhariam 
desassombrados pelas garantias promettidas por lei, e 
reunidos passariam a realizar grandes commettimentos, 
que, de outra sorte, isolados uns dos outros, não 
podiam ser emprehendidos e menos levados a effeito. 

A opinião, portanto, de muitos annos se tem 
constante e seguidamente manifestado em favor de 
uma lei especial sobre sociedades anonymas, unicas 
que podem conduzir-nos a esse grande desideratum. 

Chegado o projecto ao senado, sabe-se que, 
remettido a uma commissão de seu seio, a de 
legislação, esta, pelo orgão do seu illustrado relator, 
declarou, depois da deliberação que o senado tomou, a 
requerimento do honrado senador pela provincia do Rio 
de Janeiro, que seu trabalho se achava muito 
adiantado; sendo que, pelas considerações que então 
produziu o mesmo relator, póde-se dizer que essa 
commissão não era infensa ao projecto. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Já vê, 

pois, o senado que, em taes condições, aceitar, sem 
meditação, esse substitutivo, que radicalmente altera o 
plano do projecto que discutimos, importaria mais do 
que uma facilidade, seria uma imprudencia. 

Comprehendo que, em uma materia desta 
ordem, trazida ao exame de uma corporação de 
homens illustrados, é facil que se dê o que se resume 
nas seguintes palavras: – tol caput, tot sententia. 

Cada um com suas idéas, lendo o projecto, 
achará nos recursos de sua intelligencia e de seus 
conhecimentos razões para objectar aqui e alli; mas, 
como nesta corporação nosso objectivo não deve ser 
crear embaraços pelo gosto de sustental-os e de vel-os 
respondidos ou não; mas levarmos, por uma série de 
raciocinios, a resultado pratico qualquer questão 
submettida á nossa deliberação, pedirei ao senado que, 
attenta a necessidade de prover-se de remedio a este 
assumpto, trazendo á discussão o concurso de suas 
luzes, se disponha a tomar uma resolução, qualquer 
que seja, em ordem a dotar o paiz de uma lei sobre 
sociedades anonymas, que abra novos horizontes e 
novos caminhos ao espirito de associação. 

O paiz o espera e todos o reclamam pelas 
combocas da imprensa, pelas representações que têm 
sido trazidas ao governo ha annos, pelas discussões do 
parlamento, pelos pareceres sensata- 
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mente escriptos por pessoas competentes e escolhidas 
no seio do mesmo parlamento, pelos representantes do 
poder publico! Que mais, pois, resta a desejar? 

Devemos, portanto, entrar no estudo desta ma-
teria, prestar-lhe nossa attenção e resolvel-a de um 
modo digno de nós, e que corresponda á confiança 
publica. 

Já vê o senado que, nestas circumstancias, eu 
seria mais que precipitado si, de momento, me 
declarasse contra o plano adoptado neste projecto. Por 
outro lado, o merecimento do honrado senador pela 
provincia de S. Paulo, os motivos nobres e dignos em 
que sempre se inspira, quando com seu brilhante e 
notavel talento occupa-se das altas questões do 
Estado; a boa vontade e o apoio, que nos tem prestado 
de um modo honroso para elle e para nós; tudo isto me 
aconselhava que de improviso, sem ouvir o honrado 
presidente do conselho e os meus outros collegas, sem 
conferenciar com elles em conselho de ministros, em 
que se podesse mais detidamente comparar o projecto 
substitutivo com o que discutimos, tudo isto me induzia 
a ser prudente e a não aventurar juizo immediato sobre 
a materia. 

Foi o que fiz; e hoje, sem faltar a nenhuma 
conveniencia, e inspirando-me, como sempre procuro 
fazer, no sentimento do dever, posso vir declarar ao 
honrado senador pela provincia do Rio de Janeiro que o 
governo francamente se pronuncia pelo projecto que 
discutimos, porque o acha moldado em condições muito 
mais aceitaveis do que o substitutivo offerecido pelo 
honrado senador por S. Paulo. 

Examinando o substitutivo prima facie do direito, 
póde dizer-se que é deficiente, que restringe o plano 
adoptado pelo projecto em discussão, e que, 
começando por dispensar a autorização prévia do 
governo para organização das sociedades, ahi parou, 
deixando que se constituissem á mercê da duvida e do 
acaso sobre o seu modus vivendi. E senão o senado 
ouça (lê): 

«Art. 1º As companhias, ou sociedades 
anonymas, qualquer que seja o fim a que se destinem, 
e quaesquer outras associações, a que se refere a lei n. 
1083 de 22 de Agosto de 1860, podem constituir-se 
independente de autorização do governo.» 

«§ 1º Exceptuam-se desta regra as sociedades 
estrangeiras, as de seguro de vida, as caixas 
economicas, os montepios, os montes de soccorro, os 
bancos e as companhias para navegação e 
construcção de estradas de ferro, que continuam 
sujeitas á legislação em vigor.» 

«Art. 2º Todas as companhias e sociedades não 
exceptuadas regulam-se pelos seus estatutos ou 
contratos sociaes, guardadas as disposições do Codigo 
do Commercio e das leis civis, revogada nesta parte a 
referida lei de 22 de Agosto de 1860.» 

Ora, quem ler este substitutivo com razão 
perguntará: mas em que lei viveremos de hora em 
diante? Será pelo Codigo do Commercio?... 

Vejamos o que diz o Codigo do Commercio. E' o 
mais parçe e resumido que é possivel em suas 
prescripções relativas a sociedades ano- 

nymas. E, por uma razão muito intuitiva e obvia, deixou 
o Codigo do Commercio a organização e a sorte destas 
sociedades ao cuidado do governo, e é que foi o 
governo pela lei constituido o creador, o fundador e o 
dispensador nesta materia. O codigo, pois, declinando 
de quem quer que seja, ou do poder legislativo ou do 
proprio individuo, o cuidado das garantias com que taes 
sociedades se devessem formar, entregou tudo isso ao 
poder executivo. 

E por isso digo que no codigo muito pouco 
encontraremos do que é indispensavel quando se trata 
da organização de taes sociedades. 

Vejamos o art. 295 (lê): 
«As companhias ou sociedades anonymas, pelo 

objecto ou empreza a que se destinam, sem firma 
social, e administradas por mandatarios revogaveis, 
socios ou não socios, só podem estabelecer-se por 
tempo determinado e com autorização do governo, 
dependente da approvação do corpo legislativo, quando 
hajam de gozar de algum privilegio.» 

Si, pois, adoptarmos o substitutivo, dispensando 
as normas firmadas por este projecto, que serão legaes 
si fôr convertido em lei, o que teremos feito? 

Teremos perturbado, desorganizado o que, bem 
ou mal, tem tal ou qual organização, quer pela lei de 
1860, quer pelo mesmo codigo... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – E' supprimir a auto-
rização sem estabelecer as garantias. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas 
vejamos si podemos soccorrer-nos do exemplo de 
outros povos para este fim. 

Não fallando em um projecto, que não sei si já 
está convertido em lei, offerecido na Austria á camara 
legislativa, sobre igual assumpto, a lei mais moderna de 
que tenho conhecimento é a lei belga. 

Pois esta lei, que por sua vez tambem apro-
veitou-se da experiencia das leis de outros paizes, 
como da Inglaterra e da França, constituindo o que os 
jurisconsultos já chamam sociedades livres (são as 
anonymas sem autorização), foi minuciosa em firmar 
preceitos, dominando sempre os dous grandes 
principios, e chamarei a attenção do senado para este 
ponto uma e muitas vezes: o da maior publicidade e o 
da responsabilidade. 

A Belgica é, sem duvida, um paiz que podemos 
imitar. Si, pois, em sua lei de 18 de Maio de 1873, que 
vem mencionada em muitos commentadores, em 
muitos tratadistas, e aqui está tambem por Guillers, a 
Belgica estatuiu tudo quanto é necessario para a vida 
das sociedades anonymas, desde que se projectam 
incorporar até que entram a funccionar completamente, 
de onde as duvidas que se têm levantado contra o 
projecto? 

Alguns perguntam, como é que o projecto abre 
mão do que está disposto no Codigo Commercial, 
quanto a fallencias, pois que em seu art. 19, diz o 
seguinte (lê): 

«As sociedades e companhias anonymas não 
são sujeitas á fallencia, salvo a responsabilidade 
criminal de seus representantes e socios, pelos crimes 
commettidos contra a sociedade e terceiros.» 
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O que se pretende então? Que permaneçamos 
quanto a isto no regimen do Codigo Commercial? 

Discutiremos este ponto quando chegarmos ao 
art. 19: mas, porque é preciso adiantar um pouco a 
discussão, pergunto: ha duas opiniões hoje no paiz 
sobre esta materia? Ha quem duvide ou queira 
permanecer naquillo que está condemnado por todos? 

Sahir disto – é seguramente procurar com a lição 
da experiencia o que pareceu melhor para evitar 
aquelles inconvenientes. 

E não cabe tratar disto quando nos occuparmos 
da organização das sociedades anonymas sobre bases 
muito differentes? Cabe perfeitamente. 

Pois não é mais conveniente estabelecer neste 
projecto as condições para que as anonymas se 
possam fundar, a deixar que subsista no Codigo, ou em 
outra lei, disposições sobre a liquidação amigavel ou 
forçada, judicial ou não, destas sociedades? Não 
parece até mais sensato, mais razoavel que tudo isto 
possa constituir um só corpo, de modo que inglezes, 
allemães, hollandezes, brazileiros, todos em summa, 
que não se conhecem, que nunca se comprimentaram, 
mas que por esta lei, que denomino de fraternidade de 
capitaes, querendo concorrer para organização de uma 
sociedade nestas condições, saibam em que lei vão 
viver, certos de que ficam á sombra de disposições 
tranquillisadoras? Não é melhor isto? 

Pois havemos de mandar para a Europa a lei 
com uma referencia – «veja o Codigo do Commercio»? 

Não parece, senhores, que semelhante objecção 
deva pesar em nosso animo. 

Por tanto, por minha parte e por parte do go-
verno, entende que as disposições do art. 19 e aquellas 
de que me occupo com as emendas, que o debate 
inspirar pela experiencia e conhecimento dos honrados 
senadores, são preferiveis ao regimen do Codigo 
Commercial. 

E, ainda quando no debate ficasse triumphante 
perante o tribunal da razão humana essa reclamação, 
em tal caso seria melhor transferir para a lei as 
disposições daquelle Codigo. 

Deixemos, porém, a discussão mais desenvol-
vida do assumpto para occasião propria. 

Quando se deve considerar constituida uma 
sociedade anonyma? 

Já se tem tratado disto. Pelo projecto diz o art. 
3º: «As sociedades anonymas não se podem 
definitivamente constituir senão depois de subscripto o 
capital social todo, e de effectivamente depositado em 
algum banco, ou em mão de pessoa abonada, á 
escolha da maioria dos subscriptores, a decima parte 
em dinheiro do valor de cada acção.» 

Esta disposição, suspeita ás emendas, que aqui 
se adoptarem, parece-me boa. Quaes são as duvidas 
que se podem suscitar? Será quanto á primeira parte 
do artigo? 

A primeira parte do art. 3º diz: 
«As sociedades anonymas não se podem de-

finitivamente constituir senão depois de subscripto o 
capital social todo.» 

Haverá duvida a este respeito? 

As duvidas podem começar na outra parte do 
artigo que diz: «e de effectivamente depositada em 
algum banco, ou em mão de pessoa abonada, á 
escolha da maioria dos subscriptores, a decima parte 
em dinheiro do valor de cada acção.» 

Mas neste ponto – póde-se augmentar a quota 
quando julgar-se necessario, para que uma sociedade 
cujo capital fôr integralmente subscripto entre 
effectivamente em operações; porque tambem exigir 
que integralmente cada accionista entre com sua quota 
parte, não me parece preciso. 

Podem-se tomar essa e outras providencias na 
lei; porque d'ahi em diante ha o regimen livre, 
completamente livre, mas sob a protecção da lei, para 
que se torne bem incontestavel a seriedade da 
organização de uma companhia dessa natureza, 
afastando, quanto ser possa, os tramas e as fraudes, 
que hajam de se introduzir para illudir os incantos. 

Qual é o outro ponto de duvida? 
Serão ou não nominativas as acções? 
Quando se podem transferir, e como? Vamos ver 

o projecto. 
O § 1º do art. 7º diz: 
«As acções serão nominativas até o seu integral 

pagamento, realizado o qual, poder-se-hão converter 
em titulos ao portador, por via de endosso, segundo 
estiver estipulado nos estatutos.» 

Haverá duvidas na primeira parte deste artigo? 
Quem dirá que as acções devem ser desde logo 

ao portador? 
Creio que ninguem. 
Onde póde começar a duvida? 
Póde começar quando se tratar de transferencia 

das acções. 
O projecto admitte o endosso; mas aqui si o 

senado entender conveniente (e talvez eu não esteja 
longe de pensar nesse sentido) podemos exigir alguma 
cousa mais do que o endosso. 

Discutamos á luz dos principios, porque este 
assumpto é dos mais importantes e dignos da attenção 
dos poderes publicos e do senado do Brazil. E' tempo 
de resolver esta questão, não a adiemos para a sessão 
vindoura. 

Nesta parte nenhum interprete melhor da opinião 
publica sobre o assumpto podia apresentar-se do que o 
honrado senador pelo Rio de Janeiro. S. Ex., senador 
do Imperio, conselheiro de estado, occupando uma 
posição das mais respeitaveis do mundo commercial 
entre nós, nesta praça de primeira ordem e, uma das 
primeiras do mundo, foi o orgão competentissimo desse 
grande sentimento publico, dessa irresistivel aspiração 
da opinião. Eu lhe dou por isso os meus emboras, como 
aquelle que exprimiu o sentimento publico. Servindo-o, 
o honrado senador tambem apoiou o governo, que não 
tem em mente senão servir ás boas idéas, á boa causa. 
E é este o apoio que o governo actual agradece. Nossa 
aspiração, nosso alvo, é servir á patria e á communhão 
brazileira. 

Que outra duvida temos? Ha um ponto curioso e 
interessante, em que, como que se estabelece um 
steeple-chase. Os homens da escola conservadora 
passam a tomar-nos contas, e o seu mais estrenuo 
representante nesta casa, no meu conceito ao 
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menos, o honrado senador pelo Maranhão, 
derramando algumas lagrimas sobre a campa, que se 
prepara para a lei de 1860 nesta parte, ao mesmo 
tempo surgiu com uma emenda ao projecto, que vai 
além de tudo quanto nós todos queremos. 

O honrado senador pelo Maranhão, hontem 
occupou-se desse ponto, adiantando-se até naquillo 
que é uma aspiração, mas que não póde ainda ser 
abjecto de esforços positivos, para convertermos em 
disposição legislativa – as relações da Igreja e do 
Estado. Até neste ponto, sempre melindroso para o 
nobre senador pelo Maranhão, S. Ex. se adiantou. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nessa parte 
ainda vou muito além. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Pois V. 
Ex. cret mihi magnus Apollo, si o conseguir. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Ajude-me V. 
Ex. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Si 
estou suando tanto para ver si consigo este pouco, 
como tomar ainda sobre os meus fraquissimos 
hombros essa outra tarefa? Não posso. Nisto me seja 
dado dizer tambem: non possamus. Si S. Ex. o 
conseguir, não será de mim que verá censura; eu sou 
completamente liberal. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E’ a eterna 
questão de liberaes e conservadores. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não é 
liberal, partidariamente fallando. A’s vezes sinto-me 
constrangido por ter de fazer aqui certas 
manifestações, e seja-me permittido aproveitar o a 
proposito para se me lançarem censuras, mas porque 
não fui devidamente comprehendido. 

Eu quiz dizer, senhores, que, considerando a 
politica na sua mais alta e mais nobre accepção, a 
sciencia do governo dos povos, de sua administração, 
tendo recebido de meus concidadãos, daquelles que 
me rellocaram aqui, tantas e tão repetidas provas de 
consideração, promettia, occupando este posto, 
consagrar o resto de minha vida á politica, isto é, ao 
estudo dos negocios publicos, á cogitação dos meios 
de melhor servir a patria, sem preoccupar-me de 
outras vantagens; e assim eu disse: não me occupo de 
ser negociante, não sou capitalista, não sou 
emprezario, não tenho accumulações, dedico meu 
tempo ao estudo dos negocios publicos, e tanto que 
desde que fui sorprendido com a nomeação de 
conselheiro de estado, abdiquei uma profissão, que me 
proporcionou alguns dias de desvanecimento e que 
me dava não pequenas vantagens, a profissão de 
advogado. 

Eu disse sempre que o conselheiro de estado 
não devia ser advogado, e no momento em que resolvi 
accitar esse cargo, aliás honroso, mas que muito me 
sorprendeu na occasião, e que mesmo por 
conveniencia minha não desejava, deixei a profissão 
de advogado. 

Quando, pelo correr do tempo, me senti muito 
envolvido na politica de meu paiz, eu, que era 
magistrado e que occupava uma po-  

sição já importante na magistratura, creei por mim 
mesmo incompatibilidade entre mim e a magistratura. 
Eis o que eu quiz dizer, e isso não é novo. Eu não 
disse que vivia da politica, mas tenho o direito de dizer 
que consagro-me a ella. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Faz muito bem, ella 
não lhe tem sido infiel. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Tambem não 
me queixo; mas tem-me custado muito mais do que a 
outros. Sobre isto não tenho obrigação de entrar em 
explicações, mas, si os senhores soubessem, ficariam 
convencidos da verdade que estou dizendo. Não quero 
agradecimentos de ninguem, nem os estou pedindo. 
Eu estava na apreciação do liberalismo que applaudo 
do honrado senador pela provincia do Maranhão. S. 
Paulo tambem teve seu deliquio em Damasco. Quem 
sabe si o partido liberal não terá de receber, dentro em 
pouco tempo, um illustre varão que, por seus estudos 
e por seu merito, viria ornal-o? 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não apoiado. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Si assim for, 
estarei de braços abertos para recebel-o, porque 
realmente o honrado senador vai adiante de nós todos; 
pretendendo quebrar vinculos que nações antigas não 
tem podido quebrar, para dar regimen completamente 
livre as sociedades religiosas entre nós. 
Pois bem, si o conseguir, estimarei muito mas o 
governo não se propõe tomar sobre si promover isso 
no projecto de que nos occupai; mas desde o primeiro 
dia declarei que estou prompto a aceitar outra 
redacção, que dissipe de todo as duvidas dos 
honrados senadores. 
Esse artigo é assim, concebido: «As disposições dessa 
lei comprehendem, na parte que lhe for applicavel, as 
sociedades anonymas existentes. § unico. Não 
comprehende as sociedades de soccorros mutuos, 
litterarias, scientificas, politicas e beneficentes que se 
podem instituir sem autorização do governo (aqui vai a 
reorganização da lei de 1860) e são regidas pela 
legislação commum.» 
Si se entende que isto não basta, aceitaremos a 
emenda que melhor esclareça a disposição neste 
ponto. 
De tudo quanto resumidamente acabo de dizer, o 
senado vê os motivos que tenho para com o maior 
pezar não poder aceitar o substitutivo do honrado 
senador por S. Paulo; assim como do que tenho dito o 
senado tera concluido que cada vez mais o governo 
julga necessario e urgente dar uma solução a este 
projecto, que não podia de certo sahir perfeito das 
mãos daquelles que nelle collaboraram, mas que em 
todo o caso é um trabalho que os honra, e 
denominadamente ao illustrado ex-ministro da justiça, 
que o acompanhou na outra camara e aqui continuou a 
sustental-o tão brilhantemente. 
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Sendo assim urgente a materia, que devemos 

fazer? A cousa mais facil do mundo em uma 
corporação desta natureza: examinar uma por uma as 
disposições do projecto, entrarmos nesse debate sem 
detença, com decisão, fazendo-lhe os retoques e 
emendas, que o tornem ainda melhor, mais perfeito. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – V. Ex. não 
quer. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Oh! 
senhores! Não quero? Eu já declarei que aceito 
algumas das emendas e até peço que offereçam 
outras. E por minha parte mesmo annuncio algumas: 
como é que não quero? 

Nestes termos, fallando a liguagem forense, eu 
espero benigno defirimento a este projecto, da 
illustração e patriotismo do senado. (Muito bem; muito 
bem.) 

O SR. CORREIA: – Agora que se trata de 
condemnar parte da lei de 22 de Agosto de 1860, não 
me parece fóra de proposito ler ao senado dous artigos 
attribuidos a illustre penna do finado Sr. Salles Torres-
Homem, publicados no Jornal do Commercio de 1 e 2 
de Janeiro de 1872, no quaes, mostrando com effeito 
que a lei carece de retoques, tambem assignala os 
serviços que ella prestou. Justo é que o paiz fique 
habilitado para proferir juizo seguro, tomando tambem 
em consideração os bons resultados que por ventura 
se tenham conseguido com a promulgação daquella 
lei. 

Eis o artigo de 1° de Janeiro (lê): 
«Todas as cousas neste mundo têm o seu 

tempo, dentro do qual são uteis, para muitas vezes 
virem a ser nocivas fóra delle. Acontece isto 
particularmente ás leis e instituições que, não se 
baseando directamente no direito natural que é 
immutavel, têm de amoldar-se ás circumstancias que 
variam, e ou hão de variar com elas ou tornar-se um 
cravo posto na roda do progresso, em vez de dirigil-o e 
dar-lhe impulso. 

«Não raro um complexo de factos, ameaçando 
a ordem social, provoca da parte do governo ou da 
legislatura uma medida que, para salvar a liberdade, 
coarcta a mesma liberdade, como o operador para 
com mais segurança extirpar o cancro corta pelas 
carnes sãs. Desvanecido o perigo, cumpre porém fazer 
desapparecer essas restricções, desde que por 
justificação do mal que causam, deixam de ter o 
beneficio de evitar outros maiores. 

«Entre as que temos talvez nenhuma apresente 
tão claramente o caracter de lei de occasião como a de 
n. 1083, de 22 de Agosto de 1860, com as suas 
providencias sobre bancos de emissão, meio circulante 
e companhias anonymas. 

«Ditada por um espirito reaccionario contra a 
demasiada expansão do credito, approximou-se ella, 
como sempre succede, do extremo opposto quanto 
pareceu necessario para mais depressa afastar os 
males que se receiavam, e força é confessar que 
conseguiu efficazmente os finz que se propunha, mas 
tambem cumpre reco- 

nhecer não menos que perdeu a sua razão de ser 
conseguidos elles. 
«Está mui viva ainda na memoria de todos a historia 
desta lei, para que careçamos recordal-a mais do que 
em ligeiros traços. Uma verdadeira febre se havia 
apoderado da nossa praça; posta de parte, como si 
nunca houvesse existido, toda a proporção entre 
credito e capital, entendia-se que bastava alargar 
illimitadamente aquelle para crear riqueza igualmente 
sem limites. 
«A’ sombra das idéas de liberdade sem restricções, 
que sobre esta materia dominavam nas altas regiões 
do Estado, pollulavam os bancos de emissão, e, como 
si estes não bastassem, reuniam-se aqui e alli dous ou 
tres individuos, ou apresentava-se mesmo um só, e 
por sua conta e risco ia emittindo vales e toda a 
especie de titulos ao portador, isto é, ia batendo 
moeda com curso, senão forçado, ao menos 
autorizado pela tolerancia do governo e exemplo de 
todos que a aceitavam, com o que corria de mão em 
mão livremente. Esta desmedida entonação do credito, 
fóra de todas as proporções com o capital, ameaçava 
envolver na mesma ruina a fortuna publica e as 
particulares. 
«Abriram-se os olhos ao perigo e tentou-se sustar este 
precipite curso para o cahos. 
« Na sessão legislativa de 1859, apresentou-se um 
projecto restrictivo desta illimitada liberdade de papel 
fiduciario; mas, eram muitos e poderosos já os 
interesses envolvidos nesta especie de bachanal 
bancaria, e esses, ligando-se, reagiram tão 
formidavelmente, que fizeram baquear o ministerio. 
«Succedeu-lhe, porém, outro, que possuido do mesmo 
pensamento, apresentou na sessão seguinte esse 
projecto, rapidamente convertido em lei de 22 de 
Agosto, e que, cousa singular, sendo mais restrictivo 
do que  anterior, todavia foi votado por muitos 
daquelles mesmos que haviam impugnado o primeiro. 
«Suscitou esta lei grandes clamores, mas, como lei de 
occasião, dictada por motivos quasi de salvação 
publica, póde dizer-se que ao menos no seu espirito foi 
excellente, e conseguiu plenamente os seus fins; 
acabar com a perigosa emissão dos bancos, e a não 
menos funesta dos particulares. 
«Começou ella por estabelecer, embora com caracter 
provisorio, até que por lei se dispuzesse o contrario, 
um grande principio, hoje tão geralmente admittido, 
que difficilmente tornara a ser desconhecido, e vem a 
ser que, participando a emissão da natureza do direito 
magestatico de bater moeda, sómente pelo corpo 
legislativo póde ser conferida tão excepcional 
attribuição. 
«Declarou-se, pois, da exclusiva competencia das 
camaras a autorização dos bancos de emissão, e este 
principio, em si mesmo verdadeiro, veiu acautelar a 
circulação contra a politica variavel dos successivos 
gabinetes. 
«Resguardando assim o futuro, a lei arcou tambem 
com o então existente, e obrigada a respeitar os 
bancos que achou legitimamente organizados, taes 
peas soube pôr ás suas operações de emissão, que 
dentro em pouco todos 
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elles renunciavam voluntariamente a um beneficio 
convertido em pesado trambolho, concentrando-se essa 
emissão no banco do Brazil, que, entretanto, fez alguns 
sacrificios para haver aquillo mesmo que um pouco mais 
tarde talvez até o houvessem remunerado para aceitar. 
Tal foi o effeito da lei, que desde então ninguem mais se 
lembrou de organizar novo banco de emissão, recorrendo 
ao poder legislativo, que aliás teria provavelmente 
recusado a autorização, sendo todas as tendencias em 
sentido contrario, pois que a mesma emissão do banco do 
Brazil está condemnada a extinguir-se. 

«Devidamente regulado o papel dos bancos, longe 
de ser um mal, é hoje uma necessidade em todos os 
paizes civilisados. No nosso, porém, este elemento 
concorre com outro congenere, que deve modifical-o nas 
suas applicações, o papel-moeda. Entretanto este não 
exclue inteiramente aquelle, desde que se respeitam as 
leis economicas. 

«Para todos os effeitos da circulação interna o 
papel tem grandes vantagens sobre o metal, já na 
incalculavelmente maior facilidade de contar e trazer cada 
qual comsigo sommas consideraveis, já em dispensar o 
empate de valores reaes, e evitar a sua perda parcial, que 
resultado do desgasto dos metaes preciosos nas moedas 
em circulação e mesmo do sumiço destas. 

«A primeira condição das notas do banco como 
substitutivo do meio circulante, tem-se dito, é a sua 
convertibilidade no ouro que representam. Assim é, mas 
todo o paiz tem necessidade de uma certa somma de 
meio circulante para as suas transacções internas, e esta 
somma não tendo jámais de sahir para praças 
estrangeiras, pois que é indispensavel no interior, nunca 
virá ao troco. Dentro destes limites, pois, o papel, não 
carecendo nunca de conversão em ouro, sómente 
necessario para saldo das transacções exteriores, póde 
sem inconveniente ser inconvertivel, e portanto sem 
inconveniente tambem póde o Estado reservar para si o 
beneficio da sua emissão, em vez de cedel-o a um banco. 

«Sem inconveniente, dissemos; cumpre comtudo 
resalvar um, e esse assaz grande para tornar poucoo 
desejaval o uso deste papel pelo Estado. E’ a constante 
lentação que offerece em occasiões de apuro para 
alargar-lhe a emissão muito além das necessidades, que 
tem por fim satisfazer, tentação tão forte, que nas 
occasiões criticas, por que de tempos a tempos passam 
as nações, talvez não haja exemplo de algum governo lhe 
haver resistido. Não destroe este inconveniente, porém, a 
theoria, pois que o mal não vem aqui do uso, mas da 
facilidade que ao abuso offerece. Dentro da orbita 
traçada, ainda o repetimos, o papel-moeda nenhum 
prejuizo causa. 

«Excedidos, porém, taes limites, saturados os 
canaes da circulação, rejeita esta o papel 
superabundante, que então ou ha de ser convertido, ou 
se depreciará, deixando já de representar moeda e 
perdendo com a sua natureza tambem a sua utilidade. 

«Com a variavel multiplicidade das transacções 
internas varia a somma de meio circulante necessaria 
para ellas. Póde sempre calcular-se um minimo, abaixo 
do qual nunca 

descerão estas necessidades internas, e até ao qual 
correrá, portanto, sem inconveniente o papel inconvertivel 
ou do governo. Além delle, porém, carece-se de uma 
somma, variavel sempre conforme as necessidades 
dessas mesmas transacções internas, e que, a não ser 
preenchida por moeda metallica, sómente o póde ser por 
uma emissão, que se alargue e restrinja na exacta 
proporção dessas necessidades, isto é, por papel 
convertivel. E’ esta a missão de um banco. 
«Aqui temos, pois, como, nos sãos principios da 
economia politica, o papel-moeda, conservado nos limites 
que nunca deveria ultrapassar, no minimo, abaixo do qual 
nunca podem descer as necessidades da circulação 
interna, não exclue o papel-bancario, deixando a este a 
variavel extensão que vai daquelle minimo ao maximo, e á 
qual, por isso mesmo que é variavel, sómente póde 
ajustar-se uma emissão de igual natureza. 
«E’ para esta solida e segura condição que deveriamos 
tornar a chamar o nosso meio circulante, fazendo reentar 
o papel-moeda nos limites de onde nunca devera ter 
sahido, isto é, restringindo-o áquelle minimo. Feito isto, a 
circulação de qualquer banco poderá subsistir não 
sómente sem perigo, mas como beneficio real para o 
publico. 
«O excesso do papel-moeda, vicioso em si, vicia a seu 
turno a emissão bancaria, pois que, arredando todo o 
ouro, só deixa a esta a conversãoo nelle mesmo, 
trocando-se assim papel por papel, cuja prograssiva 
depreciação é inevitavel. Para obviar a crescente 
confusão introduzida assim no meio circulante, empregou 
a lei de 22 de Agosto meios tão simples como efficazes, 
constrangendo os estabelecimentos bancarios a restringir 
a sua emissão até que desappareceu, póde dizer-se que 
de todo. 
«O art. 1° refere-se exclusivamente aos bancos de 
emissão; supprimidos estes, como foram, com excepção 
do banco do Brazil, de natureza especial, estabelecido o 
principio que nenhum mais se fundaria senão por acto 
legislativo e firmada a doutrina de que semelhante 
emissão não é para autorizar-se emquanto o nosso meio 
circulante não assentar em bases solidas, todas aquellas 
disposições ficaram, para assim dizer, sem applicação 
possivel, salvo o principio que apontamos da necessidade 
de intervenção das camaras. Nenhum mal resulta, pois, 
dellas, depois de conseguido o bem a que se propunham.  
«Não se limitou, porém, a lei a coarctar os absos dos 
bancos, pois que realmente não eram só elles que com a 
illimitada liberdade do credito perturbavam a circulação. 
Arcou tambem com as companhias anonymas de toda a 
especie, e no intuito de mais efficazmente cohibir-lhes os 
excessos, póz-lhe peas e restricções que as 
circumstancias da quadra poderiam talvez justificar, mas 
que, mudadas estas, podem ser verdadeiros tropeços, 
não já aos abusos, mas mesmo ao legitimo uso do credito 
e da propriedade, e do direito de associação. 
«Não será por ventura chegado o tempo em que nesta 
parte algumas disposições da referida lei não só possam 
mas devam mesmo ser revo- 
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gadas? E’ o que em outro artigo nos propômos examinar 
mais particularmente.» 

O artigo de 2 de Janeiro é assim concebido (lê): 
«No artigo precedente examinámos as disposições 

da lei de 22 de Agosto de 1860, relativamente aos bancos 
de emissão, concluindo que se achavam ellas, por assim 
dizer, sem applicação possivel, salvo o primeiro geral 
nellas estabelecido, tornando dependente de acto do poder 
legislativo, a creação de taes bancos; outro tanto, porém, 
se não dá a respeito do art. 2° da mesma lei, que estatue 
minha e quasi casuisticamente sobre bancos de depositos 
e companhias anonymas em geral. Não fallamos das 
caixas economicas postas sob a fiscalisação immediata do 
governo, pois que se trata aqui de uma instituição, que até 
certo ponto envolve materia de segurança publica, e que 
se póde contar entre os beneficios incontestavelmente 
prestados pela referida lei. 

« São mui diversos dos bancos de emissão os 
simplices depositos. A míssão destes não é de crear 
capitaes como alguns tèm inculcado erroneamente, a 
nosso ver, mas de fazêl-os fructificar, recebendo-os 
daquelles em cujas màos ficariam ociosos, e entregando-
os a outros que, applicando-os ao commercio e á industria, 
os augmentam e multiplicam. Além disto são um estimulo á 
economia, offerecendo emprego lucrativo ás sobras dos 
rendimentos de cada individuo. As companhias anonymas 
pela sua parte propoem-se com os capítaes de muitos, e 
por conseguinte com pequeno risco para cada um, realizar 
emprezas para as quaes não bastaria a fortuna de um ou 
dous homens, ou em que estes não quereriam 
comprometter todos os seus haveres. »  

« Já se vê que bancos e companhias desta 
natureza sómente podem ser perigosos para aquelles que 
lhes confiam os seus capitaes, e nunca para a massa geral 
da população. Ora, previamente se informar com mais ou 
menos cuidado da solidez do estabelecimento em que vai 
desposital-as, é claro que sobre estes bancos não carece 
o governo de exercer a mesma rigorosa tutela que sobre 
os de emissão, cujos titulos passados ao portador correm 
constantemente de mào em mào, sem que ninguem se 
lembre de averiguar a realidade do valor que representam. 
» 

« Apezar disto, o espirito da lei de 22 de Agosto, 
revelado em quasi todos os paragraphos do art. 2.º, é o da 
mais ferrenha tutela sobre bancos de depoisito e 
companhias anonymas.  

E’ este rigor que, como dissemos, podìa achar 
justificação na desordem a que a lei quis pòr cobro, que 
nos parece ser já tempo de affrouxar, agora que as 
circumstancias são mui outras. » 

« Com effeito, algumas disposições do referido art. 
2.º tèm-se tornado evidentemente vexatorias, sem 
utilidade. São ellas tantas e algumas tão pequeninas, que 
a sua miuda analyse nos levaria muito longe, sobre ser 
perfeitamente escusada, poìs que nunca poderia ser intuito 
nosso formular um projecto substitutivo da referida lei, mas 
apenas ponderar a necessidade de retocal-a, quando nào 
de revogal-a inteira- 

mente por outra de espirito e tendencias diversas.  
« Para mostrar até que ponto foi metículosa a lei de 

22 de  Agosto, bastaria citar um único exemplo. O § 11, 
estamos sempre no art. 2.º, estabelece o prìncìpìo salutar 
das eleições annuaes para renovação das directorias dos 
bancos, mas já o § 12 exclue os votos por procuração, 
materia que deveria deixar-se para ser regulada pelos 
estatutos, como melhor entendessem os accionistas, e o § 
13 chega a prohibir a reeleição de um director dentro do 
primeiro anno, por melhor que haja administrado o 
estabelecimento, por maior confiança que inspire aos 
interessados na sua prospriedade. » 

« Comprehende-se que uma republica 
recentemente constituída, e pouco firme ainda nas suas 
bases, receie que a longa posse do poder, acabando por 
tornar vitalicio o seu primeiro magistrado, traga comsigo a 
volta á monarchia, e, sacrificando a este receio a 
conveniencia de manter um bom presidente, véde a sua 
reeleição ainda com risco de perder na troca. Que perigo 
póde, porém, haver para um banco na conservação de um 
bom director, que a todos merece confiança, como implica 
o facto da sua reeleição? » 

« Sobe de ponto o vexame da imposição de uma 
constante substituição, sendo tão limitado, como 
reconhecidamente é entre nós, o circulo de onde se podem 
tirar bons directores para um banco. » 

« Sabemos que póde um director, no empenho de 
conservar-se, ser tentado a fazer, á custa do 
estabelecimento, favores áquelles que podem reelegel-o. 
Deixemos isso, porém, ao cuidado dos directamente 
interessados; não queìramos ainda nas cousas minimas 
conduzil-os pela mão, como si fossem cegos ou crianças.  

« A lei tudo quis prever, tudo acautelar, e um dos 
seus empenhos foi tambem obstar ao jogo das acções e á 
organização de companhias, creadas unicamente com a 
mira nas especulações daquelle jogo. Dava-se este 
effectivamente em grande escala ao tempo da 
promulgação da lei, e podia realmente carecer então de 
algum correctivo, pois que havia-se tornado uma febre que 
desvariava a razão e arredava das emprezas sérias o 
espiríto publico. Mas em todas as praças do mundo se 
joga sobre fundos e acções, nem é possível cohibíl-o sem 
coarctar o uso legitímo da propriedade.  

« Neste intuito a lei prohibíu a emissão de cautelas 
de acções, antes de approvada pelo governo a companhia, 
quando devendo ser subscriptas as acções antes de 
solicitar-se a approvação, fòra talvez mais sensata a 
pratica de exigir-se de cada subscriptor, no acto da 
assignatura, o deposito de uma pequena quantia como 
signal de que póde contar-se com elle quando, depois de 
approvada, a companhia fizer as suas chamadas. Assim 
se usa em muitas praças, e por tal deposíto não póde 
deixar de passar-se uma cautela. 

« A lei, porém, foi mais longe aínda, prohibindo o 
mesmo a transferencia das acções, antes de realizado um 
quarto do seu valor. Foi isto evidentemente intervir de mais 
no uso da propriedade, garantida pela mesma 
Constituição. 
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Póde um accionista ter motivos muito legitimos para desfazer-se 

das suas acções logo depois da primeira ou Segunda entrada, 

nem póde isso vedar-se-lhe no simples intuito de obstar a um 

jogo, que aliás tem continuado a fazer-se sempre, a despeito 

desta péa, que de ordinario não difficulta senão as transacções de 

boa fé.  

« E’ esta a materia do § 5º que prohibe tambem, sem 

prévia autorização do governo, as transações sobre acções de 

companhias fundadas em outros paizes, e titulos de emprestimos 

de governos de examinar, si taes companhias ou emprestimos 

offerecem emprego assaz seguro para os capitaes, tarefa que 

bem podia deixar ao cuidado daquelles que se sentissem tentados 

a empregar assim o seu dinheiro. Dizemos que é este o tipo da 

disposição, porque, querer ímpedir por meios directos e violentos 

a sahida de capitaes para paizes estrangeiros, seria um erro 

economico. Apenas, por excepção, podería invocar-se alguma 

razão politica. Que diriamos si o governo da Inglaterra se 

lembrasse d’ tolher-nos o levantamento de emprestimos em 

Londres?  

« Já declarámos que não era proposito nosso descer a 

uma analyse de todos os paragraphos da lei. Si esta foi ditada por 

um espirito restringidor da liberdade de associação, o regulamento 

que o governo lhe deu por decreto n. 2711, de 19 de Dezembro do 

mesmo anno, ainda veiu apertar-lhe mais as malhas. Cercou de 

longtas e fastidiosas formalidades a organização de qualquer 

companhia, por mais inoffensiva que seja a sua natureza, 

tornando até obrigatorio a prévia consulta do conselho de estado 

para se constituir uma sociedade de musica ou de dansa.  

Declararam-se, por exemplo, de nomeação do governo os 

presidentes dos montes-pios, que nenhuns favores recebem do 

Estado, além desta intervenção directa. Quizeram talvez 

resguardar-se com mais cuidado estas instituições, a que se liga a 

sorte de tantas familias; mas como se explica então serem ellas 

das poucas cuja creação póde ser autorizada pelos presidentes 

de provincia, quando todas as outras, onde quer que tenha a sua 

séde, hão de recorrer ao governo geral para poderem organizar-

se? » 

« De sobejo nos parecem já estes exemplos para 

demonstrar que carece de uma reforma a lei de 22 de Agosto, 

tornada anachronica nos poucos annos decorridos desde a sua 

promulgação, poucos, mas cheios de successos, que influiram 

profundamente na vida do povo.  

Neste seculo do vapor e da electrícidade são rapidos os 

progressos, e as circumstancias de hontem não são as de hoje. » 

« Não advogamos a liberdade illímitada do credito e do 

direito de associação, direito a que corresponde uma acção tão 

poderosa, que facilmente póde tornar-se perigosa á sociedade. O 

que nos parece é que, estabelecido o preceito que nenhum banco 

de circulação possa crear-se  sem autorização do corpo 

legislativo, e convenientemente regulada a incorporação das 

sociedades anonymas, de modo que se resguardem todos os 

interesses e se moralisem instituições, que tanto podem contribuir 

para os melhoramentos materiais que o paiz instantemente está 

reclamando, e para o incremento da riqueza publica, poderia o 

governo affrouxar essa tutela que, sempre, mais ou menos, enibia  

a acção individual e que só por excepção de regra e em raros 

casos tem sido benefica. » 

« Si não bastam as prescripções do Codigo do 

Commercio, faça-se, muito embora, uma lei em que se 

estabeleçam as regras e principios geraes a que na sua 

organização tèm de sujeitar-se as sociedades anonymas. Feito 

isto, seja livre a quem quizer fundar uma associação, ou mesmo 

um banco de deposito desde que se cinja áquellas regras. A 

missão do governo limitar-se-hia então a examinar si nos 

estatutos, submettidos á sua approvação, há alguma disposição 

que offenda a lei, tarefa facil e que poderia ser desempenhada 

pela secretaria do respectivo ministerio, sem nenhuma 

necessidade de consulta, pelo menos obrigatoria, do conselho de 

estado. » 

« Esta simplificação permittiria ainda conferir aos 

presidentes das províncias a faculdade de autorizar a organização 

de companhias no territorío da sua administração. Evitar-se-hiam 

assim as demoras e despezas de vir á còrte solicitar autorização 

para tratar de interesses puramente locaes e ás vezes minímos. 

Favorecer-se-hia tambem, depois de o Ter escoimado de quanto 

nelle póde haver perigoso, esse espírito de associação, poderosa 

alavanca do progresso das nações e da humanidade. » 

« Póde uma assembléa provincial conceder uma estrada 

de ferro, e marca-lhe o traço; a companhia, porém que tiver de 

construil-a só por acto do governo geral poderá ser incorporada. 

Não há a nosso ver razão alguma para esta centralisação, no que 

toca a associações, como si fossem inimigas desfarçadas. » 

« Quanto a nós o que é intuitiva é a conveniencia de pôr 

termo ao systema das restricções, das pêas e das fórmulas 

sacramentaes, dobradamente nocivas em um paiz novo e 

extensissimo como o Brazil, cujos recursos carecem de ser 

desenvolvidos com toda a energia que só o interesse individual 

inspira. » 

O SR. DIOGO VELHO:– Esta leitura só equivale a um 

bom discurso.  

O SR. CORREIA:–O projecto faz a excepção dos bancos 

de emissão no artigo que discutimos.  

A parte do artigo que acabei de ler, em que se trata dos 

estatutos, poderá ser melhor examinada no logar em que o 

projecto especialmente se occupa deste assumpto.  

Agora temos que apreciar os dous systemas que mesmo 

nesta discussão tèm apparecido: o que se contém na emenda do 

nobre senador por S. Paulo, e o do projecto, cuja principal autoria 

cabe ao nobre senador por Minas Geraes, ex-ministro da justiça.  

O nobre ministro da justiça acaba de recusar seu 

assentímento á emenda substitutiva, offerecida pelo nobre 

senador por S. Paulo. Mas eu, que já nesta discussão mostrei 

mais uma vez quanto acompanho os actos do nobre ministro, 

sorprendido pela nomeação de conselheiro de estado, a deixar 

immedíatamente de lado a sua lucrativa profissão de advogado... 
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O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Exactamente. 

O SR. CORREIA: – ...declarando que era sua 
opinião que um conselheiro de estado não póde 
advogar; eu que tenho acompanhado o nobre ministro, 
e ainda nesta mesma discussão dei disto testemunho, 
recordando o celebre voto em separado que S. Ex. 
apresentou na camara dos deputados, quando se 
tratava da reforma do Codigo do Commercio; eu quero 
ainda dar mais um testemunho do meu empenho em 
acompanhar os vôos altivos do então deputado pela 
provincia da Bahia, ministro da agricultura, commercio e 
obras publicas, e hoje digno ministro da justiça e 
ornamento desta casa. 

No relatorio que S. Ex. apresentou como ministro 
daquella pasta, em 1868, encontra-se alguma cousa 
que não está em harmonia com as doutrinas actuaes de 
S. Ex. 

O nobre ministro nesse importante relatorio, a 
paginas 129, disse, sob o titulo – Sociedades e 
companhias anonymas: 

«Continuam essas sociedades sob o regimen da 
lei n. 1083, de 22 de Agosto de 1860, a meu vêr com 
prejuizo do espirito de associação, que não encontra 
entre nós todos os elementos necessarios para seu 
desenvolvimento e prosperidade.» 

Depois de enunciar este seu pensamento... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Liberal? 
O SR. CORREIA: – ...liberal, passa a dizer 

alguma cousa sobre o projecto do illustrado 
jurisconsulto, o Sr. Nabuco de Araujo, e assim se 
exprime: 

«Os interesses do commercio reclamam medidas 
que ponham termo a este estado de cousas, vexatorio 
para elle, e sem razão de ordem publica que justifique a 
sua continuação. Na sessão de 1866 um dos nossos 
mais distinctos jurisconsultos, como ministro da justiça, 
offereceu-vos um projecto de lei para a creação das 
companhias de responsabilidade limitada.» 

«Porventura nesse projecto, seguindo-se o 
exemplo da França e da Inglaterra, desceu-se a 
particularidades que, em minha opinião, convinha 
deixar á convenção das partes.» 

O SR. JUNQUEIRA: – E' a isto que eu alludi. 
O SR. CORREIA (continuando a ler): – «A 

missão do legislador moderno, e sob o regimen da 
liberdade, deve limitar-se, em materia de contratos 
commerciaes, a estabelecer as regras para os casos 
omissos.» 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – E' o 
que digo ainda hoje. 

O SR. CORREIA (continuando a ler): – «Seja a 
convenção a lei das partes, e, só em falta da expressa 
declaração dos contratantes, a lei deve apresentar-se 
para regular o caso omisso.» 

«Tudo quanto excede disto é uma intervenção 
indebita do poder social, que não póde basear-se em 
solido fundamento, e pelo contrario tem a grande 
desvantagem de conservar uma tutela inconveniente, e 
de manter a importante classe commercial no estado de 
menor ou de incapaz.» 

O SR. JUNQUEIRA: – Parece-me ouvir Julio 
Simon, Oliver e outros. 

O SR. CORREIA: – E' verdade que em 1868 
eram mais frescas as inspirações liberaes do nobre 
ministro. Alguns annos têm decorrido, e não 
impunemente para S. Ex. nem para mim. S. Ex. tem-se 
aperfeiçoado mais, e dos aperfeiçoamentos e retoques 
de sua doutrina veiu pagar as custas o nobre senador 
por S. Paulo, o Sr. José Bonifacio, a cujos altos talentos 
e grande merito o nobre ministro não se cansou de 
prestar constante e cada vez mais crescente 
homenagem. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Justiça 
apenas. Mas vamos tratar do projecto; o tempo urge. 

O SR. CORREIA: – Eu direi ao nobre senador, 
ministro da justiça, que mesmo na escola liberal do 
Brazil, o Sr. conselheiro Zacharias de Góes e 
Vasconcellos, em um dos seus ultimos discursos, 
proferidos nesta casa, na sessão de 29 de Setembro de 
1877, propunha a sustentação, a todo o transe, da 
disposição do Codigo Commercial acerca das 
sociedades anonymas. 

Mesmo na escola liberal do Brazil ha, portanto, 
varios matizes e um dos mais diversos do do nobre 
ministro da justiça foi o do conselheiro Zacharias. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Neste 
assumpto elle, á cuja memoria V. Ex. sabe o preito que 
rendo, estava muito distante da escola que sustento. 

O SR. CORREIA: – Era da antiga escola, porém 
V. Ex. está mais approximado hoje da escola delle. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Muitas 
vezes discutimos esta materia, eu e elle, em conselho 
de ministros, porque tive a honra de ser ministro com 
elle. 

O SR. CORREIA: – Veja o senado que sendo o 
conselheiro Zacharias presidente do conselho do 
gabinete a que o nobre ministro pertencia, em 1868, 
quando o nobre ministro escrevia no seu relatorio as 
palavras que acabei de ler, o Sr. conselheiro Zacharias 
tornava saliente depois que não navegava nas mesmas 
aguas. Eis as palavras de um dos seus mais brilhantes 
discursos, proferido nesta casa, na sessão de 29 de 
Setembro de 1877: 

«Na occasião opportuna ha de disputar palmo a 
palmo o principio do Codigo do Commercio, e está 
persuadido de que o nobre ministro (era o Sr. Thomaz 
Coelho, discutia-se o orçamento da agricultura) o 
acompanhará nessa argumentação, não consentindo 
que nos vamos lançar na anarchia, porque nossa praça 
não está habilitada para a liberdade absoluta.» 

O Sr. Dantas (ministro da justiça) dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – O nobre ministro quer 

attribuir estas palavras a espirito de opposição... 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Ao 

contrario, vejo agora que aquelle distincto cidadão não 
divergia tanto de mim, neste ponto, quanto 
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o quer ilegível o nobre senador; elle pronunciou-se 
contra a liberdade absoluta. 

O SR. CORREIA: – Elle discutiu a intervenção 
do governo. Não vale a declinatoria de que serve-se o 
nobre ministro. Aquelle illustre senador accentuou 
perfeitamente as suas opiniões, e tanto assim que 
nessa occasião foi contradictado pelo nobre senador o 
Sr. Octaviano. Ha apartes do S. Ex. como estes (lê): 

«O SR. F. OCTAVIANO: – Ha queixas contra 
tudo neste mundo. Estou dizendo meu sentimento, e é 
que o regimen da liberdade resolve melhor do que o 
systema de V. Ex.» 

«O SR. ZACARIAS: – Ha muitos serviços em 
que não se póde admittir essa liberdade.» 

«O SR. F. OCTAVIANO: – Peçamos ao governo 
que assuma a tutela de tudo.» 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não ha 
duvida... 

O finado Zacarias seguia, quanto a isto, uma 
escola, e eu sou da escola opposta; si V. Ex. fôr ver a 
que eu disse em 1859 na camara dos Srs. deputados, 
ha de ver que estou na mesma opinião. 

O SR. CORREIA: – O nobre ministro da justiça 
tem modificado sua opinião... 

Suas palavras de hoje, discrepam das que 
proferiu na camara dos Srs. deputados, e das que 
escreveu no seu relatorio. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – V. Ex. 
que as publique no seu discurso; quem as ler, julgará... 

O SR. CORREIA: – Entrando particularmente no 
exame da materia do art. 1º, e reservando quaesquer 
outras observações para quando os outros artigos 
entrarem em discussão, eu desejo sujeitar á apreciação 
do nobre ministro uma observação. 

Levantou o nobre senador pelo Maranhão 
duvidas quanto ás palavras qualquer que fosse o fim ou 
o objecto a que se destina, inseridas no art. 1º do 
projecto, dizendo que a ordenação cautelosamente 
declarava que o fim devia ser licito. O nobre senador 
pela provincia de Minas Geraes, tratando deste ponto, 
respondeu que não havia necessidade de tornar 
expressa essa declaração, porque o principio geral é 
que as sociedades não podem ter fim que não seja 
conforme á moral e aos bons costumes. 

O SR. LAFAYETTE: – Art. 129 § 2º do codigo do 
commercio. 

O SR. CORREIA: – Mas vejamos si não ha 
necessidade de fazer declaração quanto ás sociedades 
anonymas que tenderem a monopolisar os generosos 
de primeira necessidade, ou qualquer ramo do 
commercio. 

O SR. LAFAYETTE: – Isso é contra as posturas 
municipaes. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Posturas que são leis. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então as 
posturas reformam as leis geraes? 

O SR. CORREIA: – No regimen da lei de 1860, 
para cuja execução expediu-se o decreto n. 2711 de 19 
de Dezembro de 1860, existe a limitação 

de que me estou occupando e cuja importancia não 
póde o senado desconhecer. Assim é que no art. 27 do 
citado decreto se recommendava que o exame (pelo 
conselho de estado) a que ficaram sujeitos os estatutos 
das sociedades anonymas, se estenderia aos seguintes 
pontos:  

«1º Si o fim social é contrario aos bons 
costumes;» 

«2º Si a companhia tem por fim ou tende a 
monopolisar os generos de primeira necessidade de 
qualquer ramo do commercio.» 

«3º Si no caso de constituirem parte do capital 
bens moveis ou de raiz, o valor real destes se acha 
devida e legitimamente avaliado.» 

Como se vê, o § 1º manda que no exame não se 
deixe de verificar se o estatuto contém materia contraria 
aos bons costumes, sem embargo de já achar-se 
recommendado pelo codigo do commercio. Mas a 
disposição dos §§ 2º e 3º do art. 27 do decreto de 19 de 
Dezembro, mereceu mais ainda particular attenção, 
para ou determinar-se expressamente que estas 
disposições subsistem, ou para se fazer o que pareça 
melhor.  

O Srs. Lafayette e Dantas (ministro da justiça) 
dão apartes. 

O SR. CORREIA: – Perdoem-me os nobres 
senadores; a legislação de 1860 depois de determinar 
que não se admittissem sociedades que tivessem fins 
contrarios aos bons costumes, fez expressa menção de 
contratos sobre monopolio de generos de primeira 
necessidade e de quaesquer ramos de commercio. O 
monopolio de qualquer ramo de commercio póde dizer-
se que é contrario aos bons costumes? E' contrario, 
sim, ao interesse de todas as classes, e particularmente 
das classes necessitadas; mas não sei que se possa 
dizer que é contrario aos bons costumes, a não querer-
se attribuir a estas palavras uma latitude que dê logar 
aos maiores arbitrios. 

Não foi sem fundamento que o legislador de 
1860 quiz expressamente exceptuar as sociedades 
anonymas, que se propuzessem ao fim de monopolizar 
generos de 1ª necessidade, e especificou mais que se 
dissesse, quando constituissem parte do capital da 
associação bens moveis ou de raiz, si o valor destes 
era legitimo ou real. Comprehende-se que sem estas 
cautelas poderia a especulação recorrer a este meio 
para livrar-se de bens moveis ou de raiz, que não 
tivessem valor correspondente; nem cada um dos 
socios é juiz sufficiente do valor dos bens a que se 
referem os estatutos. 

Eu, pois, quereria que alguma restricção se 
fizesse na primeira parte do artigo. E sobre este ponto 
desejo ouvir a esclarecida opinião dos meus collegas 
mais competentes neste assumpto. 

Em uma lei em que se determina que as 
sociedades anonymas podem constituir-se, sem 
dependencia de autorização do governo, quaesquer 
que sejam os fins a que se destinem, não é muito que 
se entenda, que se permitte sociedades anonymas para 
monopolizar ramos de commercio e generos de 
primeira necessidade. 

O Sr. Lafayette dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Não me proponho tornar a 
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lei casuistica, proponho-me tornar explicito o pensamento 
do legislador. 

Revoga-se a parte a que me referi do citado decreto 
de 19 de Dezembro? Não posso crer que tal seja a 
intenção dos autores do projecto. Mantemse? Pois então 
torne-se isso bem claro no projecto. 

Não me animo a mandar já uma emenda sobre esta 
parte do artigo, porque desejo ainda ouvir quaesquer 
razões em contrario, para convencer-me si devo insistir 
nas reflexões que tenho feito, ou si devo modifical-as. 

Quanto, porém, à segunda parte do artigo, em que 
se trata da limitação feita ao principio consagrado na 1ª 
parte do mesmo artigo, sinto a necessidade de enviar á 
mesa uma emenda para facilitar a votação; emenda que 
resulta da discussão que temos tido e no sentido das idéas 
que foram sustentadas tanto pelo nobre chanceller actual, 
como pelo illustre ex-chanceller. 

O artigo não traz expressa a excepção, senão de 
bancos de emissão; mas do debate tem-se visto que 
outras sociedades são igualmente excluidas da 1ª parte do 
artigo, no proprio entender de seus defensores. E ainda 
hontem o nobre senador por Minas Geraes, principal autor 
do projecto, disse que se podia tornar tambem clara a 
excepção, quanto as sociedades anonymas estrangeiras 
que se propuzessem a ter agencias no Imperio. 

No mesmo sentido se pronunciaram o ex e o actual 
Sr. Ministro da justiça sobre outras sociedades anonymas 
igualmente exceptuadas, segundo SS. EEx. entendem, da 
disposição da primeira parte do artigo, embora não 
estejam claramente mencionadas; mas reconheceram os 
nobres senadores que, assim como se faz no projecto uma 
excepção expressa, conveniente era que a lei 
comprehendesse as demais excepções que os nobres 
senadores pela Bahia e por Minas Geraes, actual e ex-
ministro da justiça, dão como subentendidas no projecto. 

Por isso submetterei á apreciação do senado a 
emenda substitutiva que vou ler (lê): 

Acrescente-se ao paragrapho unico do art. 1º: 
Tambem não se comprehendem nas disposições 

desta lei as seguintes associações, que dependem de 
autorização do governo: 

«1º As sociedades anonymas estrangeiras.» 
«2º As associações e corporações religiosas.» 
«3º Os monte-pios e montes de soccorro ou de 

piedade e as caixas economicas. – S. R. – M. F. Correia.» 
O SR. LAFAYETTE: – Estou de accôrdo. 
O Sr. Mendes de Almeida manifesta a sorpreza de 

que se tomou, ao ouvir os honrados senadores pela Bahia 
e por Minas Geraes, actual e ex-ministro da justiça. 

Desde o principio declarou o orador que adoptava a 
idéa capital do projecto, discordando sómente em pontos 
secundarios, razão por que foi pelos mesmos honrados 
senadores convidado a formular emendas. Formulou-as, 
com effeito, o orador; e agora não sómente SS. EEx. 
mostram-se infensos ás emendas, como ainda pretendem 
fazer crer que no espirito do orador realizou-se uma 
conversão ás idéas de SS. EEx., 

e que as emendas são o resultado de semelhante 
transformação! 

Rejeitando as emendas com todo o afan de um 
extremoso pai, que não admitte correcções por mão 
estranha applicadas á prole, o nobre senador por Minas 
Geraes foi extremamente injusto com o orador a quem não 
duvidou de taxar de conservador retrogrado e intratavel... 

Em primeiro logar observe-se que é completamente 
ociosa a questão de saber si o projecto é ou não liberal: as 
medidas nelle consignadas são da ordem daquellas a que 
deve ser estranha a politica. 

E, depois, que razão teve o nobre senador por 
Minas Geraes, para applicar ao orador qualificativos que 
podem até valer-lhe antipathias por parte do publico menos 
illustrado, o qual ligue importancia a taes epithetos sem 
mais entrar no estudo dos factos? 

A verdade é que, em toda a vida politica e 
parlamentar do orador, não encontrara o nobre senador 
por Minas Geraes factos que justifiquem os seus 
formidaveis epithetos. Quaes as medidas de publico 
interesse a que o orador se tenha opposto, levado por seu 
intratavel aferro ás idéas conservadoras? Pelo contrario... 
Tratou-se a lei, cujo nono anniversario celebra hoje o paiz, 
e deu-lhe o seu voto. Discutiu-se a questão eleitoral, e 
manifestou-se em favor dos circulos de um, por lhe parecer 
boa idéa, e sem inquirir si era ou não idéa liberal. E a 30 
de Junho de 1873 já citava o decreto de 19 de Dezembro 
de 1860, como um dos que muitos males têm causado ao 
desenvolvimento material e intellectual do paiz. Assim se 
demonstra a injustiça das apreciações do honrado senador 
por Minas Geraes: nem houve a conversão com que S. Ex. 
regozijou-se, nem o orador merece as qualificações que 
lhe applicou S. Ex. 

A prevalecer o systema de se inquirir, antes de 
discutir uma lei, si ella é ou não liberal, poderia parecer 
que, provado que o seja, ficariam de mau partido os 
conservadores que por ella votassem. Entretanto assim 
não é, porque a esse respeito nota-se extrema variedade 
de idéas. O orador, fazendo uma resenha historica da 
questão, mostra que foi o finado conselheiro Nabuco o 
primeiro que entortou o art. 311 do codigo do commercio, 
declarando que as sociedades em commandita não 
podiam dividir seu capital em acções. A 5 de Setembro de 
1839 o governo, que já se podia considerar liberal, expediu 
o decreto dessa data que causou desagradavel impressão 
no commercio e concorreu depois para a lei de 28 de 
Agosto de 1860, regulamentada por decreto de 19 de 
Dezembro do mesmo anno, sendo que a 14 de Novembro, 
ainda de 1860, o Sr. conselheiro Paranaguá expediu o 
decreto n. 2691, no qual se marcam os casos de fallencia 
dos bancos e outras sociedades anonymas – decreto que 
foi o complemento do terrivel arrocho ás sociedades 
anonymas. 

Em contraposição a isto, quem se tem esforçado 
propondo a revogação destas leis? Não ha conservadores 
mais pronunciados do que os Srs. Andrade Figueira e 
Olimpio de Castro; – e entretanto esses senhores 
quebraram lanças pela revogação das medidas coercitivas 
que peiavam
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o commercio. Sendo assim, ahi esta o historico desta 
questão demonstrando a todas as luzes que as idéas 
do projecto resultam de uma elaboração a que os 
conservadores, em grande parte, têm trazido o seu 
contingente de intelligencia e de trabalho. 

No estado actual da questão parecem todos 
inclinados a tentar a experiencia da vigilancia do 
interesse privado substituindo a intervenção 
governamental. Tudo se cifra em saber até onde devem 
chegar as excepções: devem ser limitadas? devem ter 
alguma extensão? Ora a emenda do orador foi 
offerecida no intuito de responder a estas 
interrogações. Entretanto nega-se-lhe apoio, de modo 
que, si foi peremptorio por parte do honrado senador 
por Minas Geraes, não foi menos desanimador por 
parte do honrado ministro da justiça. 

O orador passa a impugnar os argumentos 
adduzidos contra a sua emenda. Por ella exceptuam-se 
das disposições do art. 1º as sociedades de seguro 
sobre vida ou mutua ou a premio certo. Disse o nobre 
senador por Minas que algumas dessas associações 
não tinham caracter commercial; dê-se que assim seja; 
poder-se-ha negar que ellas fundadas sob a fórma de 
sociedades anonymas, necessitem de um fiscal, não só 
por uma razão de ordem, senão tambem de moralidade 
publica? 

O projecto comprehende as associações 
anonymas commerciaes e civis: como, pois, condemnar 
in limine, a emenda neste ponto, só porque taes 
sociedades exceptuadas não eram commerciaes? 

Recusou tambem o nobre senador outro numero 
do paragrapho unico da emenda, argumentando 
apparatosa e academicamente para demonstrar que as 
tontinas têm relação com as sociedades de seguros 
mutuos sobre vida. O orador estabelece a distincção 
entre umas e outras, servindo-se, para impugnar a 
doutrina do Sr. senador por Minas Geraes, de varias 
proposições de um eminente jurisconsulto, o Sr. 
Bedarride. 

Defende tambem o orador a redacção do art. 1º 
da sua emenda substitutiva, sustentando a 
inconveniencia, senão o perigo, das palavras – 
qualquer que seja o fim ou o objecto, que se leem no 
art. 1º do projecto inicial. Este projecto é uma lei 
especial, posterior á ordenação e ao codigo do 
commercio, e poder-se-ha pensar que as citadas 
palavras derogam as disposições do codigo e da 
ordenação que prohibem associações com fins illicitos. 

Relativamente ás associações religiosas pondera 
o orador que longe de ser palmar o seu erro, como se 
affigurou ao nobre senador por Minas, pelo contrario, 
nem erro houve. O direito do exame dos estatutos e 
compromissos das sociedades religiosas é um arbitrio 
que entre nós se arrogou o poder executivo, como o 
orador já o demonstrou em 1873. 

A ordenação do livro 3º, tit. 78, só dá ao poder 
civil direito sobre as irmandades de origem secular. 
Quando se fez a reforma dos tribunaes antigos pela lei 
de 1828 fundiram-se o desembargo do paço e as 
mesas de consciencia e ordens, e o governo do Brazil 
chamou a si o tomar conhecimento das irmandades ou 
associações 

religiosas. Será esse o direito do executivo a que alludiu 
o nobre senador por Minas Geraes? 

Não tem tambem S. Ex. razão em mostrar-se 
receioso. Receioso de que? Seculos ha que o poder 
ecclesiastico sustenta o  ilegível contra o civil e este, 
sempre de posse da força, a queixar-se de invasões! O 
denominado ultramontanismo, esse inimigo tanto do 
despotismo de cima como do despotismo de baixo, tem 
por sorte ser maltratado pelos sectarios de ambos os 
despotismos. 

Aceitou o honrado senador por Minas o numero 
do paragrapho unico da emenda que exceptua as 
sociedades estrangeiras; mas negou seu apoio ao 
numero 5. Não tem nisso razão. O governo concede um 
privilegio, que passa a ser explorado por companhia 
estrangeira; e porque, nesse caso, não terá, como tem 
o particular, o direito de velar sobre o modo pelo qual se 
organize a sociedade? Não ha, pois, motivo para excluir 
a excepção do n. 5 do paragrapho unico da emenda. 

Concluida assim a justificação dessa emenda o 
orador pede ao Sr. ministro da justiça que, sem fazer 
questão de quem a apresentou, digne-se de bem 
ponderal-a em seu gabinete, certo de que o orador, ao 
propol-a, não teve por fim embaraçar a passagem do 
projecto, mas antes acompanhar os que se esforçam 
por preparar uma lei proveitosa ao paiz. 

Tem concluido. 
(Muito bem, muito bem.) 
Foi lida, apoiada e posta em discussão a 

seguinte: 
 

EMENDA Á 1ª PARTE DO ART. 1º 
 
«Depois das palvras – qualquer que seja o fim ou 

objecto a que se destinem – diga-se – uma vez que não 
se proponha a monopolisar os generos de primeira 
necessidade, ou qualquer ramo de commercio, art. 27 
do decreto n. 2711, de 19 de Dezembro de 1860. – S. 
R. – M. F. Correia.» 

A discussão ficou adiada pela hora. 
 

ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 
 
Continuou em 3ª discussão a proposta do poder 

executivo, fixando as despezas do ministerio da 
fazenda para o exercicio de 1881 – 1882. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a 
seguinte: 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

 
Ao n. 8 – Juizo dos feitos da fazenda: 
Substitua-se a emenda da camara dos 

deputados pela seguinte: – Sendo, desde já, 1:600$ da 
elevação a quatro solicitadores, por decreto de 10 de 
Agosto de 1878, e augmentada até aquella quantia a 
verba respectiva do orçamento vigente. – Junqueira. 

Ficou a discussão encerrada por falta de numero 
para votar-se. 
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PENSÕES AOS SERVIDORES DO ESTADO 
 
Seguiu-se em 2ª discussão o projecto do senado 

letra 1 de 1879, dispondo que as pensões concedidas 
aos servidores do Estado, em sua vida, não se 
suspendem. 

Foi igualmente lida, apoiada e posta em 
discussão a seguinte: 

 
EMENDA 

 
«Depois das palavras – as pensões concedidas 

por serviços relevantes aos servidores do Estado em 
sua vida – acrescente-se – assim como aos 
provenientes de jubilação, reforma, ou aposentação. – 
Junqueira.» 

Ficou a discussão encerrada pelo mesmo motivo.
 

ISENÇÃO DE DIREITOS 
 
Seguiu-se em 2ª discussão a proposição da 

camara dos deputados n. 261, de 1879, autorizando o 
governo a conceder isenção de direitos de importação 
ao material destinado á companhia fluvial do Piauhy. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Foi presente á 
mesa um requerimento do Sr. Paranaguá pedindo que 
fosse ouvido o governo. Trata-se de uma concessão 
para isentar de direitos de importação o material 
destinado á companhia fluvial de Piauhy, e eu não sei 
as razões que teve o nobre senador por essa provincia 
para pedir que fosse ouvido o governo a este respeito. 
Todavia, como acho que ha sempre conveniencia em 
ouvir-se o governo, e não se achando presente o nobre 
senador, faço meu o seu requerimento para que possa 
ser apoiado e discutido. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão, a qual 
ficou encerrada pelo mesmo motivo, o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeiro que seja ouvido o governo sobre o 

projecto e por intermedio do ministerio da fazenda. – S. 
R. – Dias de Carvalho.» 

 
VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DO 

LABORATORIO DO CAMPINHO 
 
Seguiu-se em 2ª discussão, a qual ficou pelo 

mesmo motivo encerrada, a proposição da mesma 
camara n. 90, do corrente anno, equiparando os 
vencimentos dos empregados e operarios do 
laboratorio pyrotechnico do Campinho aos do igual 
categoria do arsenal de guerra da côrte. 

 
TITULOS SCIENTIFICOS 

 
Seguiu-se em 3ª discussão, a qual ficou 

igualmente encerrada, a proposição da mesma camara 
n. 157, de 1879, determinando que os engenheiros 
civis, geographos, os agrimensores e os bachareis em 
mathematicas não poderão tomar 

posse de empregos ou commissão de nomeação do 
governo sem apresentar seus titulos ou cartas de 
habilitação scientifica. 

 
MEIO SOLDO 

 
Seguiu-se em 2ª discussão a proposição da 

mesma camara n. 84, do corrente anno, declarando que 
compete a Candida Thereza França e Anna Thereza 
França o meio soldo correspondente ás quotas partes 
com que seu finado pai foi reformado. 

O SR. CORREIA: – A proposição que se discute 
foi assim votada pela camara dos deputados: 

«A Candida Thereza França e Anna Thereza 
França, filhas do finado tenente reformado do exercito 
Luiz Gonçalves Rodrigues França, compete, segundo o 
disposto na lei de 6 de Novembro de 1864, o meio 
soldo correspondente ás quotas partes de seu finado 
pai, quando foi reformado, depois de habilitadas, 
conforme o prescripto na lei n. 2619, de 8 de Setembro 
de 1865, sendo-lhes, porém, pago o meio soldo desde 
a data do fallecimento do mesmo tenente, Luiz 
Gonçalves Rodrigues França. Revogadas as 
disposições em contrario.» 

A commissão de pensões e ordenados, a que foi 
remettida esta proposição, deu parecer favoravel. Deste 
parecer vê-se que o tenente Luiz Gonçalves Rodrigues 
França falleceu em 18 de Agosto de 1852. 

Trata-se, portanto, de mandar pagar o meio 
soldo a contar desta data, isto é, durante 28 annos 
passados. 

Outra proposição, no mesmo sentido desta, 
mandando pagar á viuva do alferes Jesuino do 
Nascimento o meio soldo de seu marido, a contar da 
data do fallecimento deste, que foi ha poucos annos, 
como na occasião da discussão se verificou, foi 
remettida á commissão de fazenda, e o parecer desta 
commissão, apezar de tratar-se de um beneficio de 
menor alcance, foi contrario á resolução, vinda da 
camara dos deputados. Entendeu a commissão de 
fazenda, e com o seu voto conformou-se o senado, que 
bastava a este respeito a execução da lei geral, que 
manda pagar o meio soldo da data da habilitação, 
cumprindo, portanto, á viuva habilitar-se; e dessa data 
em diante receberia o meio soldo. 

Acompanho a nobre commissão de fazenda, que 
não concordou em clausula semelhante á que se 
consagra nesta resolução, de mandar pagar o meio 
soldo ás filhas do tenente Luiz Gonçalves Rodrigues 
França, a contar de 18 de Agosto de 1852. Parece-me 
que, havendo tão recente deliberação do senado em 
sentido opposto áquelle que aconselha a nobre 
commissão de pensões e ordenados, será conveniente 
sobre essa proposição ouvir a commissão de fazenda, 
que deu parecer sobre outra analoga em sentido 
differente. Creio mesmo que os estylos são remetterem-
se proposições como a de que tratamos, não á 
commissão de pensões e ordenados, porém á de 
fazenda. 

 



Sessão em 28 de Setembro                                                              461
 

Eu, pois, vou sujeitar á approvação do senado 
um requerimento para que sobre esta proposição seja 
tambem ouvida a commissão de fazenda. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão, a qual 
ficou encerrada pelo mesmo motivo, o seguinte 

 
Requerimento 

 
«Requeiro que se ouça tambem a commissão de 

fazenda. – M. F. Correia.» 
 

TEMPO DE SERVIÇO 
 
Seguiu-se em 2ª discussão, a qual ficou 

encerrada pelo mesmo motivo, a proposição da mesma 
câmara n. 231, de 1879, autorizando o governo a 
mandar contar ao capitão tenente Napoleão João 
Baptista Level, como tempo de serviço, para os devidos 
effeitos, o em que esteve na Europa fiscalisando as 
construcções das fragatas D. Affonso e Amazonas. 

O SR. CORREIA: – Sinto, Sr. presidente, divergir 
do parecer da nobre commissão de marinha e guerra, 
que julga dever ser approvada esta resolução. 

A simples leitura da resolução justificará a duvida 
que tenho de poder ser approvado o projecto. Diz ella 
assim (lê): 

«O governo mandará contar ao capitão tenente 
Napoleão João Baptista Level, como tempo de serviço 
publico, para effeitos legaes, o tempo em que na 
Europa, na qualidade de pensionista do Estado, foi 
incumbido da fiscalisação da construcção das fragatas 
D. Affonso e Amazonas.» 

Dos proprios termos da resolução se vê que o 
capitão-tenente Napoleão João Baptista Level 
desempenhou esta commissão como pensionista do 
Estado. 

Contar-se, pois, para sua reforma o tempo em 
que se achava na Europa como pensionista do Estado, 
me parece menos justificavel. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E era paisano. 
O SR. CORREIA: – E ainda mais, á vista do 

aparte do nobre senador por Goyaz. 
No tempo de que se trata era o Sr. Level 

paisano, e estudava construcção naval, tendo sido 
então incumbido de fiscalisar a construcção das 
fragatas D. Affonso e Amazonas. 

Contar-se, portanto, esse tempo me parece que 
é um favor demasiado, e por isso tenho duvida em votar 
pela resolução. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Sr. presidente, o 
nobre senador pela provincia do Panará está em 
duvida, si deve conceder que se mande contar o tempo 
em que o capitão-tenente B. Level assistiu à 
construcção das fragatas Amazonas e D. Affonso, por 
ser elle então pensionista do Estado. 

Eu creio que isto não deve ser motivo para que 
não se considere tempo de serviço aquelle em que o 
Sr. Level esteve encarregado de fiscalisar aquellas 
construcções. 

E' preciso que o nobre senador se lembre de que 
fiscalisar, ao menos no meu entender, é inspeccionar; e 
este pensionista tinha tantas 

habilitações que nosso ministro em Londres e o Sr. 
Greenffet, nosso vice-consul geral, não trepidaram em 
dar-lhe nomeação para fiscalisar a construcção 
daquelles dous navios, que vieram ao Brazil o mais 
bem construidos que era possivel. 

Além disso o Sr. Level prestou depois serviços 
importantes ao paiz. Eu sou testemunha ocular dos que 
elle prestou como constructor do arsenal de marinha, 
durante a guerra do Paraguay; e sinto que o Sr. Affonso 
Celso, ministro então, não esteja aqui para confirmar as 
poucas palavras que vou dizer em favor deste 
funccionario. 

Quando nós não conheciamos ainda o que eram 
navios encouraçados e o governo precisou construil-os 
por occasião da guerra do Paraguay, o Sr. Level 
levantou o risco dessas construcções, e muito 
concorreu para que fossem levadas a effeito. 

Outros muitos serviços tem prestado o Sr. Level: 
não os enumerarei para não fatigar a attenção do 
senado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ninguém 
contesta que prestasse serviço no exercicio do seu 
emprego. 

O SR. BARÃO DA LAGUNA: – O favor que se 
lhe vai conceder consiste simplesmente em se lhe 
contar dous ou tres annos mais, tempo em que prestou 
na Inglaterra esses serviços sem duvida importantes. 

Não me parece, portanto, justo, que o senado 
negue o seu voto ao parecer da commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Seria uma 
pensão e não uma reforma. 

 
GARANTIA DE JUROS 

 
Seguiu-se em 2ª discussão, a qual tambem ficou 

encerrada pelo mesmo motivo, a proposição da mesma 
camara n. 10 do corrente anno, determinando que a 
resolução da assembléa legislativa da provincia de S. 
Paulo, que eleva a 20 annos o prazo da garantia de 
juros de 7%, concedia por outra lei pela mesma 
assembléa, está no caso de ser sanccionada. 

 
LIQUIDAÇÃO DE CONTAS 

 
Seguiu-se em 2ª discussão a proposição da 

mesma camara n. 61 do corrente anno, dando por 
liquidadas as contas do finado almoxarife do arsenal de 
guerra da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
Firmino Luiz Gomes de Abreu. 

O SR. CORREIA: – Tratando-se de uma questão 
das de natureza administrativa que em regra dispensam 
a intervenção do legislador, julguei necessario pedir 
informações á nobre commissão de fazenda, que no 
seu parecer conclue autorizando o governo a dar por 
liquidadas as contas do almoxarife do arsenal de guerra 
de Porto Alegre. 

Em que se funda a autorização? Na resolução da 
camara dos deputados, da qual consta que, tomando-
se contas a esse emprego, vê- 
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rificou-se com um alcance a existencia de sobras 
equivalentes. E' necessario que o senado seja informado 
sobre a natureza dessas sobras, e d’onde provieram, 
assim como de qual era a importancia de alcance. 

Estes esclarecimentos me parecem indispensaveis 
para guiarem o senado na sua deliberação. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 29:  
Votação das materias cuja discussão ficou 

encerrada. 
Continuação da 2ª discussão da proposição da 

camara dos deputados n. 61, do corrente anno, dando por 
liquidadas as contas do finado almoxarife do arsenal de 
guerra da provincia do Rio Grande do Sul, Firmino Luiz 
Gonçalves de Abreu. 

Idem da proposição da mesma camara n. 221, de 
1879, relativa ás sociedades anonymas (não excedendo 
das duas horas). 

A’s 2 horas ou antes: 
2ª discussão da proposta do poder executivo, 

convertida em projecto de lei pela camara dos deputados, 
orçando a receita geral do imperio para o exercicio de 
1881-1882. 

 
96ª SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO DE 1880 
 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. Expediente. – Parecer da commissão de 

legislação sobre a eleição senatorial da provincia da 
Parahyba. – Representação contra as demarcações na ilha 
do Governador, apresentada pelo Sr. Teixeira Junior. – 
Ordem do Dia. – Votação do orçamento geral da despeza 
e das materias que ficam encerradas na sessão de 28. – 
Liquidação de contas. Observações do Sr. Jaguaribe. 
Approvação da proposição com a emenda substitutiva da 
commissão de fazenda em 2ª discussão. – Sociedades 
anonymas Discursos dos Srs. Teixeira Junior e José 
Bonifacio. Adiamento da discussão. – Oorçamento geral 
da receita. Discursos dos Srs. Affonso Celso e Silveira da 
Motta. 

 
A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 30 

Srs. senadores, a saber; Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão de Mamanguape, 
Visconde de Abaeté, Barão da Laguna, José Bonifacio, 
Correia, Leão Velloso, Junqueira, Luiz Carlos, F. 
Octaviano, Chichorro, Diniz, Ribeiro da luz, Paes de 
Mendonça, Fausto de Aguiar, Barão de Maroim, Visconde 
do Muritiba, Jaguaribe, Diogo Velho, Cunha e Figueiredo, 
Barros Barreto, Conde de Baependy, Lafayette, Teixeira 
Junior, Visconde de Pelotas, Barão de Pirapama, 
Christiano Ottoni e Dantas. Deixaram de comparecer com 
causa os Srs. Uchôa Cavalcanti, Barão de Souza Queiroz, 
Silveira Lobo, Sinimbú, Carrão, Godoy, Fernandes da 
Cunha, Visconde de Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Vieira da Silva, Affonso Celso, Paranaguá, Leitão da 
Cunha, Mendes de Almeida, Antão, Nunes Gonçalves, 
João Alfredo, Saraiva, Visconde de Bom Retiro, Barão de 
Cotegipe, Silveira da Motta e Silveira Martins. 

O Sr. 1º Secretario deu conta de um officio do 
ministerio do imperio, de 28 do corrente, remettendo a acta 
da apuração geral de votos da eleição a que se procedeu 
na provincia do Rio Grande do Sul para preenchimento da 
vaga do fallecido Duque de Caxias, e a respectiva lista 
triplice. – A' commissão de constituição. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte  
 

PARECER 
 
«Foram presentes á commissão de legislação: – a 

carta imperial de 17 de Abril, pela qual foi nomeada o Dr. 
João Florentino Meira de Vasconcellos para preencher a 
vaga que deixou no senado o fallecido commendador 
Frederico de Almeida e Albuquerque; as actas da 
apuração geral dos votos e das eleições primarias e 
secundarias a que se procedeu nas parochias e nos 
collegios eleitoraes em que se divide a provincia da 
Parahyba do Norte; e finalmente algumas representações 
de camaras municipaes, que se referem ás mesmas 
eleições, e diversos documentos e informações que ou 
vieram em virtude de requerimento approvado por esta 
camara, ou foram ministrados pelo candidato. 

Antes de expôr o resultado do seu exame sobre 
todos esses papeis, pondera a commissão que a demora 
delle foi determinada pelo respeito que devia ás 
deliberações do senado e pela conveniencia de 
melhormente instruir-se para formar juizo mais seguro, á 
vista dos novos dados que tinham sido requisitados ao 
governo. As ultimas informações, remettidas pelo 
ministerio do imperio em aviso de 9 do corrente mez, foram 
presentes a commissão no dia seguinte.  

A primeira questão que se levanta é si, attento o 
estado em que se achava a provincia ao tempo em que se 
procedeu ás ditas eleições, era possivel que a maioria dos 
cidadãos activos concorresse as assembléas parochiaes e 
votasse com liberdade. 

Já foram discutidas perante o senado os 
antecedentes dessas eleições, que elle vai julgar.  

A commissão recordara: – Primeiramente, que 
ainda vivia o illustre e honrado senador, cuja vaga tem de 
ser preenchida, e já era da maior notoriedade que se 
predispunham os meios officiaes para a eleição de um 
candidato estranho á província. Alguns documentos, e 
principalmente um que tem maior valor juridico, porque é 
uma justificação que se produziu no juizo municipal da 
Alagôa Grande, com citação dos interessados e do 
promotor publico, mostram que com effeito houve 
intervenção do governo da provincia em favor desse 
candidato. 

Em segundo logar, que foi a província da Parahyba 
uma das tres em que se fez sentir com maior intensidade o 
flagello da sêcca, que reduziu a miseria as populações do 
sertão e forçou-as a emigrar para o litoral e para outras 
provincias, vendo-se o governo geral 
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Obrigado a enormes dispendios com soccorros 

publicos, e ganhando, por isso e pelas tristessimas 
condições das localidades, excepcional influencia ou 
completa dominação sobre o voto dos cidadãos que 
não se retiraram. 

Estes factos pareceram ao senado de tamanha 
relevancia, que por tal motivo foram annulladas as 
eleições de dous senadores pela provincia do Ceará; e 
quando falleceu o senador Frederico de Almeida e 
Albuquerque, foi aqui apresentado um projecto na 
sessão de 18 de Setembro do anno passado, para que 
se adiasse a eleção do successor. 

A justificação desse projecto, feita pelo seu 
autor, contém allegações graves a respeito da 
candidatura official, que se preparava, e quanto ao mais 
é a asseveração das condições afflictivas da provincia 
da Parahyba, impossibilidade de manifestar-se 
regularmente. 

Ouvida a commissão de legislação, deu ella o 
seguinte parecer: 

«A commissão de legislação, a quem foi 
remettido o projecto do Sr. senador Silveira Lobo, 
determinando que não se proceda a eleição na 
provincia da Parahyba para preencher a actual vaga de 
senador, emquanto durarem os soccorros publicos, alli 
distribuidos em consequencia da calamidade da sêcca, 
de que tem sido victima aquella provincia, examinou 
attentamente sua materia e passa a desempenhar sua 
missão pelo modo seguinte: 

«O § 21 do art. 2º do decreto n. 2675 de 20 de 
Outubro de 1875, dispondo sobre a eleição de senador, 
diz em sua 2ª parte: «A eleição primaria, ou secundaria, 
si aquella estiver feita, proceder-se-ha dentro do prazo 
de tres mezes contados do dia em que os presidentes 
de província houverem recebido a communicação do 
presidente do senado ou do governo, ou tiverem noticia 
certa da vaga, – uma e outra communicação serão 
registradas no correio.» 

«Em vista desta disposição o presidente da 
provincia da Parahyba deve mandar proceder á eleição 
primaria senatorial, com que tem de ser preenchida a 
vaga deixada pelo fallecimento do Sr. senador 
Frederico de Almeida e Albuquerque, tres mezes depois 
do dia em que tiver recebido officialmente a noticia 
daquelle fallecimento, si por deliberação do poder 
competente não receber ordem para suspendel-a.» 

«Está, porém, a provincia da Parahyba, em 
consequencia do flagello da sêcca, em condições de 
dever-se adoptar uma tal deliberação?» 

«Pensa a commissão que sim, tanto porque é 
notorio que aquella provincia é uma das que ha tres 
annos se acham sob a pressão desse flagello, e por um 
semelhante motivo já o senado annullou a eleição de 
dous senadores pela província do Ceará, mas ainda 
porque, constando pelas discussões do parlamento e 
publicações da imprensa que naquella provincia ainda 
são distribuidos soccorros publicos motivados pela 
penuria, a que ficaram reduzidas as populações, parece 
á commissão que, emquanto não cessar a necessidade 
do emprego de uma tal medida, não podem taes 
populações dispor da independencia e liberdade 
indispensaveis para uma eleição regular. 

«Entretanto, entendendo a commissão que para 
o caso vertente trata-se, não de revogar a lei existente, 
mas simplesmente de suspendel-a, é de parecer que 
seja o projecto submettido á discussão e approvado, 
sendo, porém, substituidas as palavras – não se 
procederá – por estas – fica suspensa.» 

Ora, si tal era o estado da provincia da Parahyba 
na data do projecto e do parecer, a 25 de Setembro, 
não se comprehende que tivesse mudado tres mezes 
depois, em 28 de Dezembro, quando se procedeu á 
eleição de eleitores especiaes, sendo aliás sabido que 
até então cahiram chuvas parciaes e insufficientes para 
as primeiras plantações, e que sómente mais tarde, no 
fim de Janeiro, foi que manifestou-se claramente o 
inverno, mas não ainda a cessação da penuria, que 
ficava dependente da futura colheita. 

Em todo o caso, é certo que até Novembro, por 
occasião do adiamento das camaras legislativas, o 
proprio governo entendia que não era possivel fazer-se 
eleição na provincia da Parahyba, e assim o declarou 
pelo órgão autorizado do ex-presidente do conselho de 
5 de Janeiro, quando disse que não aconselhára a 
dissolução da camara dos deputados naquelle tempo 
em attenção ao estado de algumas provincias do norte 
flagelladas pela sêcca. 

O senado póde decidir esta questão preliminar 
pelo conhecimento dos factos, que durante tres annos 
occuparam a attenção e a actividade dos poderes 
publicos, e foram aqui largamente discutidos com a 
solicitude que despertavam tamanha calamidade e os 
enormes dispendios por ella motivados. Entretanto, a 
commissão exporá em resumo o que consta das 
representações, informações officiaes e documentos 
sujeitos ao seu exame, com os quaes de um lado nega-
se e de outro affirma-se que pudesse haver eleição 
regular e livre em Dezembro do anno passado e em 
Janeiro do corrente. 

Diz-se: 
1º Que de propósito, para simular-se a 

possibilidade de uma eleição verdadeira, restringiu-se a 
distribuição de soccorros públicos, quando delles ainda 
necessitava a população, (Diversas representações de 
camaras municipaes, e uma justificação regular.) 

A este respeito merecem attenção os 
esclarecimentos que se colhem de quatro officios, que 
em 30 de Julho, 11 e 26 de Agosto de 1879 e 7 de 
Janeiro ultimo dirigira ao presidente da provincia a 
commissão de soccorros da cidade de Souza, 
composta do juiz de direito, do vigario e do medico Dr. 
Meira de Vasconcellos. 

Segundo dizem, os retirantes que tinham voltado 
em 1879 tornaram a emigrar: familias que havia 
resistido aos dous primeiros annos de sêcca, retiravam-
se para Mossoró, Aracaty, Fortaleza e cidade da 
Parahyba; esses infelizes morriam em caminho, 
escreve a dita commissão, e os cadaveres ficavam 
insepultos. As ausencias e mortes tinham reduzido a 
população a 30%. 

De mais a mais grassavam epidemias, e eram 
frequentes os assaltos de ladrões, organizados em 
quadrilhas. 
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E' medonha a descripção que se faz em taes 

officios, não sómente da comarca de Souza, mas de todo 
o centro da provincia. Queixa-se a commissão muitas 
vezes da falta de soccorros, que o governo suspendera; 
diz que foram insufficientes os generos remettidos em 6 de 
Junho, em menor quantidade que os enviados para 
Cajazeiros, logar vizinho, menos povoado. Na ultima data, 
nos dias em que se acabava de proceder á eleição 
primaria, affirmava ainda que o sertão ia atravessar talvez 
a mais dolorosa e critica phase do flagello: que era peior o 
estado de salubridade; que perderam-se as plantações, e 
que em taes circumstancias via-se voltar der Mossoró e 
de outras partes, no mais lastimavel estado, alguma 
população a quem se fizera promessa official de soccorros, 
que não se realizára, pois que os cem saccos de generos, 
pesando 5.132 kilos, que haviam sido remettidos, 
consumiram-se em poucos dias, absorvidos pela onda 
sempre crescente dos famintos. 

Mas ainda assim, apezar de calculada parcimonia e 
simulada suspensão de soccorros, alega-se: 

2º. Que a importancia dos creditos concedidos pelo 
governo imperial para socorros ás victimas da sêcca na 
provincia da Parahyba, desde o 1º de setembro de 1879 
até 20 de Maio de 1880, foi de 217:483$259, e a dos 
viveres remettidos para esse fim e distribuidos aos 
indigentes na capital e outras localidades foi de 
501:656$190. (Informações enviadas ao senado pelo 
ministerio da fazenda, com aviso de 20 de Maio ultimo.) 

3º Que as despezas realizadas pela thesouraria de 
fazenda daquella provincia com socorrros publicos 
importaram, no exercicio de 1878 – 1879, em 1.715:883$, 
e de Julho de 1879 a 31 de Março de 1880 em 
278:903$525. (Certificação da mesma thesouraria.) 

4º Que foram fundadas para os immigrantes do 
interior da provincia, e sustentadas por conta dos ditos 
soccorros publicos, 31 colonias, sendo 24 na comarca da 
capital, seis na de Mamanguape, e uma na da 
Independencia, cuja população total foi primitivamente de 
cêrca de 12.000 pessoas, numero que foi diminuindo, 
sendo extinctas algumas dessas colonias. (Certificação 
passada pela secretaria do governo da provincia e relatorio 
do ultimo ex-presidente desta.) 

5º Que tambem por conta dos mesmos soccorros 
foram mantidos hospitaes para tratamento dos 
acommettidos de molestias, que se manifestaram entre os 
emigrantes, restando em Abril de 1880 o da Cruz do Peixe 
com 196 doentes, o da cidade da Arêa com 35, e o de 
Mamanguape com 101. (Dito relatorio.) 

6º Que, embora conste do dito relatorio que a ultima 
vez em que a extincta commissão de soccorros da 
provincia recebeu viveres para as victimas da sêcca, fosse 
em 8 de Agosto de 1879, e a ultima remessa desses 
viveres para o interior tivesse sido feita em 30 de 
Novembro, todavia demonstra-se com um quadro 
fornecido pelo almoxarifado que a distribuição de viveres, 
relativamente pequena em Julho, cresceu muito nos 
mezes seguintes e conservou-se até Abril do corrente 
anno, tendo sido nos mezes da eleição o triplo do que fôra 
em Julho. 

Contesta-se o valor destes factos e allegações com 
certidões passadas pelas competentes repartições 
publicas e apresentadas á commissão pelo cidadão 
nomeado senador, dos quaes consta: 

1º Que a arrecadação das rendas geraes pelas 
collectorias da provincia, no 1º semestre do exercicio de 
1879 – 1880, subiu a 24.755$890, tendo sido de 
54.320$364, durante todo o exercicio de 1876  1877, 
anterior á sêcca. 

2º Que as rendas provinciaes, arrecadadas pelas 
respectivas collectorias, durante o exercicio de 1879, 
importaram em 98:704$481, tendo sido de 51:144$955 no 
de 1876. 

3º Que nos mezes de Outubro a Dezembro de 1879 
foram despachadas para fóra da provincia 6.588 saccas de 
algodão, producção desta, e expediram-se guias para 
exportação de generos pelas agencias fiscaes de 
Cajazeiras, Misericordia, Souza e Catolé. 

4º Que, durante o anno findo, celebraram-se 
algumas sessões do tribunal do jury em Mamanguape, 
Aréa, Bananeiras, Cuité, Independencia, Alagôa 
Grande, Pedras de Fogo, Ingá, S. João, Piaucó e 
Cajazeiros. 

5º Que, durante o mesmo anno, estiveram em 
exercicio, em quasi todas as freguezias providas, os 
respectivos parochos, e os delegados e subdelegados não 
deixaram os seus cargos. 

Esta contestação não é sufficiente; não se refere a 
toda a provincia, mas sómente a uma parte della; funda-se 
em factos que, ou têm explicação obvia, ou seja qual fôr a 
sua explicação, não alteram o valor dos factos geraes 
conhecidos e expostos. 

Entende, pois, a maioria da commissão que a 
eleição não póde ser approvada. 

Mas, si abstrahindo a questão preliminar, de que se 
occupou, tivesse a mesma commissão de dar parecer 
sobre o processo eleitoral, limitando-se ao exame das 
actas; neste caso, as suas conclusões seriam as 
seguintes: 

1ª Que são nullas as eleições primarias das 
parochias de: 

S. Pedro e S. Paulo de Mamanguape, porque a 
mesa respectiva compoz-se, não dos quatro individuos 
mais votados para mesarios, como prescreve a lei, mas de 
dous destes e dos dous mais votados para supplentes; 
sendo assim arredados os representantes da minoria, e 
em todo o caso dous mesarios competentes. 

Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande, 
a duplicata que se fez sob a presidencia interina do 4º juiz 
de paz, pela mesma razão e pelas violencias, de que 
resultou essa eleição. Consta que a mesa competente foi 
expellida da matriz e retirou-se para a igreja do Rozario. 

Sant'Anna da Alagôa Nova, a duplicata que 
começou sob a presidencia interina do 2º juiz de paz, pela 
mesma razão. 

Nossa Senhora da Luz da Villa da Independencia, 
porque, comparecendo sómente eleitores para a eleição 
da mesa, não foram convocados os substitutos legaes dos 
immediatos que deixaram de comparecer. 

Senhor do Bomfim da Serra da Raiz, por igual 
motivo. 
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Nossa Senhora do Rozario da Barra de Natuba, 

pela mesma razão, e por outras irregularidades, como a 
falta de 396 votos, que influiram no resultado da apuração. 

Nossa Senhora da Conceição de Araruna, a 
duplicata que se fez na matriz sob a presidencia do 4º juiz 
de paz de outro districto, porque, além das violencias 
empregadas contra cidadãos que se retiraram e fizeram 
outra eleição, consta da acta que, achando-se presentes 
16 eleitores de uma eleição já approvada pelo poder 
competente, oito não foram admittidos a votar, sob 
pretexto de que tinham sido indevidamente eleitos. 

Santo Antonio de Piancó, a duplicata que se fez em 
casa particular sob a presidencia interina do 2º juiz de paz 
da parochia de Misericordia, na qual notam-se faltas de 
fórmas legaes, e nem uma prova do motivo que 
determinasse essa segunda eleição. 

Nossa Senhora Rainha dos Anjos de Taipú, a 
duplicata que se fez na capella das Consolações, segundo 
allega-se, em consequencia do emprego de violencias por 
parte da autoridade policial; mas essa eleição, além de 
outros defeitos, não traz na acta competente a lista dos 
cidadãos que não acudiram á 3ª chamada. 

Nossa Senhora da Boa Viagem d'Alagôa Grande, 
pela manifesta intervenção do governo, e irregularidades e 
violencias, que constam de uma justificação na devida 
fórma. 

Nossa Senhora das Dores d'Alagôa do Monteiro, a 
duplicata que se fez sob a presidencia interina do juiz de 
paz do 2º districto, eleição evidentemente falsa, pois que 
nem os eleitores liberaes da parochia de Santa Maria 
Magdalena da Serra do Teixeira quizeram ligar-se aos 
eleitores que della provieram, e formaram collegio com os 
eleitores conservadores da eleição do 1º juiz de paz do 
districto da matriz. 

2ª Que seja adiada a eleição da parochia de Santo 
Antonio de Piancó, feita na matriz, por faltarem todas as 
actas. 

Quando á eleição secundaria, de accôrdo com o 
juízo que acaba de expôr a respeito das eleições 
primarias, entende a commissão: 

1º Que devem ser annullados os collegios de: 
Mamanguape, porque não ha meio de discriminar 

dos votos nullos dos eleitores de S. Pedro e S. Paulo, em 
numero de 35, os oito de S. Miguel da Bahia da Traição. 

Independencia, porque são nullas as eleições de 
ambas as parochias que o compoem. 

Taipú, o de eleitores de Consolações. 
Campina Grande, o collegio que se formou sob a 

presidencia interina do 4º juiz de paz, composto dos 
eleitores da duplicata que elle organizou na parochia de 
Nossa Senhora da Conceição. 

Alagôa Nova, o collegio que se reuniu sob a 
presidencia interina do 2º juiz de paz do 2º districto, 
formado pelos eleitores da eleição que elle organizou na 
parochia de Sant'Anna. 

Alagôa do Monteiro, o collegio que se reuniu sob a 
presidencia do juiz de paz do 2º districto, 

com os eleitores nullos da parochia de Nossa Senhora das 
Dores. 

Alagôa Grande, o collegio que se formou com os 
eleitores de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

2º Que seja adiado o conhecimento do collegio de: 
Piancó, até que venham as actas da eleição 

primaria a que se procedeu na matriz. 
Resumindo, a commissão é de parecer, á vista do 

que ficou exposto na primeira parte deste trabalho: 
1º Que sejam annuladas as eleições primaria e 

secundaria a que se procedeu na provincia da Parahyba 
do Norte, para preenchimento da vaga deixada pelo 
commendador Frederico de Almeida e Albuquerque. 

2º Que não seja reconhecido senador do Imperio o 
Dr. João Florentino Meira de Vasconcellos. 

3º Que se recommende ao governo que mande 
proceder a novas eleições na referida provincia para 
preenchimento da mesma vaga.  

Sala das commissões, 28 de Setembro de 1880. – 
J. A. Corrêa de Oliveira. – Candido Mendes de Almeida. 

 
Voto Separado 

 
Estou de accôrdo quanto á parte deste parecer 

relativa ao processo das eleições. 
Divirjo, porém, dos meus illustrados collegas, 

membros da commissão, quanto á outra parte do mesmo 
parecer, em que se trata da questão estabelecida como 
preliminar: – si, no estado em que se achava a provincia 
da Parahyba quando se procedeu ás eleições para 
preenchimento da vaga deixada no senado pelo fallecido 
Sr. Frederico de Almeida e Albuquerque, era possivel que 
a maioria dos cidadãos activos concorresse ás assembléas 
parochiaes e votasse com liberdade. 

Dirigindo-me pelos documentos officiaes presentes 
á commissão, penso que o estado da provincia, em 
consequencia da sêcca que a flagellára, não era, no tempo 
a que se refere a questão, incompativel com a regularidade 
dos ditas eleições e com a liberdade do voto. Não me 
demoveram deste juizo nem argumentos fundados em 
simples presumpções, que de fraco valor são quando se 
trata da verificação de factos, e se lhes podem contrapor 
outros de igual natureza, nem o que consta dos papeis a 
que se allude no parecer, e tambem presentes á 
commissão, já por não serem provadas as allegações que 
nelles se contêm, já por não serem provadas as allegações 
que nelles se contêm, ja por terem origem suspeita. 

Esses papeis são: 
1º Representações de algumas camaras 

nunicipaes, nas quaes os vereadores que as assignaram 
affirmam que a diminuição e a miseria da população dos 
respectivos municipios, em consequencia da sêcca, 
tornavam impossivel uma eleição regular e livre. 

Não sendo acompanhadas estas representações de 
documento algum, suas simples asseverações, não podem 
produzir effeito, qualquer que seja a consideração que 
mereçam aquellas corporações, porque se acham em 
contradicção com 
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o que, sem protestos ou reclamações, consta das actas 
das eleições, tendo concorrido a estas, em muitas 
localidades, ambos os partidos politicos. Accresce: 

1º que todos os signatarios dessas 
representações pertencem ao partido adverso ao que 
obteve o triumpho nas eleições; 2º que contra as 
representações das camaras da capital e do Pilar 
protestam quatro vereadores da 1ª e tres da 2ª, não só 
contestando o que nellas se allega, mas tambem 
declarando e provando que não foram apresentadas em 
sessão, porém feitas e enviadas clandestinamente. 

2º Justificações, em que algumas testemunhas 
depoem negando a existencia ou regularidade das 
eleições em algumas localidades, pelo estado da 
provincia em consequencia da sêcca, ou por falta de 
liberdade. 

Não ligo importancia a taes justificações, 
requeridas e promovidas por interessados, e nas quaes 
depoem pessoas por estes apresentadas, sobretudo 
não havendo contradicção, nem julgamento judicial 
sobre o merecimento da prova. O nenhum valor, quer 
juridico quer moral, de semelhantes documentos, meio 
de que tanto se tem abusado, está na consciencia de 
todos. 

Além destes papeis, foram presentes á 
commissão alguns officios datados de 30 de Julho e 11 
de Agosto de 1879, e 7 de Janeiro de 1880, 
especialmente mencionados no parecer, os quaes 
dirigira ao presidente da provincia a commissão de 
soccorros da cidade de Souza, descrevendo o estado 
da extrema miseria em que alli se achava, por falta de 
soccorros publicos, cuja prestação se havia 
suspendido, a população desvalida que não emigrára, 
ou que, animada pelo apparecimento de chuvas, 
annunciando a cessação da sêcca, havia já regressado 
a seus lares dos pontos do litoral onde fôra, durante a 
intensidade do flagello, buscar abrigo. 

Não pondo em duvida que aquella classe da 
população ainda carecesse de soccorros publicos, 
como affirmava a referida commissão, noto todavia que 
esta, insistindo na necessidade de serem continuados 
os mesmos soccorros, os pedisse, não só para 
subsistencia dos desvalidos, mas tambem para ser 
empregada, por meio delles, a população valida na 
construcção de açudes, de edificios para escola publica 
e para cadêa, e até na de uma estrada de ferro que 
atravessasse aquella cidade. Isto faz nascer em meu 
espirito suspeitas sobre a exactidão da descripção que 
com tão carregadas côres se fez do estado da 
localidade. 

Passo a tratar dos documentos officiaes, em 
ultimo lògar citados no parecer, nos quaes se funda a 
minha opinião. 

De certidão da thesouraria de fazenda da 
provincia consta que as rendas geraes, cuja 
importancia, em todo o exercicio de 1876, foi de 
34:320$364, montaram a 24:755$890 só no 1º 
semestre do exercicio de 1879 a 1880. 

De certidão do thesouro provincial consta que as 
rendas provinciaes, cujo producto foi de 51:144$935 no 
anno de 1876, elevaram-se no de 1879 a 98:764$481, 
isto é, a quasi o duplo. 

De outra certidão deste mesmo thesouro e do 

consulado provincial consta que, nos mezes de Outubro 
a Dezembro de 1876, exportaram-se 6.588 saccas de 
algodão, producção da provincia, e por diversas 
agencias fiscaes se expediram guias para exportação 
de differentes generos. 

De certidões de competentes repartições 
publicas consta que, durante o anno de 1879, 
celebraram-se, em diversas cidades e villas, sessões 
do jury, e que estiveram em effectivo exercicio as 
autoridades em toda a provincia. 

De certidão da secretaria do governo provincial 
consta que a ultima vez que a extincta commissão de 
soccorros da provincia recebeu viveres para as victimas 
da sêcca foi em 8 de Agosto de 1879, e que de 8 de 
Novembro em diante não fez remessas para soccorros 
á população do interior. 

Ora, si no anno de 1879, e principalmente no seu 
ultimo semestre, exportaram-se generos e as rendas 
provinciaes foram superiores e as geraes quasi iguaes 
ás arrecadadas no de 1876, anterior á sêcca, e si em 
differentes localidades funccionou o jury; destes factos 
não posso deixar de concluir que grande parte da 
população activa e productora tinha voltado, pelo 
melhoramento da provincia quanto aos effeitos da 
sêcca, aos seus habitos de trabalho e de vida regular. 

E, em taes condições, nada me autoriza a julgar 
que se não podessem fazer eleições regulares na 
provincia no fim do anno de 1879 (em 28 de 
Dezembro), embora em uma ou outra localidade, por 
sua situação ou outras circumstancias especiaes, se 
sentissem ainda com alguma intensidade os effeitos da 
sêcca. 

O facto da diminuição da população por estes 
effeitos nada importa á questão, porque as eleições se 
fazem com os presentes, alias cumpriria adiar por 
muitos annos as de que se trata, até que o algarismo da 
população se elevasse de novo ao que era antes da 
calamidade. 

O argumento invocado – da annullação das 
eleições do Ceará, para senadores, em 1878 –, não é 
procedente, a meu ver, por serem diversos os casos. 
Naquelle anno, a sêcca, tendo attingido o seu mais 
elevado grau de intensidade, devastava extensas 
regiões dessa provincia, obrigando quasi toda a 
população a abandonal-as para procurar refugio nas do 
litoral; mas no fim do de 1879, a declinação do flagello 
desde o começo do mesmo anno havia permittido que a 
população, como já observei baseado em documentos 
officiaes, tivesse voltado a seus habitos de trabalho e 
de vida regular. 

Quanto á influencia official que se diz exercida 
sobre as eleições por occasião e por meio da 
distribuição de soccorros publicos, apenas se acham 
nos papeis presentes á commissão allegações feitas 
por interessados e destituidas de prova. Entre elles ha 
entretanto uma justificação (mencionada no parecer), á 
qual se procedeu na cidade da Alagôa Grande com o 
fim de provar a intervenção do governo da provincia a 
favor de um candidato. Mas, além de referir-se essa 
justificação ao emprego de meios que nenhuma relação 
têm com a distribuição de soccorros, só prova contra a 
validade da eleição feita na mencionada cidade, e por 
isso a commissão concordou em reputal-a nulla, sendo 

 



Sessão em 29 de Setembro                                                            467
 
esta uma das conclusões do parecer, com a qual 
concordo. 

Observo mais que as allegações de que acabo 
de tratar decahem diante da consideração de haver-se 
suspendido a remessa de soccorros para a população 
do interior da provincia em 8 de Novembro, como 
consta do documento official já citado, isto é, antes da 
eleição para nomeação dos eleitores (28 de Dezembro), 
com a excepção unica da Serra do Teixeira, segundo 
um quadro do almoxarifado de soccorros publicos da 
Parahyba, presente á commissão: os outros 
fornecimentos de generos alimenticios feitos depois 
daquella data foram destinados, segundo mais dous 
quadros que áquelle acompanham, para colonias e 
hospitaes e para a cadêa da capital. 

Concluirei com duas observações que para mim 
são de peso: 1ª, que nas actas das diversas eleições 
não se encontram protestos ou reclamações no sentido 
das arguições posteriormente feitas; 2ª, que a muitas 
dessas eleições concordaram ambos os partidos 
politicos, ou pleiteando-as e vencendo-as ora um ora 
outro, ou procedendo ambos de accôrdo. 

Pelas razões que succintamente tenho exposto, 
e melhor explicarei na discussão, si fôr preciso, 
divergindo da opinião de meus illustrados collegas, 
entendo que, no tempo em que se procedeu ás eleições 
de que se trata, o estado da provincia da Parahyba, em 
consequencia da sêcca, não era imcompativel com a 
sua regularidade e com a liberdade de voto: e, como a 
commissão reconhece que, segundo as actas, a 
maioria das eleições primarias e secundarias é válida, 
sou de opinião: 

1º Que sejam annulladas as eleições primarias e 
secundarias especificadamente designadas para este 
fim no parecer da maioria da commissão, e adiada a da 
parochia de Santo Antonio de Piancó, feita na matriz, 
não se devendo contar, por este motivo, os votos do 
collegio do Piancó, nem no collegio de Taipú, os votos 
dos eleitores da parochia de Nossa Senhora Rainha 
dos Anjos de Taipú, procedentes da duplicata feita na 
capella das Consolações; 

2º Que sejam approvadas todas as outras, 
eleições; 

3º Que seja reconhecido senador o Dr. João 
Florentino Meira de Vasconcellos. – Fausto A. de 
Aguiar. » 

A imprimir, para entrar na ordem dos trabalhos. 
 

REPRESENTAÇÃO CONTRA AS DEMARCAÇÕES NA 
ILHA DO GOVERNADOR 

 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Sr. presidente, pedi 

a palavra para offerecer á consideração do senado uma 
representação dos moradores e proprietarios da Ilha do 
Governador, reclamando contra a falta de equidade que 
houve na demarcação da nova legua creada pela lei de 
31 de Outubro de 1879, a respeito do pagamento do 
imposto predial. 

Os signatarios desta representação 
fundamentam, nos diversos topicos da mesma, as 
razões que os induzem a pedir a reconsideração 

do acto praticado pelo governo, relativamente a essa 
demarcação. 

A representação é dirigida ao senado e assim me 
parece conveniente que seja affecta á commissão de 
orçamento. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai á commissão de 
orçamento. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 

 
Votaram-se em 3ª discussão e foram 

successivamente approvadas as emendas 
apresentadas á proposta do poder executivo, fixando as 
despezas do ministerio da fazenda para o exercicio de 
1881 – 1882. 

Foram igualmente approvados os artigos 
additivos apresentados á mesma proposta pela 
commissão de orçamento, pelos Srs. Paranaguá e mais 
14 Srs. senadores, e pelo Sr. Saraiva, e rejeitado o 
offerecido pelo Sr. Correia. 

O SR. PRESIDENTE: – Os artigos additivos 
approvados pelo senado, como sua propria 
denominação o indica, não foram considerados como 
artigos do orçamento da fazenda, que já tivessem 2ª 
discussão, e portanto é o caso de serem considerados 
como materia nova e assim têm outra discussão, na 
fórma do regimento. (Apoaidos.) Ficam, pois, adiados 
esses artigos para terem uma ultima discussão na 
sessão seguinte. 

 
PENSÕES AOS SERVIDORES DO ESTADO 

 
Votou-se e foi adoptado com a emenda do Sr. 

Junqueira, para passar para 3ª discussão, o projecto do 
senado letra I de 1879, dispondo que as pensões 
concedidas aos servidores do Estado, em sua vida, não 
se suspendem. 

O Sr. Cruz Machado requer dispensa de 
intersticio. 

Consultado o senado, consentiu no pedido. 
 

ISENÇÃO DE DIREITOS 
 
Votou-se e foi approvado o requerimento do Sr. 

1º secretario para que se peçam informações ao 
governo sobre a proposição da camara dos deputados 
n. 261 de 1879, autorizando o governo a conceder 
isenção de direitos de importação ao material destinado 
á companhia fluvial do Piauhy. 

 
VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DO 

LABORATORIO DO CAMPINHO 
 
Votou-se e foi adoptada para passar á 3ª 

discussão a proposição da mesma camara n. 90 do 
corrente anno, equiparando os vencimentos dos 
empregados e operarios do laboratorio pyrotechnico do 
Campinho aos de igual categoria do arsenal de guerra 
da côrte. 
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O Sr. Nunes Gonçalves requer dispensa do 

intersticio. 
Consultado o senado, consentiu no pedido. 

 
TITULOS SCIENTIFICOS 

 
Votou-se e foi adoptada para ser dirigida á 

sancção imperial, a proposição da mesma camara, n. 
157 de 1879, determinando que os engenheiros civis, 
geographos, agrimensores e os bachareis em 
mathematicas, não poderão tomar posse de empregos 
ou commissões de nomeação do governo sem 
apresentar seus titulos ou cartas de habilitação 
scientifica. 
 

MEIO SOLDO 
 

Votou-se e foi approvado o requerimento do Sr. 
Correia, para que seja ouvida a commissão de fazenda 
sobre a proposta da mesma camara, n. 84 do corrente 
anno, declarando que compete a Candida Thereza 
França e Anna Thereza França o meio soldo 
correspondente ás quotas partes com que seu finado 
pai foi reformado. 
 

TEMPO DE SERVIÇO 
 

Votou-se e foi adoptada, para passar á 3ª 
discussão, a proposição da mesma camara, n. 231 de 
1879, autorizando o governo a mandar contar ao 
capitão-tenente Napoleão João Baptista Level, como 
tempo de serviço para os devidos effeitos, o em que 
esteve na Europa fiscalisando as construcções das 
fragatas D. Affonso e Amazonas. 

O Sr. Cruz Machado requer dispensa de 
intersticio. 

Consultado o senado, conseguiu no pedido 
 

GARANTIA DE JUROS 
 

Votou-se e foi adoptada, com a emenda 
substitutiva das commissões de constituição e 
legislação a proposição da mesma camara, n. 10 do 
corrente anno, determinando que a resolução da 
assembléa legislativa da provincia de S. Paulo, que 
eleva a 20 annos o prazo da garantia de juros de 7%, 
concedido por outra lei da mesma assembléa, está no 
caso de ser sanccionada. 

O Sr. Leão Velloso requer dispensa de 
intersticio. 

Consultado o senado, resolveu affirmativamente. 
 

LIQUIDAÇÃO DE CONTAS 
 

Continuou a 2ª discussão da proposição da 
mesma camara, n. 61 do corrente anno, dando por 
liquidadas as contas do finado almoxarife do arsenal de 
guerra da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
Firmino Luiz Gomes de Abreu. 

O SR. JAGUARIBE: – Sr. presidente, não me 
achava hontem na casa, quando o nobre senador pelo 
Paraná fez algumas considerações 

sobre a emenda da commissão, impugnando-a, ao que 
me parece; li apenas ha poucos minutos no Diario 
Official o resumo destas ponderações e vou dizer o que 
penso a respeito. 

A commissão julga muito justa a pretenção do 
peticionario a que se refere a proposição da outra 
camara; entendeu, porém, que a fórma adoptada 
naquella resolução envolvia principios correntes de 
nosso direito financeiro ou da legislação de fazenda, os 
quaes ficariam derogados, si a proposição fosse 
approvada tal qual veiu da outra camara. 

Por exemplo, o almoxarife de que se trata foi 
encontrado em responsabilidade para com a fazenda 
em uma grande quantia, na tomada de contas, 
procedida depois de sua morte. 

Mas encontrou-se entre os objectos que estavam 
em seu poder valor muito superior ao seu alcance. A 
proposição da camara dos Srs. deputados baseou-se 
nisso e dispõe que se dê por liquidadas as contas do 
finado almoxarife, fazendo-se encontro entre essa 
divida e o valor dos objectos encontrados em poder do 
mesmo almoxarife. 

Mas, sendo ouvido o governo e as diversas 
secções do thesouro, opinaram que esses objectos 
achados em poder do almoxarife não pertenciam a elle, 
que a legislação declarava que pertenciam ao Estado. 
Nessas condições a commissão, embora ache justa a 
pretenção dos herdeiros do finado almoxarife, entendeu 
todavia não dever sanccionar um principio contrario ao 
nosso direito; e assim propôz a emenda que salva esse 
principio e chega ao mesmo fim. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas ha 
demora. 

O SR. JAGUARIBE: – A demora é muito 
pequena e o nobre senador sabe que antes de tudo, os 
principios e a verdade. 

As razões que a commissão entendeu militarem 
em favor do almoxarife, são as seguintes: o alcance 
encontrado a esse almoxarife refere-se ao tempo da 
guerra civil do Rio Grande, tempo em que não havia 
regularidade na escripturação, e consta dos papeis 
juntos á proposição que muitos livros desappareceram, 
pois sabe-se que a provincia esteve em anarchia muito 
tempo e a propria capital esteve em poder dos 
rebeldes, sendo os funccionarios publicos, inclusive o 
almoxarife em questão, obrigados a abandonar seus 
postos e a armar-se em defesa da ordem, movimentos 
estes de que necessariamente devia resultar profunda 
perturbação na regularidade de diversos serviços, e 
conseguintemente tambem naquelles que estavam a 
cargo do alludido almoxarife. 

Além dessas razões que podem servir por 
equidade para absolvição do almoxarife ou perdão da 
respectiva divida, consta dos papeis que dous outros 
responsaveis, por obrigações contrahidas naquelle 
mesmo periodo, já tiveram perdão da divida pelo 
governo: isto está aqui nos papeis. 

A respeito deste mesmo almoxarife, o proprio 
governo declarou que julgava mais ou menos 
equitativa, a liquidação requerida por seus herdeiros, 
mas que só o poder legislativo podia resolver a 
respeito. 
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Ha um despacho do tribunal do thesouro, 
proferido pelo ex-ministro, o Sr. Silveira Martins, nesse 
sentido. Assim o governo, não só nesse despacho, 
como em outros proferidos em informações a essa 
casa, tem-se mostrado favoravel. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então a 
questão é só de fórma. 

O SR. JAGUARIBE: – E’ só de fórma, porque a 
emenda chega ao mesmo fim, mas tem por fim salvar 
um principio legal. 

Julgo que deste modo tenho justificado o 
procedimento da commissão, accrescendo que a 
commissão entende tambem que a fórma adoptada na 
proposição da outra camara não era conveniente, não 
parecia muito curial; ella exprime-se do seguinte modo 
(lê): 

«Art. 1º O governo dará por liquidadas as contas 
do finado almoxarife do arsenal de guerra da provincia 
de S. Pedro do Sul, Firmino Luiz Gomes de Abreu, 
encontrando-se-lhe o alcance com as sobras 
reconhecidas pela thesouraria da mesma provincia.» 

Quando a sobras, já disse o que julgava 
conveniente; quando, porém, á forma, julgo não ser a 
mais conveniente a que alli foi empregada, porque não 
devia ser tão imperativa; os poderes do Estado devem 
guardar entre si certa amenidade de trato em suas 
relações reciprocas. 

Julgo que não estão no caso de serem 
admittidos aquelles termos tão imperativos: pareceu-me 
portanto que a proposição devia ser alterada nesta 
parte. 

O senado está inteirado das razões que 
militaram no espírito da commissão para assim 
proceder; si o senado julgar que ellas procedem, a 
demora não será grande, porque a outra camara tem de 
tratar de objectos importantes, e demorar-se-ha em seu 
posto; si, porém, o senado julgar que não procedem, é 
rejeitar a emenda e approvar a proposição. 

Tenho concluido. 
Findo o debate, encerrou-se a discussão. 
Votou-se e foi a proposição adoptada com a 

emenda substitutiva da commissão de fazenda para 
passar á 3ª discussão. 

O Sr. Mendes de Almeida requereu dispensa de 
intersticio. 

 
SOCIEDADES ANONYMAS 

 
Continuou a 2ª discussão do art. 1º da 

proposição relativa ás sociedades anonymas. 
O Sr. Teixeira Junior não podia conservar-se 

silencioso em face da solicitude com que o senado 
attendeu ao pedido, que lhe dirigiu para que o projecto 
actualmente em discussão entrasse na ordem do dia. 

Si o interesse publico não o obrigasse a 
concorrer para a elucidação deste importante 
assumpto, a gratidão e o dever de cortezia para com o 
senado impunham-lhe o dever de fazel-o. 

Congratula-se com o senado por ter provocado 
esta discussão. A altura a que o debate se 

tem elevado, a luminosa discussão sustentada pelos 
illustres oradores que o precederam, tudo demonstra o 
desvelo com que o senado procura attender aos 
reclamos da opinião e satisfazer as necessidades 
publicas. 

Não é necessario provar a urgencia da reforma 
que se discute, porque já foi isso reconhecido por todos 
os oradores, que se têm occupado do assumpto. 

Tambem não se propõe a acompanhar o exame 
circumstanciado que do projecto têm feito alguns dos 
nobres senadores, procedendo á analyse e apreciando 
em geral o todo do projecto em 2ª discussão, o que tem 
dado lugar a anticipar-se um debate, que talvez fosse 
mais proveitoso applicado a cada artigo especialmente. 
Entretanto, a direcção dada á discussão só prova o 
acrysolado empenho dos nobres senadores em bem 
consultarem as necessidades publicas e as 
conveniencias do proprio projecto. 

Apreciará portanto os principaes argumentos 
produzidos pelos oradores que o procederam. 

Referindo-se á synthese, a que o nobre ex-
ministro da justiça, o Sr. Lafayette, reduziu o projecto; 
isto é, que este entrega a defesa e fiscalisação dos 
interesses dos accionistas e do publico aos proprios 
accionistas e ao proprio publico, observa que para 
garantir esta fiscalisação o projecto não podia deixar de 
regulamentar o seu exercicio; e isso pela simples razão, 
que constitui um principio absoluto, que o exercicio da 
liberdade, que não é regulado, reduz-se a licença. 

Para tal fim consagra o projecto dous principios a 
– responsabilidade e a publicidade. O exame detalhado 
de cada um desses principios constitui a analyse de 
todo o projecto. 

Si em algum desses pontos deixa o projecto 
alguma cousa a desejar, é claro que pode essa lacana 
ser preenchida pela illustração do senado. 

Não é motivo para a condemnação do projecto, 
será para justificar as emendas aos respectivos artigos 
que parecerem incompletos. E é este com effeito o 
objectivo em que suppõe ser empenhada a discussão, 
e por isso, para concorrer, quanto fôr possivel, á 
satisfação dessa necessidade, apreciará alguns 
argumentos apresentados pelos oradores que o 
precederam. 

Começa por alludir á demonstração em que se 
demorou o nobre senador pela Bahia, o Sr. Junqueira, 
de que o projecto, longe de servir aos interesses da 
liberdade, da escola liberal, pelo contrario, consultava 
os da escola opposta. 

Concorda plenamente com o nobre senador pelo 
Maranhão, o Sr. Mendes de Almeida, na idéa de que 
era indifferente indagar a qual escola pertencia o 
projecto, pois que devia constituir terreno neutro. 

Pensa entretanto que a escola a que se adapta o 
projecto é eminentemente liberal. A historia desta 
questão em outros paizes assim o demonstra. 

Na França, por exemplo, as sociedades 
anonymas achavam-se sob o regimen da lei de 1807. 
Por esse regimen não era possivel constituir-se 
nenhuma sociedade anonyma sem a intervenção do 
governo. Mais tarde, muito mais tarde, em 1836, 
proveu-se do remedio, em con- 
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sequencia de ser elle reclamado pela exageração 
daquelles principios. O desenvolvimento da sociedade, o 
progresso do commercio e das industrias, não podia mais 
comportar as difficuldades, que se oppunham ao seu 
engrandecimento. 

Crearam-se por isso outras fórmas de associações, 
deu-se maior expansão ás commanditas, que se 
desenvolviam fóra da acção immediata do governo, mas 
desenvolviam-se tão prejudicialmente, que os interesses 
do proprio publico começaram a perigar, e os poderes 
publicos da França compenetraram-se da urgente 
necessidade de oppôr um paradeiro ás inconvenientes 
disposições do codigo de 1807, ao passo que tornava-se 
tambem indispensavel regular as sociedades em 
comandita. 

Taes foram os motivos da lei de 23 de Julho de 
1836, promulgada em França para moralisar as 
sociedades em commandita por acções, mas dando-lhes 
mais alguma liberdade do que tenham ate então. 

Não deixou, porém, de triumphar em parte a idéa 
liberal, mas sempre adstricta á regulamentação. 

Assim é que marcou-se o minimo do valor das 
acções, fixado em 100 francos: estipulou se a condição 
das sociedades não poderem funccionar sem ter todo o 
seu capital subscripto; estipulou-se a condição de não 
poderem as acções ser transferidas, senão depois de 
terem parte de seu capital realizado; finalmente impoz-se a 
responsabilidade illimitada aos gerentes e administradores 
de taes sociedades. 

Foi este o germen do primeiro triumpho da escola 
liberal em 863. 

Pela lei de 29 de Maio desse anno, ampliaram-se 
aquellas regras ou condições ás sociedades anonymas, 
libertando-as das pêas, que conservavam pela legislação 
de 1807. 

Mas, si a França isentou as sociedades anonymas 
do arbitrio do governo a que estavam sujeitas, estabeleceu 
todavia regras e condições para que podessem funccionar, 
e por isso applicou em sua maior parte as regras e 
condições estabelecidas pela lei de 1836 as sociedades 
em commandita. 

Não pareceu, porém, sufficiente essa importante 
reforma. O desenvolvimento industrial e commercial da 
França exigiu que se fizesse muito mais; e essa exigencia 
foi satisfeita pela lei de 24 de Julho de 1867. Esta lei, 
porém, que um dos ommentadores disso ser a maior 
comquista que na materia vertente fizera a França, reduz-
se á consagração, em quasi sua totalidade, das mesmas 
regras estabelecidas anteriormente para as sociedades de 
responsabilidade limitada. 

Ahi se dispôz como condição essencial não se 
poderem constituir sem estar subscripto todo o seu capital. 
Não poderem as acções ser transferidas sem achar-se 
realizada uma parte da sua importancia, mantendo-se a 
responsabilidade de subscriptor primitivo, sem embargo de 
transferencia da acção. 

Como estas, outras condições ha, pelas quaes foi 
regulamentada no exercicio dessa liberdade; e a verdade 
é que, desde que o não fôr, passasse a ser licença, e o 
orador faz a justiça de ilegivel 

que, ao menos no Brazil, a escola liberal não a quer 
autorizar. 

Tem-se feito distincção entre sociedades anonymas 
e sociedades de responsabilidade limitada. Entende o 
orador que semelhante distincção não encontra apoio 
pratico, porque póde-se, por uma conveniencia de 
momento, como em França em 1863, querer colher 
vantagem da supposta distincção entre a responsabilidade 
limitada e as sociedades anonymas. Parece subterfugio, 
cuja necessidade não é  considerada de interesse á causa 
publica, pelo menos no Brazil. 

Em França, quando em 1863, pela primeira vez, 
deu-se a qualificação a taes sociedades, foi para justificar 
a excepção que se fez ás restricções impostas pela 
legislação de 1807 ás sociedades anonymas. 

Então, quando a lei de 28 de Maio permittia a 
organização de sociedades sem dependencia immediata 
do governo, sem tantas restricções, que impunha a 
legislação até esse tempo, applicou ás sociedades, que se 
formassem até o capital de 20 milhões, aquelas 
concessões, passando a denominal-as sociedades com 
responsabilidade limitada. 

Mas, as sociedades anonymas são de 
responsabilidade limitada; a unica restricção em França foi 
quando ao capital, que seria ate 20 milhões. 

D’ahi por diante, sendo inferior o capital, a 
sociedade de responsabilidade limitada passava ao 
dominio das sociedades anonymas. 

Nessa mesma lei, o legislador francez, isentando as 
sociedades de responsabilidade limitada da intersenção 
do governo, da necessidade de approvação instituiu o 
exame e fiscalisação por uma serie de condições tão 
rigorosas, que a experiencia demonstrou a necessidade 
de serem profundamente alteradas. 

Desde que, porém, pela lei de 1867, se 
estabeleceram novas regras, mudaram-se as 
circumstancias. 

Foi sobre essa lei que se buscou a importante e 
prudente lei da Belgica de 18 de Maio de 1873, modelada 
sobre a lei franceza, augmentada e melhorada, formando 
hoje o padrão pelo qual todos os paizes ilegível têm 
organizado a sua legislação nesse assumpto. 

O proprio projecto em discussão teria sido mal 
organizado si não se inspirasse nas lições da experiencia e 
da longa pratica daquellas nações. 

E a este respeito, julga o orador util lembrar ao 
senado e que diz um commentador da lei belga, 
demonstrando a necessidade de se estudarem os effeitos 
de taes leis em outros paizes. 

Depois de ler esta opinião, acrescenta que, para 
concluir este topico de seu discurso, fará apenas uma 
observação. 

Vê-se que, sob o dominio da escola liberal, nunca o 
exercicio da liberdade póde deixar de ser regulado. E 
desde que o não fôr, estará autorizada a licença. 

Mas, si for possivel demonstrar que o projecto de 
que se trata é mais ilegível com a escola conservadora do 
que com a do partido liberal, ou vice-versa, como sustenta 
o nobre ministro da justiça, e que se segue desta 
controversia é que até mesmo nesta materia não 
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ha entre nós actualmente divergencias que legitimem a 
distincção dos partidos. 

Em 1869 esta questão foi causa de uma grande 
crise politica, mas, não obstante isso, não é menos certo 
que ha uma verdadeira confusão de principios entre os 
dous partidos, confusão que, forçoso é confessal-o, não é 
compativel com as conveniencias do nosso systema 
politico, mas, pelo contrario, constitue uma verdadeira 
aberração. 

Entretanto, si este estado transitorio, si a falta de 
discriminação clara entre os principios dos partidos 
militantes póde ser prejudicial á causa publica, o mesmo 
não se dá com relação ao projecto que se discute: no 
presente debate póde até ser muito proveitosa a ausencia 
de paixões politicas. 

O orador não quiz responder ao importante discurso 
proferido pelo nobre senador por S. Paulo sem primeiro ter 
provocado a opinião do governo e a do illustrado autor do 
projecto sobre o substitutivo offerecido pelo mesmo 
honrado senador. Tanto o nobre ministro actual como o 
honrado ex-ministro da justiça já externaram francamente 
sua opinião e hoje o orador sente-se embaraçado não 
podendo apresentar declinatoria alguma e tendo de 
pronunciar se a este respeito. 

Com a maxima franqueza, a qual em nada exclue a 
consideração que consagra ao honrado senador por S. 
Paulo, adhere o orador á opinião que sobre o substitutivo 
de S. Ex. manifestou o Sr. ministro da justiça. 

O projecto substitutivo tende a representar, sem 
duvida, a ultima consequencia das aspirações liberaes 
nesta materia; mas lá está o codigo do commercio para o 
embaraçar, de sorte que, ao passo que se pretende 
libertar da intervenção do governo as sociedades 
anonymas, aggrava um dos inconvenientes do regimen 
antigo; sem a fiscalisação, sem a responsabilidade, sem a 
publicidade e sem as condições não previstas pelo codigo 
do commercio, as sociedade, anonymas estariam sujeitas 
a perigos que pelo projecto inicial são perfeitamente 
obviados. 

Qual seria, por exemplo, o meio de obrigal-as a não 
se constituirem sem terem todo o seu capital subscripto? O 
codigo do commercio não preveniu essa hypothese, e ella 
e indispensavel para a garantia dos legitimos interesses do 
publico, que não devem tambem ser esquecidos, e de que 
não se esqueceram nem a lei belga, nem a lei franceza. 

Tambem não se poderia compettir os accionistas 
das sociedades anonymas a não transferirem suas acções 
senão depois de realizada uma certa parte do capital 
subscripto. O codigo do commercio não estabelece regra a 
este respeito, e ella é indispensavel, tão indispensavel que 
ainda uma outra limitação é necessaria como 
consequencia dessa, e é que o accionista subscripto 
primitivamente seja responsavel durante um certo prazo 
razoavelmente fixado, para que todo o capital subscripto 
seja preenchido. Em França pela lei de 1867 o prazo é de 
cinco annos; mas o orador não julga pequeno o prazo de 
dous annos marcado no projecto em discussão. 

Dir-se-ha que é isso um grave inconveniente para 
as transacções commerciaes, allegando-se que então 
poucos quereriam immobilisar seu capital em acções de 
emprezas, desde que não podessem transferir ou alienar 
as acções depois de realizada uma parte do seu capital. 
Mas o remedio a esse inconveniente está em organizar-se 
a sociedade com o capital apenas indispensavel para 
funccionar, reservando para mais tarde augmental-o, 
quando fôr isso necessario. 

Outro inconveniente que proviria do substitutivo do 
honrado senador por S. Paulo seria autorizar-se a 
constituição de sociedades anonymas, apenas com dous 
ou tres accionistas, hypothese não prevista pelo codigo do 
commercio, mas cujos perigos são intuitivos, vindo em 
ultima analyse a importar na faculdade de transformarem-
se em sociedades anonymas as sociedades em nome 
collectivo, cuja responsabilidade é illimitada, e assim 
poderão gozar das immunidades das sociedades 
anonymas. 

O resultado, facil é prevêl-o, seriam extraordinarios 
abusos, dando como consequencias finaes o descredito de 
um grande meio de desenvolvimento e progresso 
commercial e o subsequente retrahimento de capitaes. 

Antes de proceder á enumeração dos sete vicios 
que encontrou no projecto inicial, o honrado senador por S. 
Paulo estabeleceu a aproximação do art. 14 e do art. 19. 

Diz o art. 14: 
«Os administradores que, não obstante a 

insolvabilidade da sociedade, ou fundados em inventarios 
fraudulentos, repartirem dividendos não devidos, são 
pessoalmente obrigados a restituir á caixa social a somma 
dos mesmos dividendos e sujeitos além disso ás penas 
criminaes em que incorrerem.» 

Diz o art. 19: 
«As sociedades e companhias anonymas não são 

sujeitas á fallencia, salvo a responsabilidade criminal de 
seus representantes e socios pelos crimes pessoalmente 
commettidos contra a sociedade e terceiros. 

Do confronto dos dous artigos o illustrado senador 
por S. Paulo pretendeu que, pelo menos, não eram tão 
claras que se podesse definir qual a penalidade que 
resultaria para cada uma das hypotheses previstas. 

A verdade, porém, é que, quanto ao primeiro caso, 
a que se refere o art. 14, para as differentes hypotheses 
ahi previstas existem as penalidades estatuidas na 
legislação penal do paiz. Consignar no projecto uma 
consolidação da legislação penal respectiva, não fôra por 
certo conveniente, ou, pelo menos, importante uma 
excepção á praxe até hoje universalmente adoptada. Disso 
dá testemunho o proprio codigo do commercio, que, sem 
codificar a legislação criminal, apenas se lhe refere na 
parte que lhe é respectiva. 

Identica observação serve de resposta á censura 
que ao projecto inicial fez o mesmo honrado senador, 
quando entendeu que elle deveria ser uma consolidação 
de todas as leis concernentes a este assumpto. Fôra uma 
tarefa ardua, demorada, e, sobre isso, tambem 
improductiva

 



472                                                                          Annaes do Senado 
 
e inefficaz. Não sómente teriam de ser edificadas as leis 
especiaes que regulam a materia, mas ainda alguns dos 
antigos principios que da legislação portugueza passaram 
para a do Imperio, e que ainda vigoram subsidiariamente. 
Acrescente-se que semelhante trabalho, si acaso fôr 
julgado necessario, muito bem póde ser feito 
independentemente do projecto em discussão, sendo 
depois a consolidação submettida ao exame do poder 
competente. 

O que não parece de bom conselho é estorvar com 
essa codificação a passagem do projecto que se discute, 
no qual se acha consignado o assumpto principal e a que 
se ligam interesses publicos de ordem muito elevada. 

Entre os vicios do projecto assignalados pelo 
honrado senador por S. Paulo, alguns ha que o orador 
passa a considerar. 

O primeiro vicio ou defeito, disse o nobre senador, 
consiste em proclamar-se o principio da livre associação 
dos capitaes das sociedades anonymas, emquanto todas 
as outras associações ficam sujeitas á tutela do governo; 
ora, segundo parece, o projecto refere-se unicamente ás 
associações que visarem a limitação de sua 
responsabilidade; para todas as outras fórmas de 
associação ahi está o codigo do commercio que lhes 
garante a mais ampla liberdade. 

Outro vicio é ser a reforma parcial, não 
comprehendendo as sociedades cooperativas. O orador 
mostra que as sociedades cooperativas não têm um fórma 
definida, sendo susceptiveis de tomar qualquer das fórmas 
legaes, como acontece na França, na Inglaterra e na 
Allemanha, onde essas associações, com terem grande 
desenvolvimento, não têm comtudo um padrão certo. 
Logo, porém, que entre nós ellas adoptem a fórma 
anonyma, incluidas se acham nas disposições do projecto 
inicial. 

Sabe o nobre senador por S. Paulo que em França 
tendo começado a existir as sociedades cooperativas, 
como uma applicação das doutrinas socialistas, em 1851 
forma abolidas, sendo que sómente muito mais tarde é que 
se tratou de restabelecer a pratica de auxiliar-se o 
commercio e a industria por meio de associações 
cooperativas. Ora, si houve todas estas hesitações em um 
paiz onde as necessidades industriaes e commerciaes são 
mais urgentes e desenvolvidas do que no Brazil, por que 
motivo havemos de nos apressar, indo complicar o 
projecto de lei em discussão com a fixação de uma fórma 
ás sociedades cooperativas? 

Occorre, além disto, uma observação. O principal 
caracteristico das sociedades anonymas é a limitação da 
sua responsabilidade e o das sociedades cooperativas é a 
variabilidade de seu capital. Ora parece que esses dous 
caracteristicos ou condições até certo ponto se repellem. 
Pelo menos exigiriam grande cautela e previdencia por 
parte do legislador para obviar na pratica esse consorcio 
hybrido de dous caracteres até certo ponto antagonicos. 

Passando a tratar das emendas apresentadas pelo 
honrado senador pelo Maranhão reconhece o orador que 
S. Ex., longe de ter sido conquistado, não fez mais do que 
conservar-se no terreno das opiniões que desde o principio 
emittiu, declarando não ser infenso á idéa ca- 

pital do projecto, como aliás fôra de esperar do seu criterio 
e patriotismo. 

Entretanto não póde o orador dar o seu voto a todas 
as emendas do honrado senador pelo Maranhão, a cujas 
ideás em parte aliás adhere apoiando a emenda do 
honrado senador pelo Paraná, a qual reproduz 
parcialmente o pensamento do nobre senador pelo 
Maranhão. 

Pela emenda do nobre senador pelo Maranhão são 
exceptuadas da intervenção do governo as associações 
religiosas que não dependam de accôrdo entre a Santa Sé 
e o poder civil: mas, sendo assim, pondera o nobre 
senador nos inconvenientes que d'ahi podem resultar com 
a livre instituição de associações scismaticas e outras, que 
tendam a contrariar os interesses da religião do Estado, 
pelos quaes tanto estremece o honrado senador pelo 
Maranhão. 

O nobre senador pelo Paraná transplantou para 
uma parte da sua emenda o art. 27, n. 2, do decreto n. 
2711 de 19 de Dezembro de 1860, e com as disposições 
ahi contidas pretendeu armar o governo contra o 
monopolio que de futuro pudesse ser exercido por 
sociedades anonymas. Não ha por certo intenção mais 
pura, nem mais louvavel, mas a emenda faria do projecto 
uma lei casuistica. Porventura só se exerce o monopolio 
por sociedades sob a fórma anonyma? E porque só 
combatel-o quando exercido por sociedades desta fórma, e 
não quando se exerce por meio de associações em nome 
collectivo ou commanditarios? Portanto, veja-se algum 
outro remedio mais proficuo, firmando um principio geral 
que fira o monopolio sob qualquer fórma que se manifeste. 

A' primeira emenda do honrado senador pelo 
Paraná, a qual se acha virtualmente comprehendida em 
um dos numeros da emenda do nobre senador pelo 
Maranhão, não duvida o orador dar-lhe seu voto. 

São estas as explicações que o orador tinha por 
dever dar ao senado. Antes de concluir, porém, agradece 
ao honrado ministro da justiça a honrosa referencia que 
em seu discurso fez á pessoa do orador. 

Acompanhando o pensamento do governo na 
solução deste importante assumpto, o orador folga de ter 
sido o interprete do pensamento do senado. 

Governo e senado prestarão um relevante serviço 
ao commercio e ás industrias, dotando o paiz com esta 
importante reforma. Assim se demonstrará mais uma vez a 
solicitude dos poderes publicos em attender aos reclamos 
da opinião. 

(Muito bem; muito bem.) 
O Sr. José Bonifacio, não pretendendo demorar a 

discussão do orçamento, cuja hora se approxima, declara 
que duas razões chamam-n'o comtudo á tribuna: uma 
razão de cortezia para com os honrados senadores que 
têm impugnado o projecto substitutivo do orador, e, além 
disso, a necessidade de sustentar o mesmo substitutivo, 
fixando primeiramente o terreno do debate, que não 
parece bem determinado. 

O projecto substitutivo do orador é antes de tudo 
uma medida provisoria: cumpre não es- 
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quecel-o, e boa parte das censuras que lhe foram feitas 
não tem mais razão de ser desde que se attenda 
áquella circumstancia. 

Os que sustentam o projecto inicial não reflectem 
que, si até hoje não se tem tratado das sociedades de 
responsabilidade limitada, foi exactamente por se 
reconhecer o inconveniente das reformas parciaes, ou 
antes a necessidade de uma reforma geral. O honrado 
senador pelo Rio de Janeiro adduziu exemplos tirados 
de outros paizes como prova da impossibilidade de 
effectuar reformas geraes; mas os exemplos adduzidos 
não demonstram o que se pretendeu demonstrar. A 
Belgica, colhendo a lição da experiencia do que se 
praticára em França, esperou bastante tempo, é certo, 
mas effectuou uma reforma completa. Na mesma 
França a lei de 1867 é uma reforma geral. 

Observa o orador que os mesmos honrados 
senadores a quem repugna consolidar neste projecto as 
disposições do codigo do commercio, não observam 
que muitas disposições desse codigo se acham 
fielmente reproduzidas em varios artigos do projecto. E' 
assim que o art. 2º, por exemplo, é cópia de alguns 
artigos do codigo. 

Allegam os impugnadores da consolidação que 
esta importaria longa demora á passagem do projecto... 
Mas é que ha dous modos de andar: ou com 
precipitação, o que pouco aproveita e é perigoso, ou 
reflectidamente, embora sem perder tempo, e este é o 
mais proveitoso e seguro. 

O orador não condemna o projecto: o que 
pretende é simplesmente que se adie a questão, 
deixando aos poderes publicos tempo sufficiente para 
estudar a materia, antes que ella seja definitivamente 
resolvida. 

Objecta-se que a materia está sufficientemente 
estudada. Theoricamente, talvez; mas já se procedeu 
ao inquerito dos factos, como exigiria este 
importantissimo assumpto, em que se acham 
envolvidos tantos interesses? 

Quem recorrer aos exemplos de outros paizes 
verá quantos e quão rigorosos inqueritos precederam á 
decretação de leis sobre este assumpto. 

Dez annos viveu o paiz sob o regimen do codigo 
do commercio, 20 annos sob o da lei de 22 de Agosto 
de 1860, 30 annos ao todo, nos quaes não se disse que 
havia desorganização. O orador não exige uma tão 
longa demora: o que pede resume-se a dous annos, 
dous annos de estudo e de exame dos factos para 
perfeito conhecimento da materia... Eis a que se reduz 
o seu pedido! 

Fallou-se em desorganização, caso passasse o 
projecto substitutivo do orador; si assim é, ella já existia 
com o codigo do commercio; mas quando este foi 
aceito por um estadista como Zacarias de Góes e 
Vasconcellos, é licito dizer que um tal codigo tem 
defeitos, mas não que elle acarreta a desorganização 
das associações commerciaes. 

Na emenda que o orador apresentou a primeira 
parte é a these: fica dispensada a autorização do 
governo para todas as associações de que trata a lei de 
22 de Agosto de 1860, excepto aquellas do que trata o 
§ 1º. 

A segunda disposição da emenda é que 
exceptuam-se desta regra as associações que 
dependem de permissão legislativa, ou que pela sua 
natureza especial não devem ser isentadas da sujeição 
ao governo. 

Justifica o orador esta parte de sua emenda, 
fazendo ver os perigos que haveria em isentar da 
intervenção do governo os estabelecimentos bancarios, 
que recebem os fructos das economias de uma grande 
parte da população. Relativamente a bancos, exceptua-
os todos, tanto os de emissão, como os de depositos e 
descontos. Votem contra a excepção os que a julgarem 
meticulosa, porque o orador votará por ella até que se 
faça uma reforma geral, certo de que, assim pensando, 
têm por si o apoio de factos de que todos são 
testemunhas. Póde-se, por exemplo, admittir que nos 
bancos, em que ha sómente 25% de entrada e faltam 
75% do capital, se pague com titulos de qualquer 
natureza, quando os accionistas são obrigados a entrar 
com todo capital? E' isto digno, é isto razoavel? 

Uma das censuras feitas ao projecto substitutivo 
do orador é que, não fixando o numero de membros 
para as associações anonymas, poder-se-hiam estas 
constituir com menos de sete socios, que é o numero 
fixado no art. 3º do projecto inicial. Não ignora o orador 
que esse numero de socios vem de outras legislações 
estrangeiras, que cita, mas pergunta porque hão de ser 
sete socios, e não mais, nem menos? Examina as 
razões que no pensar de alguns determinaram a 
fixação desse numero de socios, e, impugnando-as, 
conclue que iguaes fundamentos podem allegar-se, no 
intuito de sómente exigir o concurso de tres individuos 
para a formação das sociedades anonymas. 

Occorre ao orador uma objecção contra o 
projecto inicial e detidamente a desenvolve, fazendo ver 
que naquelle projecto se estabelece uma 
regulamentação da acção, que importa menos garantia 
do que a obrigação. 

A doutrina do orador é a do direito commum, isto 
é, que todo o homem é obrigado por tudo quanto 
contrata. O codigo do commercio é uma lei de 
excepção, mas, ainda assim, nelle não se encontra que 
o accionista possa ficar isento dessa responsabilidade. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro passou em 
revista todas as disposições da emenda substitutiva do 
orador, mas difficil se torna comprehender a sua 
impugnação em muitos pontos, porque S. Ex. ora 
mostrou-se liberal, com conservador, variando 
constantemente. 

O melhor, em questões como esta, seria 
desprendel-as da politica. Si se tratasse de politica, não 
impugnaria o orador o projecto a que o governo presta 
sua adhesão, visto que sinceramente apoia o gabinete. 

Si não se conforma o orador no assumpto em 
discussão com a opinião de seus amigos politicos, é 
porque apenas considera a questão como de justiça e 
de direito; e, sendo assim, o seu unico intuito é que do 
exame e da discussão saia, não uma formula 
incompleta, mas uma lei bem pensada e que dê 
testemunho do zelo 
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cem que o corpo legislativo trata dos grandes interesses 
sociaes. 

(Muito bem; muito bem.) 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
 

ORÇAMENTO GERAL DA RECEITA 
 
Seguiu-se a 2ª discussão da proposta relativa á 

receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 1882. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Sr. presidente, ao 

começar as reflexões que me suggere o projecto de receita 
geral do Imperio, eu recordarei a largos traços qual era a 
situação do thesouro, a que o poder legislativo tinha de 
prover na ultima lei de orçamento. 

Ainda que de então até hoje pouco mais de um 
anno seja decorrido, julgo indispensavel e conveniente 
essa recordação, porque, si não me illudo, da disposição 
geral dos espiritos conclue-se, que aquella situação cahiu 
em completo olvido. 

Não me admira isso; é mesmo natural. Os tempos 
de provação difficilmente supportam-se, mas logo 
esquecem. Basta um raio de sol para dissipar as 
impressões tristes do inverno! 

Senhores, não era animador o quadro que o nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul, que primeiro occupou a 
pasta da fazenda no ministerio de 5 de Janeiro, descreveu 
aos olhos do paiz! S. Ex. annunciava que o exercicio de 
1878 – 79 liquidar-se-hia com um deficit presumivel de 
18.000 contos, deficit que no exercicio seguinte de 1879 – 
80 subiria a 44.000 contos, sem embargo da avultada 
somma de bilhetes do thesouro em circulação, e da 
emissão de apolices e de papel-moeda no valor total de 
80.000 contos. 

Por sobre isto continuava a sêcca a flagellar 
algumas provincias do norte e a exigir maiores sacrificios; 
– as despezas com soccorros chegavam ao seu auge, e 
apresentava o cambio significativas tendencias de 
depressão. 

Cinco mezes depois, collocado na posição que 
deixára o nobre senador, e tendo de apreciar essa mesma 
situação, em presença de novos e mais completos 
esclarecimentos, colhidos no intervallo, coube-me o 
desprazer de mais accentuar as côres já sombrias desse 
painel. 

Reduzidas as despezas em cêrca de 15.000 
contos, pelas emendas á proposta do orçamento, votadas 
pela camara dos Srs. deputados, calculava-se o deficit do 
exercicio de 1879 – 80 em 24.000 contos, estando a 
descoberto 36.000 no de 1878 – 79. 

E cumpre não esquecer, Sr. presidente, que uma 
grande parte desse desfalque, superior á metade da nossa 
receita, representava despezas já realizadas, ou dividas 
contrahidas, que era urgente pagar, tanto que logo apoz foi 
autorizado e levado a effeito um emprestimo de 50.000 
contos. 

Em taes circumstancias e não sendo prudente, nem 
possivel, restringir ainda mais as despezas publicas, 
forçoso e imprescindivel era aggravar os impostos, 
porquanto, si appellassemos para outros emprestimos, 
seus juros e amortização 

trariam novos onus, para os quaes novos recursos seriam 
indispensaveis. 

Aqui, Sr. presidente, e antes de proseguir, pedirei 
licença ao meu illustrado amigo o Sr. presidente do 
conselho para reclamar contra um pensamento, que me 
attribuiu S. Ex., sem duvida mal informado, pois, por um 
motivo que todos deploramos, foi obrigado a ausentar-se 
do paiz, quando se agitavam estas questões. 

O nobre Sr. presidente do conselho disse na 
camara dos Srs. deputados, que o ex-ministro da fazenda 
fora levado a promover augmento de impostos pelo desejo 
de equilibrar a receita com a despeza não só ordinaria, 
como extraordinaria. 

E' um engano do meu illustrado amigo. Mais de 
uma vez declarei nesta e na outra casa do parlamento, que 
não pedia aggravação da sorte dos contribuintes, senão 
para fazer face ás despezas ordinarias do Estado, e que 
para as extraordinarias attendidas nos creditos especiaes, 
e verdadeiramente reproductivas mais tarde, ou mais cedo, 
por destinarem-se a melhoramentos, importantes, – não 
teria duvida em usar do credito. 

Do modo mais terminante e positivo mais de uma 
vez disse: – não tenhamos medo de pedir emprestado 
para construir estradas de ferro, navegar rios, canalisar 
aguas e emprehender outros commettimentos dessa 
natureza, comtanto que não nos falte renda para as 
demais despezas e para o serviço das novas dividas. 

Para prova do que digo, lerei, entre outros, um 
trecho de discurso que proferi na camara dos Srs. 
deputados, na sessão de 18 de Abril do anno passado. Eu 
disse o seguinte (lê): 

«Senhores, para animar a producção, augmentar as 
forças activas do paiz e desenvolver sua riqueza, 
comprehendo a utilidade do emprestimo, que, bem 
applicado, compensa generosamente os gastos que exige. 
(Apoiados.)» 

«Comprehendo-a ainda para attenuar os encargos 
de outros celebrados sob condições mais duras, ou, em 
uma grande crise, quando é mister achar de prompto 
recursos abundantes, para defesa dos direitos da nação e 
desaggravo de sua honra. (Apoiados.)» 

«Mas, pedir emprestado para despezas ordinarias, 
afim de supprir desfalques, provenientes de outras 
despezas menos reflectidas, pedir emprestado para 
consumir esterilmente, pedir a premio para pagar premio já 
vencido... é o caminho da perdição! (Apoiados.)» 

«Portanto, mui judiciosamente procedeu a illustrada 
commissão, não se attendo a um emprestimo, que aliás 
não nos exporia, eu sei, ao perigo de perdermos a nossa 
popularidade, porque esse recurso tem o seu lado 
attractivo.» 

Já vê, portanto, o nobre presidente do conselho que 
nesta parte estantos de perfeito accôrdo e que o gabinete 
de 5 de Janeiro só lembrou-se de impostos, nas mesmas 
condições em que S. Ex. não os dispensaria. 

Proseguindo, observarei que na escolha das taxas 
a crear, como daquellas que fossem susceptiveis de algum 
augmento, a commissão da camara dos Srs. deputados, 
sob a direcção do nobre actual Sr. ministro da agricultura, 
e 
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efficazmente auxiliada pelo governo, procedeu ao mais 
serio exame, ao mais acurado e consciencioso trabalho.

Nenhuma fonte de esclarecimento deixou de ser 
aproveitada; ouviu-se o parecer de pessoas 
competentes, funccionarios publicos ou particulares, 
membros do parlamento, ou não, e, só depois de 
profundo estudo, aquella illustrada commissão propoz á 
camara as medidas, que são notorias e mereceram a 
sua approvação. 

A maxima parte dessas medidas encontrou viva 
opposição no senado, cuja maioria tendo-as ao 
principio rejeitado, depois da discussão aceitou 
algumas, e modificou outras, inspirada sempre pela sua 
sabedoria e patriotismo. 

Nunca o gabinete 5 de Janeiro sustentou que 
esses impostos novos eram isentos de defeitos, nem 
delles fez questão, mas sim de que lhe dessem 
recursos que elevassem a receita. 

Ao contrario, reconheceu que offereciam elles 
inconvenientes, eram pesados, até certo ponto mesmo 
vexatorios, e só provisoriamente e por força de 
necessidade podiam ser lembrados. 

Fez mais aquelle gabinete, senhores: – pediu 
que, si algum concebesse medidas preferiveis, lh'as 
indicasse, protestando aceital-as de bom grado; pediu-o 
á camara e ao senado; – pediu-o instantemente. 

Eis-aqui a prova, Sr. presidente: nessa mesma 
sessão de 18 de Abril eu disse á camara dos Srs. 
deputados: 

«Reconheço que alguns dos impostos lembrados 
têm inconvenientes e defeitos, mas tambem é certo que 
apezar do seu progresso, a sciencia moderna ainda não 
descobriu imposto que não seja pesado, que não 
importe uma sacrificio, e ao qual se não possa 
contestar justiça ou igualdade. (Apoiados.)» 

«A este respeito, recordarei as palavras que 
Magno escreveu fazendo á França a sua exposição 
financeira de 28 de Outubro de 1873. (Lê)» 

«Alguns dos impostos que tenho a honra de 
propôr foram por mim combatidos e deixam-me 
pezaroso. Não ignoro que fallar de novos sacrificios ao 
paiz é uma missão ingrata, e que nenhum imposto póde 
ser popular. Mas examinei a situação com o maior 
cuidado, comparei todos os impostos, examinei todos 
os alvitres que me foram lembrados, e convenci-me de 
que, sem que sejam perfeitos, os que fazem objecto da 
lei proposta são os mais faceis de estabelecer-se, os 
menos vexatorios, os mais seguros em seus resultados, 
e por ultimo os menos onerosos.» 

«Nessa convicção, não hesitei em tomar a 
iniciativa.» 

«Duas considerações concorrerão para que mais 
facilmente os supportem o patriotismo de todos, e vem 
a ser: 1º, que se trata de empregar um grande esforço 
para attingir ao fim a que nos propomos – a 
recontrucção dos nossos orçamentos sobre uma base 
solida; 2º, que estes impostos são estabelecidos a titulo 
temporario, e perdurarão apenas emquanto não se 
reconheça a conveniencia de outro systema de 
contribuições.» 

«Sr. presidente, nas circumstancias em que vejo 
o meu paiz, não posso ter outra linguagem 

perante a camara dos Srs. deputados e os meus 
concidadãos. (Muitos apoiados.)» 

«Julgo necessaria uma declaração. O governo 
não faz questão de todas as medidas lembradas pela 
illustrada commissão, e nas quaes tomou a parte que 
naturalmente lhe cahe: está prompto a ceder, a transigir 
sobre algumas dellas, mas uma vez que lhe 
proporcionem outros meios, que compensem a falta das 
que forem rejeitadas.» 

«O SR. BUARQUE DE MACEDO: – Apoiado.» 
«O SR. AFFONSO CELSO: – Direi mais, 

senhores: desejo que, ao encerrar-se o debate e ao 
procedermos á votação, não haja vencedores nem 
vencidos (apoiados), mas homens convencidos 
(numerosos apoiados); que saiam d'aqui com a sua 
consciencia tranquilla, certos de que fizeram o melhor 
que era possivel em cumprimento do seu dever. 
(Apoiados.)» 

«O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Faço 
votos para isso.» 

«O SR. AFFONSO CELSO: – Desejo tambem 
que esta discussão seja larga, para nos esclarecermos 
reciprocamente e esclarecermos o paiz (muitos 
apoiados), mostrando-lhe que bem consultamos os 
seus legitimos interesses.» 

Outra não foi, Sr. presidente, a minha linguagem 
perante o senado; V. Ex. ha de lembrar-se. 

Ainda na sessão de 1º de Outubro assim me 
exprimi: 

«Si o senado entende que os meios indicados 
não servem, indique outros; o governo não faz questão 
das suas ideás; aceitará não só todas aquellas que se 
demonstrar serem melhores, mas até que 
simplesmente as substituam, produzindo os mesmos ou 
approximados resultados.» 

«Com o que o governo não póde conformar-se é 
com a continuação do desequilibrio entre a receita e a 
despeza, com a permanencia do deficit.» 

«Esse é, Sr. presidente, o caminho que conduz 
infallivelmente não só a todos os sacrificios como a 
todas as calamidades!» 

Concluirei, soccorrendo-me das palavras de 
outro ministro da fazenda, na Italia. Dizia Sella ao 
propôr, como eu, que adoptassem novos impostos: 

«Acredito que cada um de nós está convencido 
da gravidade da situação financeira.» 

«Trata-se de achar o remedio.» 
«Indiquei-vos o que suggeriram os meus parcos 

recursos; convido e rogo a todos que tiverem melhores 
medidas a propôr, que se dignem de apresental-as.» 

«E' chegado o momento em que cumpre que a 
questão financeira seja seriamente estudada.» 

«Quanto a mim, procurei dizer toda a verdade, 
expuz o que della sabia; toca-vos procurar outros 
remedios, si os que imaginei não vos satisfizeram.» 

«Si algum de vós póde apontar melhores, 
estejam certos a camara e o paiz de que, sentado em 
outros bancos, considerarei para mim um dever apoial-
o com todas as minhas forças, e applaudirei si a propria 
gravidade das medidas que lembro fôr incentivo para 
que se 
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descubram meios de combater o mal, menos onerosos 
do que os por mim propostos com immenso pezar.» 

«Sr. presidente, cito de preferencia a Italia, 
porque essa nobre nação apresenta na historia 
moderna exemplos dignos de admiração, nos esforços 
que fez para regenerar as suas finanças.» 

«Sabe-se que não recuou de nenhum sacrificio, 
não duvidando mesmo sujeitar-se ao pesadissimo e 
impopular imposto da moagem, que principalmente 
affecta as classes pobres.» 

«O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO: – E cuja 
suppressão agora pedem a altos brados.» 

«O SR. AFFONSO CELSO: – Porque as 
circumstancias melhoraram, e tiveram a coragem de 
aceital-o quando foi preciso.» 

«Esses sacrificios foram corôados de felizes 
resultados, como não podiam deixar de sel-o; os 
orçamentos italianos não só equilibram-se já, mais 
deixam saldos, o que permitte ir attenuando o peso dos 
impostos.» 

«Já uma grande partido alli, o liberal, inscreveu 
na sua bandeira a abolição do da moagem.» 

«E' que a Italia não teve medo: – viu diante de si 
um abysmo, fechou os olhos e transpol-o com um 
esforço supremo.» 

«Si, debruçada á beira desse abysmo, me-disse-
lhe amedrontada a profundidades, tomar-se-hia de 
vertigem, nelle precipitando-se com seus destinos.» 

«Sr. presidente, é o que desejo aconteça 
tambem ao meu paiz, e para isso emprego todos os 
meus esforços.» 

«Haja alguem que possa conseguil-o, com mais 
facilidade e fortuna, e eu protesto auxilial-o com toda a 
efficacia, qualquer que seja a minha posição. (Muito 
bem.)» 

«Cumpri o meu dever, fallando com a maxima 
franqueza; o senado em sua sabedoria resolverá como 
lhe aprouver. (Muito bem.)» 

Sr. presidente, algumas das novas contribuições 
foram combatidas, outras não; as razões adduzidas 
foram impugnadas, quer pelo honrado relator da 
commissão de orçamento da camara, o actual Sr. 
ministro da agricultura, quer pelo governo; mas, quando 
se pedia que apontassem outros meios que 
satisfizessem a necessidade a que aquellas 
contribuições se destinavam, o que se lembrou? 

A desapropriação dos bens das communidades 
religiosas, que teriamos de pagar por grandes sommas, 
que não se sabia a quanto montavam, nem quando e 
quanto poderiam produzir! 

Este alvitre não teve a aceitação do governo por 
julgal-o, além de inefficaz, odioso. 

Lembrou-se tambem um imposto sobre a renda, 
comprehendendo o juro da divida interna fundada. 

O governo aceitava-o, menos sobre os juros das 
apolices, por ver nisso, com razão ou sem ella, uma 
violação da fé publica, uma conversão disfarçada e 
illegal. O imposto sobre a renda, porém, assim limitado, 
não mereceu o assentimento do senado. 

Assim pois, Sr. presidente, e era esta a primeira 
conclusão a que eu queria chegar. – esses novos 
impostos não traduziram um capricho 

dos poderes publicos, mas sacrificio fatalmente imposto 
pela situação em que nos achavamos; não foram uma 
concepção precipitada e irreflectida, mas o fructo da 
meditação e estudo do senado, da camara, do governo 
e de pessoas competentes, – pezarosos e 
constrangidos todos, sim, mas bem compenetrados das 
necessidades e recursos do paiz, e que a elles só 
annuiram depois de examinarem-nos mais acurada e 
detidamente, talvez, do que o foram outros que ainda 
hoje figuram em nossas leis, concorrendo para a receita 
do Estado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Mas, Sr. presidente, 

acaso é diversa já a situação do paiz? São actualmente 
tão outras as nossas circumstancias financeiras, 
transformaram-se por tal fórma, que possamos, sem 
receio, dispensar desde agora alguns desses sacrificios 
ha pouco tempo julgados imprescindiveis? 

Na affirmativa, quaes deveriam ser os impostos 
supprimidos ou reduzidos, os que a camara dos Srs. 
deputados escolheu, ou alguns outros que mais 
incommodos e vexatorios sejam para o contribuinte, 
mais inconvenientes para o progresso do paiz? 

Por outro lado, quaes das emendas á proposta 
do governo foram melhor inspiradas, as votadas pela 
camara dos Srs. deputados, ou as que offerece a 
illustrada commissão de orçamento do senado, no 
parece em discussão? 

Taes são, Sr. presidente, em meu conceito, as 
principaes questões a elucidar neste debate, para que o 
senado se pronuncie como é de esperar-se das luzes, 
experiencia e civismo de seus membros. 

Primeira questão: – podemos já supprimir ou 
attenuar impostos? Peza-me dizel-o, mas parece-me 
que, infelizmente, não nos é dado fazel-o. 

Para mim a questão resolve-se diante de tres 
factos notorios e altamente significativos. 

Somos um paiz novo, onde tudo, para assim 
dizer, está por crear-se, e mais de um terço de nossa 
receita é absorvido pelo serviço da divida, cuja maxima 
parte quasi não soffre amortização. 

O deficit é vicio arraigado em nossos 
orçamentos. No longo decurso de 40 annos, apenas 
tres exercicios deixaram saldos reaes e effectivos, 
balaceando-se os demais com os recursos do credito, 
isto é, com o augmento dessa divida. 

Em terceiro logar, vivemos sob o regimen quasi 
exclusivo do papel-moeda, que, senão legalmente, é de 
facto inconvertivel. 

Em taes condições, Sr. presidente, eu 
comprehenderia que estancassemos algumas das 
fontes da receita publica, si abrissemos outras, que 
viessem substituil-as em menos vexame para os 
contribuintes, e maior proveito para o thesouro. 

Fóra d'ahi, eu só vejo, perdoem-me os nobres 
ministros, um certo optimismo, cujos effeitos podem 
trazer, bem cêdo, mais pesados encargos. 

Si hoje bastar-nos-hão 3 ou 4,000 contos de 
accrescimo na receita, para entrarmos em plena 
prosperidade financeira, e os eliminarmos; amanhã 
teremos necessidade do dobro ou do 
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triplo, e em vez de progredir, teremos retrogradado. A 
nossa propria experiencia o ensina. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
V. Ex. está exagerando. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Em que consiste a 
exageração? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Nós não dispensamos nada; substituimos velhos e ruins 
impostos pr um que V. Ex. omittiu e que dá tanto quanto 
todos os outros. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Qual é? 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Do vinho. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Em quanto foi 

calculado? 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Em 1.800 contos e os outros em 1.300. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Perdôe-me, ha 

engano. O parecer da illustrada commissão de 
orçamento da camara dos deputados, que aliás está 
muito bem feito, e lhe faz honra, por ser um trabalho 
consciencioso, – diz, si me não engano, que os diretos 
addicionaes sobre os vinhos deviam dar no semestre 
400 e poucos contos. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Na côrte; mas a totalidade do imposto nas provincias e 
na côrte é de 1.800 contos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não duvido; mas 
calculou V. Ex. o que podiam dar os demais impostos 
supprimidos, para estabelecer a comparação? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
minha these é esta, que não estamos em 
circumstancias peiores de que o anno passado, com os 
impostos votados. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem eu digo que as 
circumstancias sejam peiores, ao contrario entendo que 
já melhoraram alguma cousa. 

O que digo é – não estar provado, que se 
preenchesse o desfalque proveniente dos impostos 
supprimidos. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
commissão da camara dos Srs. deputados provou-o. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não é tanto assim; 
mas si o é, – si me convencer V. Ex. de que os ilegível 
supprimidos não fazem falta, desde já hypotheco-lhe o 
meu voto. 

O governo, Sr. presidente, está resolvido a não 
exceder os limites traçados á despeza, e creio que ha 
de repeital-os; as illustradas commissões de 
orçamento das duas casas legislativas annunciam 
saldo no fim do exercicio de 1881 – 1882. 

A perspectiva é, pois, ilegível e animadora; nem 
é possivel negar, como disse, que a si situação 
melhorou e que as circumstancias actuaes não são as 
mesmas que ha dous annos. 

Mas, senhores, pregunto: os calculos das 
illustradas commissões não podem falhar? O augmento 
da renda em que fundam ella suas esperanças será 
um facto natural, seguro, ou o resultado ilegível 
causas accidentaes? Podemos contar que elle se 
reproduza, ou não signi- 

ficará mais do que uma dessas alternativas ou 
intermittencias, que se observam em todo os paizes? 

Eu não hesitaria em alistar-me entre os que 
pretendem supprimir desde ja impostos, si os 
annunciados saldos, além de uma realidade, tivessem 
um certo caracter de permanencia, porque não ha 
imposto susceptivel de justificação, quando se torna 
dispensavel. 

Mas, dessa realidade só ha, só póde haver uma 
prova irrecusavel. – o balanço, a liquidação do 
exercicio; saldo de orçamento, temos visto muitos, de 
exercicios tres sómente, já o disse; os melhores 
calculos falham e si não falhassem as arcas do 
thesouro estariam repletas. 

E demais, senhores, o apparecimento de saldo 
em um exercicio não é indicio infallivel de excesso da 
receita sobre a despeza, assim como o de um deficit 
póde não significar desequilibrio orçamentario, e sim 
excepção, mera anormalidade. 

E' necessario que o facto se reproduza durante 
alguns annos, para que o legislador o tome como base 
de suas deliberações, sem receio de illudir-se, sem 
arriscar os altos interesses confiados á sua gestão. 

Ora, esse caracter de segurança e permanencia 
não tem o saldo, que as illustradas commissões prevem 
no exercicio de 1881 – 1882. 

Nem se me objecte, Sr. presidente, que 
conforme declarei em documento que corre impresso, e 
confirmei na tribuna, deixou saldo avultado o exercicio 
de 1878 – 1879 e com saldo liquidar-se-ha tambem o 
de 1879 – 1880, porque representam elles restos de 
operações de credito e não excesso da receita sobre a 
despeza. 

Ninguem póde ter esquecido, que, a contar de 
Janeiro de 1878, augmentamos a nossa divida 
fluctuante com 40.000 contos de papel-moeda, e a 
fundada ou consolidada com igual quantia em apolices, 
e 50.000 contos em titulos do ultimo emprestimo, ao 
todo 130.000 contos de réis. 

Não fossem taes operações, não nos acudissem 
esses recursos extraordinarios, e, em logar de termos 
saldos, achar-nos-iamos em face de um desfalque 
enorme. 

Accresce, Sr. presidente, que ignora-se ainda 
como terminará o exercicio corrente de 1880 – 1881, 
que vai apenas em seu terceiro mez, e que não póde 
ser posto de lado, si quizermos calcular com segurança 
o que teremos de arrecadar e despender no exercicio 
subsequente de 1881 – 1882. 

Sendo esta a verdade, não ha contestal-a, não 
será imprudente e temerario supprimir impostos, 
creados a um anno apenas, e a respeito das quaes, por 
isso mesmo, não se póde ainda bem ajuizar? 

Si temos vivido até hoje sob o regimen dos de 
cits, como esperar que elle seja repentinamente 
substituido não pelo equilibrio orçamentario somente, o 
que já seria muito, mas pelo regimen contrario de 
sobras de receita? 

Como, saiu uma base solida, poderemos 
tranquillamente aventurar-nos no caminho das 
reducções de renda? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Já disse que não supprimimos, substituimos apenas. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que não é 
possivel é estabelecer impostos sem proporção. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Está claro; a 
proposição é verdadeira, mas não comprehendo ao que 
vem. 

Sr. presidente, a illustrada commissão de 
orçamento da camara dos Srs. deputados annunciou um 
saldo, que o projecto em discussão eleva a quasi o 
quintuplo, isto é, 5.000 contos de réis. 

Mas d’onde vêm esses 5.000 contos? Da maior 
estimativa da receita, parte da qual póde falhar, e dos 
depositos liquidos, no valor de 4.000 contos. 

Eu peço licença para observar, Sr. presidente, que 
esses depositos liquidos são divida, divida que vence juros 
e que mais tarde, ou mais cedo, teremos de pagar. 

Constituem elles, é certo, um recurso de que nos 
servimos ha muitos annos, mas afinal de conta são divida, 
e não é de bom conselho diminuir a receita, confiando em 
que o dinheiro que nos emprestam virá supprir a 
deficiencia. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Apoiado; tem toda a razão. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Demos, porém, que o 
saldo se verifique, não possa falhar, infallivelmente 
appareça;  não está desde já absorvido, com as 
despezas exigidas pela reforma do material da nossa 
marinha de guerra, as quaes principalmente hão de pesar 
sobre o exercicio que tem de reger a lei que eleboramos? 

E, reformado o material da marinha, não será 
indispensavel tambem augmentar o pessoal, para que os 
novos navios tenham a competente guarnição e 
efficialidade? E tudo isso não importa accrescimo de 
despeza? 

Não confiemos, portanto, demasiadamente em taes 
saldos, porque, si apparecerem, serão logo consumidos. 

Porventura, Sr. presidente, ha de ser sempre inutil 
para nós a experiencia das nossas proprias cousas?! 

Não me remontarei a uma época muito distante, 
mas só a 1867. 

As imperiosas exigencias da guerra arrancaram 
nesse anno ao poder legislativo a decretação de novos 
impostos; foram muito mais pesados que os do anno 
passado; mas o patriotismo dos brazileiros aceitou-os sem 
relutancia. 

Finda a guerra, e tendo crescido a receita graças 
áquellas medidas, suppuzemo-nos em plena prosperidade, 
e como que fomos tomados de uma vertigem! 

Os primeiros annos de paz deviam ser de 
liquidação dos sacrificios feitos, e de reparação das forças 
perdidas, na grande luta. 

Para isso, era mister que as nossas despezas se 
limitassem ao strictamente necessario, já que não podiam 
voltar mais ao nivel anterior á guerra, e que só as 
augmentassemos para os melhoramentos capazes de 
desenvolverem os recursos do paiz, e que fossem 
immediatamente reproductivos. 

Foi acaso assim que procedemos? Não; – 
emprehendemos, é certo, algumas obras importantes; mas 
tambem elevou-se a despeza que não era reproductiva, 
pois, á excepção do chefe do Estado e sua augusta 
familia, não houve 

funccionario que não visse augmentados os seus 
vencimentos. 

O SR. JUNQUEIRA: – E diminuiram-se impostos. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Sim; e eu ia dizel-o. 
A par disto, Sr. presidente, começamos a reduzir 

impostos, que, a terem sido conservados por mais alguns 
annos, não só teriam diminuido grandemente o computo 
da divida então existente, mas dispensar-nos-hiam de 
contrahir novas pelo menos em tão larga escala, e 
permittiriam que hoje pudessemos alliviar o contribuinte, 
sem os receios que me inspira a pretenção que combato. 

Começou a reduzil-os o primeiro ministerio 
conservador, presidido pelo Sr. Visconde de Itaborahy, de 
saudosa memoria, e fêl-o ainda mais amplamente o de 7 
de Março, dirigido pelo Sr. Visconde do Rio Branco, cuja 
ausencia todos lamentamos. 

E, si bem que ambos esses gabinetes tivessem, ao 
mesmo tempo, elevado outras contribuições, todavia, é 
certo que, segundo um calculo que se encontra no relatorio 
de 1877, apresentado pelo nobre senador pela Bahia, 
então ministro da fazenda, desfalcaram taes reducções a 
receita do Estado em cêrca de 14.000.000$ annuaes. 

Pois bem; qual foi o resultado? 
Nesse mesmo anno o nobre barão, que em parte 

concorrêra para aquellas reducções, viu-se obrigado a 
reconhecer perante o parlamento, não terem ellas sido 
muito prudentes, e a pedir e instar pela aggravação de 
impostos. 

Receio, Sr. presidente, que o mesmo aconteça aos 
meus amigos do ministerio; receio que, si abolirmos agora 
algumas das contribuições existentes, sejamos obrigados 
em breve a onerar muito mais o contribuinte. 

Nenhum povo aceita de bom grado novos impostos; 
muito maior relutancia, porem, provoca sempre o 
restabelecimento de impostos já abolidos. 

E’ que a abolição de uma taxa importa reconhecer 
ou sua inconveniencia, ou sua desnecessidade; o que 
desmoralisa-a e mais difficulta a sua aceitação. 

Como em 1867, já o paiz tinha-se conformado com 
os sacrificios delle exigidos em o anno passado; os novos 
impostos já não encontravam resistencia, e sua 
continuação, por poucos annos ainda habilitar-nos-hia a 
dispensal-os por uma vez, e o que mais é, a emprehender 
a reforma completa de todo o nosso defeituosissimo 
systema tributario, attendendo ao mesmo tempo a uma 
outra grande e urgente necessidade, qual a de melhor 
distribuição da receita e despeza publicas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é o que se 
devia fazer. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Admittida, Sr. 
presidente, a possibilidade e conveniencia da revogação 
de alguns impostos, não haverá em nossa legislação 
outros que de preferencia devessem ser abolidos, menos 
justificaveis, mais vexatorios do que os supprimidos pelo 
projecto approvado na camara dos Srs. deputados? 

Não creio que se possa pôl-o em duvida. 
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Si no allivio dos encargos, que pesam sobre os 
contribuintes, cumpre antes de tudo attender aos que 
affectam ou interessam ao maior numero, outras 
contribuições deviam provocar a solicitude e zelo patriotico 
dos representantes da nação. 

Com effeito, senhores (e para concentrar as nossas 
vistas sobre dous pontos apenas).– não temos a 
denominada siza de bens de raiz, que, deduzindo 6% para 
o thesouro do preço de todo o contrato de compra e venda 
do immovel, junto ás demais taxas, a que essa 
propriedade está sujeita, faz com que apoz algumas 
transmissões absorva o Estado seu valor total? 

Não temos pesados impostos de exportação, 
quando não possuimos a producção exclusiva de nenhum 
genero, e não podemos entrar em concurrencia com os 
productos similares de proveniencia estrangeira, senão a 
respeito de um só – o café? 

Em taes condições, e quando a lavoura atravessa 
uma crise perigosissima, vendo-se ameaçada de perder o 
seu principal elemento de trabalho, – não é justo, não é 
licito, não é razoavel mesmo pensar em abolir outros 
impostos, antes de se ter modificado, pelo menos, esses 
dous, condemnados pela sciencia e pela pratica dos outros 
povos, e que mais que todos, provocam de longo tempo 
queixas e reclamações, entorpecem e impedem o 
desenvolvimento e a prosperidade nacionaes. 

Quanto á siza dos bens de raiz, hoje 
comprehendida nos direitos de transmissão de 
propriedade, já em 1828 o Marquez de Abrantes, então 
ministro da fazenda, reclamava a sua abolição, por affectar 
o capital, obstar o desenvolvimento da riqueza e postergar 
todos os principios de economia e administração. 

Mais tarde, em 1843, em um interessante folheto 
que publicou o conselheiro Saturnino, assim exprimia-se a 
seu respeito (lê): 

«Este imposto foi estabelecido no Brazil pelo alvará 
de 3 de Junho de 1809, por ser, diz-se no preambulo delle 
«necessario e forçoso estabelecer novos impostos para, 
nas circumstancias em que se acha o Estado, poder 
supprir-se as despezas publicas, que se têm augmentado, 
não podendo bastar os rendimentos que havia, e que eram 
apropriados a outros tempos e a mais moderadas 
precisões.» Esta especie de satisfação do poder absoluto, 
que o creou, é o reconhecimento da impolitica, do imposto, 
da sua condemnação pelos principios economicos. Com 
effeito, não recahindo sobre a producção, ou lucros, mas, 
sim sobre o fundo productor, elle diminue a producção na  
razão da diminuição do fundo, e de tal maneira que em dez 
transferencias de uma propriedade, o Estado tem 
arrancado a producção um fundo igual ao valor della; si 
ella vale cem contos, seu possuidor não conta senão com 
noventa, porque dez são do Estado por effeito da siza; nas 
arrematações por execuções para pagamento de dividas, o 
imposto torna-se mais iniquo, o executado deve dez 
contos, sua propriedade é arrematada por dez contos, tira-
se-lhe um conto para o Estado, elle paga só nove da sua 
divida e ainda fica devendo: paga, portanto, 10% de um 
capital que não possuia; que 

não era seu. Além disto, toda propriedade ou urbana ou 
rustica paga a decima de seu rendimento; e pagar decima 
do capital, e decima dos lucros ou producção, é affectar 
um artigo com dous impostos, tendendo o primeiro a 
diminuir a fonte d’onde nasce o segundo.» 

Pelo que toca aos impostos de exportação, Sr. 
presidente, não ha um economista que os não condemne, 
mostrando que só em uma hypothese deixam de ser 
ruinosos e prejudiciaes, isto é, quando recaiam sobre 
generos de exclusiva producção do paiz que os consagra, 
como o guano e o nitrato do Perú, ou o enxofre da Italia. 

E mesmo assim apontam um perigo, isto é, que 
convem não exagerar muito a imposição, afim de que os 
consumidores não tratem de procurar succedaneos, que 
venham satisfazer as necessidades a que se destinam, por 
menor preço. 

Ora, nós não nos achamos nessas condições; dos 
principaes productos de nossa lavoura, o café, o assucar, 
o algodão e o fumo, não só nenhum constitue monopolio, 
como apenas o primeiro póde entrar em concurrencia com 
os productos identicos de proveniencia estrangeira. 

Os demais são-lhes inferiores; entretanto, apezar 
de ser entre nós muito mais caro o salario do que em outro 
paiz, todos elles estão sujeitos a elevados impostos de 
exportação; pagam 9, 7 e 5% do seu valor! 

Isto é manifestamente um grande estorvo, um forte 
embaraço a que prospere a producção desses generos, e 
de longa data vêm as reclamações para que cesse ou pelo 
menos diminua tão inconveniente contribuição. 

O proprio conselheiro Saturnino de Oliveira, no 
folheto que escreveu, pugnou pela extincção desse 
imposto, lembrando até que os impostos de exportação 
eram considerados tão infensos ao progresso de qualquer 
paiz, que a Constituição dos Estados-Unidos 
expressamente os prohibiu em um de seus artigos. 

Nunca cessaram as reclamações contra 
semelhante estado de cousas, contra o qual pronunciaram-
se as pessoas mais competentes, em mais de um 
documento solemne. 

Citarei, entre elles, o relatorio da commissão 
nomeada para examinar as nossas alfandegas, que foi 
publicado em 1856, e no qual lêm-se estas conceituosas 
palavras, dignas da attenção do senado (lê): 

«Os impostos sobre a exportação de productos, que 
nos mercados exteriores encontram iguaes ou melhores 
concurrentes (cumpre repetir), podem somente produzir 
males á industria, e, si esta industria já se acha combatida, 
como no relatorio de 1845 se affirmou a respeito da nossa 
lavoura de um modo tão positivo, traçando-se a seu 
respeito o quadro o mais escuro e lastimoso, taes impostos 
trar-lhe-hão por certo sua quéda e ruina. 

«Si todos os nossos productos tivessem a 
protecção de um monopolio natural, e a sua procura 
crescesse cada dia, o imposto sobre sua exportação 
nenhum mal produziria; porque elevando-lhe o preço, a 
cargo do consumidor estrangeiro ficaria o seu onus. Os 
nossos productos em geral não são desta ordem, e o mal 
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do imposto pesa quasi exclusivamente sobre a nossa 
industria e commercio.» 

O SR. SARAIVA (ministro da fazenda): – Eu 
mesmo já combati esses impostos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex., e muitos 
outros. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Foram já abolidos 
uma vez. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas logo 
restabelecidos com immenso damno da lavoura. 

O SR. SILVERIA DA MOTTA: – Com os impostos 
provinciaes os direitos de exportação orçam em 11%. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Senão mais. 
O Sr. Barão de Cotegipe dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Identicas opiniões 

manifestaram-se sempre, na imprensa e na tribuna, pelos 
homens de todos os credos politicos, de todas as escolas 
economicas, de modo que, si houve jamais imposto 
condemnado pela verdadeira opinião, – pela opinião 
sensata, esclarecida, insuspeita, – são os de exportação. 

Entretanto, contra elles nada articularam as  
illustradas commissões de orçamento, – delles nem 
sequer lembraram-se no seu programma de reducção de 
impostos! 

Pois por ahi é que devemos começar, si quizermos 
ter um systema tributario que attenda e consulte os 
grandes interesses, as mais palpitantes necessidades do 
paiz! 

E’ á custa da lavoura que temos vivido até hoje, e 
da lavoura principalmente deveriamos cuidar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – A camara dos Srs. 

deputados aboliu, no projecto que remetteu ao senado, os 
impostos sobre transportes urbanos, terrenos não 
edificados e saveiros; aboliu a elevação da legua da 
demarcação desta cidade ao dobro, o que tudo só 
aproveita á população desta côrte; aboliu igualmente a 
taxa de 1 1/2% sobre os generos estrangeiros navegados 
por cabolagem, que já tenham pago direitos de consumo; 
aboliu os 5% sobre fóros e o imposto sobre negociantes de 
preparados de fumo; e, finalmente, – modificou o imposto 
das loterias. 

A illustrada commissão do senado concorda com 
quasi todas essas medidas, reduz por sua vez o imposto 
sobre vencimentos, reduz igualmente os 5% que pagam os 
generos livres de direitos de consumo, e modifica as taxas 
sobre transportes e terrenos não edificados. 

Eu quizera, Sr. presidente, occupar-me com cada 
um desses pontos, mostrar que nem pela commissão de 
orçamento da camara dos Srs. deputados, nem pela do 
senado, foram combatidas as razões de interesse publico 
que motivaram a decretação das taxas, abolidas ou 
alteradas, assim como que não procedem as razões dadas 
para justificar taes alterações. 

Mas esse exame levar-me-hia mui longe, e, como 
tenho já por demais fatigado a attenção do senado, 
reservando-me para depois, si resolver-me-a tomar 
novamente a palavra, occupar-me-hei agora, unicamente, 
com a taxa de transportes. 
Tenho ouvido dizer, Sr. presidente, que pas- 

sou em julgado ser esse imposto inconveniente, vexatorio, 
etc., mas a verdade é que ainda não se adduziu uma só 
razão convincente, ou aceitavel a esse respeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vexatorio é. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Porque vexatorio? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pela necessidade 

e incommodo de trazer-se o vintem. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Tomo nota do aparte, 

a que d’aqui a pouco responderei. 
Na minha opinião, elle nada tem de oneroso, 

vexatorio, ou desigual, como se pretende, nem é exacto 
que contra elle se manifestasse a maioria da população 
desta côrte. 

Não é oneroso, porque todas as companhias de 
tramways que ahi cruzam a cidade, em varias direcções, 
cobraram já preços mais elevados pelas suas passagens, 
– algumas o dobro do que actualmente percebem; e 
ninguem evitou jámais seus carros pela exageração da 
despeza. 

Si ninguem reclamou, quanto em logar de 100 rs. 
cobrou-se 200, em logar de 200, 300 e 400 rs., – o 
excesso de 20 ou 40 rs. Sobre as passagens seguramente 
não veiu fazel-as exageradas eu insupportaveis. 

Pois ha quem seriamente sustente, que 20 rs. mais 
por uma passagem de bond seja quantia avultadissima, 
para esta cidade, para esta população do Rio de Janeiro, 
cujos habitos são taes, que em qualquer linha, em 
qualquer carro, vêm-se os amigos e conhecidos 
disputarem a precedencia para pagarrem as passagens 
uns dos outros, das pessoas da familia, dos famulos e até 
dos companheiros de occasião? 

E que o imposto não é oneroso, senhores, 
demonstra-o sua propria arrecadação. Quanto rendeu elle 
no 1º semestre da cobrança? 

Diz o parecer da commissão de orçamento da 
camara dos deputados, que apenas ilegível. 

Pois bem; supponha-se que só um quarto da 
população da côrte, que é de 260.000 almas, se aproveita 
diariamente dos tramways, uma vez para sahir e outra 
para recolher-se ás suas casas. 

Um quarto de 260.000 pessoas são 63.000, que 
pagando duas vezes o imposto, ou 40 rs., produzirão por 
dia 2:600$, ou 78:000$ no fim do mez, e 468:000$ por 
semestre. 

Mas o imposto rendeu apenas 256:000$, no dizer 
da commissão, – ou pouco mais da metade. 

Logo, a que se reduz essa taxa onerosissima? Ao 
dispendio de pouco mais de 20 rs. diarios, e, portanto, 
pouco mais de seis tostões mensaes, para os habitantes 
da côrte, que percorrem as distancias que separam o 
Jardim Botanico da Tijuca, a Villa Izabel da Praia da 
Saude, ou do Cajú, nos mais commodos e seguros carros 
do mundo! 

Diga-se, pois, o que se quizer, menos que o 
imposto seja uma taxa pesada e cara! 

Mas disse ha pouco o nobre senador por Goyaz, 
que a taxa é vexatoria, porque obriga a todos a trazerem 
na algibeia algumas moedas de cobre. 

Grande incommodo na verdade, de que aliás todos 
se podem livrar comprando bilhetes! 

Admitta-se, entretanto, que seja realmente 
intoleravel, como quer o nobre senador, o trazer-se 
algumas moedas de cobre na algibeira. 
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Nesse caso o defeito do imposto não está nelle 
proprio, mas na fórma da cobrança. 

Alterem-n'a, portanto; – nada mais facil, e a nobre 
commissão de orçamento já a fez, sem  muito trabalho. 

Mas será verdade que a fórma da percepção do 
Imposto constitua uma vexame? 

Pois exactamente essa mesma fórma de cobrança 
não existiu já nesta cidade, não vigorou por tantos annos, 
sem nenhuma reclamação, sem nenhuma queixa? 

Hão de recordar-se todos os que conheceram o Rio 
de Janeiro, ha alguns annos, que pelo caminho novo de 
Botafogo ninguem passava de carro, ou a cavallo, sem 
pagar, na ponte do Cattete, o pedagio de dous vintens no 
minimo. 

Ninguem recusava, e si algum recalcitrante 
protestava, lá surgia do posto de guarda proximo o policial 
encarregado de chamal-o á ordem. 

O SR. SILVEIRA DA MATTA: – Pagavam porque o 
governo tem bayonetas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Empregaram-se 
bayenetas naquelle tempo? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Então o aparte não 

tem valor. 
Não se tratava, Sr. presidente, de uma lei do 

Estado, mas do respeito devido a um simples contrato, 
celebrado com uma empreza particular. 

E ninguem lembrou-se de qualificar aquillo de 
violencia e oppressão, que justificasse até o 
desvairamento da desordem nas ruas! 

Naquelle tempo, todos muniam-se das suas 
moedas de cobre, muito cautelosamente, para não terem o 
incommodo de voltar do caminho novo de Botafogo, ou de 
procurar outra vereda. 

Dar-se-ha, que as mãos dos democratas de hoje 
sejam mais delicadas, que as do povo daquelle tempo, e 
repugnem tocar no cobre, por ser metal escuro? 

Si assim é, Sr. presidente, observarei que é singular 
que as gazetas, mais indignadas contra o incommodo de 
munir-se cada qual de algumas moedas de cobre, 
imponham ao povo exactamente o mesmo supplicio, 
quando as quer ler, como a mim acontece! 

Reconheça-se, portanto, a verdade: o imposto de 
transporte nem é oneroso em si, nem vexatorio o modo de 
sua percepção; e, si o é, modifiquem-n'o, que é facil. 

Acrescenta-se, que é desigual, por não guardar 
proporção com o preço das passagens, e ser o mesmo, 
tanto para as maiores, como para as menores distancias, 
tanto para os grandes, como para os pequenos carros, 
para o nobre, como para o rico. 

O argumento prevaleceria, si houvesse carros para 
a pobreza e outros para a gente abastada; si certos bairros 
fossem frenquentados só por aquella e outros por esta. 

Mas tal não ha, e todos os dias vê-se, em qualquer 
linha, em qualquer bond, e a todas as horas do dia e da 
noite, ao lado do capitalista, o operario e o criado de servir, 
pagando a mesma taxa, porque aproveitam-se ambos da 
mesma commodidade. 

Não ha, pois, desigualdade, mas perfeita igualdade.

Diz-se que a desigualdade está justamente nessa 
taxa unica, ou na falta de proporcionalidade. 

Imposto proporcianal! E qual dos nossos os é? Que 
paiz do mundo inventou-o já? 

Nenhum; porque a igualdade do imposto pela sua 
rigorosa proporcionalidade, quer com os recursos do 
contribuinte, quer com a vantagem que elle aufere, é ainda 
hoje um ideal, que ninguem realizou. 

Essa, como as outras tres regras fundamentaes, 
estabelecidas por Adam Smith para o imposto, não teve 
até o presente, em nenhuma nação civilisada, perfeita 
applicação. 

Não podendo conseguil-a em absoluto, a sciencia 
dos financeiros e estadistas contenta-se de approximar-se 
della pela multiplicidade de contribuições. 

Demais, si, porventura, a unidade da taxa é defeito 
tamanho, tão grave, que deva determinar a abolição do 
imposto, revogue-se tambem o porte do correio, que é 
igualmente um só, tanto para o pobre, como para o rico! 

A arguição de desigualdade, fundade na unidade da 
taxa, não cabe, portanto, só ao imposto do transporte, mas 
a muitos attenuar, que todavia ninguem lembrou-se de 
olhar e menos de abolir. 

Allega-se tambem, que a desigualdade está em 
recahir imposto sómente sobre as linhas ferreas urbanas 
do Rio de Janeiro. 

Mas em que outra parte do Imperio existem 
emprezas semelhantes, autorizadas pelo governo geral? 

Demais, si sómente o Rio de Janeiro paga esse 
imposto, em proveito da communhão, tambem é certo que 
só o Rio de Janeiro goza de certas vantagens e 
commodidades, a expensas de todo o paiz. 

Essas vantagens e commodidades não foram 
obtidas unicamente com o que Rio de Janeiro produz para 
os cofres publicos, representa igualmente uma parte 
daquillo com que as provincias concorrem para as 
despezas publicas. 

A illuminação esplendida de suas ruas; o magnifico 
jardim que ha dias foi franqueado ao publico; as aguas que 
em pouco tempo jorrarão por toda a parte; o novo 
matadouro e tantos outras construcções e melhoramentos 
dispensadiosos, não foram, nem serão pagos 
exclusivamente com o dinheiro fluminense; para elles 
contribuiram com o seu quintão as provincias, a quem aliás 
quasi tudo falta! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nesta parte, muito 
apoiado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – A renda da alfandega 
da côrte constitue, sem duvida, o maior cintingente da 
receita publica; mas essa renda não vem só da provincia, e 
menos da cidade do Rio de Janeiro, e sim de Minas 
Geraes, de Goyaz, do Espirito-Santo, e ainda de S. Paulo. 

Faça-se a conta daquillo com que cada uma dessas 
provincias contribue para a arrecadação total e ver-se-ha 
que a maior quota não é fornecida por esta cidade, – que 
todavia, como acontece em todos os paizes, e é mesmo 
justificavel, tem o lote do leão na partilha dos beneficios. 

Que muito é, pois, que pague o Rio de Janeiro um 
imposto especial, tão leve, tão diminuto 
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como o de transporte, si aufere tambem vantagens, 
commodidades e beneficios especiaes, na sua qualidade 
de capital do Imperio? 

Disse o nobre presidente o conselho, – que o 
imposto é incobravel e incobrado. 

Si é incobrado, ha abuso, que cumpre cohibir e 
para cuja repressão não faltam ao governo meios 
efficazes. 

Quanto a ser incobravel, é manifesto engano de S. 
Ex., e a prova é que todas as emprezas o estavam 
ultimamente arrecadando sem difficuldade, – á excepção 
de uma, que preferiu pagal-o a expensas suas, a exigil-o 
dos seus fregueses, com o que nada tinha o governo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu achei sempre 
este imposto uma cousa revoltante. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Outros não pensam 
assim. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Todo o povo do 
Rio de Janeiro, e a prova é que se levantou. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Todo o povo do Rio 
de Janeiro, não; quem se levantou não foi povo digno 
desse nome; foram alguns tarbulentos e 
desordeiros.(Apoiados.) 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Não é exacto isto. 

Nenhum homem sério oppoz resistencia ao imposto; a 
população sensata, honesta e laboriosa respeitou a lei. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Em nome da grande 

maioria da população desta côrte, protesto contra a 
asseveração do nobre senador; nenhum homem serio 
envolveu-se nas desordens! 

Os que se revoltaram e quizeram oppôr-se á 
cobrança da taxa, foram os exaltados e turbulentos, que 
julgam e julgarão mau tudo quanto se faz ou se fizer, 
emquanto não forem elles os dominadores desta 
sociedade, suppondo lá chegarem mais depressa 
desacreditando a tudo e a todos. 

Foram esses os que arrancaram trilhos, destruiram 
carros, mataram animaes, espancaram cachoeiros, e 
receberam a tropa a fundos de garrafa e livros de 
rewolver, diante da grande maioria da população pacifica 
e ordeira, que assistia indignada e esse espectaculo, 
improprio de uma cidade civilisada! 

Quem suppuzer que com essa gente está a 
opinião publica do Rio de Janeiro, não só engana-se, mas 
faz grande injustiça ao povo fluminense. Durante os 
ultimos dias de Dezembro levantou-se, é certo, grande 
celeuma contra o imposto do transporte; tratou-se de 
sublevar as massas, e os agitadores conseguiram que a 
ordem publica fosse perturbada durante dous dias. 

Mas engana-se-ha quem enxergar no imposto a 
verdadeira causa desses pronunciamentos, assim como 
quem quizer tomal-os pela manifestação da opinião 
publica. 

O imposto foi simplesmente um pretexto, como 
serviria qualquer outro, para experimentarem forças os 
promotores de desordens, que existem nesta cidade, 
como em todos os grandes centros de população; – 
elemento perigosos, que de um dia para outro hão de 
fazer nova explosão, si o governo não acautelar-se.

Mas, Sr. presidente, como ia dizendo, quando fui 
interrompido pelo nobre senador por Goyaz, o imposto ia 
sendo arrecadado muito regularmente, o povo já se tinha 
conformado com elle... 

O SR. VISCONDE DE BOM RETIRO: – Apoiado.  
O SR. AFFONSO CELSO: – ...e não era preciso, 

como suppoz S. Ex. o Sr. presidente do conselho; ter um 
policial em cada carro para arrecadal-o. 

Si essa medida nos foi necessaria no principio e 
por occasião da resistencia... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E quantos 
passageiros foram arrancados para fóra dos carros? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Devia ter sido 
arrancado algum recalcitrante, sem duvida, no principio, 
quando houve alguma resitencia. Isso, porém, não prova 
que tivesse havido um policial em cada bond, e é do que 
se trata. Nem havia policiaes que chegassem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E o cobrador 
fazendo apoiar o passageiro que não queria pagar o 
imposto? 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' outra questão; mas 
o que prova isso? O cobrador que assim procedesse 
cumpria o seu dever, e estava em seu direito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Imposto cobrado 
pelos empregados dos bonds! 

O SR. AFFONSO CELSO: – E acha V. Ex. que é 
isso irregular, ou inconveniente?! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Muito irregular. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Pois não tem razão 

alguma. Em primeiro logar a lei (o proprio codigo criminal) 
permitte que o Estado se faça substituir por particulares 
na arrecadação dos impostos; o nobre senador deve 
sabel-o. 

Quanto á conveniencia de encarregar-se a 
cobrança do imposto ás companhias, ou seus 
empregados, V. Ex. está em opposição ao que ensinam 
todos os escriptores. 

Consulte V. Ex., por exemplo, o econominista da 
moda, Leroy Beaulieu, e verá que elle, apoiando na 
experiencia de todos os paizes, sustenta, que um imposto 
de transito medico sobre passageiros, ou mercadorias, é 
uma contribuição não só justa e perfeitamente aceitavel, 
senão de facil e gratuito percepção, desde que adoptar-se 
exactamente o systema, que entre nós foi posto em 
pratica, isto é, desde que incumbirem-se de arrecadal-o 
as proprias emprezas das estradas de ferro, as quaes, em 
consequencia do regimen de publicidade a que estão 
sujeitas, offerecem todas as garantias desejaveis de 
fiscalisação. 

O imposto de transito existe em todos os paizes e 
entre nós mesmo a provincia de S. Paulo delle aufere 
grande rendimento. 

Não ha muitos dias publicaram os jornaes, que elle 
produzia alli no ultimo exercicio mais de 800:000$000. 

Porque, pois, não podia estabelecer-se no Rio de 
Janeiro? Porque dispensal-o aqui, ao passo se mantem 
nas estradas de ferro e vapores subvencionados? Como 
justificar semelhando excepção? 
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Portanto, Sr. presidente, é incontestavel que a 
suppressão deste Imposto não se justifica por nenhuma 
razão valiosa. Elle póde e deve ser mantido, como 
excellente fonte de renda, e a illustrada commissão de 
orçamento desta casa assim o reconhece. 

Sobre a 3ª questão que formutei, Sr. presidente, – 
quaes as emendas preferiveis, si as da camara, si as da 
nossa commissão de orçamento, não preciso dizer muito, 
porque do que tenho expendido conclue-se facilmente 
como penso. 

Julgo más todas as emendas, supprimindo 
impostos, quer da commissão, quer da camara; 
preferindo, porém, as primeiras, porque dos males o 
menor. 

A illustrada commissão de orçamento não 
concordou com a extincção da taxa de transporte, 
felizmente; limitando-se a propôr a sua substituição pela 
taxa de 5% sobre a renda bruta das companhias, que 
exploram as vias ferreas urbanas. 

Eu não teria duvida, Sr. presidente, em aceitar a 
substituição, si a taxa fosse mais elevada, porque 
dess'arte o imposto perderia o que tem de inconveniente, 
que é o ser directo e collocar o contribuinte em contacto 
frequente com o fisco. 

Mas os 5% que terão de pagar as emprezas desta 
côrte, si passar a idéa da commissão, reduzem pelo 
menos á metade o que o imposto de transito, só aqui, 
devia produzir. 

Ao elaborar-se a lei vigente do orçamento, o 
poducto da taxa de transporte nos bonds do Rio de 
Janeiro foi calculado em 600:000$ annuaes. 

O calculo era perfeitamente exacto, e, si 
porventura rendeu menos, no 1º semestre de sua 
arrecadação, como se vê do parecer da commissão de 
orçamento da camara dos Srs. deputados, houve abuso, 
talvez, que ao governo seria facil verificar e cohibir, 
mandando examinar a escripturação das companhias. 

E' facil demonstrar, Sr. presidente, a exactidão 
desse calculo. Segundo se vê do relatorio do Sr. ministro 
da agricultura, o movimento do passageiros em o anno 
passado foi este: 

Santa Thereza.......................................... 462.223
Villa Izabel................................................ 3.337.223
Botanical Garden's................................... 7.369.456 
S. Christovão............................................ 9.440.112 
Carris Urbanos......................................... 12.006.656
 32.615.670

 
A taxa de 20 réis, portanto, sobre cada um desses 

passageiros devia produzir 652:313$400 por anno, ou no 
semestre 326:156$700. 

Do parecer da commissão da camara, porém vê-se 
que se arrecadaram sómente 256:294$260, ou quasi 
70:000$ de menos. 

Este desfalque deve provocar reparo, porque como 
V. Ex. sabe, Sr. presidente, desde que estabeleceram-se 
as linhas de bonds nesta cidade, em todas ellas o numero 
de passageiros augmentou de mez para mez, de anno 
para anno. 
 

Ha um facto que póde expllical-o Ultimamente 
appareceram certos carros ou diligencias, que fazem uma 
certa concurrencia aos bonds, e naturalmente haviam de 
trazel-lhes alguma diminuição de passageiros. 

Convem, portanto, averigual-o, o que será facil ao 
governo, que está em seu direito mandando examinar a 
escripturação das companhias, que são anonymas, e, 
portanto, sujeitas á sua fiscalisação. 

Como se vê, o calculo do orçamento, computanto 
o producto do imposto em 600:000$ annuaes, não se 
apartou da verdade. 

Como quer que seja, porém, Sr. presidente, 
considera a simples conservação deste imposto, embora 
defeituosamente, um grande serviços prestado ao paiz. 

Os defeitos ir-se-hão corrigindo, e inicia-se assim 
uma constribuição que ha de ser tanto mais proveitosa no 
futuro, quanto estou convencido que della dependerá a 
suppressão de algumas taxas actuaes, e a reforma do 
nosso systema tributario. 

Sr. presidente, outras considerações tinha á 
adduzir, mas é tempo já de deixar a tribuna a quem 
melhor a occupe. 

Tenho-me pronunciado com toda a franqueza, e 
peço desculpa aos meus honrados amigos do gabinete, si 
proventura os desgostei. 

Não era, nem podia ser, essa a minha intenção. 
Eu não podia ficar silencioso neste debate, nem 

manifestar-me por outra fórma, sob pena de mentir ás 
minhas convicções, e repudiar actos, que pratiquei 
intimamente persuadido de que bem servia o meu paiz. 

Tenho a respeito das questões, que se prendem á 
receita geral do Imperio, opiniões arraigadas, que todos 
os dias mais se confirmam e robustecem-se. 

Póde ser que esteja em erro, mas acredito que 
ainda não é tempo de reduzir impostos, antes devemos 
conserval-os. 

O systema até agora seguido do creal-os hoje, 
para logo apoz modifical-os ou supprimil-os, apenas se 
levante qualquer reclamação, ou nos bateje alguma 
aragem de prosperidade, não póde dar bons resultados. 

Não podemos appellar constantemente para o 
credito, como até agora temos feito, não unicamente para 
emprehendermos melhoramentos, que abram novas 
fontes de receita, mas até para pagar os juros, das 
nossas dividas velhas! 

Temos até hoje gozado de um credito inabalavel, é 
certo; mas cumpre não esquecer, que o meio mais seguro 
de não perdel-o é não carecer delle, e para não 
carecermos é mister augmentar os nossos proprios 
recursos. 

Está na consciencia do todos que precisamos 
melhorar o nosso defeituosissimo systema tributario, mas 
como fazel-o si não damos aos impostos tempo bastante 
para produzirem seus effeitos e hem julgar-se da sua – 
conveniencia ou inconveniencia? 

Precisamos tambem amortizar papel-moeda, o 
peior de nossas males talvez; vai felizmente caltando em 
todos os espiritos a necessidade não só de converter a 
nossa divida fundada, para reduzir-lhe-o juro, senão do 
diminuir-lhe o ca- 
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pital; – mas como conseguil-o sem receita abundante, 
sem saldos reaes, e como obter receita abundante e 
saldos reaes, si os antigos impostos mal chegam para a 
despeza ordinaria?! 

Sr. presidente, em 1877 ouvi na camara 
temporaria ao nobre Barão de Cotegipe, então ministro da 
fazenda, algumas palavras, que me pareceram simples 
recursos de tribuna, mas cuja verdade mais tarde 
reconheci. 

S. Ex. pediu e instou pela creação de impostos 
para supprir o deficit, que apparecera no orçamento. 

A opposição liberal, de que tinha eu a honra de 
fazer, ao lado do meu particular amigo o nobre Sr. 
ministro da justiça, combatia-os, persuadida de que as 
economias que lembrava seriam sufficiente para 
preencher o desfalque, – mas protestando votal-os desde 
que se provasse serem indispensaveis. 

O nobre senador nos disse: – fazeis mal 
impugnando os impostos; si amanhã fordes governo 
haveis de vir pedil-os! 

E assim foi, Sr. presidente: – receio que o mesmo 
aconteça aos meus amigos do ministerio. Pensando 
assim, era meu dever dizel-o com franqueza e lealdade 
aos meus amigos e coreligionarios. 

Não levo a mal que procedam de outro modo; têm 
a responsabilidade do governo, nutrem convicções 
contrarias ás minhas, é seu dever seguil-as, louvavel e 
honroso que as ponham em pratica. 

Desejo até ser convencido do erro, neste 
assumpto; estimarei cordialmente que os nobres ministros 
tenham razão contra mim. 

O pezar que senti vendo um ministerio do meu 
partido obrigado a aggravar a sorte dos contribuintes, 
encontrará sobeja compensação, si eu puder applaudir 
outro ministerio liberal, que consiga allivial-os de taes 
encargos, sem compromettimento do futuro. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Fallou muito 
bem; mas vai ficar muito impopular fallando assim! 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas, para avaliar a 
reducção que resultará dos 5% propostos pela honrada 
commissão, não tomarei aquelle algarismo, e sim o da 
camara dos Srs. deputados, isto é, 512:588$320 por 
anno. 

Ora, vejamos o que darão os 5% sobre a renda 
das companhias. 

No relatorio do honrado ministro da agricultura, a 
que já me referi e que hontem examinei, não se encontra 
a renda nem da companhia de Santa Thereza, nem da 
Botanical Garden's, em o anno passado. Eu, porém, a 
estimei e vou dizer como, para que se possa rectificar 
qualquer engano. 

Na de Santa Thereza limitei-me a multiplicar o 
numero dos passageiros que por alli transitaram pelo 
preço das passagens, que é do 300 réis; na Botanical 
Garden's multipliquei-se igualmente por 200 réis, 
acrescentando no numero de passageiros, contribuintes, 
que ella dá, um decimo, em que avalio os da linha do 
Jardim Botanico que pagam 400 réis. 

Por essa fórma temos a seguinte renda: 
Santa Thereza.................................... 138:666$900
Villa Izabel.......................................... 546:595$323
S. Christovão...................................... 1.435:747$047
Carris Urbanos................................... 1.598:290$289 
Botanical Garden's 7,369.456 
passageiros + 0,1 = 736.945 
8,106.401 a 200 réis.......................... 

 
 

1.621:280$000 
Somma.............................................. 5.340:569$759

dos quaes 5% darão 267:028$485 annualmente, isto é, 
quantia quasi igual á que rendeu a taxa actual no primeiro 
semestre deste anno. 

Conseguintemente, o producto desse imposto será 
desfalcado em quasi metade do que devera render, 
mantidos os 5% propostos pela commissão. 

A companhia Botanical Garden's, que como se 
sabe pagou o imposto pelos seus passageiros, e entrou 
para os cofres, no primeiro semestre deste anno com 
59:125$600, o que equivale a 118:000$ por anno, 
segundo o mappa annexo ao parecer da commissão da 
camara, terá de pagar agora apenas 81:064$000. 

Quer isto dizer que vamos allivial-a de pagar 
37.000:000$ por anno, com que muito voluntariamente 
entrava para os cofres publicos. 

Não é razoavel isto. Convem, portanto, para que o 
producto do imposto não diminua, elevar a taxa de 5 a 
10%. 

O SR. JUNQUEIRA: – Qual! 
O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. acha muito? 
O SR. JUNQUEIRA: – Sem duvida; e nem o 

senado comprometteu-se a substituir uma taxa por outra. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Ninguem o diz; a 

questão é de saber si convem substituil-a. 
Quanto á exageração da quota de 10%, ella não 

existe. 
Algumas das concessões das linhas urbanas 

foram meramente gratuitas, sem que as respectivas 
emprezas concorressem com o menor donativo para o 
Estado; a Botanical Garden, por exemplo, que nem 
sequer construiu ainda uma estação decente. 

Demais, todas ellas acharão facilidades para 
auferir grandes lucros, porque a principal despeza dos 
serviços desta ordem, isto é, a preparação do leito para a 
estrada, – ellas não a fizeram. 

Encontraram já a estrada prompta, nivelada, 
calçada, isto é, as ruas da cidade, abertas e conservadas 
pelo governo, e que estragam com os seus trilhos. 

Ora, não será justo que contribuam com alguma 
cousa, em compensação destes favores? (Apoiados.) 

Pelo que toca ao imposto sobre terrenos não 
edificados, Sr. presidente, tambem a illustre commissão 
de orçamento não concordou com a sua abolição, 
modificando, apenas, o quantum e a base sobre que tem 
de se calculado. 

A lei de orçamento adoptou a medida de 
superficie; a nobre commissão manda observar agora a 
linear. 
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Entendo que por essa fórma o imposto não só 
dará muito menos, senão ainda justificará queixas 
fundadas contra a desigualdade. 

E é facil comprehender essa desigualdade, 
desde que a base é a linear, o metro corrente da frente 
do terreno, porque por essa fórma quem tiver 10 braças 
de frente sobre 50 de fundos, supponhamos, pagará 
muito mais do que aquelle que tiver 8 de frente e 100, 
ou 200, ou mais de fundo, quando o terreno nestas 
condições terá muito mais valor. 

(Muito bem, muito bem.) 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

eu não devia tomar parte no debate, porque, como o 
senado sabe, o meu estado de saude me tem impedido, 
ha mais de um mez, de tomar parte nas discussões. 
Estes soffrimentos perduram e por isso não entrarei no 
debate com a amplitude que elle exige. 

Pela mesma razão, sendo membro da 
commissão de orçamento, não estou assignado no 
parecer sobre a receita que actualmente se discute; 
durante este intervallo de comparecer ás sessões do 
senado, não pude tambem tomar parte nas 
conferencias da commissão e por isso não assignei o 
parecer, ao qual faço algumas restricções que vou 
explicar, as quaes faria si acaso tivesse tido parte nas 
conferencias. 

Esta questão importante de orçamento da receita 
merece, do que o que lhe posso dar. O nobre senador 
pela provincia de Minas, ex-ministro da fazenda, em 
seu discurso que attentamente o senado acabou de 
ouvir, suscitou questões que convidavam mais 
estimuladamente a uma discussão mais ampla, mas, 
como já confessei, julgo-me por agora inhabilitado a 
fazel-o. 

Sr. presidente, a camara dos deputados enviou-
nos o projecto do orçamento da receita com o art. 23 
additivo que diz: «O pagamento a credores de 
exercicios findos, será feito sómente dentro dos creditos 
votados nas differentes verbas das leis de orçamento 
dos respectivos exercicios.» 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Já passou na 
votação da despeza, approvando-se a emenda do Sr. 
ministro da fazenda; mas amanhã ha  de ter 4ª 
discussão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os additivos 
não ficam para o final? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Esse não, por 
tratar de despeza. Amanhã o nobre senador póde fallar 
sobre elle. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Bem. O art. 24 
additivo a respeito de contratos tambem foi votado? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então occupar-

me-hei com esse artigo não votado, reservando-me 
para a 4ª discussão do additivo 23. 

O additivo 24, enviado pela camara dos 
deputados, diz: «O governo não póde, sem autorização 
expressa do poder legislativo, fazer contratos por tempo 
excedente no exercicio financeiro que estiver correndo, 
nem para serviços não contemplados na lei do 
orçamento.» 

A commissão do senado propoz a supressão 
deste additivo. Nesta parte acho que a commissão não 
procedeu bem. 

Senhores, o maior inconveniente, que se tem 
observado na pratica dos nossos governos, nasce do 
arbitrio que elles têm tomado de deixar ás leis de 
orçamento futuros encargos em virtude de contratos 
feitos nos annos anteriores. Não é possivel haver 
regularidade de orçamento, quando um ministro no 
anno corrente possa fazer em contrato, que obrigue o 
Estado a uma despeza de milhares de contos, quando 
tem para o serviço, sobre o qual contrata, autorização 
para despender sómente 100:000$000. 

Como haverá governo regular sem esta 
restricção? Pois o orçamento diz que para ao obras 
publicas de um ministerio se consignam 500:000$, e 
nesse anno o ministro faz um contrato para obras 
publicas no valor de 2.000.000$000? 

O artigo additivo de camara dos deputados é 
inspirado no verdadeiro principio regular do systema 
representativo. Um ministro não póde fazer contratos 
além das forças do orçamento. 

Entretanto, senhores, o additivo recorda a 
historia dos grandes abusos que quasi todos os 
ministros têm praticado, fazendo contratos fóra das 
forças do orçamento. Um particular não póde fazer 
contratos quando vê que excede a sua renda. 
Entretanto um ministro, dispondo do dinheiro alheio, do 
dinheiro do povo, faz contratos, obrigando as gerações 
futuras a encargos excedentes até ás previsões do 
legislador. 

Ultimamente o ministro da marinha pediu um 
credito especial; eu applaudi, comquanto achasse 
demasiada a quantia; mas applaudi o expediente que 
tomou o governo de pedir um credito especial antes de 
fazer a despeza. 

O governo tinha na lei de orçamento, na parte 
relativa áquelle ministro, uma verba para material da 
armada, mas essa verba destina-se ao serviço ordinario 
e não a armamentos novos. Foi, portanto, um governo 
serio, quando, apparecendo a idéa de serem precisos 
melhoramentos no material da armada, disse: «Os 
meios ordinarios não são sufficientes, daí-me outros 
extraordinarios.» 

O acto do governo importa o reconhecimento do 
verdadeiro principio que deve regular nesta materia. 

O governo não póde contratar além das forças 
do orçamento. O que quer dizer um ministro, porque 
reconhece a conveniencia de uma construcção que 
custa 4 ou 5.000:000$, fazer um contrato, obrigando-se 
a essa despeza, quando não tem no orçamento a verba 
necessaria? A ordinaria não póde ser desviada para 
isso. 

O artigo do projecto de orçamento é uma 
preciosidade que a camara dos deputados introduziu no 
seu trabalho e que a commissão do senado sem razão 
rejeitou. 

O SR. BARÃO DE COTAGIPE: – Ainda não nos 
ouviu. Póde-se oppôr, mas não dizer que foi sem razão. 
As nossas razões podem não ser boas; mas tivemos 
razões. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vou ver as 
razões que dá a commissão, mas a meu ver são 
improcedentes. 

Diz a commissão que propõe a suppressão 
desse artigo por entender que elle coarcta a faculdade 
que deve ter o governo de fazer os contratos que 
dependerem de mais longo prazo de execução. Eis ahi 
justamente um principio falso; e o nobre senador, meu 
honrado amigo, relator da commissão, logo estranhou 
que eu notasse esse defeito sem ver a razão. A razão 
tinha eu visto no parecer. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – As razões não 
serão procedentes, mas tivemos razões. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não dar razões 
ou dar razões improcedentes, não sei que differença 
faça. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Razões se 
combatem com razões. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' o que estou 
fazendo; por ora não sahi do terreno das razões. 

A grande razão que a nobre commissão dá é que 
o artigo additivo coarcta o arbitrio do governo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Arbitrio não. 
Faculdade e arbitrio são cousas differentes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vou mostrar que 
é arbitrio. 

Ou o contrato versa sobre serviço cuja despeza 
se liquida dentro do exercicio, e este não é o caso, ou o 
contrato versa sobre uma obra que não é possivel 
conclui-se dentro do exercicio, e então qual é o 
procedimento que o governo dever ter? Segundo os 
nobre senadores, deve o governo ser autorizado a fazer 
o contrato, embora a construcção tenha de estender-se 
a muitos annos e comprehender muitos exercicio; não 
dever ter necessidade de vir pedir previamente 
autorização. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ahi não está 
isso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eis ahi o ponto 
em que discordamos. 

Si a obra estava orçada em 2.000:000$, não 
póde contratal-a sem que peça ao corpo legislativo os 
meios necessarios para fazer um contrato por maior 
quantia do que aquella que está votada. Isto entendo eu 
que é de um governo serio, e vou citar um exemplo. 

O ministerio actual, querendo agora augmentar o 
material da armada, não se contentou com os meios 
que o orçamento ordinario lhe dá para esse material: o 
que fez? Veiu pedir um credito; porque? Porque achou 
que o dinheiro que elle tem não chega para comprar 
navios novos. 

Mas é justamente o contrario disso que se tem 
feito até agora. O governo, quando mandou construir na 
Europa tres encouraçados, o Independencia e os 
infelizes Solimões e Javary ilegível outro tambem foi 
infeliz, porque mudou de bandeira, tinha na lei do 
orçamento alguma faculdade para fazer casos 
contrarios? Não tinha. 

Tinha meios? Não tinha. Pois é isto que preveniu o art. 
24. 

O governo actual, pela regra dos nobre 
senadores, podia hoje encommendar na Europa tres 
fragatas encouraçadas e comprometter-se a pagal-as 
d'aqui a 10 annos; mas não fez assim. Louvo no 
ministerio actual esse procedimento, e condemno nos 
ministerios anteriores o procedimento contrario. 

Condemnei-o sempre, porque sempre fiz 
opposição nesta casa a esses abusos das leis do 
orçamento. Ahi está presente o nobre ex-ministro da 
guerra, a quem mais de uma vez fiz opposição por 
causa de seu arbitrario contrato para a mudança do 
arsenal de guerra para o Realengo. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas, senhores, si eu não 
fiz contrato nenhum... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa é ainda 
melhor... 

O SR. JUNQUEIRA: – V. Ex. está em uma 
illusão. Mandei fazer a obra nas forças do orçamento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Que innocencia! 
O SR. JUNQUEIRA: – Peça informações. Não 

houve contrato: mandei fazer a obra 
administrativamente, devendo-se despender 60:000$ 
por anno dentro da verba – Obras militares – que era de 
900:000$000. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – 60:000$ por 
anno? 

O SR. JUNQUEIRA: – Póde informar-se; V. Ex. 
estava na supposição de que fiz contrato, mas eu 
resisti, não fiz contrato nenhum. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ah!...resistiu!... 
O SR. JUNQUEIRA: – Resisti a todas as 

pretenções. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O caso é que o 

nobre ex-ministro da guerra, discutindo-se nesta casa a 
lei de fixação de forças de terra, e fazendo eu reparos a 
respeito desse seu acto... 

O SR. JUNQUEIRA: – Era na supposição de que 
eu havia feito um contrato. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não era na 
supposição; V. Ex. lembra-se do orçamento da obra do 
Realengo? 

O SR. JUNQUEIRA: – Era de quatro mil e tantos 
contos, mas não se gastou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sei que não se 
gastou, mas estou argumentando contra a possibilidade 
de gastar-se aquillo que o governo contratou ou 
comprehendeu. O caso é que o nobre ministro 
emprehendeu uma obra de 4.000:000$, não tendo para 
isso autorização alguma. Pois a quota que o orçamento 
se deu ao ministerio da guerra para obras militares 
comprehendia proventura as obras do Realengo? Entro 
isto de modo algum nas previsões do legislador? 

O SR. JUNQUEIRA: – O Sr. Dantas está 
gostando de ver V. Ex. voltar-se para mim. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou citando 
um exemplo. 
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O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Esses 
factos interessam sempre. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A obra foi 
orçada em 4 mil e tantos contos. No primeiro anno o 
nobre senador disse que tinha gasto 60 contos, e 
gastou mais de 500. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não, senhor; gastei muito 
pouco. A minha tenção era pedir um credito 
supplementar, mas sahi do governo sem ter tido 
occasião de o fazer. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Devia tel-o 
pedido antes. S. Ex. mostrou-se até impenitente a este 
respeito, porque tendo eu aqui arguido a S. Ex. por esta 
illegalidade, a resposta foi que não se fazia toda essa 
despeza em um anno. 

O SR. JUNQUEIRA: – E o governo está no seu 
direito assim procedendo, não fazendo contrato. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não está. 
O SR. JUNQUEIRA: – Mas ainda gastando 

todos os annos dentro das forças do orçamento, póde-
se fazer uma obra em 20 annos como já se tem feito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas, Sr. 
presidente, nem mesmo esta allegação de se ter gasto 
menos é procedente, porque o governo não tem o 
direito de emprehender obras em grande escala, 
julgando-se habilitado para avaliar da necessidade da 
obra sem o concurso do corpo legislativo, quando o seu 
acto, no caso de ser desapprovado, importa a perda da 
despeza feita. Ora, supponhamos nós que o corpo 
legislativo no anno seguinte declarava que o arsenal de 
guerra não se devia mudar d'onde está para o 
Realengo. Em que ficavam as despezas que o nobre 
ex-ministro fizera no Realengo mandamento fazer 
alicerces para casinhas para operarios? 

O SR. JUNQUEIRA: – A lei não prohibia. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A lei prohibia. 

Não sei si estou no mundo da lua sustentando estas 
doutrinas, parece que sim... Mas nas leis do orçamento 
estão marcadas as quotas para as obras ordinarias de 
cada ministerio. 

O SR. JUNQUEIRA: – Sim, senhor; mas muita 
cousa fica englobada á disposição do governo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estão 
englobadas, mas o nobre ex-ministro mesmo havia de 
reconhecer que não devia empenhar o Estado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Não o empenhei. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não o 

empenhou, e no emtanto gastou muitos contos de reis 
com uma obra que teve de se perder, e obra para a 
qual não tinha autorização na lei. Onde foi o nobre ex-
ministro achar autorização para mudar arsenal de 
guerra de um proprio nacional para um logar em que 
pretendia fazer outro? 

E' para evitar isto e os encouraçados que ha este 
art. 24 no orçamento. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Acho que V. Ex. está 
hoje em caminho errado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Hei de fallar 
toda vez que vir que os ministros mandam fazer tres 
encouraçadas sem nenhuma autorização. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Em que 
circumstancia foi isto? Quando estavamos ameaçados 
de guerra. E quantos se tinham já feito sem 
autorização? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso foi durante 
a guerra. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Tambem os que 
mandei fazer foi para evitar uma guerra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para evitar uma 
phantasia de guerra. 

Senhores, eu não sei por que razão, querendo se 
adoptar as praticas dos governos civilizados, não as 
adoptamos neste assumpto. 

Pois a Inglaterra, senhores, quando quis fazer 
sua alliança contra a Russia e ir a Sebastopol, não teve 
como seu primeiro cuidado convocar o parlamento? 
Estas é que são as formulas de um governo regular; 
vem pedir meios. 

Os nobres ex-ministros quando se deixaram 
assoberbar por essas phantasias e fumaças de guerra, 
não tinham o parlamento a quem recorrer? Não quero 
agora indagar essas cousas, porque SS. EEx. Já 
entendem que estou fallando dos mortos, não me 
occupando dos vivos. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não falle dos mortos, 
parce sepullis. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhores; 
os mortos ainda estão bolindo. Eu podia, si quizesse, 
entrar nesta excavação, nessa exhumação e mostrar 
que das ordens que o nobre ex-ministro da marinha 
mandou para Inglaterra determinando a construcção 
encouraçados, foram até muitas dellas expedidas 
durante a constancia do parlamento; e creio até que 
foram expedidas mesmo algumas pelo nobre ex-
ministro da fazenda quando era ministro da marinha. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não, senhor; mas 
acho que elles fizeram muito bem; V. Ex. faria o mesmo 
si estivesse em igual condição. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Faria ainda mais. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor; 

não faria; havia de fazer o mesmo que fez o ministerio 
actual... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Agora as 
circumstancias são outras. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...vindo pedir 
credito para armamentos navaes. 

Senhores, vejo que embrenhei-me em um 
terreno cheio de desvios e de espinhos... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Eu estou chamando 
V. Ex. para o verdadeiro terreno; isto aqui do nosso 
lado é um cemiterio; occupe-se V. Ex. com os vivos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quiz trazer 
exemplos para applicação de minha doutrina; foi por 
isso que citei o facto de encommenda de encouraçados 
e da mudança do arsenal de guerra para o Realengo. 
Justamente nesses dous casos os nobre ex-ministros 
fizeram contratos de obras, ou deram ordens sobre 
obras para as quaes nada tinha concedido o 
parlamento, para as quaes nenhuma autorização fóra 
pedida, e que excediam completamente as forças dos 
orçamentos. 
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Ora, o art. 24 é exactamente para este fim: o 
governo não poderá fazer contrato por tempo excedente 
ao anno financeiro que estiver correndo, nem para serviços 
não contemplados na lei do orçamento vigente. Ora, como 
os serviços contemplados que são pedidos, entendo que a 
applicação deste principio é que póde trazer ao corpo 
legislativo a execução das verdadeiras normas do governo 
parlamentar, 

Não sei, pois, por que razão a commissão do 
senado havia de rejeitar uma disposição tão salutar como 
essa que veiu da camara dos deputados. 

Sr. presidente, alonguei-me mais do que pretendia 
por causa dos exemplos na exposição de minhas 
restricções quanto a esse additivo do orçamento. Eu ainda 
tenho de explicar-me sobre outras restricções, sobre o art. 
26 a respeito dos empregados addidos; sobre o § 3º do art. 
28 a respeito do resgate do papel-moeda. Porém como 
não só a hora está dada, mas eu já tenho esgotado muito 
as forças que me restam depois de longa enfermidade, 
paro aqui; e si ainda me permittirem as forças, em outra 
sessão farei o resto de minhas restricções. Portanto, 
termino aqui. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 30: 
Ultima discussão dos artigos additivos offerecidos e 

approvados na 3ª discussão da proposta relativa ás 
despezas do ministerio da fazenda para o exercicio de 
1881–1882. 

3ª discussão das materias para as quaes votou-se 
dispensa de intersticio. 

Continuação da 2ª discussão da proposta relativa á 
receita geral do Imperio para o exercicio de 1881–1882. 

E si houver tempo: 
Continuação da 2ª discussão da proposição relativa 

ás sociedades anonymas. 
 

97ª SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Redacção de um credito supplementar 

ao ministerio da agricultura. – Parecer das commissões de 
constituição e assembléas provinciaes sobre um projecto 
da assembléa legislativa provincial do Rio de Janeiro 
acerca do 1.º sargento Arnaldo Luiz Zigno. – Sorteio da 
deputação que de apresentar sua Magestade o Imperador 
os autographos dos decretos da assembléa geral, abrindo 
creditos extraordinario e supplementar aos ministerios do 
imperio e da agricultura, e saber o dia e hora de 
encerramento da actual sessão legislativa – Ordem do Dia. 
– Orçamento geral da despeza. Discurso dos Srs. Barão 
de Cotegipe o presidente do conselho. Emenda do Sr. 
Barão de Cotegipe. Discursos dos Srs. Silveira da Motta, 
Jaguaribe, F. Octaviano e João Alfredo. Votação. – 
Orçamento geral da receita. Discurso do Sr. presidente do 
conselho. 

A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 31 
Srs. Senadores, a saber, Visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão de Mamanguape, Barão 
de Laguna, Visconde de Abaeté, 

Jaguaribe, José Bonifacio, Diniz, Paranaguá, Visconde de 
Muritiba, Visconde de Nictheroy, Affonso Celso, Luiz 
Carlos, Junqueira, Barão de Cotegipe, Leão Velloso, 
Conde de Baependy, João Alfredo, Correia, Leitão da 
Cunha, Ribeiro da Luz, Vieira da Silva, Chichorro, Barão 
de Maroim, Paes de Mendonça, Diogo Velho, Visconde de 
Pelotas, Teixeira Junior, Saraiva e Visconde de Bom 
Retiro. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz, Silveira Lobo, Silveira 
Martins, Sinimbú, Carrão, Godoy e Visconde do Rio 
Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Barros Barreto, Lagayette, Chistiano Ottoni, Uchoa 
Cavalcanti, Dantas, Antão, Mendes de Almeida, F. 
Octaviano, Barão de Pirapama, Cunha e Figueiredo, 
Silveira da Motta, Nunes Gonçalves, Fernandes da Cunha 
e Fausto de Aguiar. 

O Sr. 1.º Secretario deu conta de um officio do 1º 
secretario da camara dos deputados, de 29 do mesmo 
mez, communicando que constou áquella camara ter sido 
sanccionada a resolução da assembléa geral, declarando 
que a resolução n. 2619 de 8 de Setembro de 1875 é 
applicavel ás pessoas que tenham direito á percepção do 
monte-pio de marinha. – Inteirado. 

Foi lida, posta em discussão e approvada a 
seguinte 

 
Redacção 

 
«A assembléa geral decreta: 
«Art. 1º E' aberto ao governo, pelo ministerio da 

agricultura, commercio e obras publicas, um credito 
supplementar de 96:000$ á consignação da rubrica 19 do 
art. 7º da lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, afim de 
occorrer, durante o exercicio de 1880–1881, no pagamento 
da subvenção devida á Amason Steam Navigation 
Company, limited, na fórma dos decretos ns. 3898 de 22 
de Junho de 1867 e 5575 de 21 de Março de 1874, pela 
navegação de vapor nos rios Madeira, Purús e Negro. 

«Art. 2º E' igualmente aberto ao governo, pelo 
ministerio da agricultura, um credito supplementar de 
25:000$ á consignação da rubrica 11 do referido artigo de 
lei, para occorrer ao custeio o material de mais 200 
combustores de illuminação. 

«Art. 3º O governo poderá, em falta de receita 
ordinaria, fazer as necessarias operações de credito para 
occorrer ás despezas aqui autorizadas. 

«Art. 4º A presente lei fará parte da do orçamento 
do referido exercicio de 1880–1881. 

«Art. 5º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. – Bom Retiro. – Fauto de Aguiar. – F. 
Octaviano.» 

 



Sessão em 30 de Setembro                                                               489
 

O Sr. 3º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER 
 

«As commissões reunidas de constituição e 
assembléas provinciaes examinaram a proposição da 
camara dos Srs. deputados, que declara no caso de ser 
sanccionado o projecto da assembléa legislativa 
provincial do Rio de Janeiro autorizando o 
melhoramento de reforma do 1º sargento do corpo 
policial da mesma provincia Arnaldo Luiz Zigno e que 
deixou de ser sanccionado pela presidencia.» 

«Comquanto tenha sido objecto de duvida a 
competencia das assembléas provinciaes para legislar 
sobre aposentações, jubilações e reformas, comtudo só 
por meio de interpretação nos termos do art. 25 do Acto 
Addicional póde ella ser resolvida pelo que as leis 
provinciaes sobre aposentadorias e reformas tenham 
sido executadas e continuem a ser.» 

«E assim, as commissões são de parecer que 
seja approvada a dita proposição para o fim de ser 
sanccionado o projecto da assembléa provincial do Rio 
de Janeiro que autoriza o melhoramento de reforma do 
sargento do corpo policial daquella provincia Arnaldo 
Luiz Zigno.» 

«Paço do senado, 29 de Setembro de 1880. – L. 
A. Vieira da Silva. – C. de Baependy. – Barão de 
Cotegipe. – J. Bonifacio. – Uchôa Cavalcanti.» 

Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

O Sr. Presidente declarou que ia officiar-se ao 
governo pelo ministerio do imperio, afim de saber-se o 
dia, hora e logar em que Sua Magestade o Imperador 
se dignará de receber uma deputação do senado, que 
tem de apresentar ao mesmo Augusto Senhor os 
autographos dos decretos da assembléa geral que 
abrem creditos extraordinarios e supplementares aos 
ministerios do imperio e da agricultura, commercio e 
obras publicas; e outrosim de pedir a designação do 
dia, hora e logar do encerramento da presente sessão 
legislativa. 

Em seguida foram nomeados para a dita 
deputação os Srs. Fausto de Aguiar, José Bonifacio, 
Barão de Maroim, F. Octaviano, Leão Velloso, Carrão e 
Silveira Martins. 
 

ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO GERAL DA DESPEZA 
 

Entraram conjunctamente em ultima discussão 
os artigos additivos offerecidos e approvados na 3ª 
discussão da proposta relativa ás despezas do 
ministerio da fazenda para o exercicio de 1881 – 1882. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ha duas 
emendas abrindo credito para a construcção de um 
edificio, em que funccione a faculdade de medicina da 
côrte. 

Em uma marca-se no orçamento vigente a 
quantia de 50:000$ e em outra a de 200:000$ no 
exercicio corrente, e mais outros 200:000$ 

 

no exercicio de 1881 a 1882. Não vejo nestas emendas 
a nota de qual foi a approvada. 

O SR. PRESIDENTE: – Foram ambas 
approvadas; a segunda é sub-emenda da primeira. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu 
consideraria antes a primeira sub-emenda da segunda. 
Portanto o que se venceu a respeito do quantum é esta 
sub-emenda dos 200:000$000. 

A commissão havia proposto, nos additivos á 
receita, que o governo fosse autorizado a mandar 
levantar a planta e proceder ao orçamento do edificio, 
destinado á escola de medicina. Era isto o que me 
parece mais regular e o que se acha estabelecido em 
lei. 

Si obras de importancia têm sido executadas 
pelo governo, é sempre dentro da verba que o 
orçamento lhe marcou. Mas, quando o corpo legislativo 
toma a si decretar uma obra, é preciso sempre que 
proceda ao levantamento da planta e ao orçamento 
para se poder calcular o quantum e votar-se para o 
exercicio a competente verba. Aqui, porém, 
transformou-se esse methodo, que aliás me parece ser 
o mais conveniente, maxime quando se trata de acabar 
com todos estes abusos. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O exercicio de 

1880 – 1881 está já adiantado. Não sei que applicação 
terão esses 200:000$ que a emenda marca desde já 
para levar-se a effeito a obra. Além disso, é mister que 
se levante a planta, proceda-se ao orçamento da obra, 
procure-se o local, etc., e tudo isto leva tempo. 

O SR. BARROS BARRETO: – Sobretudo si 
houver desapropriação. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – De certo. 
Assim, me parece que a quantia designada para o 
exercicio corrente é superior ao que se póde 
despender. 

A emenda do nobre ministro da fazenda, que é 
reproducção do artigo vindo da camara dos deputados, 
marca 50:000$ no exercicio corrente para a obra em 
questão. Parecia-me que eram sufficientes. Mas, como 
ao governo compete fazer as economias e elle é nisso 
o mais interessado, aventuro esta considerações sem 
oppor-me a que passe a emenda em sua totalidade, 
attenta a maioria já pronunciada no senado não só em 
uma votação, como até em uma proclamação. 

A outra emenda restabelece a da camara dos 
deputados relativa ao modo por que deverão ser pagas 
as dividas de exercicios findos. Creio que ha um qui pro 
quo nesta divergencia, que apparece entre a 
commissão, que propoz a suppressão do artigo e o 
nobre ministro que a restabelece. 

A commissão está de accôrdo com S. Ex. em 
que as dividas de exercicios findos não podem ser 
pagas senão quando provenham de serviços 
autorizados por lei... 

O SR. ANTÃO: – E executados mesmo dentro 
do exercicio. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...executado 
dentro do exercicio. Desde que os exercicios se acham 
liquidados, não ha outro meio de satisfazer os credores 
senão por essa verba. Emquanto não é 
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o exercicio liquidado, ha o recurso da abertura dos creditos 
supplementares para supprir a deficiencia das verbas 
respectivas. 

Mas não é deste ponto que tratamos e sim das 
dividas, cujo processo é liquidado depois que o exercicio 
se acha encerrado. 

Diz a emenda que estas dividas não serão pagas, si 
não houver verba correspondente no orçamento 
respectivo. Traduzo o pensamento da emenda, porque sua 
redacção está um pouco obscura. 

Ora, é justamente isto que está em execução. Esta 
materia de creditos para dividas de exercicios findos tem 
tido differentes phases e differentes methodos de 
liquidação e pagamento. 

Outr'ora, as dividas de exercicios findos não eram 
pagas senão depois que se solicitava o respectivo credito 
da assembléa geral; mas d'ahi nasciam graves 
inconvenientes e injustiças flagrantes. Por exemplo, os 
empregados publicos que, por quaesquer circumstancias, 
ou por falta de fundos nas respectivas thesourarias ou 
porque não acudissem a solicitar o pagamento de seus 
ordenados e vencimentos, não podiam recebel-os senão 
depois que o corpo legislativo votava os precisos fundos. 
Dava isto logar á muita demora com grande prejuizo das 
partes. 

Veiu a lei de 11 de Setembro de 1852 que, no art. 
11, determinou que as dividas de exercicios findos 
poderiam ser pagas pelo governo, independentemente da 
solicitação de credito, exceptuando dous casos: o de não 
ser o serviço autorizado por lei e o de não se acharem os 
fundos decretados. 

Esta autorização lata, que se conferia ao governo, 
prestou-se, como acredito, ao abuso de ser considerado 
dividas de exercicios findos o que realmente não era, 
mandando-se pagar por arbitrio do governo, que para isso 
abria credito, competentemente autorizado. 

Determinou-se, pois, para evitar esse abuso, que 
annualmente na lei do orçamento fosse consignado um 
credito para pagamento destas dividas, e é o que subsiste 
actualmente. 

O governo faz um calculo pelas dividas liquidadas 
no thesouro, e pelas que suppõe poderem ainda sel-o por 
serviços designados no orçamento, e solicita o credito do 
corpo legislativo. Quando este credito se esgota, solicita 
novo, do que ha exemplo em muitas leis do orçamento, 
augmentando credito do exercicio anterior, com mais certa 
somma afim de fazer face a estas dividas, que não foram 
attendidas por falta de consignação. 

Ora, isto me parece que é o regular; mas surge um 
outro abuso para prevenir o qual vem o artigo, assignado 
pelo nobre ministro... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Apenas o transferi para a fazenda como negocio da 
despeza. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Adoptou o artigo. 
Em que consistem esses abusos? Em mandar o governo 
pagar pela verba de – Exercicios findos – serviços para os 
quaes não estão consignados fundos, na respectiva lei do 
orçamento. 

Para isto não ha necessidade de remedio: o 
remedio está na moralidade do governo, na execução fiel 
da lei. Si formos legislar para 

 

evitar todos esses abusos cuja cessação é muito facil 
(basta querer o ministro), consumiremos o tempo todo 
fazendo leis casuisticas. (Apoiados.) 

Eu sei e talvez não esteja mesmo isento deste 
peccado, que pela verba de – Exercicios findos – se tem 
mandado satisfazer despezas para as quaes se deveria 
pedir credito supplementar ou extraordinario. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Abuso que se quer evitar. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Bem; mas já está 

isso determinado em lei. 
Embora taes serviços fossem reconhecidos, não 

deviam ser pagos pela verba – Exercicios findos. 
O remedio, que me parece mais prompto e 

adequado, é que o nobre ministro expeça instrucções ao 
thesouro, declarando qual o sentido das leis neste 
assumpto, e determinando que o thesouro não satisfaça 
semelhantes dividas, desde que não estejam os serviços 
autorizados pela lei do orçamento, e para elles 
consignados os precisos fundos na mesma lei. 

Para que, pois, uma lei agora? O ministro da 
fazenda, pela nossa legislação, é exclusivamente 
responsavel pelos pagamentos que mandar fazer 
individualmente, e, portanto, em suas mãos está evitar que 
se reproduzam esses abusos. 

Entendo que a emenda é desnecessaria, podendo 
o nobre ministro considerar mais detidamente este 
assumpto, em ordem a adoptar S. Ex. as providencias 
precisas para que não se repitam esses factos, que dão 
logar a prescripções especiaes, que, na minha opinião, são 
completamente inuteis. 

E' o que tinha a dizer a respeito das duas emendas. 
Em todo o caso, si passarem as emendas do nobre 
ministro, parece-me que a sua redacção dever ser 
melhorada, porque a fórma em que ella está, póde trazer 
muitas duvidas e privar aquelles que têm direito a 
pagamentos por exercicios findos, da satisfação desse 
pagamento, fazendo-os esperar até que se peçam creditos 
extraordinarios ou supplementares. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 
nobre senador considera superfluo o artigo additivo, que 
veiu da camara dos deputados, porque o ministro não 
póde gastar além dos creditos votados. Seguramente; o 
ministro não deve despender um seitil além dos creditos. 

Mas, têm havido abusos, tem-se gasto além dos 
creditos votados, tem-se entendido que a largueza da 
verba – Exercicios findos – deve prestar-se ao pagamento 
de todas as dividas comprehendidas nesses exercicios, 
emquanto esta verba não fôr extincta. 

Eu não preciso da disposição de que se trata. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

...porque estou disposto a não mandar pagar por 
exercicios findos o que não estiver expressamente dotado 
no orçamento com os respectivos fundos. 

Mas, pergunto: serão todos da minha opinião? E, 
quando sejam, terão todo o cuidado de verificar bem si o 
credito foi esgotado? Entre- 
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tanto este artigo ajuda o ministro, e é uma regra... 

O SR. F. OCTAVIANO: – Desperta. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

...que o thesouro tem de seguir invariavelmente, mesmo 
contra a vontade do proprio ministro da fazenda. 

Parece-me, pois, que não tem razão o nobre 
senador em impugnar o additivo. Julgo que a redacção é 
com effeito deficiente; não comprehende, por exemplo, o 
caso da abertura de um credito supplementar, que está na 
lei, que o ministro póde abrir, autorizando o pagamento de 
exercicios findos, de quantia superior ao credito 
anteriormente fixado. 

Por isso concordo que o artigo volte á commissão 
para estudar... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mais tarde. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – ...e 

redigil-o definitivamente. Repito que por mim não preciso 
delle. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Estamos de 
accôrdo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Ainda ha poucos dias foi, segundo os estylos, um aviso 
para o thesouro pagar despezas feitas com esse bello 
jardim que ahi temos, na importancia de 37:000$. Mandei 
verificar qual o estado da verba respectiva, e, 
reconhecendo que estava esgotada, escrevi ao meu 
collega do imperio para que pedisse credito especial para 
os 37:000$, cujo pagamento solicitava. Era uma quantia 
minima, porém... 

O SR. F. OCTAVIANO: – O principio superior a 
tudo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – ...já 
se vê que eu proprio iniciei praticamente o systema 
adoptado pela camara dos deputados, sem duvida digno 
de louvor. 

Aceito, portanto, a emenda, não porque precise 
della, mas como homenagem á commissão de orçamento 
da camara e ao seu illustrado relator que, aliás, procurou 
até coarctar a minha liberdade de obrar, no que, 
reconheço, estava no seu direito. 

Sr. presidente, devo ainda uma explicação ao nobre 
senador o relator da commissão, quanto ao credito de 
200:000$, para o novo edificio da escola de medicina. 

Esta questão foi tratada ha mais de dous mezes, e 
não cedemos tanto á pressão das conferencias da Gloria, 
como á nossa propria convicção. 

O ministerio ha muito tempo entendeu... 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Ellas 

tambem, as conferencias serviram muito e encontraram 
nossa boa vontade. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
...que o ensino pratico não podia ser feito com vantagem 
no edificio, em que actualmente está a escola de medicina; 
e tendo sido procurado pelo mais esforçado lidador nas 
conferencias que se abriram na escola da Gloria, eu lhe 
disse francamente que havia de ver si era tempo de na 
camara dos Srs. deputados votar-se uma 

 

verba maior, para ser attendida essa necessidade, que 
julgavamos urgente... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – ...e 

acrescentei que, na organização do orçamento, teria 
contemplado, com muito gosto, verba maior para ser 
satisfeita essa necessidade. 

Effectivamente tratámos disto e consignámos para 
as escolas superiores o mesmo principio, que tinhamos 
consignado para as escolas de ensino primario, isto é, que 
o governo fosse autorizado a contrahir um emprestimo 
para a escola de medicina, gastando com a amortização e 
juros, 40, 60 ou 80 contos. 

Tratando-se dessa emenda, um illustre deputado 
por Minas, a quem prestamos a maior consideração, 
reflexionou que não estavamos em estado de tomar 
dinheiro a particulares para satisfazer uma necessidade de 
alta monta, e então, concordou-se que se concedesse um 
credito de 400:000$ para taes obras. 

Mas, não sei porque, deu-se um qui pro quo, e 
appareceu no orçamento a antiga emenda. Sem embargo, 
resignei-me ao qui pro quo ou erro, e não tomei a iniciativa 
de reproduzir a emenda da camara dos Srs. deputados 
neste recinto, porque já contava com a severidade do 
nobre relator da commissão de fazenda, e com o seu 
desejo de não desequilibrar o orçamento, muito 
principalmente querendo ainda reduzir impostos. Não o fiz 
portanto; mas, tendo-se o senado manifestado por grande 
maioria, eu não tive mais que applaudir,que adoptasse elle 
a nossa idéa primitiva. 

Dadas estas explicações, aguardo a discussão da 
receita para prestar outras. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 
 

EMENDA SUPPRESSIVA 
 

«Que a emenda sobre exercicios findos do Sr. 
senador Saraiva seja separada do orçamento e remettida á  
commissão de orçamento para reconsiderar a materia. – B. 
de Cotegipe.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
sinto muito continuar a deplorar a falta de minhas forças, 
para combater estes artigos additivos, que se acham em 
quarta discussão. Para mim têm elles grande importancia, 
porque encerram a doutrina radical dos partidos politicos 
no Brazil. Neste terreno é que quero que os descrentes da 
politica brazileira achem os pontos de distincção desses 
partidos. E' neste ponto, neste ponto pratico, e não no 
palanfrorio, no liberalismo de boca, e no conservatorismo. 
E' nas questões praticas, é nas questões do orçamento; 
são essas, que nos relembram o passado de nossa vida 
politica, que nos habilitam a julgar quaes os homens que 
querem melhorar a situação dos negocios publicos, ou os 
que querem continuar a vida errada que este paiz leva ha 
40 annos, de degeneração successiva do systema 
representativo, que essencialmente consiste no 
esquecimento de todas as leis que regulam a receita e a 
despeza publica. 

Portanto, razão tenho para deplorar a falta de 
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forças, que sinto mesmo ao começar este meu esforço, 
porque é um gigante esse que precisava de adversario 
mais forte do que eu estou. 

O gigante é o espirito antigo, que está ainda 
reagindo contra a tentativa de instaurar o regimen novo; 
regimen que o ministerio actual tem demonstrado 
pretender inaugurar; procedimento ou proposito que 
aliás pareceu estranho aos actuaes adversarios 
politicos, que estão mais realistas que o rei! 

Estão estranhando como é que da boca de 
ministros sahem essas idéas anarchicas de 
administrações que acabam com todo o arbitrio, com 
toda a faculdade, que os governos tinham assumido até 
então, de apreciar todas as necessidades publicas, 
deixando para a camara unicamente o retalho dos 
creditos supplementares. 

Estão estranhando! E entretanto, senhores, eu 
que nunca elogiei os governos, eu que olho os mortos 
com o respeito mesmo que merecem os cadaveres, não 
pude deixar hontem, quando tomei parte na discussão 
de um destes additivos, de louvar o nobre presidente do 
conselho, por ter adoptado na camara temporaria, á 
qual esta iniciativa compete e que deve ser respeitada 
no senado, por ter S. Ex. naquella camara aceitado um 
principio vital, essencial para que possa haver regimen 
orçamentario, que será impossivel no Brazil emquanto 
os governos puderem mandar pagar por mero arbitrio, 
por passados exercicios findos indefinidamente, contas, 
dividas que julguem que estão no caso de ser pagas, 
independentemente de pedir nenhum credito. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi por isto, Sr. 

presidente, que me lembrei hontem dos mortos e não 
tive remedio senão responder ao honrado senador pela 
provincia se Minas, que pedia piedade para os mortos e 
vigilancia para os vivos – que eu quando discutia estas 
materias não tinha em vista já fazer censuras, porque a 
ministros decahidos não se faz censuras. Apreciei 
factos de administração, como se aprecia factos 
historicos. 

O que quiz foi justamente provar que havia 
necessidade de restringir o direito do governo em 
celebrar contratos além do exercicio para que estava 
autorizado. E foi na justificação disso que me lembrei 
dos encouraçados do nobre senador por Minas, e do 
Realengo do arsenal de guerra do nobre senador pela 
Bahia, como podia lembrar-me mesmo de muitas 
cousas mais proximas. 

Eu tinha em vista sómente exemplificar, não 
fazer censuras, porque, repito, a ministros decahidos a 
censura já não serve, o que serve é o acto para o 
legislador – como elemento historico. E como elemento 
historico foi que eu fiz aquellas citações. 

Por isso, Sr. presidente, contra o meu uso, 
hontem dirigi palavras de confirmação, de louvor do 
acto do nobre presidente do conselho, que acho que lhe 
faz muita honra. 

Uma vez, porém, que S. Ex. na camara tinha, de 
accôrdo com a respectiva commissão de orçamento, 
aceitado uma restricção que era imposta sem duvida 
nenhuma á marcha do governo, e a tinha aceitado 
conscienciosamente, 

 

devia aqui defendel-a palmo a palmo, e não ceder 
sequer para novo exame. Estava este feito o mais que é 
possivel. O governo não deve pagar divida de exercicio 
findo, além do exercicio corrente. 

Si autorizais o governo a conhecer e pagar 
dividas a seu arbitrio, por conta de qualquer outro 
exercicio, meditai nas consequencias. Todos nós 
sabemos como se processam estas contas no thesouro 
publico; eu o sei; desde que não ha fundos para um 
pagamento, si o thesouro presta-se a processar uma 
divida para pagamento por exercicios findos, o thesouro 
é quem conduz o ministro pela mão para fazer o 
pagamento. 

No proprio pagamento de dividas de exercicios 
findos para obras como a desse monumento do campo 
da Acclamação, si a divida foi ao thesouro, 
competentemente processada, subiu á presença do 
ministro já com as bases necessarias para que 
ordenasse o pagamento; mas eu aposto que o nobre 
ministro da fazenda actual não fez o que têm feito quasi 
todos os ministros passados, aos quaes, aliás, sendo 
de justiça crer que procederam a exame, a indagações, 
que ouviram o conselho de estado, que é um optimo 
chapéo de sol para certos casos... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Reparte a 
responsabilidade. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não estou 
condemnando os pagamentos que o governo mandou 
fazer por injustos ou como resultado de protecção 
individual. Estou contestando a sua legalidade ou 
conveniencia. Mas, todos os governos têm feito taes 
pagamentos. 

A guerra do Paraguay, que acabou em 1868... 
O SR. AFFONSO CELSO: – Em 1870 morreu o 

Lopez. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Bem: terminou a 

guerra em 1870; mas ha muita gente que como eu julga 
que a guerra já tinha acabado antes de ter Lopez 
morrido. 

Tendo, porém, acabado a guerra em 1870, 
quantos pagamentos, quantas reclamações de divida se 
pagaram por conta de exercicios findos, reclamações 
de serviços prestados até durante a guerra? 

Todo mundo sabe que se pagaram reclamações 
de fornecedores do exercito de quantias avultadas, por 
conta de exercicios findos muitos annos antes. 

E' justamente para evitar isto que o additivo é 
precioso; porque ainda mesmo não se contestando a 
justiça da divida, o ministro devia parar ante a 
responsabilidade de mandar pagar; devia pedir credito. 

Ao menos o pedido de credito quer dizer que o 
governo reconhece que o corpo legislativo é tambem 
juiz competente para conhecer da divida, porque o 
corpo legislativo, que dá os fundos, deve ser ouvido a 
respeito da applicação delles. 

O que quer dizer, senhores, pagamento de 
exercicios findos além do exercicio corrente? O governo 
reparte com o parlamento a responsabilidade, não quer 
fazer a cousa só por si. E' 
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isto o que eu quero sómente; porque da maneira pela qual 
as cousas se estão fazendo, parece que não é possivel (e 
esta é minha questão) haver governo parlamentar no 
Brazil. 

Os contratadores das obras dirigem-se ao governo. 
Quando este lhes diz: não tenho verba no orçamento – ou 
– a verba do orçamento exhauriu-se –, elles acodem muito 
ligeiramente: – não lhe dê cuidado; não temos medo de 
que o Estado não pague. O governo póde mandar pagar 
por exercicios findos... 

Já vê o senado que si não passar esta restricção 
muito particularmente lembrada pela camara dos 
deputados e apoiada pelo governo actual, continuaremos 
na vida velha e errada, que é necessario emendar. 

Perguntarei: qual a difficuldade em se adoptar este 
expediente? A difficuldade que ha é que o ministro que tem 
de ordenar a despeza por conta de exercicios findos, 
reconhecendo que não tem verba no orçamento diga: – 
vou pedir credito. O pedido de credito é a condição de 
fiscalisação, que tem o parlamento para saber si deve ou 
não consentir na despeza. De outra sorte a despeza se 
fará á custa de verbas do orçamento que assim ficam 
prejudicadas. 

Isto se póde demonstrar; porque o thesouro não faz 
milagres; quando tira de uma verba quota que se exhaure, 
ou o serviço a que essa verba era destinada é prejudicado, 
ou o ministro tem de abrir outro credito para fazer face á 
despeza. Desde que o governo desvia da applicação 
actual a quota de 400 ou 600:000$ para pagar dividas de 
exercicios findos a um contratador, o que fica sendo o 
orçamento? 

Portanto, senhores, é preciso chegarmos a este 
ponto. O nobre presidente do conselho diz que quer 
melhorar o regimen orçamentario, e disto tem dado provas. 
Mas é necessario que entese a corda do arco, senão ha 
muito quem sinta essa reforma. Para mim é questão de 
doutrina melhorar o systema do orçamento. Deixando-se 
ao governo o arbitrio de mandar pagar dividas atrazadas 
por exercicios findos atrazados impossibilita-se toda a 
fiscalização do parlamento. 

Si houver quem possa demonstrar que, apezar 
desses vicios do systema, o parlamento, póde fiscalizar, 
crit mihi magnus Apollo. 

Mas eu duvido; e portanto continúo a votar pelo 
restabelecimento do additivo, que passou em 3ª discussão 
da despeza, restringindo o direito do governo para pagar 
dividas de exercicios findos, fóra do exercicio corrente. 

Agora appareceu uma idéa, que agradou ao 
illustrado relator da commissão de orçamento, meu caro 
amigo, senador pela Bahia. 

Agradou-lhe a idéa de ir esse artigo novamente á 
commissão para combinar uma omissão ou deficiencia que 
tinha o artigo que passou em relação á possibilidade de 
pedido de credito para essas despezas. Não duvido que 
seja conveniente fazer algum estudo a respeito do 
complemento desse artigo quanto aos creditos, que o 
governo deve abrir no caso de ter de fazer os pagamentos 
fóra do exercicio corrente por conta de exercicios 
passados. Uma vez que o nobre relator da commissão 
apresentou um requerimento, de accôrdo com o nobre 
presidente do conselho, devo esperar essa combinação, 
na qual hei de 

 

ter parte como membro da commissão de orçamento e me 
aguardo para a esse respeito emittir minha opinião. 

Agora, Sr. presidente, que estão em discussão os 
taes artigos additivos approvados em 3ª, entre os quaes 
acha-se uma emenda então offerecida pelo nobre 
presidente do conselho e uma sub–emenda ou 
additamento apresentado pelo nobre senador pela 
provincia do Piauhy a respeito da construcção de um 
edificio para a escola de medicina da côrte, não posso 
deixar de externar minha opinião a este respeito contra as 
emendas. 

Sei que fallar-se hoje contra emendas, que dão 
dinheiro para se fazer um palacio destinado á escola de 
medicina da côrte, é um peccado. 

A escola da Gloria tomou a si a iniciativa dessas 
grandes idéas. Ultimamente nas conferencias alli, sempre 
em presença se Sua Magestade o Imperador, tem-se feito 
para esse fim uma propaganda, que attinge a proporções 
muito avultadas, porque já não se trata só da faculdade de 
medicina, trata-se de uma universidade! 

Por minha parte, não quero mais essa ultima 
consagração do absolutismo no Brazil, não quero esse 
ultimo desdem pelos interesses das provincias; não quero 
que se obrigue o pobre cidadão brazileiro, que mora no 
interior deste vasto paiz, a só achar a luz do sol na côrte 
do Imperio. A luz da instrucção, da sciencia, só aqui á 
sombra do... á sombra do sol é que se póde achar!! 

Ha muitos annos, despontou aqui essa idéa de 
universidade. Eu era ainda lente da faculdade de direito de 
S. Paulo e podia passar-me pela cabeça, como ha de ter 
passado pela cabeça de muitos desses enthusiastas de 
universidade, a vantagem de vir a ser lente aqui na côrte; 
mas, desde esse tempo, Sr. presidente, que me opponho a 
semelhante idéa, porque é o ultimo ensaio da unificação, 
de centralisação de todos os poderes, até do poder da 
razão, que é a sciencia! 

Mas, agora não se trata disso que veiu 
incidentemente, para se tratar da propaganda da escola da 
Gloria para esses grandes melhoramentos imperiaes; 
trata-se da emenda concedendo 200:000$ no exercicio 
que já começou de 1880 – 81 e outros 200:000$ no 
exercicio de1881 – 82, para a construcção de um edificio 
destinado á faculdade de medicina da côrte. 

Senhores, reconheço com os nobres senadores que 
essa faculdade não tem accomodações sufficientes; mas, 
o nobre autor da emenda não sabe que todas as nossas 
escolas superiores sentem a mesma necessidade? 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR.SILVEIRA DA MOTTA: – A faculdade de 

direito de S. Paulo está ainda no velho convento de S. 
Francisco, em parte incendiado ha pouco. No velho 
convento de S. Francisco que nem calado está por falta de 
meios! Entretanto não se pede nada para as faculdades de 
direito, que têm tanta necessidade ou mais do que a 
faculdade de medicina da côrte. 

Vejo e reconheço que essa faculdade de medicina 
carece de certa largueza para suas aulas praticas, que o 
edifficio antigo da misericordia 
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não se presta a isso; mas, senhores, a necessidade é 
commum. 

Si passar a autorização dada para escola de 
medicina da côrte, vou propôr tambem para as escolas 
de direito... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Para a de S. 
Paulo, que necessita tanto em razão do incendio que 
houve. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa está ainda 
no velho convento de S. Francisco! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E hoje que o 
incendio tanto a estragou! 

O SR. JAGUARIBE: – A faculdade de direito de 
Pernambuco funcciona em uma casa particular. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' verdade. No 
mesmo caso está a faculdade de medicina da Bahia. 
Entretanto concedem-se fundos só aqui para a escola 
de medicina do Rio de Janeiro, porque esta, mais feliz, 
fez propaganda na escola da Gloria! 

O SR. CORREIA: – Não foi porque fez 
propaganda, é porque é uma necessidade. 

A escola de medicina acha-se tambem em uma 
casa alugada e muito mal accommodada: vá V. Ex. á 
escola de medicina e verá. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já tenho ido. 
O SR. CORREIA: – Ella paga 10:000$, de 

aluguel pelo local em que se acha. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhores; 

não é peior do que os outros edificios em que estão as 
de medicina e de direito nas provincias. Já reconheci a 
necessidade de um edificio melhor; por este lado não 
divirjo do nobre senador. 

O SR. CORREIA: – Não se póde fazer tudo de 
uma vez. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor; 
mas ha muitas necessidades iguaes a que não se 
satisfaz por falta de meios. Não se vai agora 
desequilibrar um orçamento e um orçamento já vigente, 
como este de 1881, para oneral-o com 200:000$ em 
uma autorização. Este orçamento já começou a vigorar 
e entretanto desfalca-se com 200:000$. E como? Pois 
si este orçamento já está votado, si as despezas estão 
se fazendo em virtude delle, como é que se autoriza 
uma despeza nova, sem crear um meio novo de se 
fazer a despeza? Na emenda não se indica o meio de 
ser fazer a despeza e entretanto a lei do orçamento 
está em vigor! Si fosse a autorização para 1881 a 1882, 
bem; mas de 1880 a 1881, quando a receita e a 
despeza já estão calculadas e a emenda não dá meios 
para fazer a despeza, o que quer dizer uma tal 
autorização? Será para abrir um credito? 

Senhores, isto só tem uma explicação e é que o 
nobre senador, autor da emenda additiva, tendo em 
vista a emenda primitiva do nobre presidente do 
conselho, concedendo autorização para contratar a 
construcção do edificio, despendendo 50:000$ no anno 
corrente... 

O SR PARANAGUÁ: – Reconheceu-se a 
insufficiencia da verba. 

 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não duvido que 
se reconhecesse que 50:000$ não eram sufficientes 
para se fazer a construcção... 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...mas podia-se 

tambem reconhecer que não havia necessidade de 
gastar-se em um anno mais 50:000$ com obras. 

O additivo do nobre presidente do conselho teve 
por fim autorizar o governo para construcção de uma 
obra que exige quantia maior de 50:000$, mas 
comtanto que não fosse, dentro de um anno, excedida 
esta somma. Acho que era isto mais razoavel do que 
dar 400:000$ seguidamente em dous exercicios, o que 
é uma injustiça revoltante que se faz, principalmente á 
faculdade de direito de S. Paulo, onde tambem urge 
effectuar melhoramentos... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...quando 

entretando não tem meios, nem se quer para mandar 
caiar a frente do edificio! 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Onde ainda 
estão bem patentes os estragos de um incendio, além 
dos vestigios de um disturbio de estudantes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A commissão de 
orçamento, senhores, restringiu os pedidos da camara 
dos deputados, para construcção de edificios 
destinados ás escolas publicas elementares e de 
ensino secundario; e no emtanto se vai dar para a 
construcção de um edificio destinado á escola de 
medicina nada menos de 400:000$, deixando-se de 
attender á necessidade da construcção de escolas 
publicas para o povo! 

Senhores, está se tratando de erigir uma 
universidade e naturalmente a cousa vai avante... 

A universidade exige um edificio com as 
necessarias proporções e adaptado ao fim especial de 
um grande estabelecimento de instrucção superior: 
assim, não vejo como se quer agora proceder á 
construcção de um outro edificio para a escola de 
medicina, a qual para o futuro tem de fazer parte da 
universidade! 

O SR. F. OCTAVIANO: – E' subordinado a esse 
plano que se projecta o edificio para a escola de 
medicina. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha tambem um 
artigo additivo, Sr. presidente, autorizando a 
construcção de um ramal na estrada de ferro de 
Baturité... 

O SR. JAGUARIBE: – Quando o prolongamento 
seria cousa muito util. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – O ramal não é menos 
util. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...mas eu 
abstenho-me de discutir este artigo additivo, não só 
porque estou muito fatigado, como tambem porque 
conto que o nobre senador pelo Ceará ha de fazer o 
seu nobre officio como tem feito sempre. 

Tenho concluido. (Muito bem.) 
O SR. JAGUARIBE: – Sr. presidente, o senado 

deve recordar-se de que, por occasião da discussão do 
orçamento do Imperio, cabendo-me 
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a honra de occupar esta tribuna, declarei que o governo 
tinha objectos muito mais importantes do que os 
politicos a que devesse prestar particular attenção, e 
entre esses enumerei a necessidade de concertar 
nossas finanças. Então o nobre presidente do conselho 
fez-me a honra de, em repetidos apartes, pedir que eu 
declarasse quaes eram as despezas inuteis que davam 
logar a não serem concertadas as finanças. 

Declarei nessa occasião que não podia acceder 
ao convite de S. Ex., porque o meu fim era outro, 
parecendo-me mesmo – que a insistencia do nobre 
presidente do conselho, chamando-me para então 
discutir finanças, era um recurso estrategico para 
arredar-me do caminho que eu ia seguindo, e que 
talves incommodasse a S. Ex. e a seus collegas do 
ministerio. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não, senhor; V. Ex. nunca me incommoda. 

O SR. JAGUARIBE: – Estou bem certo disto, 
mas esses apartes repetidos fizeram-me suppôr o 
contrario... A verdade é que, sendo meu fim outro, não 
pude então satisfazer ao pedido de V. Ex. 

Agora, porém, julgo que a occasião é opportuna, 
senão para occupar-me de outras muitas despezas que 
me parecem inuteis, pelo menos de uma, cuja 
discussão tem toda a opportunidade. 

Senhores, o governo mais de uma vez tem 
declarado que o ramal da estrada de Baturité, 
projectado da Canôa á cidade de Baturité, pequeno 
ramal, porque não póde ser de mais de legua e meia ou 
quasi duas leguas, é feito ou planejado unicamente por 
vantagens commerciaes, que o governo prevê poderem 
provir-lhe desse ramal, habilitando-o a achar melhor 
preço pela estrada de ferro, quando houver de vendel-
a. E acrescentou ainda o governo que mais de uma 
proposta tem recebido de particulares ou de 
associações; compromettendo-se a fazer esse ramal 
mesmo sem a garantia de juros. 

Ora, si este ramal é uma cousa util, e 
necessariamente deve ser, porque a facilidade de 
transporte é sempre uma vantagem; si é util o ramal, e 
ha quem o possa fazer sem que o Estado despenda um 
ceitil, não se comprehende como o governo se 
abalance a realizar essa obra com grande onus para os 
cofres publicos! 

Será ou não desperdicio uma despeza desta 
ordem, quando nossas finanças não se acham em 
circumstancias prosperas? 

Creio que ninguem recusará responder pela 
affirmativa. O estado financeiro do paiz não é lisongeiro; 
a divida publica cresce annualmente e o governo a 
cada passo acha-se em difficuldades, não encontrando 
nos recursos do orçamento meios para occorrer a todos 
os serviços. 

Nessas condições pergunto eu: todas as 
despezas dispensaveis não vêm aggravar 
desnecessariamente as más circumstancias 
financeiras, não vêm difficultar cada vez mais o 
desejado equillibrio entre a receita e a despeza? 
Manifestamente. 

Assim, pois, acho que vai caminho errado o 
governo do paiz sempre que em vez de tratar de 
concertar nossas finanças, de amortizar as nossas 
dividas e de equilibrar a receita com a despeza, 
nenhum cuidado isso lhe dá, mas antes contribue elle 
proprio para empeiorar as condições do thesouro. 

A historia de estrada de ferro de Baturité, e a 
demonstração de que esta despeza que o governo quer 
agora fazer voluntariamente a contragosto até 
daquelles que de bom grado se encarregariam de 
construir o ramal á sua custa, não passa de um perfeito 
desatino. O que é que levou o governo a encampar a 
estrada que já se achava feita até Pacatuba, por uma 
companhia particular e leval-a até a Canôa? Ficou 
demonstrado nesta casa, e o paiz inteiro sabe, que o 
governo a isso foi levado pelas necessidades 
clamorosas, provenientes da sêcca que assolou as 
provincias do norte. 

Esta necessidade foi effectivamente acudida de 
momento, com grande louvor para o governo; mas 
graças á Providencia tendo cessado a calamidade, o 
governo o que só devia ter em vista, era habilitar-se a 
prolongar a estrada, quanto as circumstancias do 
thesouro o fossem permittindo, para prevenir futuras 
despezas extraordinarias como aquellas a que o 
arrastou a ultima sêcca. 

A extrema necessidade, não ha duvida, levou o 
governo ao dispendio crescido da estrada de ferro; mas 
si elle hoje quizesse ser prudente e acautelado, devia 
prolongar pouco a pouco essa estrada, na força dos 
recursos do thesouro. Em vez disso trata-se de um 
ramal, cuja construcção, dizem os honrados ministros, 
ha quem queira fazer á sua custa! São SS. EEx. os 
primeiros a confessar que gastam os dinheiros do 
Estado, quando a necessidade o não reclama; mas 
dizem que é uma boa operação de commercio, porque 
deste modo poderá a estrada ser vendida por melhor 
preço! 

Eu não posso ouvir, a sangue frio, que o governo 
queira ser atravessador de negocios: si é um bom 
negocio o do ramal, deixe que os negociantes de 
Baturité o façam. 

Ha nesta côrte especuladores de que temos 
conhecimentos por factos que quasi diariamente se 
dão. O governo emprehende, supponhamos, uma obra 
qualquer, como por exemplo, o encanamento das 
aguas do rio do Ouro; então os especuladores que o 
sabem, agitam-se e tratam de comprar os terrenos que 
têm de ser comprados pelo governo, a quem se 
esforçam por vendel-os a bom dinheiro. Este facto 
praticado por particulares, é na verdade censuravel, 
porque é o resultado da avareza; mas emfim, são 
particulares. Ser, porém, o proprio governo, que imite 
esses exemplos; ir atravessar um negocio, uma 
vantagem que o particular tem em vista obter, fazendo 
um grande serviço, é certamente ainda mais 
censuravel, e tanto mais quanto o governo não está em 
circumstancias de dispôr de capitaes, tendo em vista 
interesses desta ordem. 

Pois concebe-se que um negociante, que não 
está em boas circumstancias, que para attender 
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a certas operações precisa tomar dinheiro emprestado, 
arrisque-se a emprezas grandiosas? Ningume o dirá: é 
um acto de loucura. Como é, pois, que o governo 
seatira a obras desncessarias n’uma época em que a 
falta de fiscalisação nas despezas póde encaminhal-o a 
transtornos, cujas consequencias não me é dado 
prever? 

Ainda que a receita cresça pelas forças naturaes 
do paiz Sr. presidente a despeza vai avultando de modo 
que os deficits não soffrem diminuição. E é nestas 
circumstancias que o governo pretende fazer despezas 
inuteis, reconhecidamente inuteis! 

Neste ponto o governo assemelha-se ao 
avarento do Evangelho. 

Faz prodigalidades destas com a construcção do 
ramal e não vê os necessitados, que reclamam o 
prolongamento da estrada, instante e vivamente como o 
pobre Lazaro que á porta do opulento procurava de 
balde apanhar as migalhas do festim... 

A estrada foi emprehendida para Canôa como 
ponto final, comquanto no intuito de ser prolongada. 
Então occorreu a todos os espiritos que aos 
commerciantes de Baturilé conviria que a estrada fosse 
até lá. Naquella occasião havia toda a imparcialidade, 
porque na incerteza da estrada realizar-se, ou não, não 
surgiam reclamações; uma vez porém levada a estrada 
pelo governo até á Canôa, que foi o ponto escolhido 
como o mais proprio, comprehende-se que se 
suscitaram muitos interesses commerciaes. 

Terminando a estrada em Canôa, naturalmente 
levantaram-se varios interesses, e muitos 
especuladores foram estabelecer-se nas proximidades 
daquella localidade, que ha de ser por algum tempo o 
ponto terminal da estrada e ganhará grande 
importancia. 

O facto de alguns que têm terrenos naquelles 
vizinhanças montarem casas commerciaes, 
naturalmente estimula os negociantes já estabelecidos 
em Baturité, que antevêm prejuizos provaveis; d’ahi é 
que surgem as questões que os nobres ministros não 
querem encarar pelo lado verdadeiro. 

Muitos individuos actuam sobre o governo e 
sobre os engenheiros, fazendo sentir a necessidade de 
levar-se a estrada até á cidade; mas a vantagem 
verdadeira e publica está em ella d’alli não sahir até 
prolongar-se. 

Si querem ver a realidade do que estou dizendo, 
attendam para o que se tem dado na estrada de ferro 
D. Pedro II. Eu cito, por exemplo, o ponto de Belém, 
que por muito tempo foi o ponto final desta estrada. 
Belém, que era um logar deserto e insignificante, 
tornou-se dentro de pouco tempo uma povoação 
florescente. Bonitas casas levantaram-se que chegaram 
a ter grande valor e um grande commercio alli se 
desnvolveu, não obstante a insalubridade do local. 

Logo, porém, que a estrada continuou e Belém 
deixou de ser o ponto terminal della, tudo 
desappareceu, como por encanto. Os edificios lá se 
acham, mas depreciados, valendo talvez menos da 
quarta ou quinta parte do valor primitivo. 

E’ exactamente o que acontecerá com Canôa. 
Hoje é localidade pequena, mas que, tendo sido 
aodptada por aquelles que emprehenderam a estrada, 
como o ponto mais apropriado não só para o 
prolongamento, como para facilitar o trajecto ate á 
cidade, tende a crescer e prosperar. Os da cidade 
receiam-se de prejuizos, pela concurrencia que lhes 
fará da povoação de Canôa e d’ahi a guerra que lhe 
movem. O governo, porém, deveria ter o bom senso, 
permitta-se-me a liberdade da phrase, de prever que 
isto é apenas um interesse particular; e, si ha quem 
queira fazer o ramal, conceda-se; não vá o governo 
fazer essa despeza sem necessidade. 

Pondere-se ainda que as vistas de quem 
escolheu Canôa como o ponto mais proprio para uma 
estação provisoriamente terminal, são semelhantes á 
que teve um brazileiro mutio distincto, cuja perda todos 
lamentaram e eu continúo a lamentar, o Sr. Marianno 
Procopio, quando, dirigindo a companhia União e 
Industria, em vez de assentar a estação no centro da 
cidade de Juiz de Fóra, escolheu um ponto proximo que 
lhe pareceu muito melhor por offerecer terreno que 
désse logar a mais facil engrandecimento da cidade. 
Assim com effeito aconteceria, si não fossem outras 
circumstancias, e o Juiz de Fóra se teria pouco a pouco 
prolongado até aquella estação, transformando-se 
n’uma grande cidade espaçosa e arejada. Este facto se 
ha de produzir com a cidade de Baturité, si o governo 
não tiver a soffreguidão de levar a estrada ao coração 
da cidade: Baturité pouco a pouco se irá alongando e 
estendendo para approximar-se da estação, e tomará 
grandes proporções pelo menos até que a estrada, 
como é muito para desejar, seja prolongada para o 
interior da provincia. 

Eu, pois, sem ter a pretenção de que minhas 
palavras influam no animo dos nobres ministros, julgo 
do meu dever, em razão do interesse que temo pela 
provincia que represento, insistir em que o verdadeiro 
serviço ao Ceará está no prolongamento da estrada; 
mas não se encarregue o governo da construcção do 
ramal, que é um desperdicio, visto como não falta quem 
faça a obra por sua conta. 

Limito-me a estas considerações, porque não 
quero tomar tempo ao senado, quando outras materias 
importantes reclamam a sua attenção. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Sr. presidente, eu 
havia pedido a palavra para submetter ao exame da 
illustrada commissão de orçamento uma emenda para 
tornar claro o pensamento do additivo da camara dos 
Srs. deputados, ou pelo menos para providenciar em 
um sentido que se concilie com opiniões já emittidas 
nesta casa. 

Eu desejava tornar explicita uma idéa, que creio 
ser a de muitos dos meus honrados collegas do 
senado, isto é, que, para illustração do corpo legislativo, 
se torne effectivo o processo, antigamente adoptado, de 
fazer o governo preparar nas suas repartições as 
tabellas de dividas de exercicios findos e submettel-as 
ás camaras, por occasião de se discutirem as propostas 
do orçamento, de sorte que o corpo legislativo co- 
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nheça as dividas que têm de ser pagas durante o 
exercicio, para que vão legislar. 

Deste modo, Sr. presidente, se tornaria claro o 
que pareceu obscuro ao honrado relator da commissão, 
e se evitaria a abertura dos creditos supplementares 
feita habilmente sob o pretexto de exercicios findos e 
cobrindo com essa rubrica serviços que, durante os 
exercicios, se fazem illegalmente contando com aquella 
capa. 

Mas antes de offerecer a minha emenda á 
consideração do senado tive a prudencia de dirigir-me á 
propria commissão, e um dos seus honrados membros 
me disse que ia tomar em consideração a idéa e que, si 
a achasse conveniente, a mesma commissão 
apresental-a-hia por si, com a sua autoridade, muito 
maior do que a de um simples membro do senado, e 
principalmente a do senador que ora está com a 
palavra. (Não apoiados.) 

Aproveitando, senhores da occasião, peço agora 
licença ao meu honrado amigo e distincto mestre o Sr. 
senador pela provincia de Goyaz, para divergir de S. 
Ex. no modo por que apreciou a questão do credito 
para a faculdade de medicina da côrte. 

Com muito prazer fui um dos defensores dessa 
idéa, pela qual ha muito tempo me tenho declarado, 
assignando a emenda que eleva o credito que veiu da 
camara dos Srs. deputados. 

Que no meu animo influiram as conferencias da 
escola da Gloria não duvido declaral-o, porque essa 
propaganda foi feita com maxima isenção e franqueza 
por homens encanecidos no magisterio de uma das 
nossas faculdades. 

Por conseguinte, acho que esse é o melhor 
systema, em um paiz livre, no intuito de se obterem das 
camaras legislativas subsidios para serviços publicos: é 
melhor certamente que o systema do pedido e do 
empenho nas secretarias de Estado ou junto dos 
ministros. Realmente, não acho que seja irregular a 
propaganda partindo do povo com destino ao bom 
sérviço publico. 

Mas, prescindindo disse, o serviço em si mesmo 
é tão urgente, que não me parece objecção o não se 
poder fazer o mesmo, ao mesmo tempo, a todas as 
faculdades do Imperio. Por este modo, poder-se-hia, 
em todos os casos, obstar ao começo de um 
melhoramento, allegando-se que pelo facto de se 
attender a um serviço, deve-se tambem attender a 
todos os outros. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O melhor é 
repartir com todos. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Não me parece que a 
divisão de 200:000$, por todas as faculdades do 
Imperio possa servir para se fazer sequer um quarto em 
cada uma dellas, ao passo que com essa consignação 
se poderá construir um edificio. Por conseguinte não 
creio que o senado deva hesitar em dar o seu voto á 
idéa de se começar pela faculdade de medicina. 

Quem acompanha a propaganda que se faz em 
todo mundo para o desenvolvimento da instrucção 
publica, observa que hoje já não se cuida 
principalmente de escolas primarias. Quer se organizar 
o ensino da grande sciencia. 

Da independencia que parte da grande sciencia 
se póde chegar á reforma das escolas primarias, Não é 
das escolas primarias que devemos partir para chegar 
ao ponto que desejamos attingir na Instrucção publica. 

Portanto, Sr. presidente, eu ainda por esta razão 
acho que os honrados membros que desejam a 
construcção de um bom edificio para a faculdade de 
medicina, não farão questão de se principar o 
melhoramento pela capital do Imperio. A conveniencia 
de se fazerem essas obras não é objecto de duvida; e 
quanto á urgencia mesmo os honrados membros têm 
declarado que as casas destinadas á instrucção publica 
do Imperio não são adaptadas ao seu objecto. 

Será motivo de objecção o começar o 
melhoramento pela faculdade de medicina da côrte? Eu 
não quero enxergar nisto um quid especial contra a 
côrte; quero sómente ver da parte dos honrados 
membros o que é bem natural, isto é, que, 
representando elles outras provincias, desejem para 
ellas o que tinhamos proposto para a côrte. Mas estão 
SS. EEx. em seu direito sujeitando ao parlamento a 
conveniencia e urgencia de se effectuarem iguaes 
obras nas outras provincias; não lhes disputo esse 
direito. 

Eu quiz simplesmente, Sr. presidente, em 
materia que interessa ao Rio de Janeiro, deixar bem 
claro meu voto. 

Quanto ao outro ponto que pretendia elucidar, já 
disse que o submetti á commissão de orçamento, 
esperando de suas luzes que tome em consideração a 
idéa que lhe offereci. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, direi 
pouco. Tomei a palavra sómente para, dirigindo-me ao 
nobre Sr. presidente do conselho, que parece ter 
entrado em melhores disposições a respeito da 
instrucção publica e das despezas que este ramo do 
serviço está exigindo, lembrar-lhe a conveniencia de 
não deixar esquecida uma parte muito importante da 
propaganda que se tem feito. 

Li, ha poucos dias, um exposição do director da 
faculdade de medicina da côrte, a respeito da 
necessidade urgente de desenvolvermos o ensino 
pratico, que já existe, e de iniciarmos outros, que não 
temos. Ora, o que expoz o director da faculdade de 
medicina, o que se tem dito nessas conferencias,  que 
ainda ha pouco se referiu o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, e o que sabe o senado, é que geralmente, por 
toda a parte, se desenvolve o ensino pratico, do qual 
têm resultado grandes vantagens para os ramos de 
instrucção superior, em que tem sido instituido. Nossas 
faculdades de medicina resentem-se da falta desse 
ensino, a que procurei attender em 1873, mas que 
depois tem estado em quasi abandono. 

Tomarei, pois, a liberdade de perguntar ao nobre 
Sr. presidente do conselho si S. Ex., que já cedeu um 
pouco de seus rigores, dessa ferocidade que se 
permitte, que é mesmo necessaria no ministro da 
fazenda, pois ultimamente admittiu mais largueza nas 
despezas com a instrucção publica, quer admittir 
tambem que seja consignada um pequena quantia para 
o desenvolvimento do ensino pratico, attendendo assim 
ás reclamações que foram levadas ao go- 
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verno pelo director da faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro e pelos illustres professores que desse 
assumpto têm-se occupado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Já é tarde para novos artigos additivos. 

O SR JOÃO ALFREDO: – Perdôe-me; supponho 
que os artigos additivos em discussão podem soffrer 
ainda emendas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu tambem 
suppunha isso. 

O SR. PRESIDENTE: – Nesta discussão 
especial só se póde supprimir, mas não augmentar. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Nem mesmo é 
permittido apresentar emenda para melhor 
discriminação da verba votada? 

O SR. CRUZ MACHADO: – E’ 4ª discussão 
especial. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Era um engano em 
que eu estava; não sou muito entendido em materia 
regimental, e ainda não pude, pela pratica, apanhar 
bem as regras que nos dirigem. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Ainda ha pouco veiu 
á mesa uma emenda, que não foi aceita. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Neste caso, venho 
fóra de tempo. Lamentarei sómente que o governo se 
tivesse esquecido de ponto tão importante. 

O SR. CRUZ MACHADO E OUTROS 
SENHORES: – Póde apresentar nas disposições 
geraes. 

O SR. JOÃO ALFREDO:– Com grande 
satisfação conservei-me silencioso nestes ultimos dias, 
porque, tendo visto, por occasião de discutir-se o 
orçamento do ministerio do imperio, que não cedia-se 
nem uma linha, e até se taxavam minhas opiniões de 
exageradas de desorganizadoras do orçamento, vi logo 
depois, dentro de pouco tempo... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Está exagerando. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Perdôe-me o nobre 
presidente do conselho. Já agora aproveitarei para uma 
rapida defesa, a palavra que me foi concedida. 

O nobre Sr. presidente do conselho entendeu 
que algumas indicações, alguns pedidos, que eu fazia 
em favor da instrucção publica, tendiam a desorganizar 
o orçamento. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu não disse isso. Mostrei que havia dous systemas, 
um de coragem, outro de pouco coragem; não fallei em 
desorganização do orçamento, por causa de 100 ou 
200 e tantos contos. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Então qual a razão 
por que o nobre presidente do conselho, ao passo que 
louvava o honrado senador pela provincia do Paraná, 
por suas cautelas, como que censurava-me por dirigir-
lhe esses pedidos? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Estava examinando os dous systemas. V. Ex. queria 
tambem portos e outras cousas mais. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – No orçamento do 
imperio não tratei disso; peço-lhe perdão. O nobre 
presidente do conselho parece que está confundindo as 
occasiões e as idéas. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Respondi ao seu prospecto, que era um grande plano; 
e até disse que combinava um pouco com elle, que 
pendia mais para V. Ex. do que para o Sr. Correia. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não é essa a idéa 
que me tinha ficado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
V. Ex. me está defendendo; eu disse que pendia mais 
para V. Ex.  

O SR. JOÃO ALFREDO: – V. Ex. até disse que 
as idéas do nobre senador pelo Paraná harmonizavam-
se com seus habitos da vida particular. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Nem porque queremos um grande plano, deixamos de 
ter habitos modestos e economicos. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Eu tinha de 
agradecer a meus collegas o que em minha ausencia, 
disseram em resposta ao nobre presidente do conselho, 
e pretendia tornar mais claro meu pensamento; mas, á 
vista das explicações dadas por S. Ex. em apartes, não 
devo insistir. 

Tenho sómente de lamentar, Sr. presidente, que 
a falta de plano e de estudo prévio nos haja collocado 
nessas oscillações, nessas mudanças dentro de tão 
pouco tempo. Si houvesse plano, nós teriamos feito 
opportunamente alguma cousa mais do que aquillo que 
estamos fazendo agora mal e incompletamente. Da 
falta desse plano resultou que o ensino pratico, tão de 
actualidade, tão necessario, ficasse esquecido. 

A opposição não tem a minima culpa no que 
succedeu a este respeito. Por mais que seja 
repugnante a doutrina ingleza, eu quero aproximar-me 
della; entendo que é melhor que o governo preveja, 
indique, peça os meios para os serviços necessarios, 
do que ter cada membro do parlamento o direito de 
estar iniciando despezas e augmentando os creditos. 

E’ por conformar-me com este principio inglez 
que, nutrindo eu grande desejo, de ver desenvolvidos 
certos serviços, não achei-me com animo de iniciar 
despezas e augmentar os creditos pedidos; tenho 
esperado que isso parta da acção do governo, a qual, 
infelizmente, falhou em ponto que considero essencial. 

Tenho concluido. 
O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Lavrou o seu 

protesto. 
Findo o debate, foram successivamente 

approvados os artigos additivos, bem como a emenda 
suppressiva do Sr. Barão de Cotegipe. 

Foi a proposta, assim emendada, adoptada para 
ser remettida á outra camara, indo antes á commissão 
de redacção. 

 
PENSÕES A SERVIDORES DO ESTADO 
 
Entrou em 3ª discussão, e foi sem debate 

adoptado para ser remettido á outra camara, indo antes 
á commissão de redacção, o projecto do senado 
relativo ás pensões concedidas aos servidores do 
Estado em sua vida. 
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GARANTIA DE JUROS E LIQUIDAÇÕES DE CONTAS 
 
Seguiram-se successivamente em 3ª discussão e 

foram sem debate adoptadas para serem remettidas á 
outra camara, indo antes á commissão de redacção, as 
proposições da camara dos deputados relativas á sancção 
de resolução da assembléa legislativa da provincia de S. 
Paulo, de 1.ª de Abril de 1875; e á liquidação de contas do 
finado almoxarife do arsenal de guerra da provincia de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, Firmino Luiz Gomes de 
Abreu. 

 
EMPREGADOS DO LABORATORIO DO CAMPINHO E 

TEMPO DE SERVIÇO 
 
Seguiram-se igualmente em 3ª discussão e foram 

tambem sem debate adoptadas para serem remettidas á 
outra camara, as proposições da mesma camara relativas 
aos vencimentos dos empregados e operarios do 
laboratorio pyrotechnico do Compinho e ao capitão-tenente 
Napoleão João Baptista Level. 

 
ORÇAMENTO GERAL DA RECEITA 

 
Continuou a 2ª discussão da proposta relativa á 

receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 1882. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Prometti uma resposta ao nobre senador pelo Paraná, logo 
que se discutisse orçamento da receita. Essa promessa foi 
feita por me haver o honrado senador censurado pelas 
declarações que fiz na camara acerca do imposto de 20 
réis de transporte sobre honds. A declaração de ser 
incobravel esse imposto por deficiencia de meios fiscaes 
extinguiu na opinião de meu illustrado collega o imposto, 
que era regulamente cobrado, e enfraqueceu o respeito ao 
principio de autoridade na opinião de um distincto senador 
pela Bahia, que está ao lado do nobre representante do 
Paraná. 

Devo ainda respostas sobre cabotagem e outros 
pontos. Mas peço licença aos illustres senadores, a quem 
me tenho referido, para considerar todos esses pontos 
depois da resposta que devo ao nobre senador por Minas, 
ex-ministro da fazenda. 

Começando essa resposta direi que não estava 
seguramente nas intençções do meu illustrado antecessor 
censurar-se, e á camara dos Srs. deputados, quando 
examinou o orçamento da receita. Mas, todo o seu 
discurso é uma censura a todos o que organizaram e 
votaram o orçamento que discutimos. Na resposta que vou 
dar seguirei os apontamentos que tomei. 

Não affirmei que S. Ex. tivesse o proposito de 
augmentar os impostos de fórma a augmentar a receita 
com o fim de fazer face, não só ás despezas ordinarias, 
como ás que correm por conta de creditos especiaes, e 
liquidam-se por meio de operações de credito. 

Pareceu-me porém que o nobre ex-ministro pedindo 
ou aceitando de 12 a 13.000:000$ de impostos, pretendia 
mais do que o equilibrio da  

despeza ordinaria com a receita, porque cortando a 
commissão do senado mais de 6.000:000$ dos impostos 
votados pela camara com assentimento do nobre senador, 
conseguiu o equilibrio do orçamento ordinario. Não dou 
importancia a essa questão, e reconheço que sobra ao 
nobre ex-ministro illustração para saber que os 
emprestimos são sempre preferidos aos impostos, para a 
realização dos grandes melhoramentos que, augmentando 
a riqueza publica, devem aproveitar particularmente ás 
gerações futuras. 

Continuando o seu discurso disse S. Ex: «Pedi 
impostos para debellar os deficits que eram permanentes. 
Reduzindo e extinguindo impostos vós voltais, e não 
podeis deixar de voltar ao regimen que eu tinha em vista 
debellar.» 

S. Ex. teria alguma razão si fosse exacta a sua 
proposição, e o direito de censurar a mim e a camara dos 
Srs. deputados por imprudencia. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não fiz censura. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Já 

reconheci que a censura não estava nas intenções de S. 
Ex. Mas si diminuissemos os recursos do thesouro, 
quando os orçamentos mal se equilibram, deveriamos ser 
censurados por nimiamente imprevidentes. 

Será porém verdade que diminuimos a receita? 
Não. Essa asseveração não é exacta. 

A camara dos Srs. deputados supprimiu impostos 
que poderiam render de 1.1000 a 1.300:000$; mas 
restabeleceu o imposto addicional sobre os vinhos, que 
deve dar, como mais tarde mostrarei, de 1.800:000$ a 
2.000:000$000. 

Não diminuiu-se portanto a renda do Estado. 
Substituimos impostos vexatorios, contra os quaes 

grandes e justas reclamações foram feitas, por um imposto 
que estava aceito, e que não devia ser supprimido. 

Vê o senado que a questão não póde ser collocada 
nos temos, em que o collocou o nobre ex-ministro. A 
camara dos Srs. deputados não diminuiu os recursos do 
orçamento, e apenas substituiu impostos, que podiam dar 
1.300:000$, vexando a população e acanhando as 
industrias, por um que fôra, supprimido por motivos, que 
não são justos, nem procedentes. 

O calculo dos impostos supprimidos pela camara 
dos Srs. deputados não póde ser ainda feito com 
exaptidão porque o imposto sobre terrenos não foi cobrado 
e outros, foram cobrados incompletamente. Mas, todos os 
calculos feitos não só pela commissão da camara dos 
deputados, como pela thesouro, não vão além do de 1.200 
a 1. 300:000$000. 

Entretanto, o imposto restaurado excede, e em 
muito essa importancia, ou a somma de 1.300:000$000. 

Eis o calculo do distincto inspector interino da 
alfandega da côrte: 

Calculo de quanto a afandega da côrte deixou de 
perceber com a suppressão dos addicionaes de 50% sobre 
os direitos dos vinhos importados: 
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De janeiro a Agosto do corrente 
anno.................................................... 676:498$450
Termo médico de quanto poderá 
deixar de perceber nos quatro mezes 
que faltam para terminar o 
anno.................................................... 338:249$225 

Somma..................................... 1.014:747$675
 
Ora, si dermos igual importancia para as 

provincias teremos 2.000:000$, como compensação de 
1.300:000$, supprimidos. Si dermos apenas 800:000$, 
como dou, teremos 1.800:000$, para compensar os 
impostos supprimidos na importancia maxima de 1 
300:000$000. 

Provado, como creio que provei, não termos 
diminuido a renda com a suppressão de impostos, mas 
feito uma substituição de impostos pessimos por um 
que existia, e contra o qual nenhuma reclamação se 
fez, examinarei – os impostos suprrimidos, e o que se 
restabeleceu para ainda uma mais mostrar que 
andamos bem na suppressão e na substituição. 

Qual a razão que se deu para a suppressão do 
addicional de 50% sobre os vinhos? Pediu-se essa 
suppressão em nome da hygiene publica, e para o fim 
de se extinguir a venda dos vinhos falsificados pela 
grande importação de vinhos puros e baratos. 

Mas, aquelles que desejavam matar a 
falsificação esqueceram-se de que, diminuindo-se 10, 
13, 20% o custo da materia prima dos vinhos 
falsificados, estes poderiam ser vendidos por 10, 15 e 
20% menos, e que portanto a providencia adoptada, 
diminuindo consideravelmente os direitos da alfandega, 
não attingia e nem podia attingir o fim que visavam. 

O SR. PARANAGUÁ: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tão falso é o 

que vem, como o que se faz aqui. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Já se vá pois que a diminuição de impostos sobre os 
vinhos não era e não podia ser o meio de matar a 
industria de vinhos falsificados. 

O imposto sobre os vinhos é um bom imposto, e 
muito principalmente no Brazil, onde esse genero não é 
considerado de primeira necessidade, e não constitue 
uma parte indispensavel da alimentação das classes 
pobres, ou mesmo abastadas pelo que devemos tirar 
dessa fonte de renda algumas cousa mais que 
compense o que temos de perder pela suppressão de 
impostos, que vexam o commercio, e as pequenas 
provincias, e arruinam algumas industrias. 

Accresce a tudo quanto tenho observado que o 
inicio para matar a falsificação dos vinhos é outro. 

O meio é fazermos; leia para punir  os 
falsificadores; conseguintemente a suppressão do 
imposto não foi procedente e a sua restauração não é 
mais do que o reconhecimento da excellencia de uma 
imposição contra a qual niguem tinha levantado 
reclamação. 

Vejamos agora, Sr. presidente, de que natureza 
são os impostos que acabamos supprimir e que foram 
vatados pela camara dos deputados. 

Disse o nobre senador: antes de discutidos os 
impostos, foram ouvidas todas as pessoas entendidas 
na materia. A camara dos deputados estudou o 
assumpto, e o mesmo fez a commissão do senado: 
logo, si houve erro, não foi só meu. 

De accôrdo... 
O SR. AFFONSO CELSO: – Não, perdóe-me; 

logo não foi uma resolução precipitada, nem irreflectida.
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

De certo; eu nunca censurei o nobre senador, não o hei 
de censurar pelos impostos novos, assim como nobre 
senador nunca poderá censurar-me pela suppressão 
dos mesmo impostos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem eu disse que 
V. Ex. me tinha censurado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não censurei e não censuro o nobre senador, porque, 
apezar de reconhecer a sua autoridade e a sua 
illustração, não posso dar-lhe a responsabilidade de um 
acto que é da iniciativa da camara dos deputados e que 
o parlamento votou depois de longo e laborioso estudo. 

Si houve erro, o erro é de todos, não é sómente 
do nobre senador; si o nobre senador errou, errou com 
todos. E, si agora o corpo legislativo, supprimindo os 
impostos, errar, o erro não póde ser levado á conta do 
ministro da fazenda actual. 

Portanto deixemos de parte as preoccupações 
pessoaes, e examinemos a natureza dos impostos sem 
indagar quem foi que os votou, quem os elaborou. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O ministro, o 
mais é formalidade. 

O Sr. Dantas (ministro da justiça) dá um aperte. 
(Ha outros apartes.) 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): –

Sr. presidente, examinemos alguns impostos e vejamos 
si podem elles ser conservados. 

Póde-se dizer, de todos os impostos 
supprimidos, que uns pouco rendem, que outros são de 
uma difficil e dispendiosa arrecadação, que uns farão 
definhar industrias importantes e outros embaraçam e 
difficultam as relações de commercio entre as 
provincias. 

Na primeira classe está por exemplo o imposto 
de foros e laudemios, que não póde render mais de 
dous, tres ou quatro contos... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Nessa parte, 
apoiado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): –  
...e que não é um imposto nacional no Brazil, onde se 
deve favorecer o aforamento e o arrendamento das 
terras. (Apoiados.) 

O augmento do imposto, por exemplo, da decima 
urbana pelo augmento da zona, pouco augmenta os 
nossos recursos orçamentarios, e, si o senado pudesse 
examinar a carta que se levantou para estender o 
imposto predial, havia para estender o imposto predial, 
havia de ficar maravilhado de ver que o alargamento da 
zona comprehende estabelecimentos ruraes e chega 
em mais de um ponto até ao extremo limite do 
municipio neutro. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E quanto custou 
esta carta? 

UM SR. SENADOR: – Talvez mais do que 
rendesse o imposto. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Não 
sei  qual o pensamento que determinou a fixação da nova 
zona para o imposto predial por esta fórma, e nem 
examinei muito essa questão por haver reconhecido que a 
camara dos Srs. deputados não deixaria de supprimir esse 
imposto, que, como disse um nobre senador por Minas, 
não dará por muitos annos para as despezas preparatorias 
de sua arrecadação. 

Temos o imposto de 11/2 ilegível sobre generos 
que já pagavam direitos de consumo. O nobre senador por 
Minas Geraes não póde deixar de convir commigo em que 
este imposto só poderia ser restaurado ou lançado por 
necessidade extrema e que cessando essa necessidade, 
não poderá ser conservado. 

Exprimo-me assim, porque esse imposto é muito 
injusto por ser pago pelas provincias pequenas que não 
têm alfandegas e que precisam por isso de mais favores, e 
porque embaraça o commercio de cabotagem e vexa a 
todos os que têm de enviar encommendas para as 
provincias, sendo certo que sua fiscalisação augmentaria 
muito as despezas de arrecadação, si ella fosse efficaz, 
como devia ser, o que é quase impossivel. 

Vejamos agora o que é e o que se conseguirá com 
o imposto sobre terrenos não edificados. 

Pelas melhores informações obtidas pela 
commissão de orçamento da camara dos Srs. deputados e 
por mim, esse imposto nas melhores condições não póde 
render mais de cento e quarenta contos de réis 
annualmente. 

E quer saber o senado o que poderemos obter em 
troca dessa avultada receita, sujeita ainda á dispendiosa 
arrecadação? Obteremos simplesmente passar para o 
thesouro publico em muito poucos annos o valor dos 
terrenos sem edificação. Um imposto dessa natureza deve 
visar um grande fim. Qual esse fim? Que os terrenos 
sejam cobertos de edificações? Mas o numero avultado de 
casas existentes na côrte sem alugadores mostra que não 
é razoavel promover o augmento de predios. 

Póde, porém, um legislador prudente querer cobrir 
de habitações todos os terrenos de uma cidade insalubre, 
como é o Rio de Janeiro? 

Creio que se não deve desejar senão que nossa 
capital tenha muitos jardins, e parques para que se possa 
mais depressa extinguir a febre amarella, que ama os 
logares em que a população é mais densa e o ar menos 
puro. 

Voltando o gravame dos particulares pelo imposto, 
direi que alguns dos grandes proprietarios de terrenos, e 
entre elles o muito respeitavel Visconde de Itamaraty, 
ouvidos pelo illustre relator da commissão de orçamento 
da camara dos Srs. deputados, declararam que a 
importancia do imposto em um anno era em muitos casos 
superior á importancia do arrendamento dos ilegível 
terrenos. 

Um imposto dessa natureza não póde ilegível 
conservado, mesmo modificado como foi pela commissão 
de orçamento do senado. 

O imposto sobre terrenos ha de ser mais tarde o 
substituto do imposto de exportação, e ha de ter em vista 
principalmente facilitar a venda, ou arrendamento dos 
terrenos actualmente sem cultura. 

Não comprehendo, porém, que se possa conservar 
esse imposto em nossas cidades senão sobre terrenos 
pantanosos e para o fim de sanificar os povoados. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Compram os 
terrenos e os guardam para especulação. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Não 
creio que seja isso uma boa especulação. 

Examinarei agora o imposto que me valeu as 
censuras do honrado senador pelo Paraná, a quem neste 
ponto respondo. 

Minha declaração na camara de que o imposto era 
incobravel foi na opinião de muitos a causa do augmento 
excessivo do numero dos recalcitrantes e a ella attribue-se 
a quasi cessação do pagamento desse imposto. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Infelizmente deixou-
se de observar a lei. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Esse é o facto: examinemos suas causas. 

Podia o ministro da fazenda deixar de discutir o 
imposto, de mostrar que elle era incobravel? Não. 

Disse a verdade quando declarei que o imposto era 
incobravel? Disse a verdade. 

O imposto era incobrado? Era. Eu não me servi da 
palavra incobrado, mas a faço minha: 

Portanto, minha tarefa limitar-se-ha a provar que o 
imposto de que me occupo era incobrado e incobravel. 

Que elle não se cobrava em uma parte importante 
da cidade, é facto de que se não póde duvidar. A 
companhia – Botanical Garden – pagava o imposto e não o 
cobrava. 

Nas outras companhias o imposto era arrecadado? 
Era arrecadado, mas irregularmente. 

Pagavam o imposto todos os cidadãos que o 
queriam pagar, e os recalcitrantes pobres contra os quaes 
se podia empregar o meio coercitivo empregado pela 
companhia, a parada dos bonds. Muitas vezes os que 
tinham obedecido á lei pagavam o imposto pelos 
recalcitrantes, afim de que não fosse demorado o bond. 

O desembargador Araripe nunca pagou o imposto, 
e ninguem o coagiu a pagar. Um imposto arrecadado por 
semelhante fórma é cobrado? E’ imposto arrecadavel? 
Ninguem o dirá – O desrespeito ao principio de autoridade 
não foi provocado como disse um nobre senador pela 
Bahia, pelo ministro da fazenda, mas por todos quantos 
deixavam de pedir, de exigir o imposto dos grandes e dos 
poderosos, que o não pagavam, e declaravam que nunca 
o pagariam. 

Mas a cessação do pagamento do imposto proveiu 
simplesmente da minha declaração na camara? Não; as 
companhias deixaram de cobrar ilegível ilegível depois da 
declaração que fiz ao chefe de policia de que não désse 
um soldado para auxiliar as companhias na cobrança do 
mesmo imposto. 
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As companhias foram adiante do ministro da 
fazenda, e deixar de receber o imposto mesmo dos 
senadores que os quizeram pagar, e me communicaram o 
facto. 

Assim, si o imposto deixou de ser cobrado, a causa 
foi a ordem que dei para que se não auxiliasse a cobrança 
por meio da policia. 

Mas podia o ministro da fazenda cobrar impostos 
com a força publica? Entendi que não. Si commetti falta, 
persisto em não arrepender-me da falta que commetti. 

Póde-se considerar cobravel, exequivel um imposto 
pedido a toda população a cada hora, e a cada momento, 
e cuja cobrança só póde ser obtida pela intimidação e pelo 
auxilio a policia? 

Não, não é isso possivel. A propria lei o reconhece, 
quando dispoz: que o ministro da fazenda se entendesse 
com as companhias para a cobrança do imposto. 

Emquanto as companhias se prestavam á 
cobrança, o imposto era mais ou menos arrecadado. 

Mas, porque as companhias se prestaram á cobrar 
ou a pagar o imposto? 

Pela esperança de compensações, que equivaliam 
ao imposto ou o excediam consideravelmente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Todas essas 
razões serviam para a revogação do imposto, mas não 
para o ministro da fazenda fazer a declaração que fez. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Estou mostrando a innocencia da declaração e as causas 
reaes, pelas quaes as companhias deixaram de cobrar o 
imposto e de receber mesmo o imposto dos que o 
pagavam em obediencia á lei. 

A causa de cessação da arrecadação está no facto 
de terem as companhias perdido as esperanças de 
compensações, desde que o ministro da fazenda declarou 
na camara que o imposto devia ser supprimido. 

Eis a explicação de tudo e dos factos que cada um 
explica a seu modo. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Já se accusa um ministro 
que diz a verdade e está de accôrdo com a opinião 
publica. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Vejamos o que desejavam as companhias e o que pediram 
para cobrar o imposto. A historia das relações das 
companhias com o governo a esse respeito mostrará 
evidentemente que cobraram ou pagaram o imposto 
emquanto julgaram ganhar com isso, e abandonaram, ou 
recusaram-se a cobrar o imposto desde que sentiram que 
nada ganhariam com semelhante incumbencia. 

O que as companhias pediram, e esperavam obter 
do governo para a cobrança do imposto, é o argumento 
mais poderoso contra a exequibilidade de sua cobrança. 

O SR. JAGUARIBE: – O argumento Achilles. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Sim, 

o argumento Achilles, porque a propria lei reconheceu que, 
sem o concurso das companhias, se não poderia arrecadar 
o imposto. 
Em execução ao § 11, n. 2, do art. 18 da lei n. 2960 de 31 
de Outubro de 1879, o Sr. ex- 

ministro da fazenda entendeu-se com os representantes 
das companhias de carris urbanos relativamente á 
cobrança do imposto de 20 réis por passagem. 

Na conferencia que teve o ex-ministro da fazenda 
com os respectivos representantes das companhias, 
declararam estes estarem dispostos a arrecadar o imposto, 
entregal-o mensalmente ao thesouro e exhibir os 
documentos precisos para a fiscalisação do mesmo 
imposto mediante condições geraes, ou applicaveis a 
todas as companhias, ou especiaes a cada uma dellas. 

As condições geraes foram: 
1ª Autorização para a elevação das passagens na 

razão do imposto. 
2ª Terem os fiscaes das companhias autoridade 

para despedir o passageiro que não pagasse a passagem 
ou recusasse o bilhete do respectivo pagamento, que 
deveria ser inutilisado. 

3ª Autorisação para emittir cartões de passagem e 
meia passagem (120 e 220 rs.). 

4ª Limitação das passagens gratuitas. 
5ª Estender o governo o imposto ás diligencias e a 

quaesquer outros vehiculos que fizessem concurrencia aos 
carros das mesmas companhias. 

Além dessas compensações pediram mais as 
companhias, na conferencia de 20 de Novembro, ou 
posteriormente, o seguinte: 

A de S. Christovão: 
1º Que o prazo da duração de seu privilegio fosse 

igualado ao que foi ultimamente concedido á companhia 
de carris urbanos. 

2º Que fosse determinada a zona pertencente á 
companhia e que seus trilhos fossem até ao hotel da 
Cachoeira no alto da Tijuca. 

A companhia de Villa Izabel pediu mais: 
1º Privilegio exclusivo na zona comprehendida entre 

as ruas de Mariz e Barros, Visconde de Bom Retiro, Barão 
de Mesquita e estrada de ferro D. Pedro II. 

2º Autorização para o prolongamento de seus 
trilhos na rua do Jockey-Club, e autorização para subir 
pela rua do Conde d’Eu até á do General Caldwel 
entrocando-se nos que tem nesta. 

3º Ser alliviada do pagamento aos engenheiros 
fiscaes e do deposito de apolices. 

4º Contar o prazo de sua duração de 1879 em 
diante. 

5º Ser equiparada á companhia de S. Christovão 
quanto á obrigação de calçar as ruas, dispensando-se a 
mesma companhia de qualquer onus relativamente á 
abertura e alargamento de ruas. 

A companhia de carris urbanos pediu a 
porcentagem de 25%. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Oh! 
O SR. F. OCTAVIANO: – A quarta parte. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Pediu mais 
a revogação do decreto que extinguiu as linhas existentes 
nas ruas do Hospicio e Alfandega e estabeleceu 
correspondencia das linhas existentes. 
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A Botanical Garden pediu particularmente que o 
governo lhe garantisse a zona que lhe havia sido 
traçada por decreto, isto é, a que vai do largo da Mai do 
Bispo até ao Jardim Botanico de um lado, e do outro 
entre o mar e as montanhas de Santa Thereza, 
Corcovado e as adjacentes, concluindo com as 
seguintes palavras: 

«Portanto, embora a companhia acredite que 
neste momento não faz outra cousa senão reclamar o 
seu direito, todavia, fiando-se na intelligencia clara e 
recta de V. Ex., aceitará como um favor, uma reducção 
melhor de sua zona, afim de que, como bem observou 
V. Ex. na conferencia, se tenha uma garantia contra 
novas Copacabanas.» 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Já obteve. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Não, senhor. Nenhuma companhia tem privilegio de 
zona. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Esta declaração é 
importante. 

O SR. VISCONDE DE BOM RETIRO: – Isso 
mesmo já foi explicado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Nos decretos de concessão designaram-se as ruas em 
que deviam ser assentados os trilhos, e não se 
determinou zona, e muito menos privilegio. 

Sempre applaudi a concessão feita á companhia 
Copacabana, porque essa concessão provocava a 
diminuição do preço das passagens e realizava um 
grande melhoramento. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu achava bom, e 
até pediria a V. Ex., que lesse a acta da conferencia. 
Essas eram as pretenções das companhias. 

O SR. PARANAGUÁ: – Podiam pretender ainda 
mais. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não trouxe a acta da conferencia, o que tenho dito é o 
resumo do que as companhias allegaram ou pediram 
posteriormente. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E a respeito de 
prazos para o privilegio das zonas? Foi algum 
prorogado? 

O SR. PARANAGUÁ: – Não houve prazo novo 
nenhum. 

O SR. AFFONSO CELSO: – A respeito de prazo 
já eu tinha declarado que não concedia nada do que 
pediam. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – A situação 
passada foi a mais florescente para as companhias que 
nella receberam favores de toda especie com prejuizo 
do publico: foi a idade de ouro. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Vê o senado que as companhias começaram a cobrar o 
imposto confiadas em que o governo lhes désse 
alguma cousa, porque do contrario ellas não o 
cobrariam. Já antes da minha entrada para o governo 
as companhias se tinham dirigido ao ministro da 
agricultura, presidente do conselho, pedindo a 
concessão dos favores que ellas queriam, e mediante 
os quaes ellas se encarregariam da cobrança do 
imposto. 

O presidente do conselho nada decidiu a esse 
respeito. 

Veiu o Sr. Buarque, e S. Ex. officiou-me pedindo-
me que lhe declarasse o que pretendia fazer o ministro 
da fazenda em relação ás companhias. 

Respondi que resolveria esta questão depois de 
votado o orçamento, porque, si votado o orçamento, o 
imposto não fosse conservado, não tinha mais nada 
com as companhias; e si tivesse de ser conservado, 
então era natural que eu lhes pagasse a arrecadação; 
mas esse pagamento da arrecadação não podia ser 
senão de duas fórmas: ou dinheiro, 25% como queria a 
de carris urbanos, ou compensações que melhorassem 
a posição das companhias, o que importava em um 
desconto do futuro em favor do presente. 

Si o corpo legislativo conservasse o imposto, ver-
me-hia na necessidade de entrar em ajustes com as 
companhias, porque estou persuadido, de que sem isto 
não se poderia realizar a cobrança. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não era preciso. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Esses ajustes eram indispensaveis para a cobrança. 
O SR. AFFONSO CELSO: – O governo podia 

obrigal-as. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Não tenho essa opinião, e não sei como o governo 
poderia coagil-as sem lei a arrecadar um imposto 
vexatorio e pago por todo o mundo, e a cada momento. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Veja V. Ex. o que 
ficou estipulado. Si ellas disseram que o governo se 
tinha compromettido a fazer qualquer concessão, não 
fallaram verdade. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Ellas apenas requereram o que julgaram que deviam ter 
em compensação de seus prejuizos, que, segundo 
allegaram, foram grandes, descendo a receita da dos 
carris urbanos cêrca de 160:000$000 em um semestre, 
por causa do numero de operarios que deixaram de 
transitar em seus carros. 

Mas, para minha argumentação não tenho 
necessidade de saber si o governo prometteu ou não 
fazer tudo ou parte do que pediram as companhias: o 
que pretendo mostrar é – que allegaram prejuizos, e 
pediam favores avultados, que annullariam o imposto, si 
lhes fosse augmentado o prazo, ou mesmo si fosse 
concedido, por exemplo, á Botanical Garden o 
monopolio de uma grande e rica zona. 

O que pretendo é mostrar que sem favores 
equivalentes as companhias não se encarregariam da 
cobrança do imposto, e que sem o seu auxilio era 
impossivel a cobrança do imposto sem um dispendioso 
e avultado numero de agentes fiscaes. 

Quanto ao que disse o ex-ministro da fazenda na 
conferencia, em resumo foi: que o governo examinaria 
os pedidos das companhias e faria o que lhe parecesse 
justo. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Podiam ser 
obrigadas a fazel-o. 
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O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não creio, pelo menos não me julgava autorizado por 
lei para as obrigar. 

O nobre ex-ministro da fazenda poderia ter a 
convicção que manifesta: Eu não me julgava e não me 
julgo com direito de coagir as companhias a serem 
arrecadadoras de impostos, sem compensação ou sem 
pagamento. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Ellas não têm 
nenhum caracter official. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Si 
pretendesse fazel-o, arriscar-me-hia a ser 
desobedecido, sem achar na lei recursos para fazer 
respeitar minha decisão. Não gosto de entrar em 
caminho que não possa percorrer com segurança. 

Sr. presidente, estou incommodando talvez o 
senado (não apoiados), mas preciso responder a todos 
que têm mais ou menos occupado a tribuna na 
discussão da receita, e a quem devo uma resposta. 

A conclusão que tiro de tudo quanto acabei de 
dizer é a seguinte: as companhias não se encarregaram 
da cobrança do imposto senão pela esperança de 
compensações. 

O governo não podia satisfazel-as em muitos 
pontos, e não sei si depois de taes recusas ellas 
continuariam a arrecadação do imposto, que era difficil. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Desde que 
cheguei da Bahia vi que o imposto era pago sem 
difficuldade. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E’ porque V. Ex. anda 
nos carros da Botanical Garden, onde pagava o 
imposto quem queria. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Tinha pois muita razão de dizer que o imposto era 
incobravel, porque sua cobrança dependia da 
benevolencia das companhias, ou de concessões que o 
annullariam, como por exemplo a de garantir á 
Botanical Garden o monopolio dos transportes em uma 
rica e extensa zona. 

Calcule o senado quanto lucraria a companhia 
Botanical Garden com o reconhecimento do privilegio 
daquella zona, para d’ahi deduzir quanto lucrava ella, 
dando ao governo annualmente a sua parte, ou mais do 
que a sua parte do imposto: Si lhe fizessem essa 
concessão, poderia pagar o duplo do imposto sem o 
pedir aos passageiros. 

Como essa, nas mesmas circumstancias se 
achariam todas as outras companhias a quem fossem 
concedidas compensações, que importassem em muito 
mais do que o equivalente do imposto que pagassem. 

Com as compensações pedidas obteriam mesmo 
das outras companhias a importancia do imposto de 20 
réis sobre cada passageiro. Tomemos por exemplo a 
companhia de S. Christovão. Désse-lhe o governo o 
privilegio da zona mais extensa, augmentasse-lhe um 
pouco o seu prazo de vida, e estou certo de que ella 
pagaria mesmo o imposto sem exigir de seus 
freguezes, como o fez a Botanical Garden. Si 
precisamos de dinheiro por essa fórma, podemos obtel-
o, mesmo sem impostos, das proprias companhias, 
com tanto que lhe façamos alguma 

cousa. Mas isso será um desconto do futuro em favor 
do presente. Em todo caso isso não seria o imposto 
decretado, e cuja impraticabilidade tendo demonstrado. 

Agora, Sr. presidente, peço licença ao senado 
para deixar esta questão de bonds e discutir outros 
assumptos mais importantes. 

Antes, porém, de o fazer, peço licença ao illustre 
ex-ministro da fazenda para dizer que Leroy Beaulieu 
acha excellente o imposto de transporte nas estradas 
de ferro em certas circumstancias. Mas não cogitou elle 
seguramente do imposto de 20 réis sobre passageiros 
de bonds, cobrado a toda a hora e depois de paga a 
passagem. 

Terminando, direi: o imposto não é pesado; mas 
é incobravel, e não póde ser pago senão pelas 
companhias e no interesse destas, ainda que para isso 
lhe sejam feitas concessões razoaveis. 

Considerarei agora outra parte do discurso do 
nobre ex-ministro da fazenda, relativa ao equilibrio ou 
desequilibrio do orçamento. Com o mesmo direito com 
que S. Ex. me appellida de optimista, eu poderia 
qualifical-o de pessimista. Mas não o farei. 

Parece-me que S. Ex. não tem bastante 
confiança no progresso de nossa receita. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu tenho. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Eu tenho mais confiança, e nesse sentido, posso ser 
qualificado de optimista... O nosso mal não está no 
pouco crescimento da receita publica. 

A origem de nossas difficuldades financeiras 
provém das despezas feitas imprevidentemente, e da 
facilidade com que têm sido exclusivamente excedidos 
os creditos votados pelo corpo legislativo. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Foi exactamente o 
que eu disse. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Mas, a censura do nobre senador não versou sobre 
augmento de despeza, nem mostrou receio de que 
sejam por nós excedidos os creditos. O que o illustre 
ex-ministro teme é que não tenhamos receita que 
chegue para as despezas decretadas. Já demonstrei 
que não diminuimos impostos e que apenas 
substituimos impostos. Acrescentarei agora que não 
receio o nobre senador que venhamos pedir ás 
camaras mais impostos. Si as despezas forem grandes 
e excederem o orçamento, eu não virei pedir augmento 
de imposto, mas solicitar do corpo legislativo mais 
prudencia na decretação de novas despezas, para que 
as nossas finanças se regularisem sem maiores 
vexames para a nação. 

Isso não quer dizer que não possamos e não 
devamos desde já estudar alguns impostos de caracter 
municipal, e que  sejam applicados exclusivamente á 
salubridade publica da capital do Imperio. 

Si pudermos pedir ás companhias de bonds 
alguma cousa mais; si a esse imposto acrescentarmos 
outros de facil e pouco dispendiosa arrecadação, 
poderemos talvez constituir um fundo sufficiente para o 
serviço dos juros e amortização de um emprestimo, por 
exemplo, de 10 ou 12 mil contos destinados a extinguir 
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de uma vez a febre amarella e a fazer do Rio de Janeiro 
uma cidade salubre, e procurada pelos estrangeiros. 

Si isso se conseguir, as companhias que pagarem 
qualquer imposto e todos que tiverem feito sacrificio, 
lucrarão enormemente. 

Feita essa reserva em relação a futuros impostos, 
que tiverem por fim a execução de um plano audacioso... 

OS SRS. DANTAS E OUTROS SRS. 
SENADORES: – Mas digno do corpo legislativo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Repetirei o que já disse: que nossas difficuldades 
financeiras não têm sido derivadas do pouco progresso de 
nossa receita, mas do augmento imprevisto de nossas 
despezas. 

Examinemos o progresso da receita e como temos 
procedido em relação ás despezas. 

Nossa exportação tem constantemente 
augmentado, e assim os direitos que recebemos dessa 
fonte. 

Os impostos de consumo têm augmentado nestes 
ultimos annos de uma maneira constante e satisfactoria. 

Em 1875 – 1876 recebemos pelas alfandegas de 
impostos de importação 53.938:000$000. 

Em 1877 – 1878, 55.553:000$000. 
Em 1878 – 1879, 59.096:000$000. 
Em 1879 – 1880, 62.928:000$000. 
E si não tivesse sido supprimido o addicional sobre 

vinhos, seria o resultado 63.700:000$000. 
A receita do correio, da estrada de ferro D. Pedro II, 

a siza, o sello e outros impostos crescem regularmente. 
Nossa receita nos tres ultimos exercicios foi de 104, 

110, 116.000:000$, approximadamente. 
Ora, si nossa receita augmenta se 5 a 6% e mais 

annualmente, não se póde deixar de ter fé no progresso de 
nossas rendas, e a esperança de equilibrar a despeza com 
a receita sem novos impostos. 

Já se vê que si fossemos cuidadosos nos 
dispendios, a nossa receita nos daria meios, não só de 
augmentar as despezas uteis, mas de deixar margem 
annualmente no orçamento para o serviço e amortização 
de quantias avultadas, que obtivessemos pelo credito e 
fossem applicadas a melhoramentos, que desenvolvessem 
efficazmente a riqueza publica. Esses melhoramentos 
determinariam maior augmento na receita, e nos 
habilitariam a caminhar com mais segurança no 
desenvolvimento moral e material do paiz. 

Mas, gastando-se mais do que a receita, e 
gastando-se mal, o resultado será a reproducção das 
mesmas difficuldades, que temos por mais de uma vez 
superado. Póde haver orçamento equilibrado, embora se 
augmente a receita, procedendo-se, como se procedeu 
nos ultimos annos? Tomemos, por exemplo, uma só verba, 
e vejamos o que se fez: 

Nos seis ultimos exercicios gastamos com 
colonização 32.775:000$, sendo sómente no exercicio de 
1877 a 1878 9.242:688$000. 

Entretanto que fizemos essas despezas – o credito 
votado para tal serviço nunca excedeu de dous mil contos 
de réis: como é possivel equilibrar orçamentos excedendo-
se por essa 

fórma os creditos votados, e com serviços que não 
augmentam a renda senão em futuro muito remoto? Por 
essa fórma o equilibrio orçamentario não póde dar-se 
ainda que augmentemos demasiadamente os impostos. – 
Creditos extraordinariamente excedidos, despezas 
imprevistas, tudo isso gerou uma situação difficil. O que se 
fez nos tres ultimos annos foi uma verdadeira liquidação. 

Nosso estado financeiro não foi tão perigoso, senão 
porque os ministros da fazenda tiveram necessidade de 
pagar despezas anteriormente feitas, e que foram 
liquidadas por bilhetes do thesouro, papel-moeda, apolices 
e emprestimo de quatro e meio por cento. 

Ora, si o crescimento da nossa receita é constante, 
si a nossa exportação augmenta com a mesma 
regularidade, e assim os recursos importantes que 
derivamos della; si muitos impostos acompanham o 
crescimento dos impostos de consumo, e de exportação, 
como por exemplo – o imposto do sello; si o imposto da 
siza tambem cresce pelo desenvolvimento das 
transacções; si a renda de nossas estradas de ferro vai 
crescendo, si a do correio augmenta muito, como a dos 
nossos telegraphos; si todos os serviços que dão renda 
publica se desenvolvem e crescem; qual é o segredo para 
que tenhamos orçamentos equilibrados? 

E' que não votemos despezas que não possamos 
pagar pelos creditos ordinarios e que só recorramos aos 
emprestimos para as obras de utilidade publica, para 
emprezas que augmentando a riqueza publica remunerem 
bem o capital nellas empregado, e concorram para o 
crescimento das rendas publicas. 

Nisso é que está o segredo do equilibrio dos 
orçamentos: o augmento de impostos, quando fôr 
decretado, deve infallivelmente mostrar, ou indicar 
circumstancias muito extraordinarias, despezas de guerra, 
e outras semelhantes. 

E' nesses motivos que fundo a esperança que 
tenho de que, sem novos impostos, poderemos chegar a 
obter saldos importantes, e que garantam o equilibrio 
orçamentario. 

Si essa confiança me vale a qualificação de 
optimista, eu a mereço. 

Não creio que o exercicio de 1881 a 1882 deixará 
de ter deficit por causa do saldo de 1.561:000$, que figura 
no trabalho da camara dos Srs. Deputados, porque o 
orçamento da nossa despeza não é feito com a largueza 
indispensavel para a segurança de saldos; o que me faz 
esperar que a nossa despeza será equilibrada pela receita, 
é a confiança que tenho no accrescimo natural da renda, 
que deve ser muito maior do que nós calculamos: só a 
renda de importação, que se calculou em 62.000:000$ 
para o referido exercicio, deve exceder de 65.000:000$, e 
para que isso se dê não é preciso que o seu augmento 
seja de 2 e 3.000:000$ como nestes ultimos annos. 

Logo, si formos severos na decretação da despeza 
publica e si fizermos economias, as sobras apparecerão, e 
os deficits deixarão de ser permanentes. Examinemos os 
resultados que temos obtido desde que começou a ser 
severa a inspecção que o corpo legislativo tem praticado 
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em relação ás despezas publicas, e reconheceremos o 
que é possivel obter-se no corrente exercicio e o que 
deveremos esperar no futuro. 

No exercicio de 1879 a 1880, foi a despeza 
votada excedida em cinco mil contos, feito esse calculo 
pelos creditos pedidos, e já approvados pele camara 
dos Srs. deputados. 

A receita do mesmo exercicio, já verificada, 
orçou em 113 mil contos, e o semestre addicional deve 
fornecer de 3 a 4 mil, o que elevará a mesma receita a 
116 mil contos. 

Ora, a grande somma dos creditos 
extraordinarios e supplementares provém de despezas 
com colonização, internação de immigrantes, 
differenças de cambio, etc. 

Ora, si no exercicio que corre não gastarmos o 
mesmo com differenças de cambio e com colonização, 
ou si não tivermos de despender grandes sommas 
com despezas imprevistas, é possivel que o exercicio 
se liquide sem deficit, porque a despeza não subirá a 
21 mil contos, e a receita será de 19 ou 20 mil contos, 
si ella tiver o crescimento dos tres ultimos annos, em 
os quaes foi de 104 mil, 116 mil, não sendo de admirar 
que seja de 120 mil, no exercicio corrente. 

Si o ministerio da agricultura tivesse a mais 
tempo adoptado o systema, que foi encetado pelo ex-
presidente do conselho e continuado pelo actual 
ministro da agricultura, ou antes, si não se tivesse 
despendido tanto em colonisação, e, si o cambio não 
tivesse descido muito, o exercicio passado se poderia 
liquidar com insignificante deficit. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR (para o Sr. Affonso 
Celso): – V. Ex. mesmo tem essa convicção. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nessas idéas 
estamos de perfeito accôrdo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Apenas divergimos em um ponto: suppor S. Ex. que 
eu, discorrendo contra os impostos, parecia querer 
censural-o: em minhas palavras não ha censura contra 
ninguem. 

(Ha diversos apartes.) 
No exercicio passado nós não podiamos fazer 

ainda um orçamento seguro, porque ha pouco tempo 
entramos na confecção aperfeiçoada dos orçamentos. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
E eu me alegro as vezes um pouco (abro um 
parenthesis) de ver que o senado dispõe ainda de uma 
grande maioria contra nós. 

O SR. CORREIA: – Grande?! V. Ex. falla de 
farto! 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Devéras?... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Si querem 
mais gente é só si querem fazer alguma cousa de 
mau! 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Estou fazendo justiça ao senado e á honrada 
commissão. Apenas observo que gosto mais da 
commissão do senado quando está em opposição do 
que quando é governista. Ella presta mais serviços ao 
paiz quando organiza orçamentos, que  

os liberaes têm de executar, do que quando os prepara 
para os amigos. A maioria e a commissão de 
orçamento do senado cumpre sempre o seu dever e 
procede sempre com patriotismo. Mas, quando nós os 
liberaes governamos, o seu zelo redobra, e ella 
procede melhor. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' natural. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

E é por isto que estou desejando que os liberaes 
formem aqui tambem uma maioria numerosa, que 
possa estudar bem, e organizar com cuidado os 
orçamentos, que tiverem de ser executados pelos 
conservadores. 

O SR. CORREIA: – V. Ex. lembre-se da 
commissão de 1877 quando dous liberaes faziam parte 
della. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Não neguei o zelo da commissão de orçamento em 
época alguma; apenas estou dizendo que gosto mais 
della quando está em opposição; e é por isto que 
desejo que os liberaes estejam em maioria, porque 
hão de ser tambem muito zelosos quando estiverem 
em opposição. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Mesmo para experimentarem um pouco isto. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Direi ainda que no exercicio passado, no exercicio que 
acabou, o calculo da commissão do senado, em 
relação á receita não me pareceu a principio muito 
prudente; pareceu-me que a commissão, orçando a 
receita em 116 mil contos, deixava-se levar um pouco 
pelo desejo de reduzir os impostos, votados pela 
camara dos Srs. deputados. Mas, graças ao 
crescimento natural da renda o calculo da commissão 
foi exacto; e a receita do anno passado deve talvez 
exceder de 116 mil contos. 

De tudo quanto acabo de dizer se póde concluir: 
1º Que não conseguiremos extinguir a 

permanencia dos deficits, si não procurarmos por 
todos os modos gastar sómente o que fôr votado, 
embora augmentemos os impostos. 

2º Que si conseguirmos não exceder os creditos 
votados os orçamentos ficarão equilibrados, porque o 
augmento natural e constante da receita chegará para 
as despezas imprevistas pelo orçamento, e para os 
juros e amortização dos emprestimos que tivermos de 
contrahir para despezas extraordinarias do exercicio, e 
que não se acham incluidas nos orçamentos. 

O SR. JUNQUEIRA: – E as sêccas do Ceará? 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

As sêccas e as guerras são acontecimentos 
extraordinarios, e não entram na ordem dos factos de 
que me occupo. 

Para os grandes emprestimos, que são a 
consequencia desses acontecimentos, novos impostos 
são sempre indispensaveis. 

Si pudermos executar o nosso pensamento de 
não gastar com colonos senão o que fôr votado, e si o 
cambio subir, tenho a esperança de que o exercicio 
corrente será liquidado sem deficit. Mas, tenho muito 
receio da colonização. 
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Forma-se na Europa tão bom juizo da 
generosidade de nosso governo, que os colonos vêm 
já certos de que os não deixaremos morrer de fome, e 
lhes daremos sempre o que negamos aos nossos 
compatriotas pobres, que morrem muitas vezes por 
falta de recursos no interior: e a imprensa diaria 
censura sempre os ministros que consentem colonos 
percorrendo as ruas sem meios de subsistencia. 

Em resistir a tudo isso consiste a difficuldade de 
não exceder-se a verba – Colonização –. A que se 
votou para o exercicio de 1881 – 1882 é muito 
diminuta: chegará ella? Viremos pedir novos creditos 
para colonização? Depende muito disso o 
encerramento do exercicio sem deficit. 

Disse o nobre ex-ministro da fazenda ainda: – 
supprimistes como pessimos alguns impostos votados 
em o anno passado: Mas por essa razão devereis 
supprir o imposto de exportação, o de siza, porque são 
condemnados em todo o ponto. 

E' verdade o que diz o nobre senador. Mas 
como substituir esses dous impostos que dão mais de 
20.000:000$? E' isso impossivel: E pois havemos de 
supportal-os como se supporta uma molestia chronica, 
que incommoda menos do que uma molestia aguda, e 
com a qual já se está acostumado. 

Respondendo agora ao illustrado relator da 
commissão de orçamento a respeito da tarifa especial 
do Rio Grande, direi sómente que os resultados 
abonam muito essa reforma, e em taes assumptos os 
resultados constituem o melhor argumento. 

As alfandegas dessa provincia renderam: 
 

Em 1876 – 1877............................ 
Em 1877 – 1878............................ 
Em 1878 – 1879: 
1º semestre................................... 
2º semestre................................... 
Em 1879 – 1880: 
1º semestre................................... 
2º semestre................................... 
Somma do ultimo anno.................. 

3.262:000$000 
2.812:000$000 

 
1.635:000$000 
2.076:000$000 

 
2.131:000$000 
2.015:000$000 
4.146:000$000 

 
Parece-me, pois, que por emquanto não se 

póde contestar a vantagem da tarifa especial e tudo 
aconselha que não lhe toquemos até que se possa 
conhecer bem os seus defeitos e a conveniencia de 
ser ella alterada neste ou naquelle ponto. 

Vou queixar-me agora da commissão á mesma 
commissão. Porque reduziu ella a oito mil contos a 
autorização para a emissão de dezeseis mil contos 
como anticipação de receita? 

O SR. BARROS BARRETO: – Então tinhamos 
deficit. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Deficit temos sempre em relação á despeza 
extraordinaria e só com operação de credito o 
liquidamos. 

Com a emissão de bilhetes do thesouro em 
mais larga escala, poderemos adiar os emprestimos 
até que possamos fazer uma operação maior, que nos 
deixe ampla liberdade de contrahil-os dentro ou fóra do 
Imperio. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O governo 
não fica privado disso. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
De que somma temos necessidade em Julho e 
Dezembro para o pagamento dos juros da divida 
interna e juros e amortização da divida externa? 

Talvez mais de 14.000:000$, que receberemos 
á proporção que a renda é arrecadada nos mezes 
seguintes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – 14.000:000$ 
em Julho? Tem de pagar um semestre só. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Calcule V. Ex. em quanto importa sómente o juro de 
nossa apolices em um semestre. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – V. Ex. tem o 
mesmo que tiveram todos os governos. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Menos os ultimos. 

Mas, pergunto eu: qual o meio que posso ter 
para achar as quantias de que precisar para pagar 
juros, etc., antes de arrecadada a receita e antes de 
recolhida a renda das provincias ao thesouro? 

Não tenho senão bilhetes do thesouro ou conta 
corrente no banco do Brazil. Portanto já se vê que 
essa limitação embaraça o ministro e é sem vantagem 
alguma, porque a emissão do bilhete do thesouro nas 
condições em que nos achamos é o que póde haver 
de melhor até que os deficits sejam liquidados pelos 
emprestimos, visto como podemos obter dinheiro a 5% 
e a menos por seis mezes e uma anno. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – No orçamento 
ordinario não podem emittir bilhetes do thesouro senão 
até 8.000:000$, no principio do exercicio. Operações 
de credito, podem fazer quantas quizerem. Emissão de 
bilhetes do thesouro é tambem operação de credito. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Mas si como anticipação de receita preciso de maior 
quantia? Preciso seguramente dos 16.000:000$ que 
figuram nos dous ultimos orçamentos? 

O SR. F. OCTAVIANO: – Os ministros da 
fazenda têm convertido isso em operação de credito, 
posto não seja. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Pagando juro das apolices, passagens de fundos para 
Londres, e logo depois pagamento dos juros do 
emprestimo nacional, calculem a quanto monta tudo 
isso? 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – E a renda 
ordinaria? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Mas, a renda ordinaria entra diariamente, e em dias 
paga-se sómente quasi 11.000:000$ de juros de 
apolices de um semestre. Emfim, é minha opinião que 
a nobre commissão não tem razão na reducção que 
fez. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não 
queremos cortar meios ao governo; si V. Ex. não 
concordar com o que eu disser, então... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Agora peço licença á nobre commissão para impugnar 
a applicação nova que ella deu ao fundo de 
emancipação. 
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O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não demos 
applicação nova; não concordámos com a emenda da 
camara. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
A commissão deu uma applicação diversa. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Differente da da camara. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
A camara quando tirou da renda geral para o fundo de 
emancipação o novo imposto sobre os escravos, teve 
em vista voltar ao pensamento da lei de 28 de 
Setembro, que não póde deixar de merecer o 
assentimento do senado. A lei de 28 de Setembro dá 
ao fundo de emancipação todo o imposto derivado de 
escravos. Estabelece que se possa crear outro, e que 
se possa determinar quotas geraes ou provinciaes. 
Mas falla especialmente da taxa de escravos, e a 
applica á emancipação. Como desviar essa taxa do 
seu destino? 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Si no anno passado o corpo legislativo desviou-se 
desse principio, pela urgencia das circumstancias deve 
voltar ao principio da lei de 28 de Setembro, desde que 
não são as mesmas as nossas circumstancias. 

Não devemos deixar o caminho traçado pela lei 
de 28 de Setembro, e tudo aconselha que o tornemos 
cada dia mais efficaz e sem o que ella deixará de 
produzir todos os resultados esperados. (Apoiados.) 

Asseverou-se no senado que devia ser abolido 
o augmento da taxa de escravos, si dessa taxa se não 
precisar mais para a renda geral. 

Não penso assim. A taxa de escravos nas 
cidades não é ainda forte, e não póde mesmo impedir 
que venham escravos da lavoura para as cidades, o 
que é um inconveniente que devemos evitar. 

Não é para termos escravos nas cidades que 
resistimos á emancipação precipitada e perigosa, mas 
para que nossa agricultura não soffra e não se 
desorganize o trabalho. Si isso é verdade, convem que 
a população das cidades pague o imposto elevado da 
taxa, afim de se ir habituando ao trabalho livre. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Desvia-se parte do 
fundo de emancipação para educação de ingenuos. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
E' verdade. Estou de accôrdo em que para o anno se 
passe tambem para o fundo de emancipação essa 
verba, mas não se póde dizer que educar ingenuo não 
é execução da lei de 28 de Setembro. 

O SR. PARANAGUÁ: – Tem analogia. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Concordo em que os ingenuos, os libertos da lei, não 
devem merecer tantos favores, com prejuizo dos que 
não se libertaram ainda... 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): –

...mas não se diga que a applicação da quarta parte do 
fundo de emancipação para a educação dos 

ingenuos é um desvio do pensamento da lei de 28 de 
Setembro. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' como o 
inferno de Dante; o imposto recáe sobre o senhor e 
nunca mais póde abolir-se nem substituir-se por outro. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Repito que o imposto é lançado sobre os escravos das 
cidades, e ha conveniencia na sua sustentação, e 
mesmo na sua elevação, para que se não augmente a 
população escrava das cidades, o que é um mal para a 
lavoura: seja como fôr, o que desejo mostrar é que, 
applicando-se uma parte do fundo de emancipação á 
educação dos ingenuos, não se o desviou de seu 
destino legal. 

O SR. UCHÔA CAVALCANTI: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

A applicação podia ter sido mais conveniente, mais util, 
e mesmo mais justa; mas não se diga que foi desviada 
do fim e do pensamento da lei de 28 de Setembro. 
Estou persuadido de que já fizemos aos libertos da lei 
de 28 de Setembro um grande beneficio. Esses 
libertos estão sendo tratados bem, porque os senhores 
do Brazil são caridosos, e muitos ingenuos têm 
educação superior á que geralmente encontram os que 
são considerados pobres no Brazil. 

E', pois, meu parecer que se despenda com a 
libertação dos escravos todo o fundo de emancipação, 
e se providencie por qualquer outra fórma a respeito 
da educação dos ingenuos. Mais tarde faremos isto. 
(Apoiados.) 

Peço, pois, á commissão que reconsidere o seu 
acto, e não diminua o fundo de emancipação, pois que 
precisamos dar vida á lei de 28 de Setembro. 

O SR. UCHÔA CAVALCANTI: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Maior do que 

ella tem tido? O effeito que ella tem tido tem sido tão 
rapido que em poucos annos já se tem libertado 
40.000 escravos. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Não é só por parte do 
Estado. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – O Estado não 
influiu em cousa alguma. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Os recursos que a lei dá não são grandes, poderemos 
e deveremos dotar o fundo de emancipação com mais 
largueza. 

E, si esse fundo não é grande será para 
lamentar-se que lhe tiremos 500 contos, que 
representam o trabalho do proprio escravo nas 
cidades. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não se tira; V. 
Ex. é que quer augmentar. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não quero augmentar, quero apenas que se mantenha 
a quantia que votou a camara dos Srs. deputados. 

Tinha ainda muito que dizer, mas a hora está 
quasi terminada. Apresso-me, pois, em consi- 
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derar a questão de que se occupou o nobre senador 
pelo Paraná, a questão de cabotagem. Antes, porém, 
responderei a uma pergunta que me fez S. Ex. 

Perguntou-nos o nobre senador, porque é que 
ficou adiada a votação na camara de uma emenda do 
senado relativa ao ministerio da justiça. Responderei 
que os ministros deputados não tinham conferenciado 
a respeito com os ministros senadores. 

O SR. CORREIA: – Ainda hoje não se sabe o 
que ha a esse respeito. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): –
Em tempo ha de saber. 

O SR. CORREIA: – Em tempo, eis-ahi! 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): –

Disse o nobre senador: no orçamento nada se 
encontra que possa concorrer para o desenvolvimento 
de nossa marinha mercante; a nossa marinha 
mercante definha, morre, e nós não seguimos o 
exemplo de outras nações, que, protegendo 
efficazmente a marinha nacional, constituiram-se as 
primeiras nações maritimas do mundo. 

Sr. presidente, não é exacto o que disse o nobre 
senador. Pelos proprios dados estatisticos de que S. 
Ex. serviu-se se póde tirar uma conclusão opposta á 
sua. Não é exacto que nossa marinha mercante 
definhe, em logar de augmentar. O que tem-se dado 
no Brazil é o que se tem observado em toda a parte, 
isto é, a transformação da navegação á vela pela 
navegação a vapor: o numero dos navios mercantes 
empregados na cabotagem diminue, mas tem 
augmentado consideravelmente a tonelagem dos 
mesmos navios. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

E esse facto reproduz-se em todos os paizes do 
mundo. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – E essas queixas se 
fazem em outros paizes. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Houve augmento 
de lotação, a tonelagem é maior. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Disse o nobre senador: – nossa marinha mercante não 
recebe favores. 

Em que paiz do mundo o nobre senador 
encontra uma marinha mercante e de grande 
cabotagem tão subsidiada? 

Pois isto não é protecção, e protecção larga? 
Mas, disse o nobre senador: não vejo mais estaleiros 
de construcção; nas provincias não se construe mais. 

Mas, porque nas provincias não se construe 
mais? E' porque, substituindo os pequenos navios por 
vapores, encontramos na Europa por muito menor 
preço os navios de que podemos precisar. E podemos 
por meio de favores inverter a ordem natural das 
cousas? O commercio compra seus navios onde os 
póde comprar 

por melhor preço. Dobraremos e triplicaremos nós os 
premios que a lei concede aos que têm navios 
construidos no paiz e isso não alteraria o facto, porque 
os capitaes não se accumulam com facilidade, e nem o 
Brazil poderá ter por muitos annos artistas tão peritos e 
tão pouco remunerados como os têm os paizes em 
que abunda a população. 

Póde-se dizer que não construimos, porque não 
podemos ainda entrar em concurrencia com os 
constructores de outros paizes. A industria dos 
transportes maritimos é feita por capitaes estrangeiros. 
E' porque nos faltam capitaes: como são feitos, e como 
têm sido feitos os nossos caminhos de ferro? Com 
capitaes estrangeiros. Quererá o nobre senador que 
demos protecção aos brazileiros que tenham de 
construir caminhos de ferro? 

Quando formos ricos, quando nosso dinheiro fôr 
abundante, nossa marinha nacional crescerá e se 
desenvolverá. Por emquanto é isso impossivel. 

Tem se dito que a marinha mercante é e deve 
ser o viveiro da nossa marinha de guerra. E' uma outra 
illusão em que temos vivido até hoje. 

Os marinheiros para os navios de guerra são e 
devem ser preparados para ella, e em nossas costas 
se encontrará sempre maior numero do que 
precisamos. Sabe-se que a França venceu a Hollanda 
em guerra maritima, tendo então uma marinha 
mercante cinco ou seis vezes inferior á da Hollanda. 

Senhores, a protecção á industria é um principio 
bom ou mau, conforme fôr conveniente ou 
inconvenientemente applicado. Si quizerdes proteger 
uma industria que não tiver elemento de vida no paiz, 
perdereis vosso tempo, vosso trabalho. As industrias 
que podem e devem ser protegidas são aquellas que, 
embaraçadas ou acanhadas em seu desenvolvimento 
por quaesquer difficuldades, podem medrar e tomar o 
seu logar conveniente, si forem auxiliadas por algum 
tempo, e moderadamente. 

Tudo que fôr arredar-se desse caminho natural 
é gastar dinheiro sem resultado, isto é – sem fazer 
prosperar a industria que se quizer proteger, e apenas 
se conseguirá enriquecer os industriosos, que crearam 
fabricas que não podem medrar no paiz, ou as 
administram sem intelligencia, pelo que desejam que o 
Estado lhes compense as perdas de sua 
imprevidencia, ou de seu desmazelo, com o que tira ás 
outras classes da população. 

Não sou nem proteccionista, nem adversario 
systematico desse systema: ou antes – a liberdade das 
permutas, do commercio, de todas as industrias, é 
para mim o grande principio, e o principio racional e 
justo. Mas sou proteccionista por excepção. 
Reconheço que ha industrias que podem e devem ser 
protegidas. 

Duas condições são indispensaveis para a 
protecção: A 1ª é que a industria tenha elementos de 
prosperidade, como a materia prima no paiz, etc. 

A 2ª é que não necessite para viver e prosperar 
de grandes sacrificios da parte de todos os que não a 
exercem; mas a industria de construcção de navios e 
de transporte por mar estará nesse caso? Poderá ella 
ser protegida por  
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nós, de modo que possa desenvolver-se e dar 
resultados? 

Não o creio: seus concurrentes são formidaveis e 
dispoem de elementos e faculdades, que nos faltam. 

Contentemo-nos por ora com a pequena 
cabotagem e com a navegação a vapor entre as 
provincias, que mantemos á custa de dispendio grande 
e de protecção. 

E, si apezar dessa protecção, os nossos vapores 
subvencionados exigem mais pelos transportes 
maritimos, o que fazer-se? Reconheço que embaraçar 
a navegação interoceanica, feita pelos navios 
estrangeiros e que de passagem faz o transporte entre 
as provincias, é um erro, que seria fatal ao commercio, 
que contraria o nosso desenvolvimento, sem ganho da 
industria que se pretende proteger. 

E' impossivel que a nossa bandeira seja vista em 
todos os navios que servem o commercio inter-
provincial. 

Ella quasi que é desconhecida pelas cidades 
commerciaes e maritimas mais importantes do mundo. 
E porque? Porque não temos dinheiro, porque 
empregamos os capitaes que possuimos em industrias 
mais remuneradoras. Quem póde plantar café, assucar 
e algodão, ou quem póde levantar uma fabrica de 
fiação e outras industrias faceis, e que podem medrar, 
não vai empregar dinheiro na difficil industria de 
transportes maritimos. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – O 
commercio não tem nacionalidade (apoiados), as 
grandes cidades commerciaes não têm predilecção por 
esta ou aquella bandeira. Quem conduz, quem 
transporta o seu producto aos diversos mercados, por 
menor preço e com menor tempo, é o preferido pelo 
commercio. Poderemos entrar já nessa luta, em que 
são victoriosos os grandes armadores e os que podem 
ter navios mais aperfeiçoados e obtel-os por melhor 
preço? 

Não. Um dia virá, eu o espero, em que o Brazil 
possa ter tambem uma poderosa marinha mercante, 
que leve nossos productos aos mais longinquos paizes. 
Mas, isso não succederá senão depois que tivermos 
coberto o paiz de vias-ferreas e augmentado 
consideravelmente os capitaes disponiveis pelo 
desenvolvimento da riqueza publica. Então chegará a 
nossa vez, e obteremos naturalmente um dos primeiros 
logares entre as nações, que possuem marinha 
mercante mais poderosa! (Apoiados. Muito bem.) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 1 de 

Outubro: 
As materias já designadas, a saber: 
Continuação da 2ª discussão da proposta relativa 

á receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 
1882. 

E si houver tempo: 
Continuação da 2ª discussão da proposição 

relativa ás sociedades anonymas. 
Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

98ª SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Expediente. – Parecer da 
commissão de fazenda sobre a pretenção da casa de 
caridade annexa á irmandade do Santissimo 
Sacramento de Nossa Senhora da Candelaria desta 
côrte. – Cataclysmo em Itajahy. Discurso e 
requerimento do Sr. Barão da Laguna. Observações do 
Sr. presidente do conselho. Retirada do requerimento. – 
Reclamação do Sr. Vieira da Silva contra a publicação 
de um parecer feita no «Diario Official» de hoje. – 
Ordem do Dia. – Orçamento da receita geral. Discursos 
dos Srs. Barão de Cotegipe, Christiano Ottoni e Correia.

 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 25 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Barão de Mamanguape, Visconde de Abaeté, José 
Bonifacio, Vieira da Silva, Barão da Laguna, Leão 
Velloso, Visconde de Bom Retiro, Luiz Carlos, Carrão, 
Ribeiro da Luz, Barros Barreto, Junqueira, Affonso 
Celso, Correia, Paes de Mendonça, Diniz, F. Octaviano, 
Barão de Cotegipe, Lafayette, Jaguaribe, Barão de 
Pirapama e Nunes Gonçalves. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Barão de Souza Queiroz, Conde de 
Baependy, Diogo Velho, Silveira Lobo, Sinimbú, Godoy, 
Visconde de Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do ministerio do imperio, de 29 do mez findo, 

communicando que naquella data expediu aviso ao 
presidente da provincia da Bahia, pedindo informações 
sobre o modo irregular por que foi feita a apuração dos 
votos da ultima eleição para vereadores do municipio 
da Cachoeira. – Inteirado. 

Do ministerio da justiça, de 24 do mesmo mez, 
remettendo, conforme requisição do senado, cópias dos 
officios do chefe de policia da côrte, a respeito do 
assassinato do subdelegado da freguezia de Guaratiba, 
e communicando que acabava de exigir do presidente 
da provincia de S. Paulo uma exposição completa sobre 
o attentado commettido contra o juiz de direito da 
comarca de Jahú. – A quem fez a requisição, 
devolvendo á mesa depois de examinado. 

Do mesmo ministerio, de 28 do dito mez, 
communicando que acabava de exigir do presidente da 
provincia da Bahia informações sobre os processos 
instaurados contra o juiz municipal do termo de 
Lençóes e o coronel Antonio Gomes Calmon. – 
Inteirado. 

Do mesmo ministerio, de igual data, 
transmittindo, em additamento ao officio de 26 do mez 
findo, cópia do officio do chefe de policia sobre o 
inquerito, a que se está procedendo pelos factos 
criminosos, occorridos na matriz de Santa Anna. – A 
quem fez a requisição, devolvendo á mesa depois de 
examinado. 
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Do mesmo ministerio, e de igual data, 
remettendo, conforme requisição desta camara, 
cópia dos officios do presidente da provincia de 
Sergipe sobre o processo eleitoral nos municipios de 
Aracajú, Riachuelo, Riachão e Lagarto. – O mesmo 
destino. 

Do ministerio da agricultura, da mesma data, 
remettendo o autographo sanccionado da resolução 
da assembléa geral, prorogando por mais 10 annos 
o prazo concedido a João José Fagundes de 
Rezende e Silva para encetar os trabalhos de lavra 
nos rios Cayapó e outros. – Ao archivo o 
autographo, communicando-se á outra camara. 

Do 1º secretario da camara dos deputados, 
de 30 do mez findo, communicando que constou 
áquella camara ter sido sanccionada a resolução da 
assembléa geral, autorizando o governo a 
despender a quantia de 5:000$ para indemnisar o 
editor da impressão das Memorias mathematicas do 
Dr. Joaquim Gomes de Souza. – Inteirado. 

Tendo comparecido mais os Srs. Cunha e 
Figueiredo, Leitão da Cunha, Visconde de Muritiba, 
Antão e Barão de Maroim, o Sr. Presidente abriu a 
sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-
se por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs. Paranaguá, Teixeira Junior, Dantas, Chichorro, 
Visconde de Pelotas, Saraiva, Mendes de Almeida, 
Christiano Ottoni, Uchôa Cavalcanti, Silveira Martins, 
Fausto de Aguiar, Silveira da Motta, João Alfredo e 
Fernandes da Cunha. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER 
 
«A commissão de fazenda, tendo examinado 

attentamente a materia da proposição, que sob n. 
101 foi pela outra camara enviada ao senado em 14 
de Setembro corrente, fazendo extensiva á 
repartição de caridade annexa á irmandade do 
Santissimo Sacramento de Nossa Senhora da 
Candelaria desta côrte a isenção autorizada por lei e 
mencionada no art. 3º do regulamento n. 152 de 16 
de Abril de 1842, em favor da casa de misericordia, 
hospitaes, etc., julga que os beneficios prestados ao 
publico pela mencionada repartição de caridade 
sendo tão incontestaveis, como aquelles que presta 
a casa de misericordia, deve ella merecer do Estado 
os mesmos favores de que goza esta ultima, e por 
isso é de parecer que seja igualmente concedida á 
sobredita repartição de caridade e isenção do 
imposto predial, de que trata a proposição, devendo 
esta para tal fim ser submettida á discussão e 
approvada. 

Sala das commissões do senado em 29 de 
Setembro de 1880. – D. J. N. Jaguaribe. – J. J. 
Teixeira Junior.» 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em 
consideração com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

CATACLYSMO EM ITAJAHY 
 
O SR. BARÃO DA LAGUNA: – Sr. 

presidente, é possuido do maior sentimento que 
venho á tribuna levantar a minha debil voz para pedir 
ao governo providencias em favor dos habitantes da 
comarca de Itajahy, na provincia de Santa Catharina.

O temporal, que tem reinado ultimamente 
naquella parte da costa, as grandes e constantes 
chuvas torrenciaes fizeram naturalmente sahir de 
seus leitos os varios rios, que banham aquella 
comarca e invadindo a florescente colonia de 
Blumenau, levaram adiante de si a morte e a 
devastação. 

Sem duvida, os prejuizos, não só desta 
colonia, como de alguns outros pontos da mesma 
comarca serão grandes, e eu, conhecendo os 
poucos recursos de que dispõe a minha provincia, 
animo-me a pedir ao governo as providencias as 
mais promptas e energicas em favor dos habitantes 
daquella colonia. 

Portanto vou mandar á mesa o seguinte 
requerimento: 

«Requeiro que se peçam ao governo, pela 
repartição competente, informações sobre as 
providencias tomadas por motivo do cataclysmo que, 
ha pouco, houve na comarca de Itajahy, provincia de 
Santa Catharina.» 

Foi apoiado e posto em discussão. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 

– Sr. presidente, posso desde já dizer ao nobre 
senador por Santa Catharina que as providencias, 
que ao governo cumpria dar, não podiam ser senão 
as de autorizar o presidente da provincia a fazer 
tudo quanto estivesse ao alcance do governo para 
minorar os males resultantes dessa calamidade, e 
isto já se fez. 

O SR. PARANAGUÁ: – E consta mesmo de 
telegrammas já publicados. 

O SR. BARÃO DE LAGUNA: – Sr. 
presidente, á vista da declaração do Sr. presidente 
do conselho, estou convencido de que o governo ha 
de tomar as providencias as mais efficazes para 
minorar os males provenientes do temporal, que tem 
reinado nas costas da provincia de Santa Catharina, 
e por isto peço ao senado licença para retirar o meu 
requerimento. 

O senado, sendo consultado, consentiu. 
 

RECLAMAÇÃO 
 
O SR. VIEIRA DA SILVA: – Sr. presidente, li 

no Diario Official de hoje um parecer das 
commissões reunidas de constituição e assembléas 
provinciaes profundamente alterado. 

Parece que a redacção do Diario Official 
julga-se com competencia para alterar ou corrigir os 
pareceres de commissões, que d'aqui são enviados 
para serem impressos. E assim, Sr. presidente, lê-se 
no Diario Official o seguinte absurdo, porque não 
comprehende o que está alli es- 
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cripto. E faço esta reclamação mesmo para que não 
continue o precedente. 

Diz o parecer (lendo): 
«Comquanto tenha sido objecto de duvida a 

competencia das assembléas provinciaes para 
legislarem sobre aponsentações, jubilações e reformas, 
comtudo só por meio de interpretação, nos termos do 
art. 25 do Acto Addicional, póde ella ser resolvida, pelo 
que as leis provinciaes sobre aposentadorias e 
reformas, têm sido executadas e continuam a ser.» 

A redacção do Diario Official, porém, entendeu 
que as commissões não sabiam o que diziam e julgou 
dever corrigir o parecer do seguinte modo: «pelo que as 
leis provinciaes sobre aposentadorias e reformas 
tenham sido executadas e continuem a ser.» 

Não sei o que isto queira dizer. Não posso 
attribuir á cópia, porque a alteração não é de cópia, é 
de redacção. Reclamo pois a este respeito, porque me 
parece que é materia muito séria e muito grave. 
(Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE: – Ha de ser satisfeito o 
nobre senador. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO GERAL DA RECEITA 

 
Continuou a 2ª discussão da proposta relativa á 

receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 
1882. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sr. presidente, 
a commissão de orçamento no trabalho, que teve a 
honra de apresentar ao senado, não se preoccupou de 
modo algum com questões politicas ou denominadas de 
partido; teve um fim, por assim dizer unico, a 
regularisação das nossas finanças. 

Não digo que não visasse, em alguma cousa, ao 
credito de um partido, pois provavamos dessa fórma 
que muitas das accusações extremas e ilegível, que se 
articulavam contra as administrações conservadoras, 
não eram de natureza tal, que nos devessem 
desanimar do melhoramento das nossas finanças. 

Já haviamos começado, durante essas 
administrações, a corrigir muitos defeitos, do que dão 
testemunho a lei do orçamento de 1877 (apoiados) e os 
esforços por mim empregados e recordados pelo 
illustrado senador por Minas, para por meio de impostos 
equilibrar a receita com a despeza. 

Hoje, depois de uma despeza extraordinaria 
superior a 130.000:000$ e dos encargos resultantes de 
emprestimos e da fundação da nossa divida fluctuante, 
ainda com pequenas alterações, temos este orçamento, 
que o nobre ministro entende que deve dar sobras, 
equilibrando a receita ordinaria com a despeza tambem 
ordinaria, á parte a despeza extraordinaria ou para 
casos imprevistos ou autorizados por creditos 
especiaes. 

Vê-se, portanto, que não havia motivo para 
esmorecer. Receio, todavia, que o optimismo hontem 
manifestado pelo nobre ministro da 

fazenda seja um incentivo para que algumas despezas 
venham de novo a desequilibrar o orçamento. 

S. Ex. pareceu estranhar, e como que se queixou 
de que a commissão de orçamento fosse nimiamente 
severa, e fez votos para que o mesmo succedesse 
quando estivesse em opposição e em maioria no 
senado. 

Faço por minha vez votos, não para que essa 
maioria venha com muita precipitação, porque seria a 
morte de alguns de nós... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Nem eu tambem desejo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...mas para 
que, dada essa circumstancia ou realizada essa 
hypothese, os nossos nobres adversarios tenham para 
comnosco o mesmo procedimento que temos tido para 
com elles. (Apoiados.) Si de tal arte procederem, dar-
me-hei por satisfeito com todas as severidades, que a 
futura maioria do senado empregue para com as 
administrações conservadoras. E' essa principalmente a 
missão das opposições: conter, corrigir e tambem 
coadjuvar. 

Em todo o trabalho da commissão o que se 
observa é uma grande preoccupação, para que a 
despeza se equilibre com a receita. A este fim, sem 
duvida digno da sabedoria do senado, tenderam todos 
os nossos esforços, e felizmente as poucas correcções, 
que ao trabalho da camara dos Srs. deputados fez a 
commissão de orçamento do senado, em grande parte, 
foram por S. Ex. adoptadas, e, si a outras negou sua 
acquiescencia, pretendo demonstrar que não teve para 
isso muita razão. 

A despeza votada ultimamente no senado eleva-
se a 114.184:138$458; si addicionarmos a esta 
despeza a que foi votada em 3ª discussão, que sobe a 
200:000$, para o novo edificio da escola de medicina, e 
300:000$ para a estrada de ferro de Baturité, teremos 
114.684:138$458. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Esta despeza é de credito especial. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu as 
considero um augmento de despeza do orçamento; não 
será um augmento de despeza do orçamento 
ordinario... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Far-se-hão mediante operações de credito. 

O SR. JAGUARIBE: – Hão de sahir dos 
contribuintes; são um augmento de divida. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Admittida a 
observação do nobre ministro, vem a despeza orçar em 
114.384:038$458 e tanto. 

A receita calculada, excluindo os depositos e o 
fundo de emancipação, foi de 115.449:000$. 

Não obstante haver a commissão diminuido, 
extinguido impostos, incluido alguns que já vieram 
supprimidos pela camara dos deputados, na 
importancia de 4.466:000$, ainda assim apresenta o 
orçamento saldo de cêrca de 5.000:000$, senão 
superior, excluindo os 900:000$ do fundo de 
emancipação. 
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Mas deste saldo acha-se excluida a somma de 
500;000$, em que foi estimada a renda proveniente da 
sobre-taxa dos escravos. Ora, segundo a opinião do nobre 
ministro, essa sobre-taxa deve passar para o fundo de 
emancipação. Teremos, pois, que este saldo apresentado 
pela commissão reduz-se em tanto quanto corresponder 
aos 500:000$000. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – A 700:000$000. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O saldo vem, 

portanto, a ser inferior a 5.000:000$; vem a ser 
4.746:000$. Deduzam-se os depositos, calculados pela 
commissão em 4.000:000$, com saldo provavel da renda 
ficará reduzido a 700 e tantos contos. 

Dirá o senado si um orçamento, que apresenta 
apenas um saldo provavel de setecentos e tanto contos, 
póde-nos dar a segurança de que não haverá deficit na 
liquidação do exercito. E' verdade que o nobre ministro, e a 
commissão tambem o affirmou, apresentou o argumento 
de que muitas das estimativas da receita estavam abaixo 
de quantum, que na realidade deverão produzir; por outra 
parte, tambem não se fez a conta dos juros que hão de ser 
pagos pelas operações autorizadas por creditos especiaes.

São despezas, que não podem deixar de ser 
comprehendidas no orçamento, por serem permanentes. 
(Apoiados.) 

Essas despezas extraordinarias orçam por 
12.000:000$, além das provenientes de sêccas, 
inundações, etc., isto segundo a tabella dos creditos 
especiaes. Ora, os juros correspondentes a essas quantias 
seguramente absorvem o saldo que apresenta o 
orçamento. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não se póde, 

portanto, cortar muito nos impostos, e menos augmentar 
as despezas. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas, observo que 
já vai apparecendo certa tendencia para augmentar 
despezas, não só com o pessoal, tornando-se essa 
permanentes, como tambem outras despezas que podiam 
ser adiadas, como considero a da estrada de Baturité... 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ... e a da 

construcção de edificios monumentaes. 
Economias a praticar no orçamento, duvido muito 

que o nobre ministro e seus collegas consigam; porquanto 
o orçamento ou as despezas já se acham nimiamente 
reduzidas; e as suppostas economias, tão apregoadas na 
inauguração da presente situação, reduziram-se a muito 
pouco, sendo que algumas dellas, perdoem-me a 
expressão, foram irrisorias. 

A commissão de orçamento tem sido em muitos 
pontos mais realista do que o proprio rei, tem sido mais 

ministerial do que o proprio ministerio, porque, a respeito 
de muitos serviços lhe tem demonstrado e parece que 

convencido de que não os póde executar com os recursos 
pedidos no orçamento.

A commissão os tem augmentado, assim como 
evitou que alguns de taes serviços fossem 
desorganizados, reconhecendo-se hoje que tinha ella toda 
a razão, quando a isso se oppunha, não por espirito de 
partido, porque não conhecia os empregados pertencentes 
a essas repartições, mas simplesmente por espirito de 
ordem e regularidade. 

Considerado assim, o orçamento, que está quasi 
propriamente equilibrado, porque qualquer peso em uma 
das conchas da balança, poderá perturbar a regularidade 
que queremos dar as finanças, passo a apreciar os 
diversos pontos augmentados, quer diminuidos, de que se 
occupou o nobre ministro da fazenda. 

O primeiro, tanto no seu numero de ordem, como 
pela importancia, é o imposto do direito de consumo ou, 
por outra, de importação. Avaliação, tanto da camara dos 
deputados, como da commissão do senado, está aquem 
do que na realidade se deve calcular; mas é de boa politica 
financeira não estimar a renda sómente pelo progresso, 
que teve em alguns annos. 

E' mister deixar margem para o imprevisto, porque, 
qualquer circumstancias, qualquer crise commercial, póde 
determinar que a arrecadação se torne menor do que nos 
annos anteriores. 

Não sendo isto de suppôr, a commissão comtudo 
deixou uma tal ou qual margem, que podesse fazer face a 
qualque das emergencias, aliás muito communs no curso 
dos negocios. 

Ahi poderá apparecer alguma sobra; mas póde em 
outros impostos haver deficiencia, e é mister que a sobra 
de um compense a falta de outros.  

Para que os impostos de consumo possam produzir 
a quantia calculada pela commissão e pelo thesouro, ha 
necessidade de uma grande vigilancia por parte do nobre 
ministro da fazenda, e é, que os impostos provinciaes 
sobre a importação não venham perturbar todos os seus 
calculos, contribuindo para que a renda diminúa em vez de 
produzir o que se suppõe. 

Convem tambem que na revisão da tarifa, a que se 
está procedendo, não queiramos exagera esse tal ou qual 
principio de protecção, porque d'ahy resultará diminuição 
não pequena na renda publica.  

E' mister estudo muito acurado, ouvindo os 
interessados e as pessoas competentes para que se possa 
em uma tarifa introduzir o systema protector. 

O Sr. Antão dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O principio 

adoptado entre nós é que as nossas tarifas devem ser 
tarifas fiscaes, e elevados os direitos como já se acham, é, 
conforme disse o meu nobre collega senador por Minas 
Geraes – uma proteção. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Permitte um aparte? A commissão do senado póde ser 
ouvida antes da expedição das tarifas; si V. Ex. quizer, 
posso trazer o trabalho a seu exame. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Muito obrigado 
pela honra que me faz; mas ha de permittir que eu a 
decline. 
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O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Já 
vê que estou no pensamento de V. Ex. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Uma certa 
hesitação, a incerteza no systema adoptado pelo governo 
a respeito de nossas tarifas, póde produzir o resultado que 
eu receio; isto é, a diminuição da renda. 

Todos os dias estamos alterando as tarifas. O 
commercio, por esta fórma, Sr. presidente, não póde de 
modo nenhum calcular, nem emprehender negociações 
que vão além de certo prazo. De um anno para outro 
altera-se não só a razão dos direitos das tarifas, como os 
preços dos mercados importadores. Que calculo póde 
fazer um negociante hoje, si dáqui a tres mezes, a quatro 
ou a cinco a tarifa se acha alterada? 

E', portanto, preferivel uma tarifa defeituosa, porém 
que não seja alterada tão frequentemente, a uma tarifa 
mais aperfeiçoada, sujeita todos os dias á ilegível 
reformador. 

Eu disse ao nobre ministro, que devia ter muito em 
vista que as leis provinciaes não viessem perturbar todos 
os seus calculos á respeito dos direitos de importação. E a 
este proposito chamo especialmente a attenção de S. Ex. 
para o que chamo especialmente a attenção de S. Ex. para 
o que succede em nossa provincia. 

Não sei si S. Ex. tem conhecimento da ultima lei de 
orçamento promulgada na provincia da Bahia. Si tem, deve 
ter notado com horror os excessos commettidos pela 
assembléa provincial da Bahia, approvados por 
consequencia pela presidencia, com grave prejuizo das 
rendas publicas e transgressão das mais patentes 
disposições do Acto Addicional. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Tomaram o exemplo da assembléia provincial de 
Pernambuco; mas tudo isso é mau. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O que decidir 
para a Bahia, decida para Pernambuco, dir-lhe-hei que a 
tentativa para impôr sobre generos importados, que agora 
realizou-se já foi ensaiada na provincia, e presidente da 
provincia e digno desembargador Sr. Lucena, que, sendo 
presidente em Pernambuco approvara certas imposições, 
que vinham recahir sobre generos importados. 

Eu daqui escrevi ao Sr. Lucena, dizendo que 
reprovava completamente que assim se procedesse para 
equilibrar as finanças da Bahia, que procurassem outro 
meio; e o Sr. desembargador Lucena, cedendo de sua 
opinião, reuniu a assembléa provincial, e todos os artigos, 
ou quasi todos, que faziam recahir impostos sobre generos 
importados, foram retirados da discussão. 

Ora S. Ex., o nobre ministro da fazenda, tem muito 
maior poder do que eu tive naquella occasião. Seus 
amigos da provincia da Bahia, não obedecem sómente, 
procuram adivinhar-lhe os pensamentos. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – V. 
Ex. está enganado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Oh! Então a culpa 
é de quem está á esquerda de V. Ex. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Não 
sou assim obedecido, nem quero ser. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não digo que V. 
Ex. o queria, nem que se glorie com isso attenta a sua 
modestia; mas esta é a verdade; e, si eu quizesse 
estender mais a phrase, diria que todos hoje procuram 
adivinhar os pensamentos de V. Ex., inclusive quem aqui 
está fallando. (Apoiados.) 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Eu é 
que tenho procurado adivinhar o pensamento do senado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Embora corra o 
risco de tornar-me importuno no senado e ao nobre 
ministro, creio não sahir do assumpto, lendo algumas 
disposições da lei do orçamento da Bahia, que 
necessariamente hão de fazer diminuir as rendas da 
alfandega daquella provincia. 

Já não fallo dos impostos impoliticos e 
antieconomicos, que recaem sobre a importação de 
generos de outras provincias, como si se tratasse de paiz 
estrangeiro. 

Refiro-me apenas aos que são direitos das 
alfandegas, que pertencem exclusivamente ao governo 
geral, e para o que ha prohibição no Acto Addicional de 
legislarem as assembléas provinciaes. 

Eis aqui  um resumo das imposições novas sobre 
os direitos de importação na provincia da Bahia.  

Vamos aos liquidos, não só porque são mais faceis, 
como tambem porque S. Ex. concorda no augmento de 
50% sobre direitos de importação em alguns liquidos (lê): 

« Aguardente importada, por pipa, na provincia da 
Bahia, paga-se 20$, mais 600 réis de addicionaes, imposto 
geral 226$875; vem a pagar 247$475» 

Pergunto: é possivel que possa entrar uma pipa de 
aguardente, onerada com estes direitos na importação? 

Vinhos seccos (lê): 
« 20$ por pipa, 600 réis de addicionaes, 49$875 

geraes, no total 70$475.» 
« Licores: pipa, paga 20$, 600 réis de direitos 

addicionaes e 166$875 de direitos geraes, total 1875$475, 
o que significa direitos prohibitivos, 

« Champagne (genero de luxo): duzia de garrafas 
2$, direitos addicionaes 60 réis, direitos geraes 14$485, 
total 16$505. 

« Cognac; pipa 20$, direitos addicionaes 600 réis, 
direitos geraes 226$875, total 247$475. » 

Outros generos, como genebra, etc,. tambem 
pagam impostos provinciaes. 

Vê o nobre ministro que as suas previsões, quanto 
á arrecadação da renda de importação vêm a ficar muito 
incertas, ou pouco provaveis com semelhante lei. 

Pergunto, o governo não tem autoridade para 
mandar suspender essa lei por inconstitucional? Ha 
exemplos disto. Eu supponho que este é o unico remedio 
disto. Eu supponho que este é o unico remedio para essas 
e outras usurpações das assembléas provinciaes. Aqui 
não ha a menor duvida sobre a exorbitancia com que 
legislou a da Bahia.
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Semelhante lei é realmente uma curiosidade; direi 
mesmo que é improprio da illustração daquella provincia. 
Si continuar nesse systema, receio que se julgue a Bahia 
como a provincia mais atrazada do Imperio. Eu tenho aqui 
a lei, e a offerecerei ao nobre ministro para ver que a 
respeito mesmo dos negocios provinciaes aquella 
assembléa entendeu que devia fazer applicação de 
annexim: « Do pão do compadre gorda fatia para o nosso 
afilhado.» 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – A parte a 
questão constitucional; quanto ao mais não me parece que 
tenha razão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – V. Ex. leu a lei? 
Si leu, estava um pouco distrahido. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Não, 
senhor. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' uma lei que 
manda pagar ordenados a empregados demittidos, desde 
o tempo em que o foram até serem aposentados, sem 
haverem sido reintegrados; assim como manda reformar, 
com melhores vencimentos, jubilações dadas, havia 20 
annos. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Temos 
feito isto aqui muitas vezes; a assembléa da Bahia não 
merece uma accusação tão acerca; nos seus actos 
procede perfeitamente bem. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Agora? 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Sim, 

agora. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Contra tal 

negativa, já li uma parte dos trabalhos dessa assembléa, 
que offereço á consideração do senado, assim como á do 
meu nobre collega senador pelo Paraná que, sendo amigo 
de curiosidades, poderá levar mais essa para o seu 
archivo. 

O SR. CORREIA: – Eu chamei a attenção do nobre 
presidente do conselho para essa lei, quando estava em 
discussão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Quando os 
direitos de importação sobre os liquidos estão ameaçados 
de ser diminuidos, em consequencia de leis provinciaes, 
restabelece-se no orçamento os 50% addicionaes, que 
foram abolidos por um decreto do nobre ex-ministro da 
fazenda. 

A commissão concordou com o restabelecimento 
desse imposto; uns, porque entenderam que não tinha 
produzido os resultados esperados; outros, porque 
julgaram que o genero póde supportar o tributo; outros, 
finalmente, (e eu entro nesse numero) porque não queriam 
que se dissesse, que se vai coarctar ao governo os meios 
necessarios para melhorar as finanças, mas não por 
estarmos convencidos de que o acto do nobre ex-ministro 
da fazenda foi inpensado. Para julgar-se do effeito de uma 
imposição tanto quando é augmentada, como quando é 
diminuida, é mister que se dê tempo ao tempo. Pelo que 
rende um semestre ou mesmo um anno financeiro não se 
póde formar juizo sem incorrer em erro. 

O que deu logar ao restabelecimento do imposto 
que o nobre ministro calcula em 1.800:000$ foi ter havido 
no 1º semestre so exercicio, comparado com o de 1879, a 
diminuição de mais de 600:000$000. 

Mas, segundo as estatisticas, que são muito 
necessarias para termos conhecimento do movimento das 
nossas alfandegas, os vinhos communs, denominados do 
Mediterraneo, tiveram sómente um pequeno augmento no 
1.º semestre de 1879 a 1880. Dahi necessariamente a 
menor importação no 2.º semestre. Mas, si examinarmos 
os diversos annos, veremos que a importação cresceu em 
relação á de outros annos. A experiencia vai mais longe. 

Pelo pouco tempo, que tem decorrido da 
suppressão do imposto até hoje, não tem havido tempo 
necessario para que se possa formar um juizo necessario 
para que se possa formar um juizo sobre a influencia do 
imposto. Si, passado mais um semestre, verificar-se que a 
importação não correspondeu á falta, que houve no 
anterior, então se poderá dizer que o imposto naõ produziu 
resultado. Assim, até hoje não me posso convencer de que 
fosse tal o effeito da diminuição. 

Entretanto não me opponho a que se restabeleça, 
vá a responsabilidade ao nobre ministro, e veremos 
proximadamente qual de nós tem razão.  

Devo dar uma sofisticação ou antes uma explicação 
ao nobre ministro a respeito do que S. Ex. disse em 
relação a mim, referindo-se á tarifa especial do Rio Grande 
do Sul. 

Eu servi-me dos dados do thesouro, não tinha 
outros; servi-me da avaliação da renda para o anno de 
1881 a 1882 apresentada por S. Ex. 

Si novos dados estatisticos provam que os do 
thesouro não foram exactos, nenhuma duvida tenho em 
retirar qualquer censura, que possa ter feito sobre a tarifa. 

Entretanto, apolico aqui o que disse sobre a 
extincção dos impostos: que não se póde conhecer 
verdadeiramente os effeitos de uma diminuição ou de um 
augmento de imposto, senão passado certo periodo. 
Esperamos; e si esse periodo confirmar o que actualmente 
parece ao nobre ministro, tollitur questio. 

O corpo legislativo autorizou ou nobre ministro para 
conseguir alguma cousa da tarifa especial, e supponho 
que nãto tem ainda S. Ex. as informações precisas. 
Qualquer que seja a perfeição do trabalho, ha de haver, e 
parece-me que ha, artigos que, não dando interesse ao 
contrabando, foram reduzidos em uma proporção maior do 
que aquella que deveria ser. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Quaes são esses 
artigos? Um exemplo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não quero nesta 
occasião entrar em minuncioso exame dos artigos da 
tarifa, porque são tantos, exigiram tanto tempo, que não 
poderia eu chegar ao fim do pouco que tenho de explicar 
como membro da commissão; mas, em qualquer outra 
occasião, estarei prompto a entrar nesse exame. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E' uma questão muito 
pertinente para o senado, as tarifas deviam ser 
approvadas pelo corpo legislativo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Sahiria um embroglio, seriam pessimas. 

O SR. JUNQUEIRA: – Para só approvarmos 
pensões... 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Nesta rubrica – 
Direitos de Importação sobre gêneros despachados 
para consumo – a commissão adpptou a emenda da 
camara dos Srs. Deputados extinguindo o 1 ½%, pago 
pelos gêneros navegados com carta de guia, e de conta 
própria diminuiu a metade no expediente de 5%, que 
pagam os gêneros livres. 

Quanto aos primeiros, a necessidade que havia 
de crear o ministério rapidamente recarsos para fazer 
face ao deficit foi que obrigou a commissão e ao nobre 
ex-ministro da fazenda a adoptarem esse imposto já 
abolido. 

Era a occasião em que o actual Sr. Ministro da 
agricultura dizia, servindo-me de uma expressão mais 
rasteira: «Errar e agarrar; era onde se podia achal-o, e 
o mais fácil era uma sobre taxa nos gêneros que já 
pagavam direitos; mas, desde que o orçamento se póde 
equilibrar sem esse imposto, que na realidade é 
vexatório e difficulta um pouco a cabotagem, nenhum,a 
duvida ha em que seja elle extincto. 

Entretanto, é mister muita fiscalização das 
alfandegas para que, sob a capa de gêneros já 
despachados para consumo, não se passe muito 
contrabando, como se passava debaixo dessa espécie, 
principalmente da província da Bahia, por Caravellas, 
para aqui, e d´aqui para S. Paulo e vice-versa, pela 
facilidade de transporte de umas para as outras 
províncias. 

Quanto aos gêneros livres, e que pagam 5%, a 
commissão desejaria que elles fossem realmente livres, 
como a palavra o indica; mas, já que não é possível 
extinguir de todo um imposto que rende perto de 
500:000&000, pensamos que reduzindo-o á metade, 
era uma protecção que se dava á lavoura e ás 
industrias,em cujo favor o despacho desses gêneros é 
concedido. 

O nobre ministro parece que, nada dizendo 
quanto a esse imposto, presta sua acquiescencia á 
emenda da commissão. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho): – Não 
me lembrei delle. Acho que é cedo para dispensal-o , 
esses gêneros já são livres de direito. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O direito não 
era de 5%. Era menor; foi augmentado pelas 
necessidades publicas e, desde que essas 
necessidades permittem que se vá afrouxando um 
pouco o rigor, pareceia-me que o nobre ministro devera 
concordar com a emenda, mas fará o que entender. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): Já 
tenho tenho feito muito. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sim, vejo que 
acudiu ao vintém e a outros impostos, mas ... 
continuemos. 

Quaes foram os outros impostos extinctos pelas 
commissões das duas câmaras? 

O primeiro, e que ficará celebre nos nossos 
annaes, é o imposto sobre transporte que foi uma 
espécie de quebra kilos (Risos) 

Afinal de´pois de grande reluctancia o imposto ia-
se cobrando regularmente, sem repugnania extrema. 

O SR. JAGUARIBE: – Sem duvida. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Dava uma 

renda que devia ascender á 600:00$ para occorrer ás 

despesas do exercício corrente, e o corpo legislativo 
havia contado com o producto do imposto. Qualquer 
que fosse o seu defeito era uma lei do Estado; devia ser  
cumprida, e estava sendo cumprida. E para sustentar 
este principio foi que o ministério de 5 de Janeiro teve 
necessidade até de empregar a força. Mas, de repente, 
em vez de uma revolução nas ruas houve uma 
revolução das alturas, que são as de que eu mais temo; 
e o honrado presidente do conselho, tal é sua simples 
palavra, mal interpretada na opinião de S. Ex., 
conseguiu acabar com imposto. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
V. Ex. não queria que eu combatesse o imposto? Para 
combatel-o havia de dar as razões que tinha contra elle.

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Há razões e 
razões. 

No dia seguinte os jornaes á cata de novidades e 
de popularidade, de que vivem, declararam que o 
imposto não devia mais ser pago. E com effeito d´ahi 
em diante, nem os cobradores o exigiam, nem os 
passageiros mesmo voluntariamente satisfaziam o 
imposto. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Nem as companhias receberam mais dos que queriam 
pagar, porque não auferiam nada pela cobrança. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Portanto, 
admittindo mesmo a correção, que acaba de fazer o 
nobre ministro, o imposto de obrigatório tornou-se 
voluntário... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Porque era natureza delle e não havia outro remédio 
senão consideral-o como voluntário. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Era uma 
subscripção para as urgência do Estada, e como se 
declarou que o Estado não precisava mais disso, os 
passageiros então reflictiram: para que havemos de dar 
áquelles que não necessitam? E assim deixaram de 
satisfazer o imposto. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Por que as companhias não queriam mais cobrar o 
imposto e não havia de obrigal-as a fazer esta 
cobrança; isto é o que V. Ex. devia considerar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sim, senhor; 
considero. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Havia muita gente que queria o imposto, e as 
companhias não quizeram receber, porque não 
contavam mais com os favores que esperavam ter: a 
verdade é esta. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Tudo isto 
proveiu das expressões de que S. Ex. se serviu na 
camara dos Srs. Deputados. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não apoiado; eu disse o que se passava, isto é, que 
pagava o imposto quem queria, e era verdade. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: –  Objectou-me 
o nobre ministro que,  para que combatesse o imposto 
era preciso mostrar todos os seus defeitos.  
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O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu não podia calar as razões que tinha contra elle. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Devia dar 
todas as outras razões, menos aquellas que podiam 
induzir o publico a deixar de pagar imposto. A 
promessa de que o imposto ia ser abolido desde já, 
era sufficiente par fazer com que o publico do Rio de 
Janeiro, que aliás já estava resignado ao seu 
pagamento, tivesse a paciência precisa de esperar a 
resolução definitiva dos legisladores... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Si estou dizendo a V. Ex. que as companhias não 
queriam mais cobrar o imposto, e eu não tinha meios 
de obrigal-as! 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...mas da 
fórma por que o fez foi uma desmoralização, permitta 
o nobre ministro que eu diga, dos actos do poder 
legislativo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
A linguagem que eu tive na camara dos deputados 
não foi a que autorizou a suppressão do imposto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pondere V. 
Ex.  que linguagem de um ministro tem sempre muito 
mais força do que a de um simples deputado ou 
senador. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Suppõe-se 

que um ministro nada diz sem que seja meditado, e é 
por isto que já aconselhei aqui, mas debalde, porque 
o conselho não me foi pedido, que convem aos 
ministros não responderam immediatamente. 

Lembra-me que até empreguei então uma 
Expressão vulgar: convem que um ministro embuche 
em certas occasiões. Era o que devia ter feito o 
nobre presidente do conselho: não era preciso que 
S. Ex.  desmoralisasse o imposto; bastava que 
dissesse que concordava na abolição delle. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu embuchei por três mezes, desde que as 
vantagens que queriam para a cobrança do imposto; 
embuchei desde que entrei para o governo 
(apoiados) e cobrar o imposto por três mezes, foi 
muito, foi o mais que pude conseguir. 

Mas na camara dos Srs. Deputados, tratando-
se do assumpto, não era possível que eu 
embuchasse, havia de dar as razões que tinha 
contra o imposto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Bem; sei 
mas o facto é que o imposto está abolido. Quasi que 
é desnecessário declarar no orçamento que elle faca 
abolido, e tenho mesmo certo acanhamento em 
declarar isso na lei, abolindo o que de facto já está. 
Melhor seria deixar cahir o imposto no orçamento, 
não fazendo menção delle. Mas, como póde ser que 
ainda surjam questões até o fim do anno financeiro... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Si não for abolido, entro em conchavo com as 
companhias, faço-lhes os favores, e então o imposto 
será cobrado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não. O 
senado e a camara quando votaram este imposto 
não desconheceram as difficuldades da percepção 
delle, porque no artigo competente disse-se que o 
governo, de accôrdo com as companhias, faria a 
cobrança do imposto. Si o modo por que foi 
executada esta disposição da lei não foi o melhor, 
poder-se-hia emendal-o, na expressão do nobre 
ministro. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Adoptou-a. Mas quem adopta um filho, fal-o seu. 
Poder-se-hia usar de outro methodo, pelo qual se 
chegasse ao mesmo resultado em este 
inconveniente. Eu não quero apontar alguns que me 
occorrerem, porque a discussão não teria proveito 
algum. Toco nisto somente para protestar contra o 
precedente que de alguma fórma desautoriza as leis 
decretadas, de conformidade com a Constituição. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Faço este 

protesto para que a desobediência ás idéas não 
passe como uma virtude. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Para que não seja 

pregada pelo governo, isto é, pelos executores da lei.
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Não foi o governo quem prégou a desobediência; o 
imposto é que é inexeqüível. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: –  Este 
additamento o SR. tachygrapho tomará. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho):– 
A desobediência está na lei, porque é inexeqüível a 
cobrança do imposto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Está morto o 
imposto e enterrado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Então para que V. Ex. falla delle? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Fallo delle 
como de um facto histórico; mas o imposto está 
morto e enterrado, ninguém mais o resuscita. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Saem que a lei 
esteja revogada! 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A lei não 
está revogada, mas está enterrada. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
E´simplesmente ema lei inexequive. 

O SR. CRUZ MACHADO: – E não se façam 
leis inexeqüível. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Nove mezes de 
execcução provaram que era exeqüível. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O principal 
defeito deste imposto seta sendo demonstrado pelas 
discussões, que tem promovido ainda agora depois 
que cahiu. Não ha duvida que foi muito defeituoso! 

Outro imposto também supprindo por ambas 
as commissões foi o que recahiu sobre o fumo. Ahi o 
effeito do imposto foi desastroso, 
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O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E 
imprevisto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sem duvida, 
porque si essa consequencia estivesse nas nossas 
previsões, nós não o decretariamos. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Já vê que podemos errar. 

O SR. JAGUARIBE: – Que duvida! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sobretudo em 

materia de impostos, votados, por assim dizer, sem 
calculos estatisticos, nem informações necessarias 
sobre as diversas industrias. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Logo, esse imposto não deve continuar. 

O BARÃO DE COTEGIPE: – Esse imposto teve 
em effeito desastroso, dizia eu; comtudo, bem estudado 
e applicado, póde produzir uma boa renda... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Só fazendo disso monopolio do Estado. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Eu acho que 
é materia essencialmente tributavel. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...e a 
difficuldade está em comprehender o negocio de fumo, 
nas suas differentes ramificações, de sorte que o 
imposto não produza a paralysação da venda do 
genero... 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – A 
difficuldade está em bem estudal-o. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...quer o 
consumo, quer a producção, quer o negocio dos 
commissarios. 

Não dou importância á abolição do imposto 
chamado impropriamente territorial ou dos terrenos não 
edificados na demarcação da legua. Note-se entretanto 
que a principio dizia-se que esse imposto era tão 
pesado que não podia ser supportado pelos 
proprietarios dos terrenos; e hoje ouço dizer que o 
imposto era tão pequeno que não dava para as 
despezas da percepção. Ora, entendam lá; ser pesado 
e não dar para as despezas!... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Póde ser uma cousa e outra. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Póde ser 
vexatório, desigual, mas pesado e não chegar para a 
percepção... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E gastou-se 
500:00$, com a organização de um mappa, ouvir dizer. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...são duas 
proposições que se contradizem. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O imposto 

deve ser abolido, ou porque os gastos da percepção 
são superiores ao seu producto, ou porque é sobre 
maneira gravoso aos proprietarios; mas por uma e outra 
razão, não comprehendo; uma contraria a outra. 

A commissão opinou que fosse abolido o 
imposto de 20 réis por metro quadrado sobre terrenos 
não edificados dentro da legua da demarcação, mas 
substitui-o pelo imposto de 1$ sobre metro corrente de 
testada. O nobre ministro 

disse que não valia a pena, porque o producto desse 
imposto não passaria de 2:000$ ou pouco mais. Quer 
isto dizer que dentro da legua da demarcação do 
municipio neutro não ha mais do que dous mil e tantos 
metros por edificar. E' possivel, senhores? Contra isto 
depõe o que vemos todos os dias. Esses innumeros 
terrenos baldios, arrendados para plantação de 
verduras, de capim e outros serviços, contra alguns dos 
quaes reclama a junta de hygiene publica, só 
produzirão dous contos e tantos? 

O assento desse imposto seria muito facil, 
porque bastaria correr uma fita pela frente e fixar o 
imposto. 

Pois ha de ser permittido que uma proprietario de 
terrenos esteja especulando com elles, nas ruas 
principaes do Rio de Janeiro nos bairros mais 
procurados, alugando-os para cortiços, para plantação 
de capim, couves, etc., sem pagar um pouco para a 
despeza que se faz com illuminação, com esgoto, com 
calçamento, etc.? 

Não sei como fez-se a medição, mas ainda que o 
engenheiro me venha dizer que só ha não edifficados 
no Rio de Janeiro 2.400 metros, que não lhe darei 
credito. 

Será porque o producto do imposto é pequeno? 
Não é razão, attenta a facilidade dessa cobrança, que é 
feita ao mesmo tempo que o da decima e de ouros 
impostos de lançamentos, aqui no município; não exige 
novos empregados, novas despezas. 

Si acaso o imposto por ser pequeno, isto é, 
pouco productivo, não deve ser votado, então porque o 
nobre ministro não acaba tambem com os direitos de 
exportação e importação sobre certos generos que 
pagam 1:000$. 800$ e até 100$ e 50$ de direitos? Nos 
maus tempos houve uma autorização para que todos os 
impostos de exportação que rendesse de 10:000$ para 
baixo, fossem abolidos e assim se fez, porque a essas, 
devia dar-se alguma protecção. 

Este imposto, porém não está no mesmo caso. 
Com estas observações sei que se incorre na 

antipathia dos proprietarios dos terrenos não edificados, 
na corte; porque ninguém perdôa, por mais pequena 
que seja, a importancia que se lhe tira das algibeiras 
contra a vontade... Os nobres deputados do Rio de 
Janeiro e outros, quizeram ganhar mais popularidade, e 
fizeram muito bem; mas eu que não preciso dos votos 
do Rio de Janeiro... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
V. Ex. faz com isso uma injustiça. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...vou sempre 
dizendo o que entendo, embora tenha de incorporar na 
inimizade desses senhores. Entretanto votarei com o 
nobre ministro... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não é por isso; pouco me importa com desaffeições. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Todos esses 
senhores, na minha opinião de S. Ex., estão prestando 
um grande beneficio ao municipio, reservando os 
terrenos para parques, jardins ou para os venderem, 
depois. Este parque, que fica aqui em nossa frente e 
que hoje é objecto de recreio, foi o primeiro que soffreu 
da reforma financeira.v Apenas mudou-se a situação: – 
Acabe-se 

 



Sessão em 1 de Outubro                                                                 519
 
com o disperdicio, clamou-se «não precisamos de 
obras de luxo»; – mas como a Providencia Divina é 
grande, e não abandona os pobres mortaes, desceu a 
pomba do Espirito Santo sobre a cabeça do ministerio, 
e á socapa continuou a obra, e lá foi indo, até a sua 
ultima execução, e hoje aquelles que o censuraram, 
vão neste tempo calmoso tomar fresco naquella 
magnifica gruta de Macau. (Riso.) 

O Sr Silveira da Motta dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Modificou 

tambem a commissão o imposto sobre vencimento e 
subsidios... Imposto, disse eu? Não; não é imposto, 
nunca foi imposto... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR.BARÃO DE COTEGIPE: – ...é uma 

contribuição forçada. Si fosse uma diminuição de 
vencimentos permanentes, eu entenderia que 
estavamos no nosso direito; mas essa contribuição só 
póde ser justificada por motivos muito extraordinarios, e 
tal foi a razão fundamental de sua decretação – a 
guerra externa... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...e 

ultimamente a necessidade urgente de fazer face ao 
enorme deficit, que apresenta o orçamento do Imperio. 

No tempo da guerra, essa contribuição não 
excedia a 3%; no tempo da paz, passados dez annos, 
quando a vida na côrte e nas provincias se tem tornado 
mais cara, a contribuição foi de 5%! 

O SR. CRUZ MACHADO: – Foi por dous annos, 
e agora reproduz-se. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A commissão 
reduziu a 2% e reduziu-a, porque no orçamento ha os 
recursos necessarios para equilibral-o; e si não propôz 
a abolição completa, foi para que os empregados 
publicos supportassem por mais de um anno o peso 
que já soffrem outras classes. 

O honrado ministro, tambem não impugnando 
essa emenda, deu-lhe sua acquiescencia; isso não 
basta, e é preciso que não venha mais figurando nos 
orçamentos futuros essa contribuição, que só é votada 
para os casos taes como aquelles de que fiz menção. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E' 
bom fazer menção. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu nada direi, 
si V. Ex. entender que não a deve reproduzir. 

Fallando na abolição do imposto de transporte, 
esqueceu-me (a minha memoria já é fraca) de fallar na 
substituição apresentada pela commissão, impondo 
sobre o producto bruto da renda das companhias de 
carris urbanos. Reconhecemos depois, pelas 
informações que nos têm chegado com documentos, 
que essa imposição sómente póde ser supportada pela 
companhia chamada de Botafogo; para as outras, a 
contribuição equivale a sua ruina certa; e como não é 
possivel impôr desigualdade a uma, ficando outras 
companhias isentas, porque pareceria uma protecção a 
essas, a commissão tem de retirar a emenda que 
mandou á mesa. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu acho melhor separar a emenda, deixando-a para o 
anno vindouro. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Retiramos a 
emenda, porque a emenda é nossa, da commissão. O 
que se poderia fazer é augmentar para essas 
companhias o imposto que já pagam sobre o dividendo. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Assim o 

producto dessa imposição, sobre companhias aqui na 
côrte, que pouco excederá de 40:00$, seria de 80:000$, 
e no nosso orçamento isso não é para desprezar. 

Antes de chagar ao ponto final das observações, 
que tenho tido a honra de submetter á consideração do 
senado e do nobre ministro com especialidade, devo 
declarar que S. Ex. equivocou-se ou antes foi bastante 
injusto (contra suas intenções, porque ninguem mais do 
que eu está convencido da innocencia dellas), quando 
disse que a commissão tesourara 8.000:000$ na 
autorização para emittir bilhetes do thesouro por 
anticipação de renda. 

Não houve aqui a minima intenção de tirar ao 
nobre ministro aquillo que a outros se tinha concedido, 
e muito menos por desconfiança á sua pessoa. 

Em nossos orçamentos nunca concedeu-se para 
emissão de bilhetes do thesouro por anticipação de 
renda mais da somma de 8.000:000$. Quando porém a 
terrivel catadura do deficit se veiu apresentando e a 
assembléa geral viu-se na necessidade de decretar 
novos impostos para occorrer a este mal (data isto 
talvez de 4 annos), exigiram os ministros que em vez de 
8.000:000$ fossem concedidos 16.000:000$, como 
recurso. 

A razão deste augmento nasceu de que, não 
estando ainda conhecidos o quantum que haviam de 
produzir os impostos, era bem possivel e mesmo 
provavel que a despeza por anticipação excedesse a 
8.000:000$, e assim tambem para acudir á deficiencia 
da receita. 

Ora, actualmente o orçamento está equilibrado e 
verdadeiramente equilibrado, segundo a oppinião do 
nobre ministro, que até espera maiores sobras. Para 
que tem de lançar mão de mais de 8.000:000$ por 
anticipação de renda? O exercicio que começa no 1º 
de Julho não tem receita propria; mas o anterior a tem 
ainda não arrecadada, porque não se arrecada toda a 
receita até o ultimo do mez, e faz assim supprimento ao 
exercicio seguinte por sommas, que depois lhe são 
compensadas. 

Não ha a menor difficuldade nisto, nem é 
possivel que com a arrecadação do mez anterior do 
exercicio passado e com a emissão de bilhetes possa o 
governo achar-se embaraçado. 

Mas, perguntou o nobre ministro: Como poderia 
eu satisfazer outros compromissos? Si os 
compromissos, respondo, são da lei ordinaria do 
orçamento, a somma é sufficiente; si os compromissos 
são extraordinarios, o nobre ministro está autorizado 
para fazer as operações de credito e conseguintemente 
augmentar a divida fluctuante, que depois será fundada, 
conforme as conveniencias da fazenda publica. 
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Separemos, portanto, o que é bilhetes do 
thesouro, que representam operações de credito, do 
que é bilhetes do thesouro, que representam 
anticipação de renda; porque estes devem ser retirados 
no fim do anno necessariamente, seja como fôr: ou por 
meio da renda, ou por meio de operações de credito, si 
o governo está autorizado para fazel-as afim de supprir 
o deficit da lei. 

Estas foram as razões, que teve a commissão. Si 
ellas não parecerem precedentes, o nobre ministro diga 
quanto julga sufficiente; eu não duvido conceder a 
emissão de mais 8.000:000$, porque, si S. Ex. está 
autorizado para fazer operações de credito em quantias 
muito maiores, a que vem estar autorizado para 
anticipar renda, devendo retirar os bilhetes? Era apenas 
questão de regularização do orçamento; era voltarmos 
ao antigo systema da lei. Sahimos por excepção, mas 
não é de força que continuemos nesta mesma 
excepção, visto como devemos entrar no caminho 
regular. 

Já bastante se tem fallado e perturbado a 
tranquillidade de espirito dos que se empregam nas 
industrias e no commercio com a exageração sobre o 
nosso máo estado financeiro. E' preciso que a nação se 
convença de que o estado financeiro actual não é esse 
que se figura, e, ao contrario, que estamos em bom 
caminho. O que convem é não arredarmo-nos delle. 

Quaes são, com effeito, essas difficuldades 
financeiras que temos? Si não temos necessidade de 
contrahir emprestimos externos; si a nossa receita 
chega para a despeza; si parte mesmo dos creditos 
especiaes deve ser paga com as sobras da receita, 
para que assim perturbar-se o espirito publico? Mas 
emfim vai se tornando moda: tudo é o nosso máo 
estado! 

Eu sempre me pronunciei contra estas 
exagerações. Si resulta ao governo, ou antes á situação 
liberal a gloria de collocar as nossas finanças em um 
estado que considero regular, não se nos deve negar a 
nós outros a justiça de que da nossa parte temos 
contribuido quanto é possivel para que este resultado 
tenha logar. (Apoiados.) Só o que pedimos é que 
aquelles que formavam tão máo juizo das 
administrações conservadoras, reconheçam a sua 
injustiça e nos perdoem a nós, assim como nós 
perdoamos a elles, porque não posso acreditar que 
haja nenhum legislador, direi mesmo, nenhum 
brazileiro, que tenha qualquer interesse, ou possa tirar 
vaidade de ver a causa publica perde-se nas mãos de 
seus adversarios. (Apoiados.) 

Chego ao final; e confesso, Sr. presidente, que 
apezar da minha quasi indifferença para com certos 
juizos e certas opiniões, sinto-me um pouco 
embaraçado, porque as que vou enunciar poderão ser 
transformadas até em caricaturas e occasionar mais 
alguns gracejos. Mas, entendo que o homem publico 
não deve recuar perante outros compromettimentos, 
quanto mais perante algumas alfinetadas. Refiro-me ao 
imposto destinado á emancipação dos escravos. 

O nobre ministro não concordou com o parecer 
da commissão do orçamento para que esse imposto 
continue a fazer parte da renda geral, fim para o qual foi 
decretado. 

Os fundamentos de sua recusa foram: 1º que a 
imposição é um meio de fazer refluir os escravos das 
cidades para o campo; 2º porque é principio da lei de 28 
de Setembro de 1871 que todo o imposto que recaia 
sobre escravos sirva para sua libertação. 

O primeiro principio não tem applicação; a 
imposição não fará refluir para o campo um só escravo. 
Quanto ao principio cardeal da lei, ha de permittir S. Ex. 
que eu o conteste. 

A lei marcou essa verba para o fundo de 
emancipação, comprehendendo os impostos cobrados 
pela taxa de escravos e pela siza, existentes no 
municipio neutro e nas capitaes das provincias, assim 
como declarou outros meios que deveriam 
concurrentemente com esses promover a libertação dos 
escravos; mas nem a lei declarou nem podia declarar 
que o corpo legislativo não pudesse abolir esses 
impostos ou substituil-os por outros, e muito menos que 
não podesse fazel-os desapparecer ou crear novas 
taxas com este destino. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: – São as imposições 
mais vexatorias e onerosas que existem neste paiz. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu, portanto, 
não aceito nenhum dos fundamentos da opinião do 
nobre ministro; mas si quizesse tirar uma conclusão dos 
seus principios, diria que não só todo o imposto sobre o 
escravo, mas tambem o producto do trabalho do 
escravo deveriam ser applicados á sua libertação. Mas 
não quero ir tão longe... 

Si o nobre ministro dissesse que queria o 
imposto todo applicado á libertação dos escravos para 
apressal-a, eu o comprehenderia; mas, ainda 
considerando neste sentido a applicação do imposto ao 
destino especial, pergunto: estudou-se a materia? Viu-
se si era necessario o augmento do fundo de 
emancipação? Apressará elle mais a libertação dos 
escravos? Não. 

A lei de 28 de Setembro de 1871 ainda não tem 
sido executada em todas as suas partes; e, não 
obstante, os seus effeitos são tão sorprendentes, que 
aquelles mesmos que a decretaram não puderam talvez 
antevel-os. Em 20 annos, senhores, a escravidão 
deixará de ser um facto no Brazil! 

E, pois, a precipitação da resolução desse 
grande problema só póde trazer males ao paiz, 
principalmente si o quizerem resolver pela força e pela 
extorsão. Não se encare a questão como o fazem os 
ideologos; não estamos em tempo de sacrificar a 
prosperidade deste paiz a certas idéas, que aliás em 
theoria todos nós adoptamos. 

Eu quizera que os propagandistas nos dessem o 
exemplo da abnegação e do sacrificio; não se limitem a 
palavras, a provocar a indisciplina e os crimes, contra 
as suas intenções, sem duvida, perturbando o trabalho 
e a segurança das familias. (Muitos apoiados.) 

Esse receio que, em geral, temos de contrariar 
certas idéas, porque haverá quem nos tacho de 
retrogrados e defensores da escravidão, nos vai 
levando a um ponto, ante o qual, quando quizermos 
recuar, será tarde, muito tarde. (Apoiados.) 

O que é mais para lastimar é que as proprias 
autoridades, a quem a lei confiou a segurança 
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individual e da propriedade, se prestem a uma... não 
direi a palavra propria. 

Consta (e o nobre ministro da justiça nos poderá 
informar) que a policia do Rio de Janeiro já não presta 
o seu auxilio a nenhum senhor de escravo. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – E' 
preciso dizer que especie de auxilio. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Os mais 
communs. Assevera-se (não sei si é exacto, mas é 
provavel) que um senhor pedira ao chefe de policia o 
auxilio da força publica para acompanhar o seu 
escravo á casa de detenção, e que o chefe lhe 
respondera que não tinha soldados para acompanhar 
escravos! Diz-se mais que, pedindo outro senhor 
áquella autoridade que na casa de detenção se 
applicasse um castigo moderado a um seu escravo, o 
chefe de policia respondera: – Hoje não se castiga 
mais escravos! 

Temos ou não garantia na policia deste paiz? 
Querem ou não querem obrigar os senhores de 

escravos a, por sua propria segurança, mandal-os 
passeiar, alforriando-os? 

Si querem isso, digam; si o governo é cumplice 
declare-o, que nossos fazendeiros saibam em que lei 
hão de viver, mas viverem em continuo sobresalto não 
é possivel. (Apoiados.) 

Quer-se proteger a lavoura, é o chavão de todos 
os discursos politicos, economicos, patrioticos, etc. «A 
lavoura fonte de nossa riqueza, a lavoura, base da 
prosperidade do paiz, precisa de creditos reaes, de 
bancos hypothecarios, de emissão de papel para 
protegel-a;» mas que lavoura, senhores, essa a que de 
subito quereis arrancar os braços? Onde achará ella 
credito, si todos os dias a propriedade é ameaçada, e 
as terras sem braços nada valem, nem mesmo para o 
emprego do formicida? (Apoiado; muito bem.) 

A propriedade assim ameaçada perde de valor 
todos os dias; o proprietario não póde transmittil-a a 
outrem; quem possue capitaes e póde fazer prosperar 
a lavoura, este não se anima a compromettel-os, 
porque precisa de tempo e de garantia. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – D'aqui a dias 
ninguem quererá emprestar á lavoura. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Com toda a 
razão. E quem quererá comprar uma fazenda? Ao 
passo que se diz que a lavoura é a base de nossa 
prosperidade, procura-se minal-a por todos os meios, 
ameaçando-a todos os dias com propagandas 
protegidas e acoroçoadas por quem devia contel-as. 

(Ha um aparte.) 
Não? Eu digo que sim, porque (e si não é 

verdade o nobre ministro da justiça que o diga) em 
algumas se tem provocado a insurreição, declarando 
que o escravo está em seu pleno direito de repellir a 
força com a força! Ora, si é assim, como me affirmam, 
não é isso permittido por nenhuma lei e está nas 
attribuições da policia intervir. 

Paz, tranquillidade e segurança é do que 
precisamos e, para que isso se consiga, é mister 

que o governo declare que a solução da lei da 1871 é 
uma solução definitiva. (Apoiado.) 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Isso é uma 
necessidade. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – 
Definitivamente, quanto o podem ser as cousas 
humanas; não quero dizer que, ao aproximar-se essa 
época, que prevejo muito proxima, não possa o Estado 
indemnizar o resto da escravatura que existir ou 
compensar os senhores por qualquer outra fórma; 
mas, até lá, é mister que todos tenhamos a certeza de 
que podemos trabalhar tranquillos durante esse 
pequeno espaço de tempo! 

Pouco a pouco irá sendo substituido o trabalho 
escravo pelo trabalho livre, e, curada essa molestia 
chronica de que fallou o nobre presidente do conselho, 
não é com ferro em brasa que isso se consegue, é 
com medicamentos muito brados, com muita hygiene e 
passeios moderados.(Riso.) 

Ha por ventura alguma razão para que, 
conhecendo os effeitos da lei de 1871, os queiramos 
precipitar? Não. Esses effeitos, são, como eu disse ao 
começar estas ultimas observações, sorprendentes. 

As provas são officiaes, embora algum tanto 
deficientes. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
E são ainda deficientes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A lei não 
começou a ter execução senão um anno depois; só em 
Setembro de 1872 foi que começou a vigorar sua 
disposição, que liberta o fructo do ventre escravo; e 
nós temos de Setembro de 1872 ao ultimo semestre 
alguns dados pelos quaes chegaremos á convicção de 
que a lei tem apresentado resultados maiores do que 
esperavamos. 

Eis, Sr. presidente, a matricula dos ingenuos, 
isto é, dos brazileiros que nasceram livres por virtude 
de lei desde 1872 até hoje. 

Em 10 provincias e no municipio neutro foram 
matriculados 147.453 ingenuos; falleceram 37.293; 
existem 109.789. 

Juntos estes algarimos aos que constam do 
relatorio da 1ª sessão da 16ª legislatura, o resultado é, 
matriculados 278.519; existentes 218.418. Em relação, 
pois, á libertação dos recemnascidos, eis aqui 
existindo já 218.000 brazileiros, e devo avaliar em 250 
a 260 mil os que receberam o beneficio da liberdade. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
E que são bem tratados. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não tão bem 
como seria para desejar. 

Ora vejamos qual é a estatistica da população 
escrava: era ella, até 1876, de 1.119.168 individuos. 
De 10 provincias até ao fim de 1878 consta que foram 
libertados a titulo gratuito (isto responde aos que 
accusam aos brazileiros de inhumanos) 17.754, e a 
titulo oneroso 3.747; somma 21.501. Reunidos estes 
ao algarismo obtido anteriormente á época em que são 
estes apresentados, os ultimos dos quaes chegam a 
1877, faltando 1878 e 1879, temos que o numero dos 
libertados é de 35.093 – isto por titulo gratuito e 
oneroso. Por conta do fundo de eman- 
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cipação (e para este ponto chamo a attenção do 
senado) 4.584. 

A despeza feita com essas manumissões 
officiaes foi de 3.192:898$039, faltando 214 
municipios, nas quaes se deve ter despendido 
435:714$270. 

Calculando que cada conto de réis será para a 
libertação de um escravo, nós teremos que, por conta 
do fundo de emancipação, ter-se-ha alforriado cinco 
mil e poucos mais escravos. 

Ora, isto, reunido aos 35.000 libertos por titulo 
oneroso e gratuito, temos que são 40.000 e tantas 
libertações. 

Deixaram, portanto, de ser escravos, quarenta e 
tantos mil pessoas. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
E vão ser agora empregados mais 4.000:000$000. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Bem. Ora, si 
se applicarem os 4.815:119$753, que ainda existem do 
fundo de emancipação, se poderão alforriar 7.000 
escravos, e assim serão perto de 12.000 alforrias 
realizadas pelo fundo de emancipação, creado pela lei 
de 1871. 

Temos mais: quantos falleceram dos escravos? 
Conforme os dados officiaes, e nestas cousas, é 

mister que o governo ande muito inteirado, não 
permittindo que haja a menor falta na communicação 
dos dados estatisticos, já tão incompletos, têm 
fallecido em onze provincias, 358.166 escravos. 

Faltam-nos ainda nove provincias, e entre ellas 
a da Bahia, que tem grande numero de escravos; 
Pernambuco, que tem noventa mil e tantos, Sergipe, 
Alagôas, que são provincias agricolas, e S. Paulo, que 
é uma das que têm mais escravos. 

Ora, são onze provincias das que têm menos 
escravos, e nellas têm fallecido 58.166. 

Creio que fico abaixo da verdade em estimar os 
que têm fallecido em 100.000 dentro deste periodo. 

Ora, 100.000 escravos, unidos aos 40.000 que 
têm sido alforriados por diversos titulos, temos 140.000 
escravos de menos na população total dos escravos 
do Brazil. 

Si continuar como vai indo, d'aqui a vinte annos 
está resolvido o problema, e vinte annos na vida de 
uma nação são menos do que um quarto de hora na 
vida dos homens. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pois havemos 

de perturbar o nosso paiz, para apressar o problema 
da emancipação, quando já se apresenta este 
resultado, que talvez muitos ainda ignorem? 

A lei de 28 de Setembro de 1871, em que tanto 
se falla, parece ser até desconhecida daquelles que 
apregoam a idéa de prompta, rapida e forçada 
libertação dos escravos. 

Vou tambem desta tribuna fazer a minha 
conferencia (riso)... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Melhor do que 
na Gloria. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: –... e lembro a 
esses senhores os arts. 2º e 3º da lei. 

Dizem esses artigos: 
«O governo poderá entregar ás associações por 

elle autorizadas os filhos das escravas, nascidos 
desde a data desta lei, que sejam cedidos ou 
abandonados pelos senhores dellas ou tirados do 
poder destes em virtude do art. 1º § 6º» 

Ahi está um assumpto de que se deveriam 
occupar... 

O SR. CRUZ MACHADO: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: –... isto é, de 

formar associações para educar esses ingenuos, 
façam isto e lhes prometto mandar uma meia duzia de 
ingenuos que tenho na Bahia. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Qual; isto fica em 
palavras. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Diz mais o art. 
3º § 10 (lê): 

O fundo de emancipação compõe-se: 
«Da taxa de escravos.» 
«Dos impostos geraes sobre transmissão de 

propriedade de escravos.» 
«Do producto de seis loterias annuaes, isentas 

de impostos, e da decima parte das que forem 
concedidas d'ora em diante para correrem na capital 
do Imperio.» 

E ahi está um meio de augmentar o fundo de 
emancipação que ainda não foi empregado. (continúa 
a ler): 

«Das multas impostas em virtude desta lei.» 
«Das quotas que sejam marcadas no orçamento 

geral e nos provinciaes e municipaes.» 
«De subscripções, doações e legados com esse 

destino.» 
Onde estão elles? Nem vejo subscripções, nem 

doações e ainda menos legados... 
O SR. CRUZ MACHADO: – Para tirar, bem; 

para receber e educal-os, não. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 

Subscripções tem havido. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Uma ou outra 

quando os promotores della têm interesse de forrar o 
escravo de qualquer sexo e muitas vezes os proprios 
filhos. (Riso.) E' assim, é preciso que se falle verdade. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Tem 

apparecido uma ou outra subscripçãozinha por 
occasião das festas de 2 de Julho. 

Portanto, formem-se associações para a criação 
de ingenuos, promovam-se subvenções para alforriar 
os escravos e, emfim, coadjuvemos a lei que só por si 
tem produzido tão salutares effeitos. Mas apregoar só 
que se deve acabar com a escravatura, que isto é 
altamente philosophico, que é até uma idéa do 
christianismo, é singular – mesmo porque muitos dos 
propagandistas, não crendo no christianismo, trazem-
n’o agora como argumento para converter-nos ás suas 
idéas. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Propaganda para 
tirar o alheio. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Isto só não 
basta. Estas prédicas sem outras medidas mais 
positivas só servem para prejudicar aos proprios 
escravos. 

Já não quero fallar do abuso das taes 
libertações pela quota do fundo de emancipação. E' 
manifesta a tendencia para se sophismar os fins da lei. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O interesse 

individual procura taes viellas que é impossivel dar-lhe 
caça. 

O regulamento marca certas preferencias para 
as alforrias. Os proprietarios de escravos, alguns, não 
direi que sejam todos, estudam o regulamento, como 
os cabalistas estudam a lei eleitoral, e tratam de ver 
como illudil-a. A lei dá, por exemplo, preferencia aos 
casados; então procura-se uma preta velha, casa-se a 
preta com o escravo, e o proprietario, o qual faz parte 
das commissões que designam quaes os escravos que 
se devem alforriar, apresenta logo a preferencia, 
pedindo tantos contos pelo seu escravo... Eis ahi como 
se está praticando! 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – E' 
exacto; de muitos destes abusos tenho tido 
conhecimento. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Quem assim 
procede deve ser muito favoravel ao fundo de 
emancipação; mas os que o não fazem não o são 
tanto. 

Recorre-se outras vezes á preferencia do 
peculio? Dão a um escravo 100$ (o escravo vale 200$) 
e pedem por elle 1:000$000!... 

O fundo de emancipação, applicado 
convenientemente, sem estes abusos, ha de produzir 
muito maior resultado do que o que tem produzido até 
agora, porque é desviado do seu verdadeiro fim, 
dando-se liberdade aos escravos a quem restam 
poucos dias de vida. 

Ora, si nós temos um saldo de quatro mil e 
tantos contos do fundo de emancipação; si se tem 
despendido apenas tres mil e tantos contos de réis; si 
falta ainda applicar as seis loterias annuaes, para 
augmento do fundo; si elle vai annualmente crescendo, 
em consequencia de impostos que lhe são applicados, 
porque se augmentar com o producto da sub-taxa de 
escravos? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Para facilitar mais. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não facilita 
mais... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Para cumprir a lei. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Neste caso 
acabe-se com o imposto, que é vexatorio, como disse 
um nobre senador. E si é um imposto prohibitivo para 
escravos na cidade, declare-se, disponha-se que nas 
cidades não haverá mais escravos. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado; é o que se 
devia fazer. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Seria mais 
nobre, mais franco e digno do legislador. 

Não foi esse o fim do imposto; o fim foi fazer 
face ao deficit. Estou prompto a conserval-o para a 
receita geral... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Mas o fundo de emancipação é da lei de 1871. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...mas 
contento-me em dar essas razões, para votar contra a 
applicação desta verba. A lei não cogitou... 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Isto é 
sophisma, perdôe-me; este argumento não serve para 
aqui. A lei creou o imposto para a receita geral e VV. 
EEx. dizem que creou para o fundo especial... Emfim, 
tiram-se os 500:000$ para a receita geral e ficam os 
proprietarios sendo sobrecarregados com um imposto 
extraordinario... O que affirmo é que se este augmento 
não ha de tornar maior o numero de alforrias. 

E' o que tinha a dizer sobre este ponto. E para 
não tornar á discussão, porque o tempo que nos resta 
é pouco, e a temperatura não permitte um longo 
discurso, darei ainda uma explicação sobre depositos. 

A camara dos deputados deliberou que os 
depositos seriam applicados ao resgate do papel-
moeda. Nós assentamos que os depositos são 
recursos do thesouro; e como taes os 
comprehendemos debaixo da denominação geral da 
receita, que é differente de renda, e não os 
poderiamos separar do orçamento para applical-os 
sómente ao papel-moeda. 

Não os comprehendemos, como disse um 
escriptor, debaixo de rubrica – renda com applicação 
especial. 

Pelo contrario, nem tem numeração. Depois da 
rubrica Renda com applicação especial, vem 
Depositos liquidos como na proposta do governo e nos 
balanços. O que fizemos foi elevar a 4.000:000$ a 
importancia dos depositos liquidos, que a camara dos 
deputados orçou em 1.800:000$000. 

Baseamo-nos para isso em dados officiaes, que 
são todos em nosso favor. 

Aqui está a synopse de 1878 – 1879, que dá 
como recurso de depositos liquidos a quantia de 
4.653:403$795, e disse o nobre ministro, no seu 
relatorio apresentado em Maio, que no exercicio de 
1879 – 1880 já orçavam em mais de 3.000:000$000. 

Desde que nós diminuimos 600 e tantos contos 
dos depositos liquidos, parece que não estamos longe 
da verdade. 

Dir-se-ha que qualquer circumstancia póde dar-
se e não cheguem a 4.000:000$. Póde ser; mas, como 
não entra senão como recurso, isto pouco influe sobre 
o mecanismo do orçamento. E' provavel, porém, que a 
somma seja essa; o movimento dos depositos é como 
que oscillante; ora entram 20 e saem 20, ora entram 
10 e saem 12, mas no fim do anno as entradas e 
sahidas estão sempre equilibradas, porque paga-se 
com aquillo que entra. 

Depois de pagar todos os depositos de orphãos 
e caixas economicas, é que os depositos são 
applicados ás despezas do thesouro. Os depositos 
crescem assim, em consequencia dos das caixas 
economicas, não é só o dinheiro 
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de orphãos; cada dia hão de augmentar, segundo o 
desenvolvimento que forem tendo as mesmas caixas. 
Portanto a avaliação que fez a commissão está muito 
regular e abaixo da realidade. 

Não me recordo que haja mais algum ponto que 
fosse tratado na discussão, e os meus illustres 
collegas, si ha, far-me-hiam um favor em m'o declarar 
para que eu neste assumpto não torne a occupar a sua 
attenção. 

Si não; apenas resta-me agradecer-lhes a 
attenção que prestaram ás minhas toscas 
observações. 

(Muito bem; muito bem.) 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Tenho 

prestado, como o senado é testemunha, a mais 
concentrada attenção aos debates provocados pelo 
luminoso parecer da commissão de orçamento: todos 
menos um dos pontos discutidos, me parecem 
sufficientemente esclarecidos para que eu possa a 
respeito delles seguir a regra que me impuz nesta 
casa; ouvir com attenção e votar com consciencia: a 
minha excepção recahe sobre um dos ultimos 
assumptos de que hontem se occupou o nobre 
presidente do conselho, e hoje o nobre relator da 
commissão de orçamento – a dotação do fundo de 
emancipação. E' este assumpto que principalmente, 
quasi, unicamente, me traz á tribuna. Tenho motivos 
sérios e alguns pessoaes, que, segundo me parece, 
tornam mais imperioso meu dever de pronunciar-me 
sobre as magnas questões que se envolvem nesta 
decretação. 

Antes, porém, de me occupar de tão grave 
assumpto, peço licença para lavrar dous pequenos 
pretestos que se referem á estrada de ferro D. Pedro 
II. Não terei talvez outra occasião na presente sessão; 
e além disso, cabem na ordem do dia os meus 
protestos, porque são relativos á renda da estrada de 
ferro, considerada como recurso do thesouro: é ao 
fisco que eu tenho de dirigir-me. 

O primeiro protesto tem por objecto um projecto, 
que a meu ver tem alguma importancia e que tive de 
advogar nesta tribuna, mas que está morto. 

Refiro-me á pequenina concessão de transporte 
gratuito aos materiaes de construcção para os ramaes 
convergentes ás estações de estrada de ferro. 

A primeira necessidade dessa grande via de 
communicação, o meio unico de produzir todos os 
seus beneficios, é expandir ramaes por todo o interior 
do paiz; e a maior conveniencia do Estado, é que 
esses galhos, esses ramos, esses caminhos 
provinciaes, municipaes, vicinaes sejam todos feitos 
sem dispendio do thesouro. Todas essas ramificações, 
como já notei, concorrem, para prosperidade da 
estrada principal construida pelo Estado; todos trazem 
ao tronco da grande arvore a seiva que não extrahir 
das terras além; e alargando os horizontes das regiões 
cujos productos podem supportar os fretes até ás 
estações da grande linha, augmentavam todos os dias 
os seus recursos e a sua renda. Havendo, porém, 
grande difficuldade em levantar capitaes no nosso 
interior, pareceu que a boa vontade manifestada pelas 
provincias, pela minha, por 

exemplo, que concede, ou garantia de juro, ou a 
subvenção de nove contos por kilometro a todo ramal 
da estrada de ferro, pareceu-me que não era 
excessivo pedir ao Estado auxilio, com a pequenina 
quota do transporte dos materiaes de construcção. 

Não o podem, porém, obter, bem que alleguem 
o exemplo de uma empreza semelhante que unica 
está na posse do favor. 

E accresce que essa empreza privilegiada é a 
que menos precisa de auxilio, porque é a mais bem 
dotada, atravessando zona de riquissimas terras. 

Fui, perante o ministerio, portador do 
requerimento de uma dessas companhias; allegava o 
exemplo da feliz Leopoldina; o despacho foi: á 
Leopoldina se concedeu, porque tem contrato com o 
governo geral, as outras não o têm. 

Eu poderia objectar que esse contrato da 
companhia Leopoldina, foi celebrado pelo governo 
geral, não dependeu da approvação do corpo 
legislativo; e assim o governo julgou-se com a 
attribuição de conceder a essa transporte gratuito de 
uns materiaes: portanto, podia tambem conceder ás 
outras o mesmo favor. Todavia, respeitando os 
escrupulos da legalidade, e observando que estava na 
casa um projecto vindo da camara dos Srs. deputados, 
que removia o obstaculo, solicitei que entrasse na 
ordem dos trabalhos. Qual foi o resultado? O projecto, 
permittam que o diga com franqueza, foi fuzilado por 
um modo frequente nesta casa e na outra: é mandal-o 
a uma commissão para examinal-o. 

Commandou o pelotão que fuzilou, o nobre 
senador pelo Paraná; e o nobre presidente do 
conselho, permitta que me queixe tambem de S. Ex., 
deu o tiro de misericordia ao pobre projecto, aceitando 
a idéa do adiamento. 

O resultado é a consagração de injustiça: 
aquelle dos ramaes convergentes que menos precisa 
do favor fica na posse delle, e nega-se a todos os 
outros. 

A morte do projecto consolida essa iniquidade. 
Seguem-se ainda maiores contracensos. Duas 

dessas emprezas fazem-se competencia, servindo o 
mesmo centro de producção; e si essa competencia 
póde ter desvantagem em relação á diminuição de 
renda de cada uma, tem vantagem obrigando-as a 
melhorar o seu custeio, a servir, qual melhor os seus 
freguezes, a limitar as suas exigencias de paga. 

Assim seria si ficassem entregues a seus 
recursos naturaes: mas si um dos competidores goza 
de concessões negadas ao outro, é o Estado quem se 
colloca a seu lado, para que, jogando pela certa 
esmague o seu rival. Taes são as consequencias da 
morte de um projecto, que habilitava o governo para 
pôr cobro a estas anomalias e injustiças. 

Eu me limito a lavrar o meu protesto e não 
voltarei a este assumpto. 

Talvez se me observe que esta discussão era 
mais propria no orçamento da agricultura; Assim 
pensei um momento; mas como me refiro á renda de 
estrada de ferro sob o seu aspecto fiscal, pareceu-me 
mais propria esta occasião. Sel-o-hia o outro debate, si 
eu tivesse 

 



Sessão em 1 de Outubro                                                                    525 
 
de instituir exame da administração da estrada; mas 
vejo o nobre ministro da agricultura tão empenhado em 
melhorar aquelle serviço, e observo que para sua 
direcção S. Ex. fez uma escolha tão feliz, que a tão 
competentes profissionaes não tenho a vaidade de 
poder ensinar lição alguma. 

Assim, bem estudados os melhoramentos, eu 
tenho fé que podem ser obtidos todas as reformas 
uteis, que são compativeis com o systema em minha 
opinião viciosissimo do custeio pelo Estado. Tambem é 
outro ponto a que não pretendo voltar. Externei minha 
opinião neste sentido, e achei-me tão só que julgo 
impertinencia insistir. 

Mas seja-me licito pagar uma pequena divida ao 
nobre senador pela Bahia, o Sr. Junqueira. S. Ex. 
julgou achar-me em contradicção com as palavras de 
um pamphleto meu publicado em 1859, que a S. Ex. 
pareceu recommendar o custeio pelo Estado. 

S. Ex. foi induzido a erro por fazer citação de 
citação. Si não me engano, o nobre senador tirou as 
palavras que leu de uma publicação feita a pouco pelo 
ex-director da estrada de ferro Dr. Passos. 

Mas esta citação do meu pamphleto estava 
truncada; não digo truncada com má fé, estava 
incompleta. Si S. Ex. tivesse occasião de ler as 
palavras que precedem e as que seguem áquellas que 
citou, veria que eu me referia, não ao custeio, ao 
usufructo, mas ao dominio. Eu sustentava que o 
dominio não devia ser abdicado pelo Estado 
perpetuamente; que todas as concessões e 
adjudicações de qualquer especie deviam ser pro 
tempore; que se devia prover á amortização dos 
capitaes, para obter a reversão no fim dos periodos 
das adjudicações. Não era o custeio pelo Estado a 
these que eu sustentava. 

E' verdade que até certo ponto assumi a 
responsabilidade da encampação da estrada de ferro, 
porque, como presidente da companhia anonyma que 
a principiou e construiu as duas secções, annui. 

Mas não só a companhia estava em 
circumstancias de não poder completar a sua emissão 
senão por operações ruinosas, de que eu não 
desejava tomar a responsabilidade; mas tambem todos 
os relatorios, todos os discursos daquella época, todos 
os estudos na imprensa, tudo convergia para esta 
idéa: o governo comprava a estrada de ferro para 
transferil-a a quem importasse capitaes, a uma 
companhia estrangeira. Não se tratava ainda, quando 
eu adheri á encampação, do custeio pelo Estado, 
senão, como medida provisoria. 

Fui director interino da estrada de ferro seis 
mezes por conta do governo. 

Ainda este meu acto não significa adhesão á 
idéa. Reconheci desde o primeiro dia que eu não podia 
gerir bem a estrada como empregado publico, 
repugnando a aceitação do logar; mas uma 
circumstancia me compelliu a aceital-o por pouco 
tempo. 

Tinha-se levantado pouco antes uma questão 
que, comquanto directamente não me accusassem, 
virtualmente punha em litigio toda a moralidade de 
minha gestão. Era a imputação de um supposto 
viciamento das contas de con- 

strucção, as quaes todas tinham o – pague-se – por 
mim assignado. 

O ministerio anterior ao de 12 de Maio de 1865 
tinha approvado as contas, declarando que o 
viciamento não tinha sido provado. O ministerio que se 
seguiu... eu começava a fazer-lhe opposição como 
deputado, não se tinha pronunciado; julguei ver 
symptomas de pouca confiança em mim. Instado, 
porém, pelo muito honrado ministro da agricultura de 
então (ha testemunha viva do que vou dizer) para 
exercer o cargo, disse que só aceitaria si recebesse 
daquelle ministro uma confirmação igual á do 
antecedente, que moralisasse a minha administração; 
questão que tinha e tenho muito a peito, porque de 
todos os pequenos serviços que tenho podido prestar 
ao meu paiz é aquelle a que dou mais valor. 

Então o ministro, a meu pedido, inseriu nas 
instrucções que deu ao director este artigo: 

«O methodo das medições e contas de 
construcção, seu processo, fiscalisação e pagamentos, 
instituido pela extincta companhia, continuará sob a 
responsabilidade do director.» 

Era a consagração da moralidade de minha 
gerencia, proclamada por um ministerio cuja politica eu 
não seguia, e em que tinha inimigos pessoaes. 

Para abtel-a, sujeitei-me a servir interinamente: 
e as cousas correram de modo que, quando se 
publicou o decreto da nomeação effectiva, tive de pedir 
ao governo imperial houvesse por bem cassal-a. 

Portanto, nunca fui responsavel pelo custeio 
pelo Estado, que me parece ruinoso. 

Mas não quero voltar a esta questão; lavrei o 
meu primeiro protesto. 

Tenho um segundo que merece mais que o 
outro a attenção do senado, até porque tem o 
attractivo da novidade; é assumpto em que ninguem 
tocou nesta casa. 

O ex-ministro da agricultura, meu particular 
amigo, Sr. conselheiro Sinimbú, inseriu nas tarifas 
actuaes o art. 80, que consagrava, a meu ver, uma 
medida utilissima, no mesmo sentido em que eu pedia 
aquelle pequeno favor do transporte gratuito dos 
materiaes de construcção, isto é, no sentido de alargar 
os horizontes das regiões, cujos productos podem 
supportar os fretes até as estações da estrada de ferro 
D Pedro II. Este artigo concedeu 20%, si bem me 
lembro, de abatimento nos fretes a todos os productos 
que, para chegarem a uma estação, tivessem de 
percorrer mais de 100 kilometros (acrescenta o artigo), 
quaesquer que sejam os meios de transporte, com 
excepção unicamente das vias fluviaes. 

Esta medida era de evidente utilidade; 
entretanto tem sido executada de modo que eu tenho 
de denuncial-a ao fisco, como prejudicando ao 
thesouro sem fazer ao paiz o minimo beneficio. Ha 
muito maior vantagem em revogar-se o art. 80 do que 
na continuação do actual estado de cousas. 

Na pratica tem-se recusado applicar o beneficio 
a todos os que percorrem os 100 kilometros por 
qualquer meio de transporte que não seja vias ferreas. 
Em logar de exceptuar sómente as 
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vias fluviaes como é expresso no artigo, exceptua-se tudo 
o que não é trilhos de ferro. 

Assim os productos que chegam á estrada de ferro 
D. Pedro II já favorecidos por um transporte barata, rapido, 
seguro e de bom acondicionamento são favorecidos com 
20% de abatimento; mas os que percorreram a mesma 
distancia no decuplo do tempo, com seis ou oito vezes 
suas despezas, arrastando por atoleiros carroças ou os 
pesados carros de bois ou as bestas de carga, com esses 
a estrada de ferro D. Pedro II é inexoravel; nada se abate. 

Não comprehendo que seja possivel viciar mais 
profundamente na pratica uma medida util. 

E, como a estrada Leopoldina é de todos os ramaes 
convergentes o unico que tem 100 kilometros de extensão, 
converteu-se de facto a concessão em monopólio para 
essa feliz empreza, unica que até hoje o desfructa. 

A estação de Cataguazes, da companhia 
Leopoldina, está quasi em frente a S. João Nepomuceno, 
da companhia União Mineira. Aquella estação dista da 
côrte 363 Kils., e a de S. João Nepomuceno sómente 294 
kils. O que acontece, porém? O transporte na distancia de 
363 kils. paga menos do que o que se effectua em 294 
kils.; porque o primeiro tem o favor dos 20% que á outra 
empreza é negado. 

A União Mineira tem 82 kils. de trilhos, mas serve a 
productores de 20, 30 e 40 kils. além da sua estação 
terminal. Os productos desses percorrem os 82 kils. de via 
férrea e mais 20 ou 40 ás costas de bestas, isto é, chegam 
á Serraria immensamente mais onerados do que os que 
percorrem 100 kils. de trilhos na Leopoldina: estes, 
entretanto, têm o favor dos 20% que aos outros é negado. 
Não póde ser mais evidente a iniquidade. 

Allega-se a difficuldade da fiscalisação. 
Não sei si seria muito difficil ao governo determinar 

em seus regulamentos a natureza de provas que exige dos 
productores que se hajam de aproveitar do favor; 
attestados de autoridade, exame dos agentes do governo 
e do fisco, organização de uma lista dos productores, por 
exemplo, que pelo intermedio da União Mineira chegue á 
Serraria, percorrendo mais de cem kilometros. 

E quando mais um fazendeiro quizesse ser incluido 
na lista, seria obrigado a produzir as mesmas provas a que 
os outros se tinham sujeitado. 

Accresce que a intervenção da União Mineira 
augmentaria as garantias do governo contra os abusos, 
porque tem ella contrato de trafego mutuo com a Pedro II, 
e seus fretes são arrecadados na côrte, d'onde se 
despacha directamente para cada uma das suas estações, 
caso em que não está a companhia Leopoldina, que por 
isso não offerece as mesmas garantias. Não digo que a 
direcção dessa companhia seja capaz de falsificar 
despachos; mas não tendo como a Pedro II contrato de 
trafego mutuo, recebendo e entregando os productos no 
Porto Novo, despachando-os de si para si, não offerece as 
mesmas garantias. 

Si porém é impossivel apllicar o art. 80 como elle foi 
concebido, na sua letra e no seu espi- 

rito, que não offerecem a minima ambiguidade, o thesouro 
precisa da revogação desse artigo; que faz favores em 
pura perda, e demais autoriza graves injustiças, e colloca o 
Estado ao lado de uma de duas emprezas que competem 
para o mesmo serviço, multiplicando favores a uma para 
supplantar a sua rival, o que é uma atroz iniquidade. 
(Apoiados.) 

Citarei um exemplo para confirmar o que tenho dito. 
Supponhamos um fazendeiro collocado ao lado da 

estação de Cataguazes, de modo que os seus escravos 
conduzem á cabeça os saccos de café dos seus armazens 
para a fronteira estação. Esse fazendeiro está nas 
melhores condições que é possivel imaginar para a sua 
exportação, não precisando de nenhum meio de transporte 
para levar os seus productos nos vagons da estrada de 
ferro. Entretanto, lhe é concedido o favor de 20% das 
tarifas, negado a outros que chegam as estações 
oneradissimos pelas difficuldades das vias de transporte 
primitivas. Isto é iniquo. 

Os productos que vem de S. João percorrem, como 
notei, 60 kil. menos do que os de Cataguazes, e entretanto 
chegam a côrte mais onerados por causa do abuso e 
desigualdade que tenho assignalado. Si áquella empreza 
fosse permittido prolongar-se para Ubá, como convinha, a 
differença de dous percursos excederia a 80 kilometros; 
mas o mais longo pagaria sempre menos frete, porque 
recebe favores, que os outros não conseguem. 

Ao começar comprometti-me com o senado a ser 
breve; mas, arrastado pela convicção com que fallo, tenho 
consumido mais tempo do que era tavez necessario com 
os meus dous protestos. 

Si alguem me disser que vai nisto o desejo de 
auxiliar a empreza da União Mineira, eu responderei que é 
verdade... 

O SR. ANTÃO: – Merece. 
O SR. CHRISTIANO OTTONY: – ...porque esta 

companhia, bem que em ponto pequeno, é um bello 
exemplo de iniciativa individual, de espirito de empreza, de 
associação de capitaes. 

E a sua direcção e gerencia é um typo 
recomendavel de administração, notavel pela sua 
honestidade, pelo seu zelo e pela sua proficiência. 
(Apoiados.) Por isso mais ainda me dóem as injustiças que 
se lhe fazem. 

Passo ao assumpto de muito mais alta importancia, 
de muito mais vasto alcance, que me trouxe a tribuna. 

Como disse ao começar, a respeito de todos os 
pontos debatidos, julgo-me habilitado para votar. Tambem 
neste tenho convicções, mas não me satisfaz o debate. 
Acompanhei com toda a attenção devida o nobre 
presidente do conselho; pretendo unir á sua voz poderosa 
a minha fraca voz, pedindo a approvação das emendas da 
camara relativas a dotação do fundo de emancipação; 
sómente não acompanho S. Ex. em ficar satisfeito com 
isso; acho pouco. 

Creio que mais alguma cousa nesse sentido se 
devia fazer ou, como hoje advertiu o nobre relator da 
commissão, fazendo effectivas as loterias, – sirvam ellas 
para algum fim util e moral 
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para que nos perdôe Deus o peccado de votar loterias, ou 
por qualquer outro meio que aos estadistas e economistas 
parecer util, mesmo um novo imposto sobre os proventos 
do trabalho escravo. 

Não me parece que seja logica a declaração do 
nobre presidente do conselho na camara, que para o 
fundo de emancipação deve concorrer a massa da nação 
e não só os senhores de escravos. Indirectamente não 
são só os senhores de escravos que concorrem lançando-
se sobre os proventos do trabalho escravo. Mas o que é 
logico é levar ao fundo de emancipação o producto desse 
imposto, porque é tratar a emancipação como se trata 
uma amortização de capital, que é o modo mais suave, 
mais respeitador da propriedade, mais conveniente, a 
meu ver, de tratar a questão de emancipação. 

Como eu disse que vou adiante do nobre 
presidente do conselho e hoje foi S. Ex. accusado de 
muito adiantado nesta materia, receio ficar sob o peso de 
accusação muito mais forte no mesmo sentido: por isso 
julgo necessario dizer que as idéas que avanço não 
significam que acompanho o brado generoso, mas, a meu 
ver, muito mais generoso do que reflectido, do illustre 
herdeiro de um nome que o senado e o paiz veneram. De 
modo nenhum. 

Creio que o erro desse illustre cidadão procede de 
não ter advertido que a questão da emancipação não 
póde hoje ser posto nos mesmos termos em que o foi em 
1871. Os dados do problema são muito diversos. Em 
1871 subsistia sómente o facto da violencia legalisada, 
mais nada; contra elle não havia nenhuma jurisprudencia 
fundada. Collocada na tela da discussão a questão do 
meio de extinguir o cancro social, os espiritos estavam 
completamente livres para cada um escolher o methodo 
que melhor lhe parecesse. Hoje não é assim, legem 
habemus, a lei de 28 de Setembro fundou jurisprudencia, 
reconhecendo direitos que já não podem ser 
desconhecidos, e creou novos direitos, como esse de 
utilisarem-se os senhores dos pais dos serviços dos filhos 
até a idade de 21 annos. 

Hoje o methodo que se deve seguir para chegar á 
final emancipação da escravatura está determinado em 
lei; pretender abandonar esse methodo para seguir um 
outro qualquer é, na minha opinião, uma tentativa 
gravissima e até improficua; hoje, portanto, não é licito 
sahir da lei de 28 de Setembro. 

Mas, não só é permittido, como parece que é 
dever dos legisladores, estudar essa lei, examinar seus 
defeitos e suas lacunas, para supprir estas e remediar 
aquelles; e nesses estudos dos defeitos, das lacunas da 
lei de 28 de Setembro não se póde deixar de tomar em 
consideração a discussão que lhe precedeu no 
parlamento. 

Apresentaram-se então em concurrencia tres 
systemas. O primeiro delles era justamente o que agora 
surgiu na camara: a fixação de um prazo fatal para a 
libertação sem indemnização; foi largamente discutido no 
conselho de Estado, na camara e senado, em luminosos 
pareceres de commissão e tambem nos debates da 
imprensa, quorum pars ininima fui. 

Mas esse meio foi então unanimemente 
condemnado. Sendo então permittido sustental-o, hoje na 
minha opinião não o é. Eu me limito a esta razão de 
ordem; não analyso a idéa; consita o senado sómente que 
eu leia quatro palavras do muito luminosos parecer da 
commissão especial da camara dos deputados daquelle 
tempo, a respeito desse systema. 

«Grande seria o risco das impaciências pela 
terminação do prazo e, quando tudo se passasse 
regularmente, o dia da libertação simultânea de um 
milhão de individuos seria um cataclysma, em que nem se 
póde pensar tranquillamente.» 

E' essa a minha convicção e sempre foi, a respeito 
desse primeiro methodo. 

O Segundo foi o que se traduziu na lei de 28 de 
Setembro – libertação dos ventres. 

O terceiro foi formulado em um projecto 
substitutivo apresentado por notaveis membros da 
camara temporaria. Esse projecto, que tive a honra de 
sustentar na opposição que fiz á lei de 28 de Setembro, 
consistia na decretação de um grande fundo de 
emancipação para a libertação gradual da escravatura por 
familias, estabelecendo a lei as preferências e dando 
todas as providencias para obter que essas familias 
libertadas trabalhassem, para que a população escrava 
pudesse ser convertida em classe de trabalhadores livres, 
promovendo-se a creação de pequena propriedade e da 
pequena lavoura. 

O corpo legislativo julgou inconveniente esse 
methodo; eu fiquei na posição de vencido, não de 
convencido; mas além de que devo presumir fosse meu o 
erro, hoje penso que o processo por mim antes preferido 
é já impossivel, em face dos direitos, da jurisprudencia, do 
estado de cousas creado por uma lei, já em execução ha 
oito annos! 

Creio que o que o patriotismo aconselha 
actualmente é que nos colloquemos dentro da lei de 28 de 
Setembro (apoiados); mas para estudar, como já disse, 
seus defeitos e lacunas, para corrigil-os e supprimil-os. 
Quaes são os defeitos principaes, quaes as lacunas 
dessa lei? 

Notou-se em primeiro logar um mal que já hoje não 
tem remedio, e em que fallarei muito de passagem: 
matou-se o principio da familia, que devia ser o primeiro 
dos auxiliares de qualquer processo adoptado para 
converter a escravatura em classe de trabalhadores livres. 

Em segundo logar, notou-se que, ao menos até 
certo tempo, até quasi a decretação da lei, parecia estar 
na idéa de seus factores abandonar á sua sorte a geração 
presente. Esta idéa transpareceu nos pareceres da 
commissão da camara, em discursos ministeriaes do 
senado, (não do presidente do conselho) e até um dos 
mais eloqüentes sustentadores da lei, o fallecido Visconde 
de Inhomerim disse, no conselho de estado, estas 
palavras: 

«Ainda que se eleve a 100:000$ o fundo de 
emancipação, será uma gotta d'agua no Oceano.» 

D'onde se segue que aquelle illustre estadista e 
economista, considerava um esforço exagerado elevar-se 
o fundo de emancipação á 100:000$, e quem assim se 
enuncia não queria cuidar da libertação gradual da raça 
existente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Achava pouco. 
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O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Não, dava nada. 
O fundo de emancipação, dizia o relatorio do 

ministerio da agricultura de 1879, tem produzido até o fim 
de 1878, creio eu, 8.300:000$ e tanto, dos quaes foram 
distribuidos cêrca de 4.000:000$ sem contar com a ultima 
distribuição feita pelo actual ministerio. 

Têm sido libertados 4.500 e hoje por um calculo de 
probabilidades a respeito das estatísticas que faltam, o 
nobre relator da commissão julgou que presentemente 
deve o numero elevar-se a 5.000 libertados pelo fundo de 
emancipação. 

Mas isto é nada; e os legisladores de 28 de 
Setembro devem dar provas de sua sinceridade alargando 
este recurso. 

Digo que é nada e o provarei. A população escrava 
não era nem é de um milhão e cem mil, como disse o 
nobre relator da commissão. Nesta parte julgo que se 
enganou, 

Em 1871 apresentaram seis ou oito estimações 
diversas de que tenho nota. 

A mais elevada era do Visconde de Souza Franco, 
que a computava em 1.800.000, a mais baixa era 
1.200.000, e o termo médio era de 1.500.000. Mas hoje 
está provado que a mais approximada das estimações foi 
a do Sr. Visconde de Souza Franco 

O relatorio deste anno do ministerio da agricultura 
nos disse que havia na data das ultimas noticias, 
1.419.000. Ora, são oito annos passados e eu não posso 
estimar a mortalidade da população escrava em menos de 
2 1/2% annualmente. 

O SR. JUNQUEIRA: – E' pouco. 
O SR. PAES DE MENDONÇA: – E' muito pouco. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' muito maior a 

mortalidade. 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Eu o creio: mas 

ainda calculando com 2 1/2% de mortalidade, era preciso 
que a população escrava fosse naquelle tempo de 
1.700.000 para hoje estar reduzida a 1.419.000. 

Attendendo, porém, á reclamações, que são 
fundadas, si suppuzermos uma mortalidade de 4%, seria 
preciso que tivessemos ha oito annos 1.900.000 escravos, 
para ter hoje 1.400.000. Fiz os calculos. 

Isto signica que nestes oito annos têm morrido em 
uma hypothese 300.000, na outra 500.000 escravos, 
nunca menos de 300.000. 

No mesmo tempo os particulares têm libertado 
35.000 e o Estado 5.000! 

Eu pergunto: é digno da nação brazileira deixar-se 
ficar nesta posição, tendo assumido tão serios 
compromissos perante as nações civilizadas? 

A morte liberta 500.000, os particulares 35.000, 
mas o Estado que se obrigou á emancipação, 5.000 no 
mesmo periodo. 

Não senhores isto não é decente: o corpo 
legislativo está no dever de honra de reforçar muito o 
fundo de emancipação. 

Outro defeito se deve notar na lei de 28 de 
Setembro para procurar corrigil-a; os homens que pela lei 
nascem livres são de factos escravos até os 21 annos. Vê-
se que como era de prever os senhores dos escravos não 
os entregam ao governo; preferem os serviços do ingenuo:

raras são as excepções. Portanto póde-se argumentar 
sobre a hypothese de que todos permanecem na 
escravidão de facto até os 21 annos. No 21º anno do 
dominio da lei completarão a maioridade quantos? o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro avaliava a 1ª turma creio que 
em 25 ou 27.000. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR: – 27.000. 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – São calculos 

falliveis. Mas, suppondo que fossem 20 ou 30.000... póde 
ser que eu seja visionario, mas no meu espirito pesa 
grande susto pelo facto de se laçarem cada anno no seio 
da sociedade 20 a 30.000 homens, solteiros, 
analphabetos, com todos os vicios das senzalas e com 
horror ao trabalho, que por ser obrigatorio lhes parece 
aviltante; lançar-se todos os annos na sociedade uma 
massa de 20 ou 30.000 cidadãos nestas circumstancias, é 
preparar para os nossos filhos e netos bem triste futuro. 

Eu concluo que além de reforçar o fundo de 
emancipação, outra ordem de medidas é necessaria para 
esses futuros cidadãos. 

Medidas directas são talvez impossiveis, mas 
indirectamente se póde promover o beneficio. Eu peço 
para o assumpto a attenção dos nossos estadistas. Talvez 
a multiplicação das escolas gratuitas, a propaganda e os 
conselhos, os premios outhorgados aos que fizerem 
ensinar a ler, ou consentirem que aprendam os seus 
ingenuos, talvez outras animações concorram para o bom 
resultado. 

O fallecido senador Zacarias chamava as graças da 
monarchia tributos sobre a vaidade: tribute-se a vaidade 
dos senhores a beneficio dos filhos de suas escravas: 
concedam alguns milhares de commendas, de baronatos, 
de lantejoulas a quem fizer tal beneficio ao futuro. 

São talvez meios pouco efficazes; mas o que é 
certo é que o assumpto merece attenção. 

Em conclusão, creio ter provado que é 
indispensavel pensar na educação dos ingenuos, e que o 
fundo de emancipação decretado até hoje é um algarismo 
ridiculo. 

Votarei pelas emendas da camara e votaria por um 
novo imposto. 

Não o proponho, em primeiro logar porque não se 
póde iniciar impostos no senado, e em segundo logar 
porque não sou voz autorizada para tomar tal iniciativa. 

Estou fatigado, Sr. presidente. Nem a minha idade, 
nem certas desillusões, me permittem estar na tribuna 
duas e tres horas, como em outro tempo; tenho 
apontamentos, trouxe algarismos colligidos 
cuidadosamente nos relatorios destes ultimos annos, com 
os quaes poderia desenvolver minhas asserções. Mas 
creio ter dito o essencial e vou terminar. 

Toda a demonstração dos poderes publicos de que 
é muito séria a promessa de libertação de escravos, por 
um fundo de emancipação, não é só divida de honra, é 
uma necessidade de nossa segurança. 

Por cinco annos choveu sobre as almas dos 
miseros captivos, como o maná sobre os israelitas no 
deserto, a esperança da liberdade, bafejada do throno. 
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Si depois disto, si depois da promessa formal da lei 
de 28 de Setembro, não parecer séria tal esperança, 
crearemos uma situação que não quero commentar, mas 
entendo dever assignalar, pois será uma situação cheia 
de perigos... tão arriscada mesmo, que prefiro não 
continuar. 

Si alguma cousa eu disse, que possa me fazer 
parecer opposicionista ao ministerio actual, declaro que 
tal não é minha intenção. 

Desejo apoiar sinceramente o ministerio; si em 
algum ponto não acompanhar em tudo a SS. EEx., peço 
que notem que o apoio mais efficaz não é o dos que 
dizem sempre amen. 

Desta mesma tribuna, um estadista notavel, 
chamado Vasconcellos, costumava dizer: que para bem 
apoiar é necessario saber resistir; páu que verga, dizia 
elle, não serve para bastão. 

Tenho concluido. 
O Sr. Correia folga de entrar na discussão da 

receita sob a impressão da organização de um orçamento 
em que a disputa tem versado sobre o maior ou menor 
saldo com que deve ser votado. 

Ha muito que se estava privado de discutir um 
orçamento em que camara, senado e governo 
concordassem que haveria, ao encerrar-se o exercicio, 
saldo, ainda que reduzido. 

Não assignala este facto por querer que se entre 
mais largamente na reducção de impostos, pois 
reconhece que isto presentemente seria temerario; mas 
para lembrar a conveniencia de estudo acerca do nosso 
systema tributario, que é imperfeito. 

Os impostos não foram creados debaixo de um 
systema em que se observassem as prescripções que 
regem a materia. Necessidades de occasião foram 
aconselhando imposições novas, procurando-se no 
momento a materia tributavel mais apta para produzir 
recursos que acudissem a essas necessidades 
imperiosas. 

O paiz teve de se ir sugeitando a esse estado de 
cousas até chegar o dia de se poder encarar mais 
desafogada e racionalmente o systema tributario. 

Em um ponto essa questão acha-se sempre 
adiada pelas necessidades occurrentes; é o da melhor 
distribuição de impostos geraes, provinciaes e 
municipaes. 

Os assumptos, aliás muito importantes, que se 
prendem ao exame dos impostos, a que a nação está 
sujeita, podem agora ser pelo menos mais 
desembaraçadamente examinados; e todos os estudos, 
todos os inqueritos que se fizerem a esse respeito não 
serão trabalho perdido. Algum dia, ainda que não muito 
proximo, os seus beneficios resultados serão recolhidos. 

E' preciso não esquecer, quando se aprecia o 
systema tributario de um povo, que um mau imposto faz 
grandes damnos, que, embora não se tornem salientes no 
momento, perturbam graves interesses e trazem 
inconvenientes mesmo em relação á percepção da renda. 

Um illustrado escriptor, que publicou o anno 
passado uma obra sobre a questão dos impostos, Victor 
Bonnet, faz a este respeito reflexões judiciosas. Diz elle: 

«Elevar os impostos sobre uma materia póde ser o 
meio de a tornar mais productiva, mas 

não é sempre o de obter mais do conjuncto das taxas. 
Ora, é o conjuncto que interessa ao Estado. O que a este 
importa não é que tal ou tal imposto produza mais; é que 
todos dêm mais, é que não se perca de um lado o que 
ganha-se de outro. Supponhamos que um imposto mal 
concebido dá annualmente 40 ou 50 milhões e prejudica 
em uma centesima parte o progresso da riqueza. Si este 
progresso é de 3 mil milhões por anno, e tal deve ser 
actualmente em França, o prejuizo annuo causado pelo 
mau imposto será de 100 milhões. Seria melhor não tel-o 
estabelecido. O Estado, em face da fortuna publica, é 
como o administrador de uma grande propriedade que 
deve procurar o que a melhora em seu todo e não esta ou 
aquella parte em particular.» 

O orador pergunta si o estudo ainda que superficial 
das nossas imposições dá resultado satisfactorio? 
Parece-lhe que quem reflectir sobre a sua organização ha 
de ver que o conjuncto das imposições tributarias podia 
da com menor sacrificio o mesmo resultado. 

E' sobre este ponto que deve versar o estudo dos 
nossos impostos. 

Ora, além das difficuldades proprias do assumpto, 
que são grandes no paiz, circumstancias peculiares as 
aggravam mais. E' assim que, ao passo que ficaram 
entregues ao poder geral os impostos de importação, tão 
garantidos que o Acto Addicional entendeu dever conter 
um artigo especial prohibindo que taes impostos fossem 
lançados pelas assembléas provinciaes, o facto protesta 
contra o direito, e não ha como manter o fiel da balança 
em assumpto que directamente entende com a riqueza. Si 
o poder geral esforça-se para mantel-o perfeitamente, as 
assembléas provinciaes ahi vêm com leis parciaes 
perturbar o systema dos impostos de importação neste ou 
naquelle ramo de commercio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O Sr. Correia occupou-se primeiramente com os 

impostos de importação, porque acerca da incompetencia 
das assembléas provinciaes para legislarem sobre elles 
não pôde haver duvida. O art. 12 do Acto Addicional 
dispõe expressamente que as assembléas provinciaes 
não podem legislar sobre impostos de importação. Mas 
não são sómente esses impostos que o legislador 
fundamental destinou aos cofres geraes. 

O Acto addicional negou tambem ás mesmas 
assembléas o legislarem sobre impostos que prejudiquem 
as imposições geraes do Estado, incluindo as leis que as 
offendem entre as que podem ser revogadas pelo poder 
legislativo. 

Em materia de direitos de exportação os 
inconvenientes não são menores do que acerca dos de 
importação. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – O poder geral examina o 

quantum a que podem ficar sujeitos os generos nacionaes 
que se exportam para os paizes estrangeiros. Este calculo 
presume-se feito tendo em attenção o que podem 
supportar as materias tributadas. Mas que segurança ha 
de que os interesses da producção nacional sejam 
respeitados, si as assembléas provinciaes lançam 
tambem impostos de exportação, e consideraveis, 
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sobre as materias assim tributadas? As desigualdades 
que d'ahi resultam quasi que chegam á iniquidade. 

Uma provincia aggrava os impostos geraes de 
exportação sobre os generos nella produzidos; mas a 
provincia vizinha não decreta a mesma aggravação. O 
producto que póde por esta ter sahida fica em condições 
muito mais favoraveis. 

Póde manter-se este estado de cousas? Systema 
semelhante póde dizer-se racional? 

A Constituição declara que a lei será igual para 
todos, e no mesmo espirito de igualdade acrescenta – que 
cada um pagará impostos na proporção de seus haveres. 

Mas o que se vê? 
Os que exportam seus generos pela capital do 

Imperio, que não pertence a nenhuma provincia, são 
collocados em posição mais vantajosa que os brazileiros 
das provincias, productores dos mesmos generos, mas 
que não os podem exportar senão com o accrescimo do 
imposto que as assembléas provinciaes lança. 

E' uma desigualdade clamorosa. 
Onde está o principio de que a lei é igual para 

todos? Onde está sobretudo a attenção reflectida que se 
deve prestar ás graves questões da producção nacional? 
Note-se que nem ao menos as provincias observam 
normas fixas em materia de impostos de exportação. Em 
umas são mais elevados que em outras. Os generos do 
mesmo paiz, exportados em idênticas condições para o 
estrangeiro, são assim mais ou menos sobrecarregados; 
o que torna os lucros ou prejuizos maiores ou menores 
conforme o porto do embarque, Isto não resiste á analyse. 

Tudo está mostrando quanto convem, no momento 
em que a assembléa geral se achar menos preocupada 
com o empenho de attender ao equilibrio entre a receita e 
a despeza ordinaria, olhar attentamente para o nosso 
systema tributario. 

Muito póde o governo fazer para melhorar este 
estado de cousas que levou um dos antigos senadores 
pela Bahia a dizer que, continuando assim os negocios, 
haveria necessidade de tratados entre as provincias para 
regular as questões fiscaes. 

Já disse que uma provincia onera a exportação de 
seus productos, ao passo que outra vizinha a facilita 
deixando de lançar o mesmo imposto; vindo elles assim a 
concorrer no mercado estrangeiro em condições 
desiguaes. E' o que se dá em relação á herva-mate do 
Paraná. A que póde ser exportada por Santa Catharina 
não tem esse accrescimo de onus. A que não póde, pelos 
gastos de transporte, dirigir-se a essa provincia, fica por 
este modo em posição desfavoravel. 

E porque falla na exportação da herva-mate, dirá 
ao nobre presidente do conselho que o seu illustrado 
antecessor, na sessão do anno passado, concordou com 
o orador em que convinha abrir mercados novos para 
essa industria, e que a animação que se podia dar era 
isental-a do imposto de exportação, quando o mate fosse 
enviado para mercados onde ainda não tem entrada. Isto 
não faria reduzir em nada a somma que actualmente se 
arrecada desse imposto, mas poderia abrir mercados 
novos, que mais 

tarde compensariam o favor a principio concedido. 
Si assim entendia o governo o anno passado, 

agora, á vista da nova tarifa da Republica Argentina, que 
igualou o imposto de consumo sobre a herva-mate, quer a 
procedencia seja brazileira quer paraguaya, sendo de 
qualidade inferior o mate brazileiro, maior é a razão, pois 
que o nosso producto irá sendo arredado daquelle 
mercado. 

Convem, pois, conseguir que se abram mercados 
novos para esse genero abundante e que não tem similar, 
não sendo produzido senão em certa zona. Assim poderá 
abrir-se mais uma fonte de renda para o Estado, logo que 
se generalise o consumo do mate. 

Hoje o Estado, aceitando essa medida, não tem 
prejuizo algum; e póde assim vir a crear renda de algum 
valor. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Por ora é uma 
utopia. 

O SR. CORREIA: – A cousa já foi mais difficil do 
que presentemente. Na Europa a herva-matte tem sido 
sujeita a exames pela pessoas as mais competentes, as 
quaes verificaram que póde ser ella vantajosamente 
introduzida no consumo. 

O SR. VISCONDE DE BOM RETIRO: – 
Principalmente em Vienna d'Austria. 

O SR. CORREIA: – Em Vienna d'Austria ha 
estabelecimentos em que já se tem vendido esse 
producto; mas o seu uso não se tem generalizado alli, 
porque o genero chega caro pelos impostos muito 
pesados de exportação, geraes e provinciaes, a que está 
sujeito no Brazil, e por outros que a Áustria percebe. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Largos dias têm 
cem annos. Ha de custar, como custou a introduzir o chá 
e o café nos mercados da Europa, e que hoje constituem 
uma grande riqueza. 

O SR. CORREIA: – E' preciso lançar mão dos 
meios de que se póde dispor para ver si se consegue 
alargar o consumo da herva-mate. Si isso se conseguir, 
ter-se-ha creado uma fonte abundante de riqueza para os 
particulares, e de renda para o Estado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. E' esta 
a minha duvida. 

O SR. CORREIA: – O meio que lembra não 
prejudica ao Estado, e póde produzir bons resultados. E' 
uma experiencia a bem do futuro, sem prejuizo do 
presente. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Futuro, muito e 
muito remoto. Si na Europa se introduzir o gosto para o 
mate, então sim. 

O SR. CORREIA: – Na Europa foi o seu uso 
aconselhado por pessoas muito competentes, e já alli se 
tem introduzido. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Bastava que 
fosse empregado nos grandes exercitos da Europa. 

O SR. CORREIA: – Póde favorecer a introducção 
da herva-mate nos mercados da Europa e dos Estados-
Unidos, o seu preço, desde que fôr, 
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como póde ser, muito inferior no do chá e do café; e 
esta consideração é de muito alcance. 

Entretanto não apresentará nenhuma 
emenda no sentido de suas observações; deseja 
ouvir a opinião do nobre presidente do conselho, 
ministro da fazenda.  

Não terminará as observações sobre 
impostos de exportação, sem solicitar algumas 
informações do nobre ministro. 

O Jornal do Commercio de hontem dá noticia 
de que o presidente de Pernambuco concedeu 
licença a Thomas Williams, capitão do brigue 
Dauntless, para tirar das ilhas do archipelago de 
Fernando de Noronha um carregamento de guano. 
Chegando aos Estados-Unidos, esse carregamento 
foi embargado por outro cidadão americanos que 
julgou-se com direito para isso. 

Deseja saber quantas licenças semelhantes 
têm sido concedidas pelo presidente de 
Pernambuco, si o tem feito em virtude de ordem do 
governo imperial, e si receberam-se impostos de 
exportação, ponto de que ora se trata. Pelo que 
ouviu do nobre ministro da agricultura não se 
concedem mais semelhantes licenças; entretanto o 
presidente de Pernambuco concedeu essa de que 
ha noticia. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– E' cousa antiga; não foi actualmente. 

O SR. CORREIA: – A noticia que o Jornal do 
Commercio trouxe, e a que se refere, é tirada do 
New York Morning Report de 1 do mez passado. 
Sobre esse assumpto deve ser o senado 
esclarecido. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – O presidente 
declarou que não era para acto de commercio, mas 
como amostra. 

O SR. CORREIA: – O que o presidente 
recommendou ao capitão foi que não fizesse actos 
de commercio nessas inhas. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Mas declarou que 
era para amostra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – 
Carregamento para amostra? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– De que era o carregamento ainda não está 
verificado.  

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não está 
verificado? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Que seja guano, não. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas que é 
phosphato de cal. 

O SR. VISCONDE DE BOM RETIRO: – 
Ainda é mais importante.  

O SR. SARAVA (presidente do conselho): 
– E' preciso ver a quantidade de phosphato de cal 
que contém a terra. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Competia 
ao governo ter tomado isso em consideração. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sabe-se já 
quantas são as milhas de extensão, a profundidade 
e o producto já têm cotação. 

O SR. CORREIA: – Parece que se faziam 
essas concessões sem o menor respeito á lei, que 
não se executava a legislação fiscal em ponto 
algum. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Si era 
propria nacional, o governo não podia dispôr delle. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Nem houve concessão. O nobre senador devia ter 
visto o despacho dado. 

O Sr. Correia não se está referindo á 
pretenção a que allude o nobre ministro da justiça; 
refere-se á concessão feita ao capitão do navio 
americano Dauntless. Como se faziam essas 
concessões? Que imposto se cobrava? Em que 
ponto se dispensava a legislação fiscal?  

O SR. JOÃO ALFREDO: – Umas cartas, 
umas facilidades... 

O Sr. Correia tratando ainda da materia do 
artigo em discussão, exporá o seu pensamento 
acerca da emenda da camara dos Srs. deputados 
que manda applicar ao fundo de emancipação a taxa 
addicional de escravos, sentindo discordar da 
opinião do nobre relator da commissão de 
orçamento do senado. 

Não estuda a questão senão com o animo de 
dar fiel execução á lei de 28 de Setembro de 1871. 

Assim, pergunta: determinando essa lei que o 
fundo de emancipação, que tem destino especial, 
componha-se, entre outros impostos, da taxa de 
escravos, póde-se elevar essa taxa sem dar-lhe 
aquelle destino? Responde que no seu entender, 
creada a taxa addicional, o destino que se lhe deve 
dar é o de augmentar o fundo de emancipação. 

Não ficou o legislador tolhido de extinguir a 
taxa de escravos, nem de augmental-a, ou reduzil-a. 
Crê que a estincção não será decretada pelo poder 
legislativo. Si houver reducção, nem por isso deve a 
taxa que se mantiver deixar de fazer parte do fundo 
de emancipação. Da mesma sorte, augmentando-se 
a taxa, deve ella ter o destino que a lei de 28 de 
Setembro marcou. 

Não é conforme ao espirito dessa lei arredar 
qualquer dos impostos especialmente mencionados 
em seu art. 3º do fim a que o reservou, a libertação 
de escravos. 

O legislador, si póde revogar esse artigo, 
póde tambem derogal-o em algum dos seus 
paragraphos. Mas não é das faculdades do 
legislador que está tratando: é de proceder de 
accòrdo com o espirito da lei. Deseja não afastar-se 
dos principios que nessa parte determinaram as 
disposições da lei de 28 de Setembro, e em sua 
opinião não se mantem esses principios arredando a 
taxa de escravos, addicional ou não, do destino 
especial que lhe foi dado. 

Disse tambem, quando orava o Sr. presidente 
do conselho, que S. Ex. havia concordado em que 
se desviasse do fundo de emancipação uma somma 
importante para educação de ingennos. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Isso é da lei.  

O Sr. Correia pede ao nobre ministro o favor 
de lhe apontar tal disposição. A lei regula de modo 
diverso a questão dos ingenuos e a questão dos 
escravos existentes. Si abria completametne as 
portas da liberdade á geração futura, attendia 
tambem á justiça relativa que devia manter para com 
a geração que 
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permanecia na escravidão. Foi a favor desta que se 
creou o fundo de emancipação. O que a lei determina 
acerca dos ingennos é differente. 

Ouviu na discussão que não se têm extrahido 
as loterias recommendadas pela lei de 28 de 
Setembro para o augmento do fundo de 
emancipação. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Já lá vão 10 
annos. 

O SR. CORREIA: – Não é assim. Nos 
decretos que mandam extrahir annualmente loterias 
têm sido incluidas as de que trata a lei de 28 de 
Setembro... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então 
devem ter corrido. 

O SR. CORREIA: – ...e não póde suppor que, 
estando ellas incluidas nos decretos, não tenham sido 
extrahidas. 

Ora, no ultimo decreto publicado, que é de 4 
de Janeiro do anno passado, estão, não só as seis 
loterias de que trata a lei, mas sete. A primeira de 
todas e para a creação do fundo de emancipação. 

Alem da 1ª, a 13ª, a 20ª , a 38 ª, a 44ª, a 50ª, a 
66ª. O nobre presidente do conselho poderá informar 
quantas têm já corrido? O que se lê no ultimo decreto 
é aquillo que acaba de dizer ao senado. 

Pretende, pois, votar para que se mantenha a 
emenda da camara dos deputados. 

Agora deve uma resposta ao nobre presidente 
do conselho, que na sessão de hontem lhe fez a 
honra de occupar-se com algumas das suas 
observações. 

S. Ex. começou dizendo que ainda ha no 
senado grande maioria opposicionista. No momento 
contestou e contesta ainda. 

S. Ex. já póde ir assumindo maior 
responsabilidade do que a que tinha até agora pelas 
deliberações do senado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tem uma 

maioria immensa. 
O Sr. Correia não sabe quanto para isto tem S. 

Ex. concorrido; sabe, porém, que muito têm 
contribuido os abraços e afagos do nobre chanceller...

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Oh! 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O Sr. Correia ...cujo contagio se tem estendido 

por vasta região. 
O SR. LEÃO VELLOSO: – Não sabia que 

houvesse conquestado tanto.  
O Sr. Correia pondera que das emendas 

offerecidas pelo nobre presidente do conselho apenas 
uma não foi approvada; a que se refere á creação de 
novos termos e comarcas, e assim mesmo lá está 
parada á espera de decisão da caramara dos 
deputados. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Ha outra. 
O SR. CORREIA: – Qual? Foi apresentada 

pelo nobre presidente do conselho a que approvava, 
depois de votado credito para as obras da estrada de 
ferro de Camocim, despezas illegalmente feitas além 
desse credito, que se declarou não deve ser 
excedido? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Approvou-se a de Paulo Affonso. 

O Sr. Correia teve já occasião de dizer que 
uma emenda que versava sobre proposta do governo 
não motivára hesitações na camara dos deputados. 

Mas, quando se tratou da questão dos novos 
termos e comarcas, a decisão foi demorada, e está 
retardando a votação do orçamento da despeza. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não senhor; não tem havido casa.  

O SR. CORREIA: – Então logo que haja casa 
saberá qual foi a deliberação que os nobres ministros 
tomaram acerca dessa emenda, adiada segundo a 
declaração do nobre presidente do conselho, por ter 
sido posta em discussão na camara antes que os 
ministros deputados se tivessem entendido com os 
ministros senadores acerca da opinião que deviam ter 
a esse respeito. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
A conferencia ha de ser depois da votação da receita. 

O SR. CORREIA: – Nesse caso o governo não 
requereu o adiamento sine die da emenda porque 
quizesse combinar na opinião que deve manifestar. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Vem 
dar no mesmo. 

O SR. CORREIA: – Para os nobres ministros 
combinarem nesse ponto não estavam na 
dependencia da resolução do senado acerca da 
receita. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Podem apparecer em vez de uma só questão duas ou 
mais. 

O SR. CORREIA: – Si S. Ex. tivesse logo dito 
isto, estava dada a verdadeira causa! O nobre 
presidente do conselho não fará questão da emenda 
acerca da creação de novos termos e comarcas, si fôr 
a unica em que houver discordancia entre o voto do 
senado e o dos ministros; mas si apparecerem outros 
pontos de desaccórdo, então se requererá a fusão. 
Agora se ficou sabendo aquillo de que sempre 
desconfiou. A verdadeira razão não é terem os 
ministros de concordar na opinião que devem 
manifestar na camara acerca da emenda de que se 
trata; é o quererem esperar a decisão do senado 
sobre o projecto da receita. A revelação é muito 
importante.  

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Foi uma boa 
descoberta. 

O SR. CORREIA: – Ha assim a possibilidade 
do governo manifestar á camara dos deputados a 
opinião de que a emenda do senado não deve ser 
approvada, e que deve requerer-se a fusão. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Ainda não conferenciamos. 

O Sr. Correia recorda que só disse – ha 
possibilidade. De maneira que o senado deve 
attender bem quando apparecerem sobre a mesa 
emendas assignadas por todos os ministros 
senadores. 
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O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Elles têm a responsabilidade do governo. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Uma fusão não é cousa de metter medo; é um 
recurso muito natural na vida parlamentar. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Com as idéas que o nobre senador tem, não me 
parece que deva ser infenso a este recurso. 

O SR. CORREIA: – Emendas tambem de 
importancia, relativas á proposta do governo para 
serviço da ordem do proseguimento das obras da 
estrada de ferro de Camocim, não deram logar por 
parte dos nobres ministros ás mesmas restricções 
que apparecem em referencia á que permitte a 
creação de novos termos e comarcas, com a qual o 
senado entendeu dever firmar a regra de que só se 
tem de consignar fundos para os que estiverem 
contemplados na tebella que o governo apresenta 
em observancia da lei do orçamento. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Permitte dizer que essa questão de tabella é uma 
escapatoria? 

E' melhor dizer logo, não queremos 
reconhecer essas comarcas do que vir com essa 
questão de tabella: sejamos francos. 

O SR. CORREIA: – Não ha tal; ellas hão de 
ser contempladas na futura tabella, e então se 
tratará da consignação de fundos para essa 
despreza. 

Passa a occupar-se com o procedimento do 
honrado ministro da fazenda na camara dos 
deputados quanto ao imposto de transporte. 

Foi das palavras do nobre ministro proferidas 
na camara, e das que dirigiu ao chefe de policia, que 
resultou de facto a revogação da lei que creou esse 
imposto. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Eu disse ao chefe de policia que não désse força 
para prender a ninguem por causa do imposto. 

O Sr. Correia está mostrando que até então o 
imposto era cobrado, e que d'ahi diante deixou de o 
ser. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho ): 
– Por que as companhias não quizeram cobrar; 
houve senador que quiz pagar, mas não quizeram 
receber, porque não tinha mais esperança de favor 
algum; essa é a verdade; fizeram um jogo contra o 
ministro. 

O Sr. Correia recorda que o nobre presidente 
do conselho declarou hoje, no senado, que fez 
continuar a arrecadação do imposto de transporte só 
com o seu silencio. Si assim foi, porque alterou o 
nobre presidente do conselho esse seu 
procedimento legal? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Não havia de calar-me quando tinha de mostrar 
que não queria o imposto; era preciso fallar contra 
ele para ser revogado. 

O SR. CORREIA: – Para revogação de um 
imposto, proposta na camara dos deputados, que 
tem a iniciativa, basta que o governo diga que se 
conforma com essa revogação. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – O 
meio é este: o imposto deve ser mantido ou abolido, 

dando-se as razões para conhecimento do 
contribuinte. Isto é que é liberal. 

O SR. CORREIA: – O imposto deve ser 
cobrado emquanto a lei estiver em vigor, e não 
sómente emquanto o governo estiver de accórdo em 
que se cobre. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Mas 
o governo não disse que se pagasse. 

O SR. CORREIA: – O governo procedeu de 
maneira, e a questão é esta, que o imposto, cobrado 
até o dia em que o nobre presidente do conselho fez 
a sua declaração, deixou de o ser desde o dia 
seguinte em razão dessa declaração. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Porque todo o mundo ficou certo de que eu não 
mandava a policia cobrar impostos. 

O SR. CORREIA: – Já não eram precisos 
meios coercitivos para arrecadar-se o imposto; e 
disto deu prova o nobre presidente do conselho 
quando disse que manteve durante tres mezes a 
cobrança com seu silencio.  

Ora, qual dos dous procedimentos que teve o 
nobre ministro da fazenda foi o mais legal? Aquelle 
que fez com que a lei continuasse a ser observada, 
ou aquelle que fez com que a lei de facto deixasse 
de vigorar? De que dependeu a execução e a 
suspensão da lei? Dependeu do procedimento que 
teve o nobre ministro da fazenda. Emquanto S. Ex. 
calou-se, continuou a arrecadação do imposto; no 
dia em que S. Ex. se exprimiu da fórma que o paiz  
sabe, depois que deu a ordem ao chefe de policia, o 
imposto deixou de ser cobrado, embora subsistisse 
e subsista ainda. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E nisto fez 
muito bem. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Augmentou-se muito o numero dos recalcitrantes 
desde que se soube que o ministro não mandava 
policia para cobrar. 

O Sr. Correia não deseja tomar uma tarefa 
que, em aparte, reservou hontem para si o honrado 
ex-ministro da fazenda quanto aos meios 
aconselhados a S. Ex. acerca da arrecadação do 
imposto, no caso de dar-se o facto a que o nobre 
presidente do conselho alludiu. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– E porque pagam os outros impostos contra os 
quaes me declarei? Porque são cobraveis.  

O SR. CORREIA: – Si S. Ex. tivesse seguido 
o caminho indicado no parecer da secção de 
fazenda do conselho de estado, assignado pelo 
nobre ministro da justiça, não diria – não ha meios 
para cobrar o imposto. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Para se cobrar seriam precisas 800 praças, uma 
em cada bond. 

O SR. CORREIA: – O nobre presidente do 
conselho tem em suas mãos o parecer da secção do 
conselho de estado acerca da questão que se está 
ventilando; examine, pois, o que ella aconselhou 
para o caso de não quererem as companhias 
encarregar-se da cobrança do imposto. Si o nobre 
presidente do conselho se tivesse conformado com 
o que alli se indicou, não diria que o imposto era 
incobravel, nem que não 
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tinha meios de tornar effectiva a sua arrecadação. 

Em todo caso uma lei do paiz está 
presentemente sem execução. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Assim como há muitas outras na collecção que são 
inexequiveis. 

O SR. CORREIA: – Desde que S. Ex. 
declarou que a lei era inexequivel, ficou sendo 
inexequivel, mas até então era exequivel. E tanto o 
era, que se conhece a somma arrecadada que entrou 
para o thesouro, e que continuaria a entrar até que a 
lei fosse regularmente revogada, si o nobre 
presidente do conselho tivesse embuchado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Não podia. 

O SR. CORREIA: – A lei não era exequivel? 
Mas os factos mostram o contrario. 

O SR. SILVEIRA DA MOTA: – Até houve 
sangue para cobrar o imposto. 

O SR. CORREIA: – A lei esteve em execução 
emquanto o nobre presidente do conselho quiz 
conservar-se em silencio. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Foi isto que fez render o imposto por espaço de 
tres mezes; mas eu havia de fallar por força. 

O SR. CORREIA: – E' uma contradição do 
nobre ministro; reconhece agora que a lei é 
exequivel, bastando o seu silencio para que o 
imposto fosse cobrado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– A lei era inexequivel, desde que as companhias 
não cobrassem o imposto. 

O SR. CORREIA: – Consulte S. Ex. o parecer 
a que já se referiu. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Isso é negocio acabado. 

O SR. CORREIA: – E' negocio acabado, por 
tel-o sido como o foi, com offensa ao principio da 
legalidade. 

Quando fallou a primeira vez disse que era 
tanto mais indesculpavel o procedimento do nobre 
presidente do conselho, quanto dentro em pouco 
tempo o imposto desappareceria regularmente. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– O imposto é tão bom que V. Ex. votará contra elle. 

O SR. CORREIA: – Eis ahi mais um motivo de 
queixa. Estava pendente uma questão que em 
poucos dias seria resolvida competentemente. 

O que interrompeu a arrecadação do imposto? 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 

– Cobrou-se emquanto as companhias tinham a 
esperança de que favores lhe fossem feitos. 

O SR. CORREIA: – Foi o nobre ministro quem 
alterou esse estado de cousas, resultando d'ahi ficar 
sem execução, como si revogada houvesse sido, 
uma lei de imposto, cuja cobrança cessou em 
consequencia de palavras proferidas pelo nobre 
presidente do conselho. 

 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
– Tudo isso já está explicado. 

O SR. CORREIA: – Pouco satisfactoriamente. 
Dirá ainda algumas palavras a respeito da questão 
da cabotagem, com a qual o nobre presidente do 
conselho se dignou tambem occupar-se 

S. Ex. attribuiu ao orador pensamento que não 
tem, suppondo que elle condemna a navegação de 
vapores vindos de portos estrangeiros com escala 
pelos nossos. Não tratou absolutamente da 
navegação de longo curso, limitou-se á navegação 
de cabotagem entre os portos alfandegados. 

Mostrou que não era possivel nutrir sequer a 
esperança de que o navio brazileiro se venha a 
occupar com a navegação de longo curso, emquanto 
estiver lutando com poderosa concurrencia 
estrangeira, mesmo nos portos alfandegados do 
Brazil. 

Mostrou tambem como outras nações têm 
conseguido, não sómente monopolisar o serviço da 
sua navegação interna, como levar os seus navios a 
fazerem o serviço da cabotagem em paizes 
estrangeiros. 

Pediu que se attendesse ao exemplo, coroado 
de feliz resultado, de outras nações que alcançaram 
tornar-se as mais poderosas nações maritimas, para 
não se proceguir no systema de cujos desastrosos 
resultados o paiz está sendo testemunha. 

Disse o nobre presidente do conselho: 
«Vêde os vapores que ahi estão, vêde sua 

tonelagem.» Mas apresentou o nobre presidente do 
conselho a estatistica dos vapores nacionaes que 
vivem sem subvenção? Qual é a aspiração em 
materia de reconstrução naval? Como se póde fazer 
prosperar a industria maritima? Não é por meio de 
subvenções, e menos a navios estrangeiros, embora 
com a bandeira nacional. As grandes potencias 
maritimas conseguiram tornar-se taes entregando a 
cabotagem aos nacionaes. Foi assim que pelo acto 
de navegação logrou a Inglaterra não só vencer a 
Hollanda, como conquistar nos mares o logar 
proeminente. Com o mesmo systema mantém-se os 
povos que não desejam ver prejudicada a industria 
maritima. Os brazileiros pretendemos ser mais sabios 
do que os outros povos e enveredamos por caminho 
de que já resultou não termos mais um só estaleiro 
de construcção e irem desapparecendo os ultimos 
restos da marinha mercante nacional. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Manifestou sua 

preferencia pelo systema que arreda a concurrencia 
estrangeira, a qual, pelos poderosos elementos de 
que dispõe, é fatal á navegação nacional. Deseja o 
prudente restabelecimento do regimen anterior, que 
permitia que mais de 2.500 navios nacionaes se 
occupassem da navegação de cabotagem. Quanto 
mais fôr desapparecendo a industria maritima tanto 
mais difficil será levantal-a. 

Será dando maior animação a essa industria 
que o Brazil conseguirá algum dia não limitar-se á 
navegação de cabotagem, mas entregar-se tambem 
á navegação de longo curso, 
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como devem desejar todas as nações fadadas pela 
Providencia para serem potencias maritimas. 

Alguns dos vapores a que o nobre ministro fez 
referencia só na apparencia são nacionaes; emquanto 
durar a subvenção, ficará no topo do mastro a bandeira 
brazileira; mas, no dia em que ella cessar, voltarão ao que 
são verdadeiramente, isto é, vapores construidos em 
estaleiros estrangeiros, de propriedade estrangeira, e 
tripolados por estrangeiros. Não póde o Brazil contentar-
se com isto. 

O orador não está advogando a favor de uma 
simulação, está se esforçando para que se acabe com um 
systema, cujos effeitos desastrosos não podem ser já 
desconhecidos. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O Sr. Correia pede finalmente ao nobre presidente 

do conselho que mande proceder a inquerito a este 
respeito, e ouça as pessoas competentes. Com os dados 
reaes que colher é possivel que o nobre ministro 
patrioticamente modifique a sua opinião sobre tão 
melindroso assumpto, e venha pedir ao parlamento 
salutares e reflectidas providencias no sentido das 
observações com que o orador tem occupado a attenção 
do senado. 

(Muito bem; muito bem.) 
A discussão ficou adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 2 a mesma 

já designada, a saber: 
Continuação da 2ª discussão da proposta relativa á 

receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 1882. 
E si houver tempo: 
Continuação da 2ª discussão da proposição relativa 

ás sociedades anonymas. 
Accrescendo: 
3ª discussão da proposição da camara dos 

deputados n. 65 do corrente anno, autorizando o governo 
a conceder jubilação ao chantre Francisco José dos Reis, 
professor do seminario episcopal do Maranhão. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas e 10 minutos da 
tarde. 

 
99ª SESSÃO EM 2 DE OUTUBRO DE 1880 
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario – Expediente. – Decreto prorogando a 

actual sessão legislativa até o dia 9 do corrente; o officio 
do ministerio do Imperio communicando que Sua 
Magestade o Imperador receberá no dia 4 a deputação do 
senado que tem de apresentar os projectos de lei abrindo 
creditos extraordinario e supplementar no ministerio da 
agricultura. – Parecer da commissão de fazenda sobre os 
vencimentos dos fieis do thesoureiro da recebedoria do 
Rio de Janeiro. – Duas redacções do senado, sendo uma 
sobre a liquidação das contas do finado almoxarife do 
arsenal de guerra da provincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, Firmino Luiz Gomes de Abreu, e a outra sobre 
uma resolução da assembléa legislativa provincial de S. 
Paulo. – Impostos provinciaes na assembléa legislativa da 
Bahia. Discurso e requerimento do Sr. Barão de Cotegipe. 
Observações do Sr. presidente do conselho. Approvação 
de requerimento. – Orçamento geral da receita. Discursos 
dos Srs. Affonso Celso e Silveira Martins. 

 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 20 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz

Machado, Barão de Mamanguape, José Bonifacio, Barão 
de Laguna, Leão Velloso, Junqueira, Correia, Affonso 
Celso, Paes de Mendonça, Luiz Carlos, Antão, Barão de 
Maroim, Jaguaribe, Ribeiro da Luz, Leitão da Cunha, 
Lafayette, Barros Barreto, Barão de Cotegipe, Cunha e 
Figueiredo, Visconde de Abaeté, Saraiva, Christiano 
Ottoni, Nunes Gonçalves, Paranaguá, Uchôa Cavalcanti, 
Visconde de Muritiba e Visconde de Bom Retiro. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Chichorro, Barão de Pirapama, Barão de Souza 
Queiroz, Conde de Baependy, Silveira Lobo, Sinimbú, 
Godoy, Fernandes da Cunha, Vieira da Silva, Visconde de 
Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Dous officios do ministerio do imperio, de 1 do 

corrente mez: 
1º Remettendo cópia do seguinte: 
«Decreto n. 7837 de 1º de Outubro de 1880.» 
«Proroga novamente a actual sessão da 

assembléa geral legislativa até ao dia 9 do corrente mez.» 
«Hei por bem prorogar novamente a actual sessão 

da assembléa geral legislativa até ao dia 9 do corrente 
mez.» 

«O Barão Homem de Mello, do meu conselho, 
ministro e secretario de Estado dos negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em 1º de Outubro de 1880, 59º da 
independencia e do Imperio. – Com a rubrica de Sua 
Magestade o Imperador. – Barão Homem de Mello.» 

«Confere. – O director Manoel Jesuino Ferreira.» 
O Sr. Presidente declarou que o decreto de 

prorogação era recebido com muito especial agrado. 
2º Communicando, em resposta ao officio do 

senado de 30 do mez findo, que Sua Magestade o 
Imperador digna-se de receber no dia 4 do corrente mez, 
á uma hora da tarde, no paço da cidade, a deputação do 
senado que tem de apresentar ao mesmo Augusto Senhor 
os projectos de lei que abrem creditos extraordinarios e 
supplementares ao mesmo ministerio e ao da agricultura. 
– Inteirado. 

Uma representação da companhia de carris 
urbanos contra o imposto de 5% sobre a renda das 
emprezas de viação ferrea da cidade do Rio de Janeiro. – 
A' commissão de orçamento. 

Tendo comparecido mais o Sr. Mendes de Almeida, 
o Sr. Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois os Srs. Carrão, Diogo 
Velho, Dantas, Visconde de Pelotas, F. Octaviano, Silveira 
Martins, Diniz, João Alfredo, Sil- 
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veira da Motta, Teixeira Junior e Fausto de Aguiar. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER 
 
«Foi presente á commissão de fazenda a 

proposição da camara dos deputados n. 271 do 1º de 
Setembro do anno passado, em que se manda 
equiparar os vencimentos dos fieis do thesoureiro da 
recebedoria do Rio de Janeiro aos dos fieis da 
pagadoria do thesouro.» 

«Foi ouvido sobre esta pretenção o ministerio da 
fazenda, que em data de 11 de Junho daquelle anno 
não se oppõe ao que pedem os fieis da thesouraria da 
recebedoria, observando que os fieis do pagador do 
thesouro vencem 1:600$ de ordenado de 800$ de 
gratificação, ao passo que os da recebedoria percebem 
1:100$ de ordenado e tres quotas sómente, sendo 
entretanto uns e outros de igual categoria, e serviços 
igualmente laboriosos e não menos sujeitos a enganos 
e prejuizos.» 

«Parecendo procedentes estas allegações, julga 
a commissão de fazenda que deve entrar em discussão 
a proposição da camara dos deputados, e que seja 
adoptada.» 

«Sala das commissões em 1º de Outubro de 
1880. – D. J. N. Jaguaribe. – J. J. Teixeira Junior.» 

Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos, com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

Foram lidas, apoiadas, postas em discussão e 
successivamente approvadas as seguintes: 

 
REDACÇÕES 

 
EMENDAS APPROVADAS PELO SENADO Á 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, 
DETERMINANDO QUE O GOVERNO DARÁ POR 
LIQUIDADAS AS CONTAS DO FINADO 
ALMOXARIFE DO ARSENAL DE GUERRA DA 
PROVINCIA DE S. PEDRO DO RIO GRANDE DO 
SUL, FIRMINO LUIZ GOMES DE ABREU. 

 
Substitua-se o art. 1º pelo seguinte: 
«E' o governo autorizado para dar por liquidadas 

as contas do finado almoxarife do arsenal de guerra da 
provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Firmino 
Luiz Gomes de Abreu.» 

«Sala das commissões em 1º de Outubro de 
1880. – Bom Retiro. – F. Octaviano.» 

 
EMENDAS DO SENADO SUBSTITUTIVA DA 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS DE 
28 DE MAIO DO CORRENTE ANNO. 

 
«Artigo unico.» 
«A resolução da assembléa legislativa da 

provincia de S. Paulo, votada e publicada de 
conformidade com os arts. 15 e 19 do Acto Addicional 
da Constituição do Imperio, elevando a 20 annos o 
prazo da garantia de juros de 7%, concedida pela lei da 
mesma assembléa n. 45 de 6 de Abril de 1872, deve 
ser executada. – Bom Retiro. – F. Octaviano.»

IMPOSTOS PROVINCIAES NA ASSEMBLÉA 
LEGISLATIVA DA BAHIA 

 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Quando 

hontem fiz algumas observações a respeito da lei 
provincial da Bahia, para não importunar o senado, 
deixei de mencionar alguns outros casos, contrarios á 
Constituição, que se notam na dita lei. 

Um delles é o seguinte: 
No capitulo da receita vem sob o § 50 esta 

disposição: 
«1% sobre a transferencia, por meio de venda 

ou cessão, das acções de estabelecimentos bancarios 
ou de companhias e apolices geraes.» 

«§ 51 sellos de heranças e legados, incluidas as 
apolices geraes na seguinte proporção…» 

Estas disposições estão sendo executadas, a 
primeira pela thesouraria geral e a segunda pela 
provincial. 

Chamo a attenção do nobre ministro da fazenda 
para este assumpto, parecendo-me que, emquanto a 
lei não fôr suspensa em taes disposições, como me 
parece dever sel-o, está nas mãos de S. Ex. expedir 
instrucções á thesouraria de fazenda para que não 
continuem as apolices a soffrer em suas transferencias 
semelhante embaraço. 

Si o governo e a assembléa geral não se 
julgaram autorizados a impor sobre os titulos de divida 
publica, não comprehendo que uma assembléa 
provincial o possa fazer. 

O presidente expediu instrucções para a 
cobrança dos impostos e no art. 18 dessas instrucções 
se dispõe que nenhuma transferencia, por meio de 
venda ou cessão de acções de estabelecimentos 
bancarios, ou de companhias e de apolices geraes, 
poderá ter logar sem que previamente seja pago o 
imposto de 1% sobre o valor nominal destes titulos, 
mediante guia dos contratantes ou do corretor 
encarregado da transacção, os quaes, no caso de 
omissão ficarão solidariamente responsaveis pelo 
imposto e pela multa de outro tanto do mesmo imposto. 

Mando á mesa este requerimento, para que o 
governo informe si na thesouraria geral da mesma 
provincia tem-se cumprido a lei a que acabo de referir-
me. 

Requeiro que pelo ministerio da fazenda se peça 
ao governo a seguinte informação: 

«Si na thesouraria geral da provincia da Bahia 
tem-se cumprido a lei provincial n. 2114 de 24 de 
Agosto do corrente anno, na parte em que impõe o 
tributo de 1% sobre a transferencia ou cessão das 
apolices geraes, acompanhando cópia das instrucções 
expedidas pela presidencia e pelo inspector da 
thesouraria, si os houver.» 

«Outrosim, si pela alfandega estão sendo 
cobrados os impostos sobre a importação de que trata 
a mesma lei; e em quanto monta a arrecadação.» 

Peço esta segunda informação porque, além dos 
artigos, que são onerados com impostos provinciaes na 
importação, outros ha verdadeiramente prohibitivos. 
Deixará de haver im- 
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portação, o que aliás me parece ser o fim que teve em 
vista a assembléa provincial quando decretou taes 
imposições. 

Citarei, por exemplo, a aniagem, que é um tecido 
applicado quasi que exclusivamente ao ensaccamento dos 
generos, o que importa dizer que a carestia desse genero, 
ou o augmento do seu valor, vem a recahir sobre os 
lavradores. 

Paga de direitos provinciaes 180 rs., taxa addicional 
5; ao governo geral 225: total 410 rs… o que é superior ao 
preço do mercado. 

O SR. JAGUARIBE: – Oh! isto é extraordinario. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sendo em saccos 

paga 180 rs. de direitos provinciaes, 5 rs. de addicionaes, 
375 de imposto geral: vem o preço total do sacco a ser 560 
rs. Ora, todos sabem que um sacco de aniagem não obtem 
este preço no mercado, portanto são direitos prohibitivos. 

Algodão riscado e mesclado: 160 rs. de imposto 
provincial, 4 rs. de imposto addicional, 900 rs. de imposto 
geral, 1$064 por kilogramma. 

Panno de algodão crú: paga 100 rs. de imposto 
provincial, 3 rs. de imposto addicional, 600 de imposto 
geral, 703 rs. o total. 

Ora, nós sabemos que o panno de algodão crú, que 
é o que tambem chamamos algodão americano, não póde 
supportar esta imposição, porque o preço do mercado é 
inferior. Por consequencia, além da inconstitucionalidade 
dessas disposições, ha um verdadeiro ataque aos 
lavradores e aos consumidores deste genero. 

O SR. JAGUARIBE: – E da industria dos tecelões. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Na provincia, 

para se proteger certas fabricas, tomou-se uma disposição, 
que tinha por fim conceder vantagens por meios indirectos. 
Dizia a lei que os generos ensacados em fazenda nacional 
pagariam menor direito de exportação. 

Impôr, porém, sobre as fazendas, que servem para 
ensaccamento dos generos, impor sobre o algodão crú, ou 
algodão americano, que é a fazenda de mais consumo 
para a pobreza, é inteiramente inadmissivel. 

Digo estas poucas palavras, que creio bastarão 
para desafiar o zelo do nobre ministro da fazenda, afim de 
adoptar alguma providencia, accrescendo estar eu 
persuadido de que esses direitos não augmentarão a 
renda da provincia; pelo contrario, de tal modo está dando 
passos retrogrados, pois que prohibe a facilidade do 
consumo, e offende os interesses das outras provincias 
porque ha direitos prohibitivos sobre generos de outras 
provincias. 

Ora, isto não póde continuar assim. 
Não quero offender os ouvidos do meu nobre 

collega o Sr. ministro da justiça, dizendo que estes actos 
da assembléa provincial da Bahia, depõem muito contra a 
nossa provincia; mas estou convencido de que revogal-os 
está na mão de S. Ex., porque a assembléa é unanime e 
cederá, não direi obedecerá, a um simples aceno, que o 
nobre ministro faça. Mando o meu requerimento á mesa. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Ella 
compõe-se de cidadãos muito distinctos…

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não digo o 
contrario. 

Foi apoiado e posto em discussão o requerimento 
do Sr. Barão de Cotegipe. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Sr. 
presidente, abundo nas idéas do nobre senador. Ha muito 
que julgo irregular o facto de organizarem as assembléas 
provinciaes tarifas, imporem direitos de importação. 

Compete, porém, ao poder legislativo resolver estas 
questões. Não importa isto dizer que o governo não as 
estude. Ha de ouvir a secção do conselho de estado e 
talvez possa tomar alguma providencia; mas o que 
sobretudo convem é que a assembléa geral resolva sobre 
o assumpto. Do contrario, continuarão as provincias em 
uma… 

UM SR. SENADOR: – Guerra de tarifa. 
O SR. CORREIA: – Guerra fiscal. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

…guerra fiscal, que obrigará a entrar em algum accôrdo. 
Não foi entretanto a provincia da Bahia a primeira 

que teve o procedimento de que se trata. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A de 

Pernambuco foi a primeira, que impoz direitos de 
importação em grande escala, e isso em virtude de lei, que 
já é hoje um pouco velha. 

Por essa razão digo que o governo não poderá 
talvez por si adoptar desde já providencias efficazes, 
porque seria preciso não só suspender a lei do corrente 
anno, como as mais antigas de outras provincias. 

O que é preciso é que a assembléa geral examine 
com urgencia este assumpto, revogue todas essas leis, e 
ponha termo a essa jurisprudencia fatal á renda geral do 
Estado e da propria provincia. 

Emfim, o governo estudará o assumpto e serei 
muito feliz si puder fazer alguma cousa no sentido 
desejado. 

Quanto ás apolices, o acto é mais grave, e verei si 
posso tomar a respeito uma providencia qualquer que 
possa evital-o. 

Findo o debate, foi approvado o requerimento. 
 

ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO GERAL DA RECEITA 
 
Continuou a 2ª discussão da proposta relativa á 

receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 1882. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Sr. presidente, venho 

ter a honra de responder ao nobre Sr. presidente do 
conselho, que dignou-se de tomar em consideração as 
minhas observações acerca do projecto da receita geral do 
Imperio, e ao mesmo tempo completal-as. 

Fal-o-hei o mais resumidamente que me seja 
possivel, porque comprehendo quão urgente é votarmos a 
importante lei que discutimos. 
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Começou o nobre Sr. presidente do conselho 
dizendo que, comquanto não estivesse em meu animo 
censural-o e á camara dos Srs. deputados, essa censura 
resultava do meu primeiro discurso, pelo que era obrigado 
a refutal-o. 

Não tem razão o honrado ministro. Desse meu 
discurso nada se póde concluir, senão que divergimos na 
escolha de alguns dos meios de melhor organizar-se o 
orçamento da receita. 

Assim como não é licito inferir do que S. Ex. disse 
naquella camara, acerca de medidas por mim apoiadas e 
que ella approvou, que o nobre ministro as condemna, ou 
reprova; não é permittido attribuir ás minhas palavras 
nenhum pensamento occulto ou reservado. 

Como S. Ex., eu apenas manifestei com franqueza 
o meu modo de pensar acerca de uma questão economica 
e administrativa, externando os motivos ou razões em que 
me fundava, para que o paiz pudesse julgar com 
conhecimento de causa. Nada mais. 

Declarou tambem o nobre Sr. presidente do 
conselho, que não affirmára ter-me eu empenhado na 
adopção de novos impostos, pelo desejo de equilibrar a 
receita com a despeza, não só ordinaria, como 
extraordinaria e especial; e que apenas dissera que 
semelhante intuito parecia revelar-se do meu 
procedimento, porquanto, accrescida com esses novos 
impostos, a receita deveria produzir mais que o necessario 
para equilibrar-se com a despeza ordinaria. 

Ainda neste ponto não tem razão o nobre ministro, 
e quem vai fornecer-me a prova é S. Ex. mesmo. 

O senado ha de lembrar-se de que, respondendo-
me em um outro ponto, do qual d'aqui a pouco me 
occuparei, S. Ex. observou que nem o governo, nem a 
camara haviam reduzido a receita, pela suppressão de 
impostos, no projecto de orçamento que nos enviou, mas 
sim substituido impostos maus, inconvenientes e pouco 
productivos, por outro sem aquelles defeitos e mais 
rendoso. 

Pois bem, Sr. presidente; si o nobre ministro, sem 
embargo de substituir as contribuições, com que me 
satisfiz, por outra que fornecerá á receita meios mais 
abundantes, não tem por fim eleval-a acima do nivel da 
despeza ordinaria, muito menos se póde imputar-me tal 
proposito, a mim que não exigia tanto, contentando-me 
com recursos mais modestos. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Mas, esquece-se de que o senado cortou 7.000:000$ de 
impostos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' manifesto engano 
de V. Ex.; o senado desapprovou alguns dos impostos… 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Metade dos que foram votados pela camara. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Os unicos impostos 
rejeitados pelo senado foram os da renda e dos titulos de 
votantes e eleitores; quanto aos demais, modificou-os 
apenas, e até augmentou um. Mas a verdade é que nem 
todos os que passaram na camara attingiriam áquella 
quantia. 

Tratando de demonstrar a sua these, isto é, que a 
taxa addicional dos vinhos, restabelecida 

no projecto, era muito mais proveitosa para o thesouro do 
que os impostos supprimidos. S. Ex. disse que a taxa dos 
vinhos produzirá 1.800:000$, e os impostos supprimidos 
não iriam além de 1.300:000$; d'onde concluiu que a 
receita augmenta, não diminue. 

Eu peço licença ao nobre Sr. presidente do 
conselho para, antes de tudo, ponderar-lhe que a sua 
argumentação, ao que me parece, tem uma falha posta a 
descoberto por S. Ex. mesmo. 

Com effeito, senhores; S. Ex. logo após 
acrescentou que – alguns dos impostos revogados não 
chegaram a ter execução, e outros a tiveram por pouco 
tempo. 

Ora, a taxa addicional dos vinhos póde ser 
calculada com exactidão, pela sua propria natureza de 
addicional, por ser 50% sobre os direitos principaes, cuja 
arrecadação, cujo producto é conhecido. 

Logo, a comparação feita pelo nobre ministro em 
caso algum poderia prevalecer, porque não se estabelece 
entre termos certos e positivos, mas entre um termo 
conhecido e outro desconhecido, simplesmente provavel 
ou presumivel. 

Feita esta observação, Sr. presidente, vejamos si 
com effeito o resultado a esperar dos impostos 
supprimidos seria inferior ao que deve dar a taxa 
addicional dos vinhos ora restaurada. 

Nas reflexões que fiz em meu primeiro discurso, eu 
não tive em vista sómente o projecto vindo da camara dos 
Srs. deputados, mas tambem o parecer da illustrada 
commissão de orçamento do senado, pela obvia razão de 
que o debate versava sobre o projecto e as emendas da 
commissão. 

Assim, pois, no calculo a fazer-se das reducções de 
receita, provenientes dos impostos revogados ou 
attenuados, é mister computar tanto os córtes feitos pela 
camara como pela commissão. 

Quaes foram as reducções? 
O expediente de generos livres de direitos fôra 

calculado pela proposta do governo em 1.000:000$, e 
devia dal-os seguramente. 

A commissão de orçamento do senado reduziu-o a 
200:000$; ha, portanto, só aqui um desfalque de 
800:000$000. 

O imposto da doca, orçado na proposta em 
80:0000$, foi, por sua vez, reduzido a 50:000$; isto é, 
menos 30:000$000. 

A taxa de transportes foi exageradamente avaliada 
na proposta em 1.600:000$, pelo que não jogarei com 
esse algarismo, aceitando de preferencia o da commissão 
de orçamento da camara que, pela arrecadação já 
conhecida do thesouro, calcula-a em 900:000$000. 

A camara votou suppressões e reducções, com as 
quaes hontem declarou o nobre senador conformar-se a 
commissão desta casa, que fazem-na descer a 350:000$, 
dando-se, portanto, o desfalque de 550:000$000. 

A contribuição sobre vencimentos soffreu tambem 
reducção consideravel, que, de 1.300:000$, em que foi 
orçada pela camara, não lhe deixa mais de 520:000$, 
perdendo-se assim 780:000$000. 

Os novos impostos sobre negociantes de 
preparados de fumo deviam produzir, conforme o parecer 
da commissão da camara, 214:000$000.
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São, portanto, mais 214:000$ que se perdem. 
Perderam-se, igualmente, os 140:000$ a que, 

segundo declarou o nobre presidente do conselho, poderia 
chegar o imposto sobre terrenos não edificados. 

Ora, Sr. presidente, sommando tudo isto, temos: 
 
Docas........................................ 30:000$000
Imposto territorial...................... 140:000$000
Fumo......................................... 240:000$000
Vencimentos............................. 78:000$000
Transportes............................... 550:000$000
Expediente de generos livres.... 800:000$000
 2.540:000$000
 

 
Devendo a taxa dos vinhos render apenas, segundo 

a opinião do Sr. presidente do conselho, 1.800:000$, é 
claro que não equivale e menos compensa os impostos 
supprimidos. 

Ainda com referencia a essa taxa, perguntou-me S. 
Ex. si eu a achava má, e acrescentou que fôra ella 
supprimida com o fim de impedir-se a falsificação dos 
vinhos, ou fabricação de vinhos artificiaes, medida 
inefficaz, porque a falsificação só póde acabar por meio de 
uma lei que pune os falsificadores. 

Direi com franqueza ao nobre ministro: que não só 
julgo má, como pessima, semelhante imposição, e que 
com a sua revogação teve-se em vista, não tanto impedir a 
falsificação dos vinhos, senão animar e desenvolver a 
importação dos vinhos legitimos, que ia em notavel 
decrescimento. 

A commissão de orçamento da camara dos Srs. 
deputados propôz a restauração da taxa, por ter verificado 
que no 2º semestre deste exercicio, durante o qual não se 
cobrou, o augmento da importação aqui na côrte fôra 
apenas superior em pequena quantidade de litros á do 1º 
semestre, em que ella ainda vigorava, perdendo o Estado, 
pelo que deixou de cobrar, cêrca de 400:000$000. 

Já o nobre senador pela Bahia, hontem, tratando do 
assumpto, deu duas razões mui valiosas, pelas quaes se 
vê que não tem procedencia o fundamento, em que se 
baseou aquella deliberação. 

Estas razões foram: 1ª, não se poder julgar dos 
effeitos de nenhuma medida fiscal em um semestre, sendo 
preciso mais tempo para bem avaliar-se de sua 
inconveniencia ou acerto; 2ª, que, começando a 
suppressão da taxa só em Janeiro do corrente anno, não 
houve tempo para que os negociantes, pela diminuição 
dos direitos, fizessem as suas encomendas em maior 
escala e recebessem-nas, nada podendo-se concluir, 
portanto, da importação dos vinhos no semestre de Janeiro 
a Junho para as consequencias ou resultados da 
suppressão. 

A estas razões, tão procedentes, peço licença para 
acrescentar outra, que parece-me não ser menos 
concludente. 

E' certo, Sr. presidente, que a importação de vinhos 
no 1º semestre de Janeiro a Junho proximo passado, 
depois da abolição da taxa addi- 

cional, pouco excedeu á do semestre anterior, Julho a 
Dezembro de 1879. 

Mas, si a illustre commissão, que aliás acerca de 
outros pontos tanto aprofundou seus estudos, não se 
tivesse contentado com a confrontação de dous 
semestres, e fosse além, observaria um facto, que 
naturalmente alteraria o seu juizo. 

O facto é o seguinte: a importação dos vinhos 
brancos e tintos chamados do Mediterraneo (e não trato 
dos outros vinhos por falta de estatistica) no 1º semestre 
de cada um dos quatro annos de 1876 a 1879, foi esta: 

 
1876....................................................... 5.176 pipas.
1877....................................................... 6.442 »
1878....................................................... 5.474 » 
1879....................................................... 11.418 »

 
Assim, o termo médio da importação nos primeiros 

semestres dos 3 annos de 1876 a 1878 foi de 5.347, que 
comparadas com as 11.418 pipas importadas em 1879  
mostram no fim deste uma differença para mais de 5.721 
pipas. 

Portanto, vê-se que a importação dos vinhos no 1º 
semestre de 1879 foi extraordinaria, quaesquer que sejam 
as causas desse facto, relativamente á dos annos 
anteriores, porquanto excedeu ao dobro. 

Ora, digo eu: si, como bem pondera o nobre 
senador pela Bahia, a maior quantidade de mercadorias 
importadas em um anno, ou em um semestre, traz por via 
de regra diminuição no anno ou semestre seguinte; si o 
excesso da importação de 1879 sobre a dos annos 
anteriores foi verdadeiramente extraordinario, já não se 
poderia dizer que produzira pouco o 1º semestre de 1880, 
si apenas igualasse aquelle outro, que tamanha differença 
apresentou. 

Mas esse semestre não igualou só, excedeu, ainda 
que em escala não muito grande, o de 1879; logo, póde-se 
affirmar que a importação dos vinhos mostrou, pelo menos, 
animadoras tendencias para a alta, o que sem duvida foi 
devido á noticia da abolição da taxa. 

Além disto, posso informar ao senado que 
particularmente tive provas do effeito benefico que essa 
providencia deveria exercer neste ramo de commercio. 

Uma respeitavel casa desta côrte mostrou-me 
cartas dos seus correspondentes na Italia, das quaes 
consta que os productores e exportadores de vinhos, em 
vista da diminuição dos nossos direitos, preparavam 
grandes carregamentos para o Brazil. 

E' natural que, restabelecida a taxa, tão auspicioso 
movimento cesse, e que as cousas voltem ao seu antigo 
estado, tão prejudicial ao thesouro. 

Tenho aqui, Sr. presidente, a estatistica da 
importação dos vinhos do Mediterraneo, a contar de 1858 
até o anno passado, e delle vê-se o enorme decrescimento 
que ella tem soffrido. 

A média dos seis annos decorridos foi: 
 

De 1858 a 1863.................................... 31.560 pipas
De 1864 a 1869.................................... 25.340 »
De 1870 a 1875.................................... 20.072 » 
De 1876 a 1879.................................... 13.369 »
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Quer isto dizer que o Estado perde, por anno, 
cêrca de 4.000:000$ nos direitos que deixa de 
perceber, em virtude de tal diminuição. 

Não se diga que a importação dos vinhos 
diminuiu, porque desenvolveu-se entre nós a fabricação 
de cerveja. 

E' verdade isto, mas tambem é verdade que 
igualmente diminuiu e muito a importação da cerveja, o 
que destróe o argumento. 

Ora, si a reducção de direitos é sempre um 
incentivo para que o commercio se desenvolva, parece 
que não deviamos ser tão apressados em abandonar a 
tentativa, que fizemos, abolindo a taxa addicional, 
depois de seis mezes apenas de suppressão. 

Um semestre, um anno mesmo, não é, como 
disse o nobre senador pela Bahia, tempo sufficiente 
para bem apreciar o alcance de medidas desta ordem. 

Portanto, receio que a emenda da camara dos 
Srs. deputados, em vez de ser util, seja grandemente 
prejudicial á receita do Estado. 

Sr. presidente, tratando do imposto territorial, ou 
melhor, do imposto sobre terrenos não edificados, o 
nobre presidente do conselho condemnou-o nos termos 
mais peremptorios e decisivos. 

E' um imposto que não vale nada, – exclamou S. 
Ex. – que não dará para a despeza, e não póde ser 
aceito de fórma alguma! 

Mas logo em seguida S. Ex. fez o seu maior 
elogio, quando disse, e com razão, – ha de ser, porém, 
uma grande cousa, quando pudermos applical-o em 
todo o paiz. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Note a differença. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu tomarei a 
liberdade de ponderar ao nobre ministro que – de vagar 
se vai ao longe e que para chegarmos a applicar esse 
imposto em todo o imperio, é preciso começar por 
algum ponto; – e por onde senão pelos nossos maiores 
centros de população começaremos nós? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Nas cidades é que não é necessario. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Si esperarmos, 
para estabelecel-o, que elle possa abranger todo o 
Imperio, os netos dos nossos netos poderão vel-o, mas 
a geração actual, não! 

Illustrado como é, o nobre senador sabe que 
para a applicação desse imposto são necessarios 
trabalhos prévios, mui difficeis e dispendiosos. A França 
adoptou-o em 1790, graças á iniciativa patriotica da 
assembléa constituinte; tem gasto milhões com o 
cadastro, e o imposto ainda não existe alli em 
condições, que satisfaçam aos seus financeiros. 

Ora, é exactamente porque esses trabalhos são 
difficeis, que devemos começar pelas grandes cidades, 
e com os recursos que formos apurando, iremos 
estendendo-o depois pelas margens das estradas de 
ferro e rios navegados. Assim, pouco a pouco a sua 
árca ir-se-ha alargando, concorrendo grandemente para 
a receita do Estado e reforma do nosso systema 
tributario, porque esse imposto, como bem observou o 
nobre presidente do conselho, permittir-nos-ha  

mais tarde dispensar alguns dos que temos, e que são 
reconhecidamente inconvenientes e damnosos. 

Não vale nada! disse S. Ex. Perdôe-me o nobre 
ministro; sempre vale alguma cousa. Eu estou 
informado de que, segundo os trabalhos promptos e 
entregues até Maio do corrente anno, já era licito 
esperar delle 401:000$ annualmente. Os trabalhos têm 
progredido, e provavelmente já haverá base para maior 
arrecadação. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Darão 140:000$ absorvendo a propriedade. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Como – 
absorvendo a propriedade? 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Em muitos casos o imposto em pouco tempo excederia 
o valor do terreno. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nesse caso teria a 
parte recurso para ser alliviada. 

(Ha varios apartes.) 
O SR. AFFONSO CELSO: – As despezas com 

os trabalhos preparatorios são grandes, não ha duvida, 
podem mesmo exceder ao que produzir o imposto no 
primeiro ou segundo anno, mas isto acontece a outros 
impostos, que no principio dão menos do que podem 
render. 

Essas despezas ir-se-hão diminuindo e logo virá 
a conpensação, grande e immensa, porque, repito, 
este imposto póde ser a base da nossa reforma 
tributaria. 

A sua conservação será um serviço importante, a 
que o nobre ministro ligará seu nome. 

Agora, Sr. presidente, e antes de chegar ao 
ponto principal, que me trouxe á tribuna segunda vez 
nesta discussão, direi alguma cousa acerca de outros 
impostos, de que não se occupou o nobre Sr. 
presidente do conselho, porque a minha questão não é 
unicamente com S. Ex., mas tambem com a nobre 
commissão de orçamento, que sem muita razão, a meu 
ver, não só concordando com a camara dos Srs. 
deputados, mas até por deliberação propria, foi 
estancando alguns dos mananciaes da nossa receita, 
pequenos talvez, mas que juntos concorreriam para 
engrossal-a. 

A nobre commissão, por exemplo, reduziu á 
metade o expediente que pagavam os generos livres de 
direitos de consumo. 

A medida é tão inconveniente, que o illustrado 
relator entendeu dever bradar ao nobre ministro – 
cuidado! por ahi póde passar muito contrabando! 

Senhores, estas dispensas de direitos, que com 
tanta facilidade concedemos, quer a certos generos, ou 
mercadorias, quer a certas emprezas particulares, 
desfalcam a renda annualmente em milhares de contos 
de réis. 

O proprio nobre senador pela Bahia já chamou 
sobre este facto a attenção do corpo legislativo, 
pedindo-lhe providencias. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não foi sobre 
este facto. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Foi sobre direitos 
de expediente. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sobre dispensa 
de direitos a emprezas ou companhias. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Então é engano meu; 
tinha essa idéa. 

Sr. presidente, o prejuizo desta medida não está só 
no que se deixa de receber pelos direitos dispensados; 
está principalmente nas mercadorias, que á sombra, ou 
por entre os generos livres, passam a salvo pelas 
alfandegas. 

Dispensar ou reduzir tambem a taxa do expediente, 
isto é, a taxa devida pelo trabalho de despacharem-se os 
volumes, é de mais! 

Sabe o senado o que acontece com esta dispensa 
de direitos? Os navios que vêm do estrangeiro e navegam 
entre os nossos portos trazem, além dos generos ou 
viveres indispensaveis para seu consumo, grande cópia 
delles para negociarem, e não pagam direitos, a pretexto 
daquella concessão, que teve em vista fim muito diverso, 
mas da qual facilmente se abusa. 

Eu reputo esta previdencia tão prejudicial, Sr. 
presidente, que preferiria subvencionar a todas as 
emprezas, que gozem de semelhante favor, abolindo a 
concessão, porque o Estado ganharia muito. 

Ha uma outra reducção de imposto, que julgo 
tambem injustificavel. Sr. presidente: e é a dispensa dos 
direitos de dóca para os navios pequenos. 

Porque isental-os da contribuição, si elles tambem 
se aproveitam da dóca, occupando talvez espaço que 
poderia ser aproveitado pelos navios maiores, unicos que 
vão pagar? 

Senhores, a dóca do Rio de Janeiro é um 
melhoramento que offerece ao commercio e á navegação 
hoje todas as commodidades, todas as seguranças 
desejaveis. 

E' uma obra que, comprehendido o custo das 
grandes machinas que alli estão assentadas, não nos 
custou menos de 15 a 16.000:000$000. 

Pois não é justo, não é razoavel, que em troca de 
taes commodidades, em compensação de tamanho 
sacrificio, nos vão pagando os que dellas se utilisam a taxa 
tão insignificante desse imposto? 

Por serem as dócas grandes melhoramentos, mas 
muito dispendiosos, e no interesse de vel-as estabelecidas 
em nossos portos, fizemos uma lei concedendo 
importantes favores ás emprezas que se encarregassem 
de taes obras. 

Esses favores consistem na cobrança de certos 
direitos; e si reconhecemos que elles seriam devidos, 
como justa compensação aos particulares, que os hão de 
cobrar tanto dos navios grandes como dos pequenos, 
porque prejudicar ao Estado, privando-o de uma parte? 

Não ha muitos dias discutiu-se aqui uma concessão 
semelhante promettida, ou feita, á provincia de S. Paulo, 
para construir dócas no porto de Santos. 

Si a provincia emprehender a realizar a obra, 
nenhum seveiro ha de ser dispensado do imposto, pagará 
como os mais, porque a provincia de S. Paulo procede 
com mais cautela nestes negocios. 

E a prova é que só do imposto de transporte tirou 
nada menos de 800:000$ no ultimo exercicio, quando o 
Estado nem a metade obteve! 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Conservamos 
alguma cousa para a dóca. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Muito pouco; deviam 
augmentar. Os 16.000:000$ empregados na dóca, a 6% 
dariam 900:000$ annuaes. 

Na proposta pediu-se 80, que a illustrada 
commissão reguz a 50:000$. Que juro é este, senhores?! 

Não; isto é uma generosidade excessiva; não tem 
logar; é um desperdicio. 

Outra suppressão, de cuja conveniencia, utilidade 
ou justiça não posso convencer-me, Sr. presidente, é a das 
sobretaxas, que no anno passado decretou-se contra os 
negociantes de preparados de fumo. 

Si o imposto territorial é mina riquissima a explorar 
no futuro, o fumo não o é menos e desde já, sem as 
despezas e os trabalhos que para aquella serão precisos. 

A camara supprimiu essas sobretaxas, e do parecer 
de sua commissão de orçamento vê-se que por duas 
ordens de motivos, – representações de particulares, 
associações e municipalidades, effeitos prejudiciaes da 
imposição, em consequencia da qual fecharam-se fabricas, 
arruinaram-se negociantes, ficaram artistas na miseria, etc.

Mas, Sr. presidente, taes motivos não procedem, e 
é no proprio libello accusatorio do imposto, que vou buscar 
as provas. 

Si houve representações pedindo a abolição do 
imposto, outras appareceram tambem, o que aliás é 
extraordinario, pedindo a sua conservação. 

E' que si certo genero de mercancia, ou industria, 
que tenha por base o fumo, podia ser affectado pelos 
novos impostos, a outros, muito mais dignos da protecção 
dos poderes publicos, elle vinha auxiliar. 

Eu tenho aqui uma dessas representações, que vou 
ler ao senado, porque é digna de sua attenção pelos 
esclarecimentos praticos que traz para o debate. 

Foi apresentada á camara dos Srs. deputados, 
assignada por grande numero de negociantes e 
fabricantes desta cidade e seu municipio, cujas firmas 
estão reconhecidas (lê): 

«Augustos e dignissimos senhores representantes 
da nação.» 

«Os abaixos assignados, mercadores e fabricantes 
de preparados de fumo, vêm respeitosamente requerer ao 
poder legislativo a conservação da disposição do art. 18 n. 
3 § 1º da lei do orçamento para o exercicio de 1879 – 
1880, 1880 – 1881, e do regulamento, que baixou com o 
decreto n. 7559, sobre o imposto do fumo.» 

«Para fundamentar o seu pedido os abaixo 
assignados pedem permissão para considerar as phases, 
porque tem passado este ramo de commercio, nos ultimos 
vinte annos.» 

«Em 1860 a industria de preparados de fumo 
caminhava prosperamente, e o demonstra a existencia 
então, só no municipio neutro, de mais de quatrocentas 
fabricas e depositos de cigarros e charutos. Nessas 
fabricas empregavam-se cêrca de 5.000 operarios.» 

«Mais tarde grande parte desses operarios 
começou a abandonar as fabricas e a trabalhar por sua 
conta; compravam pequenas partidas de fumo e para não 
pagarem impostos, ás occultas fabricavam os charutos e 
cigarros, que vendiam aos taber- 
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neiros, hotequins, casas de pasto, hoteis, confeitarias e até 
aos cabelleireiros. 

«Estes retalhistas tambem por seu turno isentos de 
imposto, vendiam aquelles preparados sem accrescimo de 
despezas no pessoal.» 

«Desta sorte as fabricas, e os mercadores, que 
faziam do fumo a sua principal industria, e por isso 
supportavam impostos, soffriam irresistivel concurrencia 
daquelles, que aliás não pagavam a menor imposição.» 

«E isto era como se vê uma iniquidade. A guerra, que 
sobreveiu, contra o Paraguay, obrigando a recorrer-se ao 
augmento de impostos, mais aggravou a sorte dos 
fabricantes e mercadores de fumo, que foram tributados em 
mais de 200§ annuaes.» 

«Entretanto, os retalhistas continuaram, sem pagar 
imposto, a vender os preparados que eram fabricados ás 
occultas, e ás occultas vendidos por aquelles sem imposição 
alguma.» 

«As consequencias desse estado da industria não se 
podiam demorar: as fabricas, os vendedores de fumo que 
faziam deste o seu ramo exclusivo de commercio e que 
pagavam impostos, foram vencidos pela concurrencia dos 
que negociavam livres de imposição fiscal.» 

«D'ahi a fallencia da maior parte das fabricas e 
mercadores de charutos e cigarros, e os grandes prejuizos 
sobrevindos ao commercio em grosso da materia prima, d'ahi 
a diminuição necessaria da renda.» 

«Nas alterações pelas quaes tem passado o imposto 
do fumo, este imposto nunca alcançou: 1º os especuladores, 
que sempre fabricaram e venderam ás occultas; o 2º os 
retalhistas que áquelles compravam, e que vendiam nas 
tabernas, hotequins, armarinhos, etc. etc.» 

«Tal desigualdade, além de prejudicar á renda, era, 
como disseram já os abaixo assignados, uma iniquidade, que 
não devia continuar.» 

«Prejudicava a renda porque havendo nesta côrte 
cêrca de 6.000 casas de negocio, que vendiam preparados 
de fumo, pouco mais de 200 eram tributadas; era iniquidade 
porque si o imposto é sobre a venda, sobre o vicio, nenhuma 
razão justifica a isenção do impostos para o retalhista.» 

«O imposto actual porém recahe sobre todos os 
fabricantes e mercadores de fumo, sem exclusão de 
quaesquer outras taxas, que por seu commercio e industria 
devam os mercadores e fabricantes pagar.» 

«D'ahi vem as injustas queixas, as reclamações, sob 
o pretexto de prejuizo ás industrias, e á producção.» 

«Para prova de que nem a industria soffreu, nem a 
producção, ahi estão os factos.» 

«O imposto não trouxe augmento no preço dos 
preparados de fumo, não diminuiu o consumo, e pelo 
contrario augmentou o numero de casas, que só vendem 
taes preparados, e a exportação continúa na mesma escala. 
si os retalhistas apparentemente não vendem preparados de 
fumo desde que sobre elles recahiu o imposto, em 
compensação de fumo se têm aberto. Si o consumo não 
diminuiu, si a exportação é a mesma, a consequencia é que 
em nada soffreu e com effeito nada soffre a producção, e o 
zelo por ella, que se tem pretextado, é um zelo pharisaico.» 

«Entretanto, cumpre confessar que o que convem é 
melhor classificar os contribuintes, reduzindo-se a duas 
classes: – as dos que negociam em grosso, e a dos 
retalhistas, e providenciar energicamente contra o 
contrabando e os que illudem por todos os modos o 
imposto.» 

«Extinguir, porém, a actual imposição é voltar ao 
estado anterior, favorecer os especuladores, em prejuizo do 
augmento da renda, e das garantias dos justos lucros dos 
que contribuem para a renda publica.» 

«Nestes termos esperam os abaixo assignados que o 
corpo legislativo, desattendendo ás representações em 
contrario, e sob as informações que póde o thesouro 
fornecer sobre a verdade dos factos allegados, lhes deferirá, 
como requerem. – E.R.M.» 

Como vê o senado, as razões são mui judiciosas e 
procedentes. 

Mas, allega-se que o consumo diminuiu, que casas se 
fecharam, perderam muitos artistas seu meio de vida, etc. 

Sendo isto verdade, a consequencia era que o 
imposto deveria ter produzido uma grande somma; porque, 
para acontecerem tantas desgraças, era mister que o fisco 
sugasse muito dinheiro aos que entregam a negocio tão 
rendoso. 

Pois bem; quanto deverá elle produzir no exercicio, 
em vista da renda já arrecadada? 

O parecer da commissão da camara o diz –
214:000$000. 

Ora, senhores, pois realmente 214:000$ mais, que 
paguem em todo este paiz aquelles que fabricam ou vendem 
preparados de fumo, podiam trazer o atrazo e o 
aniquilamento da industria?! 

Ninguem o crê. Nem 2.000:000$ deviam produzir tão 
fatal resultado! 

Si o imposto pudesse trazer taes consequencias, ellas 
manifestar-se-iam desde logo por factos, que cahem sob a 
observação individual de quem quer que tenha o vicio do 
tabaco. 

Creio que os ha aqui no senado, em grande 
quantidade, senão na totalidade de seus membros. (Riso.) 

Pergunto aos meus nobres collegas: sentiu alguem 
esses perniciosissimos effeitos? Escasseou o genero, ou 
elevou-se o preço? Ninguem o dirá, compra-se e vende-se 
como d'antes, senão em mais larga escala. Si alguma 
differença ha no preço, é insignificantissima, e resulta talvez 
de conluio para fazer pressão. 

E nem era possivel, Sr. presidente, que a taxa tão 
modica votada em o anno passado tivesse semelhante 
alcance. 

Pois, Sr. presidente, si nos Estados-Unidos onde o 
imposto eleva a 93% o preço do genero; em França onde 
esse elevação chega a 435%, e na Inglaterra onde attinge a 
900% taes consequencias não se fizeram sentir, dar-se-hiam 
entre nós, com o pequeno augmento que foi decretado? 

A Allemanha ainda em o anno passado elevou 
extraordinariamente os direitos sobre o fumo debaixo de 
qualquer fórma; ninguem reclamou, nem consta que o 
consumo diminuisse. 

O fumo, materia essencialmente tributavel porque é 
sobre o vicio que recahe a taxa, é a mercadoria a que de 
preferencia recorrem todos os paizes, sempre que 
encontram-se em difficuldades financeiras; em nenhum delles 
a industria foneceu ou o commercio decahiu; ao contrario, 
foram sempre em progresso. 

Só entre nós haviam de falhar os factos 
constantemente observados em toda a parte, e quando entre 
nós cultiva-se, prepara-se, transforma-se e consome-se fumo 
em tão larga escala?! 
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Não é possivel! E, demais, senhores, concebe-se 
mesmo que tanta cousa acontecesse no curto periodo de 
seis mezes? 

E' manifesto que não se baseiam em justiça as 
reclamações, que appareceram contra essa imposição. 

Si fabricas fecharam-se, si casas de negocio 
falliram, procure-se a causa, ha de ser necessariamente 
outra, que não o imposto. 

O imposto foi certamente o pretexto com que 
procurou-se envernizar o que talvez não fosse senão a 
consequencia de lacuria, da falta de intelligencia, dos 
gastos excessivos, senão de alguma cousa peior! 

Em todo o caso, senhores, ninguem póde acreditar 
que em seis mezes um imposto, que apenas produziu 
para o thesouro cento e poucos contos de réis, 
desorganizasse industrias e arruinasse o commercio. 

Esta supposição não é razoavel. 
Não ha materia mais susceptivel de avultadas 

imposições; alliviem-se outras, mas carregue-se sobre o 
vicio. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Nem ha negocio mais 

rendoso que o do fumo preparado em suas diversas 
fórmas; por toda a parte se vende e muito; nas cidades, 
no interior, nas estradas, e até nas pequenas tabernas 
que se encontram junto das fazendas. 

Segundo as estatisticas dos Estados-Unidos, 23% 
da população alli usam do fumo. 

Entre nós o vicio não é menos generalizado; 
tomemos, porém, um algarismo menor, isto é, 20% sobre 
11.000.000 de habitantes, e teremos 2.200.000 fumantes. 

Ora, admittindo-se que cada um despenda uma 
quantia minima, insignifcante, 40 réis por dia, 
supponhamos, temos um consumo annual superior a 
32.000:000$000. 

Pois não ha ahi uma abundante fonte de receita 
para o Estado? 

A suppressão destas sobretaxas é um deserviço 
publico; deviam, ao contrario, ser augmentadas. 

As representações de que tratou a illustrada 
commissão da camara sao o resultado de uma 
propaganda, sem causa justificada. 

Chego novamente, senhores, ao imposto de 
transporte, de que occupou-se o nobre Sr. presidente do 
conselho, explicando as razões por que dissera na 
camara ser elle incobravel e incobrado. 

Não discutirei mais este ponto: limito-me a insistir 
em que S. Ex. a este respeito foi mal informado, 
porquanto o imposto ia sendo já regularmente 
arrecadado, não encontrando mais resistencia. 

Os factos passavam-se diariamente em presença 
da população inteira desta capital, que a um tempo 
testemunhava e praticava-os, e póde portanto julgar 
quem está illudido, si eu, si o nobre presidente do 
conselho. 

Prefiro encarar outros lados da questão, hoje mais 
importantes. 

O nobre presidente do conselho como o senado 
lembra-se, leu-nos aqui a nota das pretenções que 
formularam as companhias de bonds desta córte, para o 
fim de encarregarem-se 

da cobrança de imposto, e a algumas das quaes, 
seguramente, não se póde chamar – modestas. 

Comquanto S. Ex., com a lealdade que lhe é 
propria, fosse o primeiro a declarar, que o governo não 
fizera nem promettera taes favores; todavia póde alguem 
suppôr, que as emprezas pelo menos alimentaram a 
esperança de que os alcançariam, esperança que 
perderam com a ascensão do actual ministerio, e que só 
em virtude della prestaram-se à arrecadação. 

Ora, Sr. presidente, é esta uma questão que deve 
ficar bem clara, pois eu entendo que seria indigno do 
governo servir-se de taes meios, para obter das 
companhias a prestação de taes serviços. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Direi, portanto, a S. 

Ex. que as emprezas não se illudiram, nem podiam illudir-
se; souberam desde logo o que deveriam esperar do 
governo, porque disse-o peremptoriamente aos seus 
directores, logo á primeira conferencia, que tivemos a 
esse respeito. 

Fallou-se, é certo, nessa conferencia em 
compensação pelo desempenho gratuito do serviço, e 
naturalmente visavam a concessão de maior prazo para 
os respectivos privilegios, mas retorqui immediatamente 
que nem cogitassem nisso. 

Acrescentei que, em vista da lei, o governo não 
dependia, como talvez suppuzessem, da sua vontade 
para cobrar a taxa, porque essa lei, assim como os 
regulamentos expedidos na sua conformidade, eram para 
todos obrigatorios, e não lhe faltavam meios de fazel-os 
cumprir. 

No interesse, porém, do publico, para sua 
commodidade e mesmo das companhias, estimaria 
chegar a um accôrdo sobre os meios praticos da 
cobrança, para o que desejava ouvil-os, sem tomar 
nenhum compromisso, e menos naquelle sentido, o que, 
todavia, não queria dizer que deixasse de fazer-lhes 
alguma concessão que parecesse razoavel, si essa 
cobrança pudesse ser feita sem dispendio para o 
thesouro. 

Isto, senhores, consta de documentos, que posso 
ler ao senado, graças á amabilidade do Sr. presidente do 
conselho, que teve a bondade de confiar-me ainda 
hontem os originaes. 

E' o primeiro a acta da 1ª conferencia, que com os 
directores tive a esse respeito, e que mandei lavrar por 
um empregado do thesouro (lê): 

«Reuniram-se, a 20 de Novembro de 1879, no 
thesouro nacional, a convite de S. Ex. o Sr. conselheiro 
Affonso Celso de Assis Figueiredo, ministro da fazenda, 
os Srs. directores gerentes das companhias de ferro-
carrill da côrte, abaixo mencionados. Aberta a 
conferencia, sob a presidencia do mesmo Exm. ministro, 
expoz S. Ex. que os havia convocado para tratar com 
elles sobre a melhor maneira de cobrar-se o imposto de 
20 réis por passageiro, que transitasse nos vehiculos das 
ditas companhias, em observancia do disposto na recente 
lei de orçamento de 31 de Outubro proximo passado.» 
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«Os directores presentes á conferencia foram os 
seguintes Srs.:» 

«Dr. Adolpho Bezerra de Menezes pela companhia de 
S. Christovão; commendador João Baptista Vianna Drumond 
pela de Villa-Izabel, R. C. Shannon pela do Jardim Botanico, 
e commendador Angelo Eloy da Camara pela de Cirris-
Urbanos.» 

«O Dr. Bezerra de Menezes principiou declarando 
estarem as companhias de S. Chistovão e a de Villa Izabel 
de accôrdo, promptas a arrecadarem gratuitamente o 
imposto de que se trata, entregando mensalmente no 
thesouro o seu producto e exhibindo os documentos 
precisos para a fiscalização, mediante as seguintes 
condições:» 

«1ª Autorização para elevarem as passagens na 
razão do imposto; 2ª Terem os seus fiscaes, por acto do 
governo autoridade para despedirem o passageiro que não 
pagar a passagem ou que recusar-se apresentar o bilhete do 
respectivo pagamento, que deverá ser inutilisado; 3ª 
Autorização para emittir cartões que representem o valor 
das passagens e meias passagens (120 e 220 réis), 
emissão que será recolhida no fim do anno e cujo limite será 
regulado pelo governo; 4ª Limitação das passagens gratuitas 
e sua definição; 5ª Fazer extensivo o imposto ás diligencias e 
quaesquer outros vehiculos que fazem concurrencia com os 
carros das ditas companhias. Além destas condições pede 
tambem:» 

«1ª Que o seu privilegio seja igualado, quanto ao 
prazo de duração, ao que foi concedido á companhia Carris-
Urbanos e determinada a zona que elle comprehende.» 

«2ª Quanto á companhia de S. Chistovão, 
particularmente pede preferencia para estender suas linhas 
até o hotel da Cachoeira no alto da Tijuca, por tracção 
mecanica.» 

«O Sr. commendador Drumond confirma o que expoz 
o Dr. Bezerra, pelo que respeita á companhia Villa Izabel, 
pedindo de mais as seguintes compensações:» 

«1ª Privilegio exclusivo na zona comprehendida entre 
as ruas Mariz e Barros, Visconde de Bom Retiro, Barão de 
Mesquita e estrada de ferro D. Pedro II.» 

«2ª Autorização para prolongar seus trilhos na rua do 
Jockey Club, e para subir pela rua do Conde d'Eu até a do 
General Caldwell, entroncando nos que ja lançou nesta.» 

«3ª Ser alliviada dos onus de pagamento a 
engenheiros fiscaes e da camara municipal.» 

«4ª Ser equiparada, quanto á obrigação de calçar e 
conservar ruas, á companhia de S. Christovão, 
dispensando-se-a no futuro de qualquer outro onus 
relativamente á abertura ou alargamento de ruas.» 

«5ª Contar o prazo de sua duração de 1º de Janeiro 
de 1879 em diante.» 

«6ª Finalmente, ser-lhe permittido levantar o deposito 
de trinta apolices feito no thesouro nacional.» 

«O Sr. Shannon adhere ás condições quanto aos 
meios praticos lembrados, e quanto ás compensações confia 
na equidade do governo.» 

«O Sr. Camara adhere tambem a esses meios 
lembrados pelas demais companhias para a cobrança do 
imposto, assim como á idéa de tornar-se extensivo a outros 
vehiculos. Não pede compensação, por que seria impossivel 
estabelecel-a com igualdade em relação ás outras 
companhias, contentando-se com a porcentagem de 25% do 
valor do imposto, pois que a sua arrecadação e fiscalisação 
serão muito dispendiosas, visto que terá a companhia de 
crear novamente a classe de fiscaes que já havia 
dispensado, porque della nenhum proveito resultava á 
companhia. Desta porcentagem desistirá a companhia no 
correr do tempo, e á proposição que o serviço se fôr 
regularisando e facilitando, ficando assim o thesouro 
exonerado de tal despeza.» 

«O Sr. ministro da fazenda observa que muito prazer 
teria o governo proporcionando ás companhias quaesquer 
compensações a que por ventura tivessem direito, mas que 
não se trata disso na occasião : trata-se simplesmente de ver 
si é possivel organizar a cobrança do imposto de accôrdo 
com as ditas companhias e sem vexame, tanto para ellas, 
como para o publico.» 

«Sabem os Srs. directores que, autorizado como se 
acha o governo por lei para arrecadar esta nova taxa, podia 
por si, exclusivamente, e promulgando os regulamentos que 
julgasse convenientes, fazer executar o preceito legal.» 

«Levantou-se a conferencia, ficando o negocio para 
ser ulteriormente resolvido. E para constar, eu, Augusto 
Frederico Collin, 1º official chefe de secção extincta da 
secretaria de estado dos negocios da fazenda, lavrei a 
presente e a subscrevo.» 

Ao findar, Sr. presidente, a conferencia, disse aos 
directores que de novo convocal-os-hia para communicar-
lhes o que tivesse deliberado, depois de entender-me com os 
meus collegas. 

De feito convoquei-os, e não só dei-lhes 
conhecimento das disposições do regulamento que ia ser 
promulgado, como informei-os das unicas concessões que 
estava resolvido a fazer-lhes, as quaes constam deste aviso, 
que expedi ao meu digno collega, então ministro da 
agricultura (lê): 

«Ministerio dos negocios da fazenda. – Rio de 
Janeiro, 28 de Janeiro de 1880. – Coafidencial. – ilegível. e 
Exm. Sr. – Communico a V. Ex. que no accôrdo a que, em 
virtude do art. 18 n. 11 § 2º da lei n. 2940 de 31 de Outubro 
do anno passado, cheguei com as companhias de carris 
urbanos para a arrecadação da taxa de transportes, ficou 
assentado que, em compensação de encarregarem-se ellas 
da respectiva cobrança, sem onus para o thesouro, além de 
outras providencias já tomadas no respectivo regulamento, o 
governo:» 

«1ª Limitaria as passagens gratuitas, que são ellas 
obrigadas a conceder actualmente em grande numero: aos 
delegados e subdelegados de policia, officiaes e praças 
policiaes, urbanos e bombeiros, quando em serviço e aos 
carteiros.» 

«2ª Definiria a zona dos respectivos privilegios para 
evitar futuras contestações.» 

«3ª Permittiria á ferro-carril de Villa Izabel prolongar 
seus rilhos na pequena distancia, que separa o seu ponto 
terminal do Jockey-Club e subir pela rua do Conde d'Eu até a 
do General Caldwell, a encontrar a linha que já ahi tem, e 
bem assim levantar o deposito de trinta apolices, existente 
no thesouro, hoje sem razão de ser, visto haver cumprido o 
seu contrato.» 

«4ª Garantiria á de S. Christovão preferencia, em 
igualdade de condições, para prolongar seus trilhos até o 
hotel da Cachoeira, na Tijuca, pelo systema que o governo 
preferir.» 

«Dependendo estas medidas do ministerio a cargo de 
V. Ex., assim tenho a honra de communical-o a V. Ex., para 
que se digne de as tomar em consideração.» 

«Para execução da clausula 3ª convidei as ditas 
companhias a apresentarem por escripto uma exposição do 
direito, que julgam ter quanto á zona dos seus privilegios, e 
em original transmitto-as a V. Ex.; cumprindo-me 
acrescentar que ficou bem expresso, que o governo 
resolveria essa questão como entendesse de justiça, á vista 
das concessões feitas, sem compromisso algum no tocante á 
extensão que cada uma das interessadas attribue ao 
perimetro reservado á sua exploração. – Deus guarde a V. 
Ex. – Sr. conselheiro João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú.» 
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Como o senado vê, estas concessões eram as 
mais razoaveis. 

Limitar as passagens gratuitas, a que as 
emprezas sujeitas por seus contratos, era da maior 
justiça. 

O SR. JUNQUEIRA: – Apoiado, havia muitos 
abusos. 

O SR. AFFONSO CELSO: – A esse respeito 
havia muitos abusos, em prejuizo seu; – enviavam ellas 
ás diversas repartições publicas não pequeno numero 
de passes, de que seus empregados não se utilizavam 
só era objecto de serviço, mas sempre, alguns até 
emprestando-os a outras d’onde resultava para as 
companhias a perda de centenares de milhares de 
passagens por anno. 

O SR. JUNQUEIRA: – E' exacto: as companhias 
eram muito prejudicadas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não era razoavel 
exigir que tivesse passagens gratuitas, ninguem mais, 
além das autoridades, praças militares dos tres corpos 
mencionados, e dos carteiros do correio. 

Definir as zonas dos respectivos privilegios, 
tambem era justo, para evitar contestações, sendo de 
notar-se que o governo não tomára nenhum 
compromisso no tocante ao perimetro que cada uma 
das interessadas julgava ter-lhe sido primitivamente 
concedido. 

E a este respeito, a minha opinião era bem 
conhecida de todos os directores, porque externei-a 
muito antes de ser ministro, até em escriptos pela 
imprensa. Sempre entendi que nenhuma dessas 
emprezas tinha privilegio de zona, mas simplesmente 
de rua e direcção, sendo que mesmo de rua uma dellas 
não o tem. 

A concessão á Villa Isabel, para prolongar seus 
trilhos até o Jochey Club, não tinha grande valor, 
porque elles terminam quasi em frente áquelle 
estabelecimento, do qual os separa uma distancia 
talvez como d'aqui ao quartel de linha. 

Permittir que levantasse o deposito de 30 
apolices, que fizera no thesouro, era justo, visto como 
esse deposito tinha por fim garantir a execução do seu 
contrato, que já tinha cumprido fielmente, 
desempenhado todos os seus compromissos. 

Garantir á de S. Christovão preferencia para, em 
igualdade de circumstancias, prolongar sua viação pela 
Tijuca, segundo o systema que o governo preferisse, 
tambem era de simples equidade, visto como os trilhos 
dessa companhia chegam já á base da montanha. 

Outras concessões pediram as companhias, que 
foram desde logo attendidas no regulamento, e taes 
foram: a permissão para emittirem cartões de 
passagens, e o auxilio das autoridades policiaes nos 
seus empregados, no caso de serem desobedecidos 
por algum passageiro. 

Portanto, o governo portou-se como devia: não 
fez promessas, não alimentou esperanças de grandes 
favores ás emprezas, para que ellas se prestassem a 
arrecadar o imposto. 

Mas, disse o nobre presidente do conselho: – si 
as companhias não quizessem cobrar o imposto, não 
tinha o governo meio de coagil-as. 

Perdôe-me S. Ex.: tinha-os efficacissimos 
quantos bastavam, na propria lei. 

O SR. CORREIA: – Neste ponto não póde haver 
combinação entre V. Ex. e o honrado presidente do 
conselho. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Seguramente. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Examine-se a lei e 
ver-se-ha ella está concebida em termos taes, que o 
imposto poderá ser cobrado ou directamente dos 
passageiros, ou das companhias. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Das companhias? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sim, senhor; das 
companhias. O governo, portanto, não dependia da sua 
boa vontade, não tinha que temer imposições, que aliás 
eu não admittíria em caso algum. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é uma 
discussão mais importante do que parece. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Examinemos a lei... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Até o urbano 

podia cobrar o imposto! 
O SR. AFFONSO CELSO: – Responderei depois 

ao aparte de V. Ex. 
(Ha outros apartes.) 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Com prisões pela força publica, eu não exigia o 
imposto; não havia de revolucionar esta cidade para 
isso. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não estou por ora 
discutindo esse ponto; vou provar que... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Só com meios violentos podia-se cobrar esse imposto; 
as companhias não queriam cobrar; já não cobravam 
ha muito tempo, e eu entendi que não tinha meio para o 
fazer cobrar. V. Ex. podia fazel-o pela força publica, e 
eu pela força publica não fazia nada. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Irei a essa questão. 
Por ora peço ao nobre presidente do conselho, que 
attenda para os termos da lei. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. vai ver. Póde 
ser que eu esteja em erro; acredito mesmo que estarei 
e que é V. Ex. quem está com a razão. 

E' mais habil, mais illustrado, mais traquejado no 
serviço publico, e portanto é natural que acerte, contra 
mim. Não tenho a pretenção de estar sempre com a 
verdade em materias desta ordem. 

Quero, porém, dar as razões de minha 
convicção; quero defender-me... 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu não o accusei. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. não; eu sei. 
O Sr. Correia dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Senhores, 

liquidemos de uma vez este ponto. Está claro que 
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divergimos eu e o meu honrado successor, e cada um de nós 
dá as razões em que se funda, para que o paiz julgue; não ha 
aqui desejo ou intenção de censura, nem de uma parte nem 
de outra. 

Eu quero exprimir-me com toda a franqueza e 
liberdade, mas nisto não ha nenhuma hostilidade ao gabinete. 
Elle sabe que póde contar com o meu voto e o meu auxilio. 

Portanto, não fallemos mais nisto. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Está direito. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Sr. presidente, eu sempre 

entendi, desde que elaboramos aqui o orçamento, que o 
imposto tambem podia ser directamente exigido das 
companhias, em vista do texto da lei, que vou ler, e nessa 
opinião confirmei-me desde que a vi partilhada por uma 
autoridade acima de toda a excepção, porque, saiba o meu 
illustre mestre o nobre senador por Goyaz, eu tambem sou 
acautelado, e abro o chapéo de sol de que S. Ex. tem fallado. 

Ora, o que diz a lei? (lê): 
Art. 18 n. 11. Cobrar-se-ha tambem a seguinte taxa de 

transporte: 
«§ 2º De 20 réis por passageiro que circular nas linhas 

ferreas da cidade do Rio de Janeiro ou seus suburbios, 
tramways ou carris urbanos, de tracção animada ou a vapor.» 

«O governo se entenderá com as emprezas ou 
companhias a cargo de quem se achar esse serviço, tanto 
maritimo e fluvial, como terrestre, afim de regular a 
arrecadação da taxa de transporte.» 

Então, senhores, autoriza a cobrar tambem das 
companhias ou não? 

A taxa é de 20 réis por passageiro, mas não diz a lei 
de quem será exigida, si delles, si das companhias. 

Estava, pois, o governo em seu direito lançamento 
sobre a média annual dos passageiros que cada uma conduz, 
embora como compensação permittisse-lhes elevar o preço 
das passagens, como poderia permittir mesmo antes da lei. 

Assim pensava tambem a secção de fazenda do 
conselho de estado, a quem consultei. 

Pedindo as companhias permissão para emittir bilhetes 
de passagem, ouvi-a sobre o assumpto, expedindo um aviso, 
que consta da seguinte consulta (lê): 

Senhor. – V. M. Imperial. Houve por bem que a secção 
de fazenda do conselho de Estado consultasse sobre a 
materia do seguinte aviso: 

«Ministerio dos negocios da fazenda. – Rio de Janeiro, 
20 de Novembro de 1879.» 

«Convindo facilitar a arrecadação do imposto sobre 
transportes, creado pela recente lei de orçamento e 
reclamando as companhias de carris urbanos desta côrte 
autorização para emittir bilhetes ou cartões de passagens ou 
de valores determinados ($020, $100 e $200), recolhidos no 
fim do anno, e para as mesmas passagens exclusivamente. 
Manda S. M. o Imperador que a secção de fazenda do 
conselho de Estado, servindo V. Ex. de relator, consulte com a 
maior urgencia, sobre a legalidade e conveniencia dessa 
medida, que permittiria perceber-se o imposto sem despezas 
de arrecadação.» 

«Outrosim, proporá a secção as providencias que se 
possa adoptar relativamente áquella emissão, caso seja ella 
admissivel, indicando igualmente, na hypothese contraria, os 
meios que julgar mais acertados para executar-se nesta parte 
a mencionada lei do orçamento.» 

«Deus guarde a V. Ex. – Affonso Celso de Assis – A S. 
Ex. o Sr. conselheiro de Estado Visconde do Rio Branco.» 

«Trata-se aqui de uma questão de direito e de outras 
de processo fiscal, que dizem respeito á administração geral 
das rendas. Para proceder com perfeito conhecimento de 
causa, a secção de fazenda do conselho de Estado teria que 
pedir que fossem prestados estes esclarecimentos: 1º os 
termos da proposta das companhias de carris urbanos; 2º  
quaes os abusos que levaram o chefe de policia da côrte, ha 
cinco ou seis annos, a prohibir os bilhetes ou cartões de 
passagens de alguma ou algumas dessas companhias com 
designação do valor em réis; 3º as informações e pareceres 
dos mais competentes empregados da recebedoria do Rio de 
Janeiro, sobre os meios praticos de evitar qualquer abuso da 
pretendida emissão de bilhetes de passagens, e de fiscalisar a 
cobrança do imposto á vista da escripturação das ditas 
companhias.» 

«Como, porém, Vossa Magestade Imperial mandou 
que a consulta lhe fosse apresentada com a maior urgencia, a 
secção deixa de requisitar os indicados esclarecimentos e 
passa a enunciar o parecer que lhe é dado formular desde já, 
e que procurará completar, si fôr julgado deficiente, logo que 
seja habilitada com aquelles dados, ou o ministerio da fazenda 
precise os demais pontos sobre que ella deva proferir sua 
opinião.» 

A lei n. ilegível de 22 de Agosto de 1860, art. 1º § 10, 
dispõe assim: 

«Nenhum banco, que não fôr dos actualmente 
estabelecidos por decreto do poder executivo, companhia ou 
sociedade de qualquer natureza, commerciante ou individuo 
de qualquer condição, poderá emittir, sem autorização do 
poder legislativo, notas, bilhetes, vales, papel ou titulo algum 
ao portador ou com o nome deste em branco, sob pena de 
multa do quadruplo do seu valor, a qual recahirá integralmente 
tanto sobre o que emittir, como sobre o portador. Esta 
disposição, todavia, não comprehende os recibos e mandatos 
ao portador, passados para serem pagos na mesma praça, 
em virtude de contas correntes, comtanto que sejam de 
quantia superior a 50$000.» 

«O pensamento desta prohibição legal se manifesta 
mais claramente no decreto n. 2694 de 19 de Novembro do 
mesmo anno de 1860, art. 1º «A emissão ou conservação na 
circulação de bilhetes, notas, vales, livranças, ficas ou 
qualquer titulo, papel ou escripto, que contenha promessa ou 
obrigação de valor recebido em deposito ou de pagamento ao 
portador, ou com o nome deste em branco, não póde ter logar 
sem autorização do poder legislativo, sob pena de multa do 
quadruplo do valor de cada um que fôr emittido, a qual 
recahirá integralmente tanto sobre o que emittir como sobre o 
portador.» 

«Vê-se, pois, que a lei só veda a emissão de bilhetes 
ou escriptos ao portador o com o nome deste em branco, que 
representem valor recebido em deposito ou promessa de 
pagamento.» 

«Os bilhetes ou cartões de passagens, que emittam as 
companhias de carris urbanos, exclusivamente para esse fim, 
não estão no mesmo caso. Elles declararão o preço das 
passagens (100 ou 200 réis), e a taxa addicional (20 réis), 
mas não serão recebidos, sob as penas da lei, senão em 
pagamento da passagem, ou para substituir os do anno findo 
pelos do anno seguinte; e, portanto, não podem funccionar 
como equivalente de moeda, senão 

 



Sessão em 2 de Outubro                                                                             547
 
entre os agentes das companhias e os seus passageiros.» 

«Ora, isto já se pratica hoje em dia, excepto a 
designação do valor, que aliás é subentendido pelos signaes 
caracteristicos de taes bilhetes. Todas as referidas 
companhias, ou pelo menos uma dellas, vendem bilhetes com 
abatimento aos seus passageiros, e taes titulos, que valem 
uma passagem de 100 ou 200 réis, dariam logar ao mesmo 
abuso, si fosse possivel que elles corressem como moeda, a 
não ser em circulo muito estreito e de maneira inoffensiva á 
moeda legal.» 

«Entende, pois, a secção que póde legalmente ser 
autorizado o uso dos bilhetes ou cartões de passagens: e que 
esta medida é conveniente desde que por ella se perceba o 
imposto, não só sem despezas de arrecadação mas ainda 
com facilidade para os passageiros, o que se deve ter muito 
em vista, attenta a natureza especial desse imposto.» 

«A maior facilidade para os passageiros consistirá em 
não terem de haver-se com dous cobradores, nem serem 
obrigados a trazer as algibeiras cheias de moedas de bronze.»

«A fiscalisação do caracter e destino dos bilhetes 
emittidos se fará pela declaração de que taes bilhetes não 
serão recebidos pelas companhias, senão em pagamento de 
passagens, e de que ficarão sem valor findo o anno da 
emissão, que constará dos mesmos bilhetes.» 

Sem embargo, porém, das razões que provam a 
legalidade da medida em questão, em face da lei de 1860, e 
do seu regulamento acima citado, si prevalecer a opinião 
contraria, ainda assim a excepção poderia ser admittida em 
virtude da ultima parte do § 11 do art. 18 da recente lei do 
orçamento: 

«O governo se entenderá com as emprezas ou 
companhias a cargo de quem se achar esse serviço, tanto 
maritimo e fluvial como terrestre, a fim de regular a 
arrecadação da taxa do transporte.» 

«Na verdade, si estas palavras da lei não encerrassem 
autorização implicita, para adoptar alguma providencia de 
caracter legal e necessaria á cobrança do novissimo imposto, 
ellas seriam insolitas e superfinas (o que não se póde 
presumir) porque não fariam mais do que recommendar ao 
governo o que é de simples bom senso.» 

«A secção deve tambem considerar o caso de que se 
não conceda o meio proposto pelas companhias, e 
satisfazendo a este ultimo quesito do aviso supra transcripto, 
ella não hesita em aconselhar, que mesmo nesta hypothese a 
taxa ou imposto de transporte seja cobrado pelas companhias, 
como addição aos preços de suas tarifas, e que por uma 
estimativa de rendimento medio annual essas emprezas 
paguem ao thesouro nacional, por trimestres ou 
semestralmente, a importancia da contribuição.» 

«A contabilidade das ditas emprezas ha de demonstrar 
o producto total das passagens de cada unidade de preço, e 
consequentemente não será difficil deduzir d'ahi quota-parte 
que couber ao Estado. Si porém, o que custa crêr, a 
escripturação mercantil dessas sociedades anonymas não 
especificar aquelle elemento, a administração da fazenda o 
poderá exigir para o futuro, e no emtanto chegar com ellas a 
accôrdo sobre a estimativa da porcentagem, que dará exacta 
ou muito approximadamente o producto da taxa de 20 rs., que 
cada passageiro ou A COMPANHIA POR ELLE, DEVERÁ 
PAGAR PARA OS COFRES PUBLICOS.» 

«A vantagem do imposto de transporte, de par com os 
seus inconvenientes, é a facilidade da arrecadação, e isto se 
obtem não se mettendo o fisco entre as companhias e os seus 
passageiros, mas deixando a estas a cobrança da taxa e a 
entrega de sua importancia em periodos determinados.» 

«Releva, pois, e muito, que em todo o caso o processo 
da arrecadação desse imposto não varie: ou por outros 
termos, que na segunda hypothese acima figurada a unica 
differença consista em que os conductores dos bonds e os 
caixas das companhias tenham de fazer maior provisão de 
moedas de 20 e 40 réis, para facilitar o pagamento do mesmo 
imposto, quando os passageiros não vierem prevenidos com 
moedas desses valores minimos.» 

«E' este o parecer da secção, mas Vossa Magestade 
Imperial resolverá como melhor entender em sua alta 
sabedoria.» 

«Sala das conferencias em 25 de Novembro de 1879. 
– Visconde do Rio Branco. – Jeronymo José Teixeira Junior. – 
M. P. de Souza Dantas.» 

 
RESOLUÇÃO 

 
«Como parece. – Paço, 6 de Dezembro de 1879. – 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. – Affonso 
Celso de Assis Figueiredo.» 

Vê, pois, V. Ex., Sr. presidente, que a minha opinião 
autoriza-se com a de pessoas muito competentes; – está a 
abrigo do chapéo do sol. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Então o do Sr. 
ministro da justiça! 

O SR. AFFONSO CELSO: – Senhores, o imposto de 
transportes passou já á ordem dos factos historicos, está 
abolido de facto, e brevemente sel-o-ha por lei. 

Si, como disse o nobre senador pela Bahia, as 
emprezas de carris urbanos encontrariam a sua morte na 
adopção da taxa substitutiva proposta pela commissão, essa 
emenda deve cahir, e eu mesmo dar-lhe-hei o meu voto. 

Pertence, pois o imposto á historia, pelo que não se 
estranhe que eu procure perpetuar tambem alguns 
esclarecimentos para o processo que ella tem de instaurar. 

Eu disse, na primeira vez que fallei sobre a materia, 
que esse imposto fôra apenas um pretexto para os motins de 
Janeiro. 

Creio já ter provado que a taxa em si nada tem de 
odioso ou vexatorio, e nesse ponto veiu em meu auxilio o 
nobre Sr. presidente do conselho. 

S. Ex. o reconheceu, e tanto que declarou não 
duvidaria conserval-a, com applicação a alguma necessidade 
municipal, por exemplo, o esgotamento dos pantanos. 

Pena é que não o faça já, prestando assim grande 
serviço a esta população! 

Mas, si o imposto não tinha em si os defeitos que lhe 
puzeram, estariam elles no regulamento expedido para sua 
execução? Vejamos. 

As disposições do regulamento mais accusadas são as 
que exigem a exhibição do coupon ou bilhete de passagem, 
para prova do pagamento desta, e a intervenção da força 
publica, para obrigar o passageiro a deixar o bond, quando 
recusar-se a pagar o imposto. 

Ouvi tambem dizer-se aqui, á puridade, que o governo 
não tinha o direito de encarregar da cobrança do imposto a 
particulares ou emprezas. 

Disse-se mais que era uma violencia, um arbitrio, 
obrigar o passageiro que não quizesse pagar o imposto a 
deixar o carro, não tendo o fisco outro meio para arrecadar 
impostos senão o executivo. 
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As censuras feitas ao regulamento são infundadas, 
e as duas ultimas arguições que recordei, verdadeiras 
heresias juridicas, salvo o respeito devido aos nobres 
senadores que as formularam. 

Em primeiro logar, senhores, a exigencia da 
apresentação de coupons nos bonds, assim como a 
intervenção da policia, no caso de reluctancia dos 
passageiros, eram medidas que já estavam em pratica, por 
ordem do governo, sem nenhuma reclamação. 

O SR.SILVEIRA DA MOTTA: – Outro chapéo de 
sol. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E'; mas verá depois 
que não preciso delle. 

No tempo do ministerio de 25 de Julho foi expedido 
o seguinte aviso (lê): 

« N. 2. – 1ª secção. – Directoria das obras publicas, 
– Rio de Janeiro. – Ministerio dos negocios da agricultura 
de 1877. 

« Tenho presente o officio desta data, em que V. S. 
communicou-me as occurrencias que se têm dado entre os 
conductores e alguns passageiros dos carros da empreza 
de carris da Villa Izabel, por ter a mesma companhia 
adoptado ultimamente o alvitre de dar aos passageiros, 
que vão além do matadouro, um pequeno coupon que 
serve como que de recibo, devendo os mesmo 
passageiros conservar esse bilhete, sem o a qual lhes 
póde ser exigida segunda vez. 

« Em resposta, cabe-me declarar a V. S. que, em 
virtude do regulamento que baixou com o decreto n. 5837 
de 26 de Dezembro de 1874, os passageiros que 
circularem nos carros das emprezas de carris de ferro, 
ficam sujeitos ás prescripções dos regulamentos 
organizados pelas mesmas emprezas, uma vez que taes 
prescripções sejam approvadas pelo engenheiro fiscal. 

« O caso por V. S. exposto e bem assim a 
exigencia feita pela companhia villa Izabel ao passageiro 
exhibir o bilhete de coupon por ella entregue aos que se 
dirigirem a pontos além da rua do Uruguay, foram objecto 
de medidas especiaes approvadas pelo engenheiro fiscal, 
e annunciadas com a devida antecedencia nos jornaes 
desta capital e affixadas nos carros da empreza. 

« A' vista disso, tendo esta procedido de 
conformidade com o seu contrato e o citado regulamento 
de 26 de Dezembro de 1874, ao governo cabe apenas 
manter as medidas adoptadas pela companhia, 
respeitando assim os seus direitos. 

« Deus guarde a V. S. – Thomaz José Coelho de 
Almeida. – Sr. desembargador chefe de policia da côrte.» 

Estas providencias foram postas em pratica, sem 
que apparecesse a menor opposição. 

Entretanto, quando o regulamento reproduziu-as , 
levantou-se grande celeuma e foi considerada uma 
violencia inaudita principalmente a exigencia da 
apresentação do coupon! Chamava-se que só no Brazil, e 
sob um governo tão despotico como o ministerio 5 de 
Janeiro, alguem se lembraria de impôr tal vexame a um 
cidadão, a um homem livre! 

Em vista disso, Sr. presidente, eu nunca viajei pela 
Europa o ignoro como estas cousas se passam nos paizes 
mais adiantados e ainda os mais livres, tive curiosidade de 
verificar quaes eram as regras seguidas para fiscalisação 
das passagens nas cidades que têm o nosso systema de 
viação. 

Aproveitei-me para isso da estada alli do Sr. 
conselheiro Rosario, contador do thesouro. E já que 
declino-lhe o nome, prevaleço-m da opportunidade para 
recommendar ao nobre presidente do conselho os serviços 
distinctos e a intelligencia superior de tão digno 
funccionario. 

O Sr. SARAIVA (presidente do conselho): – Eu o 
conheço e sei que é um distincto empregado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Escrevi-lhe, pois, em 
23 de Dezembro (já tinha começado a propaganda para a 
desordem), dizendo-lhe – examine o que ha por ahi a esse 
respeito e mande-me informações. 

Respondeu-me elle por esta carta (mostrando) do 
12 de Fevereiro, dando-me os esclarecimentos que vou 
communicar ao senado. 

Comcemos pela Inglaterra, paiz classico da 
liberdade, e onde o cidadão não supporta violencias. 

Ahi ha o coupon, como estabeleceu-o o 
regulamento; o passageiro é obrigado a apresental-o, e em 
cada carro vê-se um letreiro que diz: « O conductor tem 
ordens positivas para inspeccionar os cartões em cada 
secção ou estação da linha percorrida.» 

Aqui está um dos coupons usados em Londres 
(passando-o a um Sr. senador), para quem dizer examinal-
o: é da London Tramways Company, Limited. 

Passemos á Belgica, que é tambem paiz liberimo. 
E' exatamente a mesma cousa, como na Inglaterra; aqui 
está um coupon (mostra), diz assim: – Los Tramways 
Bruxellois: – le voyageur dooit presenter ce cupon á toute 
requisition. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA (offerecendo): – Aqui 
está outro do Havre. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Obrigado (lendo) . E' 
exactamente como os de Bruxellas. 

Aqui está um outro, Sr. presidente, usado em 
Roma: é da sociedade dos Tramways de Roma e Milão e 
diz, como os demais: O viajante é obrigado a apresentar 
este bilhete sempre que fôr exigido. 

Deste faço presente ao nobre senador pelo Paraná, 
para verificar si a traducção é exacta. Visto que S. Ex. é 
forte em italiano. (Riso.) 

O SR. CORREIA: – Mais forte é o nobre ministro da 
justiça. (Riso). 

O SR. AFFONSO CELSO: – Tenho aqui ainda, Sr. 
presidente, o regulamento da circulação dos carros da 
companhia carris de ferro de Lisboa, approvado pela 
autoridade competente, que diz no art. 6º: « Os 
passageiros que, convidados pelo conductor ou outro 
empregado da companhia a apresentar ou outro 
empregado da companhia a apresentar os seus bilhetes 
para verificação, o terem adquirido, e poderão ser 
obrigados ao correspondente pagamento.» 

O mesmo se exige nos bonds de Francfort, dos 
Estados-Unidos, onde quer que exista este Systema de 
viação, porque é excellente e facil meio de fiscalisar. 

Entretanto, proclamava-se que era uma violencia, 
um attentado do gabinete 5 de Janeiro, sem se lembrarem 
de que mesmo entre nós já estava em pratica.  
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Vamos ás outras arguições. Encarreguei 

da cobrança aos empregados das companhias! 
Onde se viu isto! 

E o nobre senador por Goyaz sustenta 
que o governo não podia fazel-o! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não 
podia! 

O SR. AFFONSO CELSO: – Em primeiro 
logar a propria lei que creou o imposto autorizou 
o governo a entender-se com as companhias e, 
portanto, a encarregal-as da cobrança. 

Depois, antes dessa lei, já existia outra 
mais antiga, o Codigo Criminal, e o nobre 
senador por Goyaz, jurisconsulto distincto, ha de 
saber que elle permitte ao Estado fazer-se 
substiruir por qualquer particular, na 
arrecadação de impostos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está V. 
Ex. enganado; mesmo sem arrematação da 
renda. 

O SR.SILVEIRA DA MOTTA: – Não 
apoiado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Oh!, 
senhores, aqui está o art. 136, que diz (lê): 

«As pessoas particulares, encarregados 
por arrendamento, ou por outro qualquer titulo, 
de cobrar e administrar rendas ou direitos, ect.» 

Eis ahi : – por qualquer titulo; não 
somente por arrematação; o nobre senador está 
enganado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O 
governo não podia incumbir a cobrança do 
imposto a conductores de bonds, que não 
podiam merecer confiança. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Isso agora é 
uma questão de apreciação que só competia ao 
governo: só elle podia julgar s' os empregados 
das companhias mereciam ou não confiança. 

Demais, os cacarregados da cobrança 
eram as companhias; os empregados eram 
prepostos seus. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não 
podem ser collectores, conductores de bonds; 
não têm fiança. 

O SR. AFFONSO CELSO: – 
Representavam as companhias, que pelas 
pessoas que as dirigiam, pelos seus haveres, 
pela sua longa duração, offereciam muito maior 
garantia do que qualquer fiança do collector. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA dá um 
aparte. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu 
desconheço o meu illustre mestre, 

acto ou facto não póde ser praticado, sem que o 
imposto tenha sido satisfeito. 

E' assim que as mercadorias não podem 
ser retiradas das alfandegas antes de serem 
despachadas, isto é, antes de serem pagos os 
respectivos direitos; 

E' assim que pessoas e cargas não 
podem transitar pelas barreiras sem prévio 
pagamento da taxa itineraria; 

E'  assim ainda, e para não citar mais 
exemplos, que os tabelliães não podem vavrar 
escripturas, senão em vista do ilegivel do 
imposto. 

Este principio tem applicação ao imposto 
de transport. 

Si a passagem, si o uso desse meio de 
transporte, está sujeito a uma taxa fiscal, 
ninguem póde gozal-o, antes  do pagamento 
dessa taxa. 

Quererão, porventura, os nobres 
senadores que o Estado fique em peior posição 
que o particular, que as emprezas de 
transporte? 

Si ninguem póde servi-se dos carros sem 
satisfazer a quantia que para isso está marcada 
pelas respectivas emprezas, como pretendem 
que o direito do Estado seja menos respeitado? 

O particular, isto é, a empreza póde 
recusar-se a dar passagem, quando não lhe 
pagam o que ella exige para esse serviço, mas o 
Estado, não! porque? Não foi o Estado que fez a 
concessão, si é elle quem a garante e protege, 
assim como garante e protege o passageiro 
contra as exigencias ou condições, que não 
tenham sido regulamente estabelecidas?! Ora, 
Sr. presidente, sustentar semelhante doutrina é 
atirar a barra muito além do absurdo! 

Mas, não se fica ahi.– preclama-se que a 
intervenção da força publica ou de policia é uma 
violencia, um abuso de poder! 

Mas, para que foram creadas a policia e a 
força publica, senão para manter a execução da 
lei? Pois toda a volencia não autoriza o appello á 
força publica, para obstal-a ou reprimil-a? 

Si algum quizer passagem gratuito nos 
carros de qualquer companhia de bonds, ou de 
qualquer cocheira, o interessado tem o direito de 
pedir a protecção da autoridade, e esta deve 
prestal-o. 

O nobre senador por Goyaz não o 
contesta; entretanto, contesta ao governo o 
direito de empregar a força publica, para fazer 
respeitar e satisfazer uma contribuição, 



550                                                           Annaes do Senado 
 

O SR. SILVEIRA DA MOTA: – Houve 
violencia; houve excesso de repressão. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não houve tal. O 
nobre senador não presenciou os factos; estava na sua 
ilha quando desordem enchia as ruas; quando veiu 
para a cidade tudo estava em paz; não viu o que se 
passou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Assim mesmo 
mandaram acutilar as minhas portas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não me consta 
que isto se fizesse. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O conciliabulo 
da rua do Carmo passou por turbulento. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Assim foi 
qualificado, com effeito, mas não pelo governo, ou 
pelas autoridades. 

Queixe-se, portanto, o nobre senador de 
outrem, e não do ministerio que considerou-o inocente. 

Senhores, já disse que o imposto de transporte 
pertence á historia. O tempo há de produzir seus 
naturaes resultados; si ainda há quem accuse o 
gabinete de 5 de janeiro, as paixões hão de serenar, a 
reflexão e a calma hão de vir, e com ellas o governo 
nada mais fez do que cumprir fielmente o seu dever. 

Pela minha parte digo, como o Sr. Presidente 
do conselho, – tenho a minha consciencia tranquilla, e 
são-me indiferentes os commentarios, acrescentando 
que, si hoje me achasse nas mesmas condições, 
procederia como esntçao procedi, sem receios, nem 
hesitação! 

Sr. Presidente, não podendo mais ter a palavra 
nesta discussão geral, aproveitarei o ensejo para dizer 
alguma cousa sobre  typographia nacional, assumpto 
que não cabe m nenhum outro artigo do projecto, e do 
qual occupou-se em uma das sessões passadas o 
nobre senador pela Bahia. 

Em 1877, sendo ministro da fazenda o honrado 
senador, tratei na camara dos Srs. Deputados daquelle 
estabelecimento e do diario official, e tive a satisfação 
de ver que a esse respeito nossas idéas estavam de 
perfeito accordo. 

Pensavamos que era de grande vantagem para 
o Estado reunir o Diario a typographia, dando a esta 
maior desenvolivmento. 

Portanto, comprehende S. Ex. que não seria eu 
quem desconhecesse e menos censurasse as 
medidas; que tomou para realizar tal pensamento. 

Ao contrario, approvei-as e quando estive no 
ministerio da fazenda tratei de continual-as mandando 
montar mais duas officinas e dando outras 
providencias, que me pareceram necessarias. 

Tambem o meu illustrado antecessor, o nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul, muito fez pela 
typographia, procurando melhoral-a cada vez mais. 

Conseguintemente, ninguem pretendeu 
desfazer os actos de S. Ex., tão acertados, tão uteis 
para o serviço publico. 

O relatorio do actual e digno administrador, os 
Sr. Nunes Galvão, no qual S. Ex. enxergou censuras a 
esses actos, não foi publicado em 

meu tempo, pois encontra-se entre os annexos ao do 
nobre senador pelo Rio Grande do Sul. 

Comquanto, pois não póssam referir-se a mim 
as observações que sobre elle fez o honrado senador, 
peço todavia, licença para dizer que S. Ex. não 
interpretou bem o que nelle escreveu aquelle 
funccionario. 

Ponha S. Ex. de parte qualquer desconfiança 
ou prevenção, digne-sede o reter, e reconhecerá que 
não tem o sentido que lhe attribue.. 

O Sr. Nunves Galvão é um funccionario tão 
distincto, tão conhecedor de seus deveres, e tão 
circumpecto, que jámais, em uma peça official, 
censuraria qualquer acto do governo. Quanto ao nobre 
senador, pessalmente, posso asseverar a S. Ex. que 
nenhum motivo tinha elle para deixar de tratal-o com a 
consideração e respeito que lhe são devidos. 

No trecho do relatorio alludido, não fez mais do 
que justificar uma idéa sua, qual a de que convinha 
desenvolver e aperfeiçor officinas com aos de 
composição impressão, encardenação e fundição de 
typos de utilidade pratica mais immediata que as de 
heliographia, photographia, etc., que exprime o 
maximo adiantamento da arte, e para as quaes não 
possuiamos ainda pessoal habilitado. 

Não fez, nem teve intenção de fazer censuras; 
a supposição que tem a tal respeito. 

S.Ex. notou que tivessem sido despedidos 
dous artistas engajados por ordem sua, para officina 
de heliographia, creio eu, e pareceu ver ahi uma prova 
de que tratava-se de desfazer o que praticou. 

Não tem razão o nobre senador; e já em o 
anno passado tive occasião de explicar aqui as razões 
do facto. 

Além de que não podiam elles praticar a sua 
especialidade, por depender esta de trabalhos 
anteriores de desenhistas, photographostas e 
gravadores, que não tinhamos, requereram a rescisão 
do seu contrato, que lhes foi concedida.
E nem eram peritos no seu officio, como a S. Ex. 
informou-se, pois o que produziram foi um trabalho 
heliographico que o nobre senador poderá examinar 
neste folheto ( offerecendo-o) e que não revela muita 
aptidão. 

Notou igualmente o nobre senador augmento 
de despezas, quando anteriormente tanto se fallava 
em economia; e assignalou a acquisição de mais dous 
motores, quando alli existia um, que se dizia enorme, 
assim como a de machinas entre as quaes uma da 
antiga Reforma. 

Vou explicar estes factos. Comprou-se, com 
effeito, uma machina, que não sei si pertenceu á 
Reforma. 

O SR. SILVEIRA MARTINS:  – Foi muito boa 
compra. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mandou-se vir da 
Europa duas machinas aperfeiçoadas para obras, 
visto como tratava-se de concentrar alli todos os 
trabalhos officiaes, e eram indispensaveis, 
principalmente para a impressão dos relatorios, que se 
faz simultaneamente. 

Em 1878 teve o administrador ordem para 
preparar as officinas do Diario Official, de modo a 
publicar os trabalhos da camaras. A machina
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existente não comportava já esse serviço, era velha, 
funccionava desde 1860. 

O administrador fez annunciar, por espaço de 15 
dias, que a typographia precisava de uma machina de 
reacção. 

Apresentaram-se tres propostas: duas pediam 
quatro mezes, tempo necessario para mandal-as vir da 
Europa, sem preço fixo, e reclamando 10% de 
commissão sobre o que custassem na fabrica e 
despezas accessorias. Não podiam ser aceitas, por 
faltarem dous mezes para a abertura das camaras. 

A terceira proposta era immediatamente 
realizavel; referiu-se a uma machina aqui existente, do 
commendador Philadelpho, nova, porque trabalhára 
apenas seis mezes. A compra realizou-se por 4:500$, 
tendo ella custado ao primitivo dono 7:000$000. 

Na continuação dos trabalhos reconheceu-se 
que uma machina só era insufficiente, quando haviam 
supplementos do Diario Official, e a paginação 
terminava ás 4 horas da manhã. 

O administrador representou, e foi autorizado a 
comprar uma outra de quatro cylindros, pertencente ao 
Cruzeiro. Ficou em 6:500$, tendo custado 12:000$ 
aquella folha. Esta autorização foi dada por mim. 

A não se ter feito estas acquisições, a 
typographia nacional não daria conta do immenso 
serviço que tem desempenhado. 

Quanto aos motores, o que ha é o seguinte: o 
maior quando trabalhava consumia, diariamente, das 8 
horas da manhã ás 4 da tarde, 450 kilos de carvão ou 
13$500. Si fosse acceso tambem á noite, para a 
tiragem do Diario, o consumo de carvão não seria 
inferior a 600 kilos ou 18$ diarios. 

Por isso, e para poupar despezas, foi o 
administrador autorizado a mandar vir dous motores 
economicos dos fabricantes C. Weimar & Richmond, 
um de força de 12 cavallos para o serviço do dia, e 
outro de força de quatro para a tiragem do Diario á 
noite. 

O primeiro despende nas oito horas de serviço 
diario 116 kilos de carvão ou 3$480, e o segundo 54 
kilos ou 620 rs.; ambos 4$100. Custou aquelle 5:700$ e 
este 4:000$000. 

Creio que a conveniencia destas medidas não 
entra em duvida. Podia um só motor trabalhar de dia e 
de noite sem desmanchar-se, sem precisar de reparos 
e limpeza? Ainda quando não houvesse tão grande 
differença no custeio, si o grande motor se 
desarranjasse, suspender-se-hiam os trabalhos? 

Nao ha, Sr. presidente, confusão alguma entre 
os serviços do Diario Official e os da typographia 
nacional, ou entre a redacção e direcção daquelle e a 
administração desta. Uma custeia a folha, a outra 
classifica, redige e prepara as materias a publicar. 

Devo ainda dizer ao nobre senador que com o 
pessoal da redacção gastam-se hoje 10:100$ annuaes, 
em virtude da portaria de 24 de Abril de 1879, que a 
reorganizou provisoriamente, sendo que anteriormente 
despendia-se 17:100$000. 

Direi mais que esforcei-me quanto era possível, 
para que todos os trabalhos officiaes se concentrassem 
na typographia, ordenei que fosse 

por ella feito o fornecimento de todos os livros e talões 
das diversas estações publicas; pedi ao meu collega da 
justiça, que se entendesse com as autoridades 
judiciarias da côrte para que fizessem inserir no Diario 
tudo aquillo que pela lei deve ter publicidade, e de todos 
os meus collegas obtive que nenhuma noticia fosse 
communicada ás outras folhas, antes do Diario Official, 
o qual tinha ordem para transmittil-as. 

O SR. CORREIA: – Mas ellas hoje continuam a 
ser dadas. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA: – Hoje as cousas 
voltaram ao antigo estado; o Diario é o ultimo a 
publicar. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O nobre senador 
viu inconveniencia e até perigo na residencia do 
administrador dentro do edificio. 

Devo informar á S. Ex. que o administrador foi 
para alli morar, obrigado por ordem expressa do meu 
illustrado antecessor. 

E a sua permanencia alli tem vantagens para o 
serviço. Muitas vezes é preciso mandar a qualquer hora 
do dia ou da noite, fazer um trabalho urgente, e si lá 
não se encontrar o administrador, não será possivel 
conseguil-o pelo menos sem demora. 

E mesmo contra um incendio, que aliás é sempre 
para receiar-se em uma casa onde o gaz não se apaga 
durante a noite, a residencia do administrador é uma 
garantia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' garantia 
contra incendio accender fogo todo o dia? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Uma familia tem 
sempre mais cuidado e cautela. 

Por fim, Sr. Presidente, si a typographia nacional 
ainda não é o que póde ser, o que o nobre senador e 
todos nós desejaramos que ella fosse, para lá caminha 
e já nos presta excellentes serviços. 

Eu não sei si o nobre senador pela Bahia já leu o 
ultimo relatorio do administrador... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Já li. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Havia de ver então, 

que só em tres mezes, de Abril a Junho ultimos, alli 
prepararam-se os seguintes trabalhos urgentes, não 
fallando de outras impressões: 

Relatorios de todos os ministerios, sendo dous 
da fazenda; relatorios das quatro faculdades de 
medicina e direito; dous da estrada de ferro D. Pedro II, 
da junta de hygiene, da commissão de permutações, do 
presidio de Fernando de Noronha, do museu, do 
archivo, do corpo de bombeiros, do Barão de Teffé, do 
conselheiro Fleury, e das duas mesas das camaras 
legislativas, todos os competentes mappas e annexos, 
nitidamente feitos. 

Estes serviços foram levados à receita pela 
quantia de 91:854$500. Mas o algarismo não dá idéa 
exacta da utilidade que nelle tirou o estado da 
typographia nacional. 

Fallo perante muitos illustres ex-ministros, e 
quando lhes disser que o relatorio da justiça, por 
exemplo, foi publicado por 14:000$, e da agricultura por 
26:000$, etc., reconhecerão que a economia foi 
immensa, porque bem sabem a 
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quão avultadas sommas sobe a impressão de 
quaesquer documentos desses nas officinas 
particulares. 

O SR. PAES DE MENDONÇA: – Houve até um 
relatorio que custou 50:000$. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Si attender-se 
sómente à receita e despeza do Diario Official ainda ha 
um pequeno deficit; mas, consideradas em globo com 
as da typographia, esta já se vai tornando fonte de 
receita. 

 

Do ultimo relatorio, a que alludi, e que o nobre 
senador já leu, vê-se que a receita de ambos
foi................................................................500:475$089

E a despeza.................................... 469:203$473
 

Ficando de saldo líquido....................31:271$626
 
E este saldo promette ir em augmento, porque a 

typographia cada vez mais se desenvolve. 
Conseguintemente, fique tranquillo o nobre 

senador, porque o seu pensamento não foi estragado: a 
typographia nacional não foi abandonada, nem vai mal. 

O nobre senador convidou o Sr. Ministro da 
fazenda a mandar abrir nella um inquerito; estimarei 
que S. Ex. aceite a idéa, porque será occasião de 
reconhecerem todos que aquelle estabelecimento 
marcha regularmente, sob a direcção intelligente, 
honesta e zelosa do seu digno administrador, o Sr. 
Nunes Galvão. 

E' o que tinha a dizer, Sr. presidente, e termino 
agradecendo ao senado a benevola attenção com que 
dignou-se de ouvir-me, por tanto tempo. 

(Muito bem, muito bem.) 
O Sr. Silveira Martins vem á tribuna, não em 

defesa do ministerio, que não carece de seu auxilio, 
mas para defender a legalidade de um acto seu 
impugnado pelo nobre senador pela Bahia, relator da 
commissão de orçamento, e tambem os interesses da 
provincia do Rio Grande do Sul, de quem o nobre 
senador declarou não ser inimigo, comquanto, por 
varias demonstrações externas, parece que realmente 
o é. 

Nem sempre é prudente o honrado senador pela 
Bahia, que aliás tanto aconselha prudencia, como ainda 
hontem aconselhou ao nobre presidente do conselho. 
Ministro da marinha, disse S. Ex. no senado que a raça 
paraguaya devia ser exterminada, fazendo assim 
reviver uma politica de odio anterior na Europa aos 
acontecimentos de 1815; da Italia disse o nobre 
senador que só admirava os cantores, parecendo assim 
desconhecer os eminentes vultos que aponta a historia 
politica, scientifica e litteraria daquelle grande paiz; e 
com relação ao Rio Grande do Sul mostra-se o nobre 
senador talvez impressionado por qualquer sentimento 
que acaso nutra contra um ou outro de seus 
representantes. Tão pouca prudencia não fôra de 
esperar de quem, como S. Ex., já deve orçar pelos seus 
setenta annos de idade. 

O Rio Grande do Sul, disse o nobre senador, é 
um Estado no Estado. Porque? Porque goza de uma 
tarifa especial, ou antes uma alteração, apenas em 36 
artigos, dos 1.099 artigos da tarifa geral! 

Mostra o orador que este favor de que goza a 
sua provincia é a compensação de grandes onus e 
encargos que lhe competem como provincia limitrophe, 
e a unica em que a fronteira de ser o objecto de 
especial vigilancia. Nas outras provincias todo cidadão 
é julgado por seus pares, no tribunal do jury; mas no 
Rio Grande, tratando-se da applicação de penas 
gravissimas, como a de galés e morte, taes penalidades 
são impostas por um só juiz! Igualmente mais pesado é 
no Rio Grande o serviço da guarda nacional; e, sendo 
assim, concorrendo tantas circumstancias para onerar 
essa provincia, como dizer-se que, pelo simples facto 
de receber um favor aduaneiro, constitue ella um 
Estado no Estado? 

Demonstra o orador que, depois da providencia 
da tarifa especial, cresceu a renda de importação de 
58.000:000$ a 62.000:000$. Si este resultado não se 
houvesse produzido, e de modo tão vantajoso para a 
renda geral do Estado, não seria o orador tão pouco 
patriota que sustentasse a conservação da tarifa 
especial, ainda que mesmo nesse caso lucrasse a sua 
provincia: mas os factos ahi estão, e diante delles não 
ha contestar que tanto o paiz, como a provincia do Rio 
Grande, têm colhido fructo e não pequeno da 
providencia que tão vivamente impugna o nobre relator 
da commissão de orçamento. 

Disse o nobre senador que – por mais baixos 
que sejam os direitos, o contrabando continuará do 
mesmo modo. Está S. Ex. enganado. O contrabando 
não se póde fazer com menos de 10% de valor sobre a 
fazenda, sem contar o risco, não só da mercadoria 
como da vida daquelles que nisso se empregam. Os 
habitantes da fronteira podem dar testemunho de que a 
defraudação do fisco tem ido sempre a menos, e não 
tardará a desapparecer de todo. 

Recordou o nobre senador que fôra autorizado a 
effectuar a reforma da tarifa especial, mas que não quiz 
fazel-a, e que, si a levasse á effeito, em todo caso 
nunca a faria com tantos artigos. Não ignorava o orador 
que S. Ex. tivesse a autorização de que fallou. 

A autorização foi consignada em uma emenda, a  
qual muito custou ao orador fazer aceitar pelo nobre 
senador pela Bahia, então ministro da fazenda. S.Ex. 
aceitou-a, só por complacencia; mas tambem o orador, 
pedindo-a, só teve as vistas no futuro; a sua intenção 
foi esperar para realizarem a idéa quando fossem 
poder. Poderia ser então uma prevenção mal cabida, 
mas os factos e o futuro vieram justifical-a. E o orador, 
que tivera a honra de propôr a emenda, teve a 
felicidade de ser o instrumento das aspirações da sua 
provincia, que há 30 annos reclamava uma tarifa 
especial. 

Affirmando que a provincia tem a consciencia 
dos seus direitos, e ha de saber fazel-os respeitar, 
lembra apenas que o ligame dos povos é o interesse, e 
que, portanto, no dia em que as provincias se 
convençam nada terem a esperar da 
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nação, será impossivel que nella permaneçam por 
muito tempo. Felizmente a injustiça não perdura, 
porque ainda não fundou o seu imperio eterno. 

Parece ao orador que este ponto se acha 
discutido, mas há para elle outro mais grave: é o que se 
refere à legalidade com que foi alfandegada a mesa de 
rendas de Pelotas. Está convencido que procedeu 
dentro da orbita da lei. Si alguem commetteu 
illegalidade, foi o nobre senador pela Bahia, ex-ministro 
da fazenda, quando, sem o poder fazer, reformou o 
regulamento das alfandegas. 

Para demonstrar estas proposições entra o 
orador em um largo desenvolvimento da materia, 
analysando as varias disposições das leis e 
regulamentos que lhe dizem respeito, e sustentando a 
improcedencia das censuras do nobre senador pela 
Bahia. 

Quando a alfandegou aquella mesa de rendas 
teve por fim facilitar a exportação daquella cidade, e 
levar mais facilmente os productos importados ao 
consumidor, principio que estava em harmonia com a 
decretação da tarifa especial. 

Depois de mostrar os motivos de rivalidade entre 
as cidades do Rio Grande e Pelotas, explica como não 
é facil o contrabando entre as duas cidades. Diz 
finalmente que a tarifa produziu bons resultados, 
devendo o nobre senador pela Bahia arrepender-se de 
a não ter decretado. 

Quanto a ter alfandegado a mesa de rendas de 
Pelotas, não só procedeu na orbita das suas 
attribuições, mas tambem suppoz fazer um beneficio ao 
commercio da sua provincia, e, portanto, ao thesouro. 

Recordando que o nobre senador pela Bahia, 
referindo-se á estrada de ferro do Rio Grande do Sul, 
dissera que a despeza com ella feita era maior do que a 
que se fazia com a da Bahia e Pernambuco juntas, 
pede ao nobre presidente do conselho que não regatêe 
o dinheiro para ella, porque é um dever, já porque 
passou um credito no corpo legislativo, já porque foi 
feito um emprestimo, e acha-se compromettida a honra 
do Estado. 

Insistiu o nobre senador na possibilidade da 
pequena renda da estrada. Mas o Estado não tem que 
attender só á renda, mas aos serviços que d’ahi póde 
receber. Ora, essa estrada ha de prestar serviços 
immensos. Os nossos vizinhos estão na fronteira, e 
quando o Brazil acordar do seu lethargo ha de succeder 
como na guerra do Paraguay. 

Aqui o orador recorda com enthusiasmo, para 
gloria da sua terra, que então a cavallaria do Rio 
Grande destruiu navios e tomou fortalezas de assalto. 

Não se regatêe, portanto, aquillo a que a 
provincia tem direito, senão por ella, ao menos pelos 
serviços que recebe o Imperio. 

Passando a occupar-se de outros assumptos 
que dizem respeito á receita, trata em primeiro logar do 
imposto de renda. Entende que, desde que elle não é 
pago com igualdade e com justiça, não deve ser 
diminuido, deve ser supprimido. Ao passo que se tributa 
o salario dos empregados, o soldo dos soldados, e até 
a etapa, os 

ricos, os millionarios não pagam cousa alguma da 
renda de que vivem. 

Refere-se principalmente a este ponto, porque 
ouviu dizer ao ex-ministro da fazenda, seu successor, 
que o imposto sobre a renda das apolices era o imposto 
do calote, phrase que foi depois reproduzida no 
parlamento portuguez. 

Mas porque se não ha de tributar a renda das 
apolices? Que lei o impede? Deixa a apolice de ser 
renda, de ser fortuna? Que differença ha entre o salario 
do empregado publico e a renda do capitalista? Si ha 
differença é em favor do salario. 

Em apoio de sua doutrina refere-se ao incometax 
da Inglaterra, expondo como naquelle paiz é tributada a 
renda do capital de modo a não impedir a vida das 
industrias. E' assim que o imposto é só lançado sobre 
dous terços da renda. Mas a apolice que, não depende, 
nem da actividade, nem da industria do possuidor, deve 
pagar o imposto integralmente. 

O orador entra em seguida no desenvolvimento 
desses principios, mostrando ser uma crueldade o 
tributar-se o salario de quem percebe pelo seu trabalho 
1:200$, quando os que possuem 100, 200 e até 2.000 
apolices, não podem pagar 5% da renda desse capital. 

Quando o ministro da fazenda, o orador imaginou 
esse imposto com o fim de o applicar á amortização da 
dívida fundada, de que nunca se tratou no paiz e que o 
vai abysmando. 

Esse imposto daria força moral e autoridade ao 
governo, e credito aos titulos publicos, que excedem já 
a 300.000:000$, somma que nunca se amortizou. 

Expõe em seguida os meios por que podia fazer-
se a conversão, visto o regimen do papel-moeda em 
que vivemos. 

Além do imposto sobre a renda, pensava em lhe 
applicar o producto da venda dos bens das ordens 
religiosas. 

Desde Talleirand, que ninguem duvida que os 
conventos são entidades moraes, que só têm existencia 
diante da lei; corporações de mão morta que tiveram 
um fim nobre, mas que hoje não têm razão de 
existencia, e são até incompativeis com a Constituição 
do Imperio. Quando todo cidadão tem obrigação de ser 
soldado, o frade é morto para a nação, onde a lei é 
igual para todos. Com esses recursos e com o fundo de 
amortização a divida estaria extincta no prazo de trinta 
annos. 

Diz-se que, lançado o imposto sobre as apolices, 
os capitaes affluiriam menos. Mas isso seria mais 
proveitoso ao commercio, á lavoura e ás industrias, e 
os ministros seriam mais zelosos em cumprirem as leis 
de orçamento. 

Referindo-se neste ponto á responsabilidade que 
directamente cabe ao ministro da fazenda, diz que esse 
precisa ser de ferro para se contrapôr não só aos 
adversarios, mas sobretudo aos amigos. Assim o maior 
defeito da ultima administração conservadora foi ter 
como ministro da fazenda um homem da importancia do 
Sr. Visconde do Rio Branco, mas pessoalmente fraco 
contra as pretenções dos seus collegas e 
condescendente para lhes não oppôr resistencia feroz. 
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Faz varias considerações para mostrar como 
seria conveniente que a pasta da fazenda fosse sempre 
confiada ao presidente do conselho. Quando aceitou a 
pasta da fazenda foi com a seguinte condição – não 
mandar fazer pagamento algum que não se contivesse 
nas verbas do orçamento. Teve, porém, depois de 
transigir porque muitas verbas estavam quasi 
esgotadas no fim do primeiro semestre, e a não se 
continuarem as despezas seria preciso para a vida da 
nação, fechar os arsenaes e parar muitos serviços. 
Teve, portanto, de sujeitar-se a violar a lei para pedir 
depois ao parlamento um bill de indemnidade. 

Por esses motivos disse então que os 
orçamentos eram ficticios; foi por isso accusado com 
aspereza pelo nobre senador pela Bahia, mas é 
occasião de se defender, sentindo que S. Ex. se tenha 
retirado. Trata-se da receita, e por isso lhe parece 
poder tratar do assumpto. 

Quando disse que os balanços eram 
fraudulentos, não atirou injuria a ninguem. Não disse 
que eram criminosos, ou que se tinham locupletado 
com os dinheiros publicos aquelles que, talvez contra a 
vontade, se acharam complices ou autores da fraude. 
Quer agora provar ao senado mathematicamente que 
só disse a verdade, affirmando que se fazem despezas 
irregulares, escrevendo-se sob titulos differentes para 
escaparem ao exame do parlamento; e o contribuinte 
que paga não sabe nem como se despendeu. 

Não trata dos interesses de um partido, mas da 
administração do paiz. Assim pois, entende que é 
preciso regular o processo da contabilidade. 

Para justificar as suas proposições, o orador 
passa a ler e a commentar uma serie de documentos 
relativos a varios ministerios e aos orçamentos de 1870, 
1871, 1872 e 1873, combatendo energicamente esse 
modo de proceder, tanto do governo, como do 
thesouro, não havendo assim realidade no systema 
representativo, e sendo completamente um mitho a 
fiscalisação das camaras. 

Discorda o orador da opinião do nobre 
presidente do conselho considerando legal a compra de 
generos para pagamento dos juros da divida publica na 
Europa. Não aprecia as circumstancias especiaes em 
que se achou o ex-ministro da fazenda, mas acha illegal 
a operação da compra do café. Entende que o governo 
só póde remetter cambiaes, que é o meio mais facil de 
passar o dinheiro de uma para outra praça. E' esse um 
meio reconhecido no orçamento na verba – Differença 
de cambio. – Comprar generos é operação mercantil, e 
um ministro não póde commerciar. O orador, entrando 
no desenvolvimento da materia, mostra os riscos a que 
está sujeita tal operação e as despezas que occasiona, 
achando-a em todo caso uma especulação 
perigosissima. 

Não póde o orador deixar a tribuna sem dar della 
os parabens ao seu comprovinciano o Sr. Luiz A. 
Ferreira de Almeida a quem nomeou thesoureiro das 
loterias, por não achar ninguem que quizesse tal cargo. 

A commissão que então condemnou a 
porcentagem de 1 1/2%, que foi conservada pelo seu 
sucessor, reconhece hoje a justiça daquelle acto. Ora, 
como o orador foi então taxado de compadre do seu 
patricio, deve concluir que elle se tornou compadre da 
camara dos deputados, do governo, e da commissão de 
orçamento, dando-lhes os parabens por esse 
parentesco espiritual. 

Faz a proposito algumas considerações sobre 
loterias, entendendo que o governo e a policia devem 
tomar providencias para evitar as que se vendem 
criminosamente na côrte. Tambem entende que ellas 
não podem ser autorizadas pelas assembléas 
provinciaes, pois só ao parlamento compete dispensar 
na lei geral. 

O orador é contrario às loterias, e era seu 
proposito, si continuasse no governo, logo que 
estivessem extrahidas as que estavam concedidas, o 
que succederia em dous annos, abolil-as 
completamente. Ellas são uma immoralidade; é o jogo 
autorizado pela administração do paiz, e só se valem 
desse recurso paizes em más circumstancias, como a 
Hespanha e o Brazil. 

Referindo-se ainda aos erros de administração, 
observa que na navegação do sul ha duas companhias 
subvencionadas para fazerem concurrencia uma à 
outra, ao mesmo tempo que se aggravam as 
passagens com o imposto do transporte. Tudo isso 
prova a incoherencia, a desordem e a desorganização 
no systema de impostos. 

O nobre ministro da fazenda prestará um bom 
serviço á sua patria e dará muita gloria á sua 
administração, si, estudando a materia, puder 
harmonizar os impostos geraes, principalmente em 
relação aos provinciaes. 

Concluindo, diz que tem defendido alguns de 
seus actos que foram censurados no senado, 
guardando outros para outra occasião. Os que 
chegaram a dizer que o orador quando sahiu do 
ministerio se retirou delle, não pelos principios que 
francamente externára, mas pelo receio de comparecer 
no senado, devem ficar certos de que, ministro ou não 
ministro, ahi está prompto a responder aos nobres 
senadores que o censuraram. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 4 a 

mesma já designada, a saber: 
Continuação da 2ª discussão da proposta relativa 

à receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 
1882. 

E si houver tempo: 
Continuação da 2ª discussão da proposição 

relativa ás sociedades anonymas. 
Accrescendo:  
3ª discussão da proposição da camara dos 

deputados n. 65 do corrente anno, autorizando o 
governo a conceder jubilação ao chantre Francisco 
José dos Reis, professor do seminario episcopal do 
Maranhão. 

Levantou-se a sessão ás 4 1/4 horas da tarde. 
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100ª SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1880
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 

Summario. – Parecer da commissão de emprezas 
privilegiadas sobre a construcção de casas denominadas 
Evoneas. – Redacção das emendas do senado á proposta 
do poder executivo fixando as despezas do ministerio da 
fazenda no exercicio de 1881 – 1882. – Negocios da 
Bahia. Discurso e requerimento do Sr. Junqueira. Discurso 
do Sr. Dantas (ministro da justiça). Adiamento do 
requerimento. – Ordem do dia. – Orçamento geral da 
receita. Discursos dos Srs. Barão de Cotegipe e Silveira 
Martins. 
 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 23 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Cruz Machado, Barão de 
Mamanguape, Godoy, Leão Velloso, Paes de Mendonça, 
Visconde de Abaeté, Junqueira, Cunha e Figueiredo, 
Ribeiro da Luz, Correia, João Alfredo, Visconde de 
Muritiba, Barros Barreto, Leitão da Cunha, Lafayette, 
Paranaguá, Antão, Diogo Velho, Jaguaribe, Affonso Celso, 
Barão de Pirapama e Barão da Laguna. 

Deixaram de comparecer, com causa partici-pada, 
os Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, Barão de Maroim, 
Barão de Souza Queiroz, Christiano Ottoni, Conde de 
Baependy, F. Octaviano, Silveira Lobo, Sinimbú, José 
Bonifacio, Visconde de Nictheroy e Visconde do Rio 
Branco. 

O Sr. 2º Secretario, servindo de 1º, deu conta de 
um officio do presidente da provincia das Alagôas, de 18 
do mez findo, remettendo um exemplar da collecção das 
leis daquella provincia, promulgadas no corrente anno, e 
dos actos do mesmo presidente expedidos no dito anno. – 
A' commissão de assembléas provinciaes. 

O Sr. 2º Secretario leu os autographos dos decretos 
da assembléa geral que abrem creditos extraordinarios e 
supplementares aos ministerios do imperio e da 
agricultura. 

O mesmo Sr. Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 

«O senado deliberou que a proposição n. 177 de 
1879, remettida pela camara dos deputados, sobre a 
construcção de casas destinadas ás classes pobres, 
conforme pretende Americo de Castro, fosse de novo 
sujeita á commissão de emprezas privilegiadas e obras 
publicas para interpor parecer, depois de ouvir o actual 
ministerio, e tendo em consideração as idéas enunciadas 
na discussão encetada. 

Em virtude desta deliberação o ministerio da 
fazenda informou que a empreza é de utilidade e merece a 
isenção do imposto predial por 20 annos, podendo o 
governo acautelar a efficacia de qualquer favor quando 
tiver de approvar os planos das chamadas – Evoneas –, 
visto não haver ainda empreza organizada com estatutos 
por onde se ajuize das condições de modicidade de preço, 
salubridade e conforto que se devem garantir à população 
nobre. 

Pelo que toca aos cortiços que têm de ser 
demolidos, diz o ministerio da fazenda que o thesouro 
perderá o imposto respectivo, na impor- 

tancia annual de 29:753$800; mas este prejuizo será 
compensado pelas vantagens da empreza, entre as quaes 
avultam o aformoseamento e o melhoramento de seu 
estado sanitario. 

Pondera por ultimo o mesmo ministerio a 
conveniencia de se declarar a época de que deve ser 
contado o prazo da isenção do imposto, de comminar-se, 
ou autorizar-se o governo a comminar penas contra a 
infracção das obrigações que a empreza contrahir, etc. 

As principaes idéas enunciadas na discussão 
encetada no dia 2 de Junho ultimo sobre a proposição com 
as emendas da commissão do senado foram as seguintes: 

Marcar-se prazo para execução do contrato que fôr 
celebrado, de modo que, si a empreza não realizar o seu 
fim, o governo providencie a respeito como entender 
conveniente: 

Ampliar-se a concessão dos favores a qualquer 
outra empreza de natureza identica, autorizando-se as 
construcções em qualquer parte que as necessidades da 
população exigirem; 

Não estabelecer-se que as construcções sejam nos 
arrabaldes da cidade, como propoz a commissão, por 
importar onus aos operarios que trabalharem no centro 
daquella, etc. 

Ultimamente o pretendente Americo de Castro 
dirigiu uma petição ao senado reclamando contra a 
emenda da commissão ao n. 3 do art. 1º e paragrapho 
unico da proposição, relativos à desapropriação dos 
cortiços que tiverem de ser demolidos por indicação do 
governo. Allega o supplicante que, devendo-se regular o 
preço da desapropriação pelo valor locativo de taes 
cortiços, nos termos do art. 13, regra 2ª do decreto n. 1164 
de 17 de Outubro de 1855, os constantes da relação a que 
se refere a emenda virão a custar, pelo que consta dos 
livros de lançamento do thesouro, a somma de 
5.995:638$000, visto que um cortiço que custou 
20:000$000, mas rende 10:000$000 annuaes, como por 
exemplo o da rua do Visconde do Rio Branco n. 47, 
importará em 220:000$000, circumstancia que, reunida a 
outras difficuldades praticas, torna impossivel a acquisição 
de capitaes para a empreza projectada. 

A commissão, satisfazendo o voto do senado, 
examinou de novo o assumpto, como passa a expôr. 

A pretenção de Americo de Castro refere-se a um 
objecto de utilidade publica, reconhecida pelos poderes do 
Estado, como demonstram o decreto legislativo n. 2686 de 
30 de Outubro de 1875, a proposição da camara dos 
deputados, as informações do governo, etc. A questão 
versa quanto á natureza e extensão dos favores 
necessarios á realização dessa pretenção. 

O decreto n. 2686 de 1875, supracitado, esta-
belece os seguintes principios: 

1º Pluralidade de concessões; 
2º Construcções nos suburbios; 
3º Isenção da decima urbana por 10 annos; 
4º Reversão das construcções ao dominio nacional 

ou municipal no fim de 60 annos. 
A proposição da outra camara restringe a 

concessão a um emprezario; não faz limitação quanto a 
localidades; eleva o prazo da isenção da decima a 30 
annos; supprime a reversão das 
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construcções: além disto confere dispensa dos direitos de 
transferencia de propriedade, direito de desapropriação, 
conforme a lei n. 816 de 10 de Julho de 1875, e terrenos 
do Estado gratuitamente. Impõe comtudo o pagamento das 
despezas de desapropriação dos cortiços que tiverem de 
ser demolidos. 

A commissão de emprezas privilegiadas no parecer 
que formulou o anno passado propoz a adopção da 
proposição com as seguintes limitações: quanto a 
localidades (construcções nos arrabaldes); quanto á 
isenção do imposto predial (não comprehendido o 
addicional para os esgotos da cidade e só para os predios 
que a empreza construisse e ficasse possuindo); e quanto 
ao direito de desapropriação (só para os cortiços que 
tivessem de ser demolidos). 

A commissão actual, de que fazem ainda parte 
dous signatarios desse parecer, considerando a questão 
sómente em relação à proposição da camara dos 
deputados e sob o ponto de vista de auxiliar-se 
especialmente o iniciador das construcções chamadas – 
Evoneas – na execução do seu projecto, mantem como 
procedentes os fundamentos do mesmo parecer; mas a 
deliberação do senado indica que o assumpto deve ser 
considerado sob um ponto de vista mais geral, como 
realmente é mais consentaneo às faculdades e attribuições 
do poder legislativo, ficando ao executivo a applicação dos 
preceitos legaes aos casos occurrentes, segundo as 
conveniencias do serviço publico; sem faltar a equidade 
devida a quem teve a prioridade da idéa. 

Fornecer ás classes pobres, aos operarios 
desfavorecidos habitações salubres e modestamente 
confortaveis por preço razoavel, é objecto intuitivamente 
digno da solicitude dos poderes publicos, sobretudo 
quando por essa fórma se attende igualmente interesses 
ligados ao saneamento e policia de uma grande cidade. 

De 1853 a esta parte têm-se fundado, em diversas 
cidades da Europa e America do Norte, sociedades com o 
fim de construir para as classes operarias habitações nos 
arrabaldes ou centros industriaes, nas condições das 
projectadas – Evoneas –. 

Taes sociedades têm conseguido resultados muito 
favoraveis, quer pelo lado da salubridade, conforto e 
modicidade dos preços de locação, quer pela barateza da 
alienação das construcções, que parcialmente podem 
fazer aos individuos pertencentes ás classes a que as 
mesmas construcções são destinadas. 

Na Inglaterra as referidas sociedades são reguladas 
por legislação especial, e na America do Norte varios 
Estados têm concedido, além de outras vantagens, 
isenção de penhora judicial para as casas construidas nas 
condições expostas. 

Regatear, pois, favores ás emprezas que se 
incumbam de tão importante melhoramento, seria 
desconhecer a utilidade deste e as circumstancias 
especiaes da capital do Imperio. 

Muito importa, sim, conferir esses favores com o 
indispensavel criterio e garantias de proficuo resultado, 
procurando o governo applicar o systema e mecanismo já 
experimentados em outros paizes e cercando as 
concessões 

que tiver de fazer das seguranças necessarias ao bom 
exito dellas. 

Nas condições em que se acha entre nós o espirito 
de associação, infelizmente abatido pelo insuccesso de 
varias emprezas, e quando escasseam os capitaes, 
sobretudo para commettimentos de resultados, ou incertos 
ou remotos, parece de boa politica animar a iniciativa de 
melhoramentos como esse das – Evoneas –, cujas 
vantagens são, para assim dizer, palpaveis. 

Segundo diz uma informação do proprio thesouro 
nacional, não é o interesse fiscal que deve sempre 
preponderar; é preciso muitas vezes attender a outros 
interesses sociaes que podem ser e são de maior valia. 

Assim é que o interesse da saude publica, da vida 
da população, é incomparavelmente superior a alguns 
contos de réis que possam entrar para os cofres do 
thesouro pelo imposto predial. 

Sob a inspiração das idéas expostas formulou a 
commissão de emprezas privilegiadas o projecto 
substitutivo que offerece á consideração e correcção do 
senado. 

No substitutivo consignam-se os seguintes 
principios: 

Pluralidade das emprezas concessionarias sem 
faltar-se á equidade que merece o iniciador das – Evoneas 
–; 

Competencia da administração para marcar as 
localidades onde devam ser feitas as construcções, á vista 
dos planos respectivos e necessidades da população; e 
bem assim para tudo o que é propriamente regulamentar, 
e deve ser objecto de ajuste entre a mesma administração 
e as emprezas nos contratos que forem celebrados, 
conforme as regras geraes do projecto; 

Isenção até 20 annos do imposto predial, não 
comprehendido o addicional para o serviço dos esgotos e 
restringido ás construcções das emprezas emquanto 
estiverem sob seu dominio; 

Dispensa do imposto de transmissão por igual 
prazo, mas sómente para as acquisições necessarias ás 
construcções conforme as plantas que o governo approvar;

Concessão gratuita do dominio util dos terrenos 
desoccupados do Estado, comprehendidos nessas 
plantas, tambem por 20 annos; 

Direito de desapropriação sómente quanto a 
terrenos particulares onde não haja edificações sujeitas ao 
imposto predial ou delle isentos por lei; 

Obrigação das emprezas pagarem as despezas 
com a demolição dos cortiços condemnados, sendo os 
donos destes indemnizados sómente do justo valor das 
obras por arbitramento segundo o direito commum; 

Desta fórma attende-se á reclamação de Americo 
de Castro sem offensa ao direito de propriedade, porque 
respeita-se o dominio e posse dos terrenos em que 
estiverem os cortiços, e as obras respectivas já interdictas 
de funccionar, por serem contrarias ás leis municipaes e 
ordens da autoridade competente, serão pagas pelo que 
realmente valerem e não pelo valor locativo que já não 
existe. 

A commissão não adopta o principio da reversão, 
attenta a natureza das construcções, para as quaes não se 
confere privilegio e apenas van- 
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tagens sufficientemente compensadas pelos beneficios 
que resultarão da sua realização. 
 

Substitutivo 
 

Art. 1º O governo fica autorizado para conceder ás 
emprezas que se organizarem com o fim de construirem 
edificios destinados á habitação de operarios e classes 
pobres, na cidade do Rio de Janeiro e seus arrabaldes, 
segundo os planos mais convenientes approvados pelo 
mesmo governo, os seguintes favores: 

1º Isenção, até 20 annos, do imposto predial, 
excluida a taxa addicional do § 3º parte 1ª do art. 11 da lei 
n. 719 de 28 de Setembro de 1853, destinada ao serviço 
da limpeza das casas e esgoto da cidade, conforme o 
decreto n. 1.929 de 29 de Abril de 1857, e cessando a 
isenção si os edificios forem alienados pelas emprezas, 
salvo no caso de cessão e transferencia de concessões. 

2º Dispensa, pelo mesmo prazo, do imposto de 
transmissão de propriedade quanto á acquisição dos 
immoveis necessarios ás construcções, segundo os planos 
approvados. 

3º Direito de desapropriação, conforme a lei n. 816 
de 10 de Julho de 1855, relativamente aos terrenos 
particulares comprehendidos nos ditos planos, comtanto 
que nos mesmos terrenos não haja edificios sujeitos ao 
pagamento do imposto predial, ou isento deste por lei. 

4º Concessão gratuita, até 20 annos, do dominio util 
dos terrenos do Estado comprehendidos nos planos, e 
findo este prazo preferencia para o aforamento pelo preço 
e nas condições ordinarias, conforme a legislação em 
vigor. 

§ 1º As emprezas serão obrigadas ao pagamento 
das despezas com a demolição dos cortiços condemnados 
pela autoridade competente, sendo os donos destes 
indemnizados sómente das obras respectivas, segundo 
arbitramento na fórma do direito commum. 

§ 2º Nos contratos que o governo celebrar para as 
concessões facultadas, e nos regulamentos que expedir 
para execução desta lei, estabelecerá o seguinte: 

1º Prazo certo para organização das emprezas, 
apresentação dos respectivos estatutos, planos e plantas 
das construcções, começo e conclusão destas e duração 
dos favores; 

2º Especificação dos casos de suspensão e perda 
dos mesmos favores, caducidade ou rescisão das 
concessões, e applicação de multas até á quantia de 
5:000$000. 

Condições concernentes á salubridade, conforto e 
modicidade de preços do aluguel das habitações, e a 
policia e regimen interno dos edificios, mediante accôrdo 
com a municipalidade, e applicação da pena de prisão até 
8 dias, e multas até a quantia já declarada. 

§ 3º Em igualdade de circumstancias o governo 
preferirá as propostas do bacharel Americo de Castro para, 
por si ou pelas emprezas que organizar, levar a effeito as 
construcções de que trata esta lei. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 2 de Outubro de 1880. – 
Diogo Velho. – Barão de Maroim.» 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em con-
sideração com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

Tendo comparecido mais os Srs. Dantas, Visconde 
de Bom Retiro, Vieira da Silva, Visconde de Pelotas, 
Silveira da Motta, Dias de Carvalho e Luiz Carlos, o Sr. 
Presidente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não ha-
vendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Fausto de Aguiar, Mendes de Almeida, Saraiva, Barão de 
Cotegipe, Uchôa Cavalcanti, Silveira Martins, Fernandes 
da Cunha, Teixeira Junior, Diniz e Carrão. 

Foi lida, apoiada, posta em discussão e approvada 
a seguinte: 
 

REDACÇÃO 
 

EMENDAS DO SENADO Á PROPOSTA DO 
PODER EXECUTIVO, EMENDADA PELA CAMARA DOS 
DEPUTADOS, FIXANDO AS DESPEZAS DO MINISTERIO 
DOS NEGOCIOS DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE 
1881 – 1882. 
 

«Ao n. 4 da proposição (Caixa de amortização) – 
Em vez de 215:300$ – diga-se 185:300$000. 

Ao n. 8 (Juizo dos feitos da fazenda) – Substitua-se 
a emenda da camara dos deputados por esta: «Sendo 
desde já 1:600$ para pagamento de quatro solicitadores 
(creados pelo decreto de 10 de Agosto de 1878) e 
augmentando-se até áquella quantia a verba respectiva do 
orçamento vigente.» 

Ao n. 19 (Obras) – Supprimam-se na emenda da 
camara dos deputados as palavras – Abatendo-se 
40:000$, etc. – até ao fim. 

Ao n. 23 (Reposições e restituições) – Acres-
centem-se as seguintes palavras: «Incluindo-se a quantia 
que em 1878 mandou o ministerio da agricultura entregar 
aos proprietarios do engenho central do Bom Jardim, na 
provincia da Bahia.» 

Depois do paragrapho unico do art. 8º acrescentem-
se á proposição as seguintes disposições, que serão 
numeradas, afinal, como artigos additivos: 

«1ª São approvados os transportes de sobras de 
umas para outras rubricas de 1877 – 1878 e de 1878 – 
1879, autorizadas pelos decretos, a que se refere a tabella 
A, na importancia total de 722:788$012.» 

«Paragrapho unico. E' aberto ao governo um credito 
supplementar da quantia de... 28:024$918, pertencente ao 
exercicio de 1878 – 1879, conforme a tabella B.» 

«2ª No exercicio da presente lei, poderá o governo 
abrir creditos supplementares para as verbas indicadas na 
tabella C.» 

«3ª O governo poderá despender, no exercicio da 
presente lei, por conta dos creditos especiaes, além da 
importancia de 12.271:213$667, fixada na tabella D, a que 
se tornar precisa para o pagamento da garantia de juros e 
amortização das letras hypothecarias dos bancos de 
credito real, nos termos da resolução legislativa n. 2687, 
de 6 de Novembro de 1875.» 

«4ª A tabella dos creditos especiaes, na
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parte relativa á garantia ou fiança de juros ás estradas de 
ferro e aos engenhos centraes, virá, nas propostas de 
orçamento, acompanhada de uma demonstração da 
respectiva despeza.» 

5ª Fica o governo autorizado: 
«1º A despender a quantia de 800:000$ que desde 

já será applicada ao pagamento da subvenção devida á 
Amason Steam Navigation Company, Limited, pelo serviço 
effectuado durante os exercicios de 1877 – 1878 e 1878 – 
1879, a que se referem o decreto n. 6726 A, de 29 de 
Dezembro de 1877 e resolução legislativa n. 2949, de 21 
de Junho de 1880, fazendo para esse fim as necessarias 
operações de credito.» 

«2º A contratar a construcção de um edificio 
apropriado para nelle funccionar a faculdade de medicina 
desta côrte, abrindo, si fôr necessario, credito 
supplementar (na verba – Obras – do ministerio do 
imperio) até á quantia de 400:000$, sendo 200:000$ no 
exercicio de 1880 – 1881, e outro tanto no de 1881 – 
1882.» 

«3º A mandar construir, desde já, o ramal da 
estrada de ferro de Canòa a Baturité, na provincia do 
Ceará, não excedendo a despeza de 300:000$, e podendo 
para isso fazer as operações de credito necessarias.» 

«4º Applicar os saldos da receita ao resgate de 
papel-moeda. – F. Octaviano. – Bom Retiro. – Fausto de 
Aguiar.» 
 

NEGOCIOS DA BAHIA 
 

O SR. JUNQUEIRA: – Sr. presidente, ha dias me 
referi ao modo irregular por que tinha sido feita na cidade 
da Cachoeira, provincia da Bahia, a apuração dos votos 
para a eleição municipal. Tendo obtido esclarecimentos 
mais precisos acerca deste facto, vou formular um outro 
requerimento para que o ministerio do imperio envie a esta 
casa cópias do telegramma e do officio dirigidos pelo 
presidente daquella provincia ao vereador que dirigia 
regularmente os trabalhos da camara municipal, para que 
se conheça melhor quão irregular foi o procedimento tido 
pela minoria dos vereadores, e que deu em resultado 
haver duas apurações, e, por consequencia, duplicata de 
camara municipal naquella importante cidade. 

Tenho tambem em vista, Sr. presidente, que se 
conheça como a doutrina do telegramma está em 
opposição flagrante com a doutrina do officio; de modo 
que, tendo o illustre presidente da provincia dado razão ao 
vereador major João da Matta Pinto, que presidia á sessão 
regularmente, depois, no officio que influencias daquella 
localidade poderam obter de S. Ex., se desfez aquillo que 
estava determinado. 

O nobre ministro do imperio enviou a esta augusta 
camara um aviso, em resposta ao meu primeiro 
requerimento. Nelle diz S. Ex. que requisitára do 
presidente da provincia da Bahia os esclarecimentos que 
fossem necessarios. 

Mas eu, para que os esclarecimentos sejam mais 
completos, vou formular um requerimento, em que peço 
justamente cópias do telegramma e do officio. 

Daquella provincia recebi uma exposição muito 
circumstanciada a respeito deste facto anomalo. Esta 
exposição é a seguinte:

«Os liberaes da Cachoeira não contentes com o 
terem feito a eleição municipal a bico de penna, usaram de 
violencia na apuração geral da mesma, por lhes constar 
que a freguezia do Outeiro Redondo, conservadora, tinha 
votado nos supplentes liberaes para o fim de fazel-os 
vereadores e tornar os vereadores supplentes. 

Este boato partiu mesmo dos arraiaes liberaes e foi 
se avolumando até dar logar ás occurrencias que se passa 
a expor: 

O major João da Matta Pinto, presidente da camara, 
30 dias depois da eleição dirigiu um officio ao presidente 
da provincia consultando-o a respeito dos seguintes 
pontos: 1º si devia marcar dia para a apuração geral, 
apezar de não estarem recolhidas ao archivo todas as 
authenticas; 2º si devia, em vista do aviso do ministerio do 
imperio de 27 de Julho proximo passado, convidar para 
procederem à apuração os vereadores e supplentes que 
não tinham sido votados. 

O presidente da provincia respondeu ao 1º que 
marcasse com brevidade dia para a apuração geral, 
devendo se apurar as authenticas recolhidas e as que 
fossem apresentadas antes de terminados os trabalhos; e 
ao 2º que o citado aviso tinha sido revogado pelo de 30 do 
mesmo mez. 

De conformidade com essa resposta marcou-se o 
dia 31 de Agosto para a apuração, e foram convidados por 
officio os vereadores: João Mendes de Queiroz Junior, 
José Maria Barauna, José Mathias da Silva Guimarães, Dr. 
Francisco Maria de Almeida, Dr. Honorato Antonio de 
Lacerda Paim, Manoel Baptista Leone, Antonio José 
Balieiro e o supplente José Almachio Ribeiro Guimarães 
no impedimento do vereador José Ribeiro Pedreira. 

No dia marcado (31) achando-se presentes na sala 
da camara quatro vereadores liberaes apenas – Dr. 
Francisco Maria de Almeida, Dr. Honorato Antonio de 
Lacerda Paim, Manoel Baptista Leone e Antonio José 
Balieiro, constituiram a camara, contra o disposto no art. 
27 da lei de 1 de Outubro de 1828, assumindo o primeiro a 
presidencia, o qual mandou convidar o supplente Porphirio 
Pereira Fraga, que estava presente, prestou juramento e 
tomou assento. 

Em seguida, antes de começarem-se os trabalhos, 
compareceram o presidente effectivo o Sr. major Matta 
Pinto e os mais vereadores conservadores João Mendes 
de Queiroz Junior, José Maria Barauna, José Mathias da 
Silva Guimarães e o supplente convidado Jesé Almachio 
Ribeiro Guimarães, sendo que os dous primeiros são mais 
votados que o Dr. Francisco Maria de Almeida. 

Este recusou-se a ceder a cadeira ao presidente, e 
os vereadores liberaes que estavam assentados 
oppuzeram-se a que os recem-chegados occupassem as 
suas cadeiras. 

O presidente e os vereadores conservadores, não 
querendo motivar algum conflicto, que só a muita 
prudencia poderia evitar, visto como dentro da sala havia 
capangas liberaes armados, protestaram contra a 
illegalidade do acto e retiraram-se para outra sala, onde 
resolveu-se que o presidente da camara consultasse por 
telegramma ao da provincia a respeito das occurrencias, 
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o que se fez, obtendo-se em resposta por telegramma, 
recebido ás 4 1/2 horas da tarde, quando a camara 
illegal havia terminado os trabalhos, o seguinte: – que 
competia ao vereador mais votado que se achava 
presidindo á camara no impedimento do presidente 
ceder-lhe o logar, logo que elle se apresentasse, quer 
tivesse começado os trabalhos, quer não. 

Retirando-se os vereadores conservadores para 
outra sala e tendo-se impossibilitado o secretario de 
continuar a exercer as suas funcções temporariamente, 
o vereador Antonio José Balieiro, membro da camara 
illegal, declarou que serviria interinamente, apossou-se 
do livro especial da apuração geral da eleição e tomou 
violentamente das mãos do porteiro Ignacio José de 
Freitas a chave da secretaria. 

A camara liberal, illegalmente constituida, fez a 
apuração por cópias que arranjára e não pelas 
authenticas, que estavam em poder do presidente 
effectivo, excluindo da apuração a eleição do Outeiro 
Redondo, cujos votos (1.500) podem influir no resultado 
final da eleição, visto como os votos das outras 
freguezias foram de tal modo divididos, que o mais 
votado dos vereadores teve 3.484 votos e o menos 
votado dos supplentes 1.914 votos (isto é, entre os 
liberaes). 

O presidente da camara, recebido o telegramma 
do da provincia, marcou o dia 6 de Setembro para ter 
logar a apuração geral, preenchidas as formalidades 
legaes e por officio communicou ao presidente as 
occurrencias e a resolução tomada. 

No dia 6 reuniu-se a camara e pelo vereador 
Antonio José Balieiro foi entregue ao major Matta Pinto 
um officio com data de 2 dirigido ao Dr. Francisco Maria 
de Almeida e mais vereadores, respondendo á consulta 
nestes termos: 

«Em resposta declaro a Vm. que já se tendo 
apurado a eleição e cumprindo á camara, de 
conformidade com o disposto no art. 138 in fine, 
remetter cópia authentica ao Dr. juiz de direito da  
comarca, que é competente para conhecer da nullidade 
ou validade da eleição, parece que não póde ter logar 
nova reunião da camara para aquelle fim, devendo os 
interessados usar dos recursos que a lei lhes faculta, 
caso não se conformem com a alludida apuração.» 

Em consequencia foi levantada a sessão e o 
partido conservador está tratando dos recursos legaes. 

Para completar-se a exposição do facto cumpre 
acrescentar o seguinte: 

«1º A secretaria da camara e a sala das sessões 
estiveram completamente fechadas até ao dia 6 de 
Setembro, porque o vereador Antonio José Balieiro, 
secretario interino, não quiz entregar a chave ao 
secretario effectivo, que no dia 1º lhe officiára neste 
sentido.» 

«2º Aberta a porta da secretaria no dia 6, 
verificou o secretario que as gavetas da mesa estavam 
arrombadas; que de uma dellas tinha sido tirada a cópia 
authentica da eleição da Cruz de Almas, o que 
communicou immediatamente á camara e requereu 
corpo de delicto, o qual teve logar.» 

«3º Não foi encontrado o livro especial das actas 
da apuração geral, o qual até á presente data, 18 de 
Setembro, ainda não foi recolhido ao archivo; pelo que 
os interessados contra a apuração protestaram, para 
que não corressem os 30 dias da lei senão depois de 
apresentado o livro.» 

«4º As authenticas da eleição da Cachoeira, S. 
Gonçalo, Conceição da Feira e Santo Estevão ainda 
não foram remettidas ao presidente da camara.» 

Eu peço portanto a attenção do governo para 
este facto, porque elle é importante. Trata-se de 
garantir a veracidade da votação naquelle importante 
municipio. O presidente, que tinha com justiça ordenado 
ao vereador supplente, que se tinha intromettido em 
querer presidir ás sessões da camara, que cedesse o 
logar ao vereador. legitimo presidente, que tinha 
caracter como tal, visto que era o 2º vereador, tendo o 
1º fallecido, fez com que tudo isto desapparecesse 
diante de uma outra decisão, em que se dizia que só o 
poder judiciario poderia intervir. 

Aproveito a occasião para chamar a attenção do 
nobre ministro da justiça para umas nuvens negras que 
se vão accumulando de novo no municipio de 
Macahubas. Aquelle municipio, que foi no começo 
desta aurora o theatro de grandes perturbações, 
ultimamente tinha entrado em um caminho de 
pacificação. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. JUNQUEIRA: – O jury unanimemente 
tinha absolvido aquelles cidadãos, que haviam sido 
accusados, e que sendo victimas foram transformados 
em algozes. E tudo parecia entrar agora em plena 
pacificação, porque o juiz municipal daquella localidade, 
o Sr. Souza Lima, liberal, está procedendo com summa 
justiça e moderação. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – 
Apoiado. 

O SR. JUNQUEIRA: – Mas vejo das cartas 
recebidas daquelle sertão e de publicações feitas na 
imprensa da provincia da Bahia, que se procura agora 
perturbar de novo aquellas aguas. O delegado, que é 
um tenente do corpo de policia, estava procedendo  
com justiça; e, entretanto, foi exonerado por causa de 
certas influencias nefastas daquelle termo. O delegado 
de policia merecia a confiança do juiz municipal, Souza 
Lima, liberal distincto. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O SR. JUNQUEIRA: – Agora vão apparecendo 

conflictos em varias localidades daquelle termo, como 
sejam o arraial de Contendas e outros. 

Eu passarei ao nobre ministro da justiça um 
numero da Gazeta da Bahia em que se dá 
especificadamente conta desses conflictos e se diz que 
outros estão imminentes. 

Não leio o artigo para não tomar tempo ao 
senado já nesta terceira prorogação; mas peço ao 
nobre ministro que preste sua attenção e dê as 
providencias em tempo, porque o municipio de 
Macahubas ameaça conflagrar-se de novo. 

Vou mandar o meu requerimento sobre a camara 
municipal. 
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Foi lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro que pelo ministerio do imperio se 

peça ao governo cópia do telegramma e do officio 
dirigidos pelo presidente da provincia da Bahia ao major 
João da Matta Pinto, presidente da camara municipal 
da cidade da Cachoeira, acerca da recente apuração de 
votos para a eleição de vereadores e juizes de paz.» 

«Paço do senado, 4 de Outubro de 1880. – 
Junqueira.» 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – Voto 
pelo requerimento do nobre senador. Mas, julgo dever 
dizer algumas palavras quanto á parte, que se refere 
aos receios de novos e lamentaveis acontecimentos em 
Macahubas. 

O honrado senador foi o primeiro a reconhecer 
que o estado de cousas naquella localidade havia 
entrado em phase animadora e auspiciosa; portando-se 
o juiz municipal, Dr. Souza Lima, de modo a merecer 
até elogios dos amigos do honrado senador; que os 
processados ou pronunciados alli, submettidos a 
julgamento no jury, haviam sido absolvidos; mas que, 
todavia, manifestavam-se receios de novos conflictos, 
porque fôra substituido o commandante do 
destacamento... 

O SR. JUNQUEIRA: – O delegado de policia. 
O SR. DANTAS (ministro da justiça): – ...e 

delegado de policia. 
Pois bem; embora por esta simples substituição 

não me pareça que haja procedencia para taes receios, 
visto que, continuando naquella comarca o mesmo juiz 
municipal, cuja imparcialidade foi reconhecida, e o 
mesmo juiz de direito, Dr.Pedro Carneiro, amigo 
particular do honrado senador, não é natural que 
apenas pela allegada substituição devam receiar-se 
novas scenas como as que infelizmente tiveram logar 
em Março de 1878. Sem embargo, tomarei na maior 
consideração o que acaba de dizer e de informar o 
nobre senador pela minha provincia, e dar-me-hei 
pressa a entender-me com o presidente da Bahia, para 
que, por sua parte, providencie, afim de que os receios 
do honrado senador se dissipem e naquella localidade 
continue a dominar o principio da lei e da justiça, e que 
as perseguições, sob qualquer pretexto que seja, de 
uma vez por todas desappareçam. 

A discussão ficou adiada por ter pedido a palavra 
o Sr. Leão Velloso. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO GERAL DA RECEITA 

 
Continuou em 2ª discussão a proposta relativa á 

receita geral do Imperio para o exercicio de 1881–1882. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sr. presidente, 

o honrado senador pela provincia de S.Pedro do Rio 
Grande do Sul, ao começar ante-hontem o seu 
discurso, taxou minhas opiniões de imprudentes, 
estranhando que, na 

idade avançada a que tenho chegado, não possua 
ainda esse predicado, aliás tão essencial aos homens 
velhos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Algumas 
proposições. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ninguem 
melhor do que S. Ex. póde apreciar que tal predicado 
nem sempre cabe á velhice, porquanto, apezar da 
idade, não avançada, mas já provecta, S. Ex. por certo 
não prima pela prudencia, antes revela genio sempre 
bellicoso, sendo de crêr que assim concluirá seus dias, 
visto que é isso inherente ao seu temperamento. 

Não é, porém, exacto que eu não tenha 
guardado prudencia nas discussões a que se referiu o 
nobre senador. Em que o porque fui imprudente? Por 
ser ou parecer inimigo da provincia do Rio Grande do 
Sul. 

Por ser? 
Não, protesto; seria um sentimento que nenhuma 

explicação poderia ter, a não ser um defeito do caracter 
ou d'alma. 

Parecer? Quaes os factos que podem induzir o 
nobre senador ou qualquer outro... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu referi-me ao 
que dizia a imprensa da provincia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...a persuadir-
se de que abrigo no meu animo o menor sentimento de 
hostilidade ou, direi mesmo, de antipathia á provincia do 
Rio Grande do Sul, á qual sempre dediquei a maior 
amizade, como uma daquellas a que mais deve o 
Imperio? 

Os factos allegados pelo nobre senador provam 
o contrario de suas asserções... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não fiz asserção 
nenhuma. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...ou na sua 
maior parte, o contrario do que quiz S. Ex. demonstrar. 

Primeiro: oppuz-me a que se consignasse maior 
fundo para construcção da estrada de ferro do Rio 
Grande do Sul. Si este facto podesse ser indicativo de 
um sentimento menos amistoso para com a provincia 
do Rio Grande do Sul, o mesmo poderia dizer a 
provincia da Bahia, de onde sou filho, a de 
Pernambuco, onde tive meus ascendentes, a do Rio de 
Janeiro, que de todos merece a maior consideração. 

Para todas essas consignamos quantia menor do 
que a que foi marcada para o Rio Grande do Sul. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – E a de Minas, na 
estrada de ferro D.Pedro II. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Logo, si esse 
facto prova alguma cousa, é que sou parcial para a 
provincia do Rio Grande do Sul. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Peço a palavra. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Outro facto, é 

a minha opposição á creação da alfandega de Pelotas, 
debaixo do nome de mesa alfandegada. Si este facto 
póde ter alguma apparencia de procedencia, eu 
allegaria que, offendendo suppostos interesses da 
cidade de Pelotas, defendo os da cidade do Rio Grande 
do Sul, povoação mais antiga, mais importante, centro 
do comercio do sul da provincia e em que se acham 
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radicados grandes interesses, que viriam assim a ser 
deslocados por um acto governativo. Ainda nisto, si ha 
prova de meus sentimentos, é de que sou parcial a seu 
favor. 

Outro facto, por ultimo lembrado pelo nobre 
senador, é o da tarifa especial. Aqui recordou o nobre 
senador seus esforços, para que se consignasse na lei 
do orçamento uma disposição autorizando o governo a 
alterar a tarifa nas provincias fronteiras; e acrescentou 
que desejou que essa disposição não deixasse de 
vigorar sempre na lei do orçamento. 

Porque, si a situação então dominante não 
levasse a effeito a reforma, queria S. Ex. fazel-a logo 
que elle ou seus amigos tomassem o timão do Estado. 

E' mister que o nobre senador me considere 
mais simples do que sou, para acreditar que deixaria 
uma arma destas nas mãos de meus adversarios, si por 
ventura fosse contrario a qualquer correcção na tarifa 
do Rio Grande do Sul. O que desejei, mas não teve 
execução, foi estudar a materia de modo que, para 
evitar o contrabando no Rio Grande do Sul, não viesse 
causar damno ás finanças do Estado. Si neste ponto, 
pela demora de qualquer resolução, pude offender 
alguns interesses do Rio Grande do Sul, por uma parte 
advogava a causa do fisco. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu tambem. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...e por outra 

mantinha a igualdade de tributo entre os cidadãos 
brazileiros; igualdade que sómente póde ser esquecida 
por circumstancias muito especiaes, que ainda não 
tinham calado no meu espirito. 

Si o nobre senador se recordar, ha de fazer-me a 
justiça de declarar, perante o senado e perante a sua e 
minha provincia do Rio Grande do Sul, que encontrou 
vestigios de que o governo nunca se esqueceu desta 
materia, e que cuidava de estudal-a, deixando na pasta 
muitos e importantes documentos, que podiam 
esclarecer o nobre senador. 

Quando tratou-se da inserção desse artigo na lei 
do orçamento, eu declarei na camara dos Srs. 
deputados que não tinha ainda, mesmo depois de 
passado um anno, esclarecimentos sufficientes para  
realizar a reforma, e pedi aos nobres deputados 
daquella provincia que, por si me esclarecessem, 
prestando-me algumas informações, que pudessem 
coadjuvar o governo. 

Um dos representantes daquella provincia, ou o 
nobre senador ou o seu collega, que está prestes a 
fazer parte desta casa, entregou-me uma 
representação da associação commercial da cidade de 
Pelotas, propondo algumas diminuições á tarifa, em 
certos e determinados generos. Eram estes limitados, e 
não na proporção vasta, que o nobre senador deu á sua 
tarifa; de modo que, comparando o nobre senador a 
representação dos proprios interessados com os artigos 
que diminuiram de direitos na tarifa especial, verá que 
foi muito além dos desejos expressados pela 
associação commercial de Pelotas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Tambem de Porto 
Alegre e Uruguayana. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A razão dessa 
especie de generesidade com que procedeu o nobre 
senador, para com sua provincia, nasce do seu grande 
patriotismo e amor a ella; mas nós, que estamos em 
posição de julgar mais imparcialmente, que não 
estamos dominados do sentimento de amor, que muitas 
vezes é mais poderoso do que o sentimento do odio, 
podemos fazer, sem offensa daquella provincia, nossas 
observações, e convidar o governo para que reveja 
essa tarifa, e a emende no que for a bem do justo e 
conveniente para percepção dos direitos de consumo. 
Lá mais para diante, já que o nobre senador convidou-
me a indicar quaes os outros artigos que nos 
pareceram nesse caso, far-lhe-hei a vontade. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Fará o seu dever. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – De certo. Por 

ora tenho-me limitado a repellir, porque sentia na minha 
consciencia um peso, a especie de accusação de que 
eu poderei ser infenso aos interesses daquella provincia 
do imperio. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Esse 

patriotismo que domina sobremaneira ao nobre 
senador, sentimento aliás louvavel, o induz a acreditar 
que todos os melhoramentos decretados pela 
assembléa geral em favor do Rio Grande do Sul são 
devidos ao seu esforço. Ora, isso é uma injustiça que o 
nobre senador faz áquelles que são de politica 
diversa... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...e sendo 

assim já se vê que em mim, e muito menos no partido 
conservador, não póde dominar o sentimento de 
antipathia ou hostilidade áquella provincia. (Apoiados.) 

A tarifa especial nasceu de uma concessão feita 
pelo partido conservador, e si o nobre senador a 
realizou, foi porque estava autorizado; como tambem a 
estrada de ferro do Rio Grande do Sul foi decretada e 
defendida por uma situação conservadora: o nobre 
senador não foi mais ahi do que um grande 
coadjuvante. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Mas o projecto é 
meu. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ha de 
confessar que si o projecto é seu, a realização é nossa. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Que duvida. 
O SR. PRESIDENTE: – Permitta o nobre 

Senador que interrompa o seu discurso, afim de 
convidar a commissão que tem de dirigir-se ao paço, a 
seguir para alli. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (continuando): – 
Teve o nobre senador razão, e eu esperava que o 
fizesse, acudindo a algumas censuras, si tal nome se 
póde dar ás observações feitas por mim, acerca da 
creação da mesa alfandegada de rendas de pelotas, e 
da tarifa especial. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Nestas 

questões nós estamos em um campo de interesses 
publico... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Que duvida... 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...nada ha, 

pois, que possa ser pessoal ao nobre senador, a quem 
eu pelo contrario desejo fazer as honras do senado no 
primeiro discurso importante, que aqui proferiu. 

Seguindo, porém, o nobre senador o systema, 
aliás muito vantajoso, de defender-se e atacar, avançou 
que o regulamento de 2 de Agosto de 1876 era 
exorbitante das attribuições do ministro, sendo portanto 
illegal. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Havia illegalidade.
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (dirigindo-se á 

mesa): – V. Ex. tenha a bondade de mandar-me a 
collecção de 1876. 

Para não interromper a discussão, á espera do 
documento que peço, continuarei. 

O decreto n. 7063, de 31 de Outubro de 1878, 
que ampliou as attribuições da mesa de rendas de 
Pelotas em que funda? 

Funda-se no decreto de 2 de Outubro de 1876. O 
preambulo do decreto de 1878 diz: autorizado pelo art. 
2º (creio que é o art. 2º) do decreto de 2 de Agosto de 
1876: hei por bem conferir taes e taes attribuições á 
mesa de rendas de Pelotas. 

Si o decreto é illegal, como vos fundais nelle 
para fazer uma creação nova e ampliar as attribuições 
de uma mesa de rendas? Si o decreto é illegal, aquelle 
em que se fundou illegalissimo é, pois é illegalidade 
sobre illegalidade. Si o decreto não é illegal, então 
cahem por terra as censuras do nobre senador. 

Mas, deixando de parte este lado da questão, e 
passando a apreciar as razões que o nobre senador 
deu para pronunciar-se pela illegalidade do decreto, 
vejamos que peso têm ellas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – V. Ex. não 
comprehendeu a minha argumentação... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' possivel. O 
discurso de V. Ex. não sahiu impresso, eu o ouvi... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não seria 
bastante claro... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Disse S. Ex.: – 
o decreto de 19 de Setembro de 1860, que regulou o 
serviço das alfandegas, autoriza o governo para crear 
mesas de rendas, em todas as partes onde o julgar 
conveniente e até alfandegas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – O novo 
regulamento dispoz a mesma cousa. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E’ o que eu ia 
dizer: o regulamento dispoz a mesma cousa, mas 
supprimiu a palavra – alfandegas –... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Porque só tratou 
ahi de mesas de rendas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...e supprimiu-
a porque ella figurava no decreto como uma inutilidade; 
porquanto não é, não póde ser, nunca foi intenção do 
corpo legislativo autorizar o governo para creação de 
alfandegas onde lhe parecesse. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – O regulamento de 
1860, que não ficou revogado nesta parte, autoriza a 
creação de alfandegas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ficou 
revogado. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não ficou. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A creação de 

alfandegas traz comsigo a creação de empregados; 
ellas são classificadas em certa ordem; d’antes eram de 
primeira á quarta; hoje são de primeira á terceira 
ordem. Cada uma tem um numero de empregados, 
designado e approvado pelo corpo legislativo. E’ isto 
que se deprehende do art. 172 do mesmo regulamento. 

Como poderia o governo ter o direito de crear 
alfandegas? 

Nunca. 
Não está, porém, revogado o decreto de 1860, 

diz o nobre senador. 
Este decreto tem duas partes muita distinctas; 

uma é a da organização das alfandegas, seu pessoal, 
attribuições dos diversos empregados, suas vantagens 
– ordenados – ou vencimentos fixos e vencimentos 
variaveis, aposentadorias, faltas, penas, etc. A outra 
parte versa sobre o serviço pratico das alfandegas, – 
conferencias, fiscalisação dos ancoradouros, etc., etc. 

Pelo que, o que hoje está em execução é a 
organização das alfandegas feita pelo decreto de 2 de 
Agosto de 1876, expedido em virtude de autorização 
legislativa. Esta autorização foi dada pela lei de 1873, 
art. 7º (recebe o volume da legislação que pediu). 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Para alterar a 
classificação e o pessoal. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O meu 
argumento é outro; V. Ex. tenha paciencia. 

Eis o que dispõe o art. 7. paragrapho unico, ns. 1 
e 2 da lei n. 2348, de 25 de Agosto de 1873: 

«Fica o governo autorizado para alterar a 
categoria e o pessoal das alfandegas e mesas de 
rendas em que se tenha verificado notavel accrescimo 
no exercicio ultimo.» 

A autorização é para alterar a categoria e o 
pessoal. Si para alterar a categoria e o pessoal foi 
mister uma autorização legislativa, como se julgou o 
nobre senador autorizado a crear alfandegas? 

E’ para este ponto que chamo a sua attenção. A 
disposição legislativa diz clara e evidentemente que o 
regulamento de 19 de Setembro de 1860 nesta parte 
não tem vigor; e tanto que os ministros não se julgaram 
autorizados a supprimir e a crear alfandegas. 

Mas, disse o honrado membro: não tivestes 
autorização para reformar as alfandegas; sim para 
alterar a sua categoria e pessoal e das mesas de 
rendas, e bem como para incluir no quadro dos 
empregados os agentes fiscaes e melhorar os 
vencimentos dos funccionarios. 

Eu desejava que o nobre senador explicasse 
como se poderia effectuar reforma nesse sentido, sem 
proceder-se do modo por que eu procedi no 
regulamento de 2 de Agosto de 1876. Alterar a 
categoria, nomear empregados, augmentar 
vencimentos é arganização de alfandegas. 

Esta duvida apresentada pelo nobre senador foi 
suscitada no thesouro. Um dos dignos membros do 
tribunal do thesouro (citarei o seu nome) é o nosso 
collega o Sr. Antão, entendeu a lei de outra fórma, mas, 
em resultado pratico 
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nunca se lhe podia dar execução conveniente, seguida 
essa opinião. 

Foi, pois, mister reorganizar as alfandegas para 
se poder alterar as suas categorias e marcar os 
respectivos vencimentos. 

Creio, pois, haver provado que nem o decreto de 
2 de Agosto é illegal, nem o nobre senador estava 
autorizado por lei a fazer creações que importassem a 
existencia de alfandegas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não augmentei 
pessoal. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não sendo 
illegal o decreto de 1876, deve-se basear sobre elle 
toda e qualquer alteração, que se tiver de fazer no 
serviço das alfandegas e mesas de rendas. Neste ponto 
foi que eu qualifiquei de illegal o decreto expedido pelo 
nobre senador em 1878. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Responderei já 

ao aparte. O regulamento de 1870 manda consolidar as 
disposições existentes a respeito dos serviços da 
alfandegas; mas si o nobre senador não está 
esquecido, esse preceito estava em via de ser 
executado, porque pelo ministerio de 25 de Junho 
estava já consolidada toda a legislação, e a primeira 
prova do trabalho tirada. O que admira é que, passados 
já tres ou quatro annos, não tenha ainda apparecido 
esse trabalho, que muito simplificava o serviço das 
alfandegas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Trabalho muito 
complicado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eram mais de 
600 artigos, si não me engano. Em falta deste 
regulamento, para cuja publicação já havia tempo, está 
succedendo o que observamos; ordens especiaes 
dirigidas ás alfandegas, alterando neste ou naquelle 
ponto o serviço interno quer da conferencia quer de 
escripturação. Isto é o que não me parece legal. 

Respondido assim o aparte do nobre senador, 
quando citou o regulamento do Sr. Visconde de 
Itaborahy, torno a questão. 

O decreto n. 7063 de 31 de outubro de 1878, 
além das alterações, que já em outra occasião indiquei, 
concedeu á mesa de rendas de pelotas, que já era de 
1ª ordem, novas attribuições habilitando-a para os 
despachos de todos os generos de consumo, inhibindo 
porém os despachos por meio de reexportação e 
baldeação. As duas restrictivas á concessão feita, 
diminuiram os inconvenientes, que eu enchergo na 
ampliação das attribuições da mesa de rendas de 
Pelotas; mas, nem por isso, o que ficou deixa de ser 
grandemente damnoso, na minha opinião, á 
fiscalisação e percepção das rendas publicas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Mas nada disto se 
provou. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Habilitado o 
porto de Pelotas (que segundo disse o nobre senador, 
correcção que admitto, fica a poucas horas do porto do 
Rio Grande) para receber navios estrangeiros e 
despachar para consumo todas as mercadorias (todas, 
note-se bem) que transportarem, resulta que os navios, 
entrando á barra do Rio Grande, dirigem-se para 
Pelotas pelo rio S. Gonçalo... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Levarão guardas 
a bordo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...sendo facil 
contrabandear. Si assim não succede, do que eu 
duvido, os inconvenientes não podem deixar de 
apparecer, attenta a natureza e organização da 
repartição. 

Esta, pelo decreto do nobre senador, compõe-se 
de um administrador... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E’ o que dispõe a 
lei. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A lei é o 
regulamento que V. Ex. chamou illegal. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – A lei mandou 
reformar o pessoal; portanto, eu podia crear pessoal. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...compõe-se 
de um administrador, um escrivão e cinco guardas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Que era o 
Maximo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O 
administrador é thesoureiro, cargo que pelo 
regulamento de 2 de Agosto de 1856 foi separado nas 
alfandegas menores, porque nada ha mais 
inconveniente do que quem recebe ser ao mesmo 
tempo quem mande pagar e pague. Accumuladas 
essas duas attribuições de administrador e thesoureiro, 
inconvenientes no caso de uma mesa de rendas da 
importancia da de Pelotas, em que talvez fosse 
necessario augmentar o numero dos empregados, 
muito mais graves se tornam, quando se lhe 
augmentam as attribuições. 

Mas, ajuntai o trabalho da descarga, recepção, 
conferencia, despacho das mercadorias, pagamento 
dos respectivos direitos, e o senado dirme-ha si é 
possivel que isso se possa fazer sem graves abusos ou 
sem graves faltas com o numero de empregados 
existentes. 

Distingo o abuso da falta: o empregado póde ser 
bem intencionado, mas póde ignorar o serviço; póde ser 
entendido, mas não ter tempo para tanto trabalho... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não era grande. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E sabe-se 

quanto o commercio é exigente no prompto despacho 
de suas mercadorias. 

Todas as que têm entrada na mesa de rendas de 
Pelotas passam apenas pelas vistas do escrivão... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – São muito 
poucas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Si por ora não 
tem augmentado a renda daquella mesa alfandegada, 
que chamarei sempre alfandega... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E’ o termo da lei. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...póde 

augmentar, devia o nobre senador ter pedido ao corpo 
legislativo autorização para ter pedido ao corpo 
legislativo autorização para organizar aquella mesa de 
rendas, de modo que não soffresse a fiscalisação da 
fazenda publica. 

O local em que se acondicionam as mercadorias, 
é tambem condição essencial para a fiscalisação das 
rendas, e, segundo sou informado 
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(o nobre senador melhor o dirá), o edificio em que 
funcciona a mesa de rendas de pelotas não se presta ao 
serviço, provindo d’ahi que se queixam no Rio Grande do 
Sul (olhem que não sou eu) de que as conferencias muitas 
vezes fazem-se nas casas dos proprios importadores! 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Isso não é exacto. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Systema de confiança. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Queixam-se por 

interesse da cidade, é a luta do interesse proprio. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas demos de 

barato que nada disto succeda; que os navios transitem 
pelo S. Gonçalo fundeando aqui e acolá... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E’ pequena a 
extensão. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Communicando 
com saladeiros, pernoitando ao lado dos hiates que 
carregam, não fazem contrabando. Dou louvores a Deus 
por ver quanto honestos são os navegantes do Rio Grande 
do Sul, quando aqui no Rio de Janeiro aprehendem-se 
diariamente contrabando até dentro dos proprios vapores. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Esquece-se de que 
ha guardas a bordo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Aqui ha guardas 
e vigias. 

Dou ainda de barato que os negociantes de Pelotas 
tambem sejam tão honestos que, levando as mercadorias 
á casa, nem occultem sua quantidade, nem procurem 
disfarçar sua qualidade, apezar de que diariamente nas 
alfandegas levantem-se grandes questões a respeito de 
qualificação de mercadorias. 

Razão não tinha o finado general Barão de 
Caçapava, quando dizia que o negociante vendia a carga 
de polvora com que deiva ser assassinado; razão não têm 
aquelles que accusam os inglezes de vender armamentos 
aos zulús para combaterem as tropas britannicas. O 
commercio de Pelotas é, na minha opinião, um commercio 
modelo, alli não póde fazer-se contrabando. Passemos por 
conseguinte a esponja sobre tudo quanto tenho dito até 
agora em relação á facilidade com que podem ser 
defraudadas as rendas publicas, e consideremos por 
outras face a questão. 

O principio cardeal para a provincia do Rio Grande 
do Sul, em materia de alfandega, é que haja só uma no 
porto do Rio Grande do Sul. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Isso não; só para 
aquelles, que antepoem os interesses fiscaes aos 
interesses publicos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Estão creados 
interesses e muito radicados na cidade de porto Alegre, e 
digo que, respeitando esses interesses, não serei eu 
nunca quem promova a suppressão da alfandega de Porto 
Alegre, quaesquer que sejam os inconvenientes e tambem 
as facilidades que ha para o contrabando no transito da 
barra á cidade de Porto Alegre, o que muitas vezes se tem 
realizado. Mas, não satisfeito com essa concessão em 
bem daquella capital, collocar a poucas horas de distancia 
da alfandega do Rio Grande uma outra alfandega, não sei 
que explicação possa ter. 

O regulamento já por mim tantas vezes citado, de 2 
de Agosto de 1856, foi previdente 

e acautelou quanto se possa todos os interesses dos 
habitantes de Pelotas, e não ser o de receber directamente 
da Europa todos os generos. 

Já citei, quando pela primeira vez tive a honra de 
occupar a attenção do senado sobre este assumpto, os 
artigos desse decreto que se referem á creação e 
attribuições das mesas de rendas. Estas foram distribuidas 
em diversas ordens, assim como as alfandegas, tiveram 
attribuições proprias de conformidade com as informações 
que havia o thesouro recebido para facilitar o commercio 
de exportação principalmente. Além das attribuições que 
por esse regulamento foram conferidas ás mesas de 
rendas, ellas podem ter as seguintes que eu tenho 
necessidade de ler de novo, para que o senado e a 
provincia do Rio Grande do Sul conheçam que a mesa de 
rendas de pelotas estava dotada de todas as attribuições 
necessarias, para que não soffresse o commercio daquella 
cidade.» 

«As mesas de rendas que se acharem em logares 
onde haja ou convenha desenvolver o commercio directo 
com os portos estrangeiros, poderão ser habilitadas para 
fazer todos ou alguns dos seguintes despachos mediante 
as cautelas fiscaes que o governo julgar na necessarias.» 
E’ o art. 143 do regulamento.» 

«1º Do transito, a saber: das mercadorias de 
producção e manufacturas dos Estados limitrophes (do 
Estado Oriental, por exemplo) ou entrem pelas fronteiras 
terrestres do imperio, ou pelos rios que os communiquem 
com os mesmos Estados, e de quaesquer mercadorias 
estrangeiras, que tenham sido despachadas por transito, 
ou para reexportação, em alguma das alfandegas do 
imperio, ou mesas de rendas para isso especialmente 
autorizadas; tudo na conformidade dos regulamentos.» 

«2º Exportação dos generos de producção e 
manufactura nacional para fóra do imperio. De sorte que 
os generos de producção nacional podem ir directamente 
de Pelotas á Europa sem dependencia de formalidade 
alguma, a não ser dos despachos respectivos.» 

«3º De reexportação, retorno, ou remessa para 
outros portos pelos logares onde haja alfandegas ou 
mesas de rendas, de mercadorias estrangeiras que já 
tenha pago direitos de consumo mediante as cautelas, 
etc.» Tambem si acaso o commercio de Pelotas receber 
pela alfandega do Rio Grande do Sul um supprimento de 
mercadorias estrangeiras superior ás suas necessidades, 
póde reexportal-as sem outra formalidade para quaesquer 
outros portos da provincia do Rio Grande. 

«4º Dos navios que trouxerem colonos, suas 
bagagens, utensis de uso domestico, instrumentos de seu 
officio, sementes e animaes destinados á lavoura e 
trabalho dos colonos e mantimentos para seu sustento, e 
mais objectos necessarios á accommodação dos mesmos 
colonos.» Tambem o serviço importante das colonias do 
Rio Grande do Sul acha-se prevenido por esta disposição 
do regulamento. 

«5º Da importação. (Não se limitou a exportação) 
ou xarque, carnes de qualquer modo preparadas, aves 
vivas on desseccadas; gado de qualquer especie em pé 
ou abatido; herva 
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mate e mais generos de producção de manufactura 
dos Estados limitrophes que forem importados pelas 
fronteiras terrestres do Imperio ou pelos rios que o 
communicam com aquelles Estados. 

«6º Dos navios que vierem carregados do sul (a 
industria da xarqueada é a mais importante de Pelotas, 
está portanto a mesa de rendas habilitada a importal-o 
directamente da Europa), carvão de qualquer especie, 
bem como das machinas e instrumentos e mais 
generos que estão isentos dos direitos de consumo.» 

«7º Da importação dos generos alimenticios, 
dos que podem ser considerados materia prima para 
fabrica e dos que tiverem uma só taxa na tarifa, e 
portanto não dependerem de qualquer qualificação na 
alfandega.» 

«O ministro da fazenda determinará, sobre 
proposta da directoria de rendas, quaes dos diversos 
generos poderão ser admittidos e despachados nas 
mesas de rendas para isso autorizadas.» 

Ora, são estas as attribuições unicas que se 
póde conceder ás mesas de rendas. O governo não 
está autorizado a crear alfandegas, ou com o nome 
propriamente tal, ou debaixo da denominação das 
mesas de rendas, dando-lhes as attribuições das 
alfandegas. 

Já se vê que o decreto de 1878, me parece, não 
poderá ser sustentado pelo nobre ministro da fazenda. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Oh! mesmo com 
o que S. Ex. acaba de dizer. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Conceda-se á 
mesa de rendas de Pelotas todas as attribuições que 
aqui estão no regulamento, mas não se conceda fazer 
despacho de mercadorias de toda especie: sedas, 
cambraias, algodão e todas essas variedades de 
mercadorias, que dependem de muito exame, 
conhecimentos praticas e fiscalisação. E tão difficil é a 
materia, que mesmo na alfandega da côrte raros são 
os empregados que têm um conhecimento 
approximado da perfeição. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Perfeição 
tambem não ha em nenhum dos conhecimentos 
humanos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Foi mister que 
se mandasse uma commissão á Europa para estudar a 
fabricação dos tecidos nas fabricas daquelle paiz. 
Foram para este fim nomeados dous empregados 
distinctissimos daquella repartição, cujos nomes citarei 
e cujos trabalhos foram apreciados pelo nobre senador 
quando ministro, os Srs. Sattamini e Sampaio Vianna. 
Alli se demoraram, e a experiencia antiga e moderna 
adquirida na Europa os constituem, por assim dizer, 
arbitros das qualificações das fazendas na alfandega 
da côrte. 

Entretanto, tal é a industria dos commerciantes, 
que estudam a tarifa com especialidade para 
encommendarem as fazendas de modo a não ficarem 
sujeitas a certas disposições da tarifa na qualificação 
dellas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – No que estão no 
seu direito. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Si isto 
acontece aqui todos os dias, o que não acontecerá na 
mesa de rendas de Pelotas com o escrivão só? 
(Apoiados.) 

Apezar de ser acto do nobre senador, todavia 
somos sujeitos a erros... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Si todos os meus 
erros são como este, então não tenho errado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...e si mesmo 
está em duvida, eu o convidava a que protegesse o 
seu quartel-general cidade do Rio Grande do Sul, 
d'onde, partem as mais sentidas queixas contra este 
acto. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não, senhor, é 
contra as baldeações e o transito. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A cidade do 
Rio Grande vai em decadencia... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Está 
enganadissimo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...e maior será 
ella ainda desde que o commercio se encaminhe para 
Pelotas, como é natural que se encaminhe pelas obras 
de desobstrucção do rio S. Gonçalo, que estão 
fazendo naquella provincia, e pela proximidade em que 
está Pelotas dos consumidores, porque para estes a 
posição de Pelotas, na realidade, é mais favoravel do 
que a do Rio Grande do sul. 

Porém, si formos a seguir o principio de 
estabelecer alfandegas o mais perto possivel do 
consumidor, então na provincia da Bahia, por exemplo, 
estabeleceremos uma em Porto Seguro, outra em 
Caravellas para communicar com Minas, e assim em 
outras provincias. 

E' a sorte das cousas humanas: não ha 
igualdade para todos, nem todos podem gozar do 
mesmo beneficio. Assim é que as estradas de ferro 
matam uns para resuscitar outros. 

Porque ha de o governo empregar sua força, e 
intervir para deslocar o commercio do Rio Grande do 
Sul para Pelotas? Si nós não queremos deslocar o 
commercio de Porto-Alegre para o Rio Grande do Sul, 
apezar de ser a barra desta cidade a via daquelle 
commercio, como havemos de querer matar uma 
cidade prospera, populosa, antiquissima... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Ninguem quer 
matar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' um modo 
de argumentar, ninguem quer, nem posso suppor que 
esteja isto na intenção de ninguem; mas ha actos que, 
contra as intenções, produzem os mais perniciosos 
effeitos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Mas V. Ex. viu 
que não se produziu esse effeito; os algarismos não 
mentem, porque a renda da alfandega do Rio Grande 
augmentou. 

O SR. CORREIA: – A imprensa local queixa-se 
muito. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – A imprensa local 
queixa-se, como se queixou quando foi creada a 
alfandega de Porto-Alegre; queixa-se como se 
queixam todos quando se prejudica seus interesses. 
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O SR. CORREIA: – Então a queixa é 
infundada? 

O SR. JOÃO ALFREDO: – E’ a consequencia! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não direi, 

como o nobre senador, que não errou... 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu acredito que 

erro, mas nisto não errei... 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...eu sei que 

erro, e posso errar, nesta occasião, não só pela 
deficiencia de luzes como tambem de informações, 
que facil é ao nobre senador, filho da provincia, obter. 

Por ora, porém, estou convencido de que 
advogo os interesses geraes do Imperio, e igualmente 
os interesses de uma parte, senão de toda a provincia 
do Rio Grande do Sul. 

Faço ponto quanto á mesa de rendas 
alfandegada de Pelotas e passo á tarifa especial. 

Já no começo do meu mal alinhavado discurso 
(não apoiados) mencionei a origem, a fonte de onde 
jorrou a tarifa especial, que foi a autorização 
concedida, no tempo da situação conservadora, para 
que nas provincias fronteiras o governo podesse 
diminuir os direitos de algumas mercadorias 
importadas, que mais sujeitas fossem ao contrabando. 

Estão demonstrando essas palavras que acabo 
de proferir, que o fim unico da autorização foi cohibir o 
contrabando. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Apoiado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não houve o 
intuito de favorecer uma provincia: houve o de 
favorecer as rendas publicas. Tudo, pois, que sahir 
desse circulo, traçado pela autorização legislativa, é 
contrario ás suas intenções, contrario principalmente á 
igualdade perante a lei do tributo, que todos os 
brazileiros devem á patria, de sangue e de dinheiro. 
(Apoiados.) 

Formular leis que favoreçam uns em detrimento 
de outros é, na phrase do nobre senador, 
desinteressar as provincias da união do Imperio e 
levantar queixas contra a parcialidade dos 
governantes. (Apoiados.) 

Eu sei que os interesses, principalmente, neste 
seculo de materialismo têm predominancia em todos 
os actos humanos... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Sempre tiveram 
em relação aos governos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...dos 
individuos e dos governos. 

Aquelles que soffrem em seus interesses, 
procuram subtrahir-se á acção malefica das leis que os 
preterem. 

Mas faço aqui uma restricção, e é que não 
reconheço sómente os interesses materiaes como os 
unicos, ou os principaes que devam predominar no 
espirito das populações. (Apoiados.) Ha sobre todos – 
os interesses moraes; ha este sentimento innato ao 
coração do homem – o amor da patria, o sacrificio por 
ella (apoiados), e não faço injustiça á provincia do Rio 
Grande do Sul em acreditar que, si seus interesses 
materiaes soffressem, o seu patriotismo a faria 
supportar esse sacrificio, que seria muito maior si se 
desligasse da união.

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E' o que 
fazemos. 

O BARÃO DE COTEGIPE: Aquella provincia 
em ao pé de si um exemplo vivo de quanto lhe é 
vantajosa a união do Imperio. Si tem feito certos 
sacrificios por essa causa, que é a de nós todos, 
brazileiros, iguaes sacrificios têm feito as outras 
provincias irmãs. (Apoiados.) Si o sangue dos rio-
grandenses tem corrido a jorros nos seus campos, 
tambem e dos filhos da Bahia, o dos pernambucanos, 
e dos cearenses, o dos maranhenses, o dos 
paraenses, o de todas as provincias tem-se misturado 
com elle. (Apoiados.) 

O SR. JAGUARIBE: – E provincias menos 
interessadas, porque não estão ao pé do perigo. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Então são 
menos interessadas? Que patriotismo! 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Não entenda por 
ahi. 

O SR. JAGUARIBE: – Como brazileiros têm o 
mesmo interesse, mas não estão ao pé do perigo. 

O SR. VARÃO E COTEGIPE: – Isto prova que 
os interesses materiaes estão sujeitos a interesses 
moraes, porque o que nos impelle a todos aos campos 
do Rio Grande é a idéa da patria, a do seu futuro, da 
sua grandeza; a convicção de que, unidos, seremos 
alguma cousa, e separados, nada. (Apoiados.) 

O SR. CORREIA: – A união é a primeira 
necessidade politica do Brazil. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eis a razão 
por que eu disse que não me temia de ameaças. 

Não me referi á hypothese de que os 
sentimentos da provincia do Rio Grande fossem 
adversos a estas idéas; confiei nos seus sentimentos 
de patriotismo, no seu amor á união e no 
conhecimento que tenho de muitos de seus filhos os 
quaes declaram que, para serem monarchistas, basta 
observar o que se passa em alguns Estados vizinhos. 
Sendo o fim da autorização legislativa para diminuição 
de alguns dos artigos importados nas provincias 
fronteiras, que mais se possam prestar ao 
contrabando, tratei, segundo já referi, tendo sido 
desviado por esse pequeno episodio, de colligir 
informações, e, á vista dellas, fiquei n'um verdadeiro 
estado de duvida, e na duvida eu não podia alterar 
aquillo que existia de tão longos annos. Não cabia ao 
nobre senador nutrir a mesma duvida e decidiu; mas 
eu necessito dar a razão por que duvidei, afim de que 
a provincia do Rio Grande do Sul reconheça ainda 
uma vez, que seus interesses, si não tiveram em tão 
boa mão como a do nobre senador, ao menos 
estiveram na de um senador que deseja sua 
prosperidade. 

Das informações colligidas inferia-se 
contradicção; umas davam como causa do 
contrabando a facilidade de pratical-o pela fronteira e 
no transporte para Porto Alegre, outras a falta de 
empregados; outras apontavam como remedio uma 
tarifa especial, que fizesse com que os contrabandistas 
não achassem interesse na introducção de 
mercadorias; nenhuma affirmava positivamente que a 
tarifa especial fosse remedio unico para esse mal, 
apenas algumas a lembravam como experiencia. 
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A minha opinião era, e ainda é, que antes de 
tudo convem entendermo-nos com o Estado Oriental; 
por alli é que se introduz a maior parte dos 
contrabandos no Rio Grande do Sul. 

Desde que haja um accôrdo entre os dous 
Estados sobre o transito das mecadorias entre os dous 
paizes, o contrabando, que não é possivel acabar 
enquanto houver direitos de alfandega, ha de fazer-se 
em muito menor escala. 

Dando eu esta razão na camara dos deputados, 
quando alguns representantes da provincia de S. Pedro 
me censuravam pela demora dessa por elles tão 
reclamada tarifa acrescentei que não queria estabelecer 
uma guerra de tarifa entre o Estado Oriental e a 
provincia do Rio Grande do Sul. Nós baixavamos os 
direitos para evitar o contrabando; a tarifa alli era mais 
elevada do que a nossa, e o contrabando, em vez de 
fazer-se do Estado Oriental para o Brazil, far-se-hia do 
Brazil para o Estado Oriental; os productos de um e 
outro Estado seriam contrabandados e assim as 
mercadorias estrageiras: o resultado seria que o Estado 
Oriental baixaria tambem sua tarifa, e essa differença 
ainda daria para que os contrabandistas tirassem 
grande proveito; foi o que o Estado Oriental fez; na 
tarifa especial para o Salto diminuiu os direitos e 
facilitou o transito. Note o nobre senador, uma grande 
importancia se faz pela via do Uruguay; na alfandega 
do Salto não só foram diminuidos os direitos, como até 
muitas mercadorias são livres de direitos; não é 
possivel que combatamos assim o Estado Oriental. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Que outro fim 

podia ter o Estado Oriental legislando especialmente 
para a alfandega do Salto? Si, promulgassem uma lei 
geral para a republica, eu comprehenderia; mas 
sómente para o Salto... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Nem elles têm 
outro logar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...é acoroçoar 
o contrabando. 

Si tem augmentado a renda do Rio Grande do 
Sul, convem estudar o assumpto e ver como e porque. 

Receio que o contrabando tenha affluido d'alli 
para outras provincias. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – V. Ex. não 
conhece territorio; o transporte e tal que não anima. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Si eu disser ao 
nobre senador que a insenção de direitos, na provincia 
de Mato Grosso, depois da guerra do Paraguay, 
prestou-se ao contrabando de sedas e outros objectos 
de muito valor e de pouco peso para o interior do 
Imperio, não enunciarei uma proposição que não tenha 
fundamento. 

A cambraia e as sedas davam muito lucro. Como 
posso admirar-me que do Rio Grande do Sul possam 
refluir por meio de contrabando mercadorias, que têm 
de vinte a cento por cento de abatimento? Assim o nó 
da questão está na combinação com o Estado Oriental, 
conseguida a qual o contrabando tem diminuido, si não 

desapparecer. Enquanto, porém, estivermos a calcular 
os interesses, que podem auferir os contrabandistas, é 
tempo perdido. 

Si abaixamos a tarifa, o Estado Oriental abaixa 
tambem. Si elle concede despacho livre de direitos, nós 
praticamos o mesmo. Haverá assim uma especie de 
novo Zolverein entre o Rio Grande do Sul e o Estado 
Oriental. Enfim, apezar de tudo, tentou-se a 
experiencia. 

Eu não quero que se volte atraz desde já; 
chamo, porém, a attenção do nobre ministro da fazenda 
para este ponto. S. Ex. acha-se autorizado para rever 
alguns artigos da tarifa especial; pelo menos beneficie o 
thesouro não estendendo o favor ás mercadorias, que 
não se prestam facilmente ao contrabando. 

Mas a tarifa contém generos desta natureza? A 
tarifa especial foi reduzida de modo a ferir os interesses 
fiscaes? 

Não affirmo que o fosse em todos os artigos; 
mas em muitos o foi. E acudo ao convite do nobre 
senador designando-os. 

Antes de fazel-o convem reduzir a justas 
proporções uma asserção do nobre senador, de que foi 
muito parco na concessão que fez á provincia do Rio 
Grande do Sul, porquanto apenas reduziu os direitos 
em 36 (eu creio que 37) artigos. 

Quem ouviu, ou quem ler estas palavras do 
nobre senador dirá: «Oh! em mil e tantos artigos de que 
se compões a tarifa deste Imperio, reduzir em 36 (eu 
contei 37) é uma bagatella.» 

Porém... porém ha artigos que em si contêm 
todas as qualidades de certos generos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Como na tarifa 
geral. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Espere meu 
caro collega; vamos ver. O artigo nas tarifas da 
alfandega é o genero; mas quantas especies tem este 
genero? 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Veja-se qual é 

o numero e a qualidade de mercadorias que estão 
comprehendidas em cada artigo especial. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sr. presidente, 

V. Ex. talvez não tenha tido a curiosidade, porque é 
custoso de rever, de passar as vistas por esses mil e 
tantos artigos que a nossa tarifa contém. 

Só no artigo de pharmacia (classe 1ª) ha 
centenares: e naturalmente o nobre senador não 
diminuiu o artigo das malvas, da quina, dos xaropes, 
etc. 

A classe, por exemplo, das ferragens aonde não 
vai? E outras e outras? 

Essas classes e esses artigos, que não foram 
comprehendidos na tarifa especial, são justamente 
aquelles que dão menor renda; e os 36 ou 37 que o 
nobre senador comprehendeu, são os que dão maior 
em todas as alfandegas do Imperio. 

Os Srs. Silveira Martins e Correia dão apartes. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Portanto, eu 

 



568                                                                 Annaes do Senado 
 
queria ter os 36 para minha provincia e fiquem os mil e 
tantos para as outras. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não é conta de 

numero. 
O SR. CORREIA: – Ha provincias, ás quaes 

bastava um artigo especial da tarifa. 
O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A renda é o 

seu argumento capital; eu não posso esquecel-o; e si 
esquecer, peço ao nobre senador e aos meus collegas 
que me ouvem que me dispertem a attenção, porque si 
eu tratar deste ponto, está o nobre senador 
provisoriamente vencedor, provisoriamente, porque o 
futuro ha de mostrar o contrario. 

Não é possivel ler todos estes 36 ou 37 artigos e 
suas filiações; vou referir alguns. 

O nobre senador rebaixou em geral os direitos 
na tarifa especial, supprimindo os addicionaes. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ora, vejamos 

os direitos sobre alguns generos de maior consumo. 
Deixo de tratar da classe de couros, e pelles; parece 
que sendo a provincia do Rio Grande do Sul uma 
daquellas em que esta industria deve ter muito 
progresso, o nobre senador, reduzindo os direitos, 
inhibe assim que ella se estabeleça e prospere. 

O Sr Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Nesta tarifa do 

nobre senador ha uma parte protectora ao commercio 
do Rio Grande, cousa para que não estava autorizado; 
a autorização era limitada, simplesmente reduzir nos 
direitos daquelles generos de mais facil contrabando; 
mas não proteger. Eis a resposta que dou ao seu 
aparte. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: (lendo): – 

«couros e pelles de qualquer qualidade...» 
De sorte que os couros que entram do Estado 

Oriental, mercadoria de difficil contrabando, pagam no 
Rio Grande menor direito que em outra provincia. 

Ora, a provincia do Rio Grande do Sul vive da 
industria de charqueadas tambem, e ha de soffrer com 
a concurrencia do producto similar vizinho. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Os couros 
ilegivel lá pagam direitos de importação. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (continuando a 
ler): «e mais: sapatos, cothurnos...» 

Devia se proteger a industria nacional, conservar 
os direitos antigos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Os sapatos 
francezes que invadem toda a campanha. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – V. Ex. deve 
propôr antes alguma medida para que o calçado 
francez não invada a campanha; porque é digno de seu 
patriotismo animar a industria da provincia. (Continúa a 
ler)... «generos de maior consumo, bactilhas, bareges, 
tarlatanas, brins e   

riscados entrançados», em todos foram reduzidas as 
taxas, sendo que só no art. 517 (bareges, etc.), o 
direito, que era de 7$500, ficou em 3$330. 

Cassas e cambraias, etc.; reducção 4$170, 
6$770, 17$720, sendo nesta especie a reducção de 
mais de 200%. 

Chales, mantas ordinarias, fazendas de preço 
inferior e de grande volume para transporte terrestre 
tiveram a reducção a 30%, resultando d'ahi o 
abatimento de 400, 600, 1$250 e 1$500, em objetos de 
pequeno custo. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E eram as mais 
contrabandeadas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pagavam 800; 
1$200 de direitos por kilogramma, o nobre senador fez 
baixar o imposto, sendo a differença 400, 600 réis. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eram os 
addicionaes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Nos morins 
reduziu-se 300 até 800 réis. Nos panninhos 1$; 
pagavam 1$800 e são de grande consumo. 

As rendas não susceptiveis de contrabando; mas 
vê-se que as de ponto de crochet tiveram a diminuição 
de 16$500. Outra especie que pagava mais de 22$000, 
teve a redução de 13$500. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Pela facilidade do 
contrabando. Assim mesmo continuam a entrar por 
contrabando. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sobre estas 
mercadorias póde-se dar esta razão que tem valor, 
mas, não applicação aos morins. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Ahi supprimiram-
se os addicionaes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Por muito 
tempo na provincia do Rio Grande do Sul era 
sophisticada a pauta da alfandega, dando-se uma 
qualificação aos morins estampados, que fazia pagar 
menor taxa. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Foi decisão do 
governo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Do inspector 
da thesouraria. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Do governo. 
Estou bem certo desta questão. Passados seis mezes, 
o governo mandou reformar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Foi decisão do 
inspector da thesouraria. A este respeito o nobre 
senador por Minas Geraes, director das rendas, póde 
informar. 

O SR SILVEIRA MARTINS: – V. Ex. está 
enganado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não insisto 
neste ponto. O certo é que se cobravam menores 
direitos do que os da tarifa, e que neste artigo a 
reducção foi superior ao que desejavam os negociantes 
de pelotas. 

Voltando ao que ia dizendo: além dessas 
mercadorias, que mencionei e que podem prestar-se 
facilmente ao contrabando e por isso a reducção dos 
direitos  foi a mais de 100 por 100, o mesmo não se 
póde affirmar a respeito das que vou mencionar.
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«Roupa feita, camisas de meia, grossas, proprias 
para trabalhadores, etc., fazendas de muito peso e de 
pequeno preço no mercado, não se podem prestar ao 
contrabando. A tarifa é protectora do consumo. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não é. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Protegeu-se a 

provincia do Rio Grande, que assim consumiu os 
generos por preço inferior ao que se paga nas outras 
provincias. Esta é a razão; contrabando não dava 
interesse. 

«Chales de lã, mantas, lenços lisos, ou 
entrançados, lavrados, etc., com bordados ou sem 
elles, o nobre senador reduziu os direitos a 20% ou 
mandou despachar ad valorem, o que muito se presta á 
fraude. Na Europa, quando se compra qualquer objeto, 
o vendedor pergunta si quer com abatimento ou sem 
elle na factura, e procede-se nesta conformidade.» 

«Roupa feita, de lã, camisas de meia grossas 
para marinheiros, etc.», são mercadorias de muito 
peso, de difficil transporte. Ahi mesmo foram reduzidos 
os direitos. 

No mesmo caso a baeta, baetão, panno piloto, 
abaetado, encorpado, proprio para tropa, aniagem, etc., 
etc. 

Não fallo em generos de luxo, como as sedas, 
em que aliás as reducções foram de 12$, 14$250. 

O unico artigo que o nobre senador confessou 
não prestar-se ao contrabando, e está incluido na tarifa, 
é o arame para cercas. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu não disse que 
não se prestasse para o contrabando. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O arame para 
cercas não é e facil transporte; e entretanto o nobre 
senador o incluiu na sua tarifa, pagando 60 reis. 

E' admissivel, que nesse artigo se faça 
contrabando , porque o contrabandista não só expõe-se 
á apprehensão do genero, como até á perda da propria 
vida, segundo as palavras do nobre senador. Como, 
pois, havia de arriscar-se a tanto por pequeno lucro? 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Mas passava em 
contrabando. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Assim, tenho a 
meu ver justificado a proposição que enunciei de que a 
tarifa, quanto aos generos que não se prestem ao 
contrabando, serve principalmente para favorecer os 
consumidores na provincia do Rio Grande do Sul. 

Quaesquer que sejam os defeitos da tarifa 
especial, e deve de ler alguns, seus resultados têm sido 
magnificos, a renda tem augmentado e nos calculos da 
commissão de orçamento se deve contar com mais 
2.000:000$ resultante dessa reforma. De que 
argumento serviu-se o nobre senador para assim 
exprimir-se? 

Apresentando alguns dados estatisticos da renda 
em alguns annos financeiros equiparados com aquelles, 
em que a tarifa teve a sua execução. 

Eu poderia repetir o que já uma vez disse no 
senado: que a experiencia para a arrecadação de 
certos impostos deve ser mais larga do que 
naturalmente se quer entre nós; que reformar em um 
anno, revogar em outro e julgar da 

renda por um semestre ou dous é induzir-nos a erro... 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Si a renda não 

subisse, podia-se esperar; mas, subindo, a experiencia 
está feita. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...mas tomo os 
dados do nobre senador, que eu aqui tenho. Além de 
ter recebido alguns impressos, em que vem o quadro 
demonstrativo da renda de importação arrecadada nas 
duas alfandegas de Porto Alegre e do Rio Grande do 
Sul, uma pessoa, cuja officiosidade eu agradeço; em 
anonymo mandou-me um quadro da renda especial da 
alfandega de Porto Alegre com esta epigraphe «Queira 
ler com attenção,» e assignou-se «Um de seus 
admiradores,» não sei si por ironia. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Si V. Ex. refere-se 
a mim... 

O SR. BARÃO DE COREGIPE: – Não, senhor, 
nem me offenderam; ao contrario estou agradecendo. 

Nesse quadro, que é extrahido de uma gazeta de 
Porto Alegre... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Esse tenho-o 
impresso. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Tambem o 
tenho impresso. 

Nesse quadro vê-se qual foi a renda daquella 
alfandega nos annos de 1877 – 1878, 1878 – 1879, 
1879 – 1880, e dous mezes de 1880 – 1881. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – O inspector da 
alfandega foi quem o mandou publicar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Logo esses 
dados são officiaes e foram os de que se serviu o nobre 
senador. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Me foram 
mandados pelo inspector da alfandega. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – No exercicio 
de 1877 – 1878 a renda total foi de 1.027:308$881; no 
de 1878 – 1879 de 1.715:171$015, comprehendendo 
seis mezes da tarifa especial; apparece 
immediatamente uma augmento de cêrca de 700:000$; 
logo a tarifa especial foi que produziu esse beneficio... 

E' aquelle sophisma de que tratam os dialecticos 
post hoc, ergo propter hoc!  

A tarifa de 1878 principiou a vigorar no 1º de 
janeiro de 1879; e foi aqui publicada em 30 de 
Novembro, por conseguinte teve apenas um mez para 
sua execução; mas, segundo a declaração que o nobre 
senador fez na camara dos Srs. deputados e repetiu 
aqui, a tarifa foi feita no Rio Grande do Sul. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não, senhor, 
contestei isso. Foi feita no gabinete do ministro. Recebi 
sem duvida nenhuma os dados do Rio Grande, Porto 
Alegre e Uruguayana. Eu contestei a proposição de V. 
Ex. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Direi então, a 
tarifa foi aqui feita com informações do Rio Grande do 
Sul, e, pois, deve concluir que não era um segredo para 
o Rio Grande do Sul que a tarifa especial ia ser 
promulgada; isto S. Ex. não contesta. 
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O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não podia ser 
segredo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Portanto, todos 
quantos tinham mercadorias nas alfandegas demoraram 
os despachos. (Apoiados.) 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Sem duvida. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Assim como, 

quando se espera uma nova tarifa elevada ha precipitação 
nos despachos, e portanto a renda que devia apparecer 
nos mezes do semestre seguinte, apparece com 
antecedencia, assim tambem quando traz rebaixamento de 
direitos adiam-se os despachos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E é dever do 
governo annunciar isso com antecedencia para não abusar 
da boa fé dos negociantes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – No primeiro mez 
de execução da tarifa especial, vai-se ver como o 
phenomeno não deixou de realizar-se. O quadro da renda 
está feito por mezes. 

Qual foi o ultimo mez da tarifa geral? Foi o de 
Dezembro, em que a alfandega rendeu 74:635$732, 
quando no mez de Outubro ella havia rendido 
160:174$440 e no de Novembro 137:340$870; mas em 
Janeiro, primeiro mez da tarifa especial, a renda elevou-se 
a 257:985$597. Será prova de que a renda aumentou? 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Já lá vão quasi dous 
annos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Vamos adiante. 
Sustentou-se a renda nesse pé? Vai o senado ver 

que não: logo em Fevereiro desceu ella a 132:116$601 e 
nos mezes seguintes foi de 136:958$631, 130:790$962, 
97:388$656. 

Ora, si nos mezes, em que não regulou a tarifa 
especial, a renda menor foi de 126:000$, á excepção do 
mez de Dezembro, e a maior 160:174$440, si nos outros 
em que regeu a tarifa especial a renda, á excepção do mez 
de Janeiro a maior renda foi de 171:243$561 e nos mais 
de 130:000$, 132:000$ e o ultimo de 97:000$, póde-se 
dizer que o augmento proveiu da tarifa especial? Não. 

O anno de 1878 a 1879 não nos deu por 
conseguinte dados para que nos pronunciemos em favor 
da tarifa. Vamos ao anno de 1879 e 1880 que está 
completo: rendeu 1.085:877$343; onde foram os 700:000$ 
de mais do anno anterior? 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – 1.085:000$, não; é 
erro de conta: 2.085:000$ ahi está no jornal. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu leio aqui 
1.085:000$000. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Porque está errado. 
Quem lhe forneceu os papeis não corrigiu o erro.  

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Então ha erro de 
somma? Vamos aos mezes: haverá tambem erro de 
somma nos mezes? creio que não. Os mezes regulam 
desprezadas as fracções 132:000$, 155:000$, 153:000$, 
179:000$, 119:000$, 126:000$, 218:000, 138:000$. Houve 
na realidade um augmento comparado com os mezes do 
anno anterior. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Dobrou. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Dobrou não, 

houve cêrca de 400:000$000. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – 1000:000$; de 
1.085:000$ para 2.085:000$000. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas si formos 
comparar com alguns annos em que vigorou a tarifa geral, 
o augmento não é do dobro si o ha. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Isto é differente. 
O SR. BARÃO DE CONTEGIPE: – Perdoe, V. Ex., 

dado mesmo o caso, quero conceder, que a differença 
entre um anno e outro que o nobre senador calcula em 
1.000:000$ e que eu não calculo em tanto, fosse devida á 
tarifa especial, ainda assim necessítamos examinar si a 
maior renda proveio de não haver contrabando ou si de 
maior consumo pela barateza do mercado: é questão de 
examinar-se. Si proveio da cessação do contrabando, o 
nobre senador está vencedor, a tarifa especial produziu os 
seus effeitos; si porém proveiu do maior consumo, o nobre 
senador não está vencedor e eu reclamo para a minha 
provincia o mesmo beneficio... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Ah! está claro. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ...reclamo para 

todas as provincias do Imperio a diminuição dos direitos, 
porque consumirão mais barato e haverá augmento de 
renda. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Deve ser 
generalisado, eu já disse isto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Deve ser 
generalisado, porque do contrario a tarifa especial traz 
encubado outro intento que não o da lei que a autorizou. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Na alfandega do 

Rio Grande reproduziu-se o mesmo phenomeno que na de 
Porto Alegre; isto é, no ultimo mez da tarifa especial 
augmentou; de 91:479$372 no primeiro, passou a 
259:480$010 no segundo, cahindo nos seguintes. Logo eu 
não posso attribuir a effeito da tarifa a maior renda nesta 
alfandega no anno de 1878 a 1879, e que andou em 
2.065:017$803; quando em 1877 tinha rendido quasi a 
mesma somma. De 1879 a 1880 não temos os dados 
completos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Já ha 6 mezes. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Já ha 6 mezes; 

mas não bastam para formar-se juizo seguro. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Penso ter 

considerado a questão, senão para esclarecer, que tal 
pretenção não tenho, ao menos para justificar as 
proposições que aqui enunciei e rectificar algum dos 
argumentos da resposta do honrado senador pelo Rio 
Grande do Sul. 

Retirando-me ás 3 horas, na occasião em que o 
nobre senador, acabando de fazer-me a honra de referir-se 
a mim, dirigiu-se ao meu nobre collega ex-ministro da 
fazenda, entendi termos liquidado, ou já lançado as bases 
do ajuste desta conta. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Deixei outros pontos 
para outro dia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas soube que o 
nobre senador sentira, o que eu lhe agradeço, a  
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minha ausencia, e tratara de outras questões nas quaes 
eu verdadeiramente não sou interessado. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Sim, senhor. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Já que tenho 

tomada tanto tempo ao senado tenha elle a paciencia, 
que o nobre senador aconselhou aos velhas, de ouvir-me 
por mais alguns momentos. 

Congratulo-me com o nobre senador pelo prazer 
que sentiu vendo que a commissão de orçamento cantara 
a palinodia elevano mais 1/2% a porcentagem de 
thesoureiro das loterias, provando-se assim que as 
censuras feitas a S. Ex. não tinham o menor cabimento e 
cahiam de uma vez perante este acto da commissão. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Suppondo que 
fizera um favor. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu nem penso 
que o nobre senador concedera aquella vantagem por 
favor e nem admitto que que a commissão a tenha 
concedido para emendar a seu erro. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Como fui 
censurado por ter feito um favor tendo concedido o 
augmento de porcentagem, eu folguei que a commissão 
restabelecesse o augmento, porque é uma prova de que 
eu não tinha feito favores. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Si prova que foi 
justo o augmento, prova tambem que nem os meus 
collegas da commissão, nem eu, reduzimos a 
porcentagem por acinte ao nobre senador. (Apoiados.) 

O SR. DIOGO VELHO: – Observamos o principio 
da legalidade. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – A razão que 
actuou na commissão foi que em os annos anteriores 
corriam mais loterias do que actualmente e portanto o 
interesse do thesoureiro era maior do que hoje; mas 
desde que pela reforma do plano das loterias em vez de 
56 a 60, apenas correm 20 ou 30, o thesoureiro tem 
direito a uma compensação e nós a damos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não era preciso; 
agora correm muito mais loterias. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O thesoureiro 
antes prestava contas com mais morosidade; agora que 
ellas são prestadas com mais rapidez a sua 
responsabilidade não é tamanha; é coberta pela fiança.
UM SR. SENADOR: – E agora o augmento de 
porcentagem é feito pelo poder competente. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Si as loterias foram 
elevadas a 180:000$, 1% dá o mesmo, 1:800$ por loteria. 

O SR. CORREIA: – Mas fazia parte da renda geral 
do Estado, da qual não podia ser distrahida. 

O Sr. Silveira Martins dá uma aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Houve mais 

essa razão. 
O nobre senador tambem tratou de justificar suas 

opiniões quanto ao seu projecto do imposto sobre as 
opolices da divida publica, contestando, 

 
 
 
 
 
 

nesta parte, as opiniões do ex-ministro da fazenda. 
Como este nosso honrado collega não tem mais a 

palavra, por ter já esgotado as vezes que tinha de fallar, 
me permittirá S. Ex. que eu entre em seara alheia. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Fico muito 
agradecido a V. Ex. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sr. presidente, a 
tentativa de impôr sobre as apolices da divida publica, é, 
não direi um attentado ao credito do paiz, mas digo que é 
inconvenientissima, prejudicialissima. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. dá-me licença? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Pois não! 
O SR. AFFONSO CELSO: – E' para fazer uma 

declaração que deve constar : não censurei as opiniões 
do meu illustre antecessor, nem as analysei, respondi ao 
nobre relator da commissão de orçamento da camara, 
que disse que eu tinha opiniões com as quaes não 
concordava. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Percebo o fim do 
aparte de V. Ex... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu respondi ao nobre 
deputado, relator da commissão na camara. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Sim, senhor; não 
serei eu quem os faça brigar. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex., parece-me, 
não me comprehendeu. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Comprehendi 
perfeitamente. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O nobre senador 
disse que eu tinha contestado, e é contra isto que 
reclamei. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E' justamente 
isto. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Fiquem em paz. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Respondi a um nobre 

deputado e mais nada. Eu defendi aqui todos os actos do 
mu antecessor... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas elle disse 
que a sua opinião era a theoria do calete. (Ha outros 
apartes.) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Nenhum 
senador neste recinto desconhece que é um direito do 
Estado a conversão da divida publica. 

Mas, a questão não é esta. A questão versa sobre 
si na occasião em que nos achamos, e especialmente 
naquella época, se poderia realizar essa conversão, ou 
impor sobre as apolices. 

Impôr sobre as apolices em qualquer tempo, me 
parece uma falta de fé do Estado. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Impôr sobre as 

apolices... 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – E' o mesmo que 

impôr sobre o salario do empregado, sobre o saldo do 
soldado, que não é um presente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ... quando 
frequentemente estamos precisando de recorrer ao 
credito, e fazer sentir áquelles que pretenderem contratar 
com o Estado que seus titulos não 
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offerecem segurança; é afungental-os, porque, a pretexto 
de algum imposto, lhes diminuirão a renda. 

O Sr. Silveira Martins dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Não é renda, é juro 

de um dinheiro emprestado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Impôr sobre as 

apolices, é fazer com que quando se contrahir o 
emprestimo, do capital ha de sahir a differença porque 
ninguem as tomará sem immediatamente levar em linha 
de conta o imposto, e a consequencia será desfazer- por 
um lado, aquillo que por outro se faz. 

Quando o estado geral é prospero, o dinheiro 
abunda, a taxa dos juros baixa, podem os devedores 
diminuir os onus da sua divida ou pagarem-na, si os 
credores assim exigirem. 

Mas, fazer a conversão da divida em uma época 
em que, em vez de prosperidade, ha grandes 
difficuldades industriaes e commerciaes; quando a moeda 
é fraquissima, o cambio desfavoravel; aproveitar-se da 
baixa do juro por uma inundação do papel-moeda e 
assim, reduzido o preço da moeda, operar a conversão, 
não me parce que seja projecto digno de ser attendido 
pelos poderes do Estado. 

Este projecto em nada aproveitaria ás finanças do 
Estado, e tão desnecessario era que, sem lançarmos mão 
desse recurso, na minha opinião prejudicialissmo, temos 
chegado a equilibrar a receita com a despeza. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não basta isto; é 
preciso tratar-se da amortização da divida fundade, que 
cresce e ha de crescer. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu tambem fui 
daquelles que não doptavam o systema de recorrer aos 
bens dos frades para acudir ás urgencias do Estado, ou 
para amortizar a nossa divida fundada. 

E si toco neste assumpto é porque o nobre 
senador parece ter uma certa ogeriza dos frades, lastima 
que elles não possam ser soldados, sente que homens 
tão rigorosos tenham feito voto de castidade.(Riso.) 

Ora, essas razões que tem o nobre senador para 
antipathisar com as ordens religiosas... 

O SR. CORREIA: – O nobre senador diz que o 
frade é inconstitucional. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – A existencia dos 
conventos não está harmonia com as instituições. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ... não me 
parecemprecedentes. 

O nosso mal está em querermos confundir a 
ordens religiosas, no estado de abatimento em que se 
acham, com aquellas que presperaram, dominaram e 
abusaram nos seculos passados. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Mais uma razão 
para supprimil-as, desde que ellas não preenchem seu 
fim. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – No estado de 
abatimento em que se acham, não preenchem todos os 
fins de seus institutos, não se póde desconhecer com 
tudo que prestam muitos beneficios á população, não 
fallando dos beneficios espirituaes. Um frade será um 
ente inutil na 

 
 

sociedade? Não ha idéas moraes, não ha idéas religiosas 
a defender? E não é o clero incumbido de prégar a moral 
e os bons costumes? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha quem o faça 
sem ser frade. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Temos os 
benedictinos, que sustentam escolas gratuitas, e 
espalham esmolas e fazem outros beneficios. (Apoiados.) 

Ainda me queixo neste momento dessa tendencia 
que observo para o materialismo. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Quer-se que o 

homem só viva do pão... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ... quando nos 

principios moraes consiste, por assim dizer, a 
perfectibilidade da especie humana. Pois só ha de se 
viver physicamente; não se ha de attender aos 
sentimentos religiosos da população? Si o nobre senador 
fosse aos campos do Paraguay, como foi o nosso 
honrado collega, que ahi se acha á sua esquerda, veria 
quantos serviços póde prestar o frade sem pegar em uma 
arma. (Apoiados.) 

E' ao pé do moribundo prestando-lhe soccorros 
espirituaes, e carregando ás costas e enfermo para 
atravessar aquelles esteiros; é ainda consolando e 
animando-os que o frade mostra qual a sua profissão. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Muito bem. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E esses homens 

são inuteis? Si ha algum que não siga a regra de seu 
instituto, não é espesinhando-os que ha de se conseguir a 
sua reforma. 

Estão á espreita dos bens dessas corporações... 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – E são do mão 

morta, as outras são de mão viva; e são as de mão viva 
que querem os bens das de mão morta. (Riso.) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E porque estão 
a expirar... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Mas hão de 
viver apezar de tudo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ... por um acto 
arbitrario do poder executivo, que tem passado com 
acquiescencia tacita das camaras, fundado em que o 
governo procuraria entender-se com a curta romana, para 
reforma dellas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Não se 
procurou, nem se procura. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Nem se procura. 
Neste nosso paiz de liberdade, de licença tambem, 
ninguem tem a liberdade de seguir a profissão que lhe 
agradar, desde que não offenda a moral e os bons 
costumes. 

Ide dizer nos Estados Unidos que quem quizer 
recolher-se a um convento não o póde fazer. Ide á 
Inglaterra, e vereis quantos institutos religiosos catholico 
ahi ha. E' neste paiz que um homem de 70 annos, como 
eu, não se póde recolher a um convento, bem como 
nosso collega que se acha ao meu lado, o S. Visconde de 
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Abaeté, para acabarmos nossos dias em tranquilidade! 
(Riso.) 

Ora, senhores, deixemos essas predicas que já 
passaram de moda; mas, sem me referir ao nobre 
senador, que é um espirito adiantado, direi que outros 
repetem o que já ouviram ou leram. 

O Correia dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Não creio que a 

venda dos bens das ordens religiosas traga vantagem. O 
Estado se me afigura um herdeiro avaro a olhar para o 
ultimo frade que morra. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não creio que a 
venda dos bens das ordens religiosas traga vantagem. O 
Estado se me afigura um herdeiro avaro a olhar para o 
ultimo frade que morra. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Elle não é herdeiro, 
é dono. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – O Estado não é 
dono é administrador. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ouvi de alguns 
de meus collegas, que o nobre sendor tornou á carga 
sobre os balanços do thesouro, que no seu relatorio 
taxára de fraudulentos. Pensei que essa questão estava 
liquidada. O nobre senador, quando ministro, e eu 
discutimos este ponto. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu tambem fui 
taxado do diflamador, quando eu não disse senão a 
verdade. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu não taxei o 
nobre senador de diffamador; disse que o systema 
daquella época era a diffamação dos adversarios 
pessoalmente; nunca offendo, repillo quando me 
offendem, e isso mesmo faço com pezar. 

O SRS. SILVEIRA MARTINS E JOÃO ALFREDO: 
– trocam apartes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Ora, para que 
revivermos questões do dous annos quando temos 
questões de actualidade? O que o nobre senador chama 
fraudulento não é outro cousa mais do que lançar-se me 
uma verba despeza que na sua opinião não cabia nella. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O que se póde 
dizer é que o ministro mandou fazer algumas despezas 
illegaes, ou sendo legaes não as quiz publicar, por serem 
de sua natureza reservadas; mas, nunca sahiu do 
thesouro um real, sem ordem e responsabilidade do 
ministro, escripturando-se devidamente. 

Darei um exemplo ao nobre senador. 
Houve uma época em que nós trabalhavamos 

muito pela colonicação, que hoje tem cahido em 
descredito; e essa nossa azafama, pois é do caracter 
brazileiro querer tudo em um momento... 

O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ... espantou um 

pouco os nossos vizinhos; pareceu0lhe que em vez da 
correne de Immigração subir ao Rio de Prata desceria e 
buscaria o Brazil. 

Mandaram agentes ao Rio de Janeiro o ao Rio 
Grande do Sul procurar desviar e conduzir para aquelle 
paiz colonos, que nos tinham custado caro pelas 
passagens e sustento. 

Supponha o nobre senador que o governo 
ordenava algumas despezas para evitar que isto 

 
 

succedesse, contrariando a propaganda, pagando por 
consequencia outros agentes; havia de mandar 
escripturar esta despeza declarando-se o fim? Não era 
possivel; por consequencia, havia-se de lançar á verba – 
colonização e agricultura. E como esta despeza outras. 

Mas, o que ficou no animo do publico foi que os 
ministros desviavam os dinheiros publicos em proveito 
proprio e dos seus amigos. 

O SR. DIOGO VELHO: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – E contra isto foi 

que me pronunciei. Algumas classificações não cabiam 
exactamente nas respectivas rubricas do orçamento. 

Isto está confessado, e não precisa que o nobre 
senador prove. 

O que mais espanta, não é tanto a renovação 
desta questão, como os documentos que o nobre senador 
apresentou. 

O Sr. Alfredo dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Eu não ouvi, não 

estava presente, tinha-me retirado do senado; porém 
quando me disseram que o nobre senador havia lido aqui 
officios reservados de seus antecessores, eu fiquei 
serpreso. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não ha reserva 
nenhuma em prestação de contas. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Ponha-os sobre a 
mesa, que queremos examinar. 

O SR. DIOGO VELHO: – Não reconheço em 
nenhum ministro que saia do ministerio o direito de tirar 
documentos publicos das secretarias para tel-os em seu 
poder. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – São cópias. 
O SR. DIOGO VELHO: – Nem cópias. Isso é 

direito novo. Não houve ministro nenhum que fizesse 
semelhante cousa – tirar cópias de documentos 
reservados. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Mas o que me 
sorprende em muito maior grão não é a publicação dos 
documentos, é a ser exacto o que se me cortou, que taes 
documentos fossem tirados da gaveta de um empregado 
que havia fallecido. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não, senhor; não 
ha tal. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Disseram-me. 
Então o caso seria mais grave. Não que o nobre senador 
fosse capaz de lançar mão de documentos obtidos por 
semelhante modo. Não quero, não devo me referir ao 
nobre senador; nem tenho razões para o fazer; mas quero 
estigmalisar o procedimento de qualquer empregado que, 
violando assim o segredo do tumulo, foi arrancar da 
gaveta do companheiro papeis para entregal-os ao nobre 
senador; e assim fazer-lhe a côrte e offender áquelles que 
talvez lhe tinha dado o pão a comer. 

Não posso ver sem indignar-me empregados 
publicos rebaixarem-se e rojarem-se pelos pés dos 
ministros que estram, atirando lama aos que sahem e que 
os trataram melhor do que mereciam. O terror ora 
immenso. O nobre senador teve esta vantagem e ha de 
tel-a sempre  

 

 
 



574                                                                 Annaes do Senado 
 
que fôr poder: mette medo... não a todos; a maior parte 
treme do nobre senador... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Tratei-os a todos 
perfeitamente... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – Tratou... ms sei 
que havia ferroz. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – ... sem distincção 
de partidos. 

O SR. CORREIA: – O diabo não é tão feio como 
se pinta.(Riso.) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – O que me falta 
mais? Creio que nada. Como esses documentos têm de 
ser presentes ao senado... 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Apoiado, e sobre a 
mesa para ser examinado original. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE: – ... verei si me 
toca por casa alguma cousa. O que posso affirmar, 
concluindo, é que para mim isto está liquidado. Façam o 
juizo que quizerem. O nobre senador melhorou o 
thesouro; naturalmente seus successores hão de 
continuar a melhoral-o, e é provavel que taes abusos não 
reappareçam pelo que faço votos á Divina Providencia. Si 
eu e meus amigos commettemos erros, ao menos temos 
boas intenções a intenso desejo de ver que as nossas 
cousas publicas melhorem e este paiz prospere. 
(Apoiados.) 

Não queremos fazer politica de corrilhos; si nos 
reunimos é pelas idéas e não pelo interesse. (Apoiados.) 
E' possivel que tenhamos commettidos muitas faltas, que 
estão e vão sendo corrigidas todos os dias como 
observamos... Deus os proteja para que continuem. 
(Muito bem; muito bem.) 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR: – obtendo a palavra 
pela ordem, disse, como orador da deputação já referido, 
que ella cumpriu sua missão, logo que foi introduzida com 
as formalidades do estylo á presença de Sua Magestade 
o Imperador, o qual se dignou responder que examinaria. 

O SR. PRESIDENTE: – declarou que a resposta 
de Sua Magestade o Imperador é recebida com muito 
especial agrado. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – começa dizendo 
que, longe de haver tratado o nobre senador pela Bahia 
como inimigo do Rio Grande do Sul, aceitou a declaração 
de S. Ex. de que não professava mais odiesidade a essa 
provincia do que a qualquer outra porque era brazileiro. O 
que teve foi de explicar  que, si uma ou outra gazeta da 
provincia o tinha qualificado tal, era porque S. Ex. tinha 
dado provas exteriores de pouca sympathia por ella, 
principalmente atacando as verbas destinadas as suas 
estradas de ferro. 

Essa estradas são uma necessidade 
especialissima do Imperio, e muito diversa das outas 
provincias a que S. Ex. se referiu, accrescendo que a 
Bahia e Pernambuco tem já grande quantidade de 
kilometros de estradas de ferro. 

Quando a Pernambuco, depois de se ter 
reconlhecido que tinha havido grande esbanjamento, o 
parlamento reconheceu o direito dos emprezarios á 
garantia de juros que se haviam esbanjado. 

 

Da Bahia, consta, pelos discursos dos proprios 
bahianos, que a estrada de ferro tem um percurso de 14 
kilometros ou leguas sobre o terrreno arenoso que 
nenhum proveito tem dado ao Estado. 

Quando, pois o nobre senador pela Bahia disse 
que se tinha gasto mais com a estrada de ferro do Rio 
Grande do que com as da Bahia e Pernambuco juntas, 
devia ter considerado esses factos lembrando-se tambem 
que para a estrada dp Rio Grande fôra contrahido um 
emprestimo de 5 milhões sterlinos, dinheiro que entrou 
nos cofres do Estado, e foi despendido pela 
administração, e que não censura. 

Ora havendo contratos feitos que muito escediam 
o valor da quantia votada no orçamento, parecia má 
vontade do nobre senador contra a provincia, impugnando 
esses pagamentos, quando ha um clamor geral, porque o 
debito sobe a mais de dous mil contos, e as obras estão 
em vesperas de parar, com grave prejuizo do que está 
feito. 

E, como o nobre senador não só atacou as 
estradas de ferro, mas tambem a tarifa especial, a 
imprensa do Rio Grande qualificou-o de inimigo da 
provincia. O orador porém, não crê que o seja, nem de tal 
o taxou. 

Sabia o orador e os seus amigos que a situação 
conservado a não realizaria a tarifa especial, mas, como 
já disse, quando reclamou autorização, foi na esperança 
de que outro mais tarde faria o beneficio. 

Referindo-se aos pequenos serviços que tem 
prestado á sua provincia, e que o nobre senador quiz 
desfazer, recorda que, quanto á estrada de ferro, a 
iniciativa do projecto foi sua, assim como a emenda. E' 
certo que o parlamento a decretou, tendo o governo 
tomado a si a idéa e fazendo della questão de gabinete. 
Si tivesse sido idéa do governo, elle a teria consignado na 
falla do throno. 

Referindo-se em seguida ao decreto com que 
alfandegou a mesa de rendas de Pelotas, diz que não 
qualificou de illegal o regulamento do nobre senador. O 
que declarou foi que o regulamento de 1860 não fôra 
revogado, porque o ministro não estava autorizado para 
tanto, devendo, portanto, o governo ir procurar alli a 
autorização para crear alfandegas ou mesas de rendas; 
mas que, si o nobre ex-ministro havia entendido reformar 
a legislação com esse regulamento, esse é que era então 
illegal. 

Depois de desenvolver este assumpto, 
contestando os argumentos do nobre senador pela Bahia, 
diz que não creou alfandega alguma, apenas alfandegou 
uma mesa de rendas, acrescentando-lhe só os direitos de 
consumo que pudessem ir até lá, e cujo numero é 
limitadissimo. 

Depois de mostrar como essa medida foi uma 
consequencia logica da tarifa especial, diz que esta 
excepção feita na lei geral foi justificada pelas 
conveniencias publicas. Não foi um favor á provincia, 
porque quem perdia com o contrabando era o thesouro. O 
Rio Grande ganhava na fronteira o que perdia nas 
cidades maritimas, e a prova é terem-se levantado alli 
cidades como Uruguayana, Sant'Anna do Livramento e 
Bagé, cuja população é maior que a da capital de Minas. 
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Em nome das idéas moraes de que fallou o nobre 
senador, deve tambem ser sustentada a tarifa especial, 
porque o contrabando anima a violação das leis, 
habituando ao despreço dellas. 

Ha ainda outra consideração muito importante e de 
ordem politica. E' que sem a tarifa especial os interesses 
se deslocavam; a provincia me vez de se concentrar para 
o Imperio, lançava-se para o Rio da Prata. 

Quanto á renda arrecadada no primeiro mez da 
tarifa especial, não contesta que esse augmento fosse 
devido á diminuição havida no mez anterior em 
consequencia de se saber que a medida ia ser posta em 
pratica, o que não podia evitar-se por um principio de 
lealdade. Mas, mostrando como depois subiu a renda, 
elevando-se no exercicio seguinte a 2.085:000$ ou a mais 
de dobro, diz que não poderia ter havido tão grande 
augmento si não fosse a tarifa. 

Expõe ainda varios factos para mostrar como se 
fazia o contrabando, e como era impossivel defender as 
fronteiras, que de um lado têm 100 leguas e de outros 
mais de 100. 

Recorda o facto citado pelo nobre senador pela 
Bahia de haver um inspector da alfandega de Uruguayana 
diminuido por sua conta e risco as imposições da tarifa, o 
que deu em resultado um augmento extraordinario de 
rnda para concluir que só a baixa da tarifa poderia dar 
augmento de renda. 

Especializa alguns artigos em que se fazia o 
contrabando, como morim, calçado, roupa feita palas de 
seda, mostrando assim que a tarifa só foi decretada 
depois de estudo muito meditado, depois de ouvidas as 
praças do commercio e negociantes respeitaveis e tendo-
se tambem em vista a tarifa de Estado Oriental. 

O nobre senador pela Bahia depois do resultado 
obtido continua a impugnar a tarifa, e é por isso que na 
provincia lhe attribuem má vontade. 

Tambem o nobre senador pela Bahia attribuiu ao 
orador um excesso de amor á sua terra natal. E' certo que 
os rio-grandenses a amam muito, compensando-a assim 
do mal que lhe possa provir do desamor de outros. Não 
toma á má parte a censura do nobre senador, porque é 
possivel que tenha praticado algum erro; em todo o caso 
a elle teria sido levado com bom sentimento, e si o 
convencessem de que a havia commmettido, não está tão 
endurecido que não seja capaz de o confessar e de votar 
até que fosse supprimida essa tarifa, que converte o Rio 
Grande em um Estado no Estado e faz dos rio-
grandenses entes privillegiados no Imperio. 

Estando de accôrdo com o nobre senador pela 
Bahia em que as tarifas do Brazil são fiscaes e não 
protectoras, diz que a modificação da do Rio Grande não 
foi senão o desenvolvimento dessa idéa, pois foi 
organizada com o fim de obter o maximo da renda 
possivel para o thesouro. 

Ora, si o maximo da renda está na diminuição e 
não na aggravação do imposto, é preciso que este seja 
diminuido, havendo neste caso a dupla vantagem de estar 
o proveito do cidadão em harmonia com o interesse do 
Estado. 

Julga que tem sido funesto ao paiz o principio 
centralisador, querendo-se governar do Rio de Janeiro o 
Imperio todo, quando o que convem é 

 
 

harmonizar o interesse geral com o interesse provincial e 
municipal, que gyra cada um em sua orbita. 

Tendo desenvolvido largamente este pensamento 
e explicado o que occorrêra com uma questão demorins 
na alfandega de Porto Alegre, de que houve recurso para 
o governo, diz que quasi não ha Estado algum que não 
tenha tarifa especial, não tendo portanto a do Rio Grande 
sido, como se disse, uma anomalia antes foi um acto de 
conveniencia para o thesouro. 

Referindo-se aos documentos que tera na sessão 
anterior e de que se admitou o nobre senador pela Bahia 
por serem reservados, diz que o não são, porque uma 
cousa é o ministro declarar que um documento é 
reservado e outra cousa é elle ser de natureza reservada. 
O orador não leu documento algum reservado. A reserva 
alli é o motivo de sua condemnação, porque si houvesse 
sido expedido dentro da lei, não haveria mister que se 
declarasse reservado um documento que deve ser sujeito 
á liquidação de contas. 

O orador explica minuciosamente como se 
procedia a respeito desses reservados, justificando assim 
a razão por que a condemnou em seu relatorio. 

Sustenta que ha verdadeira fraude nesses 
documentos desde que muitos contos de réis estão 
lançados á conta de colonisação, de recrutamento, etc., 
que não tiveram taes applicações e que o thesouro 
mesmo não sabe em que se applicaram. Si um 
negociante fizesse uma escripturação desse modo, iria 
para a casa de correcção por ter feito uma escripturação 
falsa. 

Trocando-se varios apartes em contestação ás 
proposições do orador, este sustenta-as com maior 
energia, assegurando que publicará as cópias dos 
documentos que leu ao senado, e dizendo que, si 
qualificou de fraudulentos os balanços, foi porque julgou 
do seu dever denunciar esse abuso, e estava no seu 
direito de o fazer, não só para o reformar, como era 
preciso, mas tambem para se defender da pecha de 
difamador que se lhe lançou. Fez o que lhe cumpria. 

Em prova de suas asserções o orador refere que 
encontrou pagando-se gratificações a empregados do 
thesouro pela liquidação de contaas provenientes da 
guerra do Paraguay, que acabára ha dez annos. 

Tendo de fazer uma operação de credito, e 
pedindo para esse fim todos os documentos de despezas 
reservadas, veiu-lhe entre essas cópias o barrão em que 
está provada a falsificação do balanço. Dando 
conhecimento do facto, julga ter cumprido o seu dever, e 
contribuido para o melhoramento da escripturação e 
contabilidade do thesouro. Por isso propoz a creação de 
um tribunal de contas. 

Passando a tratar do imposto sobre as apolices, 
diz que o que propunha não era senão imposto sobre a 
renda. Si todo o cidadão é multado na sua renda, não 
deve deixar de o ser o millionario. O salario do empregado 
é a renda do seu capital, que é o seu trabalho. As 
apolices 
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não estão isentas senão do imposto de successão, de 
heranças e legados. 

E para que propunha o orador esse imposto? Para 
ser applicado á amortização da mesma divida, que tende 
a augmentar todos os annos, e de que se não amortiza 
um só real. 

Desenvolve o orador largamente este ponto, 
mostrando a conveniencia da amortização para o credito 
de Estado. 

Si não amortizamos, para que se immobilisou um 
grande capital em se edificar um palacio para a caixa de 
amortização? 

Para que essa casa, que não presta serviços? 
Em relação á questão dos conventos diz que o 

nobre senador pela Bahia com suas proprias palavras 
sustentou a opinião do orador, pois confessou que os 
conventos estão a cahir, estão mortos, já não servem 
para nada. 

Por essa mesma razão devem ser supprimidos. 
Si estão mortos, enterrem-se; não se guarda 

cadaver por mais de 24 horas. 
Disse que os frades eram incompativeis com as 

instituições, porque estas conferem não só direitos iguaes 
a todos os cidadãos, mas tambem obrigações, de que o 
frade se liberta. 

Concluindo, diz que julga ter demonstrado que a 
mesa de rendas de Pelotas foi alfandegada dentro da lei, 
que a tarifa especial produziu bom resultado, visto ter 
augmentado muito a renda; que a contabilidade de 
thesouro é mal feita, e que não houve falta de reserva e, 
ler no senado documentos que de reservados só têm a 
qualificação que lhe querem dar, aquelles que os 
escondem á analyse e ao exame; que sem justiça não se 
póde libertar o proprietario de apolices da contribuição 
que pagam todos os outros cidadãos; e, finalmente, que 
bens dos conventos não pedem ter melhor applicação do 
que formarem capital de amortização da divida fundada. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE: – deu para ordem do dia 5: 
Continuação da 2ª discussão da proposta relativa 

á receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 
1882. 

2ª discussão da proposição da camara dos 
deputados n. 271 de 1879, determinando que os 
vencimentos dos fieis do thesoureiro da recebedoria do 
Rio de Janeiro ficam equiparados aos dos fieis da 
pagadoria do thesouro nacional. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 65, do 
corrente anno, autorizando o governo a conceder 
jubilação ao chantre Francisco José dos Reis, professor 
do seminario episcopal do Maranhão. 

Continuação da 2ª discussão da proposição 
relativa ás sociedade anonymas. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 
 

101ª SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1880
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – EXPEDIENTE. – Rectificação do S. 

presidente do conselho sobre um aparte dado no dsicurso 
do Sr. Affonso Celso, publicado no « Diario Official» de 
hontem. – Acontecimentos na cidade de Cunha. Discurso 
e requerimento do Sr. Correia. Approvação do 
requerimento. – ORDEM DO DIA. – Orçamento geral da 
receita. Discurso do Sr. Mendes de Almeida. Votação de 
varios artigos. Discussão do art. 10 da proposta. Discurso 
e additamento do Sr. Correia. Discursos dos Srs. 
presidente do conselho, Ribeiro da luz, Affonso Celso e 
Silveira da Motta. Encerramento da discussão Adultivos 
do Sr. Mendes de Almeida. Encerramento dos arts. 11 e 
12. Discussão do art. 7º Discurso do Sr. Silveira da Motta. 
Emenda additiva do Sr. Ribeiro da Luz. 

 
A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 32 

Srs. senadores, a saber: visconde de Jaguary, Dias de 
Carvalho, Cruz Machado, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Visconde de Abaeté, Diniz, Conde de Baependy, Barão 
de Cotegipe, Leão Velloso, Visconde de Nictheroy, 
Correia, Barão de Souza Queiroz, Ribeiro da Luz, Vieira 
da Silva, F. Octaviano, Junqueira, Paes de Mendonça, 
Luiz Carlos, Jaguaribe, Paranaguá, Cunha e Figueiredo, 
Uchôa Cavalcanti, Lafayette, Barros Barreto, Affonso 
Celso, Barão de Maroim, Dantas, Saraiva,Fausto de 
Aguiar, Teixeira Junior e Barão de Pirapama. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, Barão da Laguna, 
Christiano Ottoni, Silveira Lobo, Silveira Martins, Sinimbú, 
Antão, Carrão, José Bonifacio e Visconde do Rio Branco. 

O Sr. Presidente abre a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Leilão da Cunha, João Alfredo, Diogo Velho, Visconde de 
Muritiba, Mendes de Almeida, Visconde de Bom Retiro, 
Visconde de Pelotas, Silveira da Motta e Fernandes da 
Cunha. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte. 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio da fazenda, de 2 do corrente mez, 

prestando as informações, requisitadas em officio do 
senado de 17 de Agosto ultimo, sobre a proposição da 
camara dos deputados, isentando dos direitos de 
exportação a herva-male. – A quem fez a requisição, 
devolvendo á mesa depois de examinado. 

Do ministerio da agricultura, de 4 do mesmo mez, 
remettendo, em solução do officio do senado de 16 do 
mez findo, cópias dos decretos ns. 5357 de 23 de Julho 
de 1873 e 5982 de 19 de Agosto de 1875, concedendo 
privilegio ao conselheiro Guilherme Schuch de 
Capanema, para extincção da formiga sauva e bem assim 
dos requerimentos e informações ministradas acerca de 
semelhante assumpto. – O mesmo destino. 
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RECTIFICAÇÃO 
 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – No 
discurso do nobre senador por Minas, que vem hoje 
publicado, lê-se o segundo: 

«O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Darão 140:000$000, aborvendo a propriedade.» 

«O SR. AFFONSO CELSO: – Como absorvendo 
propriedade?» 

«O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Em 
muitos casos o imposto excederia ao valor do terreno.» 

«O SR. AFFONSO CELSO: – Neste caso teria a 
parte recurso para ser alliviada.» 

«Mas devo dizer que parece impossivel que terras 
haja nas cercanias o Rio de Janeiro de valor superior á 
taxa do imposto.» 

O meu pensaemento não foi bem comprehendido; o 
que eu quiz dizer foi que o imposto em maior ou menor 
numero de annos absorve o valor da propriedade, e não 
que o imposti logo no primeiro anno seja superior ao valor 
de terreno. O meu pensamento, pois, é que em pouco 
tempo, conforme o valor dos terrenos, o imposto absorverá 
o valor da propriedade. 

 
ACONTECIMENTOS NA CIDADE DO CUNHA 
 
O SR. CORREIA: – Foram annulladas as 

qualificações ultimaemente feitas na cidade de Cunha, na 
provincia de S. Paulo. Este facto desgostou as influencia 
de liberaes da localidade e receia-se a perturbação da 
tranquilidade publica nas eleições a que alli se tem de 
proceder. 

O Sr. Antonio Xavier Freire, depois de assegurar 
que o partido conservador concorreria as urnas, mas sem 
apartar-se do terreno legal, publicou no Cunhense as 
seguintes linhas (lê): 

«Os boatos de desordens correm, todos 
desfavoraveis aos consevadores.» 

«Já se nos tem avisado que seremos victimas de 
aggressões, de ataques insolitos nas ruas desta cidade, 
aviso que nos vem de liberaes distinctos deste termo.» 

«O que fazer?» 
«A verdade é que morrerá o homem, porém ficará a 

idéa?» 
«Na frente do partido liberal vemos como lidadores 

incansaveis, além do chefe, os Srs. José Augusto Pereira 
Querido e tenente José Pedro de Gonvês Veiga.» 

«Si formos victimados, ao partido liberal deste 
cidade caberá a gloria de uma pagina de sangue escripta 
na nossa historia politica.» 

«Só seremos esbulhados do nosso direito politico 
pelo emprega da força.» 

«Parece-nos pelo que se observa que a nossa 
cidade será o theatro da reproducção das scenas do 
Jahu!!!» 

«As aneaças, os convites de capangas, os planos 
preconcebidos não nos demoverão de concerrer ás urnas, 
o que faremos revestidos de toda a calma, banindo a 
intriga e toda revestidos de 

«Tal é o despeito de alguns liberaes pelo facto de, 
com importantes documentos, conseguirmos a nullidade 
das qualificações desta parochia e Campos Novos; tal é a 
nuvem levantada por aquelles que devendo acalma 
exaltam os espiritos cada vez mais, que justificados estão 
os nossos receios.» 

«Diz o partido liberal que nada faremos, que elle 
collocará na camara nove vereadores, fará os quatro juizes 
de paz, etc., etc.» 

«Ora, combinando-se uma qualificação feita ainda 
no dominio conservador, 1876, com o desejo dos liberaes 
em fazer tudo, qual a conclusão a tirar-se:» 

«Que para tal resultado lançara mão de tudo, e que 
não ha fugir!!» 

«No dia em que o povo concorrer á eleição a que 
se vai proceder, veremos, assim nos enganemos, o quadro 
que anticipadamente pintamos com a tinta dos 
acontecimentos presentes.» 

«O Revm. Sr. conego Antonio Gomes de Siqueira, 
vigario desta parochia e chefe do partido liberal, prudente 
como é, mesmo assim não poderá prevenir a não 
realização dos planos preparados.» 

«Sua boa fé está sendo illudida.» 
«Em nome da lei, da moralidade de um povo 

protestamos desde já pelas violencias e ataques ao 
partidos conservador.» 

Desejando que os acontecimentos que se prevêem 
não se realizem, peço desde já a attenção do governo para 
a conveniencia de providencias, que obstem á realização 
do plano que se annuncia. Para este fim vou sujeita á 
consideração do senado este requerimento (lê): 

«Requeiro que, pelo ministerio da justiça, se peça 
informação ao governo sobre as providencias tomadas 
para que não seja pertubada a traquillidade publica na 
cidade do Cunha, provincia de S. Paulo, durante as 
eleições a que alli se tem de proceder. – Manoel Correia.» 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO GERAL DA RECEITA 

 
Continuou em 2ª discussão o art. 9° da proposta 

relativa á receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 
– 1882. 

O Sr. Mendes de Almeida, como passaram as 
grandes questões sobre a receira geral, e não deseja tratar 
do assumpto de que se vai occupar na 3ª discussão, 
resolveu tomar a palavra. 

Applaudir muito a declaração do nobre ministro da 
fazenda com relação aos impostos que pouco ou nada 
produzem. No pensar de S. Ex. taes imposto devem ser 
excluidos da tabella. 

Invocando os favores concedidos ao Rio Grande do 
Sul pela tarifa especial, que concede alli entrada livre de 
direito a certos generos, sobretudo o arame, pede o 
mesmo para a sua provincia em um assumpto de que já 
tratou na sessão passada, e que abandonou na espe 
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rança de que o nobre ex-ministro da fazenda cumprisse o 
que prometteu. 

S. Ex., porém, esqueceu-se, apezar de uma carta 
que a esse respeito o orador lhe escreveu. 

Refere-se ás pedras estrangeiras, que servem para 
edificação de casas, e que pela nossa tarifa pagam 30%, 
mas que nada rendem ao thesouro. 

Perguntou por que razão um genero desta ordem, 
que nada produz para o thesouro, e é de grande 
necessidade para as edificações das cidades maritimas, 
que não têm minas exploradas d'onde esse material possa 
ser extrahido, não ha de ser riscado da tarifa. 

Acudindo a um aparte do Sr. Octaviano, observa 
que é exactamente, como diz o honrado senador, olha-se 
para o Rio de Janeiro, que é rico no genero em questão, e 
suppõe-se que todo o litoral do Imperio o deve ser. 

Produzindo diversos argumentos em abono de sua 
opinião, pensa que deve ser eliminado da tarifa tudo 
quanto fór pedra, que estiver nas mesmas condições, 
principalmente as pedras lithographicas. 

Não pede tarifa especial, como em aparte lhe 
lembra o Sr. Leitão da Cunha, contentando-se com o 
pedido que fez, porque não é daquelles, que pedem muito 
sómente por pedir, e demais sabe o que póde pedir. 

Infelizmente no senado reina o mesmo principio da 
camara dos deputados e deve dizer que é este o unico 
defeito que lhe nota – o de não ser constituido como o 
senado dos Estados-Unidos – as provincias igualmente 
representadas – sem a condição da população, porque de 
outro modo são as de menor representação esmagadas 
pela massa das maiores, como acontece na outra camara 
e nesta. São os grandes esquadrões que vencem, que 
podem impor ao governo. Marchando as cousas assim, 
não se admirará que, dentro de algum tempo, as 
provincias pequenas confederem-se para serem 
attendidas. 

Occupa-se de outro imposto, de que já tratou em 
presença do Sr. ministro da agricultura, o qual disse ser o 
assumpto de tal ordem, que o considerava a melhor joia de 
sua coròa, não tendo então querido fazer concessão 
alguma. 

Não deseja destruir essa linda joia; apenas 
pretende que se lhe tire um pouco do ouropel em favor do 
povo. 

Refere-se ao imposto de mais 50% sobre o registro 
das cartas do correio. Apoiou o nobre ministro o seu 
decreto de Abril em um outro decreto do governo, que 
autorizava a si proprio a fazer regulamentos para tempo 
indefinido. Ora, depois da disposição da lei de 1873, 
jámais era possivel que o nobre ministro pudesse expedir 
um regulamento, augmentando ou diminuindo impostos. 

A este respeito enuncia o orador diversas 
considerações para demonstrar a improcedencia e 
injustiça da aggravação do imposto de que se trata, que 
não tem por si as convenções postaes de Berna e Pariz, 
como aliás o nobre ministro disse. Lê essas convenções 
para comprovar o seu asserto. 

Acrescenta que não colhe o argumento do nobre 
ministro invocando o direito de alterar esta taxa, porque 
assim se procedia com as tari- 

fas, visto que estas são todas autorizadas por lei, e S. Ex. 
não tem lei que autorize este augmento, que sobrecarrega 
os brazileiros com uma imposição durissima, pois que é de 
50%. 

Passa a occupar-se da taxa de transporte, 
confessando que pouco poderá adiantar á argumentação 
victoriosa, que se tem apresentado contra a maneira por 
que deixou de ser cobrada. 

Entende, como outros membros, que trataram do 
assumpto, que o nobre ministro da fazenda podia ter-se 
poupado a declaração, que fez na camara dos deputados, 
e a que, aliás, não era obrigado. Podia S. Ex. condemnar o 
imposto e prometter sua revogação na lei, que se está 
discutindo. 

Que mal d'ahi resultaria? 
Respeitava-se assim o decreto legislativo, que não 

ficaria desmoralisado, como ficou pela desnecessaria 
declaração, que o orador está certo escapou dos labios do 
honrado ministro, como está igualmente certo de que si S. 
Ex. no momento reflectisse, não aventuraria que o imposto 
era incobravel, quando se estava pacificamente cobrando 
de toda a população. 

Em seguida a varias outras considerações sobre 
este ponto, pondera que uma das proposições do honrado 
ministro que o contristou foi ter S. Ex. declarado que não 
empregaria força para cobrar este imposto. 

Si fosse preciso empregar força para cobrar 
impostos, o nobre ministro o devia ter feito. O 
procedimento de S. Ex. anima a que outros o tenham, 
recusando-se a cumprir a lei. Ainda que não tivesse S. Ex. 
desejo de empregar a força para a cobrança do imposto, 
não o devia annunciar. 

Nota tambem que o nobre ministro, condemnando o 
imposto dos carris urbanos, preste sua acquiescencia ao 
das linhas ferreas, vapores, etc.; assentando aliás ambos 
na mesma base, isto é, que quem paga é quem não goza 
da renda. Julga portanto que o nobre ministro se contradiz 
nisto. 

Não acha tambem muita razão no nobre ministro 
quando condemna o imposto chamado territorial, que, 
comquanto não seja muito rendoso, ao menos em 
principio, não devia ser revogado, inutilisando-se o 
trabalho feito com grande dispendio. 

Está persuadido de que este imposto seria de 
grande vantagem mesmo para cidades nas condições 
desta com relação á sua ornamentação, ao conforto e 
sobretudo á salubridade publica. 

Alludindo ao decreto de 31 de Julho de 1867, que 
tem relação com a navegação do Amazonas, recorda 
haver já mostrado, em outra occasião, o tempo que se tem 
perdido desde a data daquelle decreto até agora 
relativamente áquella parte do Imperio, onde muito 
ganbaria o thesouro em sua renda, si o mesmo decreto 
podesse dar as vantagens que imaginaram aquelles que o 
organizaram e expediram. Mostrou que commissões 
inglezas a francezas, que foram examinar esse assumpto, 
reconheceram que mediante esse decreto era impossivel 
que podessem os estrangeiros navegar aquelle rio com 
vantagem para o seu commercio e vantagem nossa. 

 



Sessão em 5 de Outubro                                                                  579
 

Si o nobre ministro da fazenda quizer mandar 
estudar esse decreto e revel-o, sobretudo estando o 
assumpto connexo com a estrada do Madeira e 
Mamoré, bem póde avaliar-se quanto ganhariam 
aquellas regiões, principalmente o nosso commercio. 

Está persuadido de que, si tivessemos uma 
alfandega em Macapá, tinha-se ganho muito mais do 
que obrigando os navios a virem tocar em Belém e 
depois fazerem volta pelo Tagepurú. 

O orador vê naquella região, si o governo não lhe 
der attenção, uma especie de Texas, porque o 
estrangeiro, que mais nos incommoda por aquelle lado, 
tem alli constantemente viajantes e tinha outr'ora, não 
sabe si tem hoje, associações religiosas, que 
concorriam para attrahir os indios, e nós não temos 
nada naquelle paiz de posição magnifica, como é o 
Macapá, proprio a tornar-se mais importante do que 
Nova Orléans sobre o Mississipi. 

Fallará a este respeito talvez sempre no deserto, 
mas em quanto tiver dias de existencia e puder fallar no 
senado, ha de apontar esse logar do nosso territorio 
para que seja tomado em consideração, assim como 
outro da parte occidental do Paraná. 

A proposito do Paraná dirá duas palavras quanto 
á questão do mate. Mas quer antes dizer tambem duas 
palavras a respeito do phosphato de cal e do guano, 
que se está agora colhendo em uma das ilhas do 
archipelago de Fernando de Noronha. 

O governo não tem prestado a devida attenção a 
este negocio, como a outras ilhas daquelle archipelago, 
que talvez estejam nas mesmas condições, assim como 
nas da Trindade e de Martim Vaz. 

Por ora não ha noticia da razão por que sómente 
por concessão do presidente de Pernambuco se podem 
fazer carregamentos de guano na ilha Rata. 
Naturalmente o nobre ministro da fazenda o explicará. 
Somos um paiz, que se diz civilisado, que aspira a ser a 
primeira nação da America Meridional, e no emtanto, 
estamos no caso desses povos da Oceania ou da 
Costa d'Africa, a quem se vai tomar o que se quer sem 
ser ter nenhuma consideração, nem autorização do 
governo. 

Entrando na questão do mate, agitada pelo 
nobre senador do Paraná, questão interessante por ser 
esse producto um dos principaes de sua provincia, 
recorda o orador haver dito que era uma utopia a idéa 
então aventada de se abrir mercado no estrangeiro 
para esse genero. Si se lhe quer dar desenvolvimento, 
por que razão não abrir os mercados dentro do nosso 
paiz, porque procurar fóra aquillo que não obtemos 
dentro? 

Ora, o mate fóra do Paraná é pouco usado em 
Santa Catharina e mesmo no Rio Grande do Sul. Mas 
ao norte do Paraná qual a provincia que o gasta e gasta 
a valer a pena? 

Pois, si não abrimos o paladar dos nossos 
patricios, como pretender excitar o paladar estrangeiro? 

Si o mate fosse bem aceito em todas as cidades 
do litoral e os estrangeiros, que ahi habitassem, se 
affeiçoassem a esta bebida, era muito natural, que indo 
para seus paizes, e le- 

vassem para continuar no uso della; e assim a 
propagariam com grande vantagem para nós pela 
exportação desse producto. 

O exemplo de Vienna da Austria não aproveita, 
como o nobre senador pelo Paraná já o demonstrou. 
Naturalmente foi alguma amostra alli preparada em 
algum hotel como meio de attrahir os brazileiros, 
suppondo-os todos apreciadores. 

Na occasião, a que se refere, disse tambem que 
nem o café, nem o chá penetraram facilmente na 
Europa. Foram circumstancias extraordinarias que 
fizeram com que fossem apreciados e sejam hoje 
objecto de grande consumo e portanto de grande 
riqueza para o commercio, que os transporta. O chá os 
portuguezes o apreciavam, e entretanto, estamos na 
India, não conheciam o café, que aliás era usado na 
sua vizinhança, nem o chá teria o desenvolvimento que 
teve em Inglaterra, si não fôra o casamento da rainha 
D. Catharina com Carlos II; foi então que de Portugal 
passou para Inglaterra a moda do chá. E o mesmo deu-
se com o café, que do Oriente passou a ser introduzido 
em Pariz por uma embaixada ottomana, que alli esteve 
no seculo XVII. 

Passa o orador a tratar da taxa addicional sobre 
escravos. Reconhece com o nobre senador pela Bahia, 
digno relator da commissão de orçamento, que essa 
taxa addicional foi incluida em o orçamento com o fim 
de minorar o mau estado das finanças do paiz; mas 
entende que incumbe aos poderes publicos, tanto 
quanto fôr possivel, concorrerem para solver uma 
obrigação que contrahiram por effeito da lei que libertou 
o ventre escravo. 

Tem-se dito que são sorprendentes os effeitos 
dessa lei: antes assim fosse! Realmente era avultado o 
numero de manumissões em nosso paiz anteriormente 
á lei de 28 de Setembro, o que dava eloquente 
testemunho dos sentimentos humanitarios dos 
brazileiros. Mas é que, com essa lei, mudou-se a face 
da questão, creando-se, por assim dizer, direito novo, 
visto como se reconheceu solemnemente que o homem 
escravo não é propriedade, como queriam os romanos. 
Desde então tornou-se preciso alargar as esperanças 
do captivo. Ora os meios mencionados na lei e 
recordados pelo honrado senador pela Bahia, forçoso 
é confessar que bem tenues esperanças offerecem aos 
miseros que ainda soffrem o seu terrivel martyrio. 

Tenho reconhecido ha longos annos quão triste é 
a escravidão e quantos males della se derivam, o 
orador desde então se tem pronunciado em favor da 
emancipação que possa ser levada a effeito, não 
arrastando o paiz a uma ruina geral, mas reflectida e 
efficazmente, sem acoroçoar a indisciplina dos 
escravos, mas tambem sem tirar-lhes a esperança de 
melhor futuro. Reconhece-se hoje que, nove annos 
depois da lei de 28 de Setembro de1871, tem-se 
manumittido cêrca de 50.000 escravos; mas elles 
subiam em numero a milhão e meio! Appella-se para a 
morte... Triste recurso! contribuirá, é certo, para a 
extincção do elemento escravo, mas não para confortar 
os desanimos do captivo. 
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Augmentar a esperança ao escravo, diz o orador, é 
contribuir para a segurança do senhor. Si o orador se 
julgasse com a influencia de que gozam outros membros 
do senado brazileiro (não apoiados), apresentaria medidas 
nesse sentido impugnaria o systema actual de 
manumissões, que a tantos abusos se presta, e proporia 
que a extincção da escravidão se fosse fazendo 
gradualmente nas provincias, onde o numero de escravos 
fosse menor, circumscrevendo assim, pouco e pouco, o 
territorio em que se encantoasse a cruel instituição. Outra 
medida seria a manumissão do escravo aos 60 annos de 
idade. Dest’arte, para todo o captivo luziria ao menos uma 
esperança – a de não morrer sem abençoar, como homem 
livre, a terra, para cuja prosperidade houvesse contribuido 
com uma longa existencia de labor e soffrimentos. 

Amo mais a minha patria do que o negro – disse o 
nobre senador pelo Rio Grande do Sul. Ao orador pareceu 
dura essa expressão do nobre senador, e ainda mais 
extraordinaria por isso que os interesses da patria não se 
acham fatalmente ligados á escravidão. O orador que, 
christão e catholico, entendeu não dever possuir escravos, 
não póde deixar de commiserar-se ante a sorte do 
escravo, que tem sido um dos mais pujantes elementos de 
nossa prosperidade nacional. E’ preciso fazer em prol 
desse infeliz mais alguma cousa do que o estatuido na lei 
de 28 de Setembro. 

Fazendo ver que não são estas suas idéas de 
agora, mas de ha muitos annos, recorda o orador que, em 
1864, indo reger interinamente a secretaria da justiça, teve 
a felicidade de contribuir para que fossem manumittidos 
centenares de escravos africanos, que illegalmente eram 
retidos e explorados em proveito de varias pessoas 
influentes, tanto aqui na côrte, como em algumas 
provincias. Estava incompleto o trabalho, quando o finado 
conselheiro Zacarias, que aceitára e levára energicamente 
a effeito a idéa do orador, deixou a pasta da justiça: 
lavrado estava o decreto que concedia a liberdade aos 
poucos africanos ainda não manumittidos em razão de não 
haverem completado o seu tempo: mas o conselheiro 
Zacarias, não fazendo questão de ligar o seu nome áquella 
obra meritoria, não quiz por delicadesa referendar o 
decreto. Quanto ao orador, recordando o facto, é seu 
intuito demonstrar quão contrario tem sido sempre á 
escravidão, extincta a qual, não ha duvidal-o, começará 
para o Brazil uma nova éra. 

Respondendo ao nobre senador pelo Rio Grande 
do Sul, na parte em que S. Ex. defendeu a idéa de se 
venderem os bens da igreja para amortização da divida 
publica, o orador, lamentando a ausencia de S. Ex, que 
aliás pareceu chamal-o a debate, demonstra quão violenta 
e injusta seria aquella medida. 

Disse o nobre senador que, depois que Talloyrand 
propugnou essa idéa na assembléa nacional franceza, 
tinha-se proferido a ultima palavra sobre o assumpto. Está 
S. Ex. enganado; nada mais contestavel: sobre isso 
discutem duas escolas, nem a questão é dessas que se 
resolvam com a asseveração de uma autori- 

dade, mórmente quando esta é a de um padre relapso, 
como foi Talleyrand. Lêa o nobre senador o importante 
discurso que em resposta ao de Talleyrand proferiu Maury, 
que então ainda não era cardeal, e verá como foram 
refutadas as doutrinas que a S. Ex. se afiguram 
irrefutaveis. 

Não procedem contra os membros de ordens 
religiosas argumentos como os de que não estão sujeitos a 
varios onus, como o de serviço militar; bem como é 
tambem improcedente a increpação vulgarissima de que o 
frade é um ente ocioso. Quanto ao primeiro ponto, note-se 
que muitas classes ha que tambem estão isentas do 
serviço das armas; e dizer, em absoluto, que o frade nada 
faz é desconhecer os multiplices deveres que lhes impoem 
os estatutos de sua ordem, alguns dos quaes 
severissimos. Argumenta-se com um ou outro abuso, mas 
a verdade é que ainda de taes abusos grande parte corre 
por conta do poder civil, que impede a vigilancia a que as 
ordens devem estar sujeitas por parte de Roma. 

Mostra o orador que essa denominação de bens de 
mão morta dada ás propriedades das ordens monasticas é 
uma denominação infundada e até certo ponto odiosa. 

Faz ver que os foreiros de propriedades 
ecclesiasticas eram geralmente muito mais bem tratados 
que outros quaesquer; e pondera que os ciumes contra as 
ordens religiosas provém principalmente da sua 
reconhecida superioridade quando entram em 
competencia com o poder civil para certos fins sociaes. 

Outra não é a causa da odiosidade que hoje se 
levanta em França contra os jesuitas, cuja excellencia é 
por todos reconhecida no que diz respeito á instrucção e 
educação. 

Onde, porém, floreça a verdadeira liberdade, não 
ha terror de jesuitas. 

Os nobres senadores por Minas Geraes (o Sr. 
Lafayette) e pelo Paraná, dous irmãos siamezes das 
doutrinas regalistas, unidos sempre quando se trata de 
combater a Igreja, temer-se até de sombras, como se viu 
quando, não ha muitos dias, agitou-se a questão das 
associações anonymas; entretanto, nos Estados-Unidos, lá 
está o presidente da grande Republica prompto a receber 
os sacerdotes expulsos de territorio francez! 

Sentindo-se fatigado, o orador porá termo ás suas 
observações; não o fará, porém, sem oppôr á autoridade 
de Talleyrand, invocada pelo nobre senador pelo Rio 
Grande do Sul, as palavras de alguem que não póde ser 
suspeito a S. Ex., emquanto que ao orador não podem 
deixar de o ser as opiniões de um padre relapso. As 
palavras a que o orador allude são de Victor Hugo: 

«Uns homens reunem-se e habitam em commum, – 
escreveu o auctor dos Miseraveis. Em virtude de que 
direito? Em virtude do direito de associação. Fecham-se 
em casa entre si. Em virtude de que direito? Em virtude do 
direito que tem qualquer de fechar e abrir a sua porta. Não 
sahem. Em virtude de que direito? Em virtude de ir e vir, 
direito que suppõe o de estar em casa.» 

«E que fazem em casa? Fallam baixo, trabalham, 
renunciam ao mundo, á sensualidade, 
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aos prazeres, ás vaidades, ao orgulho e ao interesse. 
Vestem lã grossa e grosso panno, nenhum possue 
cousa alguma de seu; entrando alli, o que é rico se faz 
pobre, o que tem dá-o a todos; o que era nobre, fidalgo, 
senhor, é igual ao que era camponeo; para todos é 
identica a cella; todos têm a mesma tonsura, a mesma 
cogulla, comem o mesmo pão negro, dormem sobre a 
mesma palha, morrem sobre a mesma cinza...  
soccorrem os pobres, assistem aos enfermos, chamam 
uns aos outros meu irmão... oram!... Os espíritos 
irreflexivos dizem uns aos outros: Por que são estes 
figuras immoveis? De que servem? Que fazem? Ah! 
ante a obscuridade que nos cerca e que nos espera, 
sem saber o que de nós fará a immensa dispersão, 
respondemos: «Não há talvez obra mais sublime do 
que aquella que fazem estas almas», e acrescentamos 
«Não há talvez trabalho mais útil. E' necessário, pois, 
que elles orem sempre por aquelles que não oram 
nunca!» 

(Muito bem; muito bem.) 
Não havendo mais quem pedisse a palavra, 

encerrou-se a discussão. 
Votaram-se e foram successivamente 

approvadas as rubricas da proposta do governo de ns. 
1 a 35 com as emendas da camara dos deputados e da 
commissão de orçamento do senado. 

Votou-se e foi approvada a emenda da câmara 
dos deputados as de ns. 36 e 37. 

Votaram-se e foram approvadas as de ns. 38 a 
44 com as emendas da camara e da commissão de 
orçamento. 

Votou-se e foi approvada a de n. 44 com a 
emenda da camara; e rejeitada a da commissão de 
orçamento. 

Votou-se e foi approvada a emenda da camara 
ás rubricas da proposta de ns. 45 a 48, ficando 
prejudicada a da commissão de orçamento. 

Votaram-se e foram successivamente 
approvadas as de ns. 49 a 55 com as emendas da 
camara e da commissão de orçamento. 

Votou-se e foi rejeitada a emenda da commissão 
de orçamento á rubrica da proposta – Renda com 
applicação especial – sendo approvada a emenda da 
camara dos deputados á mesma rubrica. 

Seguiu-se em 2ª discussão o art. 10 da proposta.
O SR. CORREIA: – Este artigo autoriza o 

governo para emittir bilhetes do thesouro até 
16.000:000$, como antecipação de receita. 

A illustrada commissão de orçamento do senado 
reduz a 8.000:000$ a autorização para esta emissão no 
exercício de 1881 – 1882. O nobre presidente do 
conselho não se mostrou favorável a esta emenda. 
Peço entretanto a attenção de S. Ex. para as ligeiras 
observações que vou fazer. 

Até á lei do orçamento de 1877 a autorização 
para emittir bilhetes do thesouro como atencipação de 
receita era limitada á somma de 8.000:000$000. 

Quando se discutiu a lei de orçamento de 1877, 
em que a camara dos deputados elevou aquella somma 
a 16.000:000$, a commissão do senado ponderou que 
esta quantia devia ser não só applicada a tal fim, mas 
também, e por attendivel motivo, a supprir qualquer 
excesso da despeza fixada sobre a receita orçada. 
Tratava-se da arrecadação de novos impostos com os 
quaes se calculava. Não tendo, porém, de ser cobrados 
na totalidade dentro do exercício, podia dar-se alguma 
falta, a que cumpria attender. Convindo por isso 
habilitar o governo com recursos maiores, offereceu a 
commissão emenda para que a autorização fosse 
também para supprir qualquer excesso da despeza 
fixada sobre a receita orçada. Assim se resolveu. 

As propostas posteriores, tanto a que foi feita 
pelo nobre senador pelo Rio Grande do Sul, quando 
ministro da fazenda, como a que foi feita pelo nobre 
senador por Minas Geraes antecessor do actual 
ministro da fazenda, foram concebidas nos termos do 
orçamento de 1877, quanto á emissão de bilhetes do 
thesouro. Na proposta, porém, do actual Sr. Ministro da 
fazenda, modificou-se o que até ahi se tinha 
estabelecido; S. Ex. é o primeiro que pede autorização 
para emittir até 16.000:000$ em bilhetes do thesouro, 
como antecipação de receita. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' o que dispõe o 
actual orçamento. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – E' 
cópia do orçamento vigente. 

O SR. CORREIA: – Estou tratando da proposta e 
mostrando as razões pelas quaes, na votação desta lei 
de orçamento, nos devemos apartar da lei do 
orçamento vigente si se lhe deve dar a intelligencia que 
se pretende. 

A emissão de bilhetes do thesouro até 
16.000:000$ como anticipação da receita, si no começo 
do exercício proporciona alguma facilidade ao governo, 
no fim do exercício traz o inconveniente de obrigal-o a 
recolher somma tão considerável. E' prudente, portanto, 
reduzir a somma dos bilhetes do thesouro, como 
anticipação de receita á que for strictamente 
necessária. Calculando-se que, no exercício com que 
nos occupamos, haverá saldo, desapparece a razão da 
elevação da somma a 16.000:000$; e creio que, 
concedendo nós 8.000:000$, o nobre ministro não se 
verá embaraçado no começo do exercício e ficará mais 
folgado quando elle chegar a seu termo. 

Parece-me, pois, que há vantagem em S. Ex. 
aceitar a emenda da commissão do senado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Só em juros de apolices pago em Julho 10.000:000$ e 
em Janeiro outros 10.000:000$000. 

O SR. CORREIA: – Mas V. Ex. tem outros meios 
de acudir a essa despeza. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Não conheço outros meios. 

O SR. CORREIA: – V. Ex. tem ainda, creio eu, o 
recurso da conta corrente com o banco do Brazil. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Eu não queria exceder a conta corrente.

 



582                                                                      Annaes do Senado 
 

UM SR. SENADOR: – Pago juro. 
O SR. CORREIA: – Mas também paga juro dos 

bilhetes do thesouro. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 

Mostre o inconveniente de ser a autorização para 
16.000:000$000. 

O SR. CORREIA: – No fim do exercicio terá V. 
Ex. de os recolher. São vantagens no 1º mez que se 
tornam em difficuldade no ultimo. Em Junho de 1881, V. 
Ex. há de lutar com embaraço maior si tiver de recolher 
16.000:000$ em bilhetes do thesouro. 

Si o nobre ministro póde, como fez em aparte, 
oppor alguma objecção quanto á reduzir-se a somma a 
8.000:000$, não póde de certo defender a proposta 
quanto aos 16.000:000$000. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Que grande crime copiar eu o orçamento vigente! 

O SR. CORREIA: – Não estou tratando de 
crimes, estou examinando si convem voltar ao regimen 
anterior a 1877. 

A razão que occorreu então para alteral-o não se 
dá agora. Mantendo a disposição vigente o faremos 
sem o motivo que a determinou. 

Tenha tratado da emissão de bilhetes do 
thesouro como antecipação de receita, porque para as 
despezas extraordinárias outros são os meios 
concedidos ao nobre ministro. Para usar delles, no 
paragrapho único deste artigo o governo é autorizado a 
converter a divida fluctuante em consolidada, interna ou 
externa, no todo ou em parte. 

Si o nobre presidente do conselho emittir bilhetes 
do thesouro para acudir ás despezas extraordinarias, 
tem, para consolidar essa divida, a mais ampla 
autorização. 

Não se lhe põe limitação de nenhuma espécie: 
póde fazer empréstimo no interior ou no exterior; deixa-
se tudo ao critério do nobre presidente do conselho, 
confiando a camara dos deputados e a commissão de 
orçamento do senado que S. Ex. usará da autorização 
do modo mais patriotico. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Si 
posso fazer o que quizer, então esta autorização não 
tem importancia. 

O SR. CORREIA: – Como não tem? Este artigo 
trata, primeiro, da emissão de bilhetes do thesouro por 
antecipação de receita, os quaes têm de ser recolhidos 
no fim do exercicio; e, no paragrapho unico, da 
consolidação da divida fluctuante proveniente das 
despezas extraordinarias autorizadas, a qual o nobre 
ministro póde fazer do modo que entender mais 
acertado. 

Não discutirei neste momento o melhor systema 
a seguir: si tão melindrosa operação deve ser 
inteiramente confiada ao criterio do governo, ou si o 
poder legislativo deve estabelecer clausulas a que o 
governo tenha de cingir-se. 

Vou simplesmente propor que, si o governo, no 
uso da autorização que lhe é conferida, puder emittir 
apolices com o juro de 5%, fique habilitado para 
destinar 1% a amortização das mesmas apolices. 

As razões que justificam a emenda que terei a 
honra de apresentar são salientes. A questão 

que se tem de resolver é si a nova divida que o Estado 
contrahir, emittindo apolices, deve ser perpetua ou 
temporaria. Creio que não se póde duvidar da 
superioridade da divida temporario sobre a divida 
perpetua. Não deve uma geração lançar sobre todas as 
que lhe succederem, mas sómente sobre as mais 
proximas, qualquer onus que julgue acertado tomar a 
bem do Estado. Cumpre-lhe, em regra, prover á 
amortização da divida que contrahe. E não deve vacillar 
em fazel-o desde que o possa conseguir sem 
augmentar os sacrificios que, em casos taes, amação 
costuma fazer. O systema até aqui seguido 
uniformemente é emittir apolices de divida interna 
perpetua com o juro de 6%. Si com esses 6% se puder 
não só pagar o juro da divida, mas realizar a 
amortização desta, é rigoroso dever fazel-o. 

Si o nobre presidente do conselho conseguir, 
como espero, consolidar a divida emittindo apolices, 
com juros de 5% convem que fique habilitado a destinar 
1% á amortização. 

A emenda que apresentarei tem por fim conceder 
ao governo esta faculdade. 

O systema da amortização é o que seguimos em 
nossos emprestimos externos. Não se póde ter por 
desvantajoso o adoptar igual systema para os 
emprestimos internos. 

Si assim tivessemos procedido ao emittir as 
primeiras apolices, estaria mais reduzida a nossa 
duvida interna, sem termos carregado com onus 
maiores, uma vez que a emissão se realizasse com o 
juro de 5%. 

Admittindo que apolices com o juro de 5% sejam 
emittidas por preço um pouco menos vantajoso do que 
o seriam si mais elevado fosse o juro, esta pequena 
differença não vale tanto que sirva para obstar á 
conversão de uma divida perpetua em divida 
temporaria. 

Quizera pois ouvir a opinião do nobre presidente 
do conselho sobre a emenda que vou ter a honra de 
offerecer, e que espero seja aceita pelo senado. 

Quando se tratou de autorizar o governo para 
fazer operações de credito, propuz que se tornasse 
obrigatoria a emissão de apolices com o juro de 5% ao 
anno, reservando-se 1% para amortização. 

O senado não approvou a minha emenda. Não 
tenho senão que receber com acatamento a decisão da 
maioria dos meus honrados collegas, cujo voto 
consciencioso tenho sempre em grande apreço. 

Não vou reproduzir a mesma idéa em nova 
emenda. O intuito desta é habilitar o governo para 
applicar 1% á amortização si, por louvaveis esforços 
com que devemos contar, conseguir não emittir 
apolices com juro superior a 5%. Creio ter justificado a 
utilidade da medida. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o 
seguinte 

 
Additamento ao art. 10 paragrapho unico 
 
«Si no uso desta autorização foram emittidas 

apolices a juro de 5%, poderá o governo destinar mais 
1% para amortização. – M. F. Correia.» 
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O Sr. Saraiva (presidente do conselho) diz que a 
emenda do nobre senador pelo Paraná não embaraça o 
governo, e que portanto nada tem que oppôr. 

Desde que o nobre relator da commissão de 
orçamento declarou que o governo podia emittir bilhetes 
do thesouro, quando houvesse necessidade de 
dinheiro, ou por anticipação de receita, ou fazendo 
operações de credito, a questão é sem importancia. 

Si se fizer a emissão como anticipação de 
receita, o governo fica na obrigação de a recolher logo 
que a receita se effectuar; por isso acha que o mais 
regular é que todos os adiantamentos, que haja 
necessidade de fazer, sejam suppridos por bilhetes 
como anticipação de receita. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): Apoiado. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – Si 

conhecesse que 8.000:000$ bastavam, aceitava-os; 
mas está provado que não bastam, porque os encargos 
têm augmentado muito; os juros da divida têm subido 
consideravelmente, e a amortização della é muito 
maior, mesmo porque nos dous ultimos emprestimos 
internos determinou-se essa amortização. 

Assim, pergunta ao nobre senador: de que 
quantia terá necessidade em Dezembro ou Julho? O 
nobre senador póde dizer que em Julho ha um pequeno 
saldo; mas, si elle não se verificar, não ha de supprir a 
falta, a falta, como diz a proposta, por operações de 
credito? 

E em Dezembro, quando ha a pagar os juros de 
apolices, que andando por 21 ou 22.0000:000$, são no 
semestre 11.000:000$000? 

Quantas cambiaes deve comprar em Julho e em 
Dezembro? Não poderá comprar menos de 200.000 
libras esterlinas ou mais. Estão ahi 2 a 3.000:000$, sem 
contar com algum caso extraordinario, que se dê em 
alguns desses mezes, além dos ordenados que se 
pagam, logo nos primeiros dias do exercicio. São 14, 15 
ou 16.000:000$000. 

E si não houver saldo? Haverá necessidade de 
emittir bilhetes em uma somma maior do que 
8.000:000$, ou como antecipação de receita, ou por 
operação de credito. 

Portanto, reclamou com razão por esse recurso, 
que em todo o caso não lhe faltará, porque o governo 
felizmente tem muito credito. 

O SR. CORREIA: – Quanto V. Ex. julga preciso? 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho) diz 

que considera precisos 16.000:000$, a mesma somma 
marcada pela camara dos deputados... 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): – E que 
está na lei vigente. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
...e que foi sustentada, no que se fez muito bem. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Na ausencia do 
nobre relator da commissão, entendo que devo explicar 
ao senado porque a commissão reduziu a autorização 
do governo para emittir bilhetes do thesouro de 16 a 
8.000:000$. O honrado presidente do conselho 
declarou que nos 

annos anteriores havia sido autorizado o governo a 
fazer a emissão de 16.000:000$, como anticipação da 
receita; e si, com effeito, por motivos superiores, fóra 
dada tal autorização, não se deveria abrir agora uma 
excepção a semelhante regra. 

Pondero ao senado que sempre se tinha 
autorizado o governo, em nossas leis de orçamento, a 
emittir bilhetes do thesouro, como anticipação receita, 
unicamente até a somma de 8.000:000$. Em 1877, 
contando-se com deficit não pequeno, a camara dos 
deputados por uma emenda autorizou o governo a fazer 
a emissão desses titulos até 16.000:000$000. 

O SR. CORREIA: – Foi d'aqui a emenda. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Não; veiu da camara 

dos deputados, perdôe-me. Aqui a commissão de 
orçamento, da qual foi relator o honrado senador 
Visconde do Rio Branco, modificou esta emenda, 
porque reconheceu pela discussão que o pensamento 
da camara dos deputados era autorizar o governo a 
emittir esses 16.000:000$, não só como anticipação da 
receita, senão tambem para occorrer a qualquer 
excesso de despeza sobre a mesma receita, de 
maneira que envolvia a emenda autorização para um 
emprestimo; consequentemente, a commissão de 
orçamento em seu parecer declarou que, sendo esse o 
pensamento da camara dos deputados, não estava 
expresso e nem satisfazia o seu fim, e modificou a 
referida emenda, redigindo-a nos seguintes termos que 
passo a ler. 

O SR. CORREIA: – E' a essa emenda que me 
refiro. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Diz o art. 10 da lei de 
20 de Outubro de 1877 (lê): «Fica o governo autorizado 
para emittir bilhetes do thesouro até á somma de 
16.000:000$, como anticipação de receita no exercicio 
desta lei e para supprir qualquer excesso da despeza 
fixada sobre a receita orçada.» 

Eis ahi porque se elevou essa autorização de 8 a 
16.000:000$000. 

Na lei do orçamento que vigorou no exercicio de 
1879 – 1880, e que vigora igualmente no corrente, vem 
a mesma disposição, porque as circumstancias eram 
identicas; o governo precisava de autorização para 
supprir a deficiencia da receita. 

Mas agora, e projecto vindo da outra camara, 
permittindo a emissão até 16.000:000$, só se referia á 
anticipação de receita, e não ao supprimento de 
deficiencia desta. Assim, os motivos que determinaram 
a autorização para os 16.000:000$ cessavam, e esta 
devia reduzir-se aos 8.000:000$. Note-se que na 
opinião da commissão de orçamento da camara dos 
deputados, que em tudo procedeu de perfeito accôrdo 
com o honrado ministro da fazenda, não se deu 
autorização ao governo para supprir qualquer deficit 
que se manifestasse na receita publica. 

Ordinariamente, nos projectos de orçamento 
enviados pela outra camara ao senado consigna-se 
autorização ao governo para, por meio de operações de 
credito, supprir qualquer excesso da despeza sobre a 
receita. Na proposta 
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do governo para o exercicio de 1881 – 1882 se lê o 
seguinte (lê): 

«Art. 11 O deficit reconhecido nesta lei será 
preenchido... (pertence á iniciativa da camara dos Srs. 
deputados).» 

Logo adiante vem a seguinte emenda da 
camara: – «Supprimido». 

A camara supprimiu esse artigo, porque 
reconheceu que a renda de 1881 a 1882 era tal, que 
não havia probabilidade de que a despeza a pudesse 
exceder; por esse motivo o art. 10, dando autorização 
para emittir 16.000:000$, declarou que era só para 
anticipação de receita. 

A' vista disto, a commissão de orçamento do 
senado entendeu que como anticipação da receita não 
precisava o governo do mais de 8.000:000$, e nesse 
sentido offereceu a emenda que pende do voto desta 
casa. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sim, porque a 
camara dos deputados nada fez senão de accôrdo com 
o nobre ministro. O meu honrado collega, relator da 
commissão, já declarou nesta casa que o governo 
estava autorizado, pela tabella D, annexa ao orçamento 
da despeza, a fazer operações de credito até o valor de 
doze mil e tantos contos, para estradas de ferro, e que, 
si porventura, o nobre ministro se visse em difficuldades 
para ter o dinheiro preciso para occorrer ao pagamento 
dos juros de nossos emprestimos, podia fazer as 
operações de credito que julgasse mais convenientes 
afim de occorrer a essas despezas, indemnizando 
depois o que gastasse com o producto da renda 
ordinaria que fosse arrecadando. 

Nada me cumpre agora dizer, senão que 
confirmo a referida declaração do meu collega. 

Dou estas explicações para que não se 
supponha que a commissão negou os meios precisos 
ao governo para satisfazer as urgencias do serviço 
publicos e occorrer ás despezas do Estado. 

O Sr. Affonso Celso diz que o nobre senador, 
lendo o art. 10 do orçamento, entendeu que elle 
autorizára o governo a emitir 16.000:000$ não só, por 
anticipação da receita, como porventura para occorrer 
qualquer excesso da despesa sobre a receita. 

Ha engano do nobre senador: Foi um dos pontos 
que discutiu largamente com o illustrado relator o anno 
passado. Reclamou para que se lhe dessem outros 
recursos, além desses 16.000:000$ por anticipação da 
receita, visto como haviam sido modificados alguns 
impostos e supprimidos outros. Foi então que por uma 
emenda apresentada em 3ª discussão, acrescentou-se 
á ultima parte do artigo e para supprir qualquer excesso 
sobre a receita orçada. 

De modo que a intelligencia que ficou firmada foi 
que o governo, como anticipação da receita, poderia 
emittir até 16.000:000$, os quaes ficaria obrigado a 
resgatar até o fim do exercicio, e mais a somma que 
fosse precisa para auxiliar a receita. 

Si o nobre senador por Minas Geraes recorrer ás 
discussões relativas tanto a essa auto- 

rização, como ao parecer em 2ª discussão, e as 
confrontar com as emendas apresentadas em 3ª 
discussão, ha de reconhecer que foi essa a intelligencia 
que se deu. Portanto, o nobre ministro da fazenda tem 
razão, reclamando que não se lhe dão recursos 
sufficientes, o que se deprehende até da propria 
redacção do artigo. 

Sente não se achar presente o nobre senador 
pela Bahia, relator da commissão, porque S. Ex. disse 
16.000:000$ para anticipação da receita, e mais a 
quantia precisa para auxiliar a receita. 

O recurso da tabella especial, para a qual disse o 
nobre senador que podia recorrer o nobre ministro da 
fazenda, não póde ter applicação a esse fim. 

Entende pois que o nobre ministro da fazenda 
reclamou com razão e, por não se lhe quererem dar os 
recursos indispensaveis, e que portanto é necessario 
elevar a somma a 16.000:000$000. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Sr. presidente, 
lembro-me muito da discussão que houve no seio da 
commissão com o honrado ex-ministro da fazenda, 
assim como do que se passou no anno de 1877 na 
mesma commissão, da qual eu fazia parte. 

Em 1877, autorizou-se o governo a emittir 
16.000:000$, como anticipação da receita do exercicio 
e para occorrer a qualquer excesso da despeza fixada 
sobre a receita orçada. 

Isto foi emenda da commissão de orçamento do 
senado, porque da outra camara, como ha pouco disse, 
tinha vindo autorização unicamente para a emissão, 
como anticipação da receita. 

Discutindo nós este assumpto com o honrado ex-
ministro da fazenda, S. Ex. nos indicou que em vez 
destas palavras «da lei», podia ella ser redigida pelo 
modo por que ficou concebida, nos seguintes termos 
(lê): 

«O governo fica autorizado para emittir bilhetes 
do thesouro até 16.000:000$, como anticipação da 
receita no exercicio desta lei... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Ponto e virgula... 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – A commissão não é 

responsavel por pontos e virgulas. 
«...e para supprir qualquer excesso da despeza 

sobre a receita orçada.» 
O que entendi, quando concordámos na 

redacção deste artigo, foi que o governo podia emittir 
16.000:000$ como anticipação da receita e mais para 
supprir as deficiencias da mesma receita; de sorte que, 
si no fim do exercicio houvesse excesso de despeza 
sobre a receita  estivessem emittidos os 16.000:000$, o 
governo podia deixar de recolhel-os... 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ: – ... porque era um 

credito que se dava para supprir semelhante deficiencia 
da receita. 

Mas pela intelligencia que lhe dá o honrado ex-
ministro da fazenda o meu collega, segue-se que o 
governo podia emittir 16.000:000$ para supprir o 
excesso que houvesse da despeza sobre a receita. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto não póde 
ser. 
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O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Este não foi o 
pensamento da commissão; pelo menos o meu 
pensamento foi dar a mesma autorização que já estava 
na lei de 1877, isto é, emissão de 16.000:000$ como 
anticipação de receita e para supprir a ilegível da 
mesma receita. Si no fim do exercicio houvesse 
recursos e o governo pudesse recolher os 16.000:000$, 
o fizesse; mas, no caso contrario, poderiam ficar na 
circulação, porque o governo pela lei estava autorizado 
a emittil-os para supprir o excesso da despeza sobre a 
receita. 

Este foi o meu pensamento e penso que tambem 
dos demais membros da commissão, dos quaes aqui 
estão presentes os nobres senadores por Goyaz, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco. Eu acompanhei muito 
de perto toda a discussão, como póde attestar o meu 
illustre collega senador por Minas; e nunca foi intenção 
minha dar ao governo autorização para contrahir 
emprestimo além dos 16 mil contos. 

E tanto parece que não podia ser outra a 
intelligencia do artigo que li, que nós tinhamos 
concordado sobre a creação de imposos novos, a 
modificação de alguns antigos e o nobre exministro da 
fazenda estava certo de que com esses novos impostos 
e as alterações de alguns já existentes, a receita seria 
sufficiente para acudir aos encargos da despeza. 

Portanto, não lhe podiamos dar semelhante 
autorização, não lh'a demos; ao menos esta não foi a 
minha intenção. 

Agora referindo-me ao que occorre, devo dizer 
que o honrado presidente do conselho de clarou no 
outra camara e aqui mesmo no senado, que a receita é 
sufficiente para occorrer á despeza. Si assim é, não ha 
necessidade de darmos 16.000:000$ para occorrer a 
qualquer deficiencia da receita; damos unicamente 
8.000:000$ para anticipação da receita, o quer dizer 
que no fim do exercicio o governo deve recolher todos 
os bilhetes, que tiver emittido para semelhante fim. 

Devo notar que em nossos primeiros orçamentos 
nunca se consignou autorização ao governo para poder 
emittir bilhetes do thesouro como anticipação da 
receita; isto data de 1840, mais ou menos; até então 
nunca houve semelhante autorização em nossos 
orçamentos; d'ahi para cá foi que ella appareceu e tem 
continuado até hoje. 

Eu sei que em certos mezes do exercicio 
avultados consideravelmente a despeza, como nos 
mezes de Jeneiro e julho. 

Para o mez de janeiro o governo se póde prepar 
convenientemente porque já tem seis mezes de 
arrecadação do respectivo exercicio e basta que 
antecipadamente  expeça ordens para que o dinheiro 
seja recolhido a côrte, afim de occorrer ás despezas 
dos emprestimos. 

Quanto ao mez de julho, o governo tem os 
saldos do exercicio anterior, dos quaes se tem de 
servir, porque a maior despezas desse mez é a que se 
faz com os juros das nossas apolices, a qual pertence 
ao exercicio findo, e póde o mesmo governo lançar mão 
tambem dos recursos do novo exercicio, na 
insufficiencia daquelles, e depois fazer a competente 
indemnização. 

Em regra, o governo não precisará, senão em 
certos e determinados casos, de contrahir o emprestimo 
de 8.000:000$, como antecipação da receita. Si este 
recurso fôr insufficiente, o nobre ministro da fazenda 
está autorizado a fazer operação de creditos para 
despezas constantes dos creditos especiaes, e póde 
servir-se dos respectivos fundos para occorrer ao 
pagamento de despezas ordinarias que occorrerem, 
indemnizando posteriormente o que tiver despedindo. 

Isto tem se feito muitas vezes e se ha de fazer 
sempre. 

São estas, Sr. Presidente, as explicações que eu 
julguei dever dar, convencido, como estou, de que 
nunca foi intenção da commissão dar ao governo 
autorização para emittir 16.000:000$, como antecipação 
de receita, e outros tantos ou mais ainda para supprir a 
deficiencia da mesma receita em relação á despeza. 

O Sr. Affonso Celso é forçado a insistir em sua 
reclamação. 

E' possivel que não fosse intenção do nobre 
senador por Minas Geraes ligar ao artigo da lei do 
orçamento a que se tem referido o pensamento que o 
orador lhe attribue, mas o que garante ao nobre 
senador é que não aceitou interpretando-o de outro 
modo, e que discutiu essa questão com o nobre relator 
da commissão, o Sr. Barão de Cotegipe. Até se lembra 
de que lhe fez ver que a redacção do artigo podia dar 
logar á duvida que o nobre senador suscita; e que elle 
disse: Não é possivel, está bem claro; 16.000:000$ 
como anticipação de receita e o mais que precisar 
para occorrer á deficiencia da mesma receita. 

Não era possivel que o senado désse ao governo 
autorização tão limitada, porque, não poderia ser sua 
intenção votar um orçamento com deficit; o seu 
proposito foi equilibrar a receita com a despeza. Como 
era esperar que os impostos não dessem todos os 
recursos que se julgava teriam de produzir, foi 
autorizado o governo a supprir a falta que houvesse 
com a emissão de bilhetes, como anticipação de 
receita, bilhetes que dentro do exercicio seriam 
recolhidos, e, no caso de inferioridade da receita com 
relação á despeza, ficariam elles na circulação como 
divida. 

A intelligencia que o nobre senador por Minas 
Geraes dá a esse artigo é contraria á que julga se 
verdadeira, o que sustentou em conferencia com o 
illustrado relator da commissão do orçamento. Em todo 
o caso o que se assentou foi equilibrar a receita com a 
despeza, afim de não faltarem ao governo os meios 
necessarios para occorrer ás necessidades. 

Tanto não é o que acaba de dizer uma opinião 
de momento, que ao passar a administração ao nobre 
ministro da fazenda, e satisfazendo uma exigencia sua, 
fez-lhe um relatorio e nelle exprimiu claramente essa 
idéa, o que demonstra lendo ao senado o trecho 
respectivo. 

E' pois, claro que a intelligencia que deu ao 
artigo da lei foi a que tambem lhe deu o nobre o sentido 
em que ella se entendeu. 
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Demais, qual é o inconveniente em autorizar o 
nobre ministro da fazenda e emittir 16.000:000$ e não 
8.000:000$, como antecipação da receita, si essa 
emissão ha de ser recolhida e dentro do exercicio? 

Não ha perigo no augmento da quantia, 
emquanto que, procedendo-se de outra maneira se lhe 
cortam os meios que lhe podem ser necessarios. E' 
uma providencia que se não negou a outros ministros. 

Os recursos da tabella especial não servem, 
como já disse, para o caso, porque têm applicação 
especial. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ: – Podem ser depois 
indemnizados com a renda. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Portanto, dará o 
seu voto para que se autorize ao governo a emittir 
como anteciparão de receita, não 8.000:000$, mas 
16,000:000$; porque de outra sorte o nobre ministro da 
fazenda se poderá achar em difficuldades, vistos que as 
despezas do presente exercicio são grandes, e o 
recursos que vierem do thesouro ou das provincias 
poderão não ser sufficientes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
estava muito longe da minha internação tomar parte 
neste debate; mas a questão ultimamente aventada, 
tem para mim a maxima importancia, porque equivale a 
estabelecer-se um direito novo. 

O nobre ministro fez observações a respeito da 
emenda da commissão do senado, que restringiu a 
verba de 16.000:000$, pedida pelo governo, julgando S. 
Ex. ser insufficiente a de 8.000:000$000. 

Recordo-me bem que o nobre ministro fez ver 
que, logo no principio do anno financeiro tinha 
necessidade, antes de ter arrecadado a receita, de 
fazer despezas que montam talvez a 8.000:000$000. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): 
12.000:000$, 14.000:000$ ou mais. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' a essa 
observação que eu me refiro. Quando S. Ex. assim se 
exprimiu, o nobre relator da commissão de orçamento 
mostrou acquiescer; e eu desde então, posto que a 
principio inclinado á restricção, dispuz-me a conceder 
os 16.000:000$ como antecipação de receita. 

Mas, senhores, é preciso entender o que é a 
concessão que faz o parlamento, si autorização para 
antecipar sobre a receita 16.000:000$, ou si é para 
equilibrar o deficit do orçamento. 

A autorização para antecipação de receita é 
racional. O governo não póde logo no principio do anno 
financeiro ter receita arrecadada para occorrer a 
compromissos que excedem a sua somma. 

Essa necessidade tem sido, ha muitos annos, 
satisfeita com menor quota; ultimamente é que se deu a 
de 16.000:000$000. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nunca houve em 
circulação sómente 8.000:000$ de bilhetes do thesouro; 
já tivemos mais de 40.000:000$000. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não me refiro a 
abusos. 

Foi depois de estabelecida esta pratica que o 
governo tem vindo como pedinte franciscano, solicitar 
mais do que aquillo que se tem concedido. 

Perguntarei eu: estamos sob a lei do orçamento 
de 1880, ou legislamos para 1881 a 1882? 
Supponhamos que no orçamento corrente está em 
vigor essa autorização com a redacção que se lhe deu, 
a qual póde ser entendida de dous modos. Eu vou dizer 
como a entende. 

Mas antes de dizer as duas intelligencias que 
póde Ter o artigo da lei que o nobre ex-ministro da 
fazenda procurou interpretar muito latamente, 
appelando para as conferencias da commissão de 
orçamento que se discute para 1881 – 1882, proposta 
pelo governo e aceita pela camara dos deputados, não 
diz o que está na lei de 1880 – 1881. 

Porventura, os senhores têm em mente emendar 
a lei de 1881 para 1882 no sentido da disposição da lei 
de 1880 para 1881. 

Querem que se entenda assim, mas ainda não 
appareceu emenda, como é preciso. 

O nobre ministro da fazenda não pediu a 
restauração da disposição da lei de 1880 para 1881; o 
que elle pediu foi o que está aqui na sua proposta: «O 
governo fica autorizado para emittir bilhetes do thesouro 
até a somma de 16.000:000$, como antecipação da 
receita, no exercicio desta lei.» E' o que eu dou. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' o que quer o 
governo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas os 
senhores querem dar mais do que o governo quer. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Elle quer 
16.000:000$. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Dou os 
16.000:000$. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Então tollitur 
questio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor, 
latet anguis in herbis; vou mostrar. 

O governo na sua proposta pediu até á somma 
de 16.000:000$ como antecipação da recita no 
exercicio desta lei; a commissão fez reducção, o nobre 
ministro fez observações e a commissão parece que 
concorda ou eu concordo, embora ella não queira 
concordar; mas nem o nobre ex-ministro da fazenda 
quer entender de outro modo esta autorização dos 
16.000:000$000. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Perdão, esta não, a 
da lei vigente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu com a da lei 
vigente não me importo, sobre isso não legislamos, está 
legislado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Trata-se da 
interpretação da lei vigente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Que me importa 
o que está na lei? Importa-me com o que estamos 
autorizando agora. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não quero dar ao 
artigo da proposta esta intelligencia que V. Ex. suppõe. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então a que o 
nobre senador invocar o art. 10 da lei vigente? Esse 
artigo diz: «O governo fica autorizado para emittir 
bilhetes do thesouro até á somma de 16.000:000$ 
como anticipação de receita no exercicio desta lei e 
para supprir qualquer excesso da despeza fixada sobre 
a receita orçada»; e a autorização que se trata de dar 
ao governo é sómente para supprir aquillo que fôr 
necessario como anticipação da receita... 

O SR. AFFONSO CELSO: – De accôrdo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porém não é 

para supprir qualquer excesso da despeza fixada sobre 
a receita orçada, porque excesso da despeza fixada 
sobre a receita orçada póde verificar-se até ao fim do 
anno financeiro. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Tem toda a razão. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para esse 

excesso o governo tem outras operações de credito. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Na lei que 

discutimos tem só para as despezas da tabella 
especial. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Digo que tem, e 
devo explicar o sentido em que o digo. O governo no 
orçamento ordinario tem verba para todas as suas 
despezas; quando ha despezas que excedem das 
verbas ordinarias, está isso providenciado na tabella 
especial, o governo tem autorização para fazer 
operações de credito; mas agora eu vejo, verbi gratia, 
que o governo está (já usei deste termo, perdôe-me o 
senado) nesta maminha de emittir apolices com o nome 
de autorização para fazer operações de credito, que 
fossem precisas, quando o corpo legislativo tardiamente 
vem querendo fazer alguma despeza extraordinaria, por 
exemplo, algum edificio para a escola de medicina 
offerecido em 3ª discussão no senado; lá vem logo: 

«Fica autorizado para fazer operações de 
credito.» Logo, senhores, não é só para essas 
despezas já classificadas na tabella que o governo 
póde fazer operações de credito; ha outras para as 
quaes o governo é especialmente autorizado a fazer 
estas operações, despezas determinadas 
destacadamente, como foi essa a que acabo de referir-
me. 

Portanto, senhores, não temos que entender o 
artigo de lei que se discute pelo artigo da lei vigente; os 
16.000:000$ não são para fazer face á deficiencia entre 
a receita e a despeza, são para fazer face ás 
necessidades das despezas anticipadas á arrecadação. 
Quando o governo tiver necessidade de gastar 6, 8, 
10.000:000$ no principio do exercicio, e não os tiver 
ainda, poderá em virtude desta autorização emittir 
bilhetes do thesouro até á somma de 16.000:000$; 
porém, depois que os tiver emittido por anticipação de 
receita, não poderá emittir nem mais um vintem. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado, pela lei 
que estamos discutindo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' por isso que 
quero afastar a lei que estamos discutindo da lei que se 
discutiu. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Agora a lei vigente?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A lei vigente tem 
este polypo, esta excrescencia que se encaixou aqui 
não sei para que fim. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Para o serviço 
publico. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor; 
sem necessidade porque, mesmo do relatorio com que 
o nobre ex-ministro da fazenda entregou a 
administração ao actual Sr. presidente do conselho, vê-
se que S. Ex. não tinha necessidade de mais de 
16.000:000$000. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não tive. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eis ahi. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Mas podia ter. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na occasião 

confessou que não tinha necessidade, como disse ao 
seu successor. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas note V. Ex. 
que não cheguei ao fim do exercicio e não se póde 
saber si será preciso ou não. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. sabia que 
não tinha necessidade, nem mesmo chegando ao fim 
do exercicio, porque, quando entregou ao Sr. Saraiva a 
pasta da fazenda, declarou no seu relatorio que havia 
um saldo. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Declarei e confirmei 
aqui na tribuna. Mas a lei não rege só um exercicio, 
rege dous, e o saldo não está liquidado. V. Ex. sabe 
que o governo carecerá ou não deste recurso? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os exercicios 
não têm só despezas, têm tambem receita e assim 
como antes de liquidado o ultimo exercicio tinha 
entregue a pasta nunca carecido dos 10.000:000$, 
como é que se quer justificar que nesta lei vigente está 
uma declaração para este fim? 

Entendo, senhores, que o nobre presidente do 
conselho, propondo para 1881 – 1882 a autorização de 
16.000:000$, como anticipação de receita sem a 
excrescencia da lei actual, considera a lei 
racionalmente como eu a entendo, isto é, que o 
governo não tem um credito amplo, indefinido para 
fazer face a todas as deficiencias de receita até o fim do 
anno financeiro, até o fim do exercicio. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem póde ser 
amplo nem indefinido, desde que ha um orçamento 
limitando a despeza. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas póde ser 
amplo e indefinido quanto aos supplementos que o 
governo pediu para fazer face ás deficiencias da 
receita. 

Ora, supponhamos nós (póde ser isto gratuito) 
que até o fim do exercicio o governo tinha deficiencia de 
receita em relação á despeza: em virtude deste artigo 
estava autorizado a fazer operações de credito? 
Entendo que não; entendo que o governo tinha o direito 
de appellar para um credito supplementar ou 
extraordinario, não em virtude desta autorização, mas 
do que tem na tabella respectiva. 
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Portanto, senhores, entendamo-nos: si o nobre 
ministro da fazenda entende que a autorização que 
pede para 1881 a 1882 é a mesma que está na lei 
actual, eu não dou. 

O SR. BARROS BARRETO: – Nem eu; não dou 
a ministro nenhum. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não dou, 
porque isto é a subversão de todo o regimen financeiro. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Si, porém, como 

eu creio, o nobre ministro da fazenda, pedindo 
16.000:000$, como anticipação da receita, apenas 
augmenta a quota que a commissão deu, adoptando 
sua proposta e a da camara dos deputados, sem a 
extensão do art. 10 da lei vigente, então eu dou a 
autorização tal qual o governo pede. Mas na fórma 
desta lei, não. 

Tomei parte neste debate, Sr. presidente, porque 
estas questões sempre me susceptibilizam, ainda 
mesmo quando não faço tenção de tomar parte no 
debate. 

Apezar da degeneração do systema 
representativo, quando o governo se mostra prudente e 
com vontade de fazer alguma cousa no sentido de 
restaurar algumas funcções do parlamento, não posso, 
sem me susceptibilizar, ver que disposições como esta 
são postas em discussão com o perigo de passarem, e 
darem em resultado uma de depravação no nosso 
systema. 

Hei de votar sempre contra. 
O Sr. Saraiva (presidente do conselho) diz que 

na lei actual está o que o nobre senador por Minas 
disse; assim o entendeu desde o principio. 

O SR. DANTAS (ministro da justiça): –
Apoiado. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – A 
lei diz: 

«Fica o governo autorizado a emittir bilhetes até 
a somma de 16.000:000$ como anticipação da receita 
do exercicio...» 

E' o que pede. 
E mais: «...para supprir qualquer excesso de 

despeza sobre a receita, para as despezas de creditos 
especiaes, até fazer as operações definitivas para 
saldar e liquidar essa despeza.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então está 
muito mal redigido. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho): – 
Na lei está fixado o quantum; são 16.000:000$ como 
anticipação da receita, e mais 12 ou 14.000:000$ para 
despeza de creditos especiaes. Foi sempre o que 
houve. 

Agora pede 16.000:000$ como anticipação da 
receita, e quanto ás outras despezas, na tabella dos 
creditos especiaes já está autorizado para fazer as 
operações necessarias afim de obter os recursos 
indispensaveis. 

Não quer mais do que isso. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Comtanto que a 

lei seja redigida em outros termos. 

Findo o debate, ficou a discussão encerrada por 
falta de numero para votar-se. 

Foram lidos, apoiados e ficaram sobre a mesa 
para serem opportunamente discutidos os seguintes 

 
ADDITIVOS 

 
«Não se cobrará o imposto de 10 e 30% que 

pagam as pedras estrangeiras de granito e cantaria, 
importadas indistinctamente para qualquer especie de 
construcção nas provincias onde não existirem minas 
exploradas das ditas pedras. – S. R. – Mendes de 
Almeida.» 

«Ficam dispensados de pagamento de qualquer 
divida proveniente da taxa de escravos os que 
houverem alforriado os que possuiram. – S. R. – 
Mendes de Almeida.» 

«E' approvado o decreto n. 7695 de 28 de Abril 
de 1880, com excepção do § 6º, que manda cobrar uma 
taxa addicional de 100 réis por cada recibo de objecto 
registrado. – S. R. – Mendes de Almeida.» 

Seguiram-se igualmente em 2ª discussão, a qual 
ficou pelo mesmo motivo encerrada, os arts. 11 e 12 da 
proposta. 

Ficaram prejudicados os arts. 13 e 14, bem como 
o art. 6º (additivo) da camara dos deputados, visto já 
terem sido approvados no orçamento da despeza do 
ministerio da fazenda. 

Seguiu-se em 2ª discussão o art. 7º (additivo) da 
camara dos deputados. 

Foi lida e ficou sobre a mesa para ser 
opportunamente apoiada a seguinte 

 
EMENDA ADDITIVA 

 
«Artigo. O governo não preencherá d'ora em 

diante as vagas, que se derem nos empregos das 
diversas repartições publicas, que puderem ser 
supprimidos sem inconveniente, devendo nas futuras 
propostas, que fizer ao poder legislativo, indicar 
reducções possiveis. 

Entretanto poderá aproveitar o pessoal, que 
julgar excessivo, em outros dos empregos existentes de 
igual categoria. 

Sala das sessões, 5 de Outubro de 1880. – J. D. 
Ribeiro da Luz.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
tenho de fazer algumas ligeiras observações sobre este 
aditivo que restabelece o imposto addicional de 50% 
sobre os direitos dos vinhos seccos e communs. 

Parece que o governo foi levado a restabelecer 
este direito pela vantagem que lhe offerece a renda 
deste imposto, para encher o vazio que algumas 
disposições do orçamento novo trazem á arrecadação. 

Este genero foi alliviado do imposto de 50% na 
esperança de que a diminuição dos direitos fosse 
compensada pelo augmento da importação; mas essa 
perspectiva não correspondeu, nem podia corresponder 
no pequeno espaço de tempo em que a experiencia se 
fez. Dependendo o augmento de especulações 
commerciaes, de encommendas para a Europa, de 
opiniões novas formadas nos mercados exportadores, a 
respeito 
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do allivio que vinha a ter o vinho, não podia a medida 
produzir senão o resultado com que se argumenta, não 
podia a diminuição ser compensada por importação 
maior no espaço de nove mezes. 

Só o tempo necessario para chegar a noticia da 
promulgação da lei a época em que ella poderia ser 
posta em execução, as necessidades da especulação, 
todos os processos commerciaes bastam para explicar 
a falta de augmento de importação que compensasse a 
diminuição do imposto. E então si o legislador fez a 
leviandade de alliviar de 50% os vinhos de pasto, como 
é que 9 mezes depois vem logo restituir estes 50%? 

Senhores, eu não comprehendo: não é 
explicavel esta versatilidade do legislador. 

Além disso, e esta é a minha razão principal, o 
que teve em vista o legislador, restabelecendo os 50% 
addicionaes sobre os vinhos estrangeiros? Teve 
porventura por fim proteger uma industria nacional? Si 
teve, é muito máu o motivo com que o governo quer 
restabelecer esses direitos; porque as fabricas 
nacionaes de vinhos que ha aqui, são quasi todas de 
estrangeiros. 

Que vantagens offerecem para o consumidor? 
Não sei; os vinhos estrangeiros podem vir talvez 
falsificados; mas os vinhos fabricados no Rio de Janeiro 
são cachaça reduzida a vinho com algumas materias 
colorantes, com flor de sabugueiro ou cousa 
semelhante, e talvez com principios nocivos, apezar 
das officiosidades da junta de hygiene ou dos fiscaes 
da nossa municipalidade. 

O que é verdade é que, si o governo quer 
proteger as fabricas de vinho de cachaça deve tomar 
outras providencias que não tem tomado. Ainda os 
vinhos fabricados no paiz podiam ter ao menos a 
garantia que tem o de alguns portos do Mediterraneo, 
onde se fabricam vinhos. Mas essas fabricas têm a 
lealdade de declarar em grandes letreiros: – Aqui se 
fabrica vinho Xerez, ou do Porto, ou de Lisboa. Mas 
entre nós o publico é victima de mystificações; porque 
se offerece á venda, como vinho de qualidade que o 
consumidor procura, sem que haja a garantia de se 
saber que não é das casas destinadas a este fabrico. 

Além disto, note o nobre presidente do conselho 
o inconveniente que ha de trazer ao mercado 
semelhantes vinhos; inconveniente de que estão 
isentos os que podem pagar vinhos mais caros, porque 
esses compram os vinhos estrangeiros em quartolas 
que trazem a marca dos productores, em caixas 
despachadas na alfandega, que são garantia da 
importancia e da origem, mas não são sujeitas aos 
inconvenientes que se têm dado aqui nas fabricas da 
côrte. 

Creio que o nobre ministro da fazenda terá 
noticia de que ha bem pouco tempo, se fez nas ruas 
desta côrte uma apprehensão de carroças de transporte 
com pipas de vinho de cachaça acondicionadas em 
caixa de vinho de Bordeaux e de Marselha. Os 
importadores dessas marcas, como encontrassem na 
rua essas carroças, perguntaram aos conductores 
«D'onde vem esse vinho?» e a resposta que tiveram foi: 
«Vem da rua do Areal, vem de tal fabrica;» de modo 
que os cascos de vinho de Marselha e de Bordeaux 
vinham d'aqui perto do senado. 

E' ao que se reduz o facto de augmentarem outra 
vez os 50% sobre os vinhos estrangeiros; é 
seguramente mais um poderoso estimulo, um favor feito 
a uma industria incompleta, como é a dos vinhos de 
cachaça. 

E agora vejamos: é isso por principio de 
protecção á industria nacional? Não. 

Entretanto, Sr. presidente, que um paiz novo, 
como é o nosso, não póde prescindir de certos actos de 
protecção a algumas industrias, mas industrias que 
tenham sua raiz no Brazil. Ora será por ventura o Brazil 
paiz vinicola? Temos a pretencção de ser plantadores 
de uva para sermos protegidos como fabricantes de 
vinho? Não. Logo não estamos no caso de invocar o 
principio de protecção do Estado para uma industria 
que se acha deslocada. 

O SR. CORREIA: – No Rio Grande do Sul ha. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Rio Grande 

do Sul tem a tarifa especial que serve para tudo; e não 
fallemos em producção de vinho do rio Grande do Sul, 
porque esse não chega nem para a colonia de S. 
Leopoldo; exporta-se um ou outro barril como 
curiosidade. Tambem em S. Paulo e em Minas ha 
alguns plantadores de vinha... 

O SR. VISCONDE DE BOM RETIRO: – E no 
Paraná tambem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E no Paraná; 
mas todos elles têm naufragado, porque os vinhos que 
fabricam são da unica uva que até agora tem se 
desenvolvido com vantagem em nossa temperatura, a 
uva chamada americana, que é extremamente acida, e 
não se presta senão a vinhos ordinarios. 

Emfim, senhores, meu facto é este: o Brazil é 
paiz viniculo? Não é, e mesmo nestas provincias que 
têm tentado a cultura da vinha hão de desacoroçoar 
completamente. 

Tenho a experiencia de S. Paulo. 
Sr. presidente, não posso entrar em maior 

desenvolvimento desta materia, porque a hora está 
dada; mas, si a discussão proseguir e eu julgar 
conveniente, voltarei á tribuna. Por agora tenho 
concluido. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 6 a 

mesma já designada, a saber: 
Votação das materias cuja discussão ficou 

encerrada. 
Continuação da 2ª discussão da proposta relativa 

á receita geral do Imperio para o exercicio de 1881 – 
1882. 

2ª discussão da proposição da camara dos 
deputados, n. 271 de 1879, determinando que os 
vencimentos dos fieis do thesouro da recebedoria do 
Rio de Janeiro ficam equiparados aos dos fieis da 
pagadoria do thesouro nacional. 

3ª dita da proposição da mesma camara n. 65, 
do corrente anno, autorizando o governo a conceder 
jubilação ao chantre Francisco José dos Reis, professor 
do seminario episcopal do Maranhão. 

Continuação da 2ª discussão da proposição 
relativa ás sociedades anonymas. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 



590                                                                                 Annaes do Senado 
 

102ª SESSÃO EM 6 DE OUTUBRO DE 1880
 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 
 
Summario. – Expediente. – Parecer da commissão de 

fazenda sobre o meio soldo que compete a D. Candida 
Thereza França e D. Anna Thereza França. – Reclamação do 
Sr. Mendes de Almeida sobre uma parte do extracto do seu 
discurso publicado no «Diario Official» de hoje (6). – Ordem do 
Dia. – Orçamento geral da receita. Votação dos artigos 
encerrados. Discussão do art. 10 (additivo). Discurso e 
emenda do Sr. Correia. Approvação do artigo e da emenda. 
Discussão do art. 11. Retirada da emenda offerecida pela 
commissão de orçamento, a pedido do Sr. Barão de Cotegipe. 
Discussão do art. 11. Discurso do Sr. Silveira da Motta. 
Observações do Sr. presidente do conselho. Approvação dos 
arts. 14, 15, 16, 17, 18. Discussão do art. 20 com uma 
emenda do Sr. Uchôa Cavalcanti. Discursos dos Srs. Barão de 
Cotegipe, Silveira da Motta e presidente do conselho. 
Approvação do artigo. Discussão do art. 21. Discurso do Sr. 
Silveira da Motta. Approvação do artigo. Discussão do art. 27. 
Discurso do Sr. Silveira da Motta. Observações do Sr. Cruz 
Machado. Approvação da emenda supressiva. Discussão do 
art. 28. Discurso do Sr. Correia. Discurso e emenda do Sr. 
Junqueira. Observações do Sr. presidente do conselho. 
Discursos dos Srs. Affonso Celso e Mendes de Almeida. 
Retirada da emenda do Sr. Junqueira, a pedido do seu autor. 
Approvação do artigo. Discussão do art. 29. Observações do 
Sr. Cruz Machado. Rejeição do artigo. Votação dos outros 
artigos. Discursos dos Srs. Affonso Celso, Mendes de Almeida 
e presidente do conselho. Approvação da proposta para 
passar á 3ª discussão. Dispensa do intersticio pedida pelo Sr. 
Cruz Machado. 

 
A's 11 horas da manhã acharam-se presentes 35 Srs. 

senadores, a saber: Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, 
Cruz Machado, Barão de Mamanguape, Godoy, Paranaguá, 
Diniz, Correia, Visconde de Nictheroy, Barros Barreto, Barão 
da Laguna, Uchôa Cavalcanti, Vieira da Silva, Leão Velloso, 
Ribeiro da Luz, Paes de Mendonça, José Bonifacio, Luiz 
Carlos, Jaguaribe, Barão de Souza Queiroz, Visconde de 
Muritiba, Barão de Maroim, Silveira da Motta, Teixeira Junior, 
Cunha e Figueiredo, Lafayette, Affonso Celso, Saraiva, Leitão 
da Cunha, Visconde de Bom Retiro, Junqueira, Barão de 
Cotegipe, Antão, Dantas e Fausto de Aguiar. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, os 
Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, F. Octaviano, Silveira Lobo, 
Silveira Martins, Sinimbú, Fernandes da Cunha e Visconde do 
Rio Branco. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não havendo 

quem sobre ella fizesse observações, deu-se por approvada. 
Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 

Mendes de Almeida, Visconde de Abaeté, Visconde de 
Pelotas, Diogo Velho, Christiano Ottoni, Barão de Pirapama, 
João Alfredo, Conde de Baependy e Carrão. 

O Sr. 1º Secretario deu conta de um officio do 
ministerio da justiça, de 4 do corrente, remettendo, em 
additamento a outro officio, diversas cópias. – A quem fez a 
requisição, devolvendo á mesa depois de examinado. 

O Sr. 3º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER 
 
«A commissão de fazenda, tendo de interpor parecer, 

por ordem do senado, a requerimento do 

Sr. senador Correia, sobre a proposição da outra camara n. 84 
declarando que a D. Candida Thereza França e D. Anna 
Thereza França, filhas legitimas do finado tenente reformado 
do exercito Luiz Gonçalves Rodrigues França, compete, 
segundo o disposto na lei de 6 de Novembro de 1827 e na de 
20 de Julho de 1864, o meio soldo correspondente ás quotas 
partes com que seu finado pai foi reformado, uma vez 
habilitadas, conforme o prescripto na lei n. 2619 de 8 de 
Setembro de 1875, sendo-lhes, porém, pago o meio soldo 
desde a data do fallecimento do mesmo tenente Luiz 
Gonçalves Rodrigues França, proposição essa sobre a qual já 
deu parecer a commissão de pensões e ordenados, em 
sentido favoravel a ella, sente-se summamente contrariada em 
não poder concordar com o parecer da illustrada commissão 
de pensões e ordenados, pelas razões que passa a expôr. 

«Ainda ha pouco, no correr da presente sessão, a 
commissão de fazenda em uma pretenção identica da viuva 
de um official reformado do exercito, sobre a qual outra 
proposição daquella mesma camara mandava pagar-lhe o 
meio soldo desde a data do fallecimento do seu marido, 
propôz que fosse ella emendada no sentido de sómente ser-
lhe pago esse meio soldo da data de sua habilitação em 
diante, conforme dispõe o art. 1º do decreto legislativo n. 2619 
de 8 de Setembro de 1875, cuja integra é a seguinte: 

«As pessoas a quem, pelas leis em vigor, compete o 
direito á percepção do meio soldo dos officiaes do exercito, e 
que o não tiverem reclamado dentro do prazo marcado no art. 
20 do decreto n. 41 de 20 de Fevereiro de 1840, poderão para 
esse fim habilitar-se em qualquer tempo, mas só perceberão o 
meio soldo da data da competente habilitação.» 

«Em vista desta disposição tão positiva e do 
precedente que o senado tão recentemente sanccionou em 
relação a uma identica pretenção, julga-se a commissão no 
dever de propor igual emenda á proposição de que agora se 
trata.» 

«Entretanto e sendo evidente que o fim principal do 
citado decreto de 8 de Setembro de 1875 foi dispensar a 
prescripção, em que tivessem incorrido as viuvas e filhas de 
militares, quanto ao meio soldo de seus maridos, ou pais, e 
verificando-se pela petição das supplicantes D. Candida 
Thereza França e D. Anna Thereza França, que foi ella 
apresentada á camara dos Srs. deputados em 14 de Julho do 
corrente anno, isto é, antes que estivesse vencido o periodo 
da nova prescripção decorrida da data daquelle decreto de 8 
de Setembro de 1875, entende a commissão que, realizada a 
habilitação das supplicantes, é de equidade que lhes seja 
pago o meio soldo de seu pai da data do mencionado decreto 
de 8 de Setembro de 1875.» 

«Assim, é a commissão de parecer que seja a 
proposição submettida á discussão e emendada do modo 
seguinte: As palavras – desde a data do fallecimento, etc., 
sejam substituidas por estas: – desde a data do mesmo 
decreto de 8 de Setembro de 1875, que dispensou a 
prescripção.» 

«Sala das commissões, 6 de Outubro de 1880. – 
Domingos José Nogueira Jaguaribe. – J. J. Teixeira Junior.» 
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Ficou sobre a mesa para ser tomado em 

consideração, com a proposição a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

 
RECLAMAÇÃO 

 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: – Peço a 

palavra, Sr. presidente, para uma rectificação. 
De ordinario não reclamo contra os resumos que 

se fazem de meus discursos, maximé em jornaes que 
não são da casa. Mas encontro aqui (mostrando o 
Diario Official), uma parte do resumo do meu discurso 
da sessão de hontem em que houve engano da pessoa 
que o resumiu. 

Diz o seguinte: 
«O chá, os portuguezes o apreciavam; 

entretanto, estando na Índia, não conheciam o café que 
aliás era usado na sua vizinhança, nem o chá teria o 
desenvolvimento que teve em Portugal, si não fôra o 
casamento da rainha D. Catharina com Carlos ll; foi 
então que da Inglaterra passou para Portugal, a moda 
do chá.» 

Foi justamente o inverso que se deu e o que eu 
disse. O chá era conhecido e apreciado em Portugal 
muito antes da Inglaterra, porquanto os portuguezes, 
em consequencia de serem os unicos que tinham 
relação com a China durante um seculo e mais, foram 
os que trouxeram para sua patria o uso dessa bebida e 
portanto a necessidade da importação de semelhança 
genero daquelle paiz. 

Mas na Inglaterra, Sr. presidente, foi o contrario 
que succedeu: o chá não teve alli merecimento senão 
depois do meado do seculo XVII. E, pois, em logar de 
dizer-se: «O desenvolvimento que teve em Portugal, 
etc.,» devia ter-se dito: em lnglaterra, porquanto, Sr. 
presidente, foi em consequencia do casamento da 
princeza portugueza D. Catharina com Carlos II de 
Inglaterra que este producto, de que a mesma nação 
colheu depois tão grandes vantagens, foi alli íntroduzido 
e apreciado. 

A razão deste facto repousa em uma 
circumstancia curiosa que bem o explica. Esta princeza 
levou comsigo para Inglaterra uma pequena côrte, que 
como ella apreciava o chá, que sómente Portugal 
importava da China. O uso desta bebida foi bem aceito 
e imitado. Mas o rei Carlos II, não querendo privar a 
rainha sua esposa desse habito ou antes desse gozo, 
assim como sua côrte, e ao mesmo tempo não 
desejando que o provimento se fizesse em Portugal, fez 
com que a companhia ingleza das Indias Orientais 
supprisse directamente desse genero a casa real. 

O uso do chá propagou-se assim naquelle paiz, 
a principio por imitação da côrte, mas depois, 
desenvolvendo-se o gosto, a importação deste producto 
foi augmentando rapidamente por tal fórma que deu 
uma valiosa fonte de riqueza ao commercio inglez; e foi 
no seculo seguinte a causa occasional de uma 
importantissima revolução, a independencia dos 
Estados-Unidos da America Septentrional. 

E’ sómente, Sr. presidente, contra esta parte do 
resumo do meu discurso que reclamo, e peço 
rectificação, por me parecer indispensavel e importante 
para mim, pois não disse, nem poderia 

dizer, conhecendo um pouco do assumpto, que foi da 
Inglaterra que passou para Portugal o uso da bebida do 
chá, mas sim o inverso. 

Esta parte do resumo do meu discurso no Diario 
Official, rectificada, em substancia significa que os 
portuguezes estavam e viviam na lndia por quasi dous 
seculos, usavam do chá que recebiam da China, e 
comtudo desconheciam ou desprezavam o café, que 
era bebida vulgar e apreciada nas suas vizinhanças, 
isto é, em todo o litoral do golfo Persico, no da Arabia e 
no Egypto. Nunca lhe deram importancia. 

Para penetrar na Europa teve o café a mesma 
sorte que o chá na Inglaterra, neste sentido de partir o 
seu uso ou introducção mediante uma côrte. A 
embaixada ottomana que pela primeira vez se 
estabelecia em França no seculo XVII, levou-o á Pariz, 
a admittido e bem aceito por Luiz XIV e sua côrte, em 
breve se tornou bebida usual da nação, propagando-se 
no estrangeiro, como moda, o seu uso. 

Eis, Sr. presidente, qual foi o destino deste 
producto, que hoje constitue para nós uma grande 
riqueza e dá tão pingues recursos ao nosso orçamento. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO GERAL DA RECEITA 

 
Votou-se e foi approvado o art. 10 da proposta 

do poder executivo, relativo á receita geral do Imperio 
para o exercicio de 18811882. 

Foi igualmente approvada a emenda do Sr. 
Correia ao paragrapho unico desse artigo. 

Votou-se e foi approvada a emenda da camara 
dos Srs. deputados ao art. 11 da mesma proposta. 

Votou-se e foi approvado o art. 12 da dita 
proposta. 

Continuou em 2ª discussão o art. 7º (additivo) da 
camara dos deputados á mesma proposta. 

Não havendo quem pedisse a palavra, encerrou-
se a discussão. 

Votou-se e foi approvado o artigo. 
Seguiu-se em 2ª discussão, a qual ficou pelo 

mesmo motivo encerrada, o art. 8º (additivo) da mesma 
camara. 

Votou-se e foi approvada a emenda da 
commissão do orçamento, sendo rejeitado o artigo. 

Segui-se em 2ª discussão o art. 9º (additivo) da 
mesma camara, o qual foi sem debate approvado. 

Seguiu-se em 2ª discussão o art. 10 (additivo) da 
mesma camara. 

O SR. CORREIA: – Neste additivo autoriza-se o 
governo para alterar o plano das loterias todas as vezes 
que o julgar conveniente. 

Entendo esta autorização de modo que não 
permitte que se diminua o producto do imposto 
proveniente desta fonte. Entretanto creio que haverá 
conveniencia em tornar expressa esta declaração; e por 
isso mandarei á mesa uma emenda (lê): 

 



 




