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···'' ··.~em em 'I'de.lulbo de 11!6,.0. 

l'nESrDE:VCIA oO SR. YI>'COXDE DE JAGUARY, :· . 

A's U horns da manhã foz-se a chamada e 
acharam-se presentes :!9 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jagunry, Dias de Can•a!ho, Cntz' 
lrachndo, DarJo de i\[amangua{le, Luiz Carlos,~ 
Barros Barreto, B:lriio de Cóteg1pe. Correia, Bn· 
rJo.da Laguna, Vieira da Sih·a, Lei.tão da Cunha, 
Antão, BarJo do Pirapnma, Jagu.1ribc,- Leão Vello
so, Junqueirn1 Visconde do Muritiba, B:lnio de 
llaroim, Riblllro da Luz, Cunha c Figueiredo, 
Dantas, :Mendes do Almeida, Chichorro, João 
Alfredo, .Alfonso· Celso,· Viscon•Je de Nict11erov; 
Viscond~ de Abaeté, Dioto Velho c Vjscondo de 
Dom RctJro. •. ' . 
. Deixnram do) compnrecer. com causa partici
pndll, oo; Srs. Diniz, Nunes Gonçalves, Conde de 
Baepcnrly, Duque de Caxias, Fausto de Aguiar, 
Firmino, Octavinno, Pauln l'cssoa, Silveira Lobo, 
Almeida o Albuquerque, Teixeira Juníor, Godoy, 
Fernandes da Cunh:t, Sarniva, Silveira da llotta, 
Visconde do .lU o Branco c Visconde do Rio Grande. 

Deixaram;decompnrccer,scm causa pat·ticipada, 
os Srs. ~rio;d~ Souz:: Queiroz, Pacs de lien· 
don~a o V1scondo de Suassuna. f. · 

O Sn. 1.• sECnETARIO deelnrou que não havia 
expediente. · 

Foi lido e ficou sobrE\ a mesa para sr•r discu
tido opportunnmonte o seguinle 

Reqr~rirrtmto. 

• As c:>mmissões de eon!>!imiçãoc de Jegisla~iio, 
incumbida.; de d:tr parecer sobre :t reforma de 
:tlguns artigos da constitr•'ç;io )lropo~tn pela ca
marn dos deputado~, requcr·om: 

v. m 

• .. Que se peça ao ~toverno ct.pia da acta do con
:;elbo·de.Estado·rclntivn a e~te assumpto. 

• Paço do senndo, 1 de Julho de i8i9.-Barãu d~ 
Cotegipc.-L. A. Vieil·atla Siloo.-D. J. N. Ja. 
g_uariiJe .-J . ..t. Corda tle Olír:eira .-C. .Ue11dts 
tle Almeida. • · 

A's 11 1/2 horas da manhã o Sr. !'residente 
declarou rrue não podra haver scssiio por r:.Jta de 
numero de Srs. senadores. 

Declarou m1is que a ordem do dia para :! do 
corrente era a mesma já designada, 11 saber: 

.:!.• discussão do parecer, cuja- urgencia foi 
vot.1da.n11 ultima sessão, concedendo licença ao 
Sr.:._se~dor Saraiva para·retirar~sc do lmpcrio. 

:!. 8 diseu,;>ão dn proposta do poder executh·o 
n. 81 approvanilo o decreto que trnnsportou :t 
quaniia de 271:690;) de umas para outras verba~ 
do or~amento dn marinha, no exercício d<> 
1877-1878, e· igualmente '3pprovando o decrt>to 
que autorizou a emi,;são do tmpel-moeda. 

ContinuniJiiO da discussiio do requerimento de 
adiamento sobre o Jlroje.:to do senailo letra F. do 
corrente anno, revogando o decreto n. ~71í.7 de 
19 de Abril ull:mo. · ', • 

O Sr. Presidente convidou os srs; senadores 
presentes para se· occuparcm com trnbalho~ das 
commissões. ·· .:· ...... 

Compareceram de_Pois 11sSrs. UchõaCnvalcan,i, 
Sinimbú, Parant~gua~e Marqucz do llerval. 
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ANN:\.ES DO SENADO • 

:lG.• Scs,.ilo CJU ~ <lo .'Julho de 187'9. • Leram-se as :~ct:rs de 30 de Junho ultimo c dt! 
1 do corrente mcz, e, niio havendo quem sobre 
c lias lizcsso o!Json·a(;ÕCs, fot·am dadas por appro
vadas. 

Pni::SIDEXCI.\ DO SR. YISCOXDE DE J.\GU.\RY. 

S!JllliARIO.-ExPEDIC~Tc.-Reprcscntar..-oo o[ o commcrcío oln 
llahin. :;obro o impo!llo do rmula. DÍ!\cnuo do Sr. Jnn• 

· 'lucira.-ProjtlCto .aohro monto-pio ;í:t lllh:1s do~ oflldacs 
c a. a.rm::ula. Discurso tio Sr. \'ioira tia Sih·a.- }:mi11ão 
Ue hilh~t~s pelo Dnnco cln Jlra:r;il. Dbu:uuo o r~tJUOri
menlo do Sr. JuntJucira. !Jíscnno do . Sr. znínfatro dll 
fa:r.cntla • .Atli:uncnto do fCt(ncrimcuto.-OnDESI DO DJA.
l.iconçn ao Sr. !icnaclor ~arah·a. Appro,·açno om :!.o tlitt• 
t'U!illlO,-.\. cruis~ão tio papel-moeda. Disc:uN0.16 dos Sr~. 

Comparccr~r:tm depois os Sr~. Diogo Velho, 

mínístro da fazenda. c Correia. · . · 

Sinim!Jú c Lc5o Vcllo,;o. • 
I•'oi lido, posto cm discussão c :lJlprovatlo o 

rcr)ucrirncnto olft!recido no parecow il:rs c:om
missõcs dt! consliluic;ão e legtslação, pedindo ao 
governo cópi:l tia act:J do conselho dll gstado, re
lativa :í reforma de alguns artigos da consti· 

A's 11 horns dn mnnhã rcz-~c n chamada c 
:rclwram-se Jlrc~cnrl!s ::!H S1·s. >'ClJnllorc,;, a :<abcr: 
YisconrlcrlcJag-u:rry, Di:rs de Carnrlho, ll:11·iío de 
)!am:m;n:rpe,Chichorro,nariio da I.a:;una, narros 
Ibrrclo, Correia, :.iar•1ucz do Herntl, Junqueiro, 
Alitiio, Vis•:onde do~ Abnclé. Vici1·:r da Sil\·a, Ri
hcii·o da l.uz, Yiscontle <le llom !lctiro, João AI· 
frcrlo, lichi'o:t Ca\·ale:rnli, TciXf'Ír:J Junior.AJTonso 
C••l!:<o. Cunha e Fi;.:-l'l<'in·do, B:rr:io de :l!aroim, 
.\lcrulc~ •lc Alrncifla, Yi:<<:nndc do! Nicthcrov, Vis
eondc~ de ~lurilih:o, Diniz. Lciliio •la tunh:r. 
D:rnla~, Sih·cir:• da .l[ul!a c Luiz Carlos. 

tuirão. · ._ ,. 

Dei '(aram ti~ com par.~r,.r. com cnusn paa·licip:ula, 
os Srs. Cruz .llach:ulo, llnri:o de Colc;dpt•, Conde 
•IC Bacpendy. Jn~uarihc, Dn•orl•! dcC:r•;i:rs, Pausto 
de ,\::uial", Finninn, llcta\'i;;no. !'aula Pes~oa, 
:-iih·eira Lobo, Almd•l:r c .\ll,l!'lli•T•JUi\ l':rr:r
n:•g-n••, (;ndoy. F't:!ruan.:.:.; t:a Cunh:•, Snrniv·a, 
\"i~eondc dn Hio lkano:u c \"i,,condc llo Uio 
Gt·nrrdc. 

Deixaram de comi•nrc•·ri·, sem causa p:trlit:i
P:ttla, os Srs. Barii•• tlc Souza Qttciroz, l'acs dt• 
)(cudOII~~a 1~ \"iSI"flllf!f• fio! Su~~Sll!l:l. 

O ::;n. !. " sr.cmrr.\nro ol"u conta do :<cguinto• 

EXPEDIEXTE. 

Officio,-: 
!Jo ministcrio do lmpct·io, do' 30 do mez pro

'imo lindo. l't'mCtlcndo, Clll rcsso:<ta :10 do SC• 
n:ulo do~ 21 di! -'!aio nllimo, cópia a acta da con
sttlt:t do conselho 1lc E,;tndo sohre o direito dn 
o:oro"oa de mandar procc•lct· :í nova eleição til! 
"cnatlor IJUantlo esta é e\"itlentl.'mcn!c nulla, ou 
'filando;, li~ta lt·iplicc contc;m aJ;.:-un.; do~ eleito~ 
incompatível, on s•:trl os requisitos lcgal.'s. 

()o mesnw ministo'l'ÍO. e de igual tlntn, re
mcllenllo cópia lia eonsnl!a do conselho de Es
t:rtlo JI)Cno. 11:1 rcnni:io •le ::o de ~I:r~~o do anno 
IJa>sado, <!lll t1UC se tra!utl da cnuss:ru de papcl
IIHWda. 

A cJUCIIl fez n rertuisic;i'oo. 
Uo prMi•lt•ntll tla província 1l:r Jlahi:t. de 26 do 

tncz proximo findo, rer~wucnf!o tlous .. cxcmpln
rcs da falia l"illll 1111•~ alll"lll :r :r:<scmlrlcn legislati
va tl:t tlila [ll"OVÍllCÍ:J, 110 dia 1.• de llaio proximo 
!Indo. 

Do pre,;jtJ,•nlc tla provincin de Sallla C:rtharin:r, 
olo! 26 tio me:<uto m~z. <!11\"i:mdrJ um c~emplar do 
ro•l:rt,rio com Cflll! lho' foli cntre::ruc a ntlulini~tra
c;~o cl:o rderida província, no dia 18 de Abril tlot 
o•onentc :rnnu. 

Ao nrehiro. 
Tendo cOllll•:tr"rido m:ri,; os St·s. sen:uloi"<'~ 

Xnne,; Uono;:rlws ·~ IJ:rriiu olc Pil~IJI:IIltn o Sr. Prc-
.-'itlt.'ute :r!,riu :r St.':õsiio. ' 

nEI'nE;;r:::-..-r.\ç.\o no r.omnmcro o.\ D.\Ill.\ sonn& o 
llii'OSTO DC I:CXD.\. 

O Sa• •• TuncJnciz·.a :-Sr. presidente, 
,; para cnvi:tt• :í m~,;a uma reprcscnta(:iio do 
commcrcio dn província cln B~hia c dos c:tpila
Jistn:: dncJuclla <:idade dil·i;.:-ida no ~cn:tdo acerca 
do imposto de:; n;. sobre :1 renda c1ue pedi a pa
lan·a . 

Os rc'llrcst•nt:rntes l'Xprirne:n-se deste modo 
(U): 

• Augustos e di!JIIÍssimn.~ St·.~. l"t'Jil"e.~ell/anlt•s du 
nat:iio.- Os :r!J:ri X•J :t,si;mat!os, ro•sitlcntcs na 
pto\·ind:t da nahia, recorrem ao illu~trado es
pírito e cun,-unwwda pt·ll!lcnci:r clcs;c augn:;to 
~cnado, a!im de c1uc ;cj:;rn :ttlc>ntlido~ os rccl:~mos 
que \"Os cnllcrcc;am, con_1 t•c•pcilú ao no\·o im
posto do rentla IJUC :traroa do! ~I.' I" \"O lado pela ca-
mara dos ~r~. tlo·pnt:rdo~. . . • . 

• Os rwttcumartos r~z•~m plena J ustr.;:a as m
ten.;:ücs do g-o\·crnu du p:llz, •JUC, nas criticas 
circumstaneias cm 'JUo~ :<e aeha o thcsouro na
cional, busca em meios cxtr:rurclinarios o equilí
brio do orç:tmenlo. 

• Ma::,pot· outro latlo,o estudo apurado c se\·ero 
tias condiriif!S dilllc:cis c tl~.olorosas cm que se 
achnm as popul:u;ucs. cJ..,awnto CJUC não Jtódc ser 
o•scJnecido,qu:mdo s•: trata d:r cro·atão de impostos, 
fór••a os Jtc!icionarios a endercçar·\·os cm no
me 'da justi•!a este !Jratlo, CJU" vo~~a alla sabe
doria tom~r:i, como csper:tm, na devida conta. 

• Aug-ustos c dig-nissimos Srs. rcprt!scntantcs 
da na••iío, sabeis perreit:tmcntc que sobrfl as 
províncias 1lo norto do ltnperio estende-se ha 
:rnnos o terrível e impiedoso ll:o;;ello de um:t sêcca 
destruidora. 

• Este lln,!:cllo tem-se c;tcntlido tambcm :í 
província da üahia, matando o g-ado, d~struindo 
as plaulaçõc,- e reduzindo :i mi;:cria numerosas 
ramili:os do :rl!o sertão : c si jir s:io estas as dcs
gi"'JÇas nunwro.;as lJ ne ha produzido, m:tiorr.s 
hãu de ser ainda :1s consccJUcncias funestns que 
no futuro se farão sentir. 

• E, toll:rvi:r, no nwio dc~t:rs cal:tmid:rdes. f{UC 
potlflm agg-r:tv:rr-~<'. a provinci:r tem solTrtdo 
hcroit·amcnte, não 111" Pllrmillindo seu proYado 
patriotismo qull se queixe em alta voz, atten
dendo :ro e,-!ndo po·no,-o olo t!rc;orH·o nacional. 

• Além olisto. n:io ,; clo,;eolllhecitlo que a l:tYou
ra fia província :r;.:-onis:r :·o f:1lt:r <le !Jrnços o capi· 
t.1es, de ins!ruq~iiu prolissic.n:rl, dt• Yins de com
munieaçiio, olfl urachina~ e d~ re:;:-ul:rrid:tlle tlll 
e~tn~·õc~; tlir-s<,·Í:l que :r f:rtaliúallc, di! miios 
potente:<, busca uu me,;mo !•'IIIJIO fei·il-:1 cm todo 
o corpo. 
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• As tlifficuldndc:> da lavoura vêm se rcllcclir.no 
co!llmercio, cu~a sorte se ng~r:wn pela cxces~iva 
lJatxa do cambw, ·c1ue, clcv:mdo n preços cx:~ge
r:ulos os o!Jjeetos de uso commum c indispcn
savei, !ornam a uns a \'iún car:1 c a outros inSUJI· 
portavel. 

: Ernqnnnto. ere,;cem :•s de~ pesas n recf~ira di
mmuc, tJCI:u: cnu~:ts j:i apontadas, n inici:ttiva 
cada \'cz mais se retrahc. a industria desanima, 
O t1•abalho enfr:JIJUeCC, . 

• A:>sim é (lUC o,o empregados que o governo 
impcrtal tem despedido dos nrscnnes, no intuito 
ele fazer cconomu1, e os que as fabricas c casas 
particulares tem-se \'isto forçadas a dispensar, 
augment:un :• pcnUl'ia gcr:tl, Jlesnndo sobre os 
IJUC trab:l!lwm ; estado de cousas maj,: desastroso 
ainda, si dos empregados publíeos, que de outro 
ramo de industria não podem viver, lhes for 
tirado, n titulo de imposto, grandíssima contri
buição. da unica renda do c1uc dispücm. 

• O 1mposto de que tratam os pelicionnrios 6 
enorme na cleva,lio cru que foi · \'Otado, c niio 
J!údc comparar-se, sob nenhum ponto de YiSI:t, 
com o income-ta:r: da Inglaterra. 

• Vossa ':'ec_onhecida pr·ydcncía, vosso compro
vado patrrotrsmo acharao sem duvida outros 
meios do ocu<lir ;is neco$~id:u.les J>UI.t.licas, sem 
scr I!reciso recor~er a um . imr.osto vcxatorio 
•: pCI'tgoso, CJUO, alcm llc ser drfficll de col.trnr-sc, 
vir.i cm um tempo cm IJUC as dolorosas cir
cumstancias da l~voura c ao commcrcio tum 
abaladO tnulas fortunas

1 
que lutam del'Cspcradn

llleRte po1· sah•nr o crcuíto de Cjolle ainda gozam ; 
vír.i, repetem 0$ pcticionnrios, revelar segredos c 
dcs\·cndar Jl(!Durias, com o re!lultado certo da 
ruína toL1l de muitos, que sem isto poderiam, á 
!orc;.a de trnbalhos e s.1crificios, salvar-se. 

• A província da Bahia nunc:r recusou ao go
verno 1mperial, nas crises nacíonaus. nem seu 
sangue nem sua fortuna, c· :;i hoje reclama 
cont1·a o imposto enormissimo, 6 liUCcste imposto 
é mna ;rmeaça tremenda a ~cu presente ja tlio 
doloroso c um obstaculo inYcncrvel á sua pros· 
perid:~dc futura. 

• Augustos e llignissimos Srs. representantes 
da naç:io. Os peticionarios confiam que o zelo, 
com que sen•is ;i causa publicll c promoveis a 
grandeza nacional será a melhor garanti:~ de que 
os reclnmos, que elles orn vos dirigem, seriio nt· 
tendido:;, como pedem, a justiça e os interr.sscs 
do Imr,rio.-E. n. ~L , 

Esla assi:rnada pel:1 tlircctoria da Associação 
Commercial, comec;ando 11elo seu presidente, c 
muitos proprietaríos e ca}Jitalistas. · 
• Requt:ir~, pois; a V. Ex. que haj:r de a remeuer 
a commrss:to de orçamcnlo, p:~ra tollolal-n na de· 
vidn consideração. 

O Sn. l'RESIDE..,'TE:- Vai á c:>mruissoio de or-
c;amcnto. · 

sclho de Estado, c este foi de parecer (!UC o de
creto n. 2:.;7:; de 12 de Julho de -J8i:í s11 se refe
ria aos officiacs do exercito, sendo immcdiata· 
mente re~pons:t\'Cis os empregados 11Uc motiva
ram o pagnmcnto indevido, eom direito reversivo 
contra a mesma scuhom, ctuc é nlin:~l quem rc
celteu a somnw dos pagamentos indevidos at6 
1877 •. 

Em J86u ampliou-se a .lei de 1827, rcconbe
ccndo • .,ue as Jilha:;, tanto dos otJiciacs do exer
cito cómo da armada, tem direito 110 meio-soldo 
ou monte-pio de seus (lllis, embora se lcnh:rru 
ellas casado an lcs d:t morte dclles. 

Em 187:.i ampliou·~e este favor, fiCIO decreto 
legislativo n. -::m;, de 12 de Junho dcs~c anno, 
dctcrmin:mdo-~c fJll<! n lei dc 18!i6 fosse exten
siva :is filhas dos olllciacs do exercito que ti
vessem mesmo fallecido antes da promulga~iio 
dcss.1 lei, mas neste decreto, em vez de nbl.'an
gcr-se t:unbem os otTlciacs da armada, tratou-se 
nJlenas do,; offici:~cs do exercito. E' clnro qu~ 
i:~to não foi mais do CJUe um lapso do legisla
dor .... · 

O Sn. D.\R.\o D.\ L.\GCX.\:-~\pofndCI. 

O Sn. YmrM ll.\ Srr.vA:- ••• porque o de
creto primitiYo, de 1866, di~põo o scguinto: • k: 
lilh:ts dos offici:ws do exercito c da :trmaàa tem 
direito, 0:1 fúrm:t da lci de u de No\'cmbro 
de !8:!7 ao mcio-soldl) ou monle·}Jio deixado por 
seus p:Íis, embora se tenhnm caS3do antes da 
morte dclles, si niio existirem filhas solteiras 
ou viuvns. nem lilhos menores de 18 nonos. • 

0 (a\'Or Ja Jei,flOrl:tnt•l,COIDJ>fChcndc OS officiae>: 
do exercito c da nrmadn, e for esta n inlelli~cncia 
quo dou o thcsouro nacional, quando cqutparou 
as filhas dos omciaes do exercito, cm virtude do 
decreto de J.86G, ús dos otJicines da nrm:~da, tor
nnndo extensivns a cst.1~ o ra,·or do decreto de 
J.Biã qu11nto ao monle-pio de marinha. 

Scjn porém com() for, Sr. presidente, desdt• 
que se reconhece que na lei de 187:; h a com ell'cito 
esta lnc;una, e IJUC nella uno se cornprchendc os 
officiaes dn armnila, IJUe concorrem com um 
dín de ~oldo pal"a a form:r~lio do respectivo 
monte-pu~ ... 

O Sn. ll.~nXo DA L.\GUN.\ :-Apoi:rdo. 

O Sn. VIEIRA DA SrLV,\ : - ••. ao JlMSO IJUC o~ 
omcincs do exercito uiio concorrilm con1 cous:~ 
nenhuma ... 

o Sn. DAnÃo D.\ L.\GUN.\ :- Apoiodo. • 

PROIECTO SOBRE llO:O.'TE·l'IQ A •'ILIL\S DOS OFFICI.\ES 
D.\ Al\YAD.\. 

O Sr. Vieira da Silva:-Sr. presi
dente, o theS('ttl'o nncionnl reconheceu o dir11ito 

O Sn. VrEIR.A. D.\ SIL\',\: - ••• e gozan1 o fa\·or 
do meio soldo; parece-me que se de,•e corrigir a 
lei por meio do outro decreto tornando extensivc• 
:rus officines da nrm:rda o favor c1o decreto de 18i5, 
que refere-se oxclusivamente :~os officiaes do 
exercito. . 

Neste sentido vou mandar :i mcs:~ um projecto. 
neprodnzo :1 disposi!,'iiO da lei de 18i:i, compre

hcndcndo lambem as filhas dos omciaes dn 
armada. 

. de D. ~faria Isabel Teive do Ueg-o Barros, filha do 
fallccicJo ehefc de esquadra Francisco de Assis 
Cabral canto Teive, para h:~ver o monte-pio !{Ue 
lhe pertencia por seu.pai. Depois de conced1d0 
o monte-pio a esta senhora, consultou-se o con-

O Sn. VrscO:"\"l>E DE Bolr RETIRO : - Para fazer 
des:rppareccr esta l:~cuno injusta. 

O Sn. VtEIR.\ D.\ StL\'.\ :-Assim fica harmoni
zada a disposic:ão .d:. lei de 186u com a de J8i5. 



lj. ANNAES DO SENADO. 

f'IIOJECTO. 

• A :~sscm!Jléa geral resolve : 

le.:imcnto o juro de !1 o (1. 1;2 •;.. Isto é na 
verdade um serviço negativo. 

• :\J"t. 1.• O fanr concedido pela lei de 22 de 
Junho de 1866 é extensi\"O :is filhas dos omciaes 
do exercito e da armada, Callecidos antes da pro
nmlgaçiío da mesma lei, observada :1 ordem de 
succcsslío cstabclccid:~ na Jrgisla(;iiO vigente. 

Portanto~ envio á mesa o méu requerimento. 
Foi lido, :~poiado c posto cm discussão o so

guintl' 

Rl'querimento. • 

• Re!JUciro IJUC se per:~ ao "OVcrno, por intcr
medio do ministerio dn • fazen'ila. informações de 
quncs as sommas IJUe- tem o thesouro recebido 
por emi:;síio de bilhetes, no mez proximo passa
do, e :1 que taxa dejuros.-JunqJU"ira.• 

• Art. :!.• Ficam rerogadas as disposi(;ücs em 
contrario •• 

Ficou :;obre :1 m~sa para ~t!r :lJIOiado opportu· 
na mente. 

J::.\Uss:\0 DE DJLII&n;s rELO D.\:'õCO DO DRAZIL. 

O Sa· •• Junqueh·n:- Li hoje, no expc· 
dicntc do ministerio da razt•ntla, publicado no 
Ditu·io 0/Fcíal o seguinte : 

O Sr. AtronMo Cel~o (mi11istro da fa· 
::CIIda) não pódc informar, de molllcnto, qual 
é a som ma que o rhesouro recebeu do particulares, 
por emis!'ão de bilhetes, desde o mcz passado, e a 
que prazo!' c juro~. Póde, porém, dar :1 razão 
da diJTeren!::• quo o nobre senador notou c decla· 

• Autorizou·sc: 
• A the~ouraria geral do th•~:<ouro nacional 

para umittir bilhetes por tlinhefro:> que receber 
do Banco tlo Br:u:ilnel:~ taxa de'' •;. por sei.- mczc!' 
e de ~ 1;2 •; .. por itm anno; continuando a sc1· 
de a •t., púr se1s mczcs·c 3 1;:2 "/o por um :mno a 
t~xa dos ml'smos bilhl.'tes, por dinlwiro» de pnr· 
tJculnrc~ •• 

D':u1ui se '"'~· S•·. pre,;identc, CJUC o thesouro 
está t!mittindo bilhetes ou Jetrns com o paga
mento de juros aos Jmrticuiiii'Cs, na razão de 3 ou 
3 1;2 •;., si o J>r:•zo for maior ao prnzo que :tbonn 
o Banco do Dr:tzil o juro de !1 c~ 1;2 •;. pelos 
mesmos prazos. 

:X:io nw parcc•· justa c~t:t difTI.'ren .. a, tanto 
mais !Jnando se ~:thc que o publico, lJUC os capita
listas c"ncorrcm ao thcSOUJ"ó para lazer alli de· 
PO>ito llc >cus dinheiros, recebendo aquellc juro 
ro•· seis mt•zes ou JIOrõmni~. ·:X ii o me parece justo 
que o thesouro pague ao Banco do Brazil um 
juJ"O maior, quando pútlc oh!ér d~~ pa_rticul:~res 
a~ JHesmas som mas por um JUro mfcr•or. 

O Sn. StL\"&IIl.\ D.\ l!O'M'.\ :- Agora alio 
u!Jtcr:i. 

O Sn. Jc:;out:mA : -De~ ta maneira '> Bnnco do 
Br~zil, longe de favorece•· :to tlu~souro é, pelo 
contrnrio. um intermctliario que suga, po1· 
assim Jizcr, os capitncs dos particulares, para cm· 
prcstal·os ao EsL11lo com um juro maior, quando 
ali:is o Estallo poderin faz•!r directamente t•s>a 
opcrat:ão c lucrar com e lia... · 

O Sn. DAnnos 13.\nnETo : -Apoiado. 
O Sn. Jt::>Qt:EliiA :-••• opcraç:io quu o Jlroprio 

aviso do nobre ministro autoriza, isto é. receber 
dos particulares o dinheiro a 3 c 3 i/:2 •!., ao 
passo que tnmhom autoriz:t a •~rcucl-o do Banco 
do Brnzil por um juro maior. Pódc ~c r que haja 
alguma raz~o justilicativa disto, que me escape; 
mas, :i primeira vista, não a descubro e é por 
isso que vou mandar :i mesa um requerimento 
para que >e pcçnm infom1açõcs sobre que som mas, 
no Dl<!Z passado, utilizou·sc o thesouro por esta 
fúrmn, e qual a t:~xa de juros que Jl:lgou. Si é 
e·lle u au\.ilio que o Banco do Brazil presta :10 
thesouro. a medida do nolm' ministro é rt:>al
mente muito singular, JlOi; qUê, podendo o!,tcr 
do puhlico, dos eaJlilalist:'s em ~era!, dinheiro 
" :1 c :1 l/::! "/ .. , mau\!~ ;,!Jon:n· aiJUCilc e>tal.lc· 

rou não comprehcn1ler. 
A razão é obvia ... 
O Sn. SJLYEtn.\ D.\ )lonA:- E bem obvin! Eu 

a darei. 
O Sn. "\FFo:-;so CELsO (mi11i&tro da [a:enda) • .• 

si o Est:.do puder obter dos J>nrticul:.res toda a 
a sommn de que precisar, o the~uro não recor
rerá ao nnnco do B1·azil. 

!\las como não é po~si\"cl ter certeza de que o 
thcsouro rcct•bcr:i sempre dos p:trlicularcs todn 
:1 somma necessari~, ex•gia :1 prcsidenci:t que se 
pro,·itlcnci:~ssc n~ >cntido de poder êontar o the
souro c~.o.n um imporL:mte est:~belccimcnto d~ 
credito, ao tJual recorresse no c.1so de fnlhar, ou 
niío ser sumcientc o dinheiro oiTerccido pelos 
parti•ulnres. 

Ora, em t.1l ca~o niio era po~si\•cJ que o th~
souro pngnssc ao Banco o mesmo juro lJUC ofTerccc 
nos particulares, a'ttl porlJUe p:.ga o Banco maior 
aos seus mutunntcs. 

(l/a alg1111s apartes.) 
Convid:t os nobres senadores para que discutam 

cabalmentll estn!' rclarües do tllcsouro com o 
Banco do llrnzil, allm ae IJUe llqucm bem conhe
cidas c possam ser de\'idamentc apreciadas. 

Si os nobres senadores mostra1·cm !JUe o orador 
mio :mdou uem, não terá duvida cm confessar 
que se illudiu. Pensa que honra sempre ao go
\'erno quando se lhe mostra que errou, confcss:~r 
o erro e corrigil-o •.• 

O Sn. llAnnos BAnnETo : - E' pena que niíl) 
applicassl! o principio no eonfiicto com a escola 
polytecbuic:J. 

O Sn. At"FO~:<o CeLso (miuistro ela {a::emla) 
cm quanto, porém, não C•ir convencido de ter 
errado, sustentará CJUC não era possível deix:tr o 
thesouro desarmado diante d:t pos~ibilidade de 
n5o obter do,; particularc,; :~s sornmas de que 
necessitasse. 

Foi por isso que rontratou ·com o Banco !lo 
BI"".Jzil o fornecimento dt!Ss:ts sommas para quando 
o thcsouro necessitar dcllas. E entende que não 

]
Jodia encontrar estabelecimento quo parn isso 
he déssc melhores garantias. 

E' impossível dl.'sconllccer que os scr\'it;os qut' 
o Banco do Br:~zil, não de hoje, mas de d:ttas :m· 
tcriorcs, tom prestado ao Estado siio muito grau· 
dcs e import\lntcs. Não comprebendo, pois, como 
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é IJUC se diz que n regeneração financeira do 
pmz não pódc ser realizada si não depois do ani
quilamento do Banco do Brazil. 

espera no futuro serviços tão grandes, tlio im
portantes, como os que Já lhe tem prestado, cm sua 
brilbante carreira politica. 

Na opinião do nobre senador pela Bahin, a expo
sit;ão de motivos, que precedeu ao decreto de !6 de 
Abril, descrevendo com c.;res sombrins e inlleis 
a situação do thesouro naquella época, sú teve 
por IIm desacreditar os adversarios politico~ do 
nobre ex-ministro dn fazondn, attribuindo-Jhes 

O Sn. SILVEinA DA :IIIOTTA :-Si o Banco tem 
prestado esses scrYi~os, immensos e muitos 
mniores são os fa\·ores que tem recebido. _ 

O Sn. AFFo~so CELSO (mi11istro da {a::enda) não 
podia dar ao nanco do Brazil a mesma taxa abo
nada aos particulares; por isso que,si assim fosse, 
não offcrecoriam deposito ao llanco, c quando o 
thesouro precisn>sc recorrer a esse estabeleci
mento, não poderia elle cumprir o ~eu com1ato 
com o governo. 

Conclne convidando de novo os nobres sena
dores a discutirem estas questões. Procedendo, 
como procedeu, crê ter consultado e acautelado 
as conveniencias do !besouro, mostrando ape
nas a intenção de ncabm· com n rotina. 

o descalabro do mesmo thesouro. • 
fia manifesta injustira neste juizo, c para que 

o senndo disso se conven!:a, vou apresentar-lhe 
uma outra descripr.ão da situaç;io lin:mceim do 
paiz cm :1.878, á cruál seguramente uiio se poderá 
attribuir os m:íos intuito~. que o nobre senador 
suppõe no illustrndo ex·ministro da fazenda. 

O Sn. SILVEm.\ DA lfoTTA. : -Não contesto as 
intenções i mas foi um grande erro. 

Ficou a discussão adiad:~, ~or terem pedido a 
P:•lavra os s~. João Alfredo, SIJ\•eira da :llotta c 
Dant:ls. 

ORDEll DO DIA. 

LICE:\ÇA AO SR. SE:\ADOll S.A.ll.\1\"A. 

Entrou em :2. • discussão o foi approvado o 
parecer dn commissiio de constiluiqao, conce
ilendo licença ao Sr. senador S:oraiv:1, para reti
rar-se do Imperio. 

A EliiSSÃO DO PAPEL·liOEDA. 

Continuou a di>cussão do art. 2.0 da proposta 
do poder cxccuth·o, u. 81, do cr.rrcnto ann!,. ap
r•rovando o dccrelo que autorizou a emissao de 
papel-moeda. -

O Sr. An-oll~>~O Celso (ministro cltt {a
::etula):- Empenh:mdo-me no debate, cu tenho 
de atten<ler no parecer da iii ustradn com missão 
de orçamento, ao \"Oto em separado do não menos 
illustrado senador por Goyaz, c ao acto do go-

. veJ"DO sobre que \"ersaram. 
Começ.1rei por este, tomando em consideração 

o discurso do nobre senador )leia Dahia, cujn 
auscncia muito sinlo. 

Abster-me· hei, Sr. presidente, de tudo quanto 
houve d'l pessonl nesse discurso, limitando-me a 
apreciar os argumentos de que S. Ex. Stlrviu-se 
pnra demonstrar que o decreto de f.6 de Abril do 
:mno passado, q ne autorizou a emissiio de 60.000 
contos de papel-moeda, é injustillcavel. 

Scuhores,o nobre ex-ministro da fazenda n quem 
s~ tem qunlillcado d~ !mpctuoso, c precipit.'ldO, 
nao se resolveu a enutllr papel-moeda sem muito 
refleclir,sem muito hesitar; e foi só depois de pedir 
conselhos a CJnem lh'os podia dar. e de reconliccer 
que a maiorm do conselho de Est.1do opinava pol" 
aque!la mc.dida, que S. Ex. a adoptou. . 

f.'o1 011V1dn a secção de fazenda do conselho 
de est.1do, foi tamllem OU\'ido o conselho de 
Estado pleno, c na l'essiío cm que se tratou desse 
assumpto, um illustre conselheiro assim se ex
primiu (lê) : 

• Não estii nos sc~redo~ da administração, mas 
não ignora o que e 110l01·io, isto é, que o lhe· 
souro 11ào anda em dia co1" os sl'll8 fK'9ame11tos 
vmcidos, c1ue tem recorrido a txpedtentes pro· 
telatorios pa1·a lira•·-se ela.~ dilfu:uldadi!S que o 
cercam, e segurnmentc este estndo de cousas é 
gravíssimo, não púdt! continuar, exige remedio 
/II"OmJilO e effica::. • 

E' conhecidn a e:xpo~it~io de motivos do decre
to de 19 de Abril, e, ronfronta.da com estas pa
Jn_nns, forçoso será reconhecer que, si a phmsc 
d1verge, o ponsamento é o mesmo. 

Pois este juizo é 1).) Sr. Visconde do 1\io 
Br~nco, que, si ~udcs$C ser :1verbndo de suspeito, 
sena da parcfalidmlc, cm favor Jfc seus amigos I 

Ora,si o nobre Visconde niio podin nem queria 
desacreditar seus nmigos, que tinham deixado 
o poder, porque suppõr semelhante proposito no 
nobre ex-minist1·o da fazenda, que nada mais fez 
de~ que cxternar o mesmo pensamento? 

O Sn. B.uuios B.umETo:-A ampliação ó qUt! é 
a cousn. 

O Sn. AFFoxso CEt.so (minist,.o da fa:;e/1/fa) :-
0 que o nobre ex-ministro disse,resume-se nes· 
t.1s palavras do S1·. Visconde do Uio Branco. 

O Sn. Jo!oALFnEoo:-Eu.conheçoojuizodo 
Sr. Visconde do Rio Dranco, não no;de ser este 
que V. Ex. diz. .. • 

0 Sn. AFFOXSO CELSO (111i11iSt1·o da {a::mda) 
(c_om (oty:a):-Pois V. Ex. me suppõe capaz de 
VIr ler cousa divers:. tio que disse o Sr. Vis
conde? 

Entretanto, lamentando que dons cavalheiros 
tão distinctos, como o nobre senndor pela Bahia e 
o honrado ex-ministro da fazenda. tenham reei· 
procos motivos de queix.1, eu direi q_ue si o par
tido conservador honra-se, e com razno, de contar 
em sua~ fileiras um estadista da estatura do 
nobre Barão de Colegipe, lambem o partido libe· 
rnl ufana-se de ver entre seusco-reli,::ionarios um 
vulto do púrte do honmdo Sr. Silveira :\lnrlins. 

O Sn. DA:\"TA.S :- Apoiado. 

0 Sn. 10ÃO ALFIIEDO:-Eu digo que a interpre
taçlío não púdo ir ntti onde V. Ex. a leva. !>:ira 
que estes assomos de dignidnde '! 

O Sn. AFFo~so CELSO (ministro da {a::enda) :
Seus proprios atl,·ersarios n5o lhe contestam alta 
capacidade mor:d e intellcctual ; é um brazileiro 
distincto,quc faz honrn á sua pat1·ia, a qual dellc 

O Sn. AFFONSO CELso ( miulstt·o da {a:e11da ):
ll~as, V. Ex. pnrecin increpnr-mc de ter lido cous:t 
d1vcrsa. 

O Sn. Jo.\o ALFREDO : - N:io ó as~im que V. 
Ex. lm do fazer demonslraçõl's. 

( 
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O Sn. TctXEIRA Juxwn : - O Sr. Visconde do 
Hio Jlranro n:io poli i~ se r•~f•!t'it• n lml:uu,;os falsos, 
nem a oq;:unentos fo)ttos a tc,;oura. · · 

O Sn. :\Fr.oxso CEr.~o (mini.~tm da (rt::c111la) :.,..... 
Na ex posi•;ão de mutiro.• :1 cJUC mn estou r·c· 
ferindo, n:io ha allu~ão :.r:-:uma a i.lalant;os falsos, 
nem fr;.udulento~ ; ~i :1lguma cous:a Jisso nesse 
scutic.lo o meu honrado :mtc!"!'ssor, const:u·á do 
outro CJUaiiJncr.docutllcnto que niio este : ou ana
l yso :1 cxposi~~i? de motivos !J rt!spondo ao S~. 
Bnrlio de Cutc~tpc. CJU:md•• dtssc que essa cxpOSI· 
rão do nobre ex-ministro da f:tlcnd:t tinha por· fim 
êxcfu~iv:nncntal dcsacrcdit:•r ~cus ad\"Crsat·io::. 

a totlos os imjlo5tos; niío se contrahiu nenhum 
cmprt!slimo de Julho de 18i7 a Abril de 1878; 
os unicos recursos cxtr:cordinnrios que teve o 
governo foram o PI'•'(;O do /lltlrpmtleucia, ~.oqo 
" poucos contos, c cerca de 6.000 contos de bJ· 
IJICLI'S do thcsouro. 

Dir·Sc·ha que o nolm! Yiscondc do llio Hr:mco 
fall:tva a portas fcclwdas, na rcsel"\'a do conselho 
de E,;t:ulo, ao pas,;o cJUC o nobre ex-ministro da 
fazcndn pronunc:im·a-~c crn urn documento solem· 
ne dcstinodo a correr mundo. 

O Sn. Su.vcm.\ D.\ .Mwrr.\ :-:\la~ o Sr. Viscon
de do Bio Branco indicou a cmiss;~u de papel
moeda? 

O Sn. Ar-t"O:"iSO Cer.,;o (ministro da (a::l'l!da) :
Lo;:o va•rcmc,$: hei •lo ~:atisfazcr a y. Ex. ues~'l 
parte. Por emffn:mto o CJlle do:~eJol PI'O\":tr so· 
mente c! .IJUC !1. m~tiro •Jn.c actuou t.to. animo do 
cono;cfhclt·o :Stl\·cll'a ::\(arttns, an recllg1r a expo· 
sir.ão de moti\·n~. mio fui 1lesacrcditar· os seus 
:~dl'l~r!>arios politkos. 

S. Ex. tinha de explicai';,., r·nzõrs que dctí'r· 
minn\"nm un1n mrdida cxccpeion:tl, c não havia 
de im•cnrar moli\'O$, sin:io expor os que real· 
mente actuavam no momento. 

Si d'ahi podia vil· d•·~crctlito, n:ío era o doeu· 
mento c1uc o pr·ovocava, nms sim os factos J>Or 
cllc o:! e nu nci:ldos. 

Disse o nollre sen:cd11r pela ll.1hia llliC a expo· 
siçiio de moti\•o,; foi inexaeta, pois a situação do 
thesouro n:,o era, 11em podi:t ser. tão dilllcil c 
:lflCrt:cda como a desrr,•rcram o honr:1do mi· 
nistro c o nohrc Visconde do llin Rr:mco. 

H a do perdoar· me o nobrr scnndo1·: a situa.;ão 
era exactnmenw a IJUe dcsr·re\·eram o nobre eX· 
ministro da fazenda e o i Ilustre Visconde, c nem 
t•odia deixar dn. sêl-o. . 

Em :1877, go:rta S. Ex. a pasta cln fazenda, c 
promoveu nas 1·amar:.s :c pa~sage.rn. do orc;arncnto 
{(lll' devia reger· os dons c:XCI'CICJOS de 1877-
i8i!l. 

O que diz i:• então C? n_our!~ ~('nado r?. Confessa.va 
lfUC a nossa remia cilulmuw, dcnuncla\·a a cxrs· 
teneia de um cleficit, e proclamava a indcclinavcl 
ncccssid:cdc da aggravarão de impostos. 

o Sn. D.\:O."TAS:- Dl'{icit que wis dizia mos ser 
maior t!o que calculava o nobre senador. 

Q Sn. AFFO~so Cr.Lso (mil~stro da {a::enda):
E foi, a despeito das formacs coutestarõcs de 
S. Ex. 

E note-se que o nobre ~cnador exprimia-se do 
modo como estou rceord:cudo, sem embargo de 
haver j;i cmittido 38.000 contos de apoliccs, 11uc 
lhe não dcixar:un um ro::al de saldo disponivel, 
porque. for:11~1 cm!ttillus pa111 p~gam~!JtO de ~i· 
vid:cs, wclus1vc o JUro das apollces J:t cm cu·· 
.culac,iio. 

Orá, é m:mifc~to que os impostos crcados pelo 
Sr. Bariio lle Cotcgi:1c n~o podiam pr·ocluzi:- au
gmeuto de rcc!!il.;c fogu no 1 .. • scme~tre do excr
.cicio em que ngorav:un, 1101s que tsto acontece 

Nest:1s circumstancias, c assumindo a admi
nístr·:11'50 do paiz exactamente c;!lando as dcs
fles:cs éony a sêc.ca ti\·crnm uc:!io1· incr:!!mento, 
COIIlO SC!I:I )lOSSIVCI CJUe O !::IUIUC!e de iJ de. Ja· 
neiro n:co encontrasse o !besouro cm lrtstcs 
circumstancias "! 

E cncnntrou, de feito, como demonstram os 
c:llculos do nourc ex-ministro, rigorosamente 
confirmados pclns factos po~tcriorcs. 

s .. Ex., já o fiz ve.r, hc>il'?u.~mito, c_procu:ou 
insJHrar-sc na antorczada opmwo elos consclhctros 
do t~stado, na cspcranc;a de _qt!C lhe sug~crisscm 
outro 'alvitre. que niio :c cm1ss:co do flapcl-moc!ln, 
á qual ,; tiio infen~o eon!o qualquer dos nobres 
senadores que !li:Jts o seJ~m. . 

~\os consclhctros de estado foran! ~orncc1dos 
os dados precisos para formarem seu JUIZO. Esses 
dados s5o cxact:uncnto os constantes da eXIJO· 
sicão de motivos de 16 de Abril. 

ó (lU C disse :•hi o nobre ex-ministro"! 
QucJ o 2.• semestre !lo exercício teria de apre

sentar um drficil qu:csi duplo do dr{icitdo 1.•, ou,. 
desprezadas as fmcc:ões.. • . . . . . • . 24.!l:íG contos. 
Que subindo a divida lluctuante a 46.0iG • 
c havendo na secretaria da agri· 
c.ult!lra contas licJuida_dn,:, ou por IO.O"O 
llllUitlar, nunca mfertores a.... •J • 

seria o d··ficit tlc................ 80.!li2 contos. 
si não hom·csse a cnconll'ar-sc·lhc o Jll'cc;o do 
Indcprmlencia, o prndueto da divida activa, cuja 
cobran~a se fazia com mais ri~or, e o result.1do 
dn,; cconomi3sque se iam fazendo, ou 20.000 con
tos o que reduzia-o a 63.000 contos. 

Óra o senado conhcco-j:í a ~mopsc do excr
eicio de 1877-18iS c deli a viu "que tendo sido a 
receita de................... ll0.08!l contos 
c a dcspcza de.............. H!!.~3:; 

I d fi ·e 1 3".3i6 ctJnto,; 1ouve um e cct 1 e.......... " 
Addiciouando·se-lhe os bi· 

Ihctcs do thcsouro cm circu-
la•~ão ao mcz de Junho de 
1878, na importancia de .. ;... ~0. i03 

teremos o deficit de.. . . . • • . • . • 80. 0~9 
Alas, dcscon tando-se os bi • 

Ihctes que j:i eltistinm no exer-
cicio anteriOr de 1876-1877.. 19.963 

acham-se os ....•••••.••.•.• 
60.087 
l.i0.087 

• 
cm ql!e se calculou o deficit 
na exposirão de motivos. 

Dir·se-Jia, porém, que a receita e a despes:~ do 
semestre de Janeiro a Junho Coram m:cl ealcu· 
!adas, quer na exposi.;iio, quer na synopse ? 

·A liquidnc1io vciu provar que niio. . 
Gs tr;cbalhos do thesouro, que serTtram de 

base á cxposi~ão, orçaram : 
A de,;pesa cm................ ~6.488:2i>7,)333 
E a receita em.. • • . . • . . • • • • • • 31.~31: 981,598~ 
Devendo, portanto, apparccer 
um dcsl':llque prcstwziv(l de... :!i.9:í6:275;)3;il 
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Pois bem : aqui esllí, mez por mez, verba por 
verba, n rct:eit:t arrecadada e a despesa que se 
elfcctuou de Janeiro a Junho do nnno passado. 

; Render:tm os mezcs de' 

J:meiro...... 5.378: l!H5810 
Fevereiro.... !j,137:i!JO,Sl72 
lfarço....... ã.ã:9:6ft0,):)1G 
Abr1l........ ã.OS!l:7~9;5:i72 
l\laio........ ã. 7H:li91568:J 
Jnnbo....... 6. :IG~:40:?15J02 

E :1 despesa realizada foi cm 
Jnnciro...... J3.~72:8:jt,S785 
Fevereiro.... 5.7J8:G6ã,S.5!i8 
l\Iar~o....... :u;;:j: i321S~l\2 
.Abr1l........ 6.231: 10~15iii!J 
~raio........ 7 .:j~7:;;861S~:u; 
Ju11bo....... I8.137:107:5!l8u 

• 

:;tl. 7s:J~a~s,so:í6 

Deficit....................... 2:J.738:~l:J1}97:l 
Confrontando este tL•ficit com 

o calcnllulo de.............. 2~. 9~6:27:>;}3~1 

rozffo contra a medida sinffo a sua illeglllirlade, 
que o governo era o primeiro a reconhecer. 

Os Srs. Viscondes de Ja~uarv e lluritiba jul
garam possíveis outros alvitres, 'que depois apre
ciarei com o devido acatamento. 

Vou communicar ao súnado um resumo dos 
p:trecercs emittidos por essn occasiiio. 

O Sn. JUNQUEmA:- Um resumo nffo b:tsra; 
convem conhecermos as razões. 

O Sn. AFFo~so CELso (ministro dtt (a::enãa):
Niío leio os pare::eres r•orextcnso rwr:t niio tomar 
tempo ao senaLio. 

O Sn. DA:-."T,\s:- Qnem concluiu pela emissão 
devia ter nprcscnrado bons fundamentos. 

O Sn. Su.VIi:m.\ DA MonA.:-Couformc a per# 
guntn ó preciso dar a rc,:poslu. 

O Sn. AITo:-.so CeLso (mini.çt,·o da {a::mda) :
Já mo~trei que n IIUJ'~unta do nobre ex-ministro 
traduzia fielmente a renlirlndo dos (netos, pois a 
liquidn~iío do ·~x••rcir:io (JÕZ cm rc!c\'O:.. exactidão. 
dos c:dculo~ de S. Ex. 

Assim, não colhe :1 ollSCr\·nriio t!c r1uc os con
selheiros de E~lado fornm in•lur.idos cm erro, 
pelas inrorrna1:üc~ rlllC rcr.d1crnm. 

lUas. vnmos :~os votos manif~l:tdos no con
selho de E~ladro. 

Achn·~c apenas n di{J'eJ·cn~a.de.. 1.21 7:8G1;5.180 
J';í se vc, 11ois, 11 ue entre a~ prc\·i~Õ<~s do nulJrc O Sr. Yi~conutl 1b Rio nr·:anco confc>túu rruo 

cx-ministrn c a · 1·cali•lad·~ do:; rncto::, entre as es· a I'Ccci!n {ossol :a r1ur' OI'(.":JVIl c the~uui'O. nu rrue 
timatins da expo!'ic;ão de motivo,; c a lirluidação esta\':1 COIIliJletamentc cngan;rdo, como j:i mostrei; 
do semestre, :1 rlilfr:ren!,':t foi npcna~ de J.::!OO cntrctnnto cont'111iu nssim o s•m pa1·ccer nn con-
contos. sul ta da sec~iio d•• fazenda (lê}: 

r ..... ~c.. n c:tposir.lío de moti\·os nüo foi infiel, • Niio espcr:mdo, porém, trne a renda cresça 
sin5o cxnct.,, tanto qrwnto era poF~ivcl sõl-o cm no~ rmuros e:wrcicio~. c conco1·d:mdo com o 
tr:ob:;lho~ l.l:1sC:1dos cm mérns r.onjccturas, o c:r,ue Sr. ministro rl:a f:tz11nr!:a qu"'' nis~u. qner nos 
:1brm:1 a ~cgnr:mr:n com que no thcsouro n:u:ro· inconvenientes d:ts cmis~ões rl1~ bilhetes do lhe
na! se desempenha scr\'i~o tão melindroso. souro c de apolicr•s, assim conlf• do cmprcstimo 

Appcllo pnra os homens entendidos nesta~ ma· no estrangeiro, que s~ria desvnntajoso, segundo 
terias, c dles que dig-am si em trabalhos desta a opiniiío do Sr. ministro da fazcodn, promm
ordcm pódc ha\'er maior cxnclidiio, ou, :mtes, ciou·sc de prefcrcncia pela Ctllis.~iiodo papel·mol!da, 
mnior approximação da ,·~rdade. Nenhum dcllcs que. USiula 7Jrtllf,•;ltcmente, e tu lo f'XCI!dt'lldo ele r;o 
o affirmnr:i. · a 60.000 con/IJ,v, rcparlido.v }Jelo rxercício di' !877-

Enxcrgando no nobre ex-ministro da fazenda· 1878 c os tlous st•yuintes, mio t!Xf'I'Cerá illfltt.nJcia 
croalid:ulcs, que, a serem exact~s. cxcluiri:101 sensivrl 1w valor do meio circulante, I! será o 
outras que S. Ex. nellc snppoz, o noiJrc senador alvitre mais couvmÍt'llte. 
disse que marinheiro de primeira vi;;~rcm, incx· • Xiío julgou nccessurio :tpplicnr uma renda 
JlCrto c :~ssu,;ladiro, o nobre cx-minislro tomara- especial pnr:• 0 res!falc da cm1s;iio, 1Jast.111do cm 
se de temores infun<larlos, c por isso emittiu seu conceito, qnc se lhe destine uma quota de 
papel, quando outros recursos tinha ;i sua dispo- renda ~:"Cral, si hou\'erem s:1ldos, o que não scr.i 
siçiio! possível, visto que quem tem sobras não emitte 

Sr. presidente, não foi só o mnrinheiro novko, papel.• 
quo julgou indispcnsavel nquelln mcdidn, V. Ex. :!lrnis explicito, porém, nindn fui o nobre Yis
o snbe ; mas lambem a maioria du conselho de conde na sessiio do c'~nselbo de E:Hndo pleno, 
Estado, como j:i ponderei, algumns d:ts mais nltas comlJ:ttcndo ;, opinião do nobre Sr. presidente do 
capacidndes do partido do nobre scnndor, como senndo c do IJOnrado Sr. Viscondll dclluritiba. 
os Srs. ltio Bronco, Bom ncliro c Teixeira Junior, o Sr. conselheirQ,.Jeronvmo Teixdrn ponsou 
nos quacs todos rendo a homcnngcm de meu rcs- · do mesmo modo. O parerer doJ S. Ex. é um 
}Jeito e consideraçiio. primrir, est:í lucidamente deduzido, como tudo 

No conselho do Estado opinaram :1 fnvoi' do que vem de s. Ex. 
pnpel-moeda, niío só aquelles senhores, como os 
Srs. Abaeté, Dias de C:lr\'alho e de Lamare. o Sn. S!L\'F.JnA D.l liOlTA :-Deu r.; lis in!or· 

Não farei o elogio dos meus co-religion:trios, m:tçõcs do ministro da fazenda. 
porque po~so parecer .suspeito, _mns o nobre o Sn. AFFOXSi) c~:LSO (mi"istro lia [a::~llda)~-
sen:ulor nao contestar:. quu est:10 na mesma Informat•ões t[UO os factos confirmaram 
plana dos nomo,; illustrcs que citei (apoiado$). • ~ · • 11 

Volilram contra : os Srs: Conde d'Eu, c Vis·~ _o ~n. ~~L\~.n.~.- D.\. MoTTA:- ~rclo r(ue e ~ 
t!ondes. do Jagu:~ry e .Muritiha, nos quacs re· n30 u dc:.s:t Ollllllao, que os factos tenham con 
conher.o proficiencia igual :í dos já en umcrodos. firmado· . 

Sua :\Jtez.1 o Sr. Cond..: tl'Eu não allegou outra VozEs:-V:~mos ao parecer. 

,,,, 
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o Sn. AFroxso CELSO (ministro da {a::enda) :- ciio, pensa elle (conselheiro Teixeira Janior) que, 
Sinto não o dever lilr toilo, para não tomar muito não comprehcndcndo-se nos calculos aprescn-

• tempo. lados :i secção outras despesas que imporiam em 
O Sn. 'l'EIXEIRA. Juxron :-Peço que leia. milhares de contos, como são ns provenientes de 

novos contratos para construcç.io de estradas de 
O Sn • Arroxs() CELSO (mi11istro da {azmda):- ferro, ab:~stecimento d'agua á capilal do Imperio, 

E' muito bem lançado. etc. t evidente que as necessidades d() thesouro 
O Sn. D.\:IT.AS :-Estimaríamos a leitura, é as- devem ser calculadas além de 50.000:0008, pots 

sum~to muito importante, vale a pena. não se trata sómente do pngamento ou resgato 
.O. :sn. ArFOsso CELSo (m.blistro da {aZI!IIda):- dos bilhetes do thesouro, mns do hnbilital·o a 

D1Z1a S. Ex. (lê): fazer face áquc!lcs outros compromissos. 
• O Sr. conselheiro !eron,-mo José Teixeira. • Niío lhe p:~recc, porém, que seja conveniente 

Junior pondera que :. cxposl~iio Ccit:t pelo sr. resgatnr tod:t-.3 dividnlluctunnte, mas julga que, 
ministro !ln fazenda, bem comó 0 douto parecer resgatada 11 sua mnxima parte, haveria grande 
d '11 d 11 · d d proveilc. par:~ o commercio e para as industrias, 

o 1 ustra 0 conse Jelro tfUC 0 prece ou, e- cujas nece~sidades :~chariam mais facilmente re-
monstr:~rnm cabalmente os lermos da questão cursos, qu~11··não 110dem encontrar emquanto o 
que so trata do resolver . 

• As considerações allduzidas simplificnm 0 !besouro nacional concorrer com os bancos no 
d · d reccbi.mento de dinheiros a juros. 

assumpto, tei'Jl:lll 0 rncontrovcl'íins as uas con- • Por outro Indo. reduzindo con~ideravelmento 
clusões seguintes: 

• :1.• Que 0 lhesouro nncional precisa, com a importanci:~ dos bilhetes do thesouro, resorva-
urgencia, de recurso,; cxtraorllrnarios, r•arn se ass:m um recursq CJf.!e póde. ser pr_!)ficuo e!D 
occorrcr niío só ao deficit já veriíicado no 1,u se- cr~alquer cmcrgcncm lmf•revlsla, CUJ:t soluçao 
mestre do actual excrcicio e :~o tfue se ~onla SCJa urgente. . _ . . 
verificar no 2. o semestre corrente, cujas addiçõos • P~ss:mdo 11 2:• coocl~sao: Qu!l a rrov1denc1a 
SC calcul3111 n:1 imporl:tnci:t de i0.9i2:87Ss;J7l, prcfcriVCI pnra occorrer llS ncCCSSI~:tdes do ,lhe· 
mas lambem ao pagamento das contas liquidadas so~ro_ é, nas nctuacs Clrcumst:~nc1as do P3,1Z, a 
no ministerio da agricultur:~, ,1uc im 11ort.11fl cm cmls!'.10 de f111P!JI-mocdn-, entende, como o IIIUS· 
millwres do contos se"'undo informa 0 Sr mi-~ trado conscllleJro flUe o prcccdt:u, que o papcl
nistro da fazenda, é devem ser l:mç11das á 'conta moeda é um recurso q~esó J'ó~escr u~'ld«? m~ito 
do flrficit, visto niio haver dinheiro pnrn p:~gal-as, c:~utelosaiJlonte e com a,. m:u~ ~c'=er:•s 1.1m1~çucs, 
:tss1m como niio ha p:~ra outras dc:>pcsas 3vuil:l· fJU:tni~O ncnh_nm outro mc1o C•Jr prcrer1vel e 
das, que tem de ser ::atisfeii:Js por meio d.: re· mcno.~ on~roso.. . . • 
cursos extraordinnrio::. como são as obras parn ~ .~ Nas Clrr.um:.tancms a~tuac"~ do pn_Jz~ parece 
ab:~stecimento d':~gun á c:tpilnl do Imperio, os "''!dente, com'! rcconbeccr:J •l :sr. lll!DI;Slr_!l da 
soccorros ás provincins do nor!f!, os novos con· f~zcnd~, que nao ~c p~de :tlargar n c_m_Jssao de 
tratos para construct;ão de estradas de Cerro. etc. brlh~tcs do thesouro :.cm acc1t3r con~I!:,!JL'S one-
2. • Que o meio prcferivel, nas :~ctuaes condi~õcs x:_osas. c coll!>car-se o the~ouro c~ postçao desfa
lin:mccira.-; e cconornicas do p:~iz é a emissão de '.~ra\ el, ai!!Dl do ~ravc mconvcnrcnte de :~bso!:
r•apcl· moeda. 'e r ~m m:~!or escala ~s P!>ttcos recurso~ que cst:•o 

• Assim que o referido cons~lheiro, prcscin- s~r~mdo d1rcc~ ou.mdlrcclnnwntc .as tran.sac
dindo, quanto Jhc CiJr pos,iv&l, de incorrer cm çucs commcrcwc~, 11s emprczas c mdustr1a. • 
ociosa repctiç;io, se limit:mí 11 expor seu parecer (Suapeli~clldo a lctlura): -. • • Isto respond•1 ao 
,;obre aqucllns conclu:<ões. nobre s_nlldor por Pernambu.~o. 

• Quanto :i ncccssitl:1d•! de recursos para h:tbi- O Sn. DA.\"TAS :-E' ex:•cto ; isto ó um primor. 
li!_Or ~ thcsouro :1 ~atisfazer seus comprof!lissos O Sn. JoÃo ALFREDO : -Eu tnllei-dcntro dos 
nao J!.Ode h11ver duvula sollre_ a sua ur;enc1n. . limites. 

• Embora as demonstr~çues apresentadas a . . 
sect;io niio pnrceam bastnr para bem avaliar os O Sn. Arrosso CELSO (n11111str_o da {azt'llda) :-
recursos lfUC a iw:eita póde :~ind:~ dar, e npczar Ist~!cspo?de ao que Y. Ex. d1ssc, L"m um~ ~ns 
das ponderosas considcr:~çõcs já nvenlndas ares- scs,ucs passadas, ~c~rc:1 d!>'3l:tri":'nmcnto da d1V1d:1 
peito da cstimntivn da referida .rrceita, cujo cal- fluctu:~ntc (Colltmua a ler) : 
r.nlo parece inferior no n•snltado que e1Tectiv11- • Lcr:ml3r actu:~lmcnte um cmprcstimo fóra 
mente 5C deve cspernl', :~ssim como parece do p:~iz, SCI'ia oper:~ção inconveniente c dcsvan
cxccs~iyo o clrficit preristo no :::!." scmcstl'C .do tajosa, attenl3s as pondcra(;õcs j:i feitas, :~lé.m de 
cxcrciCIO corrente; entende o mesmo conselhe1ro que o augmcntu da despesa. proveniente dos juros 
IJUC estas contingendns, r•odcndo apenas attcnuai' o stws :tmortizaeõcs, ag.,.ravarin a situa~ão do 
o deficit, não altcr:Jm a questão principal, c só thcsouro. • o • 
inlluem na :~~v:~lia~liD do maximo do recurso ex- • A emissão de a(Joliccs dn divida intcrnn,sendo 
trnordinario de que preci~a o lhesouro nacionnl. operar-5o igualmente oncrosn,oiTercccria tnmhem 

• .Ainda quando so redP.z;. a necessidade do inconvenientes o difficuld:rdcs, além de ser prc
p:•gamento dos bilhetes do thcsouro a cerc.1 de judicial niio :;;tí nos possuidores dos titules in-
42.000:000:), como c:~lculou o illustrnd<J conse- ternos, como ao commercio, á lavour11 e ao pro-
lheiro que o precedeu, porque não :tddicionou prio thesouro. · 
df'fiEit calcu_laqo n~ !!.• semestre (2-i.9:i8:275r)3i>l) • A descripção que o illustrado consclllairo 
sm:tO n cm1ssao c1rrulante cm :li de Dezembro que o precedeu fizer:t, a respeito da actual cotaç11o 
de i8i7 (:.IG.!l!J0:200,S), c da totalidade desms som- d:t~ :~eo!ices da divida interna, ti :1 verdadeirã 
mas ( lil. 9-iti:-i7ã1):.11H) dclluziu n som ma de siluaçao da nossa prnç:1, onde o yaJor l!e 13cs 
20.000:000:), que :1 lei n. 1!.!5:.1 de :17 de Julho de títulos se manlt!m ao preco par (pois I{UO o 
JSi!, art. ::1. 8

, autorizou a conscrv:~r cm circula- p~qucuo ng-io que elles têm" representa OS JUros 

\ 
\ 
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vencidos), pela unica razão de haver possuidores 
de grande numero de apolicc~. que são interes
sados em manter aquelle preço, e por isso não 
as ofl'creccm :i venda sinão :i PI'Oporção das 
necessidades que mensalmente são previstas, 
para occorrer ao erupre~o dos capit.1es das com
panhi~s de s••guros ;;obre vida ll creat,:ão de 
rendas, estabelecimentos pio.<, etc. 

• Si a oiTcrta fosse SlllleJ·ior :• essas ncce~sida
ues, é evidente que a depreciarão lle tacs títulos 
se faria sentir, aggrav:mllo-se inulilmontc as 
dificuldades com r1uc !utam :~s emprcz.1s em 
andamento, c rJue, comqu:mto tenham solidas 
g:lrantias a oiTcrccer, indtJpcndentcs do thcsouro, 
niio encontram I)S I'C!CUrsos do r)uc precisam 
sinão mcdinnto juros clcvndos c condit,:õcs •·ui
nos:~s. 

as suás oscil laçõcs. Haja \"is ta a cleval)ão gr11dual 
do cambio, n;io obstnnte o :mgmento do papel· 
mocdn que rcce!Jen a circulal_lão,durante a :ruerr:• 
do Paraguay: e mnis recentemente, cm 1875, 
nenhuma inllu•mcia teve sobre o caml.lio a 
cmisião do mais de 9.000:0011,S, que então se 
lançaram na circulação, senclo 11ara notar (1ue 
pelo contJ':tJ•io :t t:~xn do cambio elcvou·S•! acim:. 
do por, che~ando n 28 cm Dezembro darJuelle 
:inno, r: só irilluindo p3ra suas oscillaçües a moior 
ou menor concurrencia do tbesouro nacional, 
na tomada de com!Jiac~. 

c Não sendo opportuno, portanto, o emprego 
de nenhum rl:trjuellcs meios, pcnsa'tiUC :1 cmis· 
são de papel-moeda é, nas actu:~cs circum· 
st:mcias do paiz, a providencia c1uc dc\"c ser 
:u10ilf..1da ·I c prcfercncia, p.1r:1 occorrcr ás u r
gentes nccessid:l!lcs do thesouro. 

c Partilh:mdo :t opinião dos que pensam não se 
poder condcmnar o emprego do papel-111oetla, 
r1u:mdo. com() rntre nó; succcde, é cllc u111a nc· 
ce:;sidadtJ pnra facilit:1r o mo\·imcnto das trans~c
r;ijcs, c a ,;ua qu:mlillndc não w~:ce.Ic :is cxi· 
;:-enci:~s do commcJ'ci(), parece-lhe que a prori· 
dcnci:t ncon,;clh:uln n:io pódc sm· contestada pP.ln 
superabundancia do papcl-mocd:t cxisten!l~ na 
l'ii'CUJ:u:ão . 

• O D•·azil, por cajo vasti:;simo territorio se 
dis:oemina 11 t'"fllll:ll:iio com grande,; distnncias :1 
percorre•·, carcc•' de uma •1uantidad•• de meio 
circulante relativamente proi>Orcionnl :is avul
tntl:ts tran,;nc•:õcs de ,;cu cornml'rcio c industria, 
;is ncccssid:ulcs de stw POJ>Uinção, c :i ~r:.ndc 
disseminação cm que esta se :1cha. · 

c As facilidades de transporte (JUC trouxeram 
as estrad:1s de feno, os ti7Jbalhos de seu IH'O· 
lon;;amcnlo, a formar·ão de novos centros com· 
merciacs, a crcação de novos estabelecimentos c 
cmporios industriaes, são causas que :~ttrahem 
a\·ul!adas sommas de pnpel-mocda, o CJUal s:t· 
hindo dos grandes centros commcrciacs a que 
servia, faz fali:• ás t1·ansacrõcs das principnc;; 
p•·:u;as do Jmpe•·io, com grave prejuízo, niio só 
para o publico, como para o Estado, quer entor
pecendo o clcsenvolvimcnto das cmtn·cs:IS, · qutJr 
cerceando ns tr:msacçõcs, que nas suas diversas 
evoJu.,ütJs fl:l~:•m impostos, c cont•·ilmcm para :1 
riqueza puf.ll ica. 

• Parece-lhe, poi,;, como ao illustr:•do con· 
sclhciro que o Jll'cccc.leu, !lUC a quantidade actual 
tlo nüsso mdo circul:mto não está cm justa p1·o· 
por•·iio com as necessidades dn populac~ão ; e a 
e;;r..i desprororl)iíO aUJ·ibue as difficuld~dcs quo 
em I87:i se ileram em diversas praças Jo Imperio, 
QSJJecialmcntc nn do Hio de Jnnoiro, r•rovindo 
deste fncto principalmente os cmbarnços com que 
luta o commercio e a nossa Jlrincitlal industria 
-:t agricultm·n-,que niió pódo achar os recursos 
de que precisa, não havcntlo Bancos de circula!ião 
tJUC os possam otft•rel'cr, nem t)Uc tenham de· 
.posilos cm import.mcia 1.11, CJUC possu uma Jl:tr!tJ 
~cr immol.lilis••d:t St!lll ~rautle incon\'euientc. 

• A cstalistic:• hoc.licrna tl:1 oseillaç~io do cambio 
nas noss:.s pra~,;as demonstra tam!Jem que a quan
tidade do meio circulante não tcm inlluido para 

V. III 

l.·-· 

• Entende, fiOrém, que si fur adoptada esta 
Jlrovidencia, devê-se llxar não só o maxima da 
emissão que po•ler.í ser rc.11izada, m:1s tnmhcm o 
minimo da sua amortização, :•wlicando·se, desdt• 
logo, umn renda especial para este IIm. 

• Quanto :i llxaçíio do maximo da emissão, 
devendo ser determinada pel:.s necessitlades do 
thcsou•·o, ri uc ag-ora siio previstas, pnrecc ao 
mesmo conselheiro (rue não r:onvcm lixor-se em 
menos de tiO a ISO.OOO:Ouo,;, (leias razões já pon· 
tler:ulas •lc ser preciso habilitar o thcsonro, não 
~ó a r•:sgatar ccrc:1 ele ~0.000:0006 de seus 
bilhetes, como :1 (.l:l~ar outras dc~pcsns nntltadas 
não comprehcnthdas no calculo aprc,;entado :i 
scc~iio, c ;is r1nacs J:i se r~fcriu. 

• A c~tns con~ulcraçoes nccrescc n convc
nienci:t do pro\·cnir-se a con!ingencia de ser 
preciso recorrer de novo a r!stn pro,·idencia . 

• Pcnsn rJne >cmelhnntc recur:'o não deve ser 
tão cedo repetido, pelo menos emqunnto não 
estiver resgatada n emi~>ão que agora :'c fiz•: r, pois 
tJil" t.1l pro\'idencia niío é nem pódc ser eonsi • 
derada como meio o•·dinario deocc•)rrer :i dcspesn 
publica. 

c Semelhante procedimento tc1·ia pernicios:• 
influencia sobre o credito pnblico, c razões tln 
m:.is all:t ponderação nconsclham a maior parei· 
moni:• em >emdhantc nssumt>to. 

• Xão parece, portanto, exre;;siYa n tlxaç~o da 
emissão cm tiO a 80.000:000;$, desde que ao pru
dente arbilrio do governo llca o encargo dt• 
rerruJar cautelo;amentc o scn uso, c de restringir 
a emissão :i IJUalltidadc .fJUt.: for a)J;;olutamcntc 
indispcnsnvcl. repm·tidamente pelo semestre cor· 
rcnw c pelos do~s seguintes. _ . 

• Convem tlc•xar marg-em, n:10 >o parn :•s 
despesas n5o contcmpl:ulas no calculo aprcscn· 
tado :i secç:io, mas Jlara o iltJst'alrtue •JU•J. dc~t· 
sotrrer a rcr!eita cm conscqucnc1a da appli~çuo 
de um:1 •·onda especi~l ao rcsg~tc da emr>s.a~. 

c Quanto ;i ncccssrtlndc .de lixar-se o mrmmo 
da :unortizn•:iio c de dtJs1gnnr-;;e ~ma renda 
tJspecial parn ·tal !lm, parece-lhe q~o c de grande 
alcance attendcl·a. Estas duas COJJI~Jt,:ões s:tO pro
videncias salutares par:1 neutralizar a,; appre
hcnsões que quasi sempre suscitat!l :.s mcdrda:< 
desta natureza, e I{Ue a espe~ulaçao ,provoca ~' 
nu::mcnta no inturto de inllu1r soi.J•·e as tran;:. 
IICI'ÜCS. . 

; Accresce quo a oi.J~ig!l~iio contra~udn desde 
IO"O de amort1zar :1 cnussuo, que s•J llzer donlro 
de

0 
um periodo determinndo, c a certeza do cum· 

primen to des;;n obrignr:iio, desde que para ella é 
CSJleciulmente applicada umn renda do Estado • 
s:io condi•:üc> 11 ue devem actuar bcneficamcntt• 
sobre o espírito pu!Jiiro, ao passo que tJollo.::•m o 
"OVerno na impossibilhlatle de protellar ou pre
terir ac1uelle rle\'cl'. Isto niio obstlr:i •JUl' ·~m 
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maior c.;cala se fn'=a a nmortiz:u;iio, si as circnm~ 
st:mcin,; do theson!'o o Jlermittirem . 

• Assim penSllndo, entende, com o Sr. ministro 
da fazenda, que a renda m:tis propria para tal 
lim é a da estrada de ferro D. Pedro II, 
mesmo porrt.uc é principalmente para occorrcr 
:i construcçao de outr11s estradas de ferro e ao 
desenvolvimento material do 11aiz que se torna 
ncccssario o recurso extremo de quo se trnt:J, 
·~ujos clfcitos devem ser prc,·istos c prc,·enido~ 
desde n sua ap[lhcnc:ão. · 

O ·sr. de Lnm11re d(lu lambem prcferencia á 
emissiio do papel-moeda até o limHe, porém, de 
89.000:000~, com a clnusula de applicar-se 
ao ~eu resgate proA"rCssivo a renda da estl"Jda 
de ferro D. Pedro II. · 

O Sr. Yisconde de Bom Retiro •••• E' outro 
parecer quo v:~le n pcnn ser lido cm sua ititcgr:~, 
por ser como os demais perfeitamente bem cla-
JJorado. -

o Sn. su.VEIIt.\ D.\ liOTTA.:~ Sim, Jcin. 
• Além dcst11s providencias, dC\'er.i o governo 

11revenir a nct;iio da~ causas artillciaes que ten
dam a influir sobre o camhio,pnra o que b11star.i 
•1uc providencie em ordem n h11bilitar o the
souro a não concorre1· 110r algum tempo na to
madll de cambines. 

O Sn. A'FFo:;so CELso (mi11istro da {a:mda):
E' muito extenso, c eu farei npenns o resumo. 
Niio CJtlero roubar a V. Ex., o tempo para o seu 
discur::o. 

O Sn. SJL\'EJRA DA :\IoTT.\:- V. Ex. o l1a de 
transcrc\·er "! • Concluindo, parece-lhe ter exposto com !r:ID· 

I(ueza c lenld:~dc ~tHI opiniiio sobre o importante 
assumpto snbmetticlo a secrão, tnnto qunnto lhe 
permitte o e~todo de ~eu 'espírito, ~rnvcmente 
preoccupndo com a prob:.bilidude dn perda de 
sl"!u filho prilnogcnito,quc se acha cm perigo de 
vidn .. • 

Eis aqui, SJ". presidcnt.•, o p:trccer do bonr:tllo 
senmlor pela província do 1\io de Janeiro. 

Niío leio os pareceres do venerando Visconde 
de Abaeté, do nobre Sr. J. o secretario, c do ii
lustrado Sr. dcL:tmare, (IOI'I[Ue são meus co-re
Jigionarios políticos e niio t•)riio talvez pa r:1 a 
illustrada maiori:~ o peso,t• o v:llo•· dos p:~receres de 
seus lii'Oprios co-rcfigionario:.:. (São apoiados.) 

O Sn. JGXI.!CEtn.\ :-X esta materi:i niio ha espí-
rito p:trtid:~rio. . 

O Sn. AFFOxso CeLso (ministro da {a::mda):
Pois entiio d:Jn•i os resumos desse$ .Jl:li'Ccercs e os 
transcrcveroi no meu discurso. 

ss. E Exs. pen:::tram exactamente como o nobre 
,;,~n~dor pelo Rio de Jm~eiro. 

O Sr. Visconde de ALacté lambem acl1ou prefe
rível 11 emissão do papcl·mocda, entendendo, 
Jlorém: 

Que niio se llevia mnrr.11r :Jlgarismo, mns sim 
ndoptur a fórmula gcnc•·ica de niio exceder o go
verno o quantum absolutmncntc indi,:pcnsa,·cl 
Jllll'a satísfnzer os compromissos do Estado, no 
•:xercicio de !877-!878 c seguinte·. 

Que a emissiio de\'in se1· ncomp:mhnda da 
g:~rantill de um resgate certo c regul:~r, dcs· 
tin:~ndo-,;e pnra esse IIm o rendimento da cstradn 
de ferro D. Pedro li. 

Que o resgate dos bilhetes do thcsouro, cm tod6-
•Ju em p:u·te, devi:~ tic:~r dependente do prudente 
:trbitrio d11 mesma rep:~rtiç:io, conforme os resul· 
t.1dos pratico;; que d1!ssc ., cmis~o d:> pllpel. 

O Sr. conselheiro José Pedro Dias de CarYalho 
aceitou 11 opinião do Sr. Visconde do nio Branco 
sob r~ a prefercncia da emissiio do papel-moeda a 
•JU:IIrJucr outro meio, Jloudcrando, porém: 

Que não llcvia exceder a 60.000:000;$, empre
gando o governo a referida somma como o 
e:\:igirem as ne~cssidatles do :serviço. 

Que. _se dcvm tomar o cou1promisso expresso 
tle :~ppllcllr ao rcs~ate a renlla 1iquid3 da estrnda 
tl" ferro D. Peuro II, não oxckindo 11 appli
c:ação pnr:~ o me.~mo fim de qunesquer sebrns 
que venham a dar-se n11 receita lle cada cxer· 
c:il'io. 

\ 

O Sn. AFFOXSO CELSO ( mir~istro da {a::mda):
llci de tr:~nscre\'el-o (apartes). Creio que a 
consulta já está na c:~sa ; pelo menos providen
ciei neste sentido. 

O Sr. Visconde de Bom Retiro votou pela 
emiss:io, e exprimin-se assim (lê): -

c O con~elheíro Visconde de Bom Retiro, 
pediu "\'enin par:~ dcclnrnr, antes de ler seu 
voto, IJUc não encarou a questão pelo lado dD. 
legalidade dn emiss:io do p:tpel-mocd<~. 

• E' que::llio conhecida que não fez nem po
dia fazer objecto da conferencia. 

• o governo limitou-se 11 pedir conselho so~ 
bre o meio m11is vantajoso pa1·a acudir ao deficit 
já conhecido c por vcrillcar. 

• O m:tis dependo da execurão, c ha de ser 
11 urgcncia dns circumst:mci:~s o a intensidade 
do mal o que ba de aconselhar o. govcn1o a 
proceder como c:xi~ir o dever de sua posiçno, 
sob sua responsnb•lidndc, ou pedindo autori
z:~riio, si o permíttir a pressão d:J necessidnde. 

; Senhor, o assumpto dn preseute conferencia 
foi tiio illagistrnlmcnto dcscn\'olvido pelo illus
trado rcl:~tor da sccçlio de fazenda e por seu 
diS'Jlo companheiro~ c o cst:tdo de nosS:Is fi_nan· 
ças wo tranca o lucidamente exposto pelo res
J,lCCtiYo ministro, no resumo ·que serve de these 
:• consulta sujeitn·no exame do conselho de Es· 
rodo pleno, que fõr11 de minha p:~rto injuslifi
cll\'el commettimento pretender occupar n at· 
tençlío do Vossa llagest11de Imperinl em lonS":Js 
considcr:l!,'ües a tnl respeito. 

• De inteiro 11ccürdo, nn substanci11, com tudo 
qu:mto se 11chn cxpendido nos p:treccres, eu 
teria1-si outro fosse meu proceder, de repetir em 
inut1I arrazoado, somenos clarczll, o que tão 
brilhantemente se ad1a alli exar:~do. L•mit:~r
me-bci, pois, 11 muito pouco, só com o fim de, 
obediente ás ordens dtl VosSII ll:~gestade Im_perial, 
torn11r bem explicito o meu Yoto. 

c Niio ba infelizmente quem possa contestar 
o máo estado de noSS:Is finanrns ; e comqu:mto 
niio o julgue tiio desesperado como se :~figlll'll 11 
muit:~ gente ; comqW!nto 11en•e que não hn mo
tivo p11rn des11nimo, desde que se prosiga· CJlDl 
perseYer11nç.1 na scnd:t de bem . cntendid:Js eco
nomi:~s; marehando de inteiro nccõrdo e con
formid:~de os poderes publicas neste patriolico 
empenho ; activando-se a fiscnlisaçiio e melho
rllndo-se 11 arrecad.1r_;jo das rendas do Est~do ; 
comquanto tenha, de mim p:~rn mim ao menos, 
11s m11is lisong-eir:~s esper:mras que, dadas certas 
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eircumstancias, veremos, dentro de dons a trcs 
annos, equilibradas a receita e despesa publicas, 
principalmente si se rc3liznrem as bem CunuadDs. 
previsú~ de grande eolheir..'l do mais importante 
genero de noss:1 producção agrícola, nas· duas 
provinciãs onde é mais ::üundànto, entendo, to· 
davia, que é urgente acudir ao mal presente 
com8rompto e emcaz remedia. 

c governo tem de satisCazer, por honra do· 
Imperio, serios c transcendentes compromissos; 
vc-se ao mesmo tempo a braços com enorme di· 
vida nuctuante e com a dcliciencia e nof.:lvel 

distrahida das Contes da producção n:.cional, que 
tanto convem sempre fazer desenvolver, c si não 
exigisse no mesmo tempo o espaço de mezes, afim 
de que, cheg:mdo n noticia aos grandes centros 
de operações financeiras na Europn, pudessemos 
auterir a principal vnntal)em deste meio de em
prestimo, consistente na·tmportar.ão de capitaes 
estrangeiros, qu:.ndo o estado do thcsouro de-
mandá prompto :~uxilio. . 

diminuir.ãc. da receif.:l. • 
• EsÊi{ provado que iliio tem oomo desempe

nhar-se p'llos meios ordinarios, o todos concor
dam que a renda não póde ser augmentada, no 
estado critico de nossa lavoura e de outras elas· 
ses sociaes, pela creaçiio de novos impostos, ou 
elevação dos actuacs, na larga. demorada c o!!iosa 
escala em <lUC fora mister razel·o. 

• E', pois, indispensavcl recorrer-se a meios 
extraordinarios de receita, que, fazendo face ás 
urgcncias do presente c de pro:timo tutoro, 
sejam, comtudo, os menos damnosos a outros 
interesses de grande monta. Quaes sejam, na 
actualid:ule, esses meios prererivl!is entre aquelles 
do que cm casos taes se p6dc lançar mão, é o 
fim especial desta conferencia. 

c Quaato a mim, está demonstrado a todas as 
luzes que nfio convem · appellarmos para• um 
grnDde emprestimo externo, Já pelas informacües 
ministradas no preambulo dos jlareceres da sec
ção, resultantes, de certo, de elementos omciaes 
e positivos, já pelas complica':iies e diffie!!ldad~, 
em . que actualmente se ach:.m envolvtdos d1· 
versos governos, c pelo que podemos plr nós 
mesmos avaliar em presença das condiçu~s cco
nomicas em que está o Brnzil. e que siío bas· 
tantes p:.ra considerar-se semelhante medida, na 
quadra actual, a mais onerosa talvez d'entre 
todas, si não desastrosa. Seria, quando menos, 
incentivo para n exportação do ca11itaes de que 
tanto carecemos, como consequoncia da alta 
tcmpor;~ria do c:.mbio, determinada por tão ele
vado emprestimo. 

• Está tambem demowtrado o qnfio dimeil 
seria, :~lém de ruinosa, qu.,lquer operação em 
ponto grande, para levar a etreito um emprestimo 
mterno. Si por meio de apolices, parecem-me 
irrecusavei:; os ar;umentos constantes da con
sulta; e penso :~té que não poderia na maxima 
parte reahzar-se, sinão com muito custo e con
dições muitíssimo prejudiciaes ao thcsouro na
cional. E ainda quando se encontrasse dinheiro 
para este fim, teria olle de sahir ou dos 'proprios 
bilhetes do thesouro, ou por meio de retirada 
de capitaes depositados nos B:.ncos, unicos, e até 
certo ponto insuficientes nlimentj)s que se de
param á industria c ao commercio. Por outro 
lado, a immobiHsação de tanto capital não podia 
deixar de trazer Cunestissimas conscquenc1as,. e 
quem sabe si até verdadeira crise na (lrac;a. 

•A emissiío de apolices com amortização annu.-ll 
e pagamentos de juros em ouro ao cambio par de 
27, tid instar do de i868 tora expediente ar.ei • 
tavel e de já bem l!rovada e:xpllriencia, servindo 
de ponto ue attrneça~>de capif.:lcs estrangeiros, que 
não procuram o Drnzil, em virtude· da constante 
oscill:~~ão do cambio, si não actuasse contra ella 
:1 constderação já Ceita, na parte concerilente :i 
somm:~ de capitaes brazilciros, que teria de ser 

• Peior do que as antecedentes medidas, 
segundo bem se ponderou no p:.rccer da secção, 
seria o al:.r~amcnto da emissao de bilhetes do 
thesouro, au!m do maximo a que c&tá a atlingir 
de 50.000:1)00,5. ·Duvido até que o go\"erno 
conseguisse re:.liz:.r por este meio qualquer 
cmpreslimo avu.ltado, ainda :i conta de encargos 
onerosissimos; porque tenho para mim que, 
actualmente, não ha entre nós, por sobre os 
capilacs dilpositados nos Bancos ou representados 
por Hlbetes emittidos, somm:. capaz de fazer 
Crente á de que carece o thesouro . .Além disto, 
dDr-sc-hiam os inconvenientes já obsen·ados 
relativamente á emissão .de apolices internas. 

• Fõra tambem verdadeiro contrascnso cla
mar-se tanto, e do ha ·tanto tP.mpo, contra essn 
coneurrencia dó thesouro .com os Dzmcos, em 
matcria de dinheiro a juro, á qunl, embora sem 
Cundamento J?roVado, já houT"c muito quem pre
tendesse attrtbuir n principal causa da crise do 
187~. e ir·se agora, como hem disse o censclhcirv 
Jeronymo José Telxeirn Junior, absorver, ainda 
em mui to maior extensão, os minguados recursos, 
que estão servindo, directa ou iadirectamenie, 
ás trons:1cc;õe.q commerciaes c a cmprezas indu.o;
triaes. E elftbora.eu entenda que não ha funda· 
mento solido p.1ra o receio que muitos nutrem 
da exigibilidade dessa divida, porque no inte
resse real dos proprios credores, e nn conliançu 
que o thesouro, de prefcrcncia a qualquer outro 
estatclc5cimento, inspira aos capitalistas, existe, 
em minha opinião, a mais firme se~orança de 
que tal circumstaneia júmais chegará a pôr o 
governo em serios apuros, penso, todavi:., que 
tal meio de emprestimo niio deve ser adoptado, 
pelas considerações de outra ordem, que ncaba 
de reproduzir, das que ro.ram expostas pela secção 
de f:IZenda. 

• Si,pois, nem o emprestimo externo, nem o in
te!rno por cmissfío de apoliccs, ne·m o que sé ten
tasse por amortização obrigatoria e juro cm ouro, 
nem, finalmente, o proveniente do augmento ein 
gr.io elevado da divida lluctuante convem que 
sejam aceitos nas nctunes circumstancias, fica
nos sómoute para attendcr a emissão do papel-
moeda. . 

• E' este, com otrcito, o expediente que pre
feriu o ministro dn fazenda, expondo sua opinião 
individual, na conferencia da respecllva secção, 
e é o que adoptaram lambem de prcferenci:. meu!: 
dons coUeg:.s, membros deli:~. A different:l con
siste apen:.s, em que um dellcs, de completo 
accõrdo com o ministro, quer que se especia
lise a renda destinada para o resgate, achando 
muito apropriada a da estrada àc ferro D. 
Pedro U, c o outro, ali:is reconhecendo :1 diffi
culdado de dispor-se immediatamcntc de somma 
importante para este fim, não julga nccessnria a 
npplicatüo expressa de renda especial para o rel'
~ate da projectada emissão, bastando que se Uto 
aestine uma quotn da renda geral. 
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• Por minha pllt'te, pc~o Jicen(;a para declarar 
lambem, que nfio \'ejo, no estado que nos :~cha· 
mos, outro meio que menos inconvenicritcs 
olfercca. 

• Deixo, neste momento, de Indo a região das 
thcorias. Nfio 6, seguramente, agora opportuno 
nem caso de despendcr-sc tempo e csrorflo com 
as diseus>ÕC$, que, de longa d:~ta, têm-se lcvan· 
bdo entre os economistas pró c contra o papel· 
moed11 inconvertível. O que se trnt:l 6 de sabei' 
si poderemos, nas critica:-:, extraordi•arias cir· 
cumstancias em quo nos achamos, encontrnr 
outro meio cxc•1uivel, c mais fa\'OI'aYcl. · 

• Pouco amigo, ou antes :~dvcrsario, cm these, 
do par.ci·moeda inconverlivel,)lor muit:~s con.-i· 
dcrnçucs !JUe não devo :~gor:~ repetir, c, especial· 
mente, pela facilid:ulc de abusos cm sua emissão, 
•Juc, quando menos se cspct·•·, podem )lerturbar 
tod:•s as transncçõcs, caus:1r o descrcdilo c até 
:1 ruína do Est:1do, niio JlOsso. eomtudo, deixar 
de rel·onhccer !JUe, llll)llicado corn crilcrio c 
t!mittindo·>'e sómenlc o !JUC f•'•r indispens.wcl 
:~bsolutamcntc, como intermediario da troca dos 
Jli'Oductos e su!Jslitutivo dn moeda mctallica 
•Jslrict:uneute necessaria, para si!r\·ir de motor, ou 
instrumento de p•!t'llluta, é de todos os agentes 
monctarios o ma1s com modo, c o IJl:lis economico. 
;-\dhir,, IIC»Ie JlOnto, :t todas a.; ObSCI'\'a~Ões do 
•llustt·c rclntor da sccr;iio, tendo o prnzcr de adop. 
t:d·a..~ por minlw~, inclusi\·c as rcs~h·ns por cllc 
(o!ila:;. 

• S:io c>tcs os principio,; CJUC hei sustentado· 
constantemente, c CJUe julgo npplica,·eis a nosso 
•Jst:ulo actn:ol. Estou com·enridoeque u paJJel· 
mucd:• lan!,':tdo cm circula~iio, cr..m a rn·udcncia 
IJUC é de cspcl'nl', c com a CJU:tl o tem sido sem· 
prc por todos os ministerios, que no Drnzil hão 
tido :~uloriz:H;iio p:tra emittil·o,mcdiante as cau· 
telas lcmiJrndas pela scc!,'iiO, e outras que a illus· 
tra~ão do go\'erno sugg-crir, não trar:í ll)lPS si os 
males que muita A'cntc lhe augnru. 

panbor oquclla crréumstancia. A carestin, que 
se not~ de nlgnns g-cneros de primeira nccessi· 
dado no Brazil, niio pódc servir de argumento 
cm contrnrio. Além de não ser permanente, 
nem subir em de;;ráu sempre crescente, são bcrtt 
conhecidas as cnusas que parn ello tt~m concor
rido, c hão de concorrer ~empre, taes são as 
cnus:~s nnturacs. 

• Ao exposto, podom·se 3juntar as razões dadas 
no parecer com o conveniente de~enYolYjmcnto, 
1zne confirmam as queius !JU•!, por ,·ezes, se 
manifestam cm nossas pr:1ç.1s commerciacs d" 
falta de n"umcrario. _. 

• Sc:;undo um calculo, que, hn poucos dias, 
me foi mostrndo por pessoa nntorizad:~, mas rrue 
não th·e tempo para nprofunda1·, ohscrvci que 
toca a c:~da lwhitantc dn França ~i :i francos para 
suas trans~cçõcs (!lOS a 100;5 de nos,;,, moeda), ao 
Jmsso que a cada babit:~ntc do B•·azil não locm·á 
talvez nem 18,5. Niio me consta de ncnhumn na
~ão bem or::-anlznda, onde se de tão IH.•czuen:~ pro
Ílorção de meio circnlan te. 

• Prefiro, pois, par:i ocr.orrer :is urgencias do 
thcsonro, que se use da emissão de p:tpcl-moedn, 
mas. repito, cumtodDS :~s com·cnicnte~ c:1utclas, 

• Felizmente, cm di\·crsns occasiõcs, lfUC no:: 
hemo~ \'isto forç.1dos a applic:~r este meio, não 
temos tido d11 -que nos nrrepender. Nlio tem 
hayido perturhaçiio cm nossos mércados, nem 
solfrido :tlleraç:io sensível 11 ri!JUeza pnblicn ou 
a p:~rtknl:tr. Ao contrnrio, como é incontesta\"cl, 
havemos colhido vantagens rc3es, já não digo 
só no tocnnte a nos termo,- li\·rado dos clfeitos 

• Não receio, i~unhncntc, qurJ cmiltido com 
o,-se crilcrio perturbe :1s transacções soeines, por
que estou tnmiJem convencido de que 6 deficiente 
a som ma de meio circulante existente. 

• Basta, pnra che;;ar-sc a essa convicçiio, ai
tender-se :ís rcscr\'as dos Bancos desta capital c 
rcconhccer·sc·ha então que cllas são, no con
ecito de )Jessoas do commcrcio, praticas c muito 
competentes, com as qu:tes, por vczc~, hei con· 
vcrs:tdo sobre este importante assumpto, t:io di· 
minutas que tncs estniJelecimcntos não poderão, 
pelos seus proprios meio,:, resistir a qualque•· 
tert·or pnnico !JUC poss:t apparecer. 

• Por ouu·o lado a lax:t do juro mantem-se 
dcvada nn propl"ia capital do Impcrio, cxcc· 
11tunndo sómentc a !lUC rcsult:t dos títulos do 
Est:~do. Só!Je este facto de ponto em tod:ts as 
pro\•incias, onde, cm ~cral, nem tnxa do jut·os 
regular existe. O dinheiro é emprcstndo nos De· 
•·essitados com vcrd:tdcim usur:~, niio se respei. 
t:mdo nl.'m as melhores lirm:1s, nem tcntlo cm 
ntt<•nção Sei' o )Jedido )lara em)Jrezas productivns. 
rsto, cconorlllcamcntc fall:mdo, e 11:1 ausencia 
completa de caus;ts espccincs, não p.;de ser dl'· 
vido sin~o ;i escassez de meio circulante. 

de crises a~sustadoras, IJUil sem esse nnxilio 
lerinm sido fatalissim:~s, mns tnmbcm nos auxi • 
Jios que ha prestado parn o incremento da receita, 
fa\·orecendo cmprezas prorluctoras. Tllmos até 
lido a fortunn, como bem notou 11m·dos membros 
dn SIJCr.ão, de ver cm presr·nça de niio peCJ'Ilena 
cmisSõiÓ de p:~pel·moed:~, sn1J1r o cnmbio 'acima 
do Jl:lr. Phcnomcno é esse de que não achei, 
ati! hoje, exemplo cm nenhuma nação, sujeita ao 
r1•gimen do l>apel-moeda, c :•inda menos ao 
regímen exclusivo, como é o que possuímos. 

• Enunci:mdo·mc, porém , assim , sou, P.n
tretanto, dos t>rimciros a reconhecer que mu .. o 
convem que o maximo dn emissão nao \':Í além 
do que fõr restrictamentc intlispcnsavcl, não 
compr·chcndendo uma p:1rtc dn divida llu
ctuantc, !JUC não c:~recc s!'r toda rc~gatada, mas 
addicionando·sc no calculo do dtficit o CJUC se 
tiver ele despender com o pag:m1cnto de com
promissos de niío pcczucna monta, que hão de 
re:~Jiz:~r-:::c ncsto c nos proximos ~emcstrcs ~ 
cuja importahcia sobe a mii!.Jar·es de contos. 

• Niío me animo, JIOrém, a indicar quantia ta· 
x:.da. Os elementos de fJUC me pude sen·ir niio 
me hnbilit:~m pnra tanto ; c tenho por melhor 
!JUe nn nutoriznr.iio se marque, por uma só vez. 
um mnximo qu'e não possn ser excedido, o qual 
dever·se-ha rCil:trtir pelos cxert'icios se::-uinles, 
:i propot·ção q U•! se mr sentindo necessidade, do 
que designar-se uma pcquenu ~omma c succe· 
dcrem·sc umas :ís outras, reiteradns solicitações 
do governo, c novas nutoriza!,'ócs. Os motiYo~ 
são obviog, sendo o principal o risco de augmen· 
tnrcm·sc as de.-conlinnças de Jluder ficar o Pllllel
mocda considcrndo meio ordinario c rognlar de 
elrwaç;io dtl receita, qunndo não 6 siuiio ''I'CIIrso 
u:11·n1lO, imposto pela superveniencin de rans:1s 
extrnordinarias, e t•xclusiYamente no intuito d~t 

• Accrcscem outro,; phenomenos re\·cladores 
d•J que, pelo menos, n~o ha sllpllraloundancin d•• 
1iapel·mocda. 'r:1l 6, entre clles, niio oiHcr\·:•r· 
mos :1 .:.ltn geral dos prcr:os rJue costnm~ :u.•om. 

' 
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evitar mal maior. Por emquanto parece-me diante 
dos_ calculo~ do illus_tre relator, que 70 mil' contos 
scr-..to su_mc1cntcs. ~1sto, porém, nüo f:fço cabedal. 
A questao do alg:.r1smo, neste caso, só pó de c só 
deve ser determinada pelo que se reconhecer- de 
absolu~:. necesssid:.do; assim como niio deve o 
maximo marcado ser attingido lono que molho· 
rad~S :IS condições da J.>tOdUCÇiiO e dn renda ordi· 
aar.a, appareça o desejado equilíbrio. 

• Tambem pnrece-me conveniente que se fixe 
a cJnusul:. do resgato pelo modo lem!Jrado no 
prcambulo ~~~ ~on~ulta pelo.min_istro da fazenda. 

.• A cspc~1aluroçao tornarn ma1s positiva e ros· 
. tracta a o_bngação, c inspirará menor_ receio. 

• E nao õ só o resgate. Quem sabe si para 
tlrmar:so melhor !l cc>_nllança, não seni acértado 
~rant1r a amort1za~;to com o vnlor do toda a 
estrada de ferro D. Pedro li, que não póde ser 
calculado em men~ de 80.000:000,) ?Isto foi-me 
~a tempos, sugger1do p~r pessoa de muita pra~ 
tu~a ~m nosso !=ommerc1o, e umt~ das do maior 
crll.cno o gryn:!dado !JUC ~onbcço, a CJUal receia 
mwto da cmJssao arb1tnma. . 

• .!\'ão tendo cu, porém, o mesmo rllcoio ob
serv:.dns :.s c:.utclas apontadas pel:. secção' não 
flltO sobre este ponto mnis do que ~õUjeitar a 'lem
branç~ :i ~bía npreciaçiio de Vossa lfa"'cstadc 
Jmperull c de seu governO". Inqueslion:~vclmcnte 
cll:~ despertará m:.is facilmente :1 confiança pu
blica dentro e fóra do Imperio. 

O Sn. DAli"TAS :-Qual foi a dnta dessa sessão 
plena do conselho de Estado '! 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {a:enda) :-
30 de 1\larço. · 

O Sn. Sit\'EinA D.l liOTTA :-E o decreto de 16 
de Abril. · 

O Sn. D.\."'TAS :-Só quero n data da sessão do 
conselho de Estndo. 

O Sn. AFFo~so CELSo (ministro da {a:enda) ·
Senhores, :.credito que depois de conhecer como 
pousar:.m algumas das mais :.!tas capacidndes do 
sou partido, poderá o nobre Barão de Cote,.,ipc 
conttnnar a snstentnr qnc a emissão foi meaidu 
desact'rt.1dn, mas não dir:i certamente que elln 
rosse lcvinn:. e imprudente. 

Si :1 prndenci:., Sr. presidente, a sabedoria e 
o tino administrativo não forem svmbolisados 
neste poiz por homens como os Srs. Visconde ·do 
Abaeté, Visconde de Bom Retiro, Visconde do 
Rio Branco, Teixeira Junior, Dins de Carvalho e 
de Lamnro, etc., não sei onde iremos procurai-os 

Somos riquíssimos de móços de talento, maS 
falta-lhes uma cousn essenc•alissima, que é a 
pratica, o traquejo dos ncgocios, a experieneia, 
a grande mestra. 

.Uas, senhores, quoes as outras operações 
aconselhadas pelos nobres Viscondes de Jaguarv 
c !\luritiba, que poderia realizar, nas cir:. 
cumstnncios cm que !'C :.chava o thesouro o 
nobre ex-ministro da fazenda'! ' 

Qual outro recurso, qunl outra operação pu
dera tentar o meu antecessor'! 

Nn opinião" dos dons illustres Viscondes a 
em~ão de bilhetes do tbesouro, um empresti
mo •nterno ou externo. 

1\[as, Sr. presidente, SS. E Exs. não :.ttenderam 
talvez a que um emprestimo, dentro ou fóra do 
paiz, niio se negocin, e menos se realiza, cm nl
guns dias, sinão em mezcs, e o governo carecia 
de recursos promptos, immediatos. 

Na phrase do preambulo do decreto de t6 de
Abril, er:. prcc1so- dinlteiro já. 

0 Sn. BARDOS BAilllETO :-Entretanto, até 1\laio 
só tinha emittido 2.000:000,)000. 

• Quanto :i venda da estrada de ferro D Pe
dro IJ,n:. qual tocou-se incidentemcntc no préam
bulo da conferencia de !2 do corrente folguei 
de \'er que o ministro da fazcnd:. tem rcpu
A"nancia .a scmclhaAte medid:.. Tal rcpugnancia e, em meu conceito, p:.triotica, e \'aí completa· 
mente de :.ccõrdo com :1 opiniiio.quea este res
peito tive a honra de mnnifcstar em conferencia 
do ·conselho de EsL1do pleno ha cerca de :lO an
nos, e poucos dias depois cm discurso no senn
do. Niio fazendo isto, porém, objecto cspecinl 
da consulta. não reproduzirei as razões cnbio 
expostas. Mantenho, porém, ainda o mesmo 
módo de pensar. São tantos os motivos de van
taç-em real p~ra o J!r:.zil e at( de ordem pu
bhcn. que se hg:.m a conservaçao dessa estrada 
nas mãos do ·governo, ou sob sua immediatn fls. 
calisnção e dcpendencia que só qu11ndo, es,...ota· 
dos toaos os meios niio houver m:.is remedio, eu 
vota ri:. por SWI alienação. 

• Em conclusãó : 
• • ~econbcço !{Ue .nos achamo~ em circum

:>tancl:.s cxtrliOrdJDarms, que ex1gcm meios da 
mesma n:~tureza; •que não convem tentar cm
prestimo externo. o qunl, :Jlém das· razões já 
dad:.s, poderia concorrer para nosso descredito 
nem emprcstimo interno, seja por meio de apo: 
lices ou bilhetes do lhosouro, sejn com amor ti. 
z:~ção annua o p:.gnmento de juro em ouro :.o 
cambio par; que portanto, o unico meio ndo· 
ptavel é o da cmisslio do papel-moeda com as 
rcstricçiJes e cautelas indicadas no pnrecer da 
secção de fazend:., e resgate por meio de verba 
especialmente designada, preferindo que seja 
acompanh3dn, :i ser possiç-el, da clausula de 
amortizarão, embora leu tn, pelo modo que se 
julgar mais conveniente. porém determinado 
c'm lei. 

O"Sn. AFFO:SSO CELso (ministro da {a:enda): -
Hei de responder a este aparte do nobre senador. 

. que n:.da prova sinlio a prudcnci:~ do nobre ex
ministro da fazenda, lançando miio de uma me
tlida excepcional só cm ultima extremidade • 

Hei de responder-lhe e o nobre senador ha de 
reconhecer que, proferindo-o, vibrou uma arma 
de dou,; gumes, que -si nos pudesse ferir; pri
meiro feriria aos seus mais di!cctos co-religio
n:.rios. 

• E' esll.•, Scuhor, o meu parecer. • • 

O Sn. Ju:sQUEJR.\ :-lias não devia ter dissol
vida a cnmara. 

O Sn • .AFFo:sso CeLso (ministro da (a::ellda):
E' outra questão. c eu estou respondendo ao 
Sr. Bar-:ío de Cotc,..ipe. que della niio tratou. 

Mas tomarei desde já em consider:~ção o aparte 
do nobre senador. 

O ministerio, dh: V. E~., não devia ter dis
solvido a camara. 

O Sn. Ju.sQUEIR.\ :-A eamara votaria a emissão. 
O Sn. AFFO.Sso CELSO (ministro da (a::ellda):-

A ,·amal'll vot:~ria a cmis:>iio ! -



AN~AES DO SENADO. 

Senhores, cu npJ.lello para o críterio do paiz o 
pergunto:-si dep01~ do que se tem. passado JlO· 
deria o minístcrw do 5 do Janeiro esperar. lnc 
uma eamara lfUt>si unanimemente ndvcrsa llc 
concedesse autorização para cmittlr papel-moeda? 

Inepto scri:l o governo, si contasse com some· 
lbantc medida·, cm tempo util. 

Pois quando o senado se mostra toio intenso, 
1ão prevenido contra o gabinete, quo nenhum 
:acto seu deixa de merecer acres Cl'nsuras ; 
<;Uando nem as nomeações do cargos de cou· 
fiança escapam :í scvcra.crilica dos nobres sena· 
dores, nmn antorizaçiTo toio importante poderia 
ser obtida de umn camara ad\·orsa? 1 

Seria uma inf:mtilidncle esperai-o; a:; mcdidns 
do governo indispcn~vcis, c sobre ns quaes 
todos cstUo de accõrdo, C!;Sns, ~im, o governo 
deve e!'perar e f1a de ter; deve esperar tombem 
que não lhe recusem n reforma constitucional ; 
mas :mtorízaçiio para cmittir. nin:rucm dlr:í lJUe 
I h'a conecdcssc a camm·a dissolvida, porque no 
ramo tempornrio do corpo Jegi~lativo, como 
:lli:ís é na rural, os sentimentos políticos siio mais 
vivazes, mais ardcn!~s. 

O Sn. BAnno,; B.\nnETo:- Que injustica ao 
-scnndo! 

O Sn. Ju~QL'EJRA:-Qucrem govllrnnr sem o 
senado. 

__ 0 Sn. AFFo:-;so CP.L&O (mini1tro da fo::rnda):-; 
~~~o queremos governar sem o senacfo, nem ro• 
,jsso o que ou disse. 

lias, voltemos ao assumpto em discu.ssão; os 
apartes dcsviar:~m·mc dello. 

V. Ex., Sr. presidente, o o nobre Visconde de 
1\Inrilíba julgavam preferíveis quaesquer outras 
opera~ões, que niio a omissão do papel-moeda. 
Quacs seriam elJas, porém 't Um emprcsUmo ex· 
torno? Um cmprcstimo interno, sob a Córma de 
apolices, bomls, ou mesmo bilhetes do thcsouro 't 
Ora, vejamos. 

Q1111nto a um ernprestimo externo, todos se ro· 
cordam de lJUO mnllograra-se uma tentativa Ceita 
nesse sent1do; pelo nobre Visconde do ruo 
Branco, e não tendo melhorado lll! r.ircumstancins 
quer do paíz, c1uer dos mercados euro_pcus, rc· 
{>etír a tentnhva fura oxpôr o credito brazileiro 
a um revt!z qWlsi inrallivcl. 

De Londro:~ mandnva dizer o correspondente 
do Jor11al do Comn!4rcio, pessoa notor.inmentc 
bom ínform:ldtl e extensamente relacionada nos 
círculos pCI!ttniarios do gr11nde mcrc.1do, que 
fossemos pedir dinheiro 11 outrn freguczia, o·ba· 
tcssemos a outra porta. 

Tenho nquí excerptos de algumas correspon· 
dencías pulilicadas poucos díns antes da mud:m':ll 
de :;ituaçiio {Zé). 

O Sn. B.umos DAnRETo:-EsSlls· corrcsr,onden· 
cias inspiram-se no que se mnnda dizer daqui. 

o sn: AttO~SO CELSO (ministro clt' {4Zt11da) :-o 
que sei é, que seu autor anda sempre perfeita· 
mente á par das questue:> de fundos publicos 
brazilcíros na pr~aca do Londres. 

O Sn. LEITÃO D,\ C~:su,\:-Pela lcgnciio bra· 
O que digo é que, revelando-se o senado tiío zilcira. 

índísposlo como se ha mostrndo cnntra o gabi· 
:Iletc de 5 de Janeiro, suscít.1ndo-lhc difficuJdndes, O Sn. AFFO~so CELso (mi~&ulro dt' fa:t~ida):-
,Jcgaes, bem entendido... V. E:t. CfDO o diz tcr-.i motivos pnro crel-o. 

'Fcclmílns assim ns portas do ~rrande cmporio 
O Sn. DAnnos 8.\RRETO:- Quncs são ns dif· financeiro. que outr:~s se nos abririam 't ,· 

·ücuhhdes? · As da França 't Ainda agora é que os nossos 
o sn. AFFoxso CELso (rniltiltro da 'a::emla):- fundos começam a ter alli ·cotação, c nem todos~ 

01 r h r. '" d 1' apenas os de um emprestlmo. . • 1 . sen or, nzem lJUCSw•O e tudo, c mo 11er· . As dos Estados·Umdos '! Niío me consta que os 
guntam qu:ws .siio tJs dimculdadcs! · titulos brazilefros tenham aUi procura; ao con-

9uc açto do governo, por moís ínsignillc:mtc, trarío sei,que os americanos que compram aeeõcs 
-de1xou Já de provocnr a mais duro critica, as das nossns melhores omprezas tratam do vcnilel-
m:lis acerbas censura:>? Não c.1pitulais de abwo as aqui. · · . 
·sem nome de csc:mdalo inaudito,de grave crime E os capitalistas :~merieanos tlim muito em q;Ià 
-quanto praticamos, embora vos mostremos que applicar vantajosamente o seu dinheiro, dentro 
·vós e vossos co·religionarios procedestes da mos-- do paiz. 
ma fórnm, cm identicas circumst:~nci:~s? I As da Allemanha? Não somos l;i bem vistos, 

Pois ainda hontem não ouvistes o nobre se- graças nos que nos calumninm por causa da 
::n:~dor pelo Paran;í exprobrnr-me a demissiio de um co~onização. · 
:~gente fiscal, a mim, que responsavcl pela fazenda Assim, bnrrn fór:•, ou nnda arranjaríamos ou 
publica tenho o direito de acercar-me de auxi· teríamos de sujeitar-nos a durlssimas condiçUes. 
liares, que me inspirem confiança, c não dos que Restavam-nos, pois, Sr. presidente, ou ns 
merct;~m a do nobre senador, ou de quem quer apolíces do typo commum, ou os bond.r cm ouro 

.que seJa? I do Clll{ll"estimo de i868, ou os bilhetes do lhe-
s- . souro a prazo mais longo. 
1 esta c a marcha dil senndo; si :~ssim se Pnra julgar do successo 011 insuccesso de uma 

pronunciam os prollomens do par!ido conser- operaçiio desa;as basta verificar os.sald<•s c:tiEtentes 
·vador, os seus homens de governo, o que PO· nos Bancos desta côrte ent !878. · • 
-dcríamos esperar dos enthusiasmos da moei· v. Ex., sr. presidente, snbc perfeitamente 
·dade, que ~on~Jmn!J~ a camar~ ~mpprnria! O!ldc que quanto a capilass disponi\·ois o Drazil é o 
_n<!ssos. a~m1gos est:.~am em ms1gruficant1SS1ma Rio de J4neiro; si aq~i se os mio encontrar, 
.mmorw · I pouco ou nada se obter.t nas províncias, princi-

S;eria d~nll~r OS lJOID!3nS C 3S COUsas, palmtlnte nas élo norte, depois da sêcca. 
·ser1a um;~ mfantJlldadc acred•tar que a camnra ~ Trouxe um apontamento dos saldos em caixa 
vot.,sse1 pelo menos:com a urgeneta requerida os Bancos, naquclla éJlOCa, segundo os JJalan· 

;J>Cins c1rcumstancias, medid:~ tão importante. cctes JluiJJicados. 
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Eil·os aqui : No mez de Fevereiro de !878, 
tinham disponíveis os Bancos do 
Brazil .•.••• , •••.. · ~.!88:~~9,)~8:! 
RuraL • • • . • • • • • . . 8U:M.t,S~30 
Indostrinl • . • • • :wi:85!~78 
Commercial • . . . . 73~:99i6799 
Commercio. . • . . H&.:M.9,S:U(i 
English Bank . ; • 296:563,)3:.1~ 
London Bank . . • • • • • • 962:38~00 
Predial. • . • • . • . • . . • ú2: 730~'70 

No moz de llarço 
Bancos do: 

Brazil •••.•..••.•...•..•.•... 
Rurnl •.••...•..••...•.•....•. 
Industrial ••..•••••..•...•.•. 
Commercial ................. . 
Commercio ................. . 
Englisll Bank .•••.•...••.•.•. 
·London Bnnk ............... . 
Predi11J ••••••••.•••..•.•.•.•• 

7 .506 :6i68l0li 

3.88:i:9~06329 
82&.::m,Sf87 
~:G17,Si60 

i.OOií: 763,5~7 
2M :878,)1:15 
273:5:!66818 

!.360:2166990 
31:~516()70 

8.007:783~66 

E no de llaio, logo npós a emissiio : 
Bancos do: · 

Brazil. • • .• 
Rural ..••• 
Industrial. • • 
Commcrcial. . 
Commercio .. 
Eng:isll Dank. 
London Bank. 
Predial. : .. 

... G. iíw: :i3:í,)23G 
. 825: 179,S291 
68i:~'H6 

1 .30a:ii90,S930 
i&.f:.~98,5670 
136:9956633 
905: 6:;2,50!)0 

2·5.: 6006980 

l0.377:MO,S1-i6 

emittido dons mil contos, como '!Oil mostrar. 
Peço desculpa ao senado por descer a estes de,.. 
talhes, pois é preciso explicar bem este facto. 

OSn. DANTAS:-E'talvez a medida quere-
clama maia explicação. .. . . 

0 Sn. AFFONSO CÉLSO (mini~tro da fazenda):
Um mcz dcpoi$, "isto é, cm Maio, eslllvilm emit· 
tidos não menos de 8 mil contol!, por conta da· 
queiJe decreto, a saber: 
Em 23 de Abril.............. !UOfi:OOO,SOOO 

• 15 de Mnio.. . • • . • • • . • . . • . 2. 000:000,5000 
• 23 • • • • .. • • • • • • • • • • 2.000:0006000' 
• 31 • • .. • .. • .. • .. .. 2.000:00060(10 

. PQrém, si o facto de não se ter emiuido Jo~o a 
1mportancin autorizada' pelo decreto prova contra 
sua necessidade, si o f11cto de se terem· .emittid& 
apenas oito; seis ou vinte mil contos, como quer & 
nobre senador, mostra que não haVJII necessidade 
d:~quelle recurso cxtraordínario, prova é lambem 
contra os amigos 'dos nobres sennilores, no poder 
em 1868, o !neto de terem 11penas emluldo dons 
mil contos, niio um mez, porém cinco mC%es 
depoh; de publicado o resJJCctivo decreto. 

O Sn. Ju:\QCEJIU : - Púrque as despesas da 
guerra eram incertas. 

O Sn. AFFoxso CELso (miuistro da fa::etula):
Eu estou respondendo ao argumento do nobre 
senador pela Babia, reproduzido pelo i!Justre 
Sr. Barros Barreto, si V. E.\:. tomar a palavra e
me honrar com algamas consider:u;iies em ~')n~ 
trario, eu as responderei como Deus me ajudar~ 

Estou tratando de justificar um acto que niio 
é moo, mns cuja respons11bilidade assumo. nli& 
por dever do cargo; mas pel11 convicção inUmn e 
profunda de que nas circumst.'lnci:~s em que se
achou o gabinete:; de Janeiro, elle não podia re
correr a outro meio, como tambem ruio recor
reria V. Ex •• si porventura tivesse nssumido o-
poder naquella épocn. · · 

O Sn. JuxQUEin.\:-Ora! 
O Sn. AFFoxso CELSo (mi1sistro da (a::mdà):..:... 

Não é com ora que se responde. . 
O Sn. Ju.SQUEIRA: - Peço a puJavra. 

J:í se vê, portanto, que nem pnra apolices, ou 
bonds, nem para bilhetes do lho• ..tr~ poderia o 
governo encontrar nos Bancos 0!. ôO.OOO:OOO,S, de 
que julgava poder precisar em poucos mezes, 
salvo um estremecimento, uma crJse, que a todos 
poderia prejudicar, nos Bancos e ao Est.1do. 

E' Jlreciso 11ão esquecer que os bilhetes do 
tllesouro subiam já a i6.000:000,), Jimite a que 
r11zoavejmente póde chegar uma divida dessa 
naturez.1, na opmiiio do nobre senador 110r Per· 
nnmbuco. 

Si os Bancos não tinham recursos promptos, os 
pnrticulares muito menos. -

Niio hn qnem conserve entre nós grandes 
sommns empatadas ; o dinheiro disponível está 
ou nos Bancos, ou em bilhetes ·do the.srouro; o 
brazilciro gua!d:J, é e~rto, mais 4in~ei~e'\oque 
carece, mas s11o qWlntuis.sempre JDSJgDJficta.:tcs, 
relativamente :i uma operaçdo de credito 110 Es· 

O Sn. AFFO:\SO C&LSO (ministro da {a::enda] : -
31:~s dizia cu, si o facto de se terem em1ttido 
ãpcnas dons mil contos um mez depois de autori· 
z:.da :1 ernissiio1 o que não é exacto, prova contra a 
necessidade dessa emisMo, então, meus senhores, 
era igualmente desnccessaria •a emissão, que
vossos amigos autorizaram em !868, cm con· 
diçiies muilo peiores, porque :; mczes depois 
apenas esra,·am emittidos dons mil contos. TcnbC) 
aqui a lllbella demonstrativa : 

tado. . 
lllas, disse cm aparte o riobre senador. por 

Pernambuco, repi·odnzindo um argumento de 
CJlle se serviu o nobre senador ~la Bahia :-tnnto 
não havin necessidade da emissao de papel-moeda, 
que. um mez depois apenas Unheis enuttido dons 
mil contos. . 

Seuhorcs,ninguem autoriza a emissão de papel· 
moeda no momento de carecer cmpre .. :~l·o, pre· 

• pt~ra·se com alguma antecedeneia; e demais não 
é exacto que um mez depois apenas se tivessem 

O decreto foi de :S de Agosto de 
!868, c no emtanlo só em o f.o 
de Outubro foram emittidos... 1.000 contos-

Em:!......................... 1.000 

!.000 
Nenhuma emissão mais se fez até Dezembr& 

daquelle anno. 
· Portanto, de Agosto 11 Dezembro, isto é, du~ 

rante cinco mezes sómente foram emittidos dons
mil contos. 

Mas p(ldeni alguem deste facto concluir, que 
o nobre Visconde de Itaborahv não tinha neces· 
sidade de papel-moeda? o nobre senador por 
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Pernambuco deve concluir assim, cu não ; digo 
t)Ue wnto S. Ex. tinha. necessidade deste re· 
curso excepcional, como teve o ministerio de s 

Fez-se a emissão, e G cambio subiu : quando 
se tratou de recolhei-a, o cambio desceu. 

O Sn • .ANT.\o d:i um aparte. - de Janeiro. 
O Sn. DA::'iTAS :-E o Sr. Barão de Cotc~i"pe 

disse c1ue não bavia necessidade de cmittir 500 rs. 
(lia d1versos apartes.) 

O Sn • .AFFOsso CELSO (ministro da {a::tnda):~ 
Admira-me o aparte do nobre senador por )li nas, 
porque esse augmento de meio por cento não se 
conservou. 

O Sn. rnESIDE..'(TE :-Peço attençiio. 
O SÍI. D.\::'iTAs:- A defesa que $C cstlí fazendo 

é complct:l. 

Para justificar o que digo bastava que o preço 
fosse o mesmo ; mas foi augment:lndo :i propor
~o que se approximava a ópoca do pagnmento dos 
JUros semestraes. · O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA:-Não ha tal, é do· 

fesa e:&·OffiCio. · . 
Isto prova que a emissão nada influiu sobre o 

preço das npolices e dns acções dos Bancos. Só
mente me lembro de que as do Banco do Brazil 
tiveram npcnas o au,t:"mento de 5,5, mas isto 
se explica pelo racto de se avizinhar o tempo 
em CJUe se tinha de distribuir dividendos. 

O Sn. AFFO~so C~Lso (millistro da {a::mda):
Não ó, é a intima convicção; as circumstancins 
exigiam aquello recurso. 

O Sn. SIL\"EIIIA D.\ liOTTA:-V. Ex. n5o pódo 
deixar de dizer isto. 

O Sn. AFFOlisO CELSO (ministro dtt {a::emlai :
Estou fallandoconseienciosamentc, c me )'ronun
ciaria do mesmo modo, si porventura não fizesse 
parte do gabinete. 

Tão justifica\'CI é o ga!)inete de 5 de Janeiro, 
por ter lançado mão deste recurso, como foi o 
:.:abinete de que fez parte o no!)rc senador pela 
Da h ia. 

lias, disse-se : a cmi~são foi funesta á praç..'l c 
causou uma perturbação geral. Porém como 
c CJUando se manifestou ess-1 perturbação '! 

-"o cambio'! Nã~. No dia 16 esteve o bancario 
a :23 1;8 c o particular a :23 ll't, a 17 fez muito 
pequena diiTcrenc;a : o particular fi•· ou a :23 1;8 
c o banca rio a :23 ; mas logo sete dias depois, 
isto é, no dia :2(1., subiu novamente a :23 :l/8 
e 23 I;(a.. . 

Nas apolices '! Tambcm niio. No tlia Iii ven-
. der.am-se a 1:030,5, no dia :20 a 1:0:20,5, mas a ::!:J 

já se vendia a 1:03075 c assim se conserva
ram até ao fim do mcz, em que se \"endcram a 
1:035;)000. 

Não houve, portanto, a inculrada pertur-
barão. · 

Éu conheço um pouco a praça do Rio de Ja
neiro. Na occasiiío cm que foi promulgado esse 
decreto cu exercia a profissão tle advogado ; que 
me punha em contaclo directo com os negociantes 
c Bancos. Não sei, port:lnto, cm que se fundam os 
que affirmam ter·se dado semelhante pbenomeno. 

O Sn. S'IL\'Em.\ DA :\IOTTA :-lias o cambio 
b:lixou até 19. • 

O Sn. A~·yo:-;so CELSO (mi1list1·o ela {a::enda) :
Xão em 1Si8. 

0 Sn. SILVEIRA DA liOTTA:-Agora. 
O Sn. AFF0:-1so CELSO (ministro da {a::enda) :

Mas este resultado é devido a outras causas, sobre 
as quacs espero a opinião do nobre senador, 
para instruir-me. 

O Sn. SILVE!nA. D.\ lfoTT.\ :-V. Ex. 'cst:í com 
a mão na causa. 

0 Sn. SILVEIRA D.\ l[OTTA:-Istr, não entra elll 
nossa aprcciaç;io. 

O Sn. AFro:-:so CELso (ministro da {a::e,lda) : 
-Senhores, não na exposu;iio de motivos, mas,· 
segundo creio, cm um discurso proferido pelo 

·meu nobre antecessor, disse S. Ex. gue cm Lon
dres, ao organizar-se o g:~binetc de~ de Janeiro, 
não existia a CJUantia neccssari:1 :í satisfação dos 
no~sos compromissos naquella prnç..1. O nCibre 
Barão de Gotegipe contestou-o. A explicação é ~o~ 
seguinte: . 

O saldo existente em Londres, no mcz de Do· 
zembro, era de .c 81:2 .!Si-; rcmcttou-se mais a 
r1uanti:1 de .t: 70.000, que elevaram a somma :• 
.c ss:us~. · 

!\[as, dcduzimlo-s:l della .e II(a..803, já adian
tadas pelos agentes, o que ficou chegava apenas 
para as despes:~,; de Janeiro a ~larço. • 

Nn c:•ixn de amortizaç;io ex1stinm apenas 
6.000 contos para pagamento dos juros das apo
lires; o resto, ou 1.850 contos, foi rcmcttido no 
correr de Janeiro a Feverl!iro. 

Não existia t:lmbem o ouro preciso para o pa
gamento do emprestimo nac1onal, c sim uma 
parte, pois de Janeiro a Junho vieram do Lon· 
ilres ~8:5008 para este fim. 

O Sn. Jo.A:o ALFnEoo:-Havia, portanto, témpo 
bastante para se proviilenciar. · 

0 Sn. AFFOSSO CELSO /ministro da {azmda): 
- Senhores, eu tenho explicailo, como eosso, o 
acto do governo ; melhor fal-o·ia o meu ii lustre 
antecessor. 

Acredito CJUe o paiz far:í juslira ao gabinete 
de 5 de Janeiro ; ncrcdito que a maioria do se
nado tambem a fará, reconhecendo que, si o 
ministerio lançou mão do papel-moeda, prati
cou-o centra gosto, urgido pelas necessidade." 
do !besouro. 

O nobre senador pela Bahia, cuja ausencia 
lamento ••. 

O Sn. DA..\-r.\5 :-Talvez porque hoje ó :2 dt~ 
Julho. 

O Sn. AFF0:-1so CELSO (milliSti'O da fa::enda):
Si :1ssim é estimarei que o nobre senador Dll'· 
abra os olhos. O cambio tem subido por occasião 
da emissão de papel-moeda. 

Já no senado se lembrou o facto de ter-se visto 
o nobre Viscontlc do Rio Branco na necessi
dade de auxiliar os Bancos com a emissão de 
2U.OOO:OOOS em notas do thcsouro. 

O Sn. AFFo:-:so CELSO (mi11istro da {a::emlc):
Então o motivo ó de jubilo, e portanto me con· 
gratulo com S. Ex. 

Como dizia, o nobre senador referiu-se f1 l!ID 
facto grave, nadn menos ilo que a comm1ssuo, 
ajuda· de custo, gratificação, ou como quizerem 
~hamar, de 80:000$ dados a um }Jresidcnte li
beral! 

\.-
·, 
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Senhores, mand<li proceder no thcsouro aos i O Sn. AFFoxso CRLSO (n1i11istro ria {ct:.e11daj :
exames necessarios, c estou habilitado a declarar I O Sr. Dr. Couto de :\lngnlbães é um car::acter dis-
CJUC o fncte t! inex::acto... tincli~simo, é U!ll dos brazilciros que mais honra 

o Sn DA:>."TAS . _Ainda bom 1 fazem a este p~1z, c ~dos qu::antos o conhecC!JI 
• • · · snbem que, amda qu:rn11o gov-erno desmor·::ah· 

O Sn. AFP'oxso CF.tso (ministro cltt (a::e11da) :- sado houvesse CJUC pretendesse fnzcr·-Jhe se me· 
... e que S. Ex. o Sr. narão de Cotc::-ipc foi vi- lhantc presente, elle o rejeitaria (apoiados). 
clima de. nm inform::antcdc m:i fé . .Xunca houve O Sr. Dr. Couto de l\lagalhiics nii" teve siniiu 
um prcsrdcnte liberal que recebesse, ~ob C'(Ual- · nquillo c1uc devia ter pcl:t lei c pelos estylos do 
~ucr pretexto, 80, 60, ti~, ou :20:0001), nem IJUnn- thcsouro: teve .n ajuda ~~ custo d~ 4:000,); 
tra ~!UC dcllcs se. approxunc. te\' e mais 1:000;) Jlara mobrlm c arraDJOS do pa-

S• algum presrdente conservador a recebeu, !:.cio do novcrno cm 1\[:~tto-Grosso, c recebeu 11 
nfro sei, nem mand:u·ci Yerillc::ar ; (Iorque não connnissio ctuc ordinariamente se paga ao3 CJUil 
costumo abrir inquCI'ito sobro o IJUO lizer:un os I condnzem dmheiro. 
meus antecessores. . Lc~\·ou :iOO:OOO·S c recel,•~n por isso ~::iOO,S na 

P.nrnju!gal·o-:;c:omo homens P!>litico~,ba~.tn-mc o raziio de U:"? -;.,' isto é, meuos do cJuc outros 
que ve~ a publlculnde p~los mero:> ordrnnrtos. Te- têm recebido, pOI"(Jile :1 alguns tem·se pago 
nllo mu!to CJU~ razcr; nno JlOSso proceder a es;:.1s 1 c :! "/u. 
CXC:I\'IÇUC$, t::antO mais IJUUnto CStOll COllVCIICidO ll:t CJUe cstr::anhar nC$SC (uC!O 't Púde aJguem 
de que. os honrados c1dad;ios, meus nnleccs- ccnsur••r o !JOnr:ulo Dr. Couto de llagalhiie:~ JIOr 
sorcs, sr JIOr ventura erraram, procedcr:Jm de ter reccllido a porcentagem mnrc:ul:~ no tbe,;ouro 
boa fé, inspir::ando-se cm motivos, IJUe julgavam pnr::a toclo:; o,: tJUC r·onduzcm dinheiro, c ttnc cllc 
ser de ordem, e intBressc puiJiico. perceheu ,111 razão inlima 't lia que cstr:mhar·, 

I•cclar.>, porc!rn, IJUC é fnlso,:tbsofllt:trncntc~ falso 11 unndo tinha d·~ conduzir esse dinheh·o cm J86i 
4ue quahJuer flrcsid~n~e li~crnl rl'cebcsse aju~n por um territori~ occllil:ttlo pelo inimigo 't 
de custo ou commrssao n:•o marc:tdn cm Jer! O ::acto foi J1erfc1tnmcntc J,•g::a! ; o Sr. Dr. Gouto 
(.1/uito IJcm .) de lfa:::~Jhiies só rccd,~u i:ií00,5, que cstiio muito 

Isto, !'enhorcs, não pn,:s:t de umn dessns c:tlnlll· long~ àntJnantia CJUe o nobr·e scmador· pela JJahia 
nias de D. nazmo, conlJ·a ascJnnes o nobre senn· refer·ru. 
dor com razão tanto se rn:mifestou. o Sn. D.\S'r.\S :- Entr-.uu!o a ajud~ de custo. 

E' um.'l d·~ssas calumnias, CJllC n:io tem ::a cor:t· 
~cm de lcvantnr o collo, mas que nJienas ou,;am 
murmurar, coc/,icluu·, (pcrdõe·me o scuado :1 ex
pressão) ao ouvido. 

O Sn. SIL\'ElllA !l.\ :UoTI'.\ :-Dentro do (l::arla· 
mento não ha cochicho. 

O Sn. A~·~·oxso CELSO (miui.vtro de' {a::emla) : 
-Sim. aju,la de cus!o, conunissiio e auxilio para 
:u·ranjos do ll:tlacio do 1;'0\'Crno. 

O Sn. SIL\'Elll.\ DA :\IoTr.\ :-X:io se referiu 110 
Sr. Dr. Couto de ll:l:;alhãcs. 

O Sn. AFFMõSO CF.LSO (miuistro da fu::mcla);-
.0 Sn. AFFOX>o CELSO (mitlislro tlct {tr::mtlc,):- 011\'Í cs,;e nome pelas ante·slll~s c, como o boa lo 

Rcfir·o-me ao informanlc do nobre nar•io. Eu tr:mspôz ac111ellc r·~JlO;teiro, cu dcvcr·ia \'ingnr a · 
não era capaz de servir-me de 110111 expressão honr.1 de um ami:;o r1uc a calumnin pretendeu 
dessas, com relnçiio 11 nenhum dos meus nobres m:mch:u·. 
collegas, c muito menos :10 Sr. Dariío de Cote- X cm o Sr. Dr. Couto de l[ag-nlh5cs,, nem o 
gipe, que S. Ex. di:;se dispensa\':Hnc suas boas Sr. lr'redcrico de C:lmpos, nem o Sr •.• VIsconde 
gra~as; o que não é \'erdadc, porque, si o fosse, de Cam:unú, nen} o Sr. coronel Drago, nc_!ll 
não'mc collocaria na posição de proceder a 1aes nenhum dCJs pres1tlcntes, nomeados na srtuaçuo 
pesquiz:1s, como vi-nw, por dever de meu cargo liberal recebeu ajuda de custo que nlío fosse 
c em honra de meu partido. . . marc:uÍ:I (lOr lei. Tenho :u1ui :1 rel:u:lío das 

Ou\·i pcl::as ante-salns (não ao nobre D::ariio) di· . ajudas de custo então p:~gas JlC(o thcsouro, c 
zcr-se que cs~c f:•cto se attrihuia n um ::amigo C.JUC orTt·r·er·o-n a qualqn~•· dos nobres ,:cn:~dorcs. 
prézo como a um irmlío, amigo de lm um r tos Ad1Í1ira como o Sr. Ba:·ão d() Cotegipe deu 
annos, o Sr. Dr. José Vieira Couto tlc lf:•galh;ies. cr·edi!o :i semelh:~n!c• h::alela! . . 

Scnhor.!s, não fallnrci de mim, por acanha· E>~a diffamnção sttrda, suhtt-r·ranca, a que nin-
mcnto, nem do nobre sen:~dor pela JIJ::O\'incia da "'uem esc:~p:t nosttl paiz. é o m:~is as.~ueroso 
D:~hia, nem do nobr·c scn::ador pelo Jli:mhy: (lo r- ~ lamentavel ,·icio da societlnue hrnzilcil·a ! . 
que não precisam de minha defcs.'l, f:tflarci, Cumpre que todos os homens honestos se un::am 
porém, do meu fmaJo c distincto amigo o con- pa1·a i•xtii'Jml·a, (lfll'lfllC de untr·o modc n:ttla ha· 
selheirll Z::acm·ias de G•ies e Vascouccllos; bast:1 vc1·:i que se r.·spcilL•, c citl:ulãos de vcrd:~dciro 
lembrar que o Sr. Dr. Couto de 1\hgalbães foi /mertJcuuento, um,; ti111itlos .• h~o de recu~aro exor
nomcatlo por um ministerio pt·esidido LJCio muito cicio dn,; runc._,ües JIUbllcns, ll:tr::a n~.o verem 
escrupuloso... I atn,;.~nllwdos seu lh•me, sua ltonr:t o ate o lar de 

' sua familia ! (trpoiaclos). o Sn. D.\:o-."T.\S : - sc,·erissimo. I Qunl dOS SCIIIIdore• •. 1111:11 elo.;: ministros prl'· 
. . ; sentes ou pnssndo,:, llbt•rnes ou consen·adores, 

, 0. S~ .. AFfOX~c>.CEL~o.(1111111Sll'O d~ r~:e,mlf!):- ... : ~Obl'tJludo si tem _:'llglllll t.uorito,. O sabo da es· 
Zac:mns. de. Gues e \ a•concello~ se\ orrs~llllO. eu~ 1 phet·a commum, 11110 pod'-'l'a repct1r a phi':J$C do 
tudo, prmCIIlalmc~nlc cm cruestucs do tlmhL'Iros / po•t·• latino: 11011 igm11'11s·malis miseris sttCCill't're 
~o Est:~do, p::ara reconhecer· de. ;de Iugo q!te c~a dis~~ ~ . 
1mpossrvel qu•: aqu_cllo drg-no fu~celonarro ! E' ll"t!Ci~o que touos os homens sél'ios se l'CU· 
reccbc>sse:. gT::atlllca!:aO deSO:OOO$ (npmados). ! nam L; formem 11111a cr·uznda 1·on!m :1 mnlecliccn-

O Sn. DAXT.\S :- Er·a impossi\·et. ! cin, que se vai enraizando na :lt'!U31 g"L'ra~:ão, 
V.IIl 
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lJUC tudo c a Indo;; ncommcllc, de modo que si o j O Sn. SrLYEIRA DA 3lorTA:- A aA"gress1io partiu 
estrangeiro quizer julgar dos nossos Jlartitlos c elo ex-miuisti'O ela !azcnela, lendo documentos. 
dos nossos homens pelo que elizcm Ulls dos outros, Si o nobre ministro llr.:Jnuncin·sc contra :t male
acrctlil:t:-1ioque somos o qui! pílde haver ile pcior diccncia, dc\·c pronunciar-se contra o seu ante
em um poYo dec:lllentc, cm uma ra~a de gene- eessor·. 
rnd,:~. . . . . . O Sn. Jo.\o Ar.rneoo : - A propaganda devia 

l•ao;:lffiO·nos ri!CIJll'Ocameflttl llllllSJUSllÇ:l, hbC· tel' vindo do mais longe. 
rao;; c consci'V[•ilorc;, c nós que temos a Jlre- .. 
tc1wlio de dirig-i•· os pnrlidos, ncnbcmos com 0 O Sn. A!"ro:;so CEr.so (m1111Sli'O da fazenda) :-
máÔ nzo tJUC llw:< é lll'Oprio de julgnrcm scmJll'O Sempre for este o meu moelo d•~ pensar. 
mal do tJllt' eliz n·spl'ito no advcrsario. O Sn. Jo,\o Ar.rr:eoo :- C>omb:tlendo esse mão 
Qt~em JICr'tl'· c~·Hn ist1J, l,l~O so~1os n~s homc~s \'CZO do qu<.~ fallou, devia ter ido mais long-e. 

P'?htrco~, n~r:1 ~=·~ o:: (Wrt1elo~ : c o p~~z t(U~ nuo o Sn. Arro:-;so CEL~o (ministl'o da fazem/a) 1-
po•le I!' uspcr :tr,_ ~lllfiUnnto n.•o houHr mars lo· Si as pnlanns que v. Ex. répete envolveru algura 
li~r~n~ra c. n·sp:rto ''!~luo. . •.• , pcnsnmcntoncculto, :•lguma allu~ão, 1:umpre-me 

I ar~ ac.IIJ:t~ c~~~~ .c~~~ t('nilcncr~ Jl11 ~ rrs~, 'l.u9 dizer-lhe, que felizmente sott d:lif.uCilcs homens 
cada \ cz uwrs --~ •.. H:cultu,n. m~uto .. contJIIJ~llr.~ P''lilico~ ,111c não con hcccm o 11 ue., dcscanço, no 
CJUI' homens dl' (CI·I·~. C?~'?t;~l ~·11? 1~\m o~v1dus serviço do ,:cu partido, por·tlue estou convom·ido 
~~~ '!U~ CUI!l _':tn.~~ f,ur!r~•IU• Se Jn\Cnta contra do lJUO ~CI'\'ÍildO·U, sir\'o :i CIIU:'II do IIICU p~iz. 
o~ ~?raclcre m .. : ~u.o. • . I,c,·anlt•i a minha tenda de combale no dw em 
. ~~ .. o ~l.~~c .. faç" 1'''1 ~ car~~~~:,.e ~~~dolo;~ o ~~~c que\'. Ex. c s•ms ami!:(o~ g"alg-arM!l ao 110der,e 

(;lfl,. 11 .. ;~ .. dv '" 1.1. o 11\ e.s , SI. pres.dcnt., só ele-armei-a ;; dcJane:r·o dll ll:!18. 
prll'•jnc l•·nho •:om:;.:o :1 JII'O\':: ilo l'oaco ac:•ta· . 
m•·nlO' 'lu" :::.-·l',•ce Ih!~k p:liz ;1 rcpula•:iio :.Jhcia, O Sn. ~o.\o Ar.mcoo :-0 que tem 1::sa com o 
(jUt• l~t'Y"~ :'CJ• ~:lgTa~ln. _ _ lJUt! CU dlSSt' ? 

.EJ~lrc o;: Ira< nc.·u~;u:oo;s úc IJIW nunc:~ mc de· o Sn. An·o:;~o !:cr.'o (miiiÍ$[/'O tltl fazelldtlj:-
fendr I' s,•mpre do:sprczc1, lclllbl':•·me de que os- Tcnlm a. biJIItlnd·, ele ou\·ir-mc. 
cre1·•·rarn. h:t :11:no~,l(nco Sr. Dnriio dn La~unn, Fui do.;m:•isacli\'ú~ na lutn, runs i:í.nais in-
srn::.l..r l' Jl' :;;,::L Ca:h:•.~ina, me ~iz~:·11 pre.,cnle sul:ci ou ·calnwnici •. s lllCUs a.:,·crs:u·iiJs. 
ti•• ~lgt:w: conto_, d··- rc1s cm b~ll!J:u:tcs, co:ill) Ycrlaram·rn(· :• trilJaua p:lrlo~;nl!a!a:-; rcr:orri";í 
pnga dt• um:1 IH"•Hil()Ç:IO ! <JUC ~s:ú franca. a Lv ... lu:, o.s. cidnt..!.'i'!s, a i:nprcasa. 

( \ S ll - J r·> 1 .1 1 I' POIS IKill; fUI pnr VCZl'S en('rgH:•l, liiiiS nunca 
· n,. .~n.w l•.\ •• \Gt::>.\:-.:.. ve:·t.:Ju•• · • in;;ultd os meus ;ui\'CI'~arios c menos calumnici 

Jo;:o !H·r!lwnll'.;. coma qui! nunca lli'C! 11 quem IJUCr 11 uc foss.~. . 
Vollando ao parlnmcnlo. !111 1:.':1bem d<•s ruai~ 

assiiluos no dc!Jak ... 
O Sr. .. \!·rc::>sn (r:!.'O (minist•·o tlct («.;:mda) :

Enlrt·l:tnlo. :::.1·. p•···=-Hlenlc. ,., c~rto c t{lh~ nunca 
re,··~Li, nt·m rccr•f,crcijilmai;;, pn•s··ntc de yalor 
de ijurm 'Iuc r •Jllú ~··j:,, assim como quo o nosso 
cnllt>f;n, aPf•s m•·u :HniA"o, nunca me ilea nem 
umn J;.rauja tia ,:ua J,cl!a cl;:,cara do Barreto ! 
( l'i:;adasJ. 

Era be:u tno~·o, e JlOUco conhecido, quando me 
1iur;.111 cstn c (jtl•:j:mila' nccu:<a~·jcs; mas não me 
defendi: cl.-s;orczci-as. Guarilo-lhes a lembrança, 
cui•l:nlo;amdtte :;ru.tadas t•m um livr<> 11s rcspc· 
ctiv•s puL!ic:tçõc.;, p:~ra que sin·am di! escar
mt•atu a lll:!US Jl!hos, nfim ilo) que niio queiram 
Sl'l' lll.iiH~Ils J•Oii!kos! 

E' indispensawl p•'•r um p;,rndeil·o ú el~moliç5o 
tios c:~r:tclt·res. si n;i" quizerm"s Ycr ~s nossas 
Jul:~s to:n~rcm uma feir:io scll·:•;;cm e Larbara. 

.\ historiauJOd•!l'll:l a IIi cs!:í provando IJllC assim 
cou1e~·~r~m c d':•hi provicr .• m as desgraras de um 
JIO\'O ehdo de nol,rcs cstimulos. 

Si a opini~o put.lica se compcnctrm· de (JUC 
somos todos o ((llé de noís mutuamente tlizomos, 
(ma~ ni•o ajuizamos porque felizmente :t conscien
cia nu >CU intimo aind:: resiste :i torrente da eliJTa
marãoJ si :•creditar IJUI! somos c"n,;erradorcs c 
libcraw;,rJ uaes nus pintam as folhas :Hlrcl'S:t!', ou 
os .Lo:tlos mnlerulam•'ntc urdidos ,. tlio facil
m~nlt acolhiilo!', cm qut•m potlcr:.í confiar o 
pOV;> D:lS cpucas tiO :td\·crsielac:Jc?! (apoiadusj. 

O Sn. Jo:\o Ar.FnEoo:-A propagand:~ é magni. 
fica, mas de'\' ia ter comcr~uo mais cedo. 

Ull Sn. sE~.\DOII :-A aggrc,;s5o )Jartiu da ca
rnara dos elcputado<, onde se leram documentos 
secreto,. 

O Sn. Jo.i:o Ar.rncvo:- 'l':tmbcm ni•o suh<('rcvi 
:t tudo IIU:lnlo se cs::rl!\'ia contr:1 :.dn•rsnrios. 

O Sn. Af'F',:>so Ccv;o (ministro da {a:c,lda):
discn!l com torl"s os ministros, com os mais 
t.listinl'tos or3elores tia maioria de cnt5o; ne
nhum teve jrimais quci~a ele mim. 
~ão deixo pas,;a1· tlcs:;pcrcc!Jido o •~no do 

ail\'Crs~rio, nlia tr:lllsijo com 11 inju,;ti,:a IJUO 
)lratirJuc, mas 11 calumnia é arma IJUC nunca 
soube mancj.1r·. 

O Sn. D.\XT.\s: -A calumnia é a arma sempre 
de uin coV:ll'll:o, não é a arma ele um homem 
sério. 

O Sa. Jo:\o ALFIICIJO tl;í um np11rlc. 
O Sn. Arro:;so CE:r.su (miuisli'O dtl {a:emlaj:

Esscs cxc~s:i•JS ila 011posio::,o, é que eu sty;.:-ma· 
tiso. 

O Sn. DA:.·r.\5 :-Todo,; n:.s dcl'cmos co1ulem· 
n:~l-os. · 

O Sn. JoÃo ALFHEoo :-E' o que estou fazenelo. 
Eu o applnu:lo muito. 

O Sn. A~·Fo:;so CELSO (miJiiSli'O da {a:r•nda) : 
-Si JlOI' ventura os jornaes Ga opposu:ãt• com
rnottl!r:un :~lg-um exccs~o t:uni:cm os tivera:: os 
jornacs elo governo, que deviam ali:is mostrar·se 
mais moelcrac:Jos e cometi iLios,-t•xemplo a Nação. 

O Sn. VIEIRA o.\ SrL\',\ :-C:i e J:i m:is fac:Jas ha. 
O sn·. Arroxso C&r.~o (ministro da fazemkt) : 

-Pois bem, nús, os mais \'clhos, c IJUC devemos 
ser os m:~.is pl'Udcntes ; unamo-nos para celucar 

·' ·' ' 
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nossos partidos, para ncnl.wr csrn esses m:ios 
hahitos c come~ar vida no r~. 

Alé onde vai a responsabilidade tio partido 
c~nsc1·vndor· ~m um :~cto t'io contr:.rio no princi
pro da logalrúadc, pelo tlllal nas c•rcumstaucias 
prescn_tcs mais d~\·emos JHlg'n:tr, e. I( !lO, g-anh:mdo 
Jmporw neste parr., lhe preparara brilhanto fu
turo livrnndo-o de funestas com moções'! V:uuos 
11prcciar este ponto á luz de docum ... ntos. 

O Sn. JoÃo ALFnr.oo:- A(JOiado, é uma propa
g-anda 11ign~ do todos os esforços, mns nrrcpen
d:un·se os que assim fiz~ram. 

O Sn. Ar·;·oxso CELSO (ministro ela {a::múa) ·-
Ent:io arrependa-se V. Ex. tam!Jom. · 

O Sa. Jo.i:o ALI'ilF.tHJ:- Eu não, inrlividual· 
meu te niío ir:.! nrrepen!lo. 

O Sn • .\Ffo:-;so Gr.:r.so (m;ni,(tro t/11 {a:tmtfa):
Eu tam!Jom individn:rlnwnto n;io tenho de 11uo 
me arJ·ep!!ndcr. 
CaJTc~twi com muita responsa!Jilidadl.', com 

muit:r culpa nlhcia, mas individualmente aão 
tenho de rrue arrcpenr!ct·-mn. 

Sr-. pr·csillcntc, devia occnpar-mt~ ~r,m o pn· 
rccer dn illu:<tratla comonis~ào) tle f:.zer11l:t c t:om 
o \'u!o enl St'fl:rl·~do do uobr·n senador por·Goyaz, 
mas estou fatk:;(lo t• o senado tamiJc:a deVi! c.< tal' 
fatigadu de oti\'ÍI'-Inc. 

O Sn. ::\!AnQt:E7. oo Hlm\'M. (mi:ti.çtro da !JIW'm)~ 
-!'i:io npoi:rdo. 

O Sn. :\FF>•Xso Cr;r.~u (miuisl,I'O cl1t (a;;,:JUla): 
- Dem:•is u:.o tp:ero deixar no no!Ji'e senndor 
pelo l'ar:.U:Í llllla hora i!lcommotla C IJ'>r i.>SO r.c• 
servo o IJl!e tinha a dizer, eontr·a o Jtnreeer e o 
voto em so·p:rr:rdo, para quando roltar :i tribuna. 

Termino :u:ui; pl.'dindo de~culp~ :10 senado 
de c:ualcilter incmn·enienci~ que pon·entura 
commetll'SSl' no <·or·rer t!o nwu di~cur~o. Si :al
guma houre na phrasc, não csta\':t nem JIOdin 
estar 11.1 intent:ão. (Jlllilo bt:m; muit~ bem.) 

O Sr. CorJ•cia:- O nobre ministro da 
far.•~nda, tra!:mdo de defencler o il!cg-al dccrP.!O de 
Hl de AIH'il cl•> anno.pa!'saclo, pclOcJU:II o governo, 
ele propr·i3 :mtorid:idt•, clo!c·re:ou a cmis~ão de 
papd·moccla, nvi.,.ou no couJCt;o de seu di<cnrso 
uma UIIS m:o;::oas I(Ue ·tiVe qU:IIUlo foi publicado 
este acto do ;:-o\·c;no, a de CJUC havia stdo :JCún· 
sellwt!o pcl:r m:.iori:: cio conselho de Est~do, II!IC 
não podia formar-se sem o concurso de nlguus 
dos illustrcs conscrv11doi."c,; IJU<l tem nsscnto 1111· 
qudla :·cspcitavcl corl>oraP.~o. :lo voto cjue alli 
deram :rlgnns co-rcligioniarios meus, o nobre 
minhtro npoiou gt':IJHlcmcnt•! a defesa do :1cto do 
"'0\·erno. 

O ~e nado me do~culp:ar:í si lho tomo tems>o · 
~1.!'s ~~ indi~pensavel . lçr documento . .; (apoiado.,).' 
?-\:~o·<, pos~rvel fazer Jurzo co:llplc!o sem que se 
snihn tudo cpmnto a c>t•! respeilo occorreu no 
conselho tle Es111do (lê). 

• Conferencia da sec~ão de fnr.l'nda do couse
lho de E~tado. 

c 1\euniram·st!, aos 12 dia.; elo cor·r.mte moz de 
:\fart;o do 1378, os membNs tln S•.'Cção du fa
zenda tio eonsclho de 1-;st:rrlo, o,; Exms. Srs. con
spfflciros Vi.-;coat]e do llio nr:tn<:O t! Jeron\'lllO 
Josti TeiX•!ÍJ':I Junior, sob a prcsi•ICncia d•! ::>.'Ex. 
o Sr. conselheiro G:.sp:rr Silnil':l :lf:~rtlns, mi
nistro da rcpartiç5o. Ahcrt:r a c:o:r(o!rcncin," Exm • 
.Sr. ministro cxp•iz cluc, como nat•)s hnvia prc
veniolo nos Srs. con~c hciros de Estado prw:cntes, 
os convo .. -:ir·n pnra ouvir-lhes seu illrl'trado pa
rcct•r ~o1ll'•! :rs provid••nci:as que dc\·am ser n<Jo
JJt:rdas tlt! /JI't!f.,reucia, par:r occor·ror :is urg•!n· 
le• necessil ati·•,; t!o lhe.•.,uro, demonstradas na 
synopse c1ue lhes apresentn\·a. 

c Estes dados, continuou S. Ex., minislraolos 
peln ::!.• contadcll'in d:a diredOI'Ía :.:era! ti:• eúrata
IJilidnde, mo,.trmn que a n•cl!il:a do Estado, 
ele JanciN :a Junho IH'oli:imo futu1·o, isto é, 
uo ~- • semestre do COJ'rt:!nlc •·XCI'cirio, é orçada 
C III 31.:)31 :!181.5!182 : C CjUoJ :1 desp<!>ll, 110 III<:SUIO 
período do anno lin:mccir·o, suhir:i á quantia 
de ~ll.~S8:::!:J7,5:133. neco;rhocc-s:!, po~tanto, ·um 
dtficil de :\. !l:i6: ::!i:i,53:il. 

• ;\. ddickncia, (iOrém, da r~coita niio se li
mita a estn dilftJrença, pois hn uma divida JIÚ· 
ctunntc j:'1 corrlr-~hid:r irté 7 de ::ll:•r..-o. em bilhe· 
tes do t1wsouro, na importa:tci:t do ~tj.O!Ii:ôOO;S, 

11 qual eleva o tltflcit previsto :i somm11 do 
iO.!li2:87;)$Jil • 

• Além disfo, lw no ministe1·io da a;::-ricultura 
cont:rs liquidad:rs no vnlm· d~· al:;uns niillrares de 
contos, tJlW devem So!r l:uu;:Hl:rs ;i cont:1 do dl'{u:it, 
visto niio lwver dinhcir·o para pagai-:.,;. 

c A cmls~ão de bilhetes não pó:.!c ser al:.rgnda 
facilmt~q!e ;,Jém de ~ll.OOO:OOq,), s•!lll t(UC o tht'· 
som·o t•lcve as suas t:~xas de Juros, o-não paroee 
r~rudcnto que o ;:o~·crno fique s~ll a rO.."J'Onsnbi· 
lldaole de uuw dr vrd11 cxr;;n·cl lw> consrdenvcl. 

0 
Eu descjav:a torn:.r 1Jc•r11 patente a rt'sponsalli

Jitlade cjue ()UUt•:>sc ca!Jer ao p.1rtido conservador 
nest:r ii cg-a! cmi,;s:iu do! pnpcl-rnoccl:r determina· 
UU pelo IJiiiiÍ>tCrio de i) de Janeiro, pOUCO ucpois 
IJUe se organilwu. O J•rimeii'O recJlll'l'imento 
IJUe :J(tl'csomtei ncsl:t casa. mu lkz••m!Jro do nnno 
pn;;satlo, foi pnrn solicit:il' c•ipia da consulla tio 
conselho de Estudo pleno sobre o,;tc n>sumpto. 
O s<·nndo dignou-se de approV<ol' o mc:a recJut•l"i· 
meu to; m:1s o no!Jr·e ('x-ministro ela fazenda não 
remetteu com o olllcio do ::!5 iloJ Jnnciro siniio o 
parecer da SL'Cção doi nc~ocio . .; d~ l'azt•ntl:r ; c só· 
mcnto hoje, muito depois de abcrt:~ :1 sessiio, rc. 
ce!Ji n 11ct:a d:a reunião do conselho de Est:ado cm 
~8 de :\f:rr~o de 1878. 

O ponto que eu f(lll.'l"ia averiguar era gravo 
para o parlidú ronson·ndor: feli7.ua••nto npoi:ulo 
nisto pu r nl;.:-tms ou muitos do seus advors.1rios 
politicos; p:ar:r o par!ido tJUC su,;tenta o prin
cipio t(Uc reputo ,Jo,; mnis salutarc.' em um paiz 
line, o da ordem le;;:rl: sub lfge llbfrtas. 

• S. Ex. o ::ir. Visconde do lU o Branco p,.diu 
'p:ara hnb:lit:ar os S1-s. conselheiros du gstndo a 
manifestarem precisamente a sua opini;io, que 
S. l~x. o Sr. miuistro lhes declar.rsse a idéa do 
govcriiQ. O Sr. ministro tlis~c que o gO\'Crno 
uão a tinha n:'sent.,d:J, vislo como wdia conse
lho, mas que n:io duvid:ava manifes::ar com 
fr:mqucza 11 scc~·ão a ;;u:a opini:io indi\'itlu:ll : 
Qut> niio julgava 1•ossivel lc\·antal' acttf:llmente 
um cmprcstimo fór~ tio p:.iz, sob contlit.õcs van· 
t1josas, o que a isto stl oppunha t:lnrbcm n co:Jsi· 
der:lf'ão d• :~ugmento ela dc>Jil':<a, em ronscquen
ci:. dos ju1·os e :unortizat:ões :mnuat.>s. ,\ cnliss;io 
de aJJO!iCl'S da divid:a interna p:arccia·llll' opera· 
ção rgu:almente onet•o,:a c no:·l\·:a :ro commucio. 
Em su:a opini:io, totln depcndt'l!tfl dos pnrecorcs 
do conselho de F:st:.do e do ex:!mc e ddiber:açiio 
ulterior do governo, o recurso pr:.Jmpto, emeaz e 
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menos inconveniente c ~emissão do papd·moed3 ~alvo si entmm no calculo as despesas extraor
niio excedendo tia imr.ortancia do tleficit rcc••· dinarias que se estão Ca7.ondo com as estradas 
nheculu o do rr ue h a de accrescer pelas ncce!'si· de ferro, despe~as t:-.mbcm representadas nas 
dadcs da mcsn1:1 n:~turcza, que vão dar-se no pro· rcnll'ssas de fundos para Lonclrcs. 
xinw exerl!icio financeiro. :ttlcntos o5 empenhos • Pelo IJUO tem observ:~do o lhe consta de bca 
~~ontl'ahidos o a calamidade IJIJO est;í flag-ell:mdo Conto, :1 rend:~ de i8i6 a 1877 excedeu, pelo 
:~Jgum11S província~ rlo norte. menos, cm 2.000:00015 a estimativn dos ultimos 

• O maximu d11 cmi>.•ão de notn:; do tlwsouro rclntoriM dn fazenda; o, pois, é de esperar gue-
s. Ex. o fixou cm 80.000:000,5000. a renda do actu11l exercício não seja inferiOr, 

• Concluindo, úb>en·ou 11110 o indicado nu- depois do au::mento dos novos impostos, c sobrc
gmcnto de mcio-ciJ·cul:mtc não deprccim·ia a tudo depois da porcentagem addicional do r; •t. 
moeda fiduciarin do Imperio. antes é providenri11 sob1·c os...,<lil'o!itos de import.'lçlio, que se está 
rccl~m:olla po1' pcsso:1s clompetcntes rio commer- cob•·ando desde o corrente mez do 1\larço, ac
do ; mlirmcutc scndf) acompanhatln tlo cOIIlllrü· crc~ccndo a circumst:mcia tle boa colheita de café 
misso Cot·mal tle applicar-se um:& ccrtn IJUOta dt~ cm S. Paulo c no Rio tle Janeiro. 
renda do Estmlo, por exemplo, 11 !la I!Strmla de • O :1.• semestre deste exercício deixou umn 
ferro D. 11edro II, :10 pro;:rc;sivo resgate da dh'ida representada por bilhetes do tbesouro, 
novn emiss:"to. mas não p:1:'sm·i11 t.'lmbem 'para o 2. • alguma 

• r •• ~:uhra\'11 esta w•·ha tiro r.:t·ciln g<t!l'al, dis'e ren1!:1, proprin tlo mesmo L• semestre, ainda 
S. Ex., poi'IJUC tem 11JIP1li'Ccido a i Ma de Jli'OCU· não conhecidn no thesouro ou· por lirJUidar cm 
rar l'ocursos pela alicnat·iiu llo:ssa J•roJll'ictla<l!~ poder dO$ rcsJ>onsavci:o, como · rJuasi sempre 
nacional, idé:l !flle lhe •·cpu;:na, c r(uc, a sou vc1·. nr~ontccc'? A demonstrarão dn directoria dn con
sc:•·ia melhor IIJirovcitncl:~ pelo moclo <Jnc sug-g.!· tabilidadc do thesouró nada diz n esse rcs
riu. isto ,;, romo uwio ·~ gm·nntia do I'CSf;'11le da peito. 
dita cmh:são. • Finalmente, nota IJUO na synopsc do lhe: 

~ O Sr. conselheiro de Est:odo Visconde do Rio souro não se conta com o lir(uido dos . depo$ilos, 
Branco dis~e que er11 mui gr:1\·c a quc:;t:io ~obre que ali:ís ó um recur,;o legal c certo de 3.000:000,) 
IJUC tinha lll• enuncim· um voto na Jli'C~cntc c:un- pouco m:~is ou menos, que niio pcídc ficar dor
l'orcncia. Apreciou justamente 3 fJ':Jn<JUCza do mente nos corres c em 11artc vencendo juros, no 
sr. ministro 0 0 seu desejo de proceder cm t;io momento cm que o thcsouro precisa de contra h ir 
melintlroso ne;:-ocio c:om mnxium prudcnci:t ; cm(lr.:stimos, c ainda que outras fossem as suas 
mas nem por isso scntc·~e menos cmb:JI'at;ado circumstancins. . 
para dar opinião cm matcria por snn natureza • E~tas observações o induzem :: crer que o 
complexa, cuj:~ soluriio depende de um perfeito deficit elo 2.• semestre do exercício corrente será 
conhecimento !lo~ rãcto> c d:Js vi:stas gcrno•s da not:tvelmcntc inferior aos ~~.!l~ll:OiG,s3ã1, cm 
adntmistraçiio !lo Estado. qne foi calcul:ulo pela direcLoria ger:~l da con-

• Tot!a\·i~,procur:~rá cumprir o seu de\•er com l.'lbilidadt!. · 
a fran<Jueza de que lhe deu exem)llo o Sr. mi- • Quanto á divida nuctuante, que consisto cm 
nistro, e plenamente co:tliado nas luzes •' ~··nti· bilhet!.'s do thesouro, pensa IJUC niio so deve 
mentes patrioticos que di•·igcm a S. Ex. comput:u· no calculo do <lrficit do exercício cor-

• l'ara esse fi:n,enlende que lhe cumpre ~ntcs rente si não a importancia dos bilhetes emittidos 
de tudo apreciai' cs elementos que· O!To!l'ccem os para as suas despes:~s. Os dados a)Jresenlados á 
dado~ do tl1esou•·o ~ohre a •·cccil:t c do•spcsa do sec~ão não fnzcm esta discriminnç:io : decl:.rnm 
corrente cxcrcil'io. Entr:mdo ncstn a:n·cci:u::io, cJUe circul:~va 0111 31 de"Dozcmbro de :l87i a 
obscl'\':1 que 11 olcmonstrariio npr,.sentmla or~a 11 sommn de 36.!1!10:200;$, a quDI, evidentemente, 
receit:1 do 2.• scmcsu·c cni 31.5:!1:000;$. olc~pre- si ac;1so comprchendo emisslio de bilhetes Ceita 
zada a Crnc~iio; cstimati\·n r1uo lhe J•m·ccc muito pf)r contn dc::te exercício, cm grande parte pro
baixa, porqnr, ainda mesmo IJUe ralhe a preris~o vém dos cxerciciosantcriore . .;; c depois mostrnm 
tio l·~g-ish•dor. t• n receita não alc:mcc o compu:o o 1lllA'IIlCnto que tcvA css:1 di \'ida desde Janeiro 
1lc !0:!.000:00015, duvid11 que lwja entre 11 renda até 7 de :\l:m:o ultimo. 
tlu 1.• c a do 2.• semestre tiio gr:mde diiTcrença, • A cliscrimin:~çiio serviria parn .nvnliar, pelo 
eomo n que se pr~snmc por aiJIWIIa a\·nliac:ão. dt{icit proprio do exercido corrente, qunl se1·1i 

• Estn duntla lhe é confirmada pela nn:oly!!c proV11Vclmcntc o do exercício futuro, cujas dos
lias vc1·&ns cln estimativa •·l'lativa n carln mcz. pes~s entr:1ram tnmbem, o niio podiam dcixm· 
Nota que til• J1111eiro a Junho a csll'atln d·~ ftlrro de eut1·ar, nas JlrC\'Ísücs !lo Sr. ministro, para a 
n. Pedro II c crontemplad11 com o rendimento de maditla extremn que sujeitou ao juizo da secr~iio 
300:000,~, 100:0006 ou 2:i0:000;$, quando a r.;n!la de f;,zenda !lo conselho de Estado. • 
dc~sa e~t1'11dn er:J :mtes muito maiol',c hoj• de\'c • .l!as, considc•·:mi 11 inCorm:1~ão do t!lcsouro, 
nrc:ar, termo médio. por iOO:OOO,;, sinãu mnis. no ponto de vistn cm que 11 ace1tou o Sr. minis
Dado CJU<: essns \ crhns queiram dizer renda li· tr,1, isto é, como manifestando uma divida, rJUe 
tJUitln, :lind~ :1,;sim as l"l'J>nta diminutas. accresceri1 ao dt'ficil que resultar do excesso da 

• As remessas d11s thesourarias das Jlro\·in- despesa c.Tectiva sobre a receita arrecadadn do 
cins pnr:~ o !besouro siio, em todos os mezes, exercício. 
inCéfÍ!;Jres aos supp•·imcntos deste :iqucllns rc- • Ainda assim, pensa que é mistel' niio incluir 
Jl:lrl!çut•s: c, comqu:1nt'l os soccorros contra o no calculo do 2.• semestre a impo•·tancia dos bi· 
tcrrJ\'~1 J!:lgello !.1:1 sl!cca dctm·minem fortes lhctcs cmittidos no decurso deste período, por
SUJIJirJmentos :is pro\·incias Jlng!.!lladas, este quanto a demonstrarão do thcsouro, na columna 
facto sü por si niio explil'a :1 absorpr:1io dos saldos do tlassivo, contemplo• toda a despesa Cllita t• 
do Par:i, I'c•·nami.Juco, &hia. Miu:1s Geraes, 1 por f:1zcr desde J:~neiro até Junho, e ahi cst:i 
S. P:mlo e S. Pedro do Rio Gr:1nde do Sul : comprchendida a que foi pag:J por meio de bi· 
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lhctcs ou com o ·producto destes. O contrllrio. 
fo.rn admitrir nma duplicatn de delipesa. 

• Porl:mto, no deficit que.:1 dita demonstrnção 
aprcscntn (:!6..956::!7:i63:il), não St! deve :uldicio· 
11nr sinlto a cmis~iío circulanto cm :ll de Dezem· 
bro de :1877, ou :.16.990:2006000. 

• Niío desconhece, porém, que cm todo o cns~> 
umn dividn lluctuante consi!lernvel, qunl pódc 
ser n do thesouro no termo do excrcicio cor
rente, não é um cst.1d0 normlll, c vem n ser um 
grnndc embaraço nos excrciciosseguintes. Pensn 
outrosim,.que, pnrn não manter semolhnutc re
gímen, bast.1 n simples considcrn!;'llo de que o 
thesouro, absorvendo cm lllmnnhn esc:~Jn os cn
pitncs disponíveis do . paiz, prolong11, si não ng
grnvn, essa ntonia ou nbatirnento cm que se 
acham as nossas pr11r.:Js commcrciaes. E, segu
ramente, interessa mÚilo ao thesouro que a acti
vidndc industrial se rcnnímc, porque d'ahi virá o 
nugrlll!nto de producrão c com est.1 o_ crescimento 
das rendas publicns:· 

• Con~equentementc, o cstntlo do tbesonro, no 
J1m do exerci cio corrente, Eegundo a contest:~da. 
estimaliv:~, ser:i o do um s:~ldo negativo igu:~l:i 
som ma daquell:~s duas ultimas parct!llas, ou de 
61. 9:r.6:~7ã,s;J51. 

• Attendendo·sc n;rora a quo n•st.1 somm:1 se 
ach:1 incluidn a emissão do 20.000:000,$ do bi. 
Jhctes, conS«'rvndn cm virtude ria lei n. :1953 dll 
!7 de Julho de :H!71~ nrt. 3.0

, que mnndou llllPii· 
car outro tnnto do cmprl·stirno externo desse 
anno para o [:rolongamcnto dn estrada do ferro 
D. Pedro IJ, v«1-se ·quo a di\· ida :i que ú preciso 
occorrcr no fim do corrente cxcrcicio (segundo os 
calculos do thesouro), se reduz n ~1.!1~G:·i.75$ml. 

• E' cst:• sommn, ou c1uantia menor, conforme 
n rol!liflcaçiío c1uc soiTrer a cstirnatiVII da directo· 
rin ll:l contnbilid:ule, que o governo terá de pn· 
gar durante o oxet·cicio corrente, por cmissiio de 
bilhetes, ou por meio de apolices da divida in· 
tcrnn rundnrln, ou por um emprcstímo externo, 
ou, flnnlmcnt••, por emissiõo de. pnpel-moeda, 
como pensa o Sr. ministro da f:~zenda. 

• .:llns, S. ElC. o Sr. ministro quer compro
hendcr em seus calculos todn n emissão de bi.
lhctcs, ~em deduzir os :!0.000:0006, que o lcgis
lndor de 1871 entendeu çue podiam sem incon· 
venientc porm:mecer nn circulação; ll tem, ou
trosim, em vistn os encargos dn mesma naturezn 
que lhe trarão o proximo exercício e o seguinte, 
dur:mte os qua<'s continuarão ns despesas cxtra
onlinari:~s d•! soccorros publicos, da,. cstradns de 
·ferro em construcção e •lo nbnstecimcnto d'agun 
:í capí1.11 do lmperto. · . 

• Não roncorda com n idé:~ do resgntllr ne· 
tualmcnte toda a dividn lluctunnte. Applnudiria 
cslll medida, si as rcndns do Estado dcixnsscm 
sobra su mcieute parn isso; não pó de, porém, 
pre.;t.1r·llu.: o seu voto, quando pnrn tal fim se 
tenha de recorrer ao meio cxccpcion:~l e extremo 
do papel-moeda, ou de cmprcg:~r alguma opt!ra
~ão fin:~nceira mais onerosa. 

• Não h:~ perigo cm m:mtcr uma parte da di
·vida lluétuante, antes vantagem, porque é um 
recurso de cruo usam todos os sovcrnos, c que 
niio convem nlícnnr do thesouro, que nessa ope
ra!;'ãO tem encontrado ·desde :186ã o meio mnis 
facil e meaos gravoso de oceorrcr :is sons dcl1-
cicnrías do roccítn. . 

• Concordn, pois, na convcniencia de reduzir 
n mnssn tot.1l dos bilhetes círculnntcs nos. 
20.000:000,) dn lei de :1.87!, snlvn a emissã~> 
eventual o trnnsítoria de 8.000:000,), como antc
cipa•·ão de reccitn, no correr de cadn exercício. 

• Como, porém, conseguir este resultlldo, pnra 
o crunl serão precisos, com certczn, mais do 
:!O.ooO:OOO,S, c, além disso, como fazer fncc :ís 
despesns oxtraordinnrias dos dons oxercieios 
seguintes, despesas que pedirüo, cm 'cada um 
deli c:~, cercn de 20.00o:OOO,SOOO 't 

• Nilo se pódc contllr com gr:~nde augmento de 
renda nos m:•is proximos exercícios futuros ; é 
forçoso usnr de nl~rum recurso extraordinnrio . 
Ncs!e ponto ~st:i ~e _inteiro accõrdo com as idéns 

·de:;. Ex. o :sr. mmrstro. 
• T(lmbem pensn 9_ue um emprcstimo interno, 

por emissão de npolrces, nindn que produzisse 
b:~stnnte para cobrir o decrescimento lravido nas 
rendas publicas, de Ires annos a .. cstll parte, c_ 
para satisfnzer no excesso dns despesas extrnor
ainarias, 11índa nssim seria uma opera~ão des- _ 
vantajosn parn o thcsouro, parn os possuidores 
dos litufos internos c para o commcrcio o la
vourn. 

• A colação :~ctunl d:~s :IJ!Oiices (excluídos os 
títulos especíncs de !868), n:io se mnntcm sinüo 
porque uma grnnde mnssn des.~es títulos C3tá 
concentradn em poucas mãos, que os vão ven
dendo pnulatinnmente, npro,·citnndo n procura 
regular de rodos os mezcs, c com espccrnlid.1de 
n dos estnbelecimentos pios nos primeiros díns 
de Clldn semestre. Novas c consideraveis· emi~
sões os !lcprcci:~riam. Solfreria o thesouro um 
grande prejuízo, os p:~rticulnrcs,. que tivessem 
de realíz:~r o vnlor que possuem cm li(!Oiices, 
tambqm veriam n sua fortuna muito dimmuida, 
e os npcrtos do · commcrcio e das cmprezas cm 
nn•lamcnto se engravel"ccrinm cnda vez mnis. 

• Mesmo uma emissão de bilhete:> maio1· do 
IJUO a •le ::!O.OOO:OOOr:;, -qnc a lei !lc :1871 autori· 
zou, até que o thcsouro rmdesso dispensai-a sem 
sacri licio, não ollcrcct• hoje c não otferecer:i Jlar 
muito ICIIIJlO o mcnorJ1crigo, alteatll a coullnncn 
que inspira· o credito o Estado, e a prcrercncin 
que muitos pnrticulnres dão a esse emprego parn 
os seus cnpilllcs disponh·cis. . 

• A cst.1s rellcxõc.;; nccrcscc que o ~o,·Jlrno 
Jlúde con1·crtc1· uma boa parte dessa divida cm 
hilhelt'S com -dons c tJ·e:: linDOS de pr:~zo, pn· 
g:~ndo o seu juro annual, como hoje se 11r:Jt1ca, 
no princirlio de cad:~ :mno. E' um expediente 
usatlo por outros go\·ernos dos m:~is illustrados 
o ricos. Assim llcaria livro d:~ obrig:~(;iíO do 
p:~gnl-os, ou !lo trnbnlho de renovai-os cm pr:.zos 
curtos que não excedam de doze mezes. 

• Não basltlndo o recurso da c.11iss:io de bi
lhetes e o da emissão de npoliccs, meios que, 
to:lnvia, elle conselheiro de Estado não exclue 
de modo absoluto, mas ndmillc como nuxiliarcs ; 
resta cxnminnr os outros dons indicados, cm
prcstirno externo ou papel-moeda. 

• Entro estes dons expedientes preferirin sem 
11esit:•r o primeiro, o emprestimo externo, si 
fosse possível em condições hourosas·parn ocre
dito uacionnl c não muito onerosas. Preteriria 
ainda que os tilulos da novn emissão niio pudes
sem ser negociados sinão a uma cotação inferior 
:i do ultimo empreslimo (96 :1;2), uma vez que a 
dilfer·ença não fosse grande. 

c O cmprestimo externo traz cnpitnf re:1l no 
pniz, quo vem nlimenlllr as suns fontes de pro
iluc!:ão, c sustentn, qll:lndo não clevn, o curs" 
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do c:tmbio:. cst:ls v:tntngens compensarinm o 
encargo d:1s despes:ts- annuues, do~dc ((ne :ts 
condições do contrnto não fossem muito pcs:td:ts. 
E si por e~se meio .se pudesse cvitnr o recurso 
extromo do papel-moeda, aquell:~s vant:t"ens 
sullirinm de ponto, porque contribuiriam m"uito 
p:~rn o credito •lo Estndo, c o melhor re!!imcn 
de sua circul:tção monetaria. "' 

• Nns condições actuaes do nossa circulnção 
rnonctaria, si razões do alt.'l o.indcclinavcl con
ycnicnci:~. publica suggercm o emprego tlosso 
meio, a f(Uestão a examinar é, si.uma,nova emis
são de Jlapt!l-rnocda deprcciar:i o mcio·r.ircu
lantc, caus:muo uma pertnrba~ão ·geral nos 
valores c nas rclaçi'lcs do commercio intcrna-

• O Sr. ministro, porém, inrorm:t que não tem 
cspernnça, ou :tntes p:~rcce ter cerrezn do que 
niio seria fiO:lSÍ\'CI um cmprcstimo externo cm 
comliçut•s acl!ita\'eis, o que tem noto rio funda·· 
mcnto na crise ~eral Jtor IIUC c~l:í passando t•Jdo 
o mumlo cotnlllt!rcial. Aceitnndo este ractn como 
averig-uarlo, dix o Sr. Visconde do niú nranco, 
só rc~t:t o al\•itre ~o papt!l·moeda, si tal recur$0 
niio trouxer :1o paiz, nas suas circum~tanci:l.> 
actuac~, maiol' •l:tmno elo gue o pr·cvisto cm re· 
laç;io aos cle:naii arbítrios J<Í examinados. 

• T,)m :. respeito do nosso (lapel-mocd:t um:t 
opíni1io, 11ue t:lh'c7. ~cja crronea, m:ts é sua con· 
vícciio que e~c meio drculnnte nos tem. sido 
muito ntil, e que ain1la por muito temjlo niío 
podercm(os !'rescindir •lo seu emprego. Quando 
:mtcs disse que niio hesitaria cm 1•rcfcrir um 
cmprcstimo cxl•~rn. •, compa1·atívamcnto bom não 
foi porc1u1! rejt:itc P.m nbioluto, cm nosgo a~tual 
estado Hnnnccrro, t01la c qualquer emissão dessa 
mocil:~, mas pelo perigoso incentivo que olla or
fcrcce, pela op1~o;;i~iio 'l uc cncon tr:t da parte de 
muitas pes,:o:&s rllustr:ui:Js, pela dc.sconli:mça que 
n:Jturalmente póde ;:-erar e pelos commentarios 
exagera~os com que a sua noticia pótlc chcg:~r 
:10 cxtcrwr. 

ciORIII. .. . -
c Est:í ·pcr~u~diolo de que a quantidade actual 

rio nosso meio circulantt: niio cst:í om justa pro
porção com as necessidades dn população o do 
seu a\·nlt.'ldo.commcrçio~ sendo c1ue d'ahi p~ovêm 
as c1ucixns que pcrrotlrcamcnto .apparccem na 
praça do Rio de Janeiro c cm todas as pt-ovineins, 
IJUCrX.1s !JIIC não encontrnm rcmodio cm Bancos 
de circnla~ão que não existem, m:~s so rcsolvotn 
cm sofTrimcnto~ c prejuízos, mnis ou monos 
~cnsivcis. 

c Si por um J:~do manifestam-se estes facto:~, 
por omro não se not.'lm os Jlhcnomenos que, a 
dnrcm·st~, indicnri:un nccess.'lriamentc super:. 
:~bnndnncia de meio circulante, um~ elev:~ciio 
geral do preços, e uma dCJII't!SsàO COnSt.'lnle 
no c:tmbio. O .Primeiro des!es symptom:~s não 
~o dá entre nus, c niio poucas vezes, nestes 
ultimos annos, a taxa de nossns operações c:rm
bi:tcs tem attin~ido o par metalhco ou passado 
deste limite, posto que t.1es trnnsacçõc:~ n;io en
contrem aqut o correctivo de uma extensa con
cnrrcnci:t contr:1 os a!Ju.~os ela espcculoção. 

• O r•apél-moctl:J, niio só cm sun humiltlc opi· 
nião, mns n:t de abaliz:ulos economistas, quando 
limitado a ml>stituír· n qu:mtid:rdc de mood:t real 
ncr.essaria :i circul:wão, é o melhor de todos os 
a::-cntl's monctarios ·para as trnnsacçõcs inter
nas ; pOI'IIUC llrecnche as mesmas runcções d:l 
moeda rc:rf, com m:ris commodidade c rapidez, 
:10 mesmo tcmllO que poupa :to Estado o consi
doravcl Cllpit.1f que de OUtrO motlo teria de ser 
empregado em metal precioso pnra servir de 
vchiculo o intormcdiario :10 movimento o troc:t 
dos valorl!s. Só não 11ossuo :1 qunlid:ulo ccono
mica de moeda universal. 

• ll:~s, nosl:ts suas van t.1gens cspeciacs est:i o 
seu perigo, llorquanto, f:rri!itado nos governos 
1·sse meio u:~ratissimo do o!llcr dinheiro, JIOr· mc
lhor~·s que sej:rm a!l intcnç~es dos governantes, o 
abuso andara IIIUtlo proxrmo do uso, c cntiio 11. 
moeda que crn exccllcnte, llerdcndo n sua ('On
dit:iio de r:rrid:~de, c não possuindo o vnlor in
trínseco da moeda mctnlllca, póde depreciar-se 
alo! ao ultimo gr:io dn cscnla descendente dos an
tigos nssigoados tia Fr·an~a. 

• Esse per·igo é 1:11, que muitos o julgam real, 
:~i•da quando é só111cnto imaginaria; c .ningucm 
querora que se perpetue o regímen do uma cir
culaciio puramente fiduciarin. 

• Foitn est.1 rcmlva de seus princípios cm mn
teria de circulação monct:lria, pondera que o 
actual ~\·stcma de mciQ·Circulnnte no Draztl não 
póde ser mutlado facilmente, e que de facto, á 
parte os erros do tcwpos remotos. não tem pro
duzido entro nós os gra\'es inconveniontes expc
riml!nlado~ em outros p.1izcs. Governo e poder 
legislativo têm sido murto escrupulosos em zelnr 
o _nosso credito lln:mcciro por esse lado. 

\ 

c A insufficicncia do meio circul:tnte, m::rior 
ou menor segundo os lo_A'arcs c .as circ~mstnn: 
cias do cada centro commercml, cxphc:r-sc a 
priori pelo augmcnto dn popnla~ão, pelas gran
des dist.1ncias que seJIDr:Uil Gs nossos p~vol!dos, 
as muitas obras cmprchendidas nos tl1strrctos 
interiores, o crescimento da riqueza nacional, ~s 
nossos habitas mercanti!; !J a jalta do est.'lbe.lcc!
mentos bnncarios cm mmtns de no~s:rs prmct-
pncs cidades. . ~ _ _ 

• Entcntle pois, ·ano nma .cm1ssao que nno 
passo de eerto limite,· o sejn lcrat1:1 a cfferto com 
pru1lcncia, não cxcrcer:í influencia scns1vcl sobre 
o valor do meio cireulantc,:-e será, n:t h_Y.pothcse 
Ognr~tdn pelo Sr. ministro, o :~h·itrc m:ns conve
niente. Do maximo da cmis•ão, das cautelas com 
que fõr efTcctundn, e do dustino que se lho <ler, 
dcprnclerá o bom exito tio :~cto tlo .A"ovcrno. . 

• Esso maximõ. :1 seu vur, não deve ir além 
de 30 ou GO.OOO:OOO,S, repartindo.se a som
ma a emittir pelo cxcrcicio co::-rcn lu o os dons 
seguintP.S. E como 11 medida ha de lor~ntar :lP· 
prchensüe~ naluraes, que a c~speculaçao po~ca 
escrupulos:t não deixará c.Je un~mentnr, conv1r:'i 

·que o governo, por um accõrdo, que parece 
rncil, com os agentes On:mcei_ros do Br:~zil eru 
Londres, ou pilr algum outro melo ao seu nlcanco, 
se h:rbilito pm·a neutralizar a l!cç:io d:ts causas 
:rrtillcines que tond:~m a <leprun1r o curso do 

.c:rmbio. 
c A mais discreta c rigoroS:t economia, que é 

boje nma neccssitl:tdc imporios.1, tornnr·SC·hn um 
compromisso sag-r:tdo par:t o governo c as ca· 
maras, dcsda que se lance miio d:tr}uclle recurso 
extremo. O uso dê rnetlidn tão exrcpcion'l niio 
será juslificavel, si não fôr determinado por 
ncccssidac.Jes reaes, bem verificada< o m·~cntcs. 
Neste c:~so cst:í o resg:~to de uma p~rte da di
vitla nuctu:tnte; c~ ;::occorros ás prorincias 1I:r
gcll:ulns pela sOcea, prestados do modo rn:1is pro-
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ductivo i :IS cons~cções de llStradns de Cerro do 
Estado, Já começnilns; e· o nbnsteeimento d'agua 
á cnpital do Imperió. · ·· . · · .. 

. li !ar o thesouro a sa~isCnzer seus compromissos~ 
nao póde h:tYer duv1da sobro :a SU3 urgencia. 
· • Emborn as demonstrações :~presentadas á 

• .Não julga necessl!riil applliear ·uma renda 
espccil!l -ao· rcsgnte dçssa projectada ,,emissão; 
hnstnrn que se lbedestme un:a quoln."da renda 
gernl I!~ Estado. Dnvidn1 porém, ql!e se possn 
dispOr 1mmedlatamento ao somma 1mportante 
para esse fim, e isto {>C la razã«> obyia .de que niío 
tem sobrns quem .v:u emittlr papel-moeda pnrn 
superar as sua~ diiD:::uld3des do momento. A 
economia c o-crescimento das rendas publiens é 
que hiío de fornecer esses saldos disponíveis; e 
quando o governo os tiver, não carecerá de auto· 
riznçiío. parn dar-lhos osso utilissimo emprego, 
viste que n tem-na lei de orçamenloem vigor, 
como n tinhn nns anteriores. · . 

· seeçlio não pareçam bastar para bem avaliar os 
recursos que a receita·pJde ainda dar, c :~pezar 
da!l ponderosas e~nsidel'ações já aventadns a res
peito da. estimativa d:t rereridil receita,. cujo cal
culo parece inferior ao rcsult.,do que e1Tectiva
mente se deve espernr, :assim como pnrece exces
sivo o dtficit previsto no !t. • semestre do exor- . 
cicio corrente; entende o mesmo conselheiro que 
estas contingcneias, podendo apenas nuenuar o 

.. deficit, n~o alteram a questão principal, e só in· 
fluem na nvali:~ção do maiimo do recurso ex
trnordiunrio de que precisa o thesouro nacional. 

• Ainda quando se reduza :1 necessidndc do 
pagam•mto dos. bilhetes do thcsouro a cerca 
do 4-:!.000:000,SOOO, como cnlculou o. ill.nstrado 
conselheiro que o precedeu, porquo não addi· 
cionou ao ilefi.cit ct~lculado no- 2. • semestre 
(~~. 9J8:27:;,s:J:í1) sinão a emissão circui:IDte cm 

.:U do Dezembro do;J.877 (3G.!l!IO::!OO,S), c da t.-

• E' este o seu parecer, que modificará de bom 
grJdo, si Cõrc"nvencido de erro. 

• Pelo Sr. ministro diiJazcndn, pedindo o pn
recer do Sr. conselheiro J. J. Teixcir:. JuDJor, 
foi obscr~·ado que os Srs. conselheiros do E:;tado 
deviam ter.muito em vistn o quantum da emissão, 
visto como entendia que era osso um acta IJUe se 
não podia repetir sem grnvos inconvenientes para 
o pai%. . . 

• Quanto á providencia lembrada ·com tanto 
acerto pela Sr .conselheiro Visconde do Ilio Branco, 
de baiHiitar~se o governo em Londres com os meios 
nlim de não contribuir com a sue concurrencia, 
nn tomaún de camiJiaes na prnça, par:. a baw do 
cnmltio, que necessariamente ha de haver nos pri· 
moiros tempos depois da emiss;io, cli 1)1le o go· 
verno estará a esse tempo (lrevenido, ~em neees·, 
sidade de novat;ão do contrnto que tem com os 
.banqueiros do go\·erno. 

• O Sr. conselheiro Jeronymo José Teixeira 
Jnnia:- _r.ondcrn gu&n expositão Ceita pelo Sr. mi
nistro u:l fazenda, bem como o douto parecer do 
illust:-ado conselheiro que o precedeu, demous· 
traram cabnlmente os .termos da queslio qno se 
trata de resolver. . · 
~ • As consideràçõe~ adduzidns · simplificam o 
assnmpt~; tornando mcontrovorsas :~s duas con· 
efusões seguintes: 

• 1.• Que o t110souro nacion:rl precisa, com 
urgencia, de recursos e:draordinarios para oc
correr, , não só ao df.{icit j:í verillcado na f..• se
mestre do ,,ctual exercício e :10 quo se cont11 ve· 
ri ficar no 2.• semestre corrente, cujas nddiçucs se 
calculam na importanci:t de 70.972:8759:171. mas 
tambem. ao pagamento das contas liquidadas no 
minislerio dt1 agriculturn, 9ue importam em 
milhnres do" contos, segundo mforma o Sr. mi
nistro dn fazenda,. e devem ser lançad11s :i contn 
do !leficit, vist~ não havei' dinheiro parn pagai-as, 
ass1m como naa ha pnrn outras despes.1s avulta
das, quo têm do ser saLisfeitas por meio de recur· 
sos extrnol·diuarios, como são as obrns p:~ra abas. 
tecimento d'ngun á capit.1l do Imperio, os soe
corras :is províncias do Norte, os novos contratos 
para con5trucção de cstr:1das dll ferro, etc. . 

• !!.• Que o meio prcCerivel, nas actuacs condi· 
çõcs financein~s o eeonomic:~s do paiz, é a emis
são de papel-moeda. 

talidade destus somm:~s (6L9-iG:(!.7:),)3:H) deduziu 
a somma dll 20.000:0001S, CJUo n lei n. j!J~ de 
f7 do Julho do f87i, nrt. 3.•, autorizou a con
servar cm circnla~iio, pensa ello (conselheiro 
Teixeirn Junior) q'uc, não comprebendendo-se 
nos calculos npresentados á sec~ão outras despe
stls que i:npo:·tam em milbarcs uc contos, como 
são as provenientes de no,·os contr:.:os para coo· 
strucçüo d~ cstradns de forro, abastecimento 
d•agna â !!npital do Imperio, etc •• é evidente que 
as necess1dades do lhesonro devem ser calcula-

.das além do 00.000:000~, pois niío.:sc trnt.1 só
mente do pa;:-amento ou rcs~ate 'dô'tbilbeles 110 
tbesouro, mas do hnbilitnl-o a fazer Cnco áquolles 
outros compromissos. . · 

- • Não lhe parece, porém, que seja conrenienle 
resgatar tod:t n divida Ouctuante, mas julga que, 
resgatad:t n sua m:~xima p11rte, haverin prande 
proveito porn o commercio o parn as industrias, 
cujas necessidades achariam mais fac i! monto re· 
cursos, que !•iio podem encontrar emqu:~nto o 
tbewuro n:~c•onnl concorrer com os Bancos no 
recebimento de dinheiro n juros.. · . 

... Por outro lado, reduzindo consideravelmente 
:1 importancill dos bilhetes dl' thesourói...,.reser
va·se :~ssim um recurso que póde ser J.lroficuo 
cm qualquer emergenci:t imprevista, CUJa solu· 
ção seja urgtJnlc. 

• P:tssando ú 2.• conclu•iio: Quo a providenci:t 
preferível pnrn o.:corror :is necessidades do thc· 
souro é, nas actuncs circums!:mcias do paiz, a 
emissiío de papcl-mocda-,entcnde,como o illus· 
trado conselheiro que o precedeu, que o papel· 
moeda é um recurso que só póde ser usado muito 
cautelosamcnttl c com as mais severas límitnçõos, 
quando nenhum outro meio ror preferível e 
menos oneroso. • 

. c Assim que o referido conselheiro, prescin· 
dindo, quanto lhe Cõr possível, de incorrer om 
ociosa repetiç-ão, so limitará :t expur seu parecer 
sobre aquellns conclusl'íes. 

• Qunnto lÍ neccssidndo de recursos para habi-

• N:ts circumstanci:ts actuaes . do paiz, p:trcce 
evidente, como reconhecera o 'Sr. ministro da 
fazenda, que niio se póde alargar a omissão 
de bilhetes do tbesouro sem :tceitar condi~ões 
onerosas o collocar-se o thesou1·o em pos1cão 
des(avoravel. nlém do grave inconveniente de 
absol'ver om·maior escala os poucos recursos que 
estão servindo directa ou ind•rectamell'té·ás trans
acções commerciaes, ás emprozas o industria. 

• Levantar actualmente um emprestimo fóra 
do paiz, seria operação incol:lveniente o dllsnn-
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tnjÓsa, attcnt:u; as ponderações j:i feitas, além do 
que o augmento da despesa provenicnm dos 
juros c suas amortizações aggravnria a situação 
do thesouro. · 

do nosso meio circulante não cslli cm justa pro
porção com as neccssidodes da população ; e a 
esta desproporção attribuc as diffic:uldudcs que, 
em i87ã, se deram cm diversas praças do Im
perio, e especial m:.mte na do Rio de Janeh·o, pro
vindo deste focto principalmente os embaraços 
com que luta o comme1·cio c :1 nossa principal 
indusu:ia-a agricultur.a, que não pódc achai' os 
recursos elo que precisa, n:ío hovcndo Bancos d! 
circulaç5o que os possam olTercccr, nem que te
nham depositO$ cm importancia tal que possa 
uma parte ser immobilisada som granJe incon-

• A emissão de ap:Jiices da di\·ida interna, 
sendo operação igualmente onerosa,· oiTcrcceria 
tnmbcm inconvenientes c dimculdalles, além 
de ~e r prcj udicial não só :o os po.;suicl,•I"C$ dos 
títulos internos, como ao commcrcio, :i la\'oura 
c ao proprio thcsouro. · 

• A descripr.ão que o illusta·:~do conselheiro 
que o preccdcÚ fizera, a respeito da actunl cota· 
r;ão tlas.apolic!.'s da divida interna, é a verda
deira situnção da nossa pra~a. onde o valor de 
t."les títulos se mantem no preço par (pois «JUC o 
pequeno ngio CJUC cllcs têm rcprcsen tn O'> Juros 
vencidos), poJa unica ra1.ão de ha,·cr JIO•snidores 
de gr:mllc numero de a policcs que s5o i ntercs· 
sado,; cm manter aquellc prcco, ll por i,;so não 
as oiTerceem á venda síniio :í Jll'Oporção das n•l· 
.ccssidadcs «JUC mensalmente são prcl"istas, Jlara 
occorrcr ao emprego dos cnpitncs das comrla· 
nhins de seguros sobre vida c creaçjo de rendas, 
estabelecimento.> pios, etc. 

c Si a orrerta ro~sc superior " essas ncccs~i. 
dados, é evidente que a dcprecia«;ão du taes ti· 
tulos se faria ~cntir, aggravando-se inutilmente 
as difficuldadcs com que lutam as cmprcz.1s cm 
andamento, c que. comqu:mto tenham solid:as 
garantias :a oiTercccr, não encontram os J'ecursos 
de que prt!Cis."lln sin:io mediante juros cle\·ados 
e condições ruinosas. 

• Não sendo opportuno, portanto, o empre~:e 
de nenhum dnqucllcs meios, pensa c1ue a emissão 
de papel-moeda é, nas actuacs circumstanci:1s do 
paiz, a pro,·idencin que de\·e ser mlopL"Ida 
de prcferenci11, p~r:t occorrcr :is urgP.nles neces
sidades do thcsonro. . 

• Partilhando a opiniiio dos que pensam não se 
poder condemnar o empre~o do papel-moeda 
IJUando, c'>mo entre ntís succede. é elle uma ne
cessidade para r:~cilitar o movimento d:Js trans
ac~õcs,e a su11 CJuantiüadc não excede :is exigen
cias do commerdo. parece-lhe que a pro,·idcncia 
aconselh~da não póde ser contestada pela super
abundaneia do pap!.'l·mocd:J cxistcnto na cir
culat;ão. 

• O nrazil, por cujo vastíssimo tc1-ritorio se. 
dissemina 11 popula~ão, com grandes distanciag a 
JlCrcorrer, carece de uma quantid:ule de meio 
cil·culante l'el:1tivamcntc proporcional :ís avul
tnd:Js lransaceõcs do seu commcrcio c industJ·ia, 
:is neccssid:o«<es de sun populnfJãO c :i :;randt! 
disseminação em qnc esta se acha. 

veniente. , 
-. A estalistica bodierna da oscillacão do cambio 

nas nossas praças demonstra tambcm que a quan
tidatle do meio circulante niio tem influído para 
as sua.~ oscillaçõe~. Unja vista a elevação gra· 
dual do c.1mbio, niío obstonte' o augmcnto do pa· 
pel·moeda que recebeu a circul:w;:io, durante a 
gucr1'n .do Paraguay; c 111ais rccenlcmentc, em 
i87:i, nenhuma inlluencia teve sobro o cambio 

. a emissão «<e mais de !J.OOO:OOO,;, CJUO então se 
lançaram na circulação, s::ndo para notai' 11 ue 
pelo contrarin a tuxa do cambio t•lcveu·s:J acima 
do par, clw:rando a ~8 cm Dezcmbi'O da«ruellc 

.. anno, c sú inJI uindo para :mas oscill:u;õe.,; a maior 
ou men01· conêurrcncia do tbcsouro nacional 
na tomada de cambiacs. . 

• Entende, porém, CJUe, si for mlopta«<n csL1 
pro,•i«lencia, devo-se lixa:- não sú o nwxi mo «ln 
cmisslío que podcr:í sor rcalizacl:l, mas tambem 
o mínimo da sua amortiza«·ão, applicanllo·sc 
desde logo uma renda especial para esse fim. 

Quanto á llxação do maximo da emissão, 
devendo ser determinada pelas necessidades do 
thcsouro, que agora são prcvist:as, parece ao 
mesmo conslllhoiro que não convem fixar-se cm · 
menos de 60 a 80.000:000;5, pelas ratões j:i JlOn· 
derad:~:; de ser preciso habilitar o thcsouro, niio 
só a resgatar cerca de ~0.000:000;5, de sons bi
lhetes, como a pagar outras despesas avultadas 
não comprchcndillas no calculo apresentado á 
secção, e :is quaes já se referiu. 

• A estas considerações 1ccresce a COJl\'enicn
cia de prevenir-se a contingencia de ser pre
ciso recorrer de novo a esta providencia. · 

• l'cn$a que scmclh:mlc recurso não de,·e ser. 
tão cedo repetido, pcJo•menos emcJu:anto não es
th·cr res;{atacla a emissão que agora se fizer, pois 
que tal provillcncin não é nem fJÓdc ser· consi
dc•·nda como meio ordinario de occOI'l'CI' á dcs· 
JlCS:l JlUf.lfio:a. 

c Semelhante procedimento teria JlCrnícíosa 
inllucncin sobro o credito JlUblico, c l'llziies da 
mais alta· pond,H·a~iio :u:onselham :t maior pnr· 
cimonin cm semclhanto as~umpto. · • As facilidades de transporte 'Iuc trouxeram 

as estradas de rc•·ro, os tml.mlhos do seu pro!on
gamcnto, a form:~çiio de novos ccmtros cornmer· 
cines, a crea«;ão d«l no,·os estabelecimentos c em
porios industria<'S, siío cansas CJUC 11ttrahcm 
avultadas somm:~s de papcl-moc,Ja. o «1u:ol, 
s11hindo dos ~randes centros commcrciacs a que 
servia, !:1z fnlta :is transacções das principaes 
prat.:as do Imperio, com grave pri'juizo, n~o só 
p:u··..t o JlUblico, como·para o Esl:ldo, que1· entor
pecendo o dcsenvoh·imemto dus cmpr!.'1.ns, quer 
cerceando as trnnsnct·ões, que, nas suas din•rsas 
eyolufJões, pagam imj10stos, c contribuem pnr..t a 
ruyueza publica. 

• X<io Jl3l'llCC, portanto, cxces~íva a lix:tção 
da c:nissãu em 60 :a SO.OOO:UOO,$, dc~dc que au 
prudente arl.litrio «<o ~:ovc•·no fica o cncnrg-o de 
re~ular ~autelosameute o seu uso, e de rest1·ln· 
~:ir :a emissão .i quanti«<:ulo que for ab~oluta· 
utente indispcn5:1vel, rcpartidamenle pelo se
mestre c01-rcntc e pelos dons sc):llintes. 

• -Convem «<eixar ruargem, uão só Jlaa·a :ts 
despe,;as niio contempladas no calculo aJll'esen
t<Hhl :i sccriio, mas pura o desfalque que devll 
solTrCI' a receita, cm consequcncia «1:1 applicut"iíO 
de uma renda especial ao re>~g:tle da emíssiio. 

• Quanto :i necessidade de lixar-se o mínimo 
da amortização e de designar-se umu t·cn«<:t cs-• l'arcce-lhc, pois, como ao illustl':ulo con

sclbeiro quCJ o precedeu; que a «JU:IDii«<:tde actuul 

\ 
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pecial para tal fim, .parece-lhe que é de grande' derllso SenhÕr Dom Pedro Segundo; Imperador • 
alcance attendel-a. I::st.1s duas condições são pro· Constitucional 'e Defensor Perpetuo .do Brazil, 
videncins salutares pnra neutralizar as apprchen- estando pre.~cntes os conselheiros de.Estado Vis
sõcs quê quasi sempre s~citam as . medidas · cc.ndcs de Abaclé, .do Rio Branco, de·Huritiba, de 
desta natureza, e 9ue a especulação provocil·e nom.Retiro c de Jaguary, Sua . .Aiteza.Real o-Sr. 
augmonta, no 'intullo de· influir sobre.as trans-. Cond~.d'Eu! José·Pedro Dias de Carvalho e aJmi- · 
acções: . . ··• .rnntc Joaquun;.Raymundo-~de Lamare, deixando 

• Acercsee que a ·obrigaç5o eontrabida des<fc de .comparecer;: por enfermos, os conselheiros de 
logo de amortiznr a emissno; que se fizer dentro· Estado VidCOI1dtJ de Nictheroy, Duque de Caxias .. 
de ·nm período determinado; e a certeza do cnm. Paulino ·José. -Soares de .Souza e Jeronymo José 
primento dessa obrigação,. desde que para clla ó Teixeira Junior.-Estiveram tambem presentes 
especialmente applicada uma renda do Estado, os ministros e·seeretarios de Estado dos negocios 
são condições que devem actuar beneficamf!lltc da agricultnra e prc::sidente do conselho de mi:
sobrc o espirilo publir.o, ao passo liUe collocnm o nistros, João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú; 
governo na impossibilidade de protellar ou prc· do Imperio, Dr. Carlos Leoncio de Carvalho ; da 
terir aq~elle dever. Isto não: obstará 'lae em justiça, Larayette Rodrigues Pereira; da fazenda, 
maior escnla se raça a amor!iz:~çiio, si :~scJrcnm· Gaspar Silve1ra Martins; e da marinha, Eduardo 
stancias do thllllouro o purmiltirem. · · ele· .h.udrade Pi alo. . 

• .Assim pensando, entende, como o Sr. minis· • Sna i\lagestade 0 Imperador abrhf a cori(e-
tro da fazenda, qnea renda mais propria p:arn tal rencia do conselho· de Estado, conrocado pelo· 

. Jim é a da cstr:J(L1 de ferro D .I,edro Ir, mesmo por· seguinte aviso : 
qns é principalmente parn occorrer :i constroe· • Ml'nl~ster,·o dos. ncgoG·105 da ~azenda.-.R1·0 de 
r.iio de outras cstr:idas ilc ferro e no desenvolvi. '' 
inento materi:~l do Jtaiz que se torna necessario o • Janeiro, 26 de Março do {878. . 
recurso ex:trcmo de que se trnta, cujos ciTeitos • Illm. 0 Ex:m. Sr •. liavendo Sunllagcstade 
devem ser prcvi:;tos e prevénidos desde a son o Imperador resolvido ouvir o conselho de Es-
nppliea~ão. · · .. ..-. • lado pleno sobre ns providencias -que recJnmR 

• Alem destas providencias, devcr:i o governo • o estado do thesouro c a que se . rererem os 
prevenir n acção das causas artificiaes que tendam c pareceres constantes do impr('SSO junto da 
a inlluir sobre o cambio, para o que b:1stará que • seCI')io do Cnzcnda do dito conselho, .Uanda o 
proTidencio em ordem n hnbllitnr o thosouro a • mesmo Au:;nsto Senhor convidar a V. Ex. 
não concorrer por nlgum tempo nn tomnda de • para uma conferencia sobre scmelhnnte· ns-

. cambiaes. · . • sumpto, a qunl dcvcr.í ter lognr snl,bado 30 
• Concluindo, parece-lhe ter exposto com rr:m· • do corr('nte, ás f.i horas da manbii, no Pnço 

queza c lealdnde sua opinião sobm () importante. • de S. Christovão. 
assumpto submettido :í secção, tanto quanto lhe . • Dsus guarde a v: Ex.-A' s/Ex. o Sr. con.
permitte o estado de seu espírito, gravemente • selheiro de Estado Visconde de nom Retiro •• 
preoccupado com a probabilidade da z.erda de seu • Os paFeceres 11 que alinde o aviso acima 
tUbo prlmogcni!o. que se acha cm perigo de constnm do i.., livro de nnnexos de rolhas A. 
vida. · · · · o · · · 1 1 11 · • End José severi:mo da noc.h:~, secretario da · • bttdn a 1mperu1 ven a o con~e 101ro 

d Visconde do Abaelê leu o seguinte voto : 
secção o fazenda do conselho · o Est.1do, sob· .• Senhor • .;_Tendo do dar 0 mtlu voto sobre as 

.. screri.-G. Silveira Jfarlill$.-Viscorulc ·do Rio ·providencias que devem ser adoptatlns compre-
BraiiCD.-Jeronymo José Teixeira Junio1·. • reroncia, para occorrcr ás. urgentes nceessidadcs 

A Jeitnra desta- acta da reunião da secção de do thesouro,. demons!radns na synopsc. apresen
Cnzenda do. conselho de Est:1do era neccsllllria tada pelo Sr. ministro da razenda á secção iJe 
]tara que o senndo visse que não Coi absoluL1- t: d d 111 1 Estad d' · cm po s 
mente propostn á sec~iio a questão-si a emissão \JZCn a 0 conse 0 1 e o, }rei.,. . uca 

Y palaHas o que penso a este rcS(lCitO. · · 
de pnpol-moeda devia ser feiln pelo governo, • Da syno~se result2 que 0 deficit .no segundo 
illegalm'!nte ;' ou pelos meios prescriptos na· semestre do corrente exercício é éstimado pela 
constituir..ão. · · d d' · 1 d t b'l'd d . segnn a •reetor•a gera 11 con a t 1 11 e em 

O Sn. Su.vxm.\·D.\ l!oTT.\ :-E>se quesito .não 21-.!l:lG:275t$35f. Tendo, porc!m, o Sr •. ministro 
se rez. - da fazenda declarado â respectiva .scc~;ão, cm. 

O Sa. Con1uu.\ :-Nada posso"di1.er ainda sobre conferencia de !2 deste.mcz, que, além disto ha-
o que estú nn acta· du rcnniiio do conselho de via uma divid:Jflnctuante, jâ contraltidn até 7 de 
Estado pleno; porque só ngorn a recebi; mas Março,. em bilhetes do !besouro, nn importancia 
peço licenra p:irn Jel ,n; afim de se· conhecer até dc.4tr.01G:600,SOOO, concluiu qne o defic!t pre.visto 
onde T:li :~· respons.1bilidatle dos conselheiros· de clcvar·SC·hia n 70.97:i!:875Q;j7f, sem JDclutr as 
Estado conservadores cm nssumpto du t:mta ma- contas liiJuid~das.que bn no ministcrio da agri- • 
guitude. · . . cultura, no vnlor de alguns milhares de contos, c 

. CJUe devem ser lançadas tambem :i conta do 
Faço este pedido no senndo, acreditando que de(wit, yisto n!io haver dinheiro para pagnl~as. 

o justifica n grnvidndo da materin (lé). • Niio procurnrei· an.11ysar os elementos que 
• AcL1 dn conforcacia do 30 de l'tlarç9 de !8i8. oiTercccm os .dados do thesout·o. sobre a receita e 

· • A':; 11 e mein JJoras· da manhã do dia ao de desposa do cortante exercicio, t..'Onst:lDtcs d:. 
l\Iarço do anno do N:t~cimento dt! Nosso Senhor synopsc da 2.a contadoria geral da contallilidnde, 
Jesus Cltristo' de :1878, na Imperial Quinta da como fez o ill~trndo conselheiro de Estado Vis
Boa Vista, bairro'de S. Chrh'toviio, desta cid:•do conde do Hio Branco, na conferencia de !2 .teste 
do Rio do Jant•ir<J, rt!uniu-se o conselho ile E>· mcz, J>orque confio que o ,overno não se descai· 
tndo sob a Presitlencia do lluito Alto c Muito Po· dar.í de apreciar devidamente os referidos ele-

v. Ul ·i 

__ .. ,_,,_..,.,.,. .•. ,r"-.,,. 
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mentos e lixar, o mais appt·oximadamente 'pos
sível. a impol'tancia do dtficit. 

• Pelo meAmo motivo, entendo que deve dei
xar-se :10 governo ampln liberdade para l'es
"'ntar, cm todfl, ou cm pat·te ~ómente, a divicln 
Íluctn:mto, como lhe pnrecer mnis convenie~tc 
aos intere~scs do tlu~souro e do commerc10, 
sendo aliás certo que a este respeito o IJUe disse o 
Sr. ministro da fD?.endD nn conferenci:1 de !2 
deste mcz foi 11ue • a emissão de bilhetes do 
thesouro não podia ser alargadn racilrneute além 
de m>.OOO:OOO,S, sem IJUC o thesouro elevasse 
as suas t:•xas de juros, e que não 11arccia pr~
dentc 11ue o governo llca~se sob a rcspons;~bt
lidade de umn dh·ida exigível t:io con,;ideravel. • 

• Destas paln1oras não plíde inrcrir-se que o 
Sr. ministro da fazenda tllnhn já cm mente rcs
gal!'r todos os bilhetes do thcsouro ern circn
laçuo. 

• Entretanto, estando demonstrada 11 existcncia 
de um dt•ficit mais ou mt'nos avnllado no exet·
cicio corrente c nos IJU<: proximamente se I h e 
seguirem, nttcntos os empenhos contrahidos e 
:1 calamid:•dc q ne cst:i fbgcll:uu.Jo algumas pro
vincins do Norte, é para o governo necessidade 
indeclinaYel procurar os meios mais adequados r: 
men'ls onerosos de satisfaze! r os ene.1rgos do the
souro. 

• A severn economin e llscalisação com que o 
actual gabinete tem procedido na adrniuistr:u;lio 
dos dinltCiros 1!0 Estado Co!rtawcntll est:í muito 
Iom: o de f""cenchcr es:c li m, c novos i rn postos 
seriam, a ém de uma calnmid:ule, de tar1lio 
eiTeilo. Assim que, os unicos meios IJUe podem 
offereccr-se são :-cmprcstimo externo;- em· 
prestimo interno ;-emiss:~o de JlaJlCI-moerl~. 

• Do emprestámo externo, dis.•c o Sr. ministro 
da r:tzenda, na conferencia de 1:2 desto mcz: 

• Que não julgava pos:<i vellevau t:1r actnalmen-
• te um emprestimo r.·,rn do paiz sob condi..:iíes 
• \'anlajosas, e que a isto se oppunhn tambcm a 
• consideração do augmento de do•spes:•, cm con· 
• sequencia dos juros c amortizações annuae->. • 

• Da emissão de apolices dn di\'idn interna, 
disse: 

• Que lhe. parecia oper:~r~o igualmente one-
• rosa e noc1va uo commcrcto .• 

• Declarou outrosim o Sr. ministro: 
• Que, cm sua opinião, toda dependente dos 
pareceres do r:onselho de Estado c do exanoe e 

• ulterior delibt·rnç~o do :;rovt•rno, o recur:oo 
• prompto, efllcaz e menos inconveniente era a 
• emissão de pnpcl-Htoeda, niio e:o:cedcnto dn 
• importancia do deficit reconhecido e do que 
• havia de nccresccr pelas necessidades d:1 mesm:• 
• nntut·ezn, que iam dnr-~c no proximo CX('rcicio 

financeiro, nttcntos os empenhos contrnhidos e 
a calamidade que est;i 11:•;:-ell:mclo algumas pro-

• Yincias do norte. • 
• Fixundo o muximo da emissão de notas do 

thesouro em 80.000:000~, ob~ervou: · 
• Que o indicado :~ugmeuto de meio circulante 

• não depreciaria :o mncd:o fiolucinria do Imperio, 
• antes era Jli'OI'Ído·ncia reclnmada por peisoas 
• competentes elo commercio, mót·mcnte sendo 
• acompanha,Ja do compromisso formal de :•p

plicar·se umn certa qnotn da ronda do I!:st:~du, 
• por exemplo, n da estrada de ft•rro D. Pedro II, 
• ao progrcssh·o n•sgate d:t nova. emissão. • 

\ 

' 

• Disse finalmente: 
• Que lembrava esta. vcrb.a da rcceit.1 geral, 
porque tinha apparectdo a tdéa de Jlrocurar re
cursos pela alienação dessa propriedade nacio
nal. idéa que lhe repugnava e que. a seu ver, 

• seria melhor aproveitar, pelo modo que sug-
• /!Cria, isto o\, como meio e garantia tlo resgate 
• da dit.1 emissão. • 

• Tendo por muito judiciosas as considerações 
reitns pdlo Sr. ministro da razcnda, na conroren
cia dll t2 do corrente mt•z, é minha opinião que, 
n:li ac.uaes circumstancias, a J>rovidencia que de 
prercrcnci:1 dever:i ndoptar·se para ncudir ás ne
ces~idndcs urgentes do thesouro c attendcr aos 
intcres~cs do commcrcio consiste na omissão de 
papel-moeda. · 

• neconheço a gravidnde c os pcri~os da medida, 
não s1mdo cortamento um t·ecurso llnancciro nor
mnl n emissiio do (lapel-mocda in•:onvertivel; 
ma~. n:'o p~dcndo nr!:;m·-se que os outros m~ios 
a 11ue po,Jeraa recorrer-se, como um emprcsttmo 
externo, uu interno, seriam so.brciT!odo onerosos 
ao thcsouro, e o do cmpresttmo mtcrno sum
m:•mcnte l'rejudicial aos interesses do commer
cio não tesito, nesta collisiio, em prererir aos 
outros mo! i ~os o da emissiio do papel- moeda. 

•!'ara JII'C\'Cnir, IJUIIIltO ~cja JIOSSÍ\'CJ, OS perigOS 
e inconvenientes da medida, convem: 1.• Que a 
emisslio ~c restrinja ao qua11tum absolutamente 
indisl>ensavcl para satisra7:e~ os compromisso.s do 
Estado no corrente exerctcto e no que prmtJma
mente se Jh,l segue, o que deve ficar 11 discreta 
apreciação do governo; 2. • Que esta emissão seja 
acompanhnda da garantia de um resgate certo e 
rc"ular, destinando-se 11ara elle o rendimentJ da 
esirada de forro D. Pedro II, c·Jmo lembra o sr ministro da fazentl:l, o r1ue contribuirá para 
de~vanecer os temores que medidas de.~ta natu
reza sóem ,Produzir, o que n especulação explora 
cm bcnclicJO de interesses illegllimos. 

• Pronunciando-me por este modo, é visto que 
mo conformo inteiramente com as idéas eX)>ostas 
pelo Sr. ministro da fa~cntla na conrerencia de 
t2 deste mcz, e bem ass1m com as que na mesma 
conferencia sustentoa no sen luminoso parccero 
Sr. conselheiro de Estado Teixeira Junior, do 
qual npcnas divirju cm tres pontos, a saber: Per
suado-me não dever marcar·so o quantum da 
emissão, por meio de algarismos, sinão pela for
mui:~ "'oral• de não exceder o qua7ilull' absoluta
mentc"'indispensa.vcl parn satisrazcr !>S compro· 
missos do Estndo no corrente cxerc•eto e no que 
proximamente tem do seguir·sc. • 

• Entendo tambem IJUC o resgate, em todo ou 
em parte, dos bilhetes do thcsouro em circula
r-ão deve ficar dcpcnd~nte do prudente a.rbitrio 
ao governo, conforme os resultados pr:.ticos que 
dera emissão de Jlapel-moeda. -

• Acrescentarei amda que não tenho como bem 
demonstrada 11 deliciencia do meio circul:111 te que 
existe, visto o agiu que o ouro conset·vn sobre o 
papel. . . . . 

• Entretanto, adm1ttm•lo t'SSa deflcwnem, con
forme opiniões muito :mtorizatla~. 1•ersuado-mc 
que a falta que se sente de meio circulante resulta 
tambem da retrnc..:ão de c:.pitaes, que têm ru~ido 
da circulação, pelll descontiança e susto que tem 
produzido o mallogro dt! algumas cmp~e~a~ ia
dllStriacs, ou mal estudadas ou mal dmgtdas, 
cm que tem sido empregados CJ:u I•erdas consi-
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dcraveis. D'nhi.proccdcm, segundo creio, as di r· 
ficuldades com que,de nlguns-annos a esta parte, 
luta o commercio, c que continuar-.í, sem du
vida, cm maior ou menor escala, emquanto sob· 
sistircm aquellas causas, as IJUaes concorrem 
para assustnr os capitaes c os levam a abrignr· 
se com maior segurançn, posto que r.om menor 
lucro, no thcsouro, caixas cconomic:.s o outros 
destinos, quc não oiTerecem iguncs perigos de 
perda. E' este, Scnhur, o meu p:.reccr. • . 

• O conselheiro Visconde do llio Branco d1ssc 
que julgava ter sido assaz explicito no Tolo 110e 
enunciou nn conferencia da secção de fazenda, 
cujos {laroceres servem dtJ base a presente con· 
Ccrencm do conselho de Estado pleno. Quo as 
opiniões dos outros Srs. conselheiro~ t:1lvez o 
determinem a pedir vonia IJ:lra aduit.1r algumas 
observa~:õcs, mas, (IOr em•tnanto ao menos, deviu 
reportar-se áqucllc voto e ratillcal-o em todas as 
suas partes. • 

• O conselheiro ViscondtJ ue lluritib:slou o se
guinte TOtO: 

• Scnhor.-Concordo com ô parecer do Sr. Vis· 
conde do Rio Branco na parte relativa :i estima
tiva do deficit, demonstrndn na synopse do lhe· 
souro, apresentada na conferencia da secção de 
fazenda do conselho de 8~CIIIIo. 

• Cumpre-me, JIOrém, acrescentar que o deficit 
ainda mais se attcnua com o producto da vendn 
do cncouraçado lllflepende11~ia. . . 

• Entretanto, não é poss1vcl dctcrmm:~r a 1m· 
portancia total do mesmo deficit, ign~r~ndo:se a 
sommn das contas liquiuadas pelo mmaster10 da 
agricultura. 

• Segundo os calculos do Sr. ministro da fa • 
zenda, o deficit não póde exceder de 80.000:000:$, 
porque a ~nto sobe a emissão de papel-moedl! 
neccssnriil p;tra debellal-o, comtlrehcndendo nlu 
a satisC11ç;io das necessidades da mesma natureza, 
que vão dar-se no proximo exercício. 

• Deduzindo-se, JIOrém, desses 80:000:000,$ a 
quantia de :!0.000:000,) em letras uo. thcsour2, 
que, segundo a determinação da Ie1 de !81 1 
u. i9ã3 de 17 de Julho, devem permanece~. c 
mais os 6.000:000,) do lndepe1ide11Cit'• o de(icll a 
cobrir por qualquer mt•io finnncciro reduz-se ao 
maximo de W.t.OOO:OOOS, c (Jrovavellllentc a 
men~Js. Si tal rm'io Cõr emissão de papel, bas
tará, por conseguinte, 3 IJU~ntia co~rcsponde!llc. 
Eu, porém, não subscrevo este alv1t~ll por sim
ples dclibcrar.iio do poder executiVO, (IOr•t~e 
escrupuliso arrrontar ~n~s e t.io diversa~ leis 
prohibitivas da emissão de papcl-moed:t. nao fa· 
cultada pelo poder le,.islativo, a não ver1ficar-se 
necessidade extrcma

0 
insu(leravel, por outro 

modo qualquer. Snlv~ a emissão de papel, o go
verno ach·t-~e autorizado a f<~Y.Ilr outras tJuncs· 
quer opcraÇõ.cs de credito pa~n .11cndir á _maior 
parte dos servir:os de quu se or1g1ua o defic,t. 

c E' dessas opcrat.ões que :!cve usar p:rra co· 
bril-o. Embora umn ou outra dcs\·antagem 
resulte do cmpre~timo interno ou exterJ!."• for!:a 
é carrcgnr com clla. Si para o emprestnno CJ'-· 
terno ba imrcdimeuto grave, 'tenho para nll!ll 
ser exequive o interno, que, suppo,;to possa n~o 
ser innoccnle cm seus efTeitos economreos, uao 
traz as gra\'is~mas COD,<CIJUei!Ci~S I(UO !1~0 de 
manifestar-se pela avultada cnussuo, quas1 igual 
á tcrçl! parte il~ circul~l:'~_o thlu::iaria cxi~tent_t'.: 
Em mmiHI hum1Ide opmwo, o papel actual C>l.t 

--~~~·~~--_..........,. _______________ _ 

visivelmente depreciado, o que quer dizer qne é 
superabundante. Si niio fora a~sim, and:1r1n ao 
par do padrão monct:Jrio. As crises que ás vezes 
têm apparecido, e alguns explicam por escassez 
de numerario, siío pela maior parte provenientes 
do abuso do credito, ou do outras causas acci
dcntaes. A prov11 ó que, cessando cstns, n circu
lação não se rcscntc do faltn de meio de permuta. 
Uma nova emissão de papel·moeda nindn mais 
depreciará o meio circulante e dará lognr á alça 
dos preços c a outras bom conhecidas conse· 
cluencias, runestas a momentosos interesses do 
p:~iz. Diz-se que o meio do empreslimo tem o 
mconveniente de augmentnr a despesa ordinaria. 
E' sem duvida uma. objecção de valor, mas se 
destr•\e pela clausula Jlropost:l para emissão de 
flll(rcl, 3 saber, pelo seu resg·ate parcial mediante 
a renda liquida da estrada d.: Cerro D: Pedro 11. 
Tambom com csre resgate se desfalca a receita 
public:1 cm quantia ttue vem a ser superior ao 
JUro do emprestimo, o tod.win pareCil IJUO tal 
desfai•JUC não impressiona os pnrtidaraus da 
emissão. Diz-se ainda IJUe o ellllll'estimo a~ca os 
interesses dos possuidores de apolices. Penso a 
este respeito não ser de peso a ob)ec(;ão, rene
ctindo-sc cJue nem todos elles adqu1riram11s IIJIO· 
lices pelo v:1lor nominnl, e sim por muito menos. 
Todos vorJm :se sujeil:tr~wl ;;, oscillações íulurus 
dos (lrlli;OS das mrsmas, cumo acontece cm re
lação :10s objectos que se compram c vendem. 
:X:io receio, porém, a depreciação d:IS apoliccs em 
escala notavel, desde IJUe as nuvnssej11m tomadns 
por grandes associações, para as revenderem em 
detalhe, como :1 experiencin tem demonstrado. 
O meu voto, em conclusão, é que, para occor
rer·se ao deficit, devo-se (JrcCerirr i. • o cm (Ires
timo externo, si niio fúr ruinoso, ou mt•nos con· 
forme á honra de nosso credito; 2.• oemprestimo 
interno, auxiliado pelo que lembra o Sr. Rio 
Branco acerca dos bilhetes do thcsouro (IOr 
maior prazo; 3.• que para complet.,r 11 qu:~nlia 
ncccssaria 11 cobrir o deficit podcrin ter Jggn .. a 
emissão de papel, precedendo autorização legis
lativa, na escala llmitad:J de dez ou doze mil 
contos que, ao menos, pouco influirá. na circu
lação. • 

• O conselheiro Visconde de Bom Retiro 
[1Cdiu vcnia p.1ra ueclarar, antes de Jêrseu voto, 
IJUC não t!DCIIrou a <I ucstiio pelo lado da Jegalidndc 
da emissão tle papel-moeua. 

• E' questão conhccidn, que não faz, nem po
dia fazer (!arte· da conrerilncm. 

• O gov~rno li111!tou-se a pcdir_consl'lho s_ob~<; 
o ·meio ma1s vant.1JOSo para acud1r ao deficit, Ja 
conhecido e por veriiicnr. ú m~is depende da 
execução, e h a de ser 11 urgencia dns circum • 
st.1ncins, e a intensidade do mal o que h_a. de 
aconselhar o go\·erno a procedei' como eX}A"ir o 
dever de sua posição, sob sua responsabilidade, 
ou pedindo autoriz<~ção, si o pct•mittir 11 pressão 
da III'CCSSidade. . 

, Senhor.- O assumpto da presente conferencia 
foi tão ma,.istralmcnte desenvolvido pelo illus· 
tradll rl'laÍ:Jr da secç:io d!! fazenda o por s~u 
companheiro: e o estado de nossns finanças tno 
frnncn c lucidamente exposto pelo respecti\"O 
mini~tro. no resumo que serve tlc tbese :i con • 
sul 1:1 sujeita ao exnme do conselho de Est:Jdo 
pleno, que fõr:t, ue minh:t parte, injuslilic:~v_sl 
comrnettimento o prl'tender o~cupar 11 attt•n~:ao 
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de Vossa llfagcsl:11le Imperial cm longas conside-
rações a tal respeito. · · 

c Si, por meio de apoliccs, p:treccm-meirrccu
s~vcis os ~rgumentos constantes dn consulta, c 
pP-n~o até que não poderia; na mnxima parte, 
ri.'aliznr-se, si não com muito custo c condi~õcs 
muitíssimo prejurliciaes ao thcsouro nncional. 
E ainda qu:mdo se cncontrnssc dinheiro para 
este fim, teria cllc de snhir ou dos proprios bi· 
lhctcs do tbesouro, ou por meio do rcllradns de 
capitaes dcpo~itado.> nos Bancos, unico, c, até 
certo ponto, insufficicntc alimento que se depara 
:i intlustria o ao commercio. Por outro lado, a 
iuunohilisaçfio de tanto capitnl n5o pod:a deixar 
de trazer runestissim:~s conscquenclas, c quem 
sabe si ató verdadeira crise nn praça. 

• De intcil·o accõrdo, na sulJslancia, com tudo 
qu:mto.sc acha expcndido nos parecere;, cu tel'ia, 
si outro rosse meu Jlroccder, de repetir cm inutil 
arrazoado c somenos clareza, o qno trio lJrilhan
tcmcntc se acha alli exar:ufo. Limitnr-me-hci, 
pois, a mui lo pouco._ só com o fim de, cm obc· 
dicncia :is ordens de Vossa l\fagcstade Imperial, 
tornar bem explicito meu voto. 

• Niio ha, infelizmente, quem JIOssa C(lnteslar 
o m:ío cst:1d,, de nossas tinançns, c comquanto 
não o jul~uc tão desCSJICrado, como se aligttra 11 
muita gente; comqu:mto pense ·que não ha· mo
th·o para dcs:mimo, desde 11uc se prosiga com 
pcrscvcranca na scndu de bem cntcntlhlas eco· 
nomias, marchando de intdr·o ncclir·do c con(•Jr
mid:Hlc os Jiodcrcs publicos neste p~trioiico cm· 
ponho; acth·ando·se a liscalis;tção c rncllwran· 
do-se a ar•·cc:•daç:io das rc ndas do Estado ; 
COmiJU:lnto tenha, de llliUI par:1 mim no menos, 
ns mnis lisonjcims espcrnnt•:ts 11111', dnd~s cer·t:~s 
circurnst.,ncins, ...-crl!mos, déntl'u de dons on trcs 
annos, equilibrDdas a rccf'ita c dc~pcs:1 publicas, 
princiealmcntc si se realizarem :JS hcm J'undudas 
IJrcvisoes de grande colheita do mais importante 
gcncro de nossa producção agl'icula na o; dnns pro· 
Yincias onde é maisahuudnn:e, í!nlcndo, todavia, 
que ·é urgente neudir ao mnl prcscnlc com 
prompto c cfficaz rcmedio. 

• O g-overno Iom de s:Itisf~zc~·, por honra d<.J 
Impcrio, scr·ir,s c transcendentes cornpt·omissos ; 
\'ti-se, ao mesmo tempo, a braços com euormu di· 
vida lluctuan te. c com a dclicicncin c notavcl 
diminuição da receita. 

• Está pro,·ado que não tem como dcscmpc· 
nhar-sc pelos meio~ ordinarios,c todo< concordam 
IJUtl a renda n5o póde ser nu~ment:ula no cstntlo 
critico de nossa l:a\'Oura c de outras cl:as;;cs so· 
ciacs pel:~ crca~ão de novos impostt,s ou cleva.~:1o 
dos actuacs, na larg:t, dcmormlã e odiosn c·c~ln 
cm que fura mister razcl-o. E', pois. indispcn· 
savcl rccrwrcr-sc a meio~ cxtraordinat·ios de 
receita, que, rnzendo rnco :is urgcncins do pre
sente o do Jaroximo futuro, scjmn, comtudo, o,; 
menos damnosos a outros interesses de grnndo 
montn. 

•A cmis~iio de :~policc; com amortização annual 
c pag-amento de juros cm ouro no c'Amllio de ~7, 
ad instm· do de !86S, rô:-a expediente aceitnvel, 
e dt) j<í IJ,~ru provad:t expcriencia, servindo de
ponto de atii'Jcção de capitncs estrangeiros, que 
uão procuram o Bmzil, cm virtude da constante 
o.-;ciflar-iio do cambio, si niio actuasse contra clln 
a con:~í'dcrar·ão já feita, na p~rte concernente á 
somma de cál•it:tc:> ·brazrlciros, I{Uo teria de ser 
distr·ahida das rontcs de producç;~o nacional, que 
tanto con \·cm seiDJlrc ruzcr desenvolver; c si . 
não exigisse o cspa(;o do mcze'l, alim do que, 
chegando :1 noticin aos grandes ccntr:.s de opc
rar;ões lin:tnccirns na Eut·op:a, pudcsscmos nufcrir 
a princtpal v:•ntagcm deste rudo de cmprcstimo, 
con;istcntc na import.1çiío de capital!:~ estrangei
ros, IJUOrH!o o cs!:.H!o do thcsouro demanda 
promJJto auxilio . 

• Pdor do que as antecedentes medidas,scgundo 
bem se ponúcrou no parecer da secção, seria o 
al:.rg:uncnlo da cmissi"•o de bilhetes de tbesouro. 
lllérrr do ma:dmo a 11uc c;t:í a al!ingir de :;o mil 
COnlOS. 

c Du\·ido nté CJUC o governo consc;uissc rcali%ar 
por este meio quahJuer cmprcstrrno avult.1do, 
ninda :i conta de encargos oncrosíssimo~, porque 
tenho para mim quo actualmcotc não Im entre 
nús, por sobre os capilacs depositados nos Bancos, 
ou rcprcscntlldos por bilhetes crnittidos, somma 
capaz do fazer frente :i de t]uc c:.recc o thcsouro. 
.\lém disto, dar-sc-hi:.m os inconvenientes já 
obscr,·ados rclativnmcntc á emissão de apoliccs 
internas. 

c Ftira lambem verdadeiro contrasenso cla
mar-se tnnto, e ha t.,nto tempo, contra essa con
currencia do thcsouro com os Dances cm ma teria 
de dinheiro n juro; :í qual, eml!ora sem funda
mento pro\·ndo, j:í houve muito quem prcten
de;so attribuir lllll'incip:~l c:msa da crise de :1.875, 
o ir-se agora, como hcm disse o conselheiro 
Jcronyrno José 'feixe ira Junior, nbsorvcr nindn, 
orn muito maior cxtens5o, os min!l'oados recursos 
guc est5o sei'V'indo directa ou indirectamente 
:ts transnccõcs commcrci:~es c :is cmprcznll indus
triaes. 

•. Q'!aC!i, sejam, na actualidade, c~scs meios pro
fera voas entre aqucllcs de llUC, cm ca~os tacs, se 
póde lançar mão, é o fim especial dcsla confe
rencia. Quanto a mirn cst:i demonstrado n tod~s 
:1s luzes que niio convem appcllnrmos par:• um 
grnndc cmprcstimo externo, ja pelns informações 
ministradas no prcambulo dos pareceres da scc· 
t•io, rcsuiiDnlcs, de certo, de clurncnlos ·officiacs 
c positivos, j:i pelas complicações c difficuldadcs 
cm que actualmente se acham cm•olvidos diver
sos govcmos, c pelo que podemos por nós mes
mos nvaliar cm prcsen(.'a d~s condil(_õcs econo
micas cm que cst:i o Brm:il, e que s:•O bast:mtcs 
pa rn considerar-se se mel han te medida, nn q lt:tdra 
actual, a mais onerosa tah•ez d'cntrc todas, si· 
não desastrosa. Seria, quando menos, incentivo 
para 11 cxporta~ão de capit<tcs, de que tnnto ca· 
rocemos, como consequencia da alta tcmporaria 
d,o cambio: delerminadn por tiio elevado cmprês
tun,o. E~t:í tarube!n · dernonstr:~do o quão uifflcil 
sc!"la, :1lem de rumosa, qunlquer operar-ão cm 
~onto g-rande Jaar·a levar-se a elfcilo um cmpres
llmo rnterno. 

• E cml!orn en cntcntla que não ha rundamento 
solido pnra o receio que muitos nutrem dn cxigi
hil idade dc~s:t divida, porque no inlercsse rc:~l 
dos proprios crerlorcs c na confiança que o thc
souro, de prcfe~ncia a qu:~lquer outro cstabclcci
.mento, inspira aos e:~pitalistns, existe cm minha 
opiniiio a mais tlrm() segurança do IJUe tal 
circumstDncia j:imnis chcgarú 11 põr o governo 
cm sel'ios apuros, penso todavia. que tal meio de 
cmpre~timo não de\'C set· adoptado, pelas consi· 
dcraçõcs de outra ordem, que acabei de rcpro· 
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duzir; das Cjlle foram expostas pcln secção de 
fazenda. 

• Si, pois, nem o emprcstimo externo, nem o 
interno por emissão do · apolices, nem o que se 
tentasse .com amorlização·obrigatoria o juro cm 
ouro, nem finalmentc,o proveniente do augmento, 
em.grau elc\"ado, da dtvlda nuctuantc, convem 
que sejam aceitos nas nctuaes circumstancins, 
fira-nos sómente para attcnder a emissão de 
papel-moeda. · . 

• E' este, com eiTeito, o expediente c1ue preferiu 
o ministro da lhzendn, expondo sua opinião 
individual na conrercncin da respectiva secção, 
e ó o que adoptaram meus douscoUcgas, membros 
dclla. · 

1 A.diiTercnça entre este.~ consiste apenas cm 
CJUe um, de comJ?leto nccõrdo com o ministro, 
quer que se especwlísc a renda destinada para o 
resgate, aclumdo muito apropriada n da estrada 
de ferro D. Pedro H, c o outa·o, aliás reconhe
cendo a diiDculda!le de dispor-se immediatamente 
de sommn importante p~rn este Lim, niío juJ~a 
necessar·ia napplicaçiio expressa de renda especial 
para o resgate da project:~dn emissão, bastando 
que se lhe destine uma qnotn da renda j:l'cral. 

I Por minhn.parte, peço r:cen!,'a para declarar 
lambem, que não vejo, no estado em que nos 
achamos, outro meio c1ue mcnO$ inconvenientes 
oiTea·eça. 

1 Deixo, neste momento, de lado a região das 
thcorins. Niio é seguramente opportuno nem 
caso de despender-se tempo e esforço com ns 
díscussücs que, de longa data, tlim-so levantado 
entre os economistas pró e contra o papel-moeda 
inconvertível. O que se trata é de saber si pode· 
remos, nas criticas, extraordin:~rias c urgentes 
círcumstancíns cm que nos ncbamos, encontrar 
outro meio c:-xequívcl c mais ravor:tvel. Pouco 
amigo, ou antes advers.:1río, cm thesc, do papel· 
moeda incon\"erlivcl, por muitas ('Onsideraçõcs 
que não devo agora repetir, c especialmente pela 
facilidade de abusos em sun emissão, que, qunndo 
menos se espere, podem perturbar todas :rs 
transacções, causar o dcscredito c até n ruína 
do Estado, não posso, comtndo, deixar de reco· 
nhccer qne, applícado com criterio e'emíttin· 
do-se sómente o que fõr absolutamente iJldís· 
r•ensavel, como intcrmedí.:lrio da troca dos pro· 
duetos c substitutivo dn moeda metallic~, cstri • 
ctamentc necessaría p:m1 servir de motor, -ou 
instrumento de permuta, é de todos os agentes 
monctarios, o lllais commodo o o mais econo· 
mico.. · 

porque estou tambem convencido de que .é de· 
llcícnte a sommn de meio circulante existente. 

1 Basta, para chegar-se a essa convicçi'i?, ntten· 
der-se ás reservas dos Bancos desta cnpilnl; e 
rcconbccer-se-ha então 'fUe ellns são, no con
ceílo de pessoas do commercio, praticas e multo 
competentes, com as qunes; por vezes, hei con
versado sobre este importnnlo nssumpto, tlio di~ 
minutas, que taes estnbeleciméntos DilO poderão, 
pelos seus. proprios meios, resistir a qualquer 
terror pantco que aconteça appareccr. 

1 Por outro Indo, a taxa do juro mantem-se ele
vada na propria capital do Imperio, exceptuan
do-se sómente a que resulta dos títulos do 
Estado. · . 

• Sobe este facto de ponto em todas as pro\"incins 
onde, e!u gçral, nem tnxa de juro rcj:rular existe. 

• O dmhetro é emprestado aos necessitados com 
v:mladeira usura, não se respeit.'lndo neín ns 
melhores firmas, nem tendo em atten,ão ser o 
pedido para emprezas produclivas. • 

• Isto, economicamente !aliando, e na auseneín 
complcl!l de caus:ts especiacs, niio póde ser devido 
si não á escassez do meio- circulnnte. 

• Accresccm outros phenomenos reveladores 
de que, pelo menos, não ha supcrabundancia de 
papel-moeda. ' 

• Tal é, entre elles, não ·observarmos a alt.1 
S"!Jral dos Pf!lÇOs que costuma acompanhar aquclla 
errcumstancra. 

• A carestia, que se nota, de alguns dos generos 
de primeira necessidade no Brazil,niio póde servir 
de argumento cm contrario. 

• Além de não ser perm:mcnte, nem subir em 
gr.íu sempre crescente, slio bem conhecidns as 
cansas que para elln tc:n concorrido, e hão de 
concorrer sempre: t.1es ~ão :~s causns naturncs. 

• Ao exposto podem-se junt.1r ns razões dadas 
nos pareceres com o conveniente desenvoJvj
mento, que confirmam as queixas que por vezes 
se manifestam em nossas praças commercines de 
falta de numerario. Segundo um cnlculo, que~ 
ha poucos dias, me foi mostrado por pesroa. au
torazadn, mas que não tive tempo de aprornndnr, 
observei fJUe toca a cada habitante da França 
~73 trnncos parn suas transacções (90 a :1.00,5000 
de nossa moeda), ao passo que a cada habitante 
do ll1·azil não tocará talvez nem 18tS()OO. Niío me 
const:1 de nenhuma nação bem organizada, onde 
se dê tão pequena proporção de meio circulante. 
Prefiro, pois, para occorrer ás urgencias do tbe
souro que se use da emissão do papel-moedn ; 
mas, repito; com todas as convenientes cautelas. 

• .Adbíro, neste ponto, n tocins ns qbserva· 
çues do illustrc relntor da secçiio, tendo o prazer 
de adoptnl·as por mínhns, inclusive ns resalvns 
por elle fcit:Js. São estes os prinoipios que hei 
suslent:•do constantemente e !JUe jillgo applíca· 
veis ao nosso estado actual. · 

• Estou convencido que o papel-moeda, lançado 
em círculaçlio com a prudencm que é de esperar 
do governo, e com a qual o tem sido sempre por 
todos os ministerios que no Brazil hão tido anto
rizaçiio para cmittil·o mediante as cautelas I em· 
bradas pela secção, e· outras que a iii ustração do 
governo suggerir, niio trará :>IJÓS si os males que 

• Felizmente, em diversas occasíues que nos 
hemos visto forçailos a applícar estA meio, não 
temos tido do que nos arrepender. Niio tem 
bavído perturbação em nossos mercados, nem 
soiTrido alteração sensi\"el a riqueza publica ou 

· particular. Ao contrario, como é incontestavel, 
h:~vemos colhido vantagens rcaes, já niio digo s6 
no tocante a nos termos livrado .dos efl'eitos de 
crises assustadoras que, sem esse auxilio, teriam 
sido fntalissimas, mas tambem nos auxilios que 
ha prest.,do para o incremento dn receita, favo· 
recendo emprezas productívas. 

• Tomos attí tido n' fortuna, como bem notou um 
dos membro~ da secção, do ver em presenç:~ do 
não pequena emissão de papel-moeda, subir o 
cambio acima do par. Phenomeno é esse de qno 
não .achei até boje exemplo em nenhuma nação 

muita gente lhe augura. .. 
• Niio receio, igualmente, que, emittido com 

esse criterio, pea·turbc as transac~,;ues sociaos 
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sujeita ao r(lgimen do papel-mociln, e ainda 
menos ao rcgimeR c:tclusiVO, como Ç o que_pos
:!Uimos. Enunciando-me, porém, nss1m, sou en
tretanto dos primeiros ·n reconhecer que muito 
convem que o mnximoJia omissão não vá além 
do que fõr restrictnmcnlc indispcnsavel, não 
comprebcndendo urna parle da divida auctu:1~&e 
que não ca recc ser toda raso: atada, m:.s adiJJcJo
nando·se no calculo do dl!ficit o que se tiver de 
despender com o pagamento _de compro!llissos 
de niio IJCquena !llonta, que Imo de ~cnl}zar-se 
neste e nos pro~m1os semestres c _CUJ:I un_por
taocia sobe a nulh:.rcs de contos. N:~o me anuno, 
porém, a indicar qu.1ntia t:Jxoda. Os elementos, 
i:Je que me pude servir, não me. habilitam para 
tanto; e tenho por melhor que na autorização 
se marque, por uma só vez, um maximo que 
não ro~sa ser excedido, o IJUal dcvcr-sc-ha · re
partir pelos exercícios sc~uintes, :i propor~io 
que se fõr sentindo nccclliõidadc, do que dcsi
«nar-se uma pequena somma, c succederem·se 
Ürnns a outras reiteradas solicitações do governo 
e no\·:.s autorizações. Os molivos são obvios, 
sendo o princip.1l o risco de :.ugment.1rem-se 
:.s descoull:m~a~ de P!>dc~ llcar o papel-moeda 
considt•rndo me1o ord•narJO e regular de ele
var.ão de rcceit.1, quando não ti siniio recurso 
e:&ll"t:mo, imposto pela SUJICI'Veuit:ncill.utl ca11~as 
extraordinarins, e exclusiVamente no mtuito de 
evil:lr mnl mnior. Por cmrrunnto, p:~rcce-rnc, 
diante dos calculos do illustrc rel~tor, que 
70.000:0006 scriio sufficiente~. Disto, Pt?rém, 
não roço cabednl. A questão do algar1smo, 
neste e:~so, só P•1 I e e só deve ser detcrminuda 
pelo que se rcconhec~r de abso]uta c intlisp_en
savcl ncces5uladc, assun como UliO deve o max1 mo 
ser auingido logo que, melhorad:.s as condições 
da producr.ão o ila renda ordinarin, appareça o 
desejado cquilibrio. Tambem parece-me conve
nicme que se fixe a clausula do res:;a&e pelo 
modo lembrado no preambulo da consull:l pelo 
ministro da fazenda. A cs,ecialisnçiio tornará 
mais positiv:~ c rcstrict:• a obrigação, c inspirará 
menor receio. E não é s•í o resgate. Quem s:abc 

razões ontão expostas. Mantenho, porém, ainda 
o mesmo modo de pensar. São tantos os motivos 
de vantngem re.11 para o nrazil, e até de ordem 
publica, que se ligam á conservação des,:a es
trada nas mãos do governo. ott sob sua imme
di:-.1:1 llscalisação o i:lependencia, que só quando, 
e"'t:ota•los todos o~ meios, não h ou v esse mais 
remedi o, eu votaria por :<ua alienação. Em con
chtsão: reconheço que nos achamos· em cir
cum~t:mcias cxtraordinnrias, que exigem meios 
da mesma natureza, que não convem tentar cru-. 
preslimo externo, o r1ual, além das razües j:i 
darlas, poderia concorrer para nosso dcscrcdilo, 
nem cmprestimo interno, seja por meio de :IJ!U· 
Iices ou bilhetes do thc~ouro, seja com amorti· 
z:.ção annua ou pngamenro de juro cm ouro ao 
c:unbio par; que, J.lOrtnnto, o unico meio ado
plavcl" é o da em1ssiio do pnpcl·mocda com 
as restricrões e cautelas indicadas nos pare· 
cores da ·secção de fazenda, c resgate por 
meio de verba csyccialmentc dcsiguai:la, prc· 
ferindo-se que seJa acomp:mhado, a ser po.;si· 
vel, da clausula de amortiznr.iio garantid:1, em· 
bora lenta, pelo modo que sê julgar mais con
vcnient•~. poré•n determinado em lei. E' este, 
Senhor, o meu parccar. • 

• O conselheiro Visconde de Jaguary lau G se· 
guintc voto: · 

• Senhor.- Devo. em observancin da ordem 
de Voss·• l\lagcstnde Impcri:~l, cxpôr minha .opi
nião sobre as providenci:~s que reclama o estado 
do the;;ouro, e a que se referem os pareceres 
constantes da conferencia da secÇiio de razen•la 
do conselho 1le Estado, e documentos a esta 
apresentados. Resulta de um dos pareceres (o 
do Sr. Visconde do Rio Draoco) que o csl:ldo do 
thcsouro Biío é tal como o figuraram os d:•dos 
oJTcrccidos. A estimativa da receita do segundo 
semestre em 31.531:000,$ é muito baixa, aras- · 
tando-sc da previsão do legislador sem apoio na 
conrront:Jção do que se arrcc.1dou no primeiro 
semestre. . 

si para firmar-se melhor a confiança não seria 
accrl:ldo garnntir a amortizarão com o valor de 
totla a estrada de fe1·ro D. • l'edro II, que n:io 
P•ide ser calculado cm menos de· 80.000:0008 't 
Isto roi-me ba tem1•os suggcrido por pcsso:. 
de muita pra!lca cm nosso commcrcio, e umn 
<las de mais crilerio que conhc~o, a qual 
rer.eia muito dos ciTeitos tln cmisSiio arbitrarin. 
Xiio tendo eu, J>oróm, o mesmo receio, obscr
~adas :~s r..autc a• aponladas pela secção, niio 
ra~o sobre este ponto mais do que sujeitar a 
lemhr:mça :i sabia a1>recia~ão de VosSl! llages-
1.1dc Imperial c de seu go\·crno. InqucstiOnn\"Al
nwnlc clla despc•·l:lrá mais facilmente a con
fianr.a Í•ublica dentro e fóra do Imperio. Quanto 
á n;n•la da c,;trada lle ferro D. Pedro II, na 
qual toca·se inci~cutemcnle no pl"!ln.mbulo dos 
pareceres, folgue• de ver que o mm1stro da f:.
zcnd:~ tem rcpugounci:• a semelhante medida. 
Tal rüpug-nancia é, cm meu conceito, patriotíc:t 
e v:~i coml•lctamcnlt! de :1ccõrdo com a opinião 
qu••a est~ respeito ti\·e :1 honra de m:mil'estar em 
conf~rcucia <Jo conselho IJc Estado J•lcno, ha 
ccr•::• de llez a 1m os, e 11uucos dias llcpois em dis
.:m·so no S(•n:Hio. :.lii'l fazendo, porém, isto 
objecto csper.ial da consulla, n~o reproduzirei as 

• Analys:.ndo-se :Js verbns da estimativa, re
lativa n cnda mez, o douto pnreccr demonstra 
com evidencia que o deficit do segundo semes
tre sem nol:lvchnenw inferior ao quo foi cal cu
Indo pela dircct~ria g~rnl de conl:lbilid.1de. . 

• No tocllntc a receli:J calculnda por c>t:l di
rectoria, aos rcraros. do douto parccor sobre a 
omis,.ão do liquido dos dcpositos, que aliá~ é um 
recurso lego! e certo de 3.000:0006. e da por· 
contagem de cinco por cento, qul' começou-so 
a cobrnr no corrento mcz de .llarço, peço h··cnça 
pnrn acrescentar que foi t:JmiJeRJ omitlid:~ a 
rcndn do correio geral, que em :mno financeiro 
proximo produziu m11is de 1.000:0001$: a do 
1m posto sobre loterias, de igual valor : :1 dos te· 
lcg-rnphos clectricos, avalinda cm 160:0005, o 
muiras outrns de menos imtJort.1ncia, que, tod:t· 
via, reunidas, avultam. Tamllem não csliio con
templatlas :t3 .f 600.000 recebidas pela a):"encia 
cm Londres, preço da vcnd:J da fragata Imlepen· 
de11cia; assim como não se fez conta do flrO· 
dueto da llivida activa, não só proveniente dos 
impostos, como de outras origens, c que por 
is$0 avulta. 

• Convem ainda aUcnder que, a :Jrl"~c:,dação 
rel:lti\·a aos mczes de Janeiro, Fevcre1ro e do · 
corrente, cm que se bnseiam os calculos •lo the· 

.-
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souro, n:io póde ainda sor inteiramente conhe· 
cida, c que circmmst:10cias extraordinarias, m11s 
transitorim:, influíram parn a diminui~ão da 
renda nrsses mezes. . 

• Q1111nw á despesa, não se attendcu que as 
providencias, louvavelmente tomados p:~rn ro· 
stringir o dispundio dos cofres publico!!, !iÓ 
d'aqui em diante começarão. a produzir todos os 
seus elTeitos. 

. • E maiores c muito mais importante; rcduc-
çõe<:. s~"' •luvirla, t:mi o governo, vi:~to que nos 
contratos, ultimamente celebrados para a cons&rnc
ção do estrndas de ferro, roi-lhe reserv:~do o di
reito de duterminar fl regular, por seus cn~:e
nheiros, as obras conforme as torçiiS do the
souro. AIJrumas outras redacções se· podem conlle
guir,.alias sem prejuízo do serviço publico, e 
que deixo de mcnclbnar, por não ser occasi;io 

· opportuna. As considerações adduzidas bastam 
para convencer-me quo,si não ó (Jrospcro o eslaclo 
do thesouro, como rodos reconbccom, niio exige, 
comtodo, providtmcias extraort.linarias, o llles 
como a que teve o assentimento o approvaçiio dos 
doutos pareceres a que me referi, a cmissiio du 
p11pel-mocda incon\·orth·cl. 

• Ainda que o est.1do do thcsouro tosse tal, 
coruo suf>pücm os dados fornecidos pela directo
ria ger11l de contabilidade, J:imais poderia ser 
adoptada essa providencia, só JUStillc.1da por IJID· 
tivo de salva!ião .do Estado, e de que, tóra deste 
caso, só se serve 11 nação que não tem credito, e 
contra a qual se pronunc1om considcr:~çües da 
maior rtlev:mcia, que escusado é reproduzir. 

c Compre nolllr que as providencias ao alcance 
do poder executivo não podem ncslll occasião 
comJlrehender sinlío o exercício corrente; ootr:Js 
providencias que entendam com a lei cuja exe
cntão ha do começar cm Julho, quando neces.<;a
riiiS, dc\·em partir do poder le~islativo, cm vir· 
tude do sua attribuição constitucional, a mais 
importante. . 

« Em rodo cn~o. semelhante providencia está 
tóra das nltribuições do governo ; a lei a prohibe 
nos 10rmos os mais expressivos, pronunciando-se 
assim: 

c Em nenhum caso, e sob nenhum pretexto, 
c podeni ser augmentadn a som ma de paJ•el cir-
• culante no Imperio, ainda mesmo temporarin· 
• mente. • · 

c Lei n. ~de 31 de ll:lrço de ISSO. Art. 3.• 
. c O serviço da emissão do Banco, e da guardta 
c do matcrml que lhe pertence, será incumbido 
• á se.:ção de substitniç;io da caixa d11 amortiza
c t:ão, c os empregados della que t>mittircm, ou 
,c éonsentirum que SI! emittam nollls que niío se· 
• jam cm~ubstltu!çiio das que, por dilaceradas, 
• ou por outros motivos,, i:levam ser retiradas 
c legalmente da circulação, scriío punidos com 
c as penas do art. 175 do codigo criminal. 

c Nas mesmas r>enas incorrerão os que fizc-. 
c rem sahir ou consintam que saia da caixa da 
c amortiZ:Jção qualquer somma de p:~pel-moeda, 
• a não ser por troco, on por effecllva substitui
c ção, ou para ser cntre{l"ue ao thesouro, em 
c virturlc de lei que auror1ze tal entrega. • 

• Lei n. !3&9 de !2 de Setembro de !866. Art. 
l.o §7.• . • • 

c Ao contrario do que se pretende, a ler do 
orçamento ultimo manda applicar as sobras da 
receita :~o resgate do papel-moeda • 

c As cautelas· de·· que se intenta cercar essa 
emJS:!iiO são negativas ; a adj udicaçiío de rendu 
especiaes, diminuindo a rece11a do E•;tado, ag
gravará o mal, sem com tudo dissipar ns ·ap
prehensõcs que por ventilrn se levantem, . v)sto 
como niio póde o simples. neto do governo 
inspirar mais conllnnç11 que a lei que ,foi 
desattendida. · .. 

c Para occorrer :i~ despesasque exigira conti
nuação ele obras pul;liC:Js c outros serviços.volll
dos j>Cia lei do orçamento, na insuiDciencia·>da 
receita e dos recursos do thesouro, si presente
mente não é possível alcançar, cm condições van
tajosas, um emprostimo no exterior, mais tarde 
será racil, mantendo o Brazil o credito de que goza. 

• Como medida tomporaria, ".l em menor escala 
:í proporção cL1s necessidades dn o~cnsião, tem o 
governo-o recurso do emprestimo interno pela 
emiss;io do apoliccs da divida publica, que seria· 
bém acolhido pelos cnpillllistns. J>rovn·o o acon
tecido em 1868, elevando-se n 90.000:0006 a 
subscripção aberlll para 30.000:0008. Prova-o a 
cotação actual dac,uellas npolices a :1.:!106 e das 
gemes a J:O~oo. 

c Si por semelhante opera!%o tossem oiJ'endidos 
os interesses de alguns ind•viduos, não é consi
deração n que dev:J attencler-sc, c1uando se trata 
do interesse geral do Estado. · 

c IJ:1 em circulação &6.016:600,) em bilhetes do 
thesouro, sendo ~0.000:0006 autorizados pela 
lei de ISiJ; !6.000:000,) pela lei do orçamento 
em vigor, e o excesso por ordem do governo, 
havendo :1indn uma margem de 3.983:400,Spnra 
comolctal-a. 

c Em meu humilde conceito, sendo a emissão 
dos bilhetes um meio autorizado pela Jei, posto 
que dentro de certos limites, é o de que o go-. 
verno, attenllls as circumslllnciiiS, deverá conti· 
nuar a servir·se, sem receio dos grnndes incon· 
vcnientes de aJgom outro. · 

c Não me parece que seja nec:essario elor.rr :1 taxa 
do juro par:~ facilitar sua emissão ; bnstará sujei· 
tal-os n cerL1s regras, como se pr:~ticou na Jngla· 
terra, onde por vezes furam emittidos em grande 
escala, com destino nté para obras publicas nas 
províncias e· cidades. Eram emittidos com pr:l%0 
e valor certo e designação do juro qne lhes com
petia· em cad11 din, paga veis ao_ port:ulor. e, por· 
tanto. circulnveis, e recebidos nas estaçõc;; publi· 
cas, depois do vencimento, eni pagamento de 
impostos. Taes bilhetes, represenlllndo a divida 
llocruante, de certo seriam procurados de prere
rencia ás apoliccs d11 divida publica rondada para 
o emprego de avultadas liOmmiiS dll particulares, 
que, segundo· os bnl:10ços dos Bancos, se acham 
alli a juro mais b:~ixo. Trazem o onus do juro, 
mas o EsL1do, que se aproveita do C:Jpit:JI alheio, 
não pótlu dci:t:~r de retribuir o interesse a que elle 
tem direito; e não será tão grande o onus que 
cause ·darnno ás nossas finnnçns. 

c O Eapel-moed:t poupa os juros, mas em com
pensaç:~o traz outros inc!onvenientes, não sendo o 
menor o diiDcoltar a creação de um Banco de 
eiruul:~çiio, indispensavel em todos os tempos. 
Como quer quu seja. semelhante expediente é 
expressa e severamente prohibido pela lei~ Só o 
poder Jegisl:lti\·o póde autorizai -o. . 

c E porlllnto, o meu parecer é explicito contra 
a emiss:io de papel-moetla incon-vertível. • 

AI.Guss SRs. SEN.U>OIIES :-Muito bem. 
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O Sn. Conn&rA (contillualldo a ler) :-• Sua 
Alteza Real o Sr. Conde d'En di:;so : 

• Julgar!do-mc . inco.mpetente para elucidar 
umu quest~.o p~r st nnuto ardua, c para a gunl 
mo faltam rutctramcnte estudos cspeciaes Jrmi· 
tar-mç- h ia 11 conformar-me com as conclusões 
enuncradns nn conferencia da s•!cr.ão de fazenda 
.do ~onsel~o de Estado pelo consefllciro 1'cixcira 
Junror, sr niio fosso n opinião cmittida •tor urn 
dos conselhoiros que me precederam opinião se· 
gUf?.dO ~ !JUIII.a C~issiíode paJICI-mocda, S~111 au
torrr.açao legrslatrva e~pecwl, constitue um ucto 
exorbrtante da a.ltada do poder executivo. 

• Causou-.mc rmpressiio esteargumento.Quacs
CJuçr !JUC seJam as vnnt.1gcns economicas de umu 
enussno do; Jlapel·mocd:l, vanlagens que rcco
nhe~.:o, gur:mrlo-me !l!lln~ inrornuwüpo; dos illns
tres preoJJin~nle:<, si as medidas que"' se to"r· 
nam noeessarras para occorrcr ,,o drficit rcsul
tanre do ~ctual estado do tlrcsouro, tem ele ser 
to~ada~ mdepe~dentcm~nle: da reunião do corpo 
legrslallv~. crere prcfertvel que o go\"erno re
corra a !JUacsqucr outrns das operneüt•s de crcdi· 
lo, par:~. 11s quaes csti aurorizado poi· leis antes 
~o que rnvadir llS attribui!:ücs do poder Íegisln· 
ttv<!, ~lecrctando, sem o concurso deste, nova 
emJSSilO de papei·AlOCda. • 

Q Sn. Su.\"J~IRA DA :uonA: -Isto honra muito· 
estrmo cJUC um príncipe désso um parecer 
destes. 

O Sn. JU~QUEIIIA: -llonr:1 muito ao Sr. Conde 
d'Eu. · 

0 S.n. ConRF.IA (contÍliUQIIdO a ler);- • 0 con• 
sclherro José l'edro Dias de Carvalho leu o 
parecer que segue: 

• Scnhor.-Chamnelo :1 dar o meu voto sobro 
o gral'e assumpto, ora sujeito ao conselho de Es
tado Jllcno, depois de-haver meditado attenta
mente sobre as dcclarn~ües do nobre minis
~ro da fazenda, c sobre os pareceres dos dons 
1~lustra~os membros. da ~cçiio de fnzcnda, que 
t;io lucrda c conscren<."ios:unentc trataram da 
~uestão, eu nã_o canslll"Çi n attonç;io de Voss:• :\In
.,eitade Impcrral, rcpetrndo o que ellrs já disse· 
ram Cf.!lll tant~ Jlro/icicncia c lealdade; limitar· 
mç:her, poJ·t~!.lto, 11 tleclm·ar como penso a rcs
Jl~t.o da ~oluçao IJU!l con\·cm dar ;1 esta consulta, 
a~untando·lho mur breves conside1·n~ües nas· 
CJdas do estudo da mnteria ' 

• Critico é o <;sta~o do ·thcsouro, r.omo não 
póde J!egnr-se :1 vr::ta dos dados forne~:idos : 
neccssrta, po.rt:mtr>, do promJlias provielcncias: 
~ntretanto_.su dous alvitres so ofTorccem para con· 
~un1r a crrse :. ou novos omprestimos (externo ou 
rnten10), mcdtda legal, ou o recurso extremo c 
extra-leg:11 ~a ornissiio de papel-moeda. 

clla púdo justificar um voto a tnvor. de medida 
cxprcssmncn te probibida por lei. . 

• O governo só cst;í autorizado pelas. leis do 
or~amento a .Preencher qualquer deficit do re
corta por mer_o do opcr~ç.õcs de credito, c no cor
rcnt~ c seguro te cxorcrcro tambcm por omissão 
do brlllctcs do !besouro; mns este recurso é incC
Iicaz, como j:i foi demonstrado; o que resta pois'! 
Escolher. entro dons males extremos o menor
ou. a banca-~ta, ou emisrão de papel:mocda: c 
por~ que mnguem ousaria acousclllar o pri-. 
mcrro, foro;oso élanl,)ar. mão do .nnica~ccull.ioca; 
nos~o alcm1co; é o caso de in-,·oear o salus po~ 
pul,. 

• O nobrll ministro da fazenda tocou inciden· 
temente cm lima qucst:io, que poelcria ser con
sideraeln como um recurso, c ele que ninda se 
não tratou; reriro-me :i venda da estrada de 
r~rro p. l'eelro !f, cujo prqelucto poderia rcdu
zr.r a unporrancrn .to"!!l ~o deficit, c que seria 
drgna de estudo, sr nao trvcsse contra si os mos
mos incon1·onicntcs que j:i foram ponderados 
contra os dous 11lvitrcs cm questão isto é não 
forneceria prom1>tos IIUXilio.:> no thc'souro 'nem 
seria meelida legal, porquanto não se 11cba' o go
verno autorizado a tomai-a, c si tratasse de tal 
mediela, cu ncompanhnrin a S. Ex. na repu,.nan
ci~ que. encont.rou cm . adoptai_-a, po_rquc; para 
mrm, o:s seus mt:onvcnrcntcs sao murto mar ores 
do que as vantagens que esperam colher os se· 
ctarros desta opinião. 

• Pronunci~ndo-mo assim a favor da emissão 
de notas, para supprir o dt/icil, oecupar-me-hci 
da segunda questão; igualmente gr:IVe, a do 
qua11tum, !JUC deve ser autorizado. 

c O nobre ministro da fazenda julga conve
niente. r,~e elle se fixe em SO.OOO:OOO,S, c d:. mcs
m~ OJHntl!O c o illustrado conselheiro o Sr. Toi
xerra Junror; mas.o Sr. Visconde do Uio Drnneo 
entende que basta menor qn.1uti:1. isto é 50 :1 
60.000:000,)00. Comquanto cu confie inloiraÍnente 
nas luzes e discrição do nobre ministro e 
nenhum receio tenha de que, no uso de facul
d~~e t:io !mp,orta!ltc e de tão grave responsa- · 
brlulade, :s. Ex. anunde o mercado do meio 
S!l(lornbuntlantc do circulação, superior ás neces
srd:ulcs do tltesouro, c capaz de inOuir pernicio
S:Imcntc sobre o cnmbio e os. 1•reços do mercado 
cm :;crnl, enlendo todavia que :1 providcnci:~ 
não devo ir além do que, no momento ou em 
um futuro proximo, se mostre ser indispensa\'CI ; 
adopto, pnr~mto, nesta parte a opinião do Sr. Vis
conde do Rro Br:.nco. para que a emissão não 
\":"1 além de GQ.OOO:OOO,SOOO. -

_ • O pruncrro recurso, nlêm elns ponelerosa~ rn
z~cs cxpostns pelos iii ustrados membros da sec· 
•:.uo de fazenda, não produüria o cfToito de lwbi· 
lltar de promp!o o thesouro para fazer face aos 
seus compronussos, e impedrr a Jlnrulys:tç;io de 
todas as suas opcr:~ções; niio rest:~, pois, sinão 
o aegundo, que presta meios de sal! ir lo"'o elo es-
tado em que e lia se achn " 

c Em tão. mclindros:~s' circumstancias, quni
!JUOr quo.seJ:I, em tllcori:~, n opiniiío acerca dos 
mc~~-veniontcs do papol-mocd<~, cumpre ceder ii 
pre,.uo, sobre u qual nos nch11mos, pois qui! sú 

• Tr;1ta-so de prc\·cnir uma crise imminente 
e não ha tODIJtO J.mrn solicitar do poder Jc,.isln: 
li\"o ~s providencias leg:.es, que so ellc podcri:t 
d:u· ;. convem, port:mto, restringir os efTeitos da 
uwdrda cxtrn-leg~l ao cxercicio presente e no 
fu!uro, sómente na parto indispensavel, afim de 
dcrxr.r ao mesmo poder o cmprc"'o das medidas 
que ellc entendei" con\"enientes. o 

• Corno bem ol;scrrou o illustrado conselheiro 
:1 quem hn pouco me rcfeJ•i, não se pódc conbe: 
r.cr qn~l o rc>ult:tdo olos novos impostos creados 
péla ler, que regula o <~Ctunl exercício, nem si 
cllcs s.:>r•io cupazes de ncutralisar os elfcitos d:1 
diminui\:iio da rendn, como a. calculou o the
souro; temos :t Jlct•spccliva de uma ;llmndante 
colltcita de ~:uré, que deve augmen111r 11 renda 
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desta proccdcncia ; c devemos confiar que a Pro- do corrente, limito-me a dar o seguinte parecer, 
vídcncia araste de nós as calamidades, que vic· assentando cllc sobre ns considcraçõc.• c :~rgu
ram concorrer p:~ra o estado critico de nossas tl· mcntos produzidos pela maiori:~ dos iUusrrados 
nanç:~s. conselbCJros que me precederam.· Conr:ordo in· 

• Além disto, do proprio mal da emissão :~1- tciramcnte com o E1Ill. Sr. ministro da fazenda, 
gnm bem ha de resnlt:~r, pelo augmcnto de meio nas providencias que snggerc parn de prefcren· 
circnl:aatc, que será sentido zí proporç5o que cia occorrer ás urgentes neccssid:ades do lho
chegar :~os di\"crsos canacs ~ue o absorverem, c souro, isll> é, a emissão de 1lapel-moeda :~té o 
tr:ansmittirem :10 commerc10 e :is industri:~s do limite de oitenta mil r.ontos, c a :~ppJicação da 
paiz, d'onde provavelmente al;uma parto renuirá renda da estrada de ferro D. l'edro II· ao 
para o thcsouro cm domand11 dos títulos que cllc resg:~tc progressivo dessa emissão. • 
e :autorizlldo a cmittir, c cujo v:~lor servirá p:~ra • O Visconde do Rio Branco pede liccnç:~ r•ara 
·reduzir a importancia desra emissão,- porquanto responder a alguns dos argumentos que coo
convem !fUC se não fechem estas duas portas ao trariam os pareceres da scc~ão de fazenda. Os 
capltul tunido que buscz• C}llprego mais seguro Viscondes de ::U:urítiba c de Jagu:~r,r ponderaram 
nas apoliccs c bilbctcs do thesouro, cuja somma a ille~:alidadc de uma nova crnissao. de lia (lei
até 36.000:000a é autorizada por nossas leis vi- mocdn,.t1uando, pelo contr:~rio, as leis vigentes 
gentes. . não sô prohibem esse neto, como mandam· ros~ 

• Nenhum receio nutro de que a emissão pro- gaL1r, si fôr possível, uma ·pnrtO do papel 
posta inllua desfavoravelmente sõbro o cambio, circulante. A secção de fazenda niio teve de 
não só pelas judiciosas observações dos mo'!'br~s cncarnr a questão por esta f11cc ; primo, porque 
da secção de f11zenda, como pela supcrvcnaencaa ningnem ignora que ha essa prohiJJi~:ão, assim 
de um facto que não era por clla.conhecido: rc- na lei de :1:2 de .Setembro de :1866, corno na de 
llro-mo á venda do encouracado lmlepemlencia ::!8 do Setembro lle 1867, comminnlln sob penas 
pela sommn do .t 600.000, em· tão OPIIOrtuna oc- gravíssimas; accuudo, porque o exame dcslo lado 
casiiío. da questão compete exclusivamente :is previsões 

• Esta somma não só reduz o deficit cm tJUnn- cá responsabilidade do gabinete. Por oa·a temos 
tidado igual, como tem a vantagem de bnb!Jitar cnmnra dos deput:~dos, c só o governo S.11JO si 
o thosouro n retia·ar-sc do mercado do c:unbiacs conta ou não com o (lOder Jegislath·o pnra C$Se 
por algum tempo. · fim. lias, não deixará nesta occ.1sii'io de mani-

• Cónfot·me os :seus calculos, as remess:.s para rcslllr rrnnc:~mcnte seu parecer sobre o embnraço 
Londres á nossa agcnci:~ dcvi:am importnr nos I indicado (Jelos const:Ibcaros a tJUem está rcspon· 
mczcs do 1\l:lrço a Junho em 8.~Ui:7~06; deduzida dcndo. Foi mo~mo por ter bem presente o iUJpc
aquclln somm11, apenas lerá do concorrer na com- dimcnto JegaJJ que não du\·ldou a\·cnturar um 
pra de ~-~16:7~06, earrcdando-:;c assim do mcr- voto a favor aa emissão de papel-moeda, ccrtú 
cado, evitará (LUC nos 11rimeiros tempos, que são de que, si o governo niío puiler recorrer pre· 
de ordin11rio os mais perigo,;os, sur111m o st>u \'iamcntc :is camat"IIS para obt~r a raculd.ado le· 
elfcilo. os manejos da especulação, o concorrerá gal que lho falia, a honra e o patriotismo !los 
par:~ tJUC cesse o cl11mor contra 11 medida, desde Srs. ministros lhes irnporiio muita reflexão 
que forCin conhecidos os seus re$ulr:.dos. Consi- antes de a~sumircm tamanha rcsponsabilid:ule, 
derando do bom conselho a opinião do nóbro mi· c fariío que ellcs limitem o m:~is JIOSsivel o uso 
nistro dn f:~zenda, abraçada pelo Sr. consei!Jciro de recurso tão extremo, si o reconhecéi'Clll in
Tcixeira Junior, de tom:u· o govemo o compro· dispcnsavcl e urgente. D:~da cslll convicção, cllc, 
misso formal de applioor n renda da cstrnda de conselheiro do EStado,. na posi~o:iio de ministro, 
ferro ao resgato progressivo da nova emissão, tambem teria a coragem do su;:oitllr·se :i rcspon
remettcndo-se par11 a c:~ixa da amortizaç.iio 11s snbilidalfc do acto, exi~ido por imperiosas razões 
quantias que o thcsouro receber mcns:~lmcnte, de Estado. A prohi!Jit·ão legal existia desde 1866, 
afim de serem lo~o inutilizndas, sou de opinião quando se emittirarn ôs 10.000:0005000, de que 
que esta clnusula deve ser cxprcssn no decreto, tanto se fallou nas ultimas· sessões do p:~r
afim do provar ao pub!ico 11 intcnt:iio 110 governo lamento; o o ministerio, a qno teve a honr.a ~e 
e a garantia de sua promessa. . - pertencer em 1868, usou do mesmo arbt trao 

• nesuauindo o que :~c:~bo de expor; concluo de· como indcclinavel em presença das urgentes 
claran'do que o meu voto é o scgninle: !.u, que necessidades do thesouro, e te\·c 11 prndencia 
não resta ao governo, nas actuacl' circumst:m- de ficar muito aqucm da emissão de ~0.000:000;$, 
cias, úutro recurso, que não seja o da emissão de que se autoriz:ira. 
notas ; :!. o, que o maximo da emissão· não deve • Si então a honra, nacional, oiTcnclida pelo 
exceder do 60.000:0006, ficando ao prudente estrangeiro, justificou esses :~etos lliscriciona
arbitrio c discrição do governo o CmJlro~o rios; o credito nncional e os interesses fin:m·. 
desta somma~ como o exigirem as ncccs;ida· coiros do Estado, dos quz.es depende muito a 
des do servtço; 3.o, que se deve tomar o nossa JIIIZ . e segurança, pódem justific:~r igual 
compromisso expresso de :~pplie.,r ao resgate providencia, desde que se reconheÇ!I sl'r ella a 
desta emissão 11 renda liquida da estrada do unica adoptavcl neste· momento; Nilo est:i nos 
ferro, enviando-a :i caixa da :~mortização, logo scA'rcdos lla administrar:ão JIU!Jiica, mas não 
que Cor recebida, a fiu1 do ser inutilizad:• e ignorll o que é notorio, isto é, que o tb.,souro 
applicada ao dito resg:~to; c que o mesmo dos- niio anda em dia· com os seus pagamentos ven
tino se dti, com prcfcrcncill, a IJU:Iesquer sobras cidos, que tem recorrido n expedientes protela· 
t{UO houver na receita dc.c:~dn cxerctcio.» torios 11arn tirar-se dns dinlculdades que o 

• O conselheiro Joaquim naymundo de La- cercam, c, seguramente, este cst:ado. de cousas ó 
mare disse :-• Senhor.- So!Jre o assumpto ttue gravíssimo, não pódo continuar, exige rt>medio 
t'nz objecto llo aviso do ministcrio da fazend:~ dil :!6 prompto e cmcaz. 

v. JIJ. •• iJ 
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• O clrficit niTo será tiio grande como previu 11 
<)OIJt~bilidmle do tbesouro: neste ponto con.· 
•:orda com os illustrados conselheiros, c par:~ 
isso ch<mlOu com · insistcncia a :~tt~ntão do go
verno no ~en p:m:!ccr ji1 impresso. 

• Não cri\, por.Jm, que na demonstrnção do thc· 
souro se d:minui~Je n renda do correio geral c· 
dos telcgrapho~. en;;lob:mdo-sc no mesmo tempo 
no calculo da lle~pcsa a dos serviços dessas duas 

:í sorle de tnntns emprczas cncet:ulas e nos pro· 
fundo~ soffrimentos da lavoura, principnllllente 
no que respeita n do norte do Impcrio. 

• Disse o VisconJc de l\luritilla que ba supcr
abund!lnd:~ de meio circulante, e ·como prova 
mostrou o a~rio da moeda de ouro sobre o papel 
moeda. Si esta proposição fosso vcrd~Lieira, 
seria objec~ão peremptoria contra q•1alqucr nova 
emissão de meto circulante. 

r«.!partiçües. ~ 
• Deve cr.!r que a eliminação fundou-se cm 

•JUC os ~a~tos da.> ditn:; rPp:u·tições absorvem, 
" algumas vezes têm excedido, a rcspectini 
rendn. 

• o cleficil, I! sua convicdio, scr<i muito menor 
!lo c(UC o calculmlo pelo thcsouro, não só pelas 
rõJzõcs CJUC cllc consdhciro CXJIOZ nnte~, no 
parecer IJUC csllí presente ao conselho de Es
tado, n1as" ainda JlCias rl!ducçõcs que se· estão 
faz~ndo na despesa pui.Jiica, c pela vonda do 
·~nrouraçado Ind,•pmd.•ucia, cujo pt·cço é de 
certo superior ;i,; contas po1· liquidai" no mmis· 
tllrio da n~ricullur:~, cvmmercio o obras pu
blicas, n qut! s•! l'efcriu cm sua r:xposiç;io o 
S:-. wiilistro da fazenda. · 

• A. poreentagcm addicionnl do 5 "lo sobre os 
diréitos de import.1çã0, si não produziu ainda 
um scn,;h·cl :m~:ml!nto na ro•ndn de importa!;ãO, 
,; porque hnuv..: dcsp:~chos nnticipndos com o 
fim de evitar :ts no,•as t:~xa~ d:~ tarifa, m~s o 
cffoito de$~cs direito,; n•ldicion.1es ha de appa· 
reccr nos nltimos ruczes do :mno lln:tnceiro 
eorrcnte, c mais aindn no proximo exercício. 

• ;\las, reduzido o tl••ficil no s~:vcrdadeiro 
:rlgnrismo, •! >empre certo cJue o ~l -· uro cst:i 
lutando com so!rios e:uharnços, qurtn o;"tem com 
que üccorrer· :1 todos os p:tgólllll'nlos nrgeules, c 
IJIIC as déspcs:ls extraordinari:ls não llntlam no 
<lxcrcicio corr~nto, mas continunrão pelos Hv 
guintes. 

• Excluindo como meio cmc:~z c conveniente, 
)J:lr:l SUI>crar tacs dilllculdadcs financeiras uma 
emiss:io de ap!llit;cs em gr~n,Jc csc~lll·, a secção 
de fazenda não consultou stimentc !IS interesses 
pnrticulnre,;, de qnc :rliás é resultante o interesse 
geral ; attcnrlcu pi'in ·ipnlml'ntc :i lcnlitl;io df) 
meio c dos onus •1111! d'ahi resullnriam 11ar·n o 
tiH•souro. 

• E• tá, porém, persuadido do contrario. elle 
Visconde do Rio Branco. 

• O fncto.adduzido niio tem a signifie.1~ão que se 
lhe deu · ~ 

• A nÍot:da· de ouro pódc.·se dizer que niio gira 
entre nós, existe simplesmente como mcre.1doria 
rnrn, que só é procurada pelos poucos que .vão 
viajar rúra do lmpcrio, ou tem de saldar por 
esse meio algumas contas no exterior. • 

• D'ahi provém o ngio, c1ue niío ccsm mesmo 
quando o camllio ~c cle,·a acima do JIDI", isto é, 
quando uma oitava de ouro de\i:r valer menos 
do {lr51JOU, que é a ·tiuidadc do nosso padrão mo
nctario. 

c O curso do cambio, que não poucas vezes tcni 
aprcscnt:•do es~a alta, c ns preço~ correntes dos 
gencros de consumo, que n:io denol:nn urna ele· 
V<Jçiio geral, provam Jnduuitavelmcutc contra a 
propo::ição do illustrado Viscondl!. 

• Não h:1 na theorb, nem n:r pr:itic:r. medida 
alguma pela qu:•l se possa dcterminnr :10 certo a 
qunntidndr de meio eircnl:mtc net:es,;;•ria :is lflllli· 
acções de um paiz; mas ha :rlguns dados CJUC · 
podem servir de critcrio p:rra julgar desse li· 
mitc approximadnmcnte. 

• :5a1Jc-sc que a •runntidadc do mocdn, qn:~Iqucr 
<JUC seja a sua na tu rezo, deve ser tanto maior 
<ruanto menos perfeito:~ c generalizados forem os 
meios de credito que dispensam o seu emprego 
effcctivo. 

• E' nssim que a Fr:~nça, cuja mass:1 de transac
ções é menor do quo a da Inglaterra, carece de 
uma circuladío monetarin trcs \'ezes superior, si 
não mais avÍ1llada. 

c No Drazil cst.1 relação deve ser muito maior, 
attcnta a dellcicncia dll seu mecanismo bancario. 

• O agente geral das pcrmutns deve, outrosim, 
guardll1' certa proporção com os valores Jll)rmu
tados, com a população e com as~ distancias quc 
separam os llO\'Ondos o os centros cornmerciacs. 
Ora, tollo~ c~te~ elementos no Brozil determinam 
a m·ccssif.l:•de de uma mnior somm:r tlc moeda 
corrente. 

• A,; npoliccs e~tlío acima !lo par; e tem su· 
llido nestes ultimos dias, m:1s o f<~clo é devido a 
ter-se fll'op;II:Hio •1uc o thcsout·o não lanr.:tr:i 
mão dcst,! recurso. Do contr:•rio estas baixariam 
mui:o. c não tlnriam rundus sumcicntes para as 
ncc,ssitlndcs urgente,; do ll:esouro, av .. liadas 
sc:,:undo as inf.,rrn:t~õe,; do ministerio da fazenda. 
• \rct·c,;co que por esse mo.Ju e llw:>ouro conti· 
nunria a :llJsorver 05 poucos capit:tes disponíveis 
fJUC t.·xislem no paiz,a~uarcnlanl!o catln vez mais 
todas liS fontes Ua JlrOdtlt"(i:io nacion!ll. 

• Em f.869 a l8i5, seg-undo as estatísticas do 
thesouro, os valores permutados de no~so com· 
mordo m:~ritiuro, do cahot.,~em internacional, 
ascenderam :i sommn tle 5!:!.6!1\I:OOO,SOOO • 

• A estes v:~lores so deve adllicionnr o dos pro
duetos nncionacs que cntrnm no trafego interior 
de cn•la pro,·incia, c que se )IOdem cstimnr em 
f.OO.OOO:OOO,S, na razão de f.O,SOOO porin.!ividuo. • Um cmprcstimo cumo o de 1868, com pngn· 

mento f!c juros em ouro, nãu scriam:ris prompto 
nem meno~ O!ll•roso, c produziri:l os mesmos 
t!lfci~os l'COJ!Omicos .cm rcl:~~üo ao prcCJrio csl:ldo 
d<1s rndustrms lll'õ11!11eir:rs. 

• Essa operação foi util cm f.8US, porque entiio 
a nossn vida industrial éstava limitada, para 
a~.•im dizt.•r ~ ao seu :.limento indi~pcnsn\·el, 
adi:rtla tot11 idéa de 11rogresso p:~ra melhores 
di:~s. llujo as circur.Jstnncins são di\'ersns, o 
gon•rno não de\·e c não póLio deix:tr do attender 

• Temos, pois, que o Eommerc~o braziteiro fa~ 
annu:•lmente transacçucs na lllli>Ortancl3 do 
600 000:0001$, c !Jile.para tiio avultados csc:limbos 
só dispomos de ii7.000:000,$ cm ruoed:~ circn· 
lnnte; por outros termos, meuo,; de um tcr~o do 
\'alor total das permutas commercincs. 

c Consider:~nrli'·Se que uu1:r bo01 parte dc>se meio 
circulante cons1.!rVa·sc rú:-a- da circulaçiio, como 
reserv·a dos Bancos, nas enixas eornmereiaes cm 
gcrnl e nas gavtJtas dos partit:ulnres, niio se po· 
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derá desconhecer que não é clle excessivo si' rnços. ao thcsouro·, sem nenhuma utilidade 
não fci.r, como ert;, escasso para.o serviço a que real. . 
é destmadu, . . • Tambef~! niío concorda na designnção de ·uma 

c Comparn<la a somma total da moeda corrente renda cspcclnl para esse fim, prntica goralmcntt' 
com o nnmcro da popula•;ão do . Imperio, nch:t·s~ nbandonada, ~rquc tanto .vale uma renda como 
que «:orr~pondc a t:!da habitante a pequena outr~, c é ma1s se~uro o t1rar-se uma quota de-
quantia de i7.S700,. c ~1, para favorecer-se mais tcrmmada da rece1ta total. . • • 
o :trgumcnto ila opmiao conlraria, deduzir-se do c A r.!nda da estrada de ferro D. Pedro n 
total da população os menores de seis annos, esti· poderia até ser uma garantia lllusori:~, porque 
mndos em 2.0_00:000~. nquuJJa relaçiio subirá .essa estra~a está despendendo o seu rendimento . 
apeu:Js :1: 2~812., para c:Jda consumidor. por tr11s vUJs: com as obrns do prolongnmonto do 

• c A-pr•on..~nccbll-SO qoe tnl proporção de meio seu tronc.C!, com • o ramal da G:~mbõ:J o com a 
c1rcul:mtu !aao póde ser sumcicnte ; mas isto se const~ucçno do edaficio!õ na est:u;ão centrnl. 
tornar:\ m:us claro, confrontando-se com Í"tl:ICS • E sem du\"lda por 1sso que a demonstrnr.iie dn 
dados.l}e outros paizcs, que nos são superiores cm tbcsouro avalion . a rcndn liquid:t nums11l 'dessa 
materia do orr.rnniznção do credito, systema mo-· origem cm 300:000$. !!50:000/S e 100:00!18; qo'lmdo 
nctario e vi:lsdo •:ommunie.11'ão. · :1 Nnda bruta, deduzida~ as de~ptosa~ do custeio 

c O illustrado Visconde dc'Bom Retiro apontou prop.riamcnte dilas, daria mensalmente, termo 
um outro facto, que conllrma a nossa asserção: médw, 700:0006. . • 
é a diminuta reserl'n dos Bancos em quadrn de c Niío r!lpeti~á o qoe pondoroil no seu primeiro 
pouca actividade eommcrcial c mantendo·stl alta p.1rcccr a •·cspc1to de uma bem CJntcndida e se
a 1111:1 do juro. vem economta, assim como no tocante á nato· 

c O nosso meio circulante niio transpõe as rron- reza das dcspc..;:~s :1 que se de\" C ap;1lic:•r o recurso 
tcir:ts _do· Brazil, e, JtOrt~nto, esse tacto indic.1 cxtrc!!!o de q~c. se trnra •. 
IJIW. n3o. é elle supernbuudanto parn a procura c s~;~o cond1çocs esscnczacs a qu:tlquer plano ti· 
ordmarm ~o nosso commurcio interior. nancl'1ro em tempos adversos ermo estCJs que pre· 
• c Tctn d1sto intima convie~:io 1113s reconbc· scntcmente atr:wcssamos. • 
c~ndo r1uo nestn, como cm C:utras qJestües so- • o. con.sel~eir~ Viscon~c de J:~:.t.U:~ry, obtid.:a 
c.açs, a. ccrtel!a mathematica só pódtl vir da ex- a dev1da. vcma, da~ que nno se f!ropoc a combater 
per1enc~a, fo1 o continúa a ser muito cauteloso ~s dout~mn~ do V1s~,m~c do Hro Branco.sobre a 
em seu voto. ansuffic1cncaa do me1o ctrculante actu:~l, bnstan· 

• A primeira vez que pronunciou-se perante 0 do-lhe invocar a opinião do corpo le:;ist:~tivo. 
Sr. J!li,!lisu-o da fazcn~, e.~t.1beleceu as seguintes manifestada po.r actos ~ep.ctidos l'f!l c'?n tr:~posi.ção 
cond1çocs~ pelas qu:~cs mstste como capitacs : á!.lucllas dou~ranas. Lamata-se a hg~1ras cxphcn· 

• i.•. O maximo da emissão niio deve ser fixado çoos so:~guns pontos em r1ue f01 contestado .. 
e~ !naa:; de.60.000:~6; antes conviri• reduzil-o, c A;· ..,.,. . ~de J.0.000:0005 de. ~llllel;rnoe'da, 
SI for posstTel, á vasta de nma apreci:~ção rigo· anter1or lt,1866 en de 1868 pelo. numstcr1o a quo 
ros.1 da ret-eita o dos encargos do thesouro 110 pertencei! o illustrado conselhctro, a quem res
corrente e no~ dons proximos exercícios. ponde, n11o podem csta!Jclcc•:r prccoden.te pnra o 

c !.• A ~'!Jtssão deve ~cr gr.1dual, rcpnrtida caso de ~uc ~e .tr:~la_, cssllnc~:~lmen~ dtiTerontc. 
pelo çxcrc1cao corrente, om qno 3 sua ncccssid:Jde Ac1uellas cm1ssoes t1vcram por moti\'O a r.ruerra 
é mawr. e pelos dous exercícios seguintes. çm _que est.~vnmos _empcn!lados; era <'a~o de sal· 

• Dcst'artc, o novo snr•primento de .JDoeda irá vaçno pubhca, c n:~o de s1mplcs con\·cn1encia do 
proc~urando, sem depreciar-se, 0 seu nível na· thcsonro. . ..• 
tural em todos os canaes da circulação; e 0 go- . c Cou~rn o .reparo que fez da o:nassuo da renda 
verno, ob"erv:m~o pratic:tmente os eirdtos dclssa do corre1o geM(l c dos telcgr:~phns _nos C.1lculos 
medcda c o moVlmento da receita c despesa do do tbesouro,, c !_!llproccdcntc a r~za_o d~da pelo 
Estado, terá em suas mãos 11 faculdade uu gra- mesmo conselhclr'? para Slla ehmmn!{ao, por
du.1r .com scgorant;a as emissões seguintes, c quantol embora ::'tlJn a renda de taes 1epnrtições 
podem mesmo pnrnr 011 retroceder, recolhendo 11bsorv.ada pelos _gnstos, tratando-se de reconhecer 
partc.'las notas emittidas, segundo ns circum- o·-deflc•t presunuvel, desde qu~ sc•computou nelle 
stanc1ns lh'o aconselbnrem. · :a despesa d.a~nclla;; rcparuçõcs, crn forçoso, 

c 3.• De nccurdo com· as rcstricções anteriores, parn :1 cxachdao do cnlculo, contemplar tambcm 
não exclue o emprego de outrns operações como a renda. ,.- • 
ll)Uiliares, n~ quaes em . menor esc.11a, e da1L1s c St!n lllageslnde o Imperador levanto~ n con-
ctrcwnst.,ncms favornvets, poderão ser· em11re- rercnc111 li i.!/- hora dn tnrde ... 
gadns com vnntagem para limitar 0 muis possi· c E!!~ o V1sconde de Bom 1\cltro, m~mbro c so-
vei a .~miss:"lo de papel-moeda. cretar10 do C<!nsclho de Estado, ma~dealnvrar essa 

c Entretanto pódo até sobrovir 3 opportuni- acta, que. a;;s1~no com os conselhe1ros de Est:Jdu 
dadc de uma opllr:tçiio externa nlvitrc que desde no ·prmc1p10 aecl:trados. . 
o principio declnrou pre!crivel uma vez que • Estayam as~a~nados os ~rs. cons~lhciros de 
não sl'ja prejudicial ao credito nacional nell\, Estado Vlsconde de Bom Ret1ro, Sua Alteza Real 
muito onero511 • ' o Sr. Conde d'Eu, Viscon~es de Abaeté, do Rio 
_ • 6..• Não se oppoz nem agora se oppõe :i fixa- Br:mc!' edeJagunrY.-:- O dtrcctor, .,fanotl JttuiM 

çuo. d~ um mínimo para o resgate annual d:t nor.t Ferreira. • 
em1ssao; entende mesmo que é isso necessario. Acerca do ponto par:~ o 'qual tem conver,.ido 
Ju.lg~!, porém,_ que o resgate só deve começar eSIJt•cialmente :1 minhn attonciio, os illllStras é'on
depoas que cessar a emissão ; porque resgatar e selhciros Viscondes de J:1gu~ry e de llnritiba de· 
n<;> !"esmo tempo cmittir é um verdntlelr..t cir-::ulo clnrnram que niio ern po~sivel ãocretnr o ~ 
Vlctoso,.l•Iue nao serviria sinão parn crear cmba· verno pouutoridude IJrOIIria :1 emissão de papel· 
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mol.'da. O nobre Yisconde de Dom Retiro notou 
t:unbcm que a questão de legalidade não -ti
nha.sido sujeira no exame do conselho. Só· 
mente o noiJre Visconde do Rio Branco, a quem 
i'into não poder acomp:mh:tr, porqne me co.n-

. formo com a opinião de outros co-religlon:t!IOS 
mcns no sentido do que rep~to a boa. doutrlf!a, 
entendeu fJUO o governo del"m tomar sobre SI a 
grave ,.csponsabilidade de emittir illegalmente 
pajlCI-mocda, quando tiio Jlroxima estava n_.rcu
niao das camaras, :is qu:u!s o ~o\"erno dev1a re
correr, ainda que não fo~se sinao para não ob~r 
lli' meios que solicit.1sse (aJloiarlos). 

O Sn. SJLVEIR.\ o,\ :UOTTA: -Foi um gra::dc 
rn-ro-. 

O Sn. Conm:r.\ : - Dis5e o nobre ministro da 
f'!zcnda rruc a camara dos deputados e o senado 
rccus:JJ'iam essa medida de tamanho :~lcance. ~Ias 
rJuão di!lerente scl'ia a :~r~umcntaçi'io do nobre 
ministro, si, cm \'ez de allagar uma .simples 
conjectura, trouxcsso a dcclarat;iío de rJuc .os 
seus :uh·crsarios nagm·am :10 go\·crno os me1os 
de dascmpenllar a tarefa de bem administrar o 
Es':~do. o que vimos cm 18i8 '! A disso I ur.iio da 
camar:~ dos deputados, pela supposiç;io de que 
recusaria a cm1~são di! IJapeJ--moeda da qual o 
governo julg:1V:t não poder prescindir. não ob
stante declarai' a eonstituiriio fJUC n dissolução 
scimeilte pódc ter log:~r r)tÍando a ~nh·at;ão do 
Esta do a ex i:; i r. 

O Sn. SILn:rn.\ D.\ ::.\IOTT.\: -J:í cm ll:lrço 
r:on~ult:wa sobr·~ a cmis:<ão tia papel-moeda. 

O Sn. Co!llu~l.\ :-Deixou entretanto o mi
nistcrio de rccon·cr :i dissolul'ão, logó que se 
org:trtÍZOll, IJUando podia ~er cÍlcar:tda COmO IDC· 
di da JlOiitica CJUC é o caracter que tem. A c lia 
rccurrcu unkamente no intuito de cJTcctu.1r illc
gahRentc a cmis~ão (apoiados). 

Ainda hojt• o nobre ministro, com espanto do 
senado, declnrou rJne não cont:tva nem com esta 
r~amara. 

O Sn. BAnnos B.\RRETO d:í UAI aparte. 

O Sn. Conn&JA:-Senhores, os co-rcligionarios 
do nohrc ministro tcrn reconhecido c clle mesmo 
devo reconhecer que o rninisterio aintla não veiu 
solicitar do •.!nado n••nltuma providencia 
gm':!rn!lmentnl que lhe niio fosse concedida 
(apoiados). ' 

O Sn. SrLvem.\ D.\ lloTT.\:- O senado nisto 
tem sido até exorlJitantc. 

S •. Ex. recorre .sempre ao. exemplo de 1868. 
Que paridade ha entro o que se passou em 1868 c 
o que se viu cai i8i8 '! · , 

O Sn. AFFONso CELSO (ministro da {azcnda):
Em i868 os senhores tinitam mais recursos. 

O Sn. ConnEl.\ :-:1\lns basta ver a exposição de 
motivos .com que o nobre Visconde de ltabo
raby Jlerliu a emissão de papel-moeda para se 
reconhecer a dilferent.n das circumstancias 
(apoiados). 

O Sn. At:FONSO CELSO (ministro da {a::enda ) :
Então eram melhores. 

O Sn. ConnEl.\ :-Eis aqui as allegações do 
ministcrio de i6 de Julho de :1868. 

O Sn. An·ollso CELSO (ministro dc1 {a::enda ):
A ai!Tcren!;a cslá em que essa exposição foi as
signadn pelo Sr. Visconde de Jtaboralty. 

O Sn. Conn&l.\ : -O nobre minMro quer ver 
sempre cm nossas opiniões o pendor partidario 
qui!" S. Ex. tem manifestado nas discussões. Mas 
cu estou procurando fug-ir da p3rcialidnde par
lidaria, chamando a·auenção sobre documentos 
historicos. 

O scnndo vai j1í not:Pr .n diiTercnça entre ns 
circumsL1ncias de uma c outra época. Eis n cx
JlOsirão de motivos de f.i de Agosto de :1868 (lê): 

• Senhor. Dos documentos fJUe temos n honra 
de :1present.1r a Vossn Mngestadc Imperial resulta: 

1.0 quo o deficit de c.1ixas do !besouro, isto é, 
a somma que est:i sendo snpprida por melo de 
recursos cxtraordinarios, se eleva mensalmente 
de 8 a 9.000:000;$000; 

2. o crue os recursos cxtrnordinarios têm con
sistido até a:tora cm emissão de bilhetes do !be
souro, vend!l de ajloliccs d:t divicL1 publica e 
emissão de papol-moed.1 ; • 

3.0 que a veuda rlc :tpolices srí tem Jlroduzido 
nestes ullimos tempos r•oaco mais de L000:0001S 
mensalmente; 

4.n que :t somma dos bilhetes do thesouro em 
circulaç:io,n qual se clo\·a n cP.rca do i3.000:0008, 
se conserva quasi estacionaria do nl~uns mezes 
pnrn c:i ; e que, portanto, não é licJto esperar 
desta Conte no\·os recursos para as desposas 
correntes; · 

5.0 finalmente, ·que dos 79.GG7:000.5000 de 
papel-moeda, cuja emissão foi autorizncla pelas 
leis ns. i3~9 do 1:! de Setembro de i8Gii e i:iOS 
de 28 de Setembro do :1867, apenns restavn por 
cmitth· no dia 16 do ml.'z de Julho ultimo a di

·minutn somma de 7.600:0006000. 

O Sn. Co!lnEJA:-Em presen~a destes factos, 
como dizct· o nobre minrstro que exactamente 
por causa do sen:~do era ncccss:~rin a dissolução 
da eamm·a c a pt·omulgariio do decreto de :16 de 
Abril~ • 

• .<\.ssim, é facil de ver que dentro de poucos 
di:ls nchar-sc-ha o thesouro na impossibilidade, 
não só de res~atar os bilhetes ou letras que se 
foretJl vcncondo,c cujos portadores niio quizcrcm 
rcformaJ-.1s, mns ai"lda de continuar a fornecer 
as :~vult:tdissim:ts qunntias que oxige o scrvico 
. das reparli~:õ~s de m:trinlta c guc&·ra. • 

• Em tão affiictiva situa!;iíO tem-se procurado 
fttnd:~r. a troco de apolices, uma parte dn divida 
ii uctuante, cujo exagerado crescimento cnus:t 
tanta .anc!etlaão ao !!tesouro c põe diariamente 
cm risco o credito do Estado. Infelizmente as 
circumstancins da prar•n do Rio de Janeiro niío 
nos diío segur:mç:1 de" Jlodcr renlizar esta opc
r:~çiío em tam:mhu esraln, que reduza a somma 
dos bilhetes a propot'"llíes que não sejam assus
tadoras. 

O Sn. AFf.'ú:.-so CELSO (ministro da {a::t:nda) :-
0 que cu disso foi que si o senado, composto 
de homens moderados c experientes, tom contra
riado lútlos os actos do g-overno, o que se dr.wcria 
csper:u· da c~mas·a dos dL'Jllltados, composta de 
moros? 

O Sn .. ConnEn :- q lJUe _o s~nado tem feito 
sabe o fi:JJZ, que :l(lrN·s:mt a JUSIIÇ:l d:ts cxpres
sucs u() nobi'C ministro. 

i: . ' 1 

' ·-· 
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• Convim· ainda tentar a emissão do títulos a - • Si a este deficit acrescentar-se· a enorme 
prazo mais ou menos longo, c de valor fixo c in· · somma do divido fluctuaotc de ~6.016:60_0,$ de· 
variavel. Tálvez deste· modo se possn mais ta- . bilhetes cm circulação, que outra coos:J não rc-

. eilmcntc fundar uma partd da div1dn fluctuantc, -presenta, elevar-se-h:~ o deficit a 70.97!:8755351. 
mas não contamos, nem rora razoavel contar, que • Nem fica ni~to, porque ainda estiio por pagar, 
esta ou outra opera~.:iio semelhante nos dê re- á falta de dínbeiro, contas liquidadas e por Ii· 
cursos adequados para as despesas cxtraordioarias qui dar na secretaria do ministerío da :~gricul
da guerra. O tacto, já referido, de niio concor- tum, que. não pódcm ser calculadas em quantia 
rcrem novos depositos ao thesouro c da lcn- inferior a :10.000:000,5000. 
tidão dn venda de apolices mostrn exbuberao-. • E', portanto, pélos dados omciaes, cnlcu
temeote estarem exhauridos os capitaes dispo- lado o deficit do exercício de i877- f.878 em 
níveis qt1e. poderiam ser absorvidos pelo the- 80.000:000,SOO'O. · . . 
sonro. . . ·• Hoje, porém, com a venda do eocouraçado . 

• E ainda assim, para gue pudesse· aquella I11dependencia e sobresnlentell, e com· as econo- · 
opernçiio produzir resultado satisfactorlo, ·fora mi~ já realizadas c que se hiia de realizar. nos 
necessarío habilitai-o para· pag-ar a dinheiro v:mo~ ramos do serviço, juntas ao augmento 
talvez não pequena somma dos bilhetes· que tem da receita pela cobrança da divida activa.~pódc-
cm circulação. ·. · · _ se- calcular que não exceda a ClO.OOO:OOO,UOO. • 

• Nestes termos c sendo certo tJUC nem as Note-se que cm 'f.868- sómentc a somma de 
opcrnções de credito já indicadns nem ·os CIJ!· bilhetes do !besouro era de guasi 73.000:000,$; 
prestimos estrangeiros nos podem oppo• tuna- c que a qunntia então supprida mensalmente por 
mente fornecer os meios pecuniariog- de. IJUe meio de recursos extraordinarios elevava-se de 
carecemos, forçoso é cQiltinunr ainda n recor· 8 a 9.000:000,SOOO. · 
rer á emissiio do papel-moeda, de que. se tem O Sn. DA.'ITAS:- Podia-se provocar uma dis· 
feito uso, mórmon te do mez de Outubro Jlro- solução, uma scdíção,j:l havendo uma guerra ex
ximo passado até agorn, pnra supprir a maximn terna. 
parte do deficit supra mencionado. . . • o procedimento dn camnra dos deputados, O Sn. ·DIOGO VELII&:-Mns agora nenhuma 
recus:Jndo-se a decretar os meios do que tão guerra havia. 

• urgentemente se precisn, collocou o governo na O Sn. ConREIA:-Não mo queria desvinr da 
dolorosa necessidade, on de fnzcr suspender os :argumentação relativa no neto do governo; mas 
pagamentos dos empenhos contrnhidos pelo Es- niio posso deixar de tomar em co:.sidernção o 
tndo, e do dissolver immediatnmcnte as torças aparte do nobre senador pela Bnbia, de que nlro" 
de terra c mar que est.iio .operando contrn o hesitámos, em presença de umn guerra cxternn, 
Pnraguay, ou de recorrer n medi~as que não cm provocar uma guerrn interna • 
cahcm na nlçada do poder executivo. Orn, Sr.,presidcnte, este argumento é_ dos que 

• Não é preciso, Senhor, encarecer :ts consc· cnhem ·sobre a cabeça dnquellcs que os invocam, 
quencias fataes do primeiro arbítrio; e o~ minis· porque si foi um neto arriscado a mudan~ de 
tros de Vossa ::IIagestadc Imperial se julgnriam politica que então houve, não sei co.ltoqnahllcar 
merecedores ela exccraçlio do Brnzil, si niio to· o :~cto do ministerio de quo·o nobre senador fez 
m:~ssem sobre si a respons:~billdade do segundo. parte, provocando a crise. 

• E', pois, de nosso rigoroso dever prooõr a o s D · d · 1 Vossa lJagestaclc Imperial IJUO autorize, po"r via· n~ .\.,"TAS a um npar e. 
do decreto junto, a emissão do mais ~0.000: 000,) O Sn. ConnEIA:- A responsnbilidnde dos pe-
de papel-moeda, ficando bem entendido que 0 rigos internos que o nobre senndor disse que 
thcsouro far:i todos os esforços parn conservar- corremos cm !868 rccabe sobro o ministerio de 

• 1 '·' 1 1 d r 'te que S. Ex. tez parte, desde que a crise foi mo-
se o m:us ongc que •ur poss vc os rmt s tivada pela insistcncin desse ministerio em ·dis-daquclle ma:ximo, empregando de prererencin 
quaesqucr outros recursos a que possa soccor- J?Uinrá coroa a prcrogatíva da escolha de senador. 
ror-se. . :si; pois, corremos o risco de que graças a Deus 

• Somos, Senlíor, de Vossa !\Iagestadc Imperial C!scap:lmos. · •· 
subditos muito fieis c reverentes.- Visconde de O Sn. DA.,"TAS :-O ministerio ém ~868 não 
Itaboral1y .-Paulino José Soares de Souza. -4osé fez a declarnçiio que l~nvia de dissol~er, como 
llfartiniuno de .Almcar.- Barão de Muritiba.- devia. 
Barão de Cotegipe.- Joaquim Antão Ferllantles O Sn. Conm::IA:- A declar:~çio er:1 ociosa. 
Letio.- José llfaria cJa Silva Paran/ws • · • Podia deixar de ser feita. 

Que difTerença ontreaqucllasnffiictivas circum- o Sn. DA...,"TAS:- Não· er:1 ociosa, cr:1 essen· 
stnncias c :is de :1878 I cial. · · 

Eis or. motivos invocado~ pelo ex-ministro d:l o Sn. ConnEIA :-Pois nquolle ministerio, or
fazenda, cm JUStifiC:l!,'iiO do famoso decreto de :16 ganizado nas condições em que o foi, niío devia 
de ~\bril (14) : ter }>revisto :1 hypotbese d:1 necessid:~de d:1 dis-

• Dos documentos vê-se: ~:>loção? llns, o que é verdade é. que .a caD)arn 
· . . . . de f.868 recusou os meios pedidos pelo governo 

• Que o prn~e•ro ~emestrc do cxergiCIO ?Pro- cm presença de uma guerrn externa em cir-
sento_u um dt/ic1t de 13. 7~8:21 .. 6,5~72, ql!e fot pre- cum~nncias melindrosas . 
encb1do com jlroducto da em1ssno de bilhetes do 0 S D E ' · - . 
thesouro. . . . n. _!.~"TAS :- ~ governo nno annuncJOll 

c Que o segundo scmestro, pelos cal colos apre- a d1ssoluçno como :!evta. 
sentados. annunt"i:t um tl!ficit qu:~si duplo de j O Sn. ConnmA :-Xenhumll du,·ida podia ha-
2~-9~6:278;53~1. ver cm :1868~ qua11do se organizou o gabinete de 

_. 
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16 de Julho, que a camarn seria dissolvidn. A 
questão era de tempo. Si n camarn désse os 
meios não seria dissolvid:l immcdiatnmcnte, mns 
Runcn ningucm duvidoa. de- que o. seria. 

. que se fizcr:~m am matcri:tl de mnrinh:t e guerra 
pelas previsões de co111licto com il Republica 
Argentina; 

• Os contractos oncrosissimos, feitos muitos 
dollcs elll pnrn perda para o thesouro, e todos 
sem attcnç:oo nos rcctusos ordinarios do orça· 
monto ; o :ts despesas supcriJuas com grntifica· 

O Sn. JoÃo ALFREDO :-E o presidente. do con· 
selho ·nllo fallou em outra cousn sinão nos 
meios. 

ÇÕtlS illcgacs, o com o pessoal supcrabundan~ 
cm todos os ramos do serviço publico. • O SR. ConnErA:- Justamente. 

O SR. DIOGO V &LHO :-E' uma questão de tacto, 
que se rcsolvecompúlsando os annacs. 

O SR. CoRREIA. :-Negou os meios, o foi disso!." 
,vida. 

Em !BiS procedeu-se do modo inteiramente 
diverso. Im.1ginou-sc 9uo a camara recusaria 
os meios; c n dissoluçao, medida que o proprio 
nobre sen:Hior pela Dahia entende IJUO devia ser 
tomada logo cm Janeiro ... 

SI não houve intenção do dcs:ocrotlitar ao~ que 
se pretendo haverem praticado taes :octos nssim 
sovornmenteojulgados, a verdade é que o dl'scre· 
dilo resulta do scmolltantos expressões. 

O Sn. DAnAs dá um apnrte. 
O SR. Conr.F.rA :- .•• só o roi cm Abril, de 

moriCI contrnrio n todos os precedentes, como 
medidn ndmínistrativn, pnra levar-se n !!lTeilo n 
ille~:"all'mil<l<iio do pnpel·mocdn. 

A dissoluçioo não devia ter sido cm Abril, diz 
tamlJc·m o nobre senador pela llahia. 

A censura do neto é a conclusão que tiro tam· 
bem por c.:>n :a dclle. 

O Sn. DAxus:- E' melhor tirar só por sua 
conta. 

O Sn. ConRErA:- DQsdc que entendemos que 
·a"dissoluçiio não foi acert.1d:1 c_m Abril, estanws 
censurnndo. O nobre senador nno :rostn do termo 
-censura; é o que eabe; m:~s diga S. Ex.
rop.1ro, ou como quizer,o corto é que tudo in1porta 
ccn~ura. 

Estão 1lemonstr:1d:ts as s:~Iientcs dilTt>ronras 
entre ns cirwmstancias do fSôS o as de f878. • 

ll:o tambcm prof11nda di!Tclrcnra no tom, no 
estylo da cxposiçiío do motiTos 'par:o a illc~:ol 
cmi~s:io do papcl-mocdn em um o outro nono. 

Cnnlrn o documento de 181i8 nin~ucm 11.'\',mtou 
quei:tas, c ello pôde ser lido no exterior sem in· 
conveni••nte para a c:on!'a do Drnzil; ao passo 
que a cxposiç:io de moth•os do derreto do Abril 
lle 1878 tem sn!Jievndo e ha de sublevar as mais 
just.1s cenmras, as m:~is fund:od:os queixas. 

Prett•nden-sc com llss.'l cxposiçioo de motivos 
tornar impopular um p:~rtido .•. 

O Sn. Arrosso CELSO (milliSll'o da {a::rmla\ :
Ent;io attribu~ o mes:no pens:~mento no Sr. Vis· 
conde llo Rio Dranco. 

o Sn. r..onnRJA: - •• .l:onçar o descredito sobre 
os :tdvcr:<arios: entretanto o IJUe se conseguiu 
com esse documento? 

Foi tornar impopular o nosso governo .•• 
O Sn. AFFII!'iSO CELSO (tnini.~lro dn fa::enda):

Protestn contra a intenção que empresta no ::o· 
vemo; nenhum governo.Juern com odescredito 
do partido :ulvorso. 

O Sn. ConRErA.:-Eu tiro o meu juizo destas 
pal:lvl'õls da eX!IOSição do motivos: · · 

• São cousas deste estado de cousns (a má situn
ç.io fiuanceir11) : · 

• As despf.'s:ts extrnordinarias com eonstruccõ~s 
:tpP:~rato~:&s sem utilidade corresponu.·ntc no' sa
crificio, e o1uibs com perdas sensíveis, como :~s 

Cousa igual não se doo cm 1863. Os nobres 
!coadores não são capa1.cs de encontrar no 
documento redigido pelo ministerio p~l!fidido 
pelo vcnor:mdo Sr. Visconde de -Itnborally, de. 
sa11.dosa mcmeria ••• 

O Sn. AFFo:-~so Cs:Lso (ministro dR, {a:enda) : 
E si cu lhe mostrar cousa peior 't . · 

O Sn. Conmn.~ :-Não tcnllo noticia sinão de 
duas emissõ~s illc~acs de Jmpcl·mued:& feitas por 
decretos do goverM do Drazil, a de :1868 e a de 
1!178; assim como não conheço outras cxposi
çõe5 doi mot1vos justillcatins !lesses dccroiOs 
si não as dos minfsterios de !6 áoJulho de i8õ8c 
ue i; du Janeil·o de f8i8. 

:'\:io póde ser documento de i'ual importan· 
cia ... 

O Sn. AFFo:-rso Cli:LSO (mitJistro tla fa.::tnda):-
.Mais apimentado. · 

·O Sn. ColmEIA :- • • . esse :1 que se refere o 
HOhre ministro d:J fazenda. 

O Sn. APP'O:iso CELSO (ministro dii {a::enda):
Veremos; cu prote:~to contrn a intenç.io que 
V. Ex. nttribue ao governo. O ~overno não pódo 
lucrar com o dcscredito de nenhum dos part•dos, 
ao contrnrio convem que estes sej~nl fortes. 

O Sn. CunnEIA :-Entiio explique as pnlavns, 
IIUC acabei tio lêr, da exposiç:.o de motivo~ do 
decreto de 1878. 

O Sn. Arroxso CELSO (ministro da {a::tnda):
lloi de aprcseatar cousa peior. 

O Sn. DroGo VELno dá um aparte. 
O Sn. Arroxso CELSO (1ninislro da {a::mda):

Um acto do -poder exccuti\'O mais furte do que 
estn. VV. EExs. conhecem bom :1 nossa historia 
p&litica. 

0 Sn. SILVEIRA DA MorrA. :-Este é uma dilT11· 
maç.lio. 

O Sn. Arrosso CELSO (ministro da {a::~zia):-
Não é, V. Ex. n:1o é justo. -

O Sn. JoÃo ALFREDO :-Ao menos no estr:tn· 
geiro foi o no5SO uescredito. 

O Sn. ConnEJA: - Esperemos pelo docu
mento que o nobre ministro promette apresentar. 

O procedimento do goY.erno em l868 pormittiu 
que o ministro d:o fazenda <te !)Dt:io, o Sr. Vis· 
conde dt lt:Jbornhy, pudesse escrever estas 
pnlav:-:os no rellttorio que leu a 8 de Maio 
de 1869 (le"): 

• A :~ffiictiva situai;:ío cm que se achou o 
lhesouro no como~o do corrente exercício, sem 
mdos de acudi!· :is dcspt~:1s correntes da guerra, 
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c muito menos· de :pôr-se a abrigo das recla
mações dos crtldorcs do Estado, im _POZ ao gov.erno 
a imperiosa necessidade de pubhear o decreto 
de .:; de Agosto do anno passado autorizando a 
emissão de 40.000 contos .de papel-moeda. 
. c Tomando esta deliberação, que de cer.to .não 
cabin nas aLtribnições do poder executivo e cuja 
npprovatJ:'iO venho ngorn pedir, fel-o o· governo 
no firme proposito. de niío. usar de lia, si não no 
caso de llle ser impossível obter por outro modo 
menos prejudicial nos interesses pltblic-Js as 
avult11dns sommns exigidas pelos encargos do 
thesouro. · 

• I<' o i com este fi to· que se realizou o em pres
Umo de 30:000:000,S nominaes, a pre(;o de !lO, 
pagos os juros de 6 c amortiza~iio de i por cento 
ao eamwo par. · 

• Fazendo estn opcrnclio, estava e ainda estou 
convencido que foi mais fa>orovel do que a 
emissão de igual nnrucro dns antigns.apolices, 
as q.uaes não poderiam então ter obtido mais de 
7:J (101" Ct.~n lo. : . 

c E' >crdadtl que nos primeiros semestres 
havemos do tlesponder cm pagamento dos juros 
mnior somma do que ·nos cusln1·ia o das outras 
apoliccs; mas como e$sal!i1Tercn~a d!!s..,,pnrccerá 
logo que o cambio se elc\'C n ::!3, é cl:•ro que o 
thPsouro hn de rcs.1rcir d'ahi cm diante o prc· 
juizo que lhe resultar da actual clepreciat;ão da 
moeda circulante. 

c ~tccrrscr. que a optrar.ão, a que me refiro, 
prndu:iu o resultado de ·reter 110 Bra:il não 
pequena .,omma de capitaes eslrtiii!Jtiros, e deu aos 
c1·edorl's do Estndo e aos pot~os com guem cC?n· 
mtrciamos o .~olemne testmunlto tle não prelm· 
dermtJs rctorrer a 110t1as alterafües do padrilo 
.maneta rio. • 

As medidos tomnd:as pelo minis.lcrio de :1~ de 
Julho de-!868 não produziram no es.trnnge,ro, 
c nem no interior, conscquoncias desastrosas. 

Não acottteccu o mesmo com as de :1878. 
O Sn. Joio ALFBBDO :-Prejudicou o nosso· 

credito. . _ . 
OSn. AFFÓNSO CELSo (mi11iítro da {a:nula):

llas o !"redito do Estado não ficou abnl:~do ; os 
fundos d:i divida externa desceram por elfcito 
de allcroativas nalura.es do mercado ele Londres. 

. O Sn. ConnEIA:- O credito de 'Brnzil oiio sor
freu no quo.respeita aos títulos cmiltidos no ex· 
terior, porque os juros e nmortizn(iiio tem sido 
pagos JIOntualmontc a despeito dns medidas in
ternas erradamente tomadas; mas rcseutiu·sc 
dcbaixo de outras relações ; pois qnc, como ~o 
viu pela opin•jo do governo c dos conscliJeiros 
tle Estado, na consulta que li, mio se póde pre
sentemente fazer um empre~1imo estrangeiro em 
condições toleraveis. 

Pelo que toca á noss1f moeda fidur.iaria, o 
estado do c:unhio c outros factos mostram o seu 
depreciruncnto. 

Como, pois, dizer-se que as medidas tomadas 
.em :1878 niio abalaram· o credito do Estado ! 

· O Sn~ .o\rroNso CJU.So. (mmütro da {a:maila): 
-l'fiio, absolut:Jmentc não; as difficwdadcs que 
se encontravam para qualquer o_pera~~o vjnham 
de outrns ca u~s. 

O Sn. Con.n&IA ;-Fique o nobre ministro 
com a sua opinião. 

' ' 



40 

governo 
emendo. 

ANNAES .DO SENADO. 

lhe pede '! Entiio àeclare-o nessa recusando-se a ckcretcir os m.eios de q11e tão w·gcn

• Que niio tínhamos a confi:n1ça da camaro, cu 
o sabio bem, estava certo disso. C que acredita· 
vamos, aquillo de que estavamos convencidos é 
que nesta camara, apeza1· de uma maioria con
traria ás idéas politicas do ministerio actu .. l, 
não haveria quem lhe negasse os mt!ios que se 
recooheee,;sem indis{le)Jsavcis para acudir ús 
urgentíssimas nccessufades do servi~o publico, 
que ella seguiria o patriotico oxemJ.llo.do senado. 
O senado, apezar de estar em m:uor1a contra o 
ultimo ministerio, não lho recusou os meios de 
A'OVerno, e este anuo eu.e meus collegns da secçiío 
de fazenda, CJUC oramos todos membros da oppo
siçiio, já havíamos declarodo ao S1·. ministro da 
f:tzcnua q uo 1 h c ::5o nc~ariamos os meios. • 

temnlte se precisa, coiJocou o governo na dolorosa 
necessidadtJ, ou de suspenller os ·pagnmentos dos 
empenhos contrabidos pelo Estado, e de dil;solver 
immediatamente as forças do terra e mar c)ue 
esr.iio operando contra o Par:~guay, ou de re
correr a medidas c1ue niío ca!Jem na . al~nda do 
poder executivo. • • 

A ma teria sujeita :i delibernrão do senado é 
d~s mais importantes i provoca" exame pelo lado 
financeiro o pelo lauo politico, o presta-se n 
considora!:ões, que não podem ser esquecidas,· 
acerca da triste posi.çiio das leis no Drnzil, da sua 
fraquez.1, d:t sua impotoncia. 

O Sn. ÃFFosso CELSO (mi11istro da {azrnda) :
Sim, scehor; mas "tinha-se deliberado conceder 
ao governo os meios indispensavcis, si declnrasse 
previa111ente que dissolveria a camara. 

O Sn. ComtEJ.\ :-O S1 • Visconde de Itaborahy 
tro.:xe até o 11Xemplo da Inglaterra. 

Não posso agoro, em momento tão adinnta!lo 
da sess:.to, demorar-me nas variadas questüos que 
o :tssump!o ::uscita; terei de limi!ar-mc a al
gumas considernçõe!l, rcscr\•ando-me para dar
lhes desenvolvimento em outra occasião. 

E:u rclnçiio aos argumentos do nobre ex-mi
nistro da fazenda para justificar a medida na 
parto que se r~ferc á reccit:t, porque CJnanlo á 
despesa niio tenho actualmente os meios de 
julgar dos dados fornecidos pelo nobt·e ministro, 
direi IJUC o nllegado devo ter·se It<>r inexacto. O Sn. ÃFFosso CELSO (ministro da (a.::mda) :-

Leia o p1·imeiro discurso. · 
O Sn. ConnEJ,\ :- Entlío recorrendo ... 
O Sn. Dtoco VELHO : -A nugas. 
O Sn. CoRREJA :-••• a eircumstancias que niio 

têm alcance para o nosso ponto. 
O Sn. AFt'O:>so C&LSO (mi11istro "da (a::end11) : -

Aprecie como quizer, mas o facto é esse. 
O S11. CoRREI.\ : -Este· discurso é C:ltegorico; 

o exemplo quG se invocou foi o da Inglaterra, 
exnctamonte com a declnraçiio !lc que a cnmara 
tinha de sct• dissol\•il!:•. Si os nobres senadores 
qH.ercm boje dizer CJUe sen partido fez m:•l ••. 

O Sn. DAXTAS : -Fez muito bem. 
O Sn. ConnErA :-... negando os meios de go

verno, é o c:1so do l!Jlplicar as pnlavros do nobre 
ministro dn fazenda lJOje proferidas : 

• Não hn nenhum dczar em reconhecer quo 
cm certo momento niío se leve o procedimento 
Rlnis conveniente .• 

O SR. AFFOX~o CELSO (ministro da {a::mcla):
:Xiío se nega aquillo que niio foi pedi!lo. 

O Sn. ConiiEJA:-Já li as pal:.tvras do p1·csidente 
do conselho ; disse cllc : 

• Não venho pedir uma me•lida do confi:mrn• 
sei quo niio a podia obter, niio faço injuria' á 
camara. • · 

O Sn. D.\:O."T.\s:-Xão estava inhibitlo de pedir 
os meios depois do voto dç descontlança. 

O Sn. ConREJA:-Os meios foram recusados. 
O SR. D.\!'fl'.\s :-Protesto conh·a isso. 
O Sn. Conn&IA:-Esta!Jeleçamos a llucstiio di

reitamente: !oram pedidos os meios o não foram 
obtidos. 

O gabinete de IG de Julho, referindo-se a este 
facto cm um documento t;io solemne como a ex
positiio dos motivos j ustilicativos do dcct·eto de 
6 de Agosto de 18GB pa1·a a emissiio de p~pel· 
moed:1, disse : 

• O Jli'Ocedimento da c.1m:tra dos deputados, 

._0 Sn. AFFOXSO CELSO (111inistro da (a::c11da) :-
1'\ao, sonhor. 

O Sn. Conmm:-Declnrou-se :1 scc~iio 1le ra
zentla do COHs•~IJ.o de Estado, na rcuÔi:io lle :25 
do llarço de i878, que a recf!ita !lo segundo se
mestre do ex••rcicio de !877 a :1.878 d':lvia ser 
cnlculada em :.11.5:.11:00015000. 

lias vê·se pela synopse da reccit.1 e de5pcsa 
desse exercício que a rectJit:~, cxcluWa a renda 
com apJllicaçiio especial c os deposito,;, elevou
se a 107.528::.1:.196075. 

Ora, não se póde iuppor ctne dessa quantia 
tocasse sómente ao ~.o semestre n sommn rela· 
tivamente pequena do 31.531:000,5000 ... 

O Sn. AFro:;so CELSO (miuistro da (a::enda):
Si cu dei os algarismos exactos da receita! · 

O Sn. ConnF.t.\:-.•.. ficando p:tra o :1.0 semes
tre mai:; de 7iJ.OOO:OOO,SOOO. 

Quanto :i parte politica, a maneira por que o 
governo, antes da entrod:t p:~ra o mintster•o do 
nobre actual ministro d:t fazenda, procedeu na 
gest<io dos negocias financeiros, sobretudo nessa 
t!llt•l.-.ravd umissiio de papul-lllocdn. ll'ouxu u111a 
lt·ist~ cons•!qucnc:ia que j:í assignulei; ll:tra cuja 
graVIdade Jleço a especial attençiío do senado, a 
de tornar 1mpopulat' o nosso governo . 
. o s~ .. ~FFOSSO CELSO (ministro lla fa:e/i.da):

Na optnmo de V. Ex. 
O Sn. CommJA: ....; Ainda politicamente consi

derad:t es~n ~xposi~.:ão de motivo~ tlirei que foi 
pouco respettosa para com o chefe do Estado. 

O Sn .. D1oco VELJJO :--Apoiado; nem reflecti
ram msto. 

O Sn. Conn&u. : - Quando outms considera
ções não actua$sem so!Jrc os ministros, d•lviam 
cllt~s reflectir em que se !lil'igiam ao chefe do 
Estado qunndo apreciaram com tant:t severidade 
actos do poder executivo, dtu·ante longos annos. 

O Sn. At't'ONso C&LsO (ministro da (a::enda):
l'er~õe-me, o responsavcl 6 o governo e não a 
coroa. 

O Sn. ConnEt\ :-X em eu digo q uc a. COI'U:I st•j:~. /-' 
responsa,·el pelos actos de que se tr:1t.1; mas as 

J 



':: ---·. ' 
. · .. ' . 

SESSÃO E~l 2 DE JULHO. 41 

leis da eortezia obstavam a que ,dirigindo-so ao Quanto.aos empregados fiscaes, o nobre mi· 
Imperador, os ministros se exprimissP.m pela nistro devia segu1r a opinião de seus antecessores 
fórma por que o fizeram em relaçao a actos de um tão nota veis, como o Visconde de ltaborally, 
poder de que elle é chefe, embora não lhe c:lil.m isto é, que nos emprel:arlos dassa classe o que se 
a respons:1bilid:ule de~ses netos. . deve exigir é probidade, zelo c aptidão p:~rq o 

Além disso, foi um funesto precedente, porque, cargo. 
si acaso outro ministcrio, discord:~ndo dos aotos · o sn. AFvo:-;so CELSO (miltistl"o da Ja::mda) :
praticados [leio actual, como o nobre ministro da A ronllanra do que rallei não é 11 politica, 0 tau to 

.fazenda discorda do sou anteces:;or acerca da que tcnho".nomendo. muiiQS. conservadores. . 
cmis~ão de papel-moeda; si outro ministerio, 0 Sn. Conn"r.•.· _ 0 ·n· •0-·l>r" m•"n•'stro dcV"I'J." que aprecie severamente os actos 'do mioistcrio .. ~ " ' • 
:~ctual, já augmnntando a despesa publica por limitar-se ao principio da idoneid:1de. 
seu proprio arbítrio, cm sommn tão avultada O Sn. AFFo:-;so CEr.so (miuistro d'.l fa::n.dai: 
cllmo essa decretada para a eonstrucção de es- -Quando Callo em confi:an~a , rilllro-mc a c1ne 
trad:~s de Corro, já impondo aos braziloiros o ser- merece o empregado pnra exerc~r o c:~rgo. 
viço das nrmas, sem apoiar-se cm lei, já dispon· o Sn. CoiÍnErA: -Desde que 0 nobre miHistro 
do da Jlropriedude do Estado, cúmo na-vcnd:1 da 1. . . . • . 
franata Iude....,ulencia, J'á cm rc~etidas violar.ües cxp JCa nssJm a sua propos•ç:oo, nao PI'O!IJl:O. 

" ..... • O 11rocurador· fiscal da thcsouraria do I::o 
de lei, cm algum docum.ento •rígido ao chefe Grantle não tlnb:t a (lrecisa idoneidade: com ist•J 
do Estado descrevesse taes actos com côrcs car- 0 nobre ministro justifica a dcmis$50. 
regalias, invocando o precedente de 1868, digam ,.. s E d 

. os nobres ministro.; :1 que ponto chegaríamos. luas cu espcra\'a que • x .. cm \'ez as Pll· 
· Pelo que toca 110 respeito devido :is lei~, 03 lavras trac· prr.fcriu em rcla!:ÍÍO ao mt>u oliseurso 

8 . . de ante-hontem, o eonsideJ'MSc romo destinndo 
factos do Abril de I 68 siio os m:us contristado· para lhe oiTerecer uma occasiiío de CXJliÍl'ar·se 
rc~lnbam-se amontoado leis, cada 11 ual nu• is se· satisCuctoriumoutc p.-.r:o com um dl'pntndo liberal. 
vera, p:tl'll impedir que o governo emittisse O Sn. A~·Foxso Cv.Lso (mi11istro da ftt:t"'lllttj:-
papel·moeda. . · . E11 hei do explicar-me a este ·respeito, c \". E~. 

O Sn. AFFO:'iSO CELSO (minit~lro da {a:nuta,:- ba de llcnr satisfeito • 
.rã existiam em 1868. O Sn. CoRREIA:- O nobre ministro IJ•ouxe o 

O Sn f.onnEI.\ :- Es.~as leis foram ÍRSUffi· r:icto lambem para provar a lll:Í vontade do Se· 
muJo. cientes c:n tempo de paz J.lnra obstar ao acto. O 

principio dn legalidade, s• al;:uma vez soiTrcu O Sn. AFFO:'iSO CELSO (mi11islro tln fa:cllflll) :
mais r11dc ~olpc no Bntzil, cu o ig-nora; mas 0 acto Di::o r1ue \'V. EExs.- me contrariam cm tudo; 
de !8i8 provou que :1 lei. é frngil. diante dos nbu· estão cm seu direõro ; lnlls i~to prova que não ~c 
sos do pnder, e magoou profundamente :~os c1ne podia contar com a boa 'l"ont:.de do :;en:~do. 
dssejam que as leis tenham rorç:•, cruc o res]leilo • (lia outros apartes.) 
que lhes é devido seja prestado tanto pelos mais o Sn; C•mnErA :-Queira Y. Ex •• Sr. pril3i· 
ob~curos, como _Pelos m:~is po~crosos cidadãos. dento:, tomar nota destas pala\Tas do nobre mi
Hoje o acto m~•s digno e mais meritorio que nistro, p;Jra con!ront:li·:IS com ::s que S. Ex. 
podem pratic.u os rcpl·esentilntes da naçjo é lc- p;oferiu no final do s~n discurso, d1zendo qne 
vunt.ír as leis doab:~timcnto cm que estão. durante dez amios não llon\·c dia em 'Iuc nãv 

No discurso do nobre ministro tia fnzenda co1ubatcsse contra os seus :uh·e•·s:orio~, c •1ue mio 
houve:- umn parte cm que S. Ex. referiu-se p~s· houve pu11to sujeito :i censura de que não se oc
soalmente a mim, dizomdo que ou era tiio contr;•- cupa::se; parece qne S. Ex. tem disto ufania. 
rio :lO go\"crno qno até havill antc·hontem . O Sn. AFFO:'i~O CELSO (ministro da fa:elllla): 
censurado a demissão do procurador fiscal da _ Ufanin mio; cnm 11rí 0 meu dt!\"er. 
thesouraria do RiQ Grande do Sul, cargo de O Sn •. ConnEIA:- Esse juizo do noiJre rui· 
confiança. d · ~ 
- 0 Sn. JoÃo Au·nEDO :-l':lr:l nós tinha c.utra ni~tro. :II'Cspcito os Silu~ propr10~ actos, c a jus· 

tific111·iio do (louco que temos fe•to ~m descm· 
theoria • pcnhÔ clol nosso dever. O :oenatlo tem os mais 

O Sa. ConnF.J.\ :-Senhores, eu não ronwsto>i o JU~tos motivo~ de queixa contra o ministcrio de 
direito do nobro ministro ; o (lllC tratei de m••s· ii de Janeiro, exactmncnte por esse decreto que 
trar foi que o neto de S. Ex. inroa·ria c:n ccnsn· ' :mtorizuu a emis:oão de papel-moeda. 
ra qne 'lhe foi Ceita tambem _po~ uan illustre de- 0 Sn SILVEIR.\ D.\ l[OTTA :-E' a maior chaga 
puta do liberal tlaquella pr~v.mcJa. . d, ·t·' "CIVerno. 

Pensei que· o nobre mm1stro, qur. scmprt• ,.. ~~ ·.,., 0 . . · · d •1-
prof:en•o pnm niio 1·estrin,.i1· a :u:o·ão tlc cc:J:;ura O :;n. ConnEI.\: -:- . s p_rmcap!os a con" •· 

· . ' • • d ~. b : ,. . tnit:o'ro, de que o mm1stcr•o tle~••! ser. o •.nantn-
par :nnent:1r, ~ m Vt.z c 0~fl~0 ar 111 • • • • nmlor, ainda que não fosse um !lliiiJStcrJO ll~•!ral, 

O Sn. AFt>O:'isO CELSO (muustro da {n::l'uda) :- quanto mllis dizendo qno o l'. não permattem 
Não exprobei. • qno neste Imperio se l:mçe na rirculação umn 

o Sn. f.omtF.r.\:- ... por lhe haYcl' fornecitlo / só no:n, por menor que seJa o :;t•u Y:~lor, sem o 
ensejo para tlcfendcr-se, cstin~:~ria. . • 

1 

eoncnrso. sem o voto do senado. 
o Sn. :h:Fo~so C&Lsn _(millislro da {t~:;e,llla) :- O Sn. SIL\"EIR.\ D.\ llo":·'=.-E' moed:t fuls:1. 

v. Ex. estn lu o pre\'eaulo! 1 O Sn . .-\F~·o:-;so CELSO (IR,IIIStro da fa:mda): 
O Sn. Colllll!l.\ :-N;io estou llrC\"cnillo; o no!Jrc ~-Fnl~:t mio tl. . 

miuistr.o lt!V:t Htuit" longe a ~u:t theo~i~ 1!:1 eon- O Sn. ConnEL\:- Entre~nto arr:.nca·fe·_nos . 
fiança, :~li;is ~flplio•nyelliOS agcn!l'S pulttJco,;. · csl':t f:~eulda•lc que o Jeg1sl:~do:· e

6
on.•tJtumte 
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ANNAES DO SENADO. 

julgou nccessal'ia para o bom serviço do Est:~do, 
u niío se nos Jlcrmittc :<iniio a apreciação do 
(;!CIO COUSUIIIIIIIIUO, diz-se ; • ~0.000:000,) alli 
~~~t5o l:JU!;;ulos na cil'<.:Ul3!:iiO por nosso proprio 
Jloder ; como ntoo podíamo> cont:Jt' comvosco, c 
Já •JUC mio sois demissivcis (di~o tlemissivois 
porque a cam:Jl':J •le 18i8 foi demittida) Jlrivo-vos 
1!:1 \'Ossa attri!mir.::o c tomo-a para mim. Em vez 
t)C CSI:Jr di~)IUl: .. ndo COUIVOSCO a emissão de 
mais um mi!lwr. ou menos um milhar do notas 
riu lhesonro, l:mr.o-as á circula~o por .minha 
pn)pri:1 eonL"I na (mport:~ncia de 110.000:000,). • 

O Sn. Arro~~o C1".so (mini1tro tla {a::enda) :-: 
Figura de rhetorica, niio l:mrou de uma vez 
"'o. ooo: ooo,~ooo . • . 

O Sn. Conm:rA:-Lnnçou 40.000:000~ no curto 
prazo de Al1ril a 3 tlcJ:meiro. 

Eis aq11i n que JlOsição o minisleriodc5de Ja· 
nci ro r•·duziu o s·~n:ulo; o es:c ministerio é pre· 
sidido pr•r um i!lu~tre senador rcpresent.,nte da· 
proYincia de .o\lngóas; c eonta em seu seio o hon· 
rodo senndor miuislro da ::-m•rra; niío'Callo no 
illu;o;trndo s~n?dor por :\Ii nas G~racs i porque 
ent:10 era tmmstro. · 

O Sn. AFt'o~so Cr:Lso (minisii'O ela {airnda) :-
As,;umo a rcsponsnbilidade. · 

O S11. C<•RREIA :-Como si fosse cou~a fr:~gil, 
sem nlor, cs~a ~ltl"ihuiç:in que n constituição 
~~onfl•riu ao ~en~dor de t!ar seu voiOJl.1ra a emis· 
sf•o de papel-moeda ; vem oministerio reclamar 
•Jl:c appro\·cmos o seu acto exorbitante. 

O nobre senador por Goyaz não est:í por isso : 
u fclizruent••n dec·reto de 18 de Abi'Íl de 1878 j:í 
não J•ó•le J•ro•lnzi•· fnncslos cffllitos. pois que só 
tinha de vi~orar até o ultimo dia lle Junho. 

0 Sn. SILVEIRA. DA lf017A : -Assim mesmo 
tJIII'r nutoriznç5o para 60.000:000,SO!i0. 

O :\n. Arro~so CE:.so (ministro da {a:::rnda) :
l'•·rdt•e·me·. declarei n:~ camara que n:io queria. 

O Sn. Su.vErnA D.\ lforrA:.,... Quer a approra· 
•;:ir• do •lecreto ? 
. o Sn. :"-rroNso f:F.L~" (ministro d11 {a::mda) :

;,e::: tiU\'Itla qull IJIWI'tl, 

O Sn. SIL\'t:lll.\ D.\ l\I017A :-Imporia nisto. 

O Sn. ConnEIA:- Nós j:í não podemos absolu· 
lamente obstar a que, contra o nosso voto c contra 
o puder que a constituiç:ío nos dá; entrassem para 
a circulação ~0.000:0001~ de Jlapcl-moeua. nesta· 
me pedirá commissão do orçamento, c lambem 
no nolJro ministro da fazendn, si.é·que não con
corda com ·emissão nova de !Japcl-moeda, 
CJUe descubram algum meio que tt!nha mais 
Corça do que os cmprt!gados nas leis de :181i6 e 
1867 para guc o facto. niio m:tis se re.{lroduza · 
com descredit.o do poder le~islativo. (.lfluto brm.) 

A discussão lléo.u :~di:~d:t pehi her:~. 
O Su. PRESIDENTE deu para ordem do dia 3 : 
::.• discussão das propostas do poder executivo, 

do corrente a'!no: 
N. 16~. abrindo no ministerio do Imperiodous 

· creditas supplcmcntares ; r.: 
N. 183, abrindo um credito supplcrnentar ao 

ministerio de estran~eiros para pngamento da 
despesa com cmpre:,':tdos cm i:lisponibilidadc... 

jl.s matcrias j:i dcsignndns, ·a. saber: . 
Continnu,·ão da discussão do art. 2. u da pro

posta do {JÓder executivo, :IJlilrovando o decreto 
que autorizou a emissão de )mpel-mocda. · 

Continuação da discussão do requerimento de 
adiamento spbrc o Jll'Ojccto do senado, letra I-', 
tlo corrente allllll• revogando o dt!crcto n. 72'i.i 
do Hl de Abt·ii ultimo. 

Levantou-se a sessão :is 4. horas da tarde. 

37', 0 8e..uioeiD :J: de ..J'ulbo de 187'0. 

PIIESIDE!'l'CI.\ DO .sn. \'JSC.O:óDE DE~ 1.\GUART. 

SUlUIAntO.-Es'""'""n,.- Propodtno d2 'c:&man. dos Sn. 
depu lado~ sobro o eham•monlo du credor~• do (allidos.
t•a.rceeres da. commJsaAo do marinha e R'IIOrra. com Yoto e• 
••parado, sobro a prolen,Ao de D, lUta Alall'll'eui Plnlo, 0 
d• eommiufto de r•n•GCI o ordonado• sobro a Jíeooça do 
dr~omharg•dor Dr. lbr<o• Anlonio llodrillliOI..-0 aYiso do 
:O de Dezembro de fll78. lll.eurao o roqucrimonlo do Sr. 
Junqueira. Adiumonto do rcquorimcnto~-Oaou no DJ.l.
Crcdílot sup:r,lcmenta.rcs. AJrl'rovo!(lto cm 3.• dlscuuso.
A emiai!io c r•apcl•moollA. Discurso o ttlndnd:l. do Sr 
Junqueira. lli•eunoo• dos Sra. llibolro da Luz, ntinlslro dã 
ruonda o Correio. 

O Sn. DAI>TAS : - Niío apro\'eila m:.is para o 
··xerricio ; o e:;ercicio findou-se. 

O Sn. Sn.TF.InA liA lolo17.\:- Entlío pnra que 
<IS ~0.000:000,)000? 

A's H horas da mnnhlí f<'Z·se a chamada e 
achnram-se presentes :H Srs. ~coadores, a snbcr: 
Visconde de Ja~unry, Dias de Carvalho, Bal":io de 
llfnmang-uapc, Gotloy, Vieí1·a da Silva, Chicharro 
Dnrros Barreto, Junqueira, Lefio Yelloso, Barã~ 
dn Laguna, Diniz, Correin, Antiío, João Alfredo, 
Uchõa Cavalcnnti, Luiz Cnrlo~, nibciro da Lu1, 
Visconde de Abacté, Visconde de Bom ltetiro, 
M:trqnez do Iler\·al, Jag-naribc, Bariio do .Uaroim, 
ll:u·:iu de 1'irap:utw, Dant;•s, Visconde de lluri. 
tilm, llcndcs de Almeida, Visconde de Nicthroev, 
ll:~rão de Cotcgipc, Silveira da Aiotta, Nunes Goil
ç:tlves c Cunb:J c Figueiredo. 

u ::;n. Arro"'so r:~:Lso (winisfr'tJ da {a.:r,da):
.:\L•nt os ::!O.OOO:OOOSOOO, já o decbt'el. 

L'll Sn. SI(NADOn:- Qu~t· a approv;Jç5o dos 
10.000:0006000, 

O Sn. AFFONso CELSO (mi11istro da {a.:nula):-
11 nobr·· ~<'n:Jdnr ou ha de appro\'31' ou ba de con· 
duir por outrn fórma. 

O Sn. r.onnEtA:- Dl'ixe-me dizer. • · 
G· Sn. An·nNso Gt:L~o (minist1·o da [a::mda):

Ou h:t de ••pJiror:~r ou conrlomnnr e m:tnd:ll' pro· 
t~c~s:.r e rt•t"olht.~r :t (ltnissào. 

n Sn. Dwt:o V~o:Lno:- ::'lliio qnet·em mand;u· 
proc~ssnr. 

<.; S1:. Anw;so Ct:L~o tlllitti>tro da fa::mda):
Ah! 

Compareceram depois os Srs. Alfonso Celso, 
Tlli::tcirn Junior, Uio~o V clho, Leiliio d:• Cunha, 
Fausto de Aguiar, Paran:~guoí, Sinimbú e Cruz 
llaehndo. 

Deixaram de com)larecer, Cúm c:~u:<:t pnrtici· 
pad:1, os St·s. Conde de 13:lepcndy, Du•1ue de 
Caxias, Firrnino, Uctavi:tno, Paula l't•ssoa, Sil· 
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SESSÃO El\1 3 DE JULHO. 43 

Tcira Lobo, Almeida e Albuquerque, Fernandes • Art_. 2.• Ficam revogadas as disposições cm 
d:1 Cunha, Saraiva; Visconde do Rio Branco e contrar1o. . . 
Visconde do Rio Grande. . c Paço da camara dos deputmlos cm ! de Julho 

Deixaram de .. :comparécer, sen1'cnusa partici- de ~~79.- Freder!CQ ~· de_ Al11!f!ida, ~.o vicc· . 
pada, os Srs. Barão. de Souza~·Qneiroz, l•aes de pre~Idcntc."'":"J~sé t;~sa110 de Fttrm 1lf}lm.-:- J!. 
:.Uendonr.a c Visconde de Suassuna .. . • Alves rfe A!aUJo, :!. secretarlo.•-A comm1ssao 

• •· ·de IC"ISiaçao ... 
O Sn. PRESIDE.'\"r& abriu 11 sessão. · ·- ., . • . • · . "' . . .•..;;-:: .Autbent1ca da ele1ç:to de cle1torcs especiae,; a 
Leu-se a acL1 da sesSD;O antecedente, e, nau !lUC se_procedeu em .Novembro do anno JJroxinw 

havendo quem sobre. ella fizesse observações, passad!J na p:~ro.cbia do ·Nossa Senhora do Rosario 
deu-se por approvada. · . ·w d:J EstiVa ou P1menta, do colle"iO de Piumhy. 

O Su. i.~ SECIIETARIO deu contÍI do soruintc provi.nci.a _de Minas,. Gemes. - Á' commisslto d~ 
. .. o constltUiçao. cJ..: • 

EXPEDIENTE.,., 
7 

O Sn. 2.o SECRETAtú.o hm os seguinto~ 

Officios: . "· . .,. 
Do ministerlo do Impcrio, de 2 do corre'nte, 

remeuendo OJ! autO!miJJhos s.1nccionados ·das re· 
~luçõcs da q~cmblén gcrnl relativas ás jubila· 
toos.do arcedmgo;Dr~ Manocl Tavares da Silva, 
professor de· tlioologia do~maticn do sPminario 
do Maranhão, c de frei João da Nactividade; pro· 
ressor do seminario da Bahia ; assim como IÍ ma· 
tricula do Lydio Poroira·.de Mesquita no3.• an· 
no da faculdade de mediêina dc.~ta coJ'Ic.-Ao ar
chivo o :lUIOgrapho,. C!)mm!J.nicando·se.á outra 
camarn. · · . 

Do mesmo ministerio, c d~'ignal data, trans
mittindo o officio. do presidente dn província d<:~ 
S. Paulo a!l qual acompanha um quadro con
tendo o resultado da qualificação do voL1ntcs da 
frcguez'a de Nossa Scnhor11 do l,atrocinio das 
Araras, efTectuadn cm !876. 

Do ministcrio da agricultura, eommereio c 
obras pilbliea, de i,:tual data, rP-mcttcndo, em 
resposta ao do senado de30 de :Maio ullimo, cópias 
dos documentos a qtll! se réf'éro llorris N. Kohn, 
relntivos ao serviço de entrega em domicilio de 
volumes de bagngons:e oneommcudas transpor
tados pela ·.~trada do· forro D. Pedro ll. 

A quemJ'cz-a requisição. 
Do i. n secretario da camara dos Srs •. depu

tados, e de igunl data, communicando que con
stou á diL1 eamara ter sido sanccionndo o de
creto da as•t!mblt!a geral que fixa a força de terra 
para o C}.CI'Cicio de 1879-!880.-Intcirado. 

Do mesmo :;ecretario, e de igual data, rcmct
tendo a seguinte 

Proposir.ão. 

c A assembhia geral rcsoh·o: 
c Al't. 1. o O c bamamcn to ·dos credores do 

fallidos parn deliberar sobre a concorda ln terá 
Jogar t·out a comminação de serem havidos-os 
que não comJlnreccram por si ou- seus procurn
dorcs como adherentcs ú mesma concordata; 
para cuja concessão serão contados os votos dos 
ausentes assim notillcndcs (:•rts. 8&2 e 8-~7 do 
codiso commercial); sendo em todo o caso indis
pensavcl o concurso efTectivo da maioria de dons 
terços no valor de todos os crcditos sujeitos nos 
efi'eitos da concordat.1 para que esta seja válida 
(art. 8-~7 do citado codigo). · 
· c Paragrapho unico. Esta disposição é exten· 

siva aos casos dos arts. 870 e 900 do codigo 
commercilll. 

Páreceres. 

: c A comm.issão de marinha c r;ucrf:i examinou 
. 11. P~OJJOsiç~.o vinda· da camnrn dos Srs. deputados 
n: -~ de;J877, considerando D. IUL1 Maggcssi 
Pmto aptaé)lara.Yecebcr o mei(j !:oldo de seu Cal· 
lec!•lo !Jl3r!do o ·capitão ·reformado do exercito 
Lmz P!nto Guedes Smissacrt Cnlda~. 

• Fo1 u,ma concessão feita pela camnra dos Sr&. 
deputados, attcndcndo·aos bons sen·it·o!\ do ma
rido~~ do pai d~ supplical!tc; niío roi prÔpriamentc 
defcrunento :a pretcnçao ruuda•ln cm direito 
expresso, pois nesse caso não hn\•ia necessidade 
de rec•Jrrcr":lsupplicante ao JIO•Icr Jc~islntivo. 

• A lei de .6· de :.'l!)ve_mbro de 18~7 rrobibc a 
:.ccu!nuln~o~do mC!_!lte'·pio c meio soldo, m:1s a 
cons1d•!raç:~o de· que 11 origem des.~as pensões de 
que goza a supplicantc é di\•ersa, isto é vem 
uma por parte do pai da supplicnnte, o ont1;. por 
parto do marido da mcsm:., sensirclmento motli· 
llca :t absoluta disposição dn letra da l••i. 

• Pensa 11 cornmissfio que a WOJIOSiç:io deve 
entrar cm discussão e ser app:·ov:1da, sr o scnndo 
quizer nttcndcr aos motivos cm que se fundou a 
camara dos Srs. dCJlutndos. c t(ue parecem pro
cedentes para o caso vertente. 

• Snla das rommissões em i de Julho do 18'79.-
J. J. O. Jtmqutira.-Darão da La!Juna . • 

Voto cm scparallo. 

• Sou de Jlareccr que o projecto sej11 rejei
tado p9r não haver motivo para abrir-se uma 
cxc.cpqiio na lei. g•~ral que prohibe perceber o 
me10 soldo a v1uva que por qu:~lquer motivo 
receba do tlu~souro outro vencimento. .. como 
succcde a respcato da pretendente, quo já goza 
do proveniente de seu fallccido Jmi, sr.gundo as 
informat;ões prestadns pelo ministorio dn fa· 
zcnda, embora o titulo tenha algum:~ ditfc· 
rença. 

• O projecto autoriza uma duplicnta de pens.'io 
onero~a :tO thcsouro, cujes encargos nesL, p:~rte 
muito crescem :mnu:~lmente, c muito mms se 
nugm!!liWJi:o 1-:l~~ando o preccdentc.-Yiscondt~ 
de Muritiba. • 

• Foi presenteá commissão de pensões e ordal· 
nados a proposição da camara uos Srs. deputados 
de '2.7 do Junho do corrente anuo, sob n. 200, 
nutoriz:mdo o governo a conceder ao descmb:~rga
dor Dr. Marcos Antonio Rodrigues de Souza um 
an:no de licença, com o respecti I' O ordenado, para 
tratar de sua saude onde lhe convier. • 
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Al\TNAES DO SENADO. 

• A' vista do ccrtific.1do medico que juntou o 
pNicion:~rio, c do rJnnl COJ!SI:J achar-se ellc sor
rrcndo de molt>~tia~ que ex1ge!n um lo~go trata· 
mcnto, tornnndo-so nccessnr.:1 uma.'·1~gcm do 
m~r de Jon~o cu1·so, entende a commi~S:•o.cluc a 
liccnca pcd1dn está snfficltmtemente Jns!Jitcn!la, 
c flor" isso é do Jl:lrccer que a resolnl,'ao :~llud1da 
entre cm tliscnssão c seja npprov:ulo. _ 

• Snl:t dns com missões cm 2 de Jnlho d~· !8,9. 
-tllltonio Jf. Nlmrs GOIIfalves .- .~1. l.etluo da 
Cuulta.-L. A. Yieim tki Silva. • 

Fic:tram sobre a mc:m para se•· tom:~dos cm 
c:onsideracão com as pr'?posiçüe~ a que se rc· 
ferem, intio entn•tanto a unprwur. 

I) A \'ISO DE 20 DE DF.ZE:IllliiO DE 18i8 • . 

O Sa·. ..J'unc(ucia•n :-Sr. J~csidcntc, 
felizmente o sp;tcmn do segredo. nuo ~c tem 
estendido· até :tS JIUbfic~~~CS '?fllCiaes d!' CXPC: 
diente dos diJTercutcs IIIJIIIStCI'IOS ; POI' ISSO 3hl 
encontramos sempre uma colheita abundante, 
rJIIC dcmonstm o proposito tio~ noss~s govor· 
nnntes c o modo por q uc as rclnçücs estuo estube· 
lct•idns entre elles. 

Vl'jo um aviso do nobre mi!tistro da fazcnt!a 
flh·igido ao ~cu collt>ga da agr1cu1tura c flrC~I· 
dente do conselho, qtw n1io me p:trccc Jmuto 
orthodo:to no sentido das rcl:tções d~ collt:ga a 
•·ollcgll c d.1 solid:tricdadc minisll'l'i:ll. 

o :~viso é o seguintt?: 
Em datn de 20 de Junho de 18i9: 
• - Comnmnit:ou-se : 
• Ao ministcrio dn :tgricullurll, cm re•posta no 

~eu m·iso de ~O de Dezembro uhuno •. c pari! rc
s::l\•a tl:t f:tzcntl:t nncion:tl, IJUé a threctorm da 
csll':td:t 1le ferro D. Pedro H não procedeu regu
larmon te pagando n importancw d:t dcsapro· 
prial,':io dos terrenos situado~ á rua do Senador 
i~uzcbio, entre :t tr:n·cssn da Sa.udadc f! n ru:t !lo 
Ferreira, pc1:tenccnt~s no mnJOr Jo~t: Jo:tqunl! 
Fct'rl'ira de L1rna c S1lvn c nos herdeiros de Jose 
Joatluim Fcrrdrn Jnnior, sem fazei' preceder 
csw png:tmcnlo das form!!lidades do coSt!J.mC, 
1111e tcri:t:n por fim g:trnnt•r a fnzcnda nncwnnl 
l!<llltr:t terccaros que pon·enturn prctcndess.em 
ler dil·f.'it•J :tos ditos terrenos, ou possam vu· a 
f:tzcl-o. 

• OutJ'Osim n~o so fez o deposito da dcsapro
Jll'inr:ão, nem consta que os ~cs:~propri~dos hou
\'t!~scru prO\'ado :tCh:U'·SC O}lll!li~J\'CI ISCIILO .de 
IJUnc~'IUcr o nus c cnc:u·gos J ud1c1:u's c cxtrnJ.U· 
dicines, juntnndo pnr:t esse lim os ncccssarws 
documentos :to rcspccti\'O processo. • 

IYatJni ~c ,.é iJUC o ministerio d:1 fazcn~, tendo 
recebido unm communiea~·5o dü da :Jf!'I'ICUl~u•·n, 
na tJUnl ~c lhe dizi;1 1111e n directoria da estr:ula 
de ferro D. Pedro II dcsnprop1·inr:1 uns t~r
rcnos de q u~! precisava c ell'cctun~.:a o ECSp~ct.avo 
png;•m<lnto, JUlgu que ess:1 opcr:u::ao nuo fo1 re:t· 
Jizadn com os requisitos ncccss:trios pal':t rcsah•ar 
" fazendn pulJiica de qualquer recl:1ma~ão fu· 
tura. 

Ora, sendo c••rto qt1c :t rlircrlori:~ da e~traqa 
de ferro é subordinatl<~ :to mini,;terio da ngr•· 
culluJ·a, devia ter proct•tlido com o crite1·io lll'o· 
prio de uma rt•parli~.iio daqul'!ht ortlt•m, c sendo 
wmbem cerlo que o acto dt' 'I ul' se retraia 

\. 

fõra approvado pelo ministerio compl!tcnte, o da 
ll"'riculturn, o que só depois desta approva~iio é 
qÜe o mesmo nunislcrio enviou ao dn fazend:t os 
Jlnllcis pnra conhecimento do · thcsouro! visto 
como·nquclles terrenos tornam-se proprws na
cionaes, não :esta duvida de que o mimsterio da 
rnzendn pelo nvi~o que acabo de lêr julgou menos 
regular, nãosú o acro da directoria dn estrndn de 
ferro D. Pedro II, como o acto do ministcrio da 
agricultura. , 

E a prova disro nós a temos na resposta (JUC o 
ministl'rio dn agricultura incontincnlc, dcpl)is 
da publiea~iio ~o aviso do da fazendn, dir1giu 
a este nos se~uttes termos: 

• llinistcr1o dos ne::rocios da ngricultnr.:~, 
commcrcio c obrns public:!S cm 28 de Junho 
de 18i9. 

• Jllm. c J~xm. Sr.- Em rt'spostDno aviso do 
V. Ex. de 20 do corrente mez, cabe-me trans
miuir 11 V. Ex. a ioform:tção que ncabn de 
prcst:tr me o director da cstrad:1 de ferro 
JJ. Pedro II, pela CJualllr:a dcmonstrlldO c1uc não 
houve irregul:~ridade no p:n•amcnto. da desapro· 
JJrinrão dos terrenos situados lÍ rua do Senador 
Euzéhio, entre n tra\"C3sa da Snudadc c a rua do 
I~errcirn, a (jUc se rl!fcro o citado avisa. 

• D.lus :mardc a V. Ex.-A' S. Ex. o Sr. conse
lheii'O Alfonso Celso de Assis Figueiredo, mi
nistro e secretario de Est3do dos ncgúcios da 
fazenda.- João Li11S Vieira Cansansrlo de Si
llim(Jú. • 

Note o sen:~do a se9uidlio britannica deste aviso. 
Nüo se digna discutir com o seu collcga, respon
de sillllllcsmentc: • A desaproflriaçiio fcz·se re
gularmente • c transmitte a inform:~çiio do seu 
subordinndo, do empregado ou director da es
trada do ferro O. Pedro Ir, o rJual cm officio 
que vem cm seguida ao aviso procura demons
trar, c 3 meu vêr com toda a proccdenci:~, que 
nestn opera~iio da· compra dos terrenos houve 
toda ·3 J'Cgul:~ridadc c tlXigir:tm-sc todos os rc
IJUisitos exigíveis cm casos tnes. 

Diz assim: 
• Estrad:t de ferro D. Pedro II.-nio de Ja

neiro, 28 de Junho de 18i9. 
• Illm. c Exm.Sr.-Em cumprimento da ordem 

do V. Ex., transmittidn, cm ofilcio n. ai de 2G 
d!l correu te, dn directoria d:ts obras publicas 
dessa secretaria de Est.1do, rcmcltendo·mc, pnra 
informa•·, cópia do aviso do ministcrio da fazenda 
de :!O do corrente mez, rclntivo á des:tpropria~ão 
dos terrenos situados á rua do Senador Euzcbio, 
entre n tl'llVCSS:I da Saud,tdc c n ru:~ do Ferreira, 
cabo-me dizer r~ue tl>ta directoria niio fez o 
pa::ram,·nto da importanci:l da rderidn dcsapro
jlriação siniio depois do tomndas todas ns prc
cal,lçõcs precis.1s Jlara gnranti r 3 fazenda nncional 
contra terceiros, que pot·vcntilra pretendessem 
ter direitos aos tlitos terrenos, ou poss·•m yir a 
tel·os, como se evidencia dos documentos eon· 
stan tt•s dos autos, cujas cúpi:~s vão ser tiradas e 
rcmcttidas opportuuamentc ao thesouro na
cional. 

• Entre os documentos citados encontrnm-sc os 
seguinte~ : 

1. o Certidão da decim:~ do thcsouro n:tcion!ll ; 
!:! • ~ l'l'OCUI'ai'Ües ; 
:J. o Títulos ríc prop1·ied:tde; 
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/1.• Certidão nogativn; . . pastns é igual ~os outros, uão podia tratar ao 
5. • Despacho do juiz jul?andó por scutenç:~ de nobre ministro da fazenda de~ta m:mclra quando 

26 do mez de·AI>ril prox1mo (l:lssado o p:írccer S. Ex. declarava que a• compra não parcela re· 
dos ar!Jitros. · . · gul:u· no.~ interesses ela fazenda pul>lil'a, não es-

c Todos esses documentos ostoio em perfcitn or- lavam estes devidamente resalvados. O ministro 
d1:m, e tanto assim que, para Slllvaguardar de ru- da agricultura com uma sequirliio brilannica, ro
turas_; questões e gnrantir a fazenda nacionnl pitet, verd:~clciramcnte extraordinarla, diz apenas: 
contra reclamações ou direitos hilvidos e por ha- c Não procede, Coi muito regular. • · 
ver de terceiro:;, exigiu-se que a parte pcrten- O Sn. TEIXEIRA J~wn:-E' que o nobre mi
conte ao herdeiro menor do finado José Joaquim nistro da fazenda quer ser o zelador dos negocios 
Ferreira Junior, rccebicla pela invont:1riante, D. da fazenda.· 
no~n Maria de Oliveira Ferreira, n5o lhe fosse o Sn. AFFO:I'SO CELSO (miniltro da {a::mda) :
entregue sem esta~ estn autorizada pelo tutor do Ora ! niio se ineommode comigo, niio hn motivo 
menor, ![Uc concoruou com a resposta do tutor. para este zelo 

• Quanto no deposito da import:mcin dos torre· ' · • . _ . 
nos, devo dizer que niio roi feilo: O Sn. TEIXEIIIA JuNIOR :-:Nno estou ~e m-

i.• Porque, segundo o disposto no art. 9.• d:1 commodando, pelo contrar1o, !JUCro nmma_r ~ 
lei de 18S:i, CJ.Ue diz o seguinte: • Feiro a nva- V •. Ex: a CO!ltmu~r com este. zelo, porque so 
linrão c rcceluda pelo proprict.1rio a sun impor- . ass11n c tjuc 1sto pude tomar gCIIo. 
t.·uicia, ou dcposilada, si recusar, ou niio puder O Sn. A~·.Foxso CELso (ministro da {a:enda):
recebei-a, maneJará o juiz passar m:mdado de Agrndcro a V. Ex., mas niio se incommode co
posse na f«írr~a do m·t.? .•., !IDO havia r~zão para migo, nem com ali minhas relações com o Sr
se fazf!r o dilo dcpo~llo, vrsto que a parte nao prcsidcn!c do conselho. 
se recusava a receber n importnncia da indemni- J . . 0 d v -E. -
zn~iio,. ncm ilstava impossibilitada de recebei-a O Sn. TE!~EIRA .u:sion .- uan ° · x. nao 
á vist:~ dos documentos exhibidos cm juizo, como proceder aSlum, hei de nccusal-o. 

' j:í declarei. o. Sn. Ju.sQUErnA :- P~do ser. que est:~ es-
:!. o Por11 uc nos processos de· des11propriarão pec1e de troe., de notns drplomatrcas de p:~rte á 

dos prcd!os da ~~a da. Providcnci_a para o ramnl p:lrto seja a ~c~ctição do que s.c deu c~rn ~ av-iso 
da cstaçao mnrrtrma Já os propr1etarros não se de 26 dc lln1o i!esto anno, .avrso relnt1vo ns des
tinham sujeit:~do a IJUe 11s respectivas impor- pcs~s c11m 11 sêcc:~ do Ceara, c do qual resultou. 
tancins ficassem em deposito, c o juiz teve de como "todos sabemos, a rclirad:~ do nobre ex
mandar entregai-as independentemente dessa ministro ilo lm.Perio. Pelo menos, o que isto re
rormalidado. . · vela é que cxr:;te alguma dcsharmot·ia entre o 

3.• Porl}ue do mesmo modo se procedeu em no!Jremrnistro da Cnzendn c o da agricultura. 
eutros ~asos d!J. dc;nproprinciio de predios parn o Sn. Avro:sso CKLSO (nJillislro da {a::e.lda) :-
n estncao mnrrhmn, ;;em qu~ cm tCmJ!o algum Não ha nenhuma, esteja tranquillo. . 
tivesse o thc:~ouro fc1to scntrr a ncccssrdadc do . 

1 dCIJOsito prévio cm todo o caso. O Sn. JuxouEIR.I. =-:.De_us que•r:~. Dc\·cmos 
·· !1 .• Por11 ue o. p~g:~mcnto. dps i.J!dcmuizn~ões 3 fazer vo~os par:~ que nao se trnduzn cm nlgum11 
que sc·rcfcrc o ~v1~0 do mrnrstcrao dn fazenda, nova rctJnrdn. . . . 
que informo, Cc':=se em juizo c depois de prcen- _0 Sn._ AF.F~NSO Cr.LSo (tn•?'"tro da {a:enda) :-
chidas as formalulades lcgacs. • !fao i nao se mcommode (ruo). 

Destas pecas officines deduzem-se dons outros o Sn. Ju:souErnA:-Jias, Sr. presidente, o tom 
· corollarios: o primeiro é qU(! o ministro da 11ue tem assumido o nobre presidente do conse
f:•zcnda rcpclliu o neto do seu collcga, acto lho llindn se revela cm um aviso, que aqui 
q-ue devia ter sido muilo meditado, por!JUB o tenho, dirigido :i cnmarn municip:~l dn côrte a 
ministro dn agricultura tr·ansmilliu no da fazenda respeito da qucst5o 9.ue se levantou sobre n demo
nquclles papeis, tendo implicil:~mcnte :IJlprovndo li~iio de um pnssad1ço, que existia nas proximi· 
o procedimento do dircc:tor dn estrada de Cerro d!Ídes dn estncão centr:~l da estr:~da de ferro. 
D. Pedro II ; cm :;e;.:-undo Jogar· vê-so que o mi- A c:un:•rn reclamou, porque aqucllo p:~ss:~diço 
nistro como que levantou umn duvrda, ·uma lhe pertenci:~, isto é, era logradouro publico, 11 
snspcitn contr:~ css:1 compra, dando Jogar n sup- no entretanto fez-se a dcmolic;ão. 
pcir-se que podi:un surgir reclamações de ter- Houve reclamação, e n rcsposl:l foi a seguinte: 
ccir'-s, o «JUU ó certamente contra os interesses c l\[anda Sua Jlagcstndo o Imperador de'clnrar :í 
da fazenda publica. Illma. !.'amam municipal da côrte que, sendo 

Estava feira a comprn, não nppnrccia um l!.'l'· indiSJ?Cnsavel alargar o terreno por onde correm 
ceirv reclaJn:Jndo, para que Jevantm· semcllwntc os trilhos da estação ccntr:~l d:1 cstr:~da de ferro 
suspcitn, pa1·a que collocar a fazenda publie::~ D. Pedro II, afim do serem collocadns mais duas 
nessa diffieuld:~dc '! · linhns, para facilitar-sc o movimento dos trens, 

Demais, Sr. prcsitlcntc, chc;;dndo as eousas n não é possivel atlcnder··se ás consider:~c;ões que 
este ponto, p.1rccc que o negocio dever i:~ ler sido a mesma Illma. camnrn fez, no sentido de ser 
trntmlo em confero.mcia clcministros (apoiados), c conservado o p~ssndiço que :~travessa nquella 
n5o peTa troc:t dc avisos, como de potencia :i pe- estr:;da, cm frente :i run do General Cnldwcll : 
tencm indeJleudentes, c:~cJa qual CJUorendo manter c tnnto mais que, havendo transito f:JCil e :1 nh·eJ 
o seu tlircito. not:mtlo-se no ullimo llYiso tlo mi- em tlistanci11 de cerca de duzentos metros, tor
uistcrio da agricultura um tom de superiorid:1de, nn-sc quasi inutil o mesmo passadiço.-JoãíJ 
para com o seu collcga da fazenda, que não Lins Vieira Ca11sm1scio de Shlimbú. • · 
reconheço, [lOJ'IJUe o presidente tlo conselho é o Impor·tn isto tlizc!r, Sr. presidente, :, cam:~r:~ 
primus i11terpares, mas como ministro de umn úas municipal tem pvr si o cJireito,o reclamou: a res-
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posta não foi discutir este direito, mas dizer·sc: 
A estrada de ferro precisava daquelle lognr pnru 
al~rgar os trilhos, mando11demolir n·p'ont~ .J está 
!ello. •. · . . -

Por isso ú que hn poucos dias, trutando de·o11tro 
:~ss11mpto, cu di.;sc qne pnrecia-me que . cstu
vamos debaixo de um regímen qunsLnbsolnto. 

O Sn. SILVEIR.\ DA lleTTA:~ntifJ .• , · "-~ 
o sn. Jl'~QuEmA :-E alguns iiobrÓssenadores 

mtJ conte~taram dizendo :-Qnasi; niio ;~'estamos 
de· facto C•lm um governo absolut() •.. , 

O Sr • .Jun~clra :-Esta discussão, Sr. 
presidente, tem s1do~digna da illustraçãodo se
nado, c realmente o nssumpto merecia. uma in
vestigação como n que·,tcm sido feita. 

N:io pretcn,lo alongar-me neste debate, nem 
está do minha parte â .. immodestia .. de querer 
trazcr.idéa nóva,.; entendo, porém, que é pre
ciso que .endn urn, sempre ;que puiler, d6 as 
razões do seu voto, p9rque nessas,.r:~zões estão 
envolvidos os motivos, do criticn aos' actos do go
verno~qnc, na realidndê;nestcs ullimos·tompos, 
tem: se afastado d:ls ri'ormas~quo felizmente se
guimos sempre desde que'começámos :nossa vida 
politica •• · , · ~ n· ·, ::;''! . 
O~senàao ouviu o que 'disSe o noliio~~ministro 

dá 'fazenda ·honrem prirá justincar a emissão dos 
60.00p:0008 .:.de. eapel~moêéla, emissil.o que Coi 

Com e!Teito, Sr. presidente, assim pareco,_por
qlle mandar-se demolir um _passadiço,; p.ma 
pequena ponte que era logradouro • municipal, 
q11e estay:1 sob a llscali:;açiio da eamara • muni
cipnl, e quando esta reclama, dizer-se stmples
mt'nte :-A estrada de ferro P.recisava demolir essa 
ponte para alargar seus trllhos, é realmente um 
i:lesembar:•!:O extraordinario. . . ... 

Von rn:n',ldar á mesa o meu requerunento pe
dindo cópia do aviso de ~O de Dezembro, aviso 
que o ministerio da agricultura envio11no dn.:fa
zcnda e dos papeis relativos á compra do terreno 
a qUl' ha JIOIICO aJludi, pOI'qllC iJcpois·t]C!ItaS in· 
formações do ministerio da agricultura, podere
mos avali:ar si :1 resposta do ministcrio da fa· 
zcnda foi ou não um ponco cxorbitnntc. 113· 
rece-me que foi, e por isso o riobre ministro da 
n~ricullura por su:~ vez deu-lhe •uma lição do 
superioridade, declarando que nem discuti:t com 

antor1zada pelo:;q_oere(9:''(]e i7 do Abr1l do IJDno 
pro:dmo,,p:as5ndo; ~e; da: llU:tl ó· governo Janço.11 
miio;· .lia jimportanc1a 1 •de .. ·40.000:0008; ouvia 
o quó. disse· o nobre, senlidor pela Babia cm 

. o seu collega d:a fazend:1, mandava-lhe apenas as 
inform:ações do director d:a estradn do ferro, e 
dizia que a compra estava bem feita ••• 

O Sn. TEIXEIRA Ju:s1on: -Manda qnem pódc. 
O Sn. JuNQUF.JRA:-0 meu requerimento ú o 

CJUC vou manda& :I mesa. · · 
Foi lido, apoiado c posto em discussão, a qual 

ficou adiada por ter pedido n palavru o Sr. Alfonso 
Celso, o seguinte 

IlequerimmiiJ. 

• RciJUCiro que so pet>n ao governo, por intcr
medio i:lo ministerio dia ·agricultura, cópia do 
a\"i!:o de 20 de Dezembro do anno proximo p:as
sado, dirigido por esse ministorio ao da fazenda 
act!rc:~ do r•agamento feito pcln cstrad:1 de ferro 
D. Pedro II, pela desapropriação do uns terrenos. 
-Junqueira. • 

ORDE!l DO DIA. 

CREDITOS SUI'PL&liE!'iT ADES. 

Entr:~r:am cm·a.• discuss:io e forum :adoptadas 
com ns emendas approvndas cm ::!.• parn serre· 
metti1lns :i outra camara, indo antes á com· 
missão de redacção, as propostn!i·do poder exe-
cuth·o do corrcnte.anno: · 

S. IIi'•• abrindo ao ministcrio do Impcrio dons 
crcdilos supplomenl.:lrcs ; - · 
~. 183, a!Jrindo nm credito · supplcmcn_tur no 

ministerio de estrangeiros p:ara pa::amento d:1 
despesa com emprcgadosem disponibilidade. 

A E:.IISSÀO DE PAPRL·:IIOEDA. 

Proseguiu a discussão tlo art. 2:• da proposta do 
poder executivo n. 81 do corrente anno, appro
va:-Jdo o decreto que autorizou a cn.issão de 
papel-moeda. 

.dcresa propria o da :Muação conservadora,e tum
bem· óuviu O· minucioso· íliscnrso do nobre se
nador pelo Paraná, que ·niio só tratou perfeita
mente. da questão, como examinou todos os 
pnreceres,.quer·õs da·secçiio rcspOcliva do. con
sAiho ~dn Esr:u1o, quer o~ dos votos dos d1gnos 
conselheiros,. em. s&.!siio plena. dessa corpóruçiío. 

.. Quando, sr. presidente, agitava-se esta questão 
em .Mar~9 do anno pronmo .pas.'llldo, as npiniões 
já se ~di.vidinm acorc:l do estado do thcsouro • 
Pensav:irn homens prudentes e fltovectos na 
ndininistraç;io e manojo dos negocio:~ que rião 
haviá ·necessidade dàíJuellc rocurso.~·:uraordi
nnrio o cxtra·legnl,porqunnto o estndo(]ns nossas 
llnanr:~s não tinha ainda chegado :íqudlo ponto 
em q·ue era preciso applicar esse remedio ex-
tremo. · 

uivcrgiam as OJiiniõcs:··lUas hoje, que o ultimo 
exercício encerrou-se. porquanto trotava-se dcssn 
mntcria e:n lins d·• llarço de !878, e o cx'ercicio 
cncerrou-so,em Junho dess~ :mno. cncerrnndo-se 
tambcm depois o semeslré·'nddicional; hoje, gue 
temos os documentos relativos á rece1ta o á des
pesa dal{Uelle exercício, verillcou-se que assistia 
plena razão aos que puj:\"naram no sent1do de-sns
tent.,r que o thcsouro não C$laVa nos apuros que 
se figuruva; não tendo, portanto, j ustillcação a 
medida a que so recorreu. 

Os documentos do governo, os documentoliõ 
omcL1es ahi estão. O exercício encerrou-se o 
ainda liquidou-se o semestre addicionnl ; c o que 
vemos ' Quo n receita ordin3ria c extraordinaria 
c os deposito> lirJUidos, que são os ·recur~os de 
que o governo tem nutorizaçiio para Jantar miio, 
subiram ;í qu:mtia de HO.oOO:OOOJ). Vü-sc que 

. nesse exercido o go,·erno tinha emittido mais 
de 19.000:000,) do IJilhotes do thesouro, paru o 
q uc est.wa autorizado; vü-so mnis que esse exer
ci cio teve o accrcscimo da venda da frvgatn In
dtpemuncia, e, portanto, que esses rccnr~os reu
nidos su!Jiram a Cllrca d11 136.000:000,): era :1 
receita realizada nesse exercício, receita conhe
cid:. o que consta da synapse que aqui ~stá, do 
exercício do 1877-1878. A despesa e!Tcctuada 
finalmt•nto $Ubiu a f~!l.OOO:OOO,), c conseguin
temente a dilfcrença entre a receita o a despesa 
foi de l:l.OOO:OOO,SOOO. 
~ão cGmJ>Ortei nestes rt>cursos do e:~:crctcto 

de !877-!878 a emissão de 30.000:0001~ em 
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papel-moeda, que então teve Jogar, e assim pro· em épocas anteriores tivemos mais de i'O.OOO:OOO,S; 
cedi propositalmente, porque mrn fim é fazer ver si ~c procl~ma:va. Ludo isto, os nobres conse
ao senado fJllC, mesmo exclnida a emissão de lhCJros s~nuram-sccomo que conÇ"idos, c enlão, 
30.000:0001~, a difTcrença ··entre n receita que o abrindo~~:ID.iio da questão: de legal1dacle, viram-se 
thesotuo tcv'l, provcnieO:Ie da renda órdinaria c oprigndos~a:cingir-se: ~·:financeira, e ~isscram : 
extraordinarin, da lega~ . .'emfssão de bilhetes, para st. tud.~ ·está IOIJlé!.dO, sf · tolla.s :u a vem das .estão 
que havia autorização;:e~a'provt•niente da >onda fechadas,, o que .... fazer desde que não é possível 
do. lndepi!7Ule1tcia, quc·.···reallzou-sc no !.0 se- COJlli.Cntír'·· cm que ci Estndo cai:~ cm bnncn-rota 'r 
n:.cstre de'l877-,j878; moo IIm, digo, é mos- :~o:·VOto~ul,.-en~re outros, o illustrad.o Sr. 
trar qur, mesmo 'ailsim;'-o deficit seria.:- de' cercn Vlsconde .. ~da·Boriimettro, que declarou positiva
de :la.'oqo:O.QOH_. .c'qnc ·i,!lteílii':::'j·uzuo tinham me!ilil;q~e~~'t~raxa dn q~estiio·dc lrgalidade 
aquellcs que d1zuam qn,e.P,~cstlldo do thesp~ . o s1m UDicamentedla. {inance1ra, porque e :tavn 
não era qual se pintavar._-q1Í:ç!muo· est.wn crn=.apa- responden'dó':l!O$\'·quesitos que o governo tinha 
ros taes que dcterminnss'eJJJ.'·um:a cmi~srro IDegal·. formulado~St:EL. porém, não aconselhou guc se 
de papel':· ,moeda. r.·.;.~;r. -.·: . '-~~ ,fizesse-umn cmíiSão pelo modo por que foi rei tu._ 

E' JIOÍ" 'fstQt,qae actllÍifm~enlc,. que. noª:ac1!8l!IOS. :· · Outras con,s.çl~~~ros de Estado se prOl! uncinram 
collocndos em·ppsição;;dl~rsn ,~dâqu~,.~q~c da ::mesma ~D1Je1ra, e,· nesta occasliio, desta 
tratnram desta .qaes~.~m'if~rço,;..-ª~..,._11n~Q;Ilns~. . trfil~_,.riós,'fqul' ·es.lamo,; aq!li reunidos, c IJU~ 
sado, reconbeccmos~lieQi;;Quanla:5,azao'lb'nv•a .da concordnmos sem d1scrcp:mc•n em que o neto fo1 
parte dos lfUC imp_ugliai:ãDi g!ie:a.~.:~~ceiti!<Íd~, !.•_ . auent&torio das. Jeis,dcv~mosdizeriJUe muito bc!D 
semestre daquenc · ~~rc,{Cj9.:: naO'<.P.nssnrl~~de_: :;~>roccdernm os consclhe1ro~;~e Est:tdo .9ue então 
at.oOO:OOO,SOoO. · -~~ · ~· .·;;~""f·•·;.-~t:f!f.• se opr.uzoram Co.rmalmente á med1da, ílcclnran-

Era realmente .um~êcrescimento;gue '-nã:tis4 do-a lllegai,"Vlola·do,ra· dasJeis, si fosse feita por 
podia cxplicar,e qulrtínlm$:}ior Jim'levantar;.uma · ac~do goyerno. De~&e voto foram os illustrados 
especie du castello fJnra-ter' oprazerJde comba__tol-o, Srs.'Visconde:-,{lo;J'aguary, de ~luritiba, o o Sr. 
mas :combatei-o com,..o· papel~moeda; .,por isso .. Conde d'Eu,.~ue.'cleu prova, que ilevc ser mui tu 
que 1odos aquelles conselbciros-. de Estado, quõ ap.reciada pel.o::paiz, do respeito que Sua Alteza 
foram consult:•dos .sobre-·o nsswnpto, ·'JJcal'lljn' \'O(a ás""n0$Sas leis (apoiados). Desde 1ue se de
como qué'em uma éspeclo de coar.çilo;poréjué Se· cl:frou (cónstn.da acta) que hnvia uma ei prohi
Jhes d11.ia que nilo havia iec6"rsos.-quc,a rendi bindo scmelhlÍlíté!AJedida, Sua Alteza apressou-se 
diminaia, e tlUe.llllquel.!~eme~trc niiosc.pilJfe.ria$. em .. dizer que, qUD·esqu. cr que tossem 11s conside
Drrecadar mnis·do•qü'e.:,3;mencionndn~)L1 de. rD.çiies, não podia dar.: seu \'oto 11nrn vlolnr-se a 
3!.000:0006000 •. · "·~::'" \, . ~/~ ...... ;~ le1 (apoiadM) • .. 
. Os pareceres hdos nesta~~~ dom~nstrnm .~; ·Sr. presidente, ha um outro ponto tnmbem no

por clles !"êfse!~por excmp.f!»; .. quo o 1n~trad2.1Sr. tavel nestu fJ:Ireccr, c que devia ter sorvido de 
Visconde do R10 .Brnn_çl:)~a. c~n..tP.renc1:a pro~»_rla- gr:mde luz para o governo, si este tivtlsse que
!Dente da secção,·· relucton:·:~ulto contra ·:esta rido, accrlar: li que todos os nobres conselheiros 
1déa. • • · ·~ · ·- - - de I!OStado to mm accordes cm que o governo não 

O Sn. Su~TEIRA I>A.MOTTA.:-CÓnte;tou a syno- s~ achavn obrigndo a um resgate imme.di:ato d_!)S 
pse. . , ~; bllh~lcs do thesouro que ~stavam cm c1rculaçao 

o Sn. J~QtrEJu:;.-;:.~-3mcstrou.quc tal não era (apoiados);~.: por CO!Jsegumte, este voto de um:1 
nossiv~l ; que, ~o'cóntrario, com 0 augmcnto cor~oraç?o tao respe1tavel, ouvldn sobre o Cacto, 
que se. tinha i"êito ,pelos impostos, necessnria- d~_vm ammar o govel'no a não. procurar lançar 
mente-a.:J'tmda dilqueUe'lsemestro hnia de ·suhir mao de um ;ccurso e.xtremo e.lllegal para fazer 
a uma qu:mti11 muito n1nis eler.~d., do· que ·a que uma op~raçao de. crcdat~ qu~ tmha por fim tam
calculava 0 ministro da 11lzcnda . e os:-Cnctos vie- bem retu:ar dn .c•rculaçao ~1lhctes do thesouro, 
r:un.>COnlirmar plcnnmente a Olli~liiío do illustre· que todo,. c.onsldera\'am :alu esturtm legn!mente, 
Visconde. _ · . !JUO ~o Cnz1am mnl neuhu~, que vencaam u111 

Uns, senhores, eu não poS:!O fazer. a miníma JUro menor do que o da~ epohces,~ que, portanto, 
carga nos dignos conselheiros do Estado que,. era.~m rc~urso que 0 gover!lP t~nlia o de que 
perante a exposição feitn 11elo ministcrio da !<~- devm llm~n~ _mii?- 8 ló cm maior CSC~~Ia, emquanto 

·zcnda e a declararão formal do que estavamosá 0 lJoder .legl~_lallvo, poder competente, houvesse 
portn 'de uma bDnêa-rota, que era p!'eciso.dl- · d.s·pi'OVI~cnctnr sobre. o caso. M:as, senhores, o 
h· ·• .. d 1 · quesev1u't. ·.-. ... • ... _ 
~0e:f0° ~~;ci~m~~~~~r aram em uma ce; ~ ~IJl!~- O goverdno · cstavn~~m tiinl!. é.PO~n proxim:t · :i 

E ainda neste ponto devo recordnr .. ao senadb nbe~tura ru; cnmnra!í- m~..:n~~·qu1z sabmetter a 
que muito~ dOS·•DObres conselheiros, com cuja questlio .ao I•oder, le~~slal.ivo · entendeu 11De os 
opiniiio se quiz apadrit;.bar o decreto illegal;-nlio -rep~escntnnte~,~a naçao~lio ~rn~; compelenhrs 
trataram da questão pelo lado da ltgalidalie, viram- · ~a2L resolv~l~~· por um·~Cl!l do, P,oder. execu
se obrigados a &rat.1l·a sómente pelo lado eco110• tlvo determn;on:·quc se O!D!tt1~em 60 mil contos 
mie~, 11elo lado. tecbnico, dizend~ si_ na verdade. ~~ ~~~~-c~,: no. e~~_I:'C11:'0 em. que s~ estava e 
as~Jr~umstancl~s do thesouro SllO tão apuradas, Ora Sr presidente este acto ó indescul•avel· 
e s1 nuo ha p:ara onde appellar, porque sr. amr- ~· 'ó. ' . . . .. ' 
mava que a emissão de 11polices em impgssivel, p~rque -:!1 s estava !Dos cm carcum5t:IDCI~S, que 
8 todavia t'lla foi feita em larg:~ escala pouco !JUO poduun autor1zar scmelh:~ntç rn~d1da. E' 
depois; affirm~wa-se igualmente que niio se po- andesc~I~:T~I~ porqu:~~od~! legtsl?ttv,o es. tav:a 
dia tentar um emprestimo niiS praças europ~as, a reunir · !l •. e uo cn.o e nao cons~gul!em o.~ 
11em lan._,nr nn circulação mais bilhetes do tbe- n~brcs IDI~Ist~ .. Sef~?elhante :IUIOr1zaçao, e a 

· souro, porque jã existiam cerca de W.OOO:OOO,S, v!sla de Clrcums_lancaas tllcs, qu~ ·se podesse 
0 que niio 0 procedtlote, porque e:at:i prov:~do que temer que o credJtc do thesouro 50 ubysmnsse 
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ANNAES DO SENADO. 

ó que lho seria dado lançar mão da providencia, Neste pniz não ha poder que possa dispensar o 
que se pretendia tomar. 1\las longe disto,- a ca- concurso do parlamento nestn materia (apoiados). 
mara Coi dissolvida CID U de Abril, depois de Querem felicitar a nacão contra o voto dos seus 
ter declarado a impre:tsa oficiosa que não seria represcntn.ntes I 
ella tlissolvida c que o ministerio se lhe :~pro- (lia a,lguns apartes.) 
sentaria pedindo meios de governar, resolvido 
a dissolvei·:! sómcnte no caso de lhe serem re- D'onde tirou o governo o direito de querer 
cusados. Celicitat• o 11aiz contra o voto dos seus. rcprcser:t-

Foi, pois, dcerctuda a dissolução, c logo depois tantos immcdi:llos 'f E' uma tutoria per1gosa, c 
publicou.-se o decreto de i 7 de Abril. esti1 fóra do duvida que. nesta c em todas as ou-

l\lns, senhores, niio parece isto uma verdadeil·a tr11s questões o voto ilo 11enàdo é in!lisponsavcl. 
irrisão 'f . . · Tem-se procurado argument.1r com· o que se 

Pois no systoma representativo, quando se p:~ssou em :1868. Nesse anno trpnrlido conserva
jul~ affiicta a naçiioi coll~cada. em condi!:~es dor, subindo ao poder, oncontrort uma camara 
melindrosas, qnando c preciSo empreg11 r meros adversa. O lire~illenic do conselho llaquolle ga
cnergicos 111lm do salvar as suas finan~as, 0 seu binetc dirigiu-se ,iqnelln camora, ·como se vê 
credíto (apoiados), t1uando m:~is se precisa do pelos nnnao~ do parlamento, que hontom leu o 
tJUê u5 ::.tiUS dcl.:,;;allos, os seus r<~pre;entuutcs, o:> nobre sen:tdcr pelo Pat•aná. Declarou cllc que 
seus .immedintos procuradores .se reunam para· "não podia esperar conllanÇll politic.1, nem peilia 
trntnr dus seus negocios (apoiados), 6 t1uando que foss!!m •l:•dos para n discuss:io 11rojectos rc
so prescinde da sua CDadjuvaçiio ''!'Que pa11ci rc- lntivos a ne;:"ocios que n~o fossem meios do ge
p•·esenta éntro nós o parlamento, si (JOr ventura é vernar c de continuar a guerra contra o Para
dispensado do dar n sua opini1io, qunndo se tenha goav, como eram os credito.~ apresentados pelos 
dti cxamin11r um assumplo tão grave, como a minlstcrios da marinha c da gncrra. 
emissão do pnpel-mucJa, 11 qual !cria de perturbar A rt!SJ•osta a estn exposil;iio d'> nobre Visconde 
todJs as relações economicas 't E' ne.->~11 occasião de Itabor.,hy ·foi uma mociio, oiTcrecida por um 
justaml'nte que o p~rlamento é arast.,do, djssol- digno deputado paulista, IICoinpllnlr:ulo neste 
vendo·se a camara dos deputados 't ! (apoiados). ponto pela maioria, co~tgr;l~nda nc~so dia; moçiio 

Si o acto seria di9no de toda a censura, no caso tJUC declat·ava pura c stm111e~mcnte que a ramnrn 
do ser praticado no:ntcrvallo parlamentm·, tjuanto vin com cstranhezJ aquellc ministerio, que niio 
maior niio deve ser o estigma, quando :se sabe tinha sabido do seu seio, c que lhe negava o seu 
({UO estava proximn a reunião do corpo Icgisln- apoio.· Era um voto de pura e simples rcpuls.1, 
tl\'O, quando este é :~fastndo da scena, atlm de enlretnnto que, segundo as palnvras do honrado 
que o poder cxccnlivo llze:;:;c marchar livre~ presidente do conselho do novo gabinete, S. Ex. 
mente o seu carro do nrbitrio sem encontrar um sómentc asrirava a obter meios de governar c 
grão de 11rei11, 9uo lho oppuzesso tropeço 'f! salvar a honra nacional. ·. 

O nobre mi01stro dn fazenda IJOntcm, tratando O Sn. DA."\TAS :-Niio subnleltcn :i camara pro· 
deste 11ssumpto, teve a franqueza de dizer que posta algum:~, e deu-se pressa em dissolve1-n. 
!ora dissolvida a camara dos deputado:;, poriJUO O Sn. Ju·~QCEIRA :-O nobre senndor pela 
niio se contava que clla concedesse essa medidu, Dnbi11 sabe perCeit.1mento as fórmula:;, que se 
bem como o s~nado. obsen•am cm occ~siões taes. Desde que um mi-

Eu ncho que o nobre ministro não fez jusli,.a á nist,:rio se a(lrcscnta ao rnmo tcmpor11rio do 
cnnmra de então; acredito tJue, si clla ~o tivesse poder Iegislntavo, e rccclle pura o simplesmente 
reunido, si lhe fosse a)lrescnlada uma exposi!iiiO um votQ de desconllan~a, em semelhante caso ou 
leal dn situa~iio do thcsouro, si :1 cnm:1r11 se ti· o ministerio se retira, ou a c:unar11 é dissolvida. 
vessc convencido da necessidade extrema da Entrct.mto, si os meus illustres ndvca'Snrlos, sal
cmissiio de [IDJlcl-moeda, não a recusaria. Sim; vando a sua autonomi;•, quizessem conservar-se 
demonstrado rlaramcnte, mediante us precisos no meio termo, :~~tendendo ao mesmo tempo ;i 
exames c os documentos in•lispens.wcis, 11 c:~- . snn digni1lade c :•os reclamos do interesse pu
mllra. seu~ ddxar-~c ,lcv~r pelos cantos 1!11 serei11, blico, JIOdiam declnrnr que, :i vista da eXJIOsacão 
n):tS depoas do .b'!.!" tntcal'ada !la urgcn~•: ncce~- dn nobre presidente do conselho, es~wam prom· 
stdade da enuss11o, sem d~;~vada a te na aut<!ra- })tos a dm·-lho os meios necessarios para levat· a 
z:~do, posto que «:m quantaa menor; e ass1m, ;.:uca·ra ao 1:a1J:~, mas· negando-lbe a conlianÇll 
comqunnto a m?dalla, !'o sou entef!der, houye~~c politica, dispostos á diss?lnçjo. · 
de perturbar :1" relnçoes econonucns, a cmass:•o Ua um exemplo mullo r·ec1.mtc pass.,do om 
niio seria, como fui. um acto riollldf!l' da li!!. I P"rtugal, qtie demonstra como se deve. procedea· 
· Entt·ou nos calculos do guvemo. com a drsso· l'lll <·asos taLos 

luçiio prévi11 dn camara dus deputados. cm i87d, No mcz pi·r;ximo 1•as~ado o ministcrio, _prcsi
obstar. a qcc o s~n:1do tJJmasse conhecnnento da j di•lo pelo s1·. I~onlcs Pereira de :llello, qne 
materm c cnn.ncmsse o seu 'I"Oto sobt•o a 'lllcst:in. tiulw "raude maioria na c.1mnra dos deput.1dos 
~las, .sr. presrdentc, Jl!>l' Vt•ntnr:l :•lgucm pótl11 

1 
c snhiF-.1 do partido regcner:ellor, dis.~olveu-se 

un~g-111~1· tJuc neste J•arz possa haver ulg-um acto 1 por C:•lla rlê c11tmte cordiale entro os minislros. 
leg•s~,ti\'O sob~c qual•J~le~ as~~mpto sem intcr- I Jnunediat:uuentc organizou·se um nlinislct·io 
venÇ:Jo nossa t Como, Jlots, mlub1r o senado de dut• : pregrcssista prcsillitlo pelo St·. Ausdmo llraam. 
o se.u voto t i ca:u11. 

Dtsse-se IJUe foi arredado, a~~im como a ca- , E' f:tclo •lo poucos dias. Es~B minisler·io npre
ffiólr:t dos ~eput:rdos, poriJile se Jlll;:nY:I IJUO não i' sentou-se á cam:u·a compost.1 de adverll"nriu~ nn 
con~or~a1:m com o govcl"!lO. Ou cst:unus t•m uma su:e m:tioria . .Note V. Ex. que Portugal t•st;i no 
fie~~"!> ~Jdlt•ula, ou •:sta sr~uaç.ão em IJUC se iiCiw j remausud:IJIUZ, uão s~ 01git:1 :e IIi nenhuma 'lueslliu 
o J•atz c uma d:rs lll31S pcrJgO . .::ts que se tem visto. 1!11\ que :r hour11 n11cionul cstejn t-mpenh;•llu; eu-
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SESSÃO E.U 3. DE JULHO. 

trctanto o ministerio declarou· que não podia ns
pirnr á confianÇil politica, }Jias que pedJa apenas 
os meios para governar, porque (não roi precise 
dizei-o explicitamente) a ilissolução seguir-se-la, 
por<J.nanto o minister10 progressista não podia 
scrv•r com uma camara sabida do partido rege
nerador. Houve uma larga discussão, no lhn 
dcllJ um deputado, o S1·. Lopo Vaz, apresento11 
a seguinte moção:. · _ 

• A camora, resolvendo não recuso r no go
Ycrno os meios eoustiluclonaes do goremar que 
forem absolutomonte indisponsoveis, amrma q11e 
ello não lho inspira confiança politica o posso á 
ordem do dia. • 

O Sn. JÚNQUEIIIA.:-Dinntc dessa recusa form~ 
o ministcrio de i6 de Julho, que não deda deixa 
que morressem nossos ·soldados- no Paraguay 
falto de mantimentos e de vestuario; que nii• 
devia dei:tnr P.erecer a llonrn nncional ; qu• 
nnquella occas•iio, cm que o cambio estava mui~ 
baixo pelos clTeilcos da_ guerra, não podia nere 
ditar no cmiss:io de apolices c menos ainda m 
effieacia de um empre~timo estrnngeiro; teve d· 
lançar miio do recurso e:ttraordinario. da ~missãc 
tle pnpct-moeda. 

- Portanto declarou. que daria no governo os 
meios cstrictamcnte indispensavci:~; mns que o 
govarno não lhe merecia confi:mça polilic.1. Essa:o 
mo':iio foi approvodo-por 75 votos contra~-

0 que se seguiu, Sr. presidente, nós jú sabe
mos: o telcgra)lhojá nos annunciou que a ca
mnra portngacza concedeu ao governo todos os 
meios precisos p:tra viver; ultimamente, ba doas 
ou tres dias, encerrou seus trabalhos o natural
mente \"ai ser dissolvida ; todos os periodicos dn
quello paiz dizem que vai ter Jogar-uma clciçiio; 
· Portugal deu, pois, um grande exemplo de 
adiantamento no systcma represent.11ivo, J'ro
codou como devia proceder: a c:imara conside
rou-se morto, porque havia outro ministcrio ; 
a corõa tinha decidido o con1llcto, era preciso 
appellar para o paiz; ~s antes de dissolver-se 

lias, Sr. )lrcsidcn te, é 11oje ponto inconcussc 
que nenhuma oaf!iio se empenha cm uma grande 
.ruerra sem que tenha. o. direito de lançar mão 
des:;e recurso. 

Todos os paizcs da Europa, :i excepr:ãoda J>russiu, 
por .uma organização cspocí::l, pelo cnthcsoura
mento que constantemente fnz pun os occasíões 
do guerra, tendo seu thcsouro militar (tropria-

d no eugoverno os meios indispcnsayeis. · 
Note-se a dilTerença entro o que l!C pnssa em 

Portugal agora o o que se pnssou entre nós em 
:1868: quando cstavamos na phase mais angus
tiosa da guerra elo Paragn:• y. não era licito re
pellir um ministcrio que pedia credito pnra rnn
rinba c pnra guerra, Sem lhe dar um respiro, 
sem dizer: 

• Tcridcs razão, vos daremos por patriotismo 
esse<; creditas neccssarios pnrn salvnr n honra 
nacional ; mas. -não queremos viver com \'Osco 
nem mnis um· dia depois desses crcilitos; ide 
lavrar o decreto de clissoluçiío, e no dia cm que 
rordcs a S. Christovão levar os credito,;, trazei 
de lá nossa dissolução. • 

. • Não· foi assi~, porém, que proceílcram os 
no53os ndversar1os; formaram uma nwsso com· 
pacta e intimar;•ra ao ministt:rio que l!C retiras:>J, 
porque não sabiam d'onde tinha vindo, quando 
~lle tinha vindo dn opinião publicn. 

O Sn. DAl\'TA.S: -O ministcrio devia comC!:Ilr 
por nnnuncinr a clissoluç.ão J)llra snh·nr a digni
iladc da camara. 

O Sn. Ju~QL:EJR.\ : -O S•·. Yisconde de Jt;tbO· 
ral1y r:itou ntó as palnvras·do ministro inglcz IJUe 
intimam a dissclu!:iiO dn cam11111 dn,; communs; 
não l'odi:• bnv.·r onda mnis expre:;sivo ; roi in
timni!a n dissolução no;; termos dt:licados •JUC 
~bin empregar ;•queiJe illustrc servidor do noSl!_o 
pniz (apoiados). 

0 Sn. ll.\RÃO DE COTEGIPE:-E.~tOU vendo que 
precis:unos t;unbcm m:mdar huscnr ministi'OS cm 
l,urLugal; se•·:i nté muito bom ••• 

O Sn. SILVJ::Ut.A. DA lfoTTA :- J:i mautl:imos 
·buscar JU"ofc*'ores. 

O Sn. A~·r-o:'l'so .CEL:IO (ministro da [a::elultJ):
E' mclhm· m:tnd:•l-us vir de l:i dn ·IJUC dos Es· 
tados- Unidos; f:dl:un portuguez. • 

V. III. 

mcntc dilo, lanrmm mão desse recurso, inrlusive 
a Fran!:a com os bilhetes de curso forçado de seu 
B.1nco, como rcz durante os :mnos de i87o-I87:l 
·c sej:uintes; E para IJUO o nobre ministro c!a fa· 
zenoa veja I)Ue me ap:ulrinho com um bom nome, 
citarei de um nutor, que me [l:lrecc muito sym
patkíco a S. E~., o Sr. Le Uoy Bc~ulieu, ag se
guintes palnvras (lt!): 

• A hisLOrin recente pro\·a quo o curso rorçado 
(papel-moed.1) é quasi ine\"itaYcl cm tempo de 
guerra; póde·sc quasi amrmar que se 11ão vcr.í 
um povo entrar cx1 uma luta cm que seu des
tino esteja em qnCí;tão :;cm proclnmnr o curso 
forçado dos bilhetes do Estado ou dos bilhetes 
do B:mco. Isto explica-se pela rapidez c intensi· 
dado que tilm as gucrrns modernas pelos enormes 
c:~pit.1es IJUC cllns exigem -c que ahsorrcm cm 
alguns wczcs ou em algumas scmanns, na per· 
turbar:iío immcdiata c prorundn que lanÇilm na 
vidn socinl c cm todas as relaçêk-s commercincs. • 

Ncnhwn p:•iz, portanto, pó~o ser acciJ!!IldO de 
querer cmJiregnr cm taes ctrcumstanc•as esse 
rocul':!O conclcmnado, de querer dcflrl'ciar seu 
meio circulante e collocnr-sc, por :JSl!im dizer,cm 
uma cspccic de isolnmento dos outros povos, por
que o {'aiz IJUC Jauç.1 miio dc:;se recurso, IJUe fnz 
dCilrecmr sun moeda, fica collocado dcntt·o de 
uma. cspccie de murnlhn chincza ; porque não 
Ilórlc haver a conrrnternidade~ a uniiío conuner- · 
cinl 11ue eert.,mcntc existe entre os povos cujo 
padriio monctario se snstenta,c que podem viver, 
port;mto, como irmãos. Nesse cnso do g_ucrra 
ningucm condcmna o paiz quo lan!,'n nUlo do 
reénrso do pa1'el-mocda. . . 

Assim, bom procedeu o Draz1l nnquclla oc
c:~siiio. o mimsterio do !6 de Julho, apertado 
Jlelns circumstancias, como demonstrou n eXJIO· 
siçiio de motivos do Sr. Visconde de Itabornhy, 
exiHJsirito que· 1levc passm· ã historia como mo
de o dÍJ seriedade e de circum;;pccçiio,niio podia 
dt•i:~.m·- de cmr1regar esse •·ecurso e:xtrcmo, c 
~O .ooo: 0006 rornm autorizados , dos quacs 
ntJUclle illustrado ministro durnnte o curso 
do anno, c mesmo no começo do outro, lan
r:ou mão tlc ~a ou 30.000:000,), S(•gundo amr
m:un outros. 

)[ns o nobre ministro du fa~cncla, tr:ctant!o 
ho11tem desse assumpto, quiz l'nxerg:tr no facto 
de não tc!r o Sr. Visconde de Ilaborahy empre
gado •tuasi immcdintamente tod:t n quantia au
tol'iznda um symptoma contra nqucU7 acto. isto 
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é, quer parecer a S. Ex. que o nohr!! Jisc:_ontle IJUan<lo o seu Danco foi autorizado a CIJlitlir papel· 
tinha public.1do um decreto com nutor1zoçao de moeda, que chegou :l!é :í somma f:~bulf!~, d~ tres 
cmittir uma quantia muito maior do cruc acJuclla billiõcsdc francos ; c nacruclla occ.1s1uo VlU·sc 
que era ncccssarin na occasíiio. que o pnp•·l frnnccz elo Banco Nacional nlio.cahiu, 

conservou-se ao par. Apenas de !872 a !873, os· 
· O Sn. AFFoxso CELsO (111i11isll"o ela {a:emla):- cillou um pouco, isto é. a libra stcrlina que se 
Não apoia•!o. cota por 20 francos e 20 ccntcsimos, chegou cm 

O Sn. JUNQUEm,\ :-Foi nesse momento que dei um momento ~G francos. Jllas isso foi um facto 
a S. Ex. um :~parte de duns ou Ires palavras passa~ciro; o Bunco foi depois restringindo a ~na 
apenas: -Era tempo de guerra. ·omis,;ão, foi procedendo cor:ntoda ~ P.rud.encm; 

I I. .1 .1 • porque naqnciJe IIICSOIO pOIZ Se tiDIJ:I Vl~tO aS 
sto cxp IC.1·Se uo mouo scgumtc: desgraças occasionndas pelos assignados da repu· 

O nobre Vi:;conde de Ilaborahy viu as cir· hlicn rmnccza c JlCla grande emissão de Law em 
cumst:wcias criticas do the~nuro; I ove de l:mç.1r que qunsi chegou n aniCJUilar-s!!. Aquclle paiz 
mão,dinnte da repulsa dn cnmara dos deput.1dos, com os r•~cursos de sua mdustr1a, da sua expor
deste meio extremo. Mm: lodos comJ•rchcndem taç;io, {lõde fazer ~onr~a este papel_, ~o modo qu~: 
que um ministro prudente nfio podia l:~nçar ao cllc hOJe esta restrJCto as snas conillçocs normacs, 
publico um decreto com a uto1·izn~iio apen:1s p:~rn c a I"ran~a pUde pagar a grande contribuição do 
emittir 10 n iii.000:000r5, IJUantlo não :<C !labia alé "ncrr:J, sem que causas~c O mcnOI' abalo nu' sua 
lftlC ponto i1·i:1m as ncc••ssicladcs dn guerra. ~ituaçiio monctarin. O primeiro billiiio,,Sr. pre· 

Na exposição de moth·os se diz cl:rl'au•cnle CJUe sid 1~ntc. foi pago cm ouro, sahia qun;i todo !los 
em todos os mczcs havia 11111:1 despesa c.-;tr:IOrdi· cofres do Banco de Fr:m(."n que cmlltiu· papel cm 
na ria de 7a8.0il0:00015; c o stmado comprchonde Jogar tlellc. 
quão variavcis siio as nPcessidadt:s de umn guerra Por•lm ao depois n industri:1 frnnccza tomou 
longinqu:•; s:~hc Jll!rfeit:uwcntll 1luc nnquella Oc· seu voo nalur:•l, n sua exportação sobrepujou 
casi:io todos os- JI:IIJIWics que c aegavnm do Sul muito a ::ua imporlaçã(), os estrangeiros affiui· 
traziam sacJues importantes cont1·a o lhesouro, ram á Fran~·· on•le deixam annualmonle um 
no valor dt: :2, a" ~.0011:000,), saques de que o billiiio ou h11liiio c meio do f1·nncos; c o resultado 
ministro da f:~zcnd:J não tinlw noticia prévi:~, c foi que o enorme rt!sto dest.1 contribuição pôde 
que era preciso hoUJ•ar p:~ra honrar :1 b:mdciru ·sl!l' p:.go cm Jetr:~s de cambio; o papel foi-se 
nacional. r05tringindo c hoje est:i no seu limito ordinario 

Di:mte dcst.1 cmcrgenci:J difficil o S1·. Visconde do emissão. Tudo isto, senhores, exigido pel:as 
de lt.11Jorahy fez muito IJcm cm proclamar no urgcncias dn gueri':J; mas cm tCmJIO de paz 
seu decreto antes 40.000:000r5 do que 15 ou nenhum Jmiz rcl'orrc a este meio. 
·o.ooo :0006, os IJUa•:s podinm sl!r exigi•los em o nanco do J.'rnnça chegou a ler cm circulação 
tlouco tempo ; :1 renda podi11 diminuir por •Jual- Ires billilíes de francos cm notas inconvcr.sivcis 
]UCr circumstanda, c então scri11 de muito m:io naquclla oceasião! -
ici'IJUC o governo du Brazilth·cssc de rcpl'lir n11- Os Estados-Unidos recorreram no papel-moeda 
Jiwllc exercício um s~gundo decreto cmiuindo durante a grande ::ucrra do sece:>Siio. 
lO\" o p.1pel-mocd:~. Louvores, pois, dc\'Cm $Cr Nas circumsl:mcias normacs, :mtcs deste triste 
la•los ao illustre Viseond••, não sti pela prn11cn- expediente, deve-se rec<>rrcr· a algum imposto 
:ia c P.clo cl'itel'io com CJUo proccdett naquella nO\'O o :i diminui~iio das despesas; fazer todas 
•Ccas~:io, como pela pnrcimonin e economia de as o (lO ratões de crcd i lo ucccssarins pura que o 
JIIC usou nos neg-ocios, de modo que dos cambio se mantenha no nivel, para que os 
0.000:000,), apezar daqueii:JS difficilimns cir- c:apitaes não em;grcm ; C:evc-se empregar lodos 
.umst:mcins, só teve de cmiltir :::.ou30.00ó:OOO,) aqacllcs recursos pnrn este fim, mas nuncn che-
omo diz o Sr. ministro da fawndn. gar ao cxtr•:mo de recorrer ao meio desastroso do 

\"t•ZE." :- Vinte c Ires mil contos. pnpcl-mocda. · • 
Sr. presidente, li cem cuidado o parecer da 

O Sn. AFI>oxso CELSO (111inistro da {a:mda) :- maiorin do senndo acerca deste assumpto, :~ssim 
'rinlll u:il. como li com todo o cuidado o voto em separndo 

O . Sn. Ju.sQuErn.\: -Aceito :JO.OOO. Fica, elo i! lustrado colltJga senador pela província de 
nrtanto, um:• margem de f.0.000:00015, que não Govaz. Eu me declaro cm uma ccrt.1 r•er·pJcxi· 
li lant•ada cm circula~iio. dairc acerca deste :.ssumpto. .As premissas do 
O Sn. DAxrAs:- E :.gora dos tiO.OOO:OOO.S Jl:•rccer ~iío renlmen~ da maior proccdencia, e 

1enas iO.OOO for:un J:~rw~1 tlos na circulat~iio. com cllas conc!lr1!n o Jllu~tm stmador a que me 
' • • referi. A comm•ssao protllga nos termos euor· 

O Sn AFroxso ~F.LSO (mi11ist•·o da fa:rnda) :-/ "'icos pror•rios deste assumplo o alvitre do go
hou\·c ,) cmprcsluuo de !868. Mas emlim er·:~ ~crno 11las reconhece que um:~ vez que a ca· 
I t', c elle era clle. • . mar:1 'dos d!!pU ln dos conccdt!U estn espccie dtl 
o Sn. JUXQIIEin.\ :-Fica liquido, Sr. prcsi- bill de indemnidade c que r!Tt!Ctivamt:u!C está 
•nte, 'llle durante uma gr .. mltl gucrr:t ó licito em cil·cul:u;iio :•qudln mo~da·pap~l na unpos· 
um g-o\'eruo apJlcllar p:11·a o papel-moeda, cs- tancia do ~0.000:000.), quas1 IJUe n:te resta ~mao 
bcleeer o curso forçndo. No tl!mpo de p:•z, approvur a Jll'oposição da cam:1rn tlns deputados, 
JOio aquellc que atran-ss~111os, niio é licito a emendando-a, como faz :1 I!Jai!•ria d:1 eommiSS:io. 
,\·er·no :1lgnm empregar ~cmelhante rccur~o. O nobr~ senador pt:ln 1;rovmc1n dc.Goraz. po_rem, 
úrmcntc IJUantl_? u poder lcgisl:~:tivo, u~ico ar- inllcxiyel, como. a I'!I:Pca,. t:hcr;:• :1 con_cl~o ~o 
Iro nesta IJUCst5o, estav:: a rouDJr-sc e unha de que, s1 com olTi!llO c li legal liiJUl•ll:J cm1ssuo, nao 
-ofcrir a sua decisão. se póde appl'O\"al' semclh:u1te cou.•a. 
Súmentc é licito usar deste rt'curso cm circum- Sr. presidente, o decreto !.lo governo tinha es-
Hlci:as extremas, como ;s da Fr:~nç:~ em !871, tabelecido, naturalmente para quietação dos CS· 
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piritos tímidos~ fJUO !!O fim de cada cxcrci!!io se O Sn .. AFFONso CELSo (mi~1íst1·o da fazenda):-
retirasse da crrcula~ao 6 % d1> que se trvcssa Não disse ist1>. 
cmittido Acommissao do senado, porém, pensn O Sn. JUNQUErnA:-Sr. presidente, quando se. 
9'}10 cm ViSt.'l do 005~0 CSt.'ldO financeiro, estando diz que é nccessario para UOU operaç:io de cre· 
JD esta somma misturada r.om n !!mist'iio gernl do dito pedir uma quantia niio pequena, deve en· 
papel·moedn,_ devemos esplll':lr melhores temp<?s tender-se isto cm termos hnhei:~. Si 1> Brazi! se 
para podermos então encetar um~opernção serrn apresentasse em Londres pedindo iOO.OOO:OOOH,os 
de r«:Sgate elo papel-moeda. Eu ltesito entro est:}s banqueiros lbo voJ&:rri:im as costas; mas si pedir 
opimões porrluc na ·verdade a conseqnenc.:r uma quantia modesta,· regular c indispen~nvel 
logica, natura , era nãO approv:tr•SO O decreto e p11ra certOS melhoriunenlOS, isSO niio acontecerá, 

·ao mesmo templ> o {!Odor lllgislativo dotar o go- E' preciso um meio· termo. Si o Brazil fosse pedir 
verno com os meros precisos para lazer relil'l!r umn somma fabulosa como a que a Fr:mr,a ptldiu 
da .circula,.ão aquelln quantia que se considera ao credito para pa~ar sua contribuição mrlit3r, 
exorbilanté c tem !etto extraordinariamente está cl:tro que não a 1>bteria; ao passo que uma 
baixar o cambio,· occasionando urnn grande per- qU:Inli:~ pequona,relativamcn'le,não desacredit.wn 
tnrbaç.io em todas as rolnç\lt!s commerciaes o a nação, e· essas questiies de ~O ou 30 .OOO:(J()Oí$ 
dando de nós uma triste idéa, icléa peior elo que· são do muita importnncla para 'o. contribuinte. 
merecemos. Com eiTdto, declaro :tO senado, que O nobre ministro encara estns questões cm uma 
quando hoje leio certos !!?ro~ que tral:!m de ma· grandeza monumental: mas nos outros, que 
terias economicas c Onancerras ·e VeJ<? o n~>~so vivemos em uma atmosphera mediana, contcn· 
palz citado, como fazem todos os cconomrstas mo- tamo-nos com aquiiJG que nos densos não apraz, 
dernos do çerto tempo para c:í, que apontam o ., para nós :!0 ou 30.000:000/J siio uma grande 
Brazil ao mvel do que !!lle~ cbnmam la Platn so:nmn. o nobre ministro, que parecia aliás ta
c Uruguay; quando VCJO rst2 Oco tomado de lhado 11ara ministro da fazenda de paízes opu
um:~ ~randP tru;IP.ZII, porque n:ro mPrccr.m.os S!r lentos considera isso uma cousa de nonada.; 
assim considcr:~dos, c realmente o Brnztl n:ro I mas o contribuinte brazilciro não póLio considerar 
est.í, graças n Deus, no ni~el em CJUC se acha '!I assim. A nossn industri:~ ainda est:í nnscento, e 
estlls nações qu:~nto ao credtto publico e em mu•· para nós 00.000:000,) s:io muit.'l cousa. 
tos outros assUIIIJJtos. :Uns rc~lmento qunndo o. Eu devo dizer n s. Ex. IJUO, ainda não ha 
nosso cambio esrá n i!) f/4, 1sto é, qu:md!> ha muito tempo, não sabiamc.s gost:rr dinheiro;· 
uma Jlt:rda real do quasi -i9 "!. em todall as rola· par:~ so dtspentler i00:0008, Jravia grando diill
çõcs; quando o empre.(t'adopublicosoiTrç; qunndo culdade era preciso lJUC os ministros se pn· 
todo o consumidor padece. e o commercro ho'!&.<to zessem de ncc1irdo cm rontercneia c em ofljeclo 
que rom do mandar supprrmentos Jmra l~e vrrem do alia indagat;iio; n1as dllpois da guerra elo Pn· 
mercadorias tanto perde, tornn-so dosanrmad!>ra raguay ••• 
a situa~üo, e qnnesquer que fossem os sacrtll· O Sn AI'FOsso Crn~o (ministro da (a:tmda) :-
cios lfUC o thesouro fizesse p11r:1 acabar com este G • ·• 

1 
d'JD 1 estado anormal scrin cousa de Jonvar·se. nstava·se ent:•~ q~ quer somma rom t cu • 

?tras a minlla hesitação em autorizar o ~tO\"erno dado, mas depors, nao. 
a lazer qualquer outra ilpera~ito de credito pal'l! O Sli. Jus-QUEIRA:- Isto cabe 11 _todos nós. A 

• rctirnr d:~ crrcula~iio os 40.000:000$, q!l~ 11ht guerra do Paroguny, que ~os obr1g~u 11. gastar 
toram introduzidos de nma mnne1ra •Ilegal, ãOO ou 600.000:0006, ensrnou-nos mle!rzmente 
provém d:J que justamente :rgora nós cst.,mos tam!Jem a despender dinheiro. E' por •sso Q!JC 
procurando um meio de equilibrar o or~amento hoje, quando so trata de uma oper:1çao de c~~>?• to 
e vemo-nos obri,..ados ·a conceder ao nobre de·lí0.000:0008, entende-se que ISto é o m1na~to 
ministro uma autorização pnra fazer operações de de guo se póde prcc~s:~r. . ·- . 
credito na importante somma de 50.000:000,SOOO. No meio, Sr. presadentc, de 111ntns OJlantoes dr· 

Rec••io portanto que qualquer outra opel':lção vcrgentcs, fico hesít.1nte. Penso que o nobre se· 
do credito tenhll certos inronvenicntC'S pnrn ·nador por Goyaz. nliás seetario de urna logic:l 
essa que o nobre ministro naturnlmente está inflcxivcl, devia. ter conclui~o o seu parecer nu· 
razcn~o... torizando o gov_crno por me1o de !Jmn opern~o 

O Sn. SrLvrunA ·DA MoTTA:- Quanto maior, 
melhor, c:omo elle disse. 

O Sa. 'Ju:>QUEinA:..:... Neste ponto divirjo do 
nobre ministro; S. Ex. entende que pódc des· 
acreditar uma nação não fazer grandes cmJlres· 
rimos... · 

O Sa. ArroNso CELSO (ministro da {a::mda):
Não disse isto. 

O Sn. JUNQUEIJU.: - •.• ao p_asso que eu.pcnso 
que o levantamento de e:tj)ttaes cm menor 
somma para melhoramcnt.o if_e portos ~ outrns 
obras de utilidade é da mator •mportancul entre 
as n:t~ões cultas. ~' . . 

Di\·1rjo portanto do nobre mmrstro, estou a 
milleguas de S. Ex., quando acredita que quanto 
maior !õr a operaçüo e quanto maior o segredo, 
mnis credito virá para o paiz ••• 

de crcdill> a reurar osso papel da c•rculaç.:ro. Sr 11 
emissão é illegal e si nós a approvnmos, fica essa 

· maSSD de papel, na sua origem ovidentomcnte 
falsa em circulação. Podi:a-seautorizaro governo 
a raÍirnl·n de qualquer lórma. 

Eu lembrei-me, Sr. presidenLe, de que os G •;. 
do que trata o decreto, podia~·se ron~erto': ~m · 
uma cmissiio de apolices no fim de ~nda exercreao, 
de modo que, esl:lndo em c.~rcuiMao ~0.000:0,0~" 
de papel-moeda, ~odia-se em caàa anno emrUtr 
2.400:000!5 de apohces, p:tra resglltllr os G %desse 
papel. . 

:uns niio mo·animo a m:andar emenda neste 
se~tido, Jll>rquo reconheço que joi existe e!ll cir

. culnçüo uma grnnde quanllcl:rde de apohces,. e 
9:ue presentemente o no55o fito ~ove ser eqw
hbrar :r rec-eita com a despec;.,, o t•ntrnrmos em 
vidn re,..ul:~r ; e entüo, assim que tivermos saldos 
deve ser para nós um empenho de honra ap-
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.pJic:~r esses . s:•ldos r.o resgate do papel-moeda, 
por·r1ue é impossi\"el que o Drazil continue a 
viver com sna moeda dcprcei:.da dessa maneira 
c com o cambio como está. 

votar mcdid11s de sua exclusiva competencia 
como a àa cmissiio de papel-moeda. . 

Temos, Sr. prosiden to, unicamente duas emis
sões de papel-moeda no Imperio, que não Coram 
autorizadas por decreto do poder legisl11tivo, a 
de :1868, c ll 11 uc fez obj eeto da (troposl<'t em dis
cussão. · . · 

llfas, Sr. prcsillcntc, c~ta proposirão ainda me 
st:~gcre uma outra duvrda. 

E' um facto ::rrave, gravíssimo o pedido desse 
bill rlc indemnidade que o governo apresenta agorn 
cm vi rtudc da grande responsabilidade om que 
i.ncorreu. lllns parece-me qull a formula desse 
bill de indemnitlade niio foi muito regular. 

Um facto desta ordem merecia uma proposiçiio 
Gspecial; entretanto o governo o reune á r.pllro
vn~·iio d<! outros netos; npr·csent:r uma qncstiun
eula de transporte de sobr·n~ c no Jirn vem n im
porlnntissimn IJUGstiio da emissão dos 60.000:0001). 

Eu !lesej:l\':t 'JUC esse bill de indemnidadc for
masse num ler especial. Assim se fez cm !873, 
quanto :i emi~são de J8ü8; pro;·cdeu-sc então. de 
outra mnncir·a, não se procurou c~sa cspccie de 
nevoa para tm,·oh·er o bill do iudemnidndc. 

Eis ar1ui a lei n. ::?::!:W de ~G de .Abril de :1873, 
que diz no nrt. t. • : 

As circumstãncias de !868 eram muito diversas 
das que so deram cm Abril do nnno {>roximo PIIS· 
sado. O honrado senador pela provancia da Dll
hin acnha de demon:Hrar que o governo om i8G8 
Innrou mão desse recurso, isto é, expediu um 
decreto autorizando a emissão de 40.000:0008 
quando j.i tinha dissolvido a camara dos depu
t:ldos, em razão de se haver convencido peln 

. discussão, de que ella lhe negaria todo c qualquer 
meio de governo, ao passo .qtio cm :1878 dissol
\'"eu-sc a camarn no dia U de Abril, nutor·izan
do-se immcdint:urlonte .a emissiio, 1icm que se 
tivesse dado um só :tcto, uma só circumstanci:f 
que autorizasse o governo a crer que o corpo 
Jegislath·o lhe ncga1·ia a cmissiio, ou outro qn3l· 
quer recurso IJUC dclle tosse solicit.1do. 

• E' approvado o dccrl'to n. ~232 do :; 
ele Agosto do !868 que autorizou a emissão de 
iO.OOO:OOOrS de papcl-moedll llté :í quantia ciTe· 
ctivamentc emiltida. • 

Só, é um decreto graw, como grave era o 
3Ssum1Jto; niío veiu essa englobação de m:.tcri11 
estranha, não vieram· esses lr·ansporlcs mínimos 
de verbas lluerendo acoiJortar o grnndo conlra-
IJando da cmis..;iio do pnpcl-moeda. · 

A bandeira alli podia cobrir a carg11, o navio 
n11vegava com sua bandeira lilllll:l, com seus 
p11peis orn regra; não procurava occultar-se. 

Eu, porlanto, Sr. presidem to, cn tendo IJUe 
de\· e mos separar esta m:r1cri11 do que c propria
mente transporte de sobras, c neste sentido vou 
mnndnr uma emenda. 

Pcro desculpa ao senado si lhe tomei alguns 
momentos. Sei IJUC niio podia adiantar idéa 
:.Jguma (min apoiado.,), mas era meu dcvt?r cx
tem:~r minha . opiniiia cm um assumplo desta 
O!'dcm. (J/uito b~lll; muitu bem.) · 

Foi lida, apoilldn c poslll cm discussão com a 
propo;;L, n seguinte 

Elltl'lula • 

• Uequeiro que se separe o art. 2. • para for~ 
mar projecto scp11rado.-Ju11queira. • 

O Sr. Ribeiro dn Lu.z:-Sr·. presi
dente. a conunissao JtJ or!_':uncnlo manifc<>tou 
com tod11 a franqueza a sua opiniiio sobre a illc
gnlidnde do dccr·t'lo 11uc aurorizou a cmissiio 
tlc llO.OOO:OOOrS de p;~pel-ruoeda. En:Lora não 
fo;;sc cu o relator desse par·eccr~ aclhiro inteira
mente :is il!éas ndle exar:.das; cumprindo-me 
unicamente acrescentar IJUC c altamente ron
demnavcJ o procedimento do governo, expedindo 
o decreto do emissiio no dia Hi de Abril, quando 
11 11 ha\•ia dissolvido a c:amar11 dos deputados. 
Ao passo que nos outros paizes, que so regem 
pelo system:• represcntati\·o, se convocam oxtrll· 
ordinariamente as c11mar~s. qu:mdG estas niio 
estão cm sessão or·,Jiuaria, par·a volarem medi
das desta ordem, entre nós dissoh·c·se a c11mar11 
dos depntados p:rra oiJstllr 11 reunião d11s du11~ 
c:amai'<Js_c C\'ilar CJUC cllas poss:1n1 delibcrnr c 

O honrado ministro :Ia Cazcncla defendendo o 
ministcrio de 5 de Janeiro 1lc ter nssim procedido, 
declarou que do ante-mão já sabia o governo que 
n camara dos deputados e o senado haviam de 
ncgnr-lhc :~utorização p:rra emissiio de pt~pel
mooda ..• 

O Sn. AFFO::'fSO Cer.so (n1inistro da fa::enda) :
Não foi isso o que cu disse. 

. O Sn. R mE mo D.\ Lt:z : - ••• o trouxe para 
exemplo o procedimento que tem tido o senado 
em rclaç;io ao ~overno, o quul tem sido um 
obstaculo :i marcha d:1 adminastração. 

Perdoe· me o meu nobre amigo IJUC eu o qua
lifique de injusto, c lllc.í lhe! diga que ó o menos 
proprio para dirigir somelh:rnte censura ao se
nado. 

E' verd:rdo que esta camara, nn sessão pre
sente c n:r p11ssada, niio tem desistido do direito 
de eriliellr c censurar os aetes da administração, 
no que tem prestado muito bons serviços, HlllS 
deve S. Ex. reconhecer c confessar· quo até esta 
d11ta ainda não deixou de votar umn só das me-
didas solicitatlns pelo governo I . 

Não ha muitos dias o honrado ministro obteve 
do senado uma medida c1uc, si porventura 
S. Ex. tivesse aqui maioria, esta não lhe pode
ria d:rr muior· provn de interesse pelo sc·rviço 
pniJlico, e nem facilitar-lho tanto Os rncfos de 
governo, como o fez n actual maioria do senado 
(aJIOiados). Refiro-me :i autorização pnra opera-. 
rües de credito até o Ylllor de :i0.000:000,$000. 
• Sr. prc~identc, cu não quero di~cutir s! o expe
diente de que o governo se scrvm, pubhcando o 
decreto que autorizou 11 emissão de 60.000:0001$ 
do Jlapcl-mocdn, foi a moclida mais conveniente e 
acertuila pnrn solver ns diiDcuJdndos, cm que se 
achn\·a o thesouro cm Abril de :1878; o procedi· 
menlo do honrado ex-ministro da fazenda emit
lindo unicamente 30.000:000,$ cm })apel no exer
cício de !877-1878 c 10.000 do 1878-1879 c 
fazendo' emissão de ~0.000:0008 cm llpolicos, 
no pr·imeiro semestre deste ultimo cxercicio, 
quando 11iuda dispunha de ~O.OOO:OOOrS cm 
notas, demonstra que S. Ex. mesmo.reconhecea 
n~o ter sido esse meio o m11is convenrente c acer·. 
l:tliO. 

--
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T:tmbern o reconheceu o actual ministro d!l 
.fazenda desde que deixou de fn1.er a emiss;io dos 
referidos 20.000:000,S.para cujo IIm estava igu:~l· 
mente a•uo~:izado, e vciu pedir no corpo legis· 
lativo nutoriz:tção para operações do credito até o 
V:Jior de 50.000:0006000. 

Sr. presidente, meu fim não é..discutir estm; 
questões, outros collegas trnl:lrão deli a além dos 
que já se tem pronunciado; o qu:lquero é chamar 
a :menção do honrado ministro da fnzend:~ e do 
senado para uma outr:~ questão CJUe :~inda não foi' 
tr:~!:Jd:J :tqui. 

Pelo decreto do poder executivo da i6 de Abril 
do :1878, roi o ~:overno autorizado, no art. 1. 0 a 
fazer emissão de 60.0uO:OOO,S de p:~pel·moella: 
determinando o art. 2.u íJUe no IIm de cada exer· 
cicio, se fizesse recolher á c:~ixa de amor·tizaçlio 
para ser queimada quantia de p:~pel-moed:~ cor· 
respondente a 6 °/0•da emissão. Lendo o relntorio 
do honrad11 ministro da fazenda, vejo, a pag. :f~ 
que S. Ex., por aviso de :!S de Abril proximo 
JI:ISsndo, ordenúrn fJ uu se-procedesse nos pri rnci ro,; 
dius do. Julho cor·rente, no recollriRtento de 
2.iOO:OOO,S dn ultirn:~ cmissiio de papel. 

Desejo :mher em que lei tõe fundou o honrado 
ministro para mnnd:~r recolher essn qu:mtin. 
Naturalmente S. Ex. dirá que procurou cxe
cu~,r _o art. !t. o do decreto c1ue :~utorizou :1 
emrssuo. 

tia, em quanto niio obtiver do .corpo legislntiTo 
os recursos necessarios eara esse fim, porque 
o. supr:~citado ~rt. ~.o nao consignou fundos,·e 
amda.que consrgnasso... · 
• O Sn. BAnÃo B& CoTEGrPE: -Nem podia con

srgnar. 
O Sn. Rrnr.ruo DA Luz :-Si tivesse consignado 

o fosso npprov:~!lo pelo poder legislativo, torin 
então o nobre minrstro meios para o recolhi
mento de pajlel-moeda. · 

Além da dis[Josi~iio da lei de i850, que :~c11bo 
de lllr, temos a da lei n. :!3!!8 do :!5 de Agosto 
de :1877, que dispõe no art. t8 o seguinte: 

• Af> desr•es:~s :lUtoriZ:Jdas nas disposições das 
leis de orçamento, seja ou não definido o res
pectivo credito, podem ser pag:~s no exerclcio da 
lei pelos meios nella votados. 

•.Proceder-ac-ha do mesmo modo. com ns decre
l:ld:~s em leis cspeci:•es, umn vez que tcnh:~m 
verba proprin no orç:~mento. 

• As autoriZ:Jdas por leis especiaes, em con
sequencia de serviços novos, tr:msitorios, ou 
perm:mcnte~;, p:sra as quaes não exi~l:l rubrica 
no erç:unento, não serao e1Tectuad11s, ~em que o 
poder legislativo decreto os fundos correspon
dentes. • 

Portanto o honrado ministro, para mandar re
"colher as notas a que se referiu no seu :wlso, 
foi de encontro a ef-!:1 disposição o á do § U do 

0 Sn. AFFOXSO CELSo (111i11istfo dtl fa=enda) :- nrt. 4.. 0 da lei de !850. . 
N:io posso deixar de tomar est., prondenci11, por- A actual lei do orçamento, cm um dos seus 
que nlio é po~sivel faltará fé do que o governo artigos (~i), determinou que os saldos da receit., 
prometteu. orçada fossem n)lplicadcs no resgate do papel· 

o s 1 moeda ou da divida fluctuante. 
R. lrn&mo D.\ Lt·z : - S. Ex. não póde In~olizmente nem no exercício atrazado, nem 

fazel·o sem violar n lei. no findo, ha tres dias, houve saldo algum para se 
O SR. n.\nÃo Dli: COTEGIPE :- D'onde h:1 do tirar ciTcctuar o recolhimento de qualquer somm:~ de 

o dinheiro "! papel. Este recolhimento import:l vcrd:~deira 
O Sn. AFFoxso CELso (111i11iatro da {a::emln) : - despesa para o thosouro, e o honrado ministro 

De qualquer verba que se· preste a isto. Niio não podia determinai-a sem ter os fundos cor
hei de desempenhar o compromisso do governo"! respondentes. 

O Su. DA!ITA.<; :- E 0 que h:~ de r11zer 0 go- O SR. DAIIÃO DE CoTEGIP& :-Elle já disse que 
verno? não conhece dimculdadcs. 

O Sn. DAnÃo DE CoT&GIP& :-Pedir meios. p _Sn. RIBEIRO DA Luz :-Noto que!> honrado 
~ . nunrstro apresentou um:~ pr0110sta as camnras 

O ~R. Hrnr.rno D.\ _Luz:- Rogo :1 V. Ex., Sr. · solicitando meios para divers:~s verbas do orça
presrdente, o obsequw de mnnd:~r-me o volumo monto da sua repartição em valor superr•lr a 
das leis de IB:iO. (h."' sati~ft'ito.) • G.OOO:OOOJ), mas é certo que entre ess:~s Tcrbns 

O decreto. de !6 ilc Alm de 1878 1m põe :10 go· não se encontra a que se refere no recolhimento 
wrno a obr•ga~.a.o de recolher uma. somma ~e de :!.400:0006 de papel-moe!I:J • 
.r~pc14noedn equtV:J!er;tte a 6 "/o. Em _conseq~~c1a pc ·t.mto, o ltonrado ministro devia, 11ntcs de 
drs~. o h!Jnrado mmJ.stro, por av1so de -a de oxpedh· o seu :~viso, solicit:~r d:~s camarns os run. 
Abrrl ~ltllnf?, determrnou. ao _thesonro que re· dos prcrisos. 
mcttessc á cn1xa de amortrzacao 2.~00:~00,$, cor· Outro recurso haveri:J, o de um credito extraor
respondent.cs. :1 6 %_de 40:000:000~. Drgo que e din:~rio aberto pelo governo si as camnrns niío 
honrndo l!lmrstro. nno ~odra expcdrr esta ordem, estivessom funccionnndo; m11s na presente occa
porq ue na o hn ler consrgnando fundos parn se· silío não pódo s. Ex. soccorrer-se deli c. 
melba!}le d~spesa: ~ . . A com missão do orç:~mento, referindo-se no 

A ler n .. 58!! de~ de Setemb_ro de 1850 no§ 11 seu parecer :to :~rt. 2. 0 do decreto do governo, 
:~rt. 4. o drz o scgumte (lê): otrercceu emeud:J declnrnndo que o res"'atc do 

• Nenhum serviço scr:i ordénado ptlo governo pape_l·nJOedn se poderi:t fazer éo~ 3S ~o~ras d:1 
nem pago pelo thesouro, som que nn lei que o rccerta .st?brll a de~ pesa ort:tda. Nao ser sr o no
:tuto~rznr, ·sendo posterior :i prc.~enle, se :tchem bre mm.rstro :~certl!_ ou. n_uo esta emenda; m:~s, 
consrgn:tdos os fundos correspond~ntes, quer :1 quer ace1to, quer nuo, c rnconkstavel !JUe para 
despesa seja :IUtoriznda JlOr lei especial, quer desempcnh:~r-se o governo do compromrsso que 
mesmo pel:~ do orç:Jmento. • . tomou de recolher 6% da ultima emissiio, pre-
. A' _yista dest:a uisposição, uiio'obst:mtc a auto· c_isa de fundos conceuidos pt!lo poder leg~sl:t· 

r1znçao dada pelo art. :.• do t•eferido decreto uc tlvo. 
!878, o governo não púde recolher aquella quan· Declaro desuc já ao honrado ministro que 
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seriam muito louv:~veis !Oilos os estorcos que 
S. Ex. lb:es~e. pnr:~ que no 11m de c:~da exercício 
se podcsse resg:1L1r certa som ma de papel· moed:1, 
:i custa das sobras d:1 recei!ll, ou da renda de 
qunlquer impusto crc:~do para esse 11m. 

Estou prom(ftO a auxiliai-o nesse patriolico 
empenho com o meu voto. 

J,ogo, si niio tivesse havido a emi,;siio, o dt'(,çit 
seria, pelo menos, de 30.000 contos, c não de 
13.000, como o nobre senador afirmou. 

O Sn. Ju:.rouv.mA :- llns h a o saldo de 2-i.OOO 
Cl)n!OS. 

!las niío dcsnjo, fique isto consignado, que se 
pror.cdn n semelhante resgate mediante opcr:•çücs 
de crctlílo, poriJUe isso itnportaJ·ia na pfm1se do 
nobre ministro d3 f:~zenda, abrir buraco para 
tap:~r burJco (apoiados). Seria t.1rcfa ingloria u 
impropria dos t:•le.nt~s de S. Ex. Ch~mo ~-~tlcn· 
c:io do honmdo muustro, parn as dJS(Iosu:ocs de 
Íd que tenho citado, afim de que S. Ex. nã.o 
prosiga na cxccuç:io do aviso de ~:; d.e Ab':JI 
proximo pass:1do, por me parecer que e ·man1· 
Ccstamcnte illeg:~l. . 

.o Sn .. AFFO:.rso CELso (minislro da (a::mtla):
Aanda nrsso engana-se V. E:t.: o saldo, cujn na· 
turcza depois analysarci, de que fnlla a synopse 
é de J6.0UO .contos. 

· Da . t:tbella: n. ~ 7 V~·so que o 
exercrcro de 1871-18'8 recebeu 
porsupprimcnto de 1878 -1879. 21.~23:0008 

Suppriu o mesmo cxcrcicioeom 13.088:0006 

Ficon devendo ao dito exercício 
Subindo os s:• Idos •las con tns do 

exercício de i877- i878 n •••••• 

8.335:000,S 

2~.8~0:0008 

o s.-. AO"onMO Cc~o (millilli'O di, {a· 
:cndll):- Sr. presidente, o nobre senador .JJCia 
Bahia, que lwJe fallou cm primeiro Joga~~ repro· 
duziu, J•Or assim dizer, :1s oJJsCr\·a~iics Ja feJtas, 
sobre :r cmiss:io de papel-moeda, pelos or~dorcs 
da m:•ioJ·ia !JUe o precederam, c :is !J!lae~ a m~u 
turno oppuz contcs!aç:io cm meu pnmc•ro dJS· 
curso. 

Todavia, p~r deferencia ao nobre senador, to· 
mal-as-hei cm considerarão, assim •·orno o,; poucos 
argumentos novos, lJUé S. Ex. adduziu sobre o 
as.sumpto. 

Insistindo cm que fura incxact:t a exposição de 
motivos do decreto de Abril de 18i8, na apre· 
ciarão do estado do thc;ouro, o nobre senador 
disSe que a s\·nopse do exercício de 1877- 78 
demonstra css:1 incxactidiio, porquanto de lia 
se v c •I uc o dt·flcil do exercício niío passo a de 
:13.000:000~00. 

Slio sei como o nobre senador pódc \·er na 
synopsc o true ncll:~ nií existe. nem podia exi$· 
tu·, JlortJUanto tendo sido os d:~dos cm !JUC se 
fundou, pouco mais ou menos, os mcsm_os. que 
sen·i•·:t~n para o calculo do nobre c:t· mmrstro, 
cl:~ro é que j:ímais o seu resultado poderia 3(1rc· 
,:cnlar, rel11tiyamente ao daqueiiJ calculo, a 
enorme ditrcn·nca. que vai de 13.000:000~00 
par:~ GO. 000. 0005(100! 

C que d':,q_ui concluo é que o nohre senador não 
prestou mUJta attcntão :1 synopsc, que cm cnso 
ulgum Jllídc autorizar semelhante :~prcci:~ç:io, 
como é f:JCil Tcrillc.,r. 

Jlenlmcnte, pnra .supprir um tlrficit de ~xcr· 
cicio na iruportancin de 13.000:000;)000, scr1a in· 
juslific:~vd, como disse o nobre s••n:~dor·, que se 
lancassll miío do papel-moeda, mcdidá extrnordi· 
nari:a c excepcional, que só cm circumstancias 
tnmi.Je111 excopcionaes JlÓdo ser admissivel! 

:\las, S Ex. enganou-se rcdondmucntc, ou 
antes cn:;anou-sc ]Ucm lbc fez os c:llculos. 

O Su. Ju~Qrn;•n.\:-Fui cu mesmo. 

Segue-se que o saldo liquida!lo 
ó de .......................... . 

Examhum!lo-sc, porém, a 13· 
bella n. 9, se reconhecerá que 
no~ sobredito; 2~.8~0:0008 estão 
couJprchcndidos no s:~ldo da conta 
de responS:lvcis •...•..•.•••.. :. 

IJo que rcsurL, que si se tir.1~so 
do balanco provisorio nquclla lm· 
Jlort:mcia dos rcspoosavcis, havc· 
ria um desf:~lquo de ........... . 

cm vez de saldo. 

16.505:0005 

!9.076:0008 

::Ui71:0006 

.-\gora vejamos em qLlc consis&c o saldo. 

Como cst:í claramente cxplieallo no meu rela
toril) c no do meu antecessor, clle niío é real, não 
se trnduz por numerarão, ou recursos do que 
possa l:mçar r.Jão o g-overno. 

Este saldo rcprc.w•.ta 11pen:~s adiantm:nentos 
feitos a c.s!açücs, ou funccion:~rios Jmblicos, p:•ra 
dcS(Jesas autorizad:•s, c das quaes ainda não 
havia noticia no thcs:>uro. ao fazer-se a synopse, 
e.l:IIUbcm sommas com applicariio espcci:•l. 

Na /lropria primeira talJella" da synopse est;i 
a doe araç:io de que ndle cstiío ig-ualmente 
incluídos ~.92ã contos, pc•·tcucontes ao fundo 
de cmancip:~çiío, c na t:rllclla 9.• enconlrõJm·se 
informações minacio!as. 

Como pro\·a de que niio merecem fé os al;.:a
risJnos omt:tnes, acrescentou o nobru 'iPador 
que a syuopse niío contemplou na rcccil:l o )IrO· 
duelo da vc.nda do cuc.:..urnçado bJdepmtletJCia. 

Jst~. 1•orcm: confirma apenas que S. Ex. niío 
cxamrnou murto attenlamen!e a synopse ... 

O 'Sn. JuxQUF.lR.\ :-Si é questiio de nttenção, 
Y. E~. tem J•rrstado menos do que eu. Veja 
a ultima tauclln. 

O Sn. A~·•··o~so C&L'O (ministro da{a:cnda):
... porqu:mto si o fizesse, não lhe podcri:l ter 
escaJJildO csl3 addic(;iiO d3 receita : 0 Sn. AFFO~SO ·CELSO (tllillistro dt1 {a:nula);

Entiío o engano é de V. Ex .• c admiro que nclle 
cahissc, (Iorque lwsL1 l:~nc.ur os olhos sobre a 
synopsc par·a r·econhecer !JUe qu:mdo compu!:~ 11 
receita;levn cm cont:t nada uwnos de 30.000 contos 
de p:•pel-moeda, recurso que o governo obteve por 
meJO do decreto de cmissiio. 

E:&lmortlinaria • .•••.•.•.• i .. 03i: 000,)000 
Nesses 7.000 e tantos contos está incluído o 

prero. da rrag:lla, como expressnmeute declara a 
nota a t:abella n. i. 

Orn, é clnro como a luz nwridiana, que si o de
ado ulio th·os~e sido promul:.,•-:ulo, não teria o g-o
''cruo ;i sua di~ posição esses 30.000 contos. 

:-iinto, Sr. presidente, niío ter trazido llojo os 
esclarecimeulos de que hontcm ,.;m munido, 
por•1ue poderia mostr:•r :10 nolJrc sen:~dor, mez 
por mcz, verba por verba, quaes foram a reeeil3 

I ' 
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o a despesa elo !!. 0 irimcstre do exercício do 
!877 ·1878. 

E então S. Ex. veria provado ;i' evidencia •rulio 
exactos foram os calculos formulados pelo nobre 
ex-ministro C::a fannlln, ealculos, que aprescn
lados aos illustrcs conselheiros do Eslado, con
venceram a :mt. maioria da inllcclinavel necessi
dade do alargamento «ln cir.;uln,.~io fiduciaria. 
.No meu p~imeiro discttrso apresentei os alga

r•smos relatiVOS a c.1da mez, mas não posso 
rcproduzil-o~ de morno ri:~. 

Trouxe, porém, urn resumo, que llasla p:1rn. 
pôr bem rmtcnle quiio inJusta ii a :~rguição lle 
que foram errnllos os alg:~rismos de que serviu-se 
::1 meu honrado :~nteces~or. 
~ão se de\·e perder de vista qt:.c S. Ex. orrou 

a rcc1•it.1 cm 31.000 c l:Jntos contos o a de~pesa 
em 56.000 c tantos. 

Pois bom, o que re:llmente se arrecadou foram 
3:J.O():J contos e o que ciTcctivamentc se despen
deu c••rca de 5C.000:0001$000. 

A 1liJT.•rença, levada:; em conla as frae1·Õcs de 
menos do conto do réis, que :1~ora niio con
templo, foi inferior a 2.000:000,5000. 

Ao pe~~oas entendidas nestes assumplos lliriío 
si póde-,;e, com antcccd,mcia, calcular com mais 
seguran~a, c ,;i no terreno das conjecturas e pro
babilill:IUl'S é f:•cil m.:.:lll· approxima,.ão da ver-
dade, cm· questões de orçamento. ' . 

O Sn. SIL\'EinA DA MoTTA :-.3fas, os que vo
laram a favor conlc . .;laram a synop~e. 

O Sn. AFro::-;so CELSO (mim'str• tia {tt=endlt):
A syno,,sc não, lJUC ainda ni.ío est~va, nem podia 
cst:tr fcila, c sim o calculo rormulallo pelo nobre 
ex-ministro. 

)l:ts, como V. Ex. vê, os factos est:io provando 
l[UC era sem fundamento a contesla!;:lo :i que 
V. Ex. se refere, 

(Ua outro aJmrle.) 
I>crdõc-mc, nada prova essa dill'crent;a entre a 

receita de um semestre c a de outro; sendo or:t 
maior, ora menor. 

E::;sas allcrnati\'aS uiiO·SO frcqucntcmcnto, C 
têm ama explica!;ãO obvi:~. 

B.1sla que em um semestre se accumulem as 
entradas dos gen~rus de imporlar·iio, ou lmja 
m11ior abund:mcia de cxportaçiio; para lJUe a 
rcnd:t de um dos semestres tlo exercício deixe 
de gu:mlar proporr.iio com o segundo. 

A's \'ezes mcsmó o racto se dá tio um Exerci
cio p:1ra outr•J. 

Si cm Junho, por exemplo, ultimo mcz do 
segundo semestre de um exercício, recdJer· o 
commerc:o grande Clipia do mercadorias, ó cl:~
ro que n:io as poderá recebei- em esc:ll:~ igu;~l 
de Julho cm diante, c desde logo a receita r!e im· 
portaçiío no primeiro semestre do novo exerci· 
cio scr:i menor que a do segundo do exercício 
anterior. 

·Mas, dizia ou que tendo sitio do :iG.OOO contos 

C!Jlos do nobre ex·ministro, ou que clles indu· 
zrram cm erro os illustrcs conselheiros de Es
L1do. 

Eu estou nrgument:Jndo com dados omci:~es, 
com algarismos constantes dns t:Jbcllns do the-
souro. · 

Pa1·a contcsUr·mc t6r;r miste1·, que os nobres 
scn:uloros mostrassem o erro de laes algnrismos, 
o que niio flzeram, nem fJOdem fazer. · 
· · E 1•ois, a sua contesl:lçiío, que destituída de bnse 
ou funrlmnonto,n:io passo aflnal de conlas de mera 
ncgalivn, póde provnr a sua obstina~iio, ou tcim:l, 
porém, nunca erro on omissão dos trnbalhos do 
!besouro. · 

(1/a Uf/J apartr.) , 
N:io; neste caso a ne~ativa não est:í dispen· 

sadn do onus da pro\"3. 
Eu exhibo dados omci~es, authenticos, 11 \'ú . .; 

que os dizei~ inexactos, compete demon~trnr se· 
melhantc asscveraç:io. 

Sr. prr!sídente, o nobre sonndor argumentou, 
contra a necessidade da emissão de papel·mocda, 
com a cmissiio de apoliccs posteriormente feila 
pelo meu antecessor. 

.M3s, o argumento não colhl' : as épo~as \"a:. 
rí:~m c com cflas as f:tcilill:ulcs, ou dilllculdades 
.de cerlas c dcttJrminadas opcrnçiíes, 11ue o go
Yerno realiza conforme as circumslancias do 
momento. 

Em Abril de !8i8 niío era possível, nem con
veniente cmlttir apoliccs, porém nlguns mczes 
mais tarde a cmis:-ão podia rcaliznr-sc cm con
dições razoavcis, como de facto se realizou. 

Tambem o Sr. Visconde de H:~bor:»hy, depois 
do ter lançado p11Jll:l na cir·culação, fez a sua 
opernr;iio de bonds e:n .ouro, c com muito menor 
interrallo do que o Sr. Silveira Martins. 

O cmprcstimo nacionnl de J868 mostr:~va 
ac:~,;o que o gabiacte conservador podia dispens:»r 
a emissão do p:~pel c1Tcctunda cm .Agosto desse 
nono? 

N'iio ; 110rqnc tinha j:í decorrido :llgum 
tempo depois dn emissão, quando o i1lustre Vis
conde l:mt;ou na praça nqucUc cmprcslimo. 

Logo, 11 emissão de Dpoliccs de i87S nlío prova 
ta111bem contra a de papel mezc!l ante:;, t.1nto 
mais quanto o intervnllo decorrido, entre as duns 
opcra,.õ"s do meu illustrc :~ntcccssor, foi muito 
maior' que a dos bonds p:~ra o emprcstirno n:~cion:ll. 

Sempre no iutuilo dll mostrar a desneeossid:tde 
do pnpcl-moed;~, insistiu o nobre senador cm que 
er:1 po,;;.ivel um cmprcstimo externo, ou interno, 
ou mc~mo o :~lnrgnmento «los bilhetes do tlrc
sonro. 

Fiz ver, bontcm, que nenhuma dcss:Js opo
raçiít:s podia ser I.Jcu1 succedirla. 

a despeS~ do 2. a semestre do exercício de ll:l77-
i8i8, e uiio lendo a rcccila excedido de :.13.000 
fóra o dt{icit, Jesprezadas semt're as fracções, de 
!!:.1.000 contos. ' 

Acrosceute-se·lhes os bilhetes llo tllcsoul'o em 
circulaç:io, c acbar-sc-ha, qu:~si m:~them3tica
lllentc cxacu, a somma eu1 que o me11nollrc an
tecessor orr;am o deficit do todo o exerci cio. 

Do estrangeiro manrlnvam-nos nvisos, ndvol'
tencias, :is vezes bern duros, de que não devi amos 
contar com recursos que de lá ·nos viessem. 
J)ouco tempo antes mallogrnrn-sl! um:~ tentntiva 
de emprestimo externo, comó é notorio. 

No interior do p:riz, lambem não era possival 
:1cl1ar c:rpitaes disponíveis nn somm:J de que 
carecia o goYerno, como igualmente já ponderei 
em meu primeiro discurso. 

Os s.1ftlos existentes nos Bancos, cm Abril de 
i8i8, uiío excediam tle 8.000 contos, qu:»ntia que 
reprcscnl:lva apenas n setim:l parte daquiiJo de 
que o governo julg<~ \':J precisar de prompto. Não se repila, pois, que foram inexactos os cal-
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Si est:as eram as circumstancias dos Dancos, 1 cursos promptos,imprescindivois, do c1ue elle ca
nrnnifesto é que os capilulistns niio podiam olTc- rccia na occasino. 
recer recursos muito mais nbundantcs; c si na Logo, a emissão de papcl-moedn foi uma nc· 
praça do Rio de Janeiro não os podia ter o go- ccssidade, ante 3 qual teve o gabinete dc cur-
Terno, menos nas províncias. Tar-se. 

A respeito de recursos pecuni3rios, como de A scicncia financeira não é nenltnma 3lcbimi:~, -
onlros muitos pontos, o lmpcrio é a cidade do que tenh3 descoberlo o meio de fazer dinheiro 
l\io de Janeiro. por proccs~os sobrenaturnes. Os unicos meios do 

o SR SILVEinA liA JIIOTTA :-Dcs,.raçadamcnle qt!c se scr!'e são bem poucos e to~os sabem qu3es 
assim é o sejam, JIOIS reduzem-se cm ultima analysc ao 

· dô _ é . ímposlo, ao cmprustimo, não fnllando na ccono-
0 Sn. DA:I'TAS:-Per e-me, nao tanto ass1m. mia -

Londres o 1'3ri:r: não são a Ingl::~terra c a l~r:mça, I Sr. /'residenle, 113 melhor intenr.ão, sem du-
111:1~ as duas grl!._ndcs pr3~:ns. onde se fazem as vida a guma, o nobre senador péla B:thía in· 
matores transacçucs commcrcracs. ,·ertcu um :~rgumento de que meserTi. · 

o SR. AFFO!ISO CELSO (111inistro da ft;::nula):- Eu niio d.i~~e quP- o f:~ctode ter o Jninisterío lta-
Poi~ si IIi m~~im é, IJn~nlo m11íll ~qui~! b~rahy cmlttJdo ~ómcnte 2.000 contos, passados 

Infelizmenle, o no~so pai% é uma cabel'!a cheia c1nco mezes dt!(IOJ:> tio dec•·eto de 186tl, provnva 
dt! força e de vigor ~obre uin corpo debflitado e conlJ'a a llCt't!sSuludc desse '!_ecrelo. . 
enfr:~quccido. -

1 

JleSJlO!Jdeudo ao Sr. Dn~o d!J Coteg1pe, CJUe 
~ . . cmpreg:nra um :•r~umento JdcntJco, contra o de-o Sn. ~r~:nm.\ DA. llOTTA.-Amila ~cm que é o creio de Abl'il do anno passndo, o que disse roi 

no!Jl'c mmJstJ'O quem relraln o Draz•l con1o um ,1ue 1:11 argumento .{lrovnria tambcm.n ser proce
an:.o. · 1 donle, contrn o miruslcrio de que S. Et. fez parte. 

O Sn. An·oxso CELSO (miniJtro da (u::endct):- llns. cunclui f:~zondo \'01', que- a demora na 
v. Ex. é quem o qnalilicu, eu nssigualo o facto, enussiio npenns demonstrava a Jlrudcncin do 
J:~mentantlo-o. gove•·no, tiUC só cm ultimo ca~o ~c aprovoitnTn 

E ponentuJ'3 contesta o nobre ~en11dor que de um rt!CUI'SO extremo, justific:J\'CI unicamente 
0 movimenlo, a imlustri11, o commcrcio concon· om .circumstancins lambem cxt1·e:nas. 
tram-so n:1 capital, cmiJU&nto as provincius de- E apro\'eitarei o ensejo Jl:lr;~ J'Cctific:•r um en-
tinham! gano, qu~ v:~i_ pru;sando des:~percch~do. • 

o Sn. SILVEIRA DA. UOTT.a.:-Já comp:ord infe- ~·O mmrstcr10 ltnborahy não emllliu_ :1ome~ll! 
lizmente. .a.poo contos, como ge•·almente se suppoe, porem 

C ( • • J t: l ) III:JJS. O Sn. ,\FFo.sso ~EL<O nun11lro .. a 1 a:tnw :- • . . - • 
Xiio C!tou dizendo, Sr. presitlente, nenhuma no- . Tenho acJU• :1 nola dcSS!I enus~o, lia qu:~l se "" 
vitl:~de, e nem é a prim11im ,·cz que 0 digo. 'l'!e foram Jan~ndas •l:t C11·cul3çao em 

Senhores,é essa mesma conccnlr:J~ão de for~:Js J868-0utubro.. .... .. .. .. .. . 2.000:000,5000 
n:J c:~ pi tal, em detrimento dns províncias, o prin- 186!1-Jnnciro .• - .•.••.•.•.... • i.OOO:OOO,)OOO 
c i Jta! ~rgu ~en to cm 1•rol d11 de~cen trali~:.çiío lfarco. . . • . • . • . • . • • . . • . 2. zoo: 000,)000 
:ulmm•str:JIIVa, tJUe o meu Jl:lrlldo }Jroclama 31:uo .. .. .. • .. .. .. .. .. • 100:000,SOOO 
como um dos pontos do ~cu pro:;-ramma. Junho................. :!.000:000,)000 
Emqu:~nto clla se não opeJ':Ir, continuaremos Julho................. 7 .000:000,)000 

a ver o centro :JIJsorvendo e monOJIOlisando o Agoslo.......... .... .. • l.SOO:OOO,SODO 
moviruento, que deveria anim:~r as m11is remotas Setembro ......... · •. -... !.000:000,)000 
extremidades deste gr:~nde todo, que com seme- Outubro............... !.000:0006000 
lhaut<l desequilíbrio nlio púde Jlrospe•·ar. Novembro.............. !!.~0:000,)000 

Uu Sn. SI'-~Auon d:i um a parle. _ Deze!nlm............ ... ~-800:000,5000 
( 

. _ ) • 18,0-Jane•ro................ 3.030:000~'i000 
OSn. AFFn.sso CRL~O m_u~,strocla {a::fuda :-:sem ll:rço .... _.. ........... 500:000,)000 

du,·id:~. nenhuma, 111:! vu·a cm que ptllos mt:smos .\bnl.. .... ... • .. .. • .. .. 2.000:000,)000 
motivos algum Jl:lftJdo :tdvogu•~ a necess1dutle llaio... ..... .. .. .. .. .. • 2.000:000~000 
d:l remo!,'iíO da Co1pltal, para qualcJucr ponto tio 
interior. (Crusam-se outros apartrs.) 

Voltando ao que di1.ía, é f•ira de quoiliío que 
ha nas províncias, e nem Jlodi3 deixar de hnver, 
capil:tCS dispODÍl'CÍ~. 

E' certo, p•trcm, que nas províncias aindn não 
se :~pr11ciam bem as T:Jnlagons dns operações de 
credito, do modo que o goven10 não deve contar 
com g-rande auxilio que tl'abi llle poss:t Til', ao 
emprelumder qu:~lquer operaçiío. 

O Sa. DA:ITAs:- Com isso concordo ou. 
O Sn. AFFO:sso C&LSO ( mi11islro da {Azeuda):

Port:mto,scndo iusulllcicnle3 os c:tpita•~s disponí
veis, que Sl' encont•·avam na pr:u:;:• du ltio til• Ja
neiro em Al.tril de i8i8, nem su potlentlo conlm· 
que allluis~em tl~s provinda~, el:tro é que um 
emprestimo interno, qualquer que f11$SO :t fórma 
que rer-cstisse, JJão fornoc~ria ao g·)\'t!l'llO os r·~-

36. :iOO: 00015QOO 
For:~m pnrlanto 3ti.S00:000,1, qucemittiu o Sr. 

Vi~condedc llabornhy; delle$,porém, !3.i fO:ooo,;, 
destinaram -se :i subsliluiciio de not:Js de r;,sooo, da 
ti.• e de 106000 da .i..• estampas, recolhidas nas 
provinci:ts c 11:1 thcsout'llri:t geral do thesourol. 

O Sn. Ju:sQUEifiA: -Hão de estar ahi os l:oes 
:10.000:00!11), do Sr. Zacarias. 

O SR . .A~·vo:sso CKJ.so (ministro da fa::mda):
Os ttus 10. ll00:0001$0UO ! 

Deixemo-nos destas cousas, dest:ls mei:Js p:t
lnvras, destas accusnçües mysteriosas. 

Si nos taes 10. 000:0001) do Sr. Zac:tri:~s h a 
:rlguma coUSil de censuravol. venhnm mostrnl-o 
na tribuna p:tra tt:rem resposta iuCOIJtitleuti. 

O que não convem, e é inadmissível, siio ns 
re:iceucias, qttc Jlodelll_ ge1·ar suspeita~, impus-

lj j 
r~ 
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sibilit:mdo ou diillcultando :1 defesa, auo será 
completa desde que a accusaç;io se formule. 

llaximn frnncrueza, meus senhores, nada de 

e o·nobrc senador pela Dabia, quando nós esta
mos t:io intimamente unidos no presente, como 
estivemos no passado, c ~starcmos no !aturo. 

rcservusl . · 
Discutamos tudo, esse como quuesquer outros 

IJCtos do minislerio :i cru c pcrtcn~o, ou pertenci. 

0 Sn. D.\!I"TAS:- Apoiado. 
O Sn. SILVEIII.\ D.\ :MOTTA:- Deus o queira. 
O Sn. AFFONSO CEr.so (1nini1tro tla fazenda) 

(dii'igim/o-se ao Sr. Dantu):-E' isso que os in· 
O Sn. JoÃo ALFREDO :-Para que estes assomo~, 

'Juando não houve motivo parn isso 't 
commoda, o 110rtanto continuemos. · 

O Sn. 'AFFoNsO Csr.so ( 111inistro da [a::endtc ) : 
- Os assomos são provocados, mas nao os tire ; 
não estou assomado. · 

Reclamo sómente com algum calor, para que 
hajn mais rranquezn. 

O Sn. JuNQUEIIIA :-Este negocio roi discutido 
nas cama rns. 

O Sn. AFro:;so Cr.x.So ( n&illisli"O ela {a:mda) : 
llns, para qucvollar 11 elle,'por esta f•jllPJa,quan
do nenhuma reluç.io tem com 11 materia~. 

Sejamos, pois, francos, an11lysemos tudo. E' 
m&u direito ; é meu dever mesmo reelmnal ·o. 

( Cnuam-se apa,.trs.) 
Os nobres senadores que se mostr:•m !5o sus

ceptíveis, 110rc1Ue lc\·anto um r•ouco a voz, hão 
ele permitlir c1ue · tenha a mesma susee111ibili. 
dade. 

F:•llo acrui no to111 que me ú naturnl. Não me 
prtlpDro, nem 1•osso prep11rar-me para discutir no 
senado: Vou ilir.endo o que me occorrc de mo
Jnen to com o tom crue me é Jlroprio. Jlorcruc 
Jlão anuamos todos pela mesma clave (npfll"tes). 

Assomados parecem cstarVV. EExs. que mo in· 
tcrrompcm com tão repetidos e e~~lorosos apartes, 
so) 1JOrc1ue n minha \'QZ tem :is vezes urna enio
nação mais alta. 

E' preciso não nos escJueccrmos de que somos 
aqui todos ig"uacs, que não tenho menos direitos 
do que c1ualcruer do~ membros da illustre maioria, 
nem estou disposto a prescindir delltts. 

.Não em.()r~go umu só expressão injurio.~u; n. 
Rmguem ofTendo, mus hei dot dcfc.•nder·mc como 
julgar connniente. 

O Sn. D.uüo DR CoTY.GIPE:- Um ministi"O devo 
ter mui til paciencia. 

O SR. AFFoxso C~ti.:lo (ministro da {a::emla):
E tenho-a, quanto bastn. V. Ex. bc111 póde i ma· 
ginar qunoi.O me tcr.i doido muita cousa ClllC tenho 
;•qui ouvido cm silencio l . 

Soí bem q_uaes são o;; llrccalços de.~ta incom· 
modn posirao, c olos menores niio é ouvir 
calado ao que se poderia com vnnt.1gcm t•espon· 
ller immediatamente ! 

0 Sn. JoÃO ALFREDO :- V. Ex. niio tem do 
que queixar-se ; tem sido muito !Jem trntaolo 
pelo ~enado. J:i caus:• nlé ciumes ~(IS seus •~ollc· 
g".IS. 

O Sn. AFt"Ol'SO C~tr-~o (1ni~Jistro da (1c:.t11da) :
Ellcs •fio se ins11íram nesse peo1ucno sentimento,· 
•:orno V. Ex. jul:,."'l. 

Perdem por isso seu SelllllO aqucllcs QUI' qne· 
rem deso:obrir cm avisos, que me :::io dil"igulos 
1•elo Sr. I• residente uo conselho, mh·ertcncias 
que dle não s1·ria capM: de f;czer, ucm cu «1•~ sof· 
fror. · • 

Procurem outros JU~ios; esses e~.,edieutts nn· 
da 3Jirt~\'Cilaru ; assiw como nl'11 :tiJl"OVdlllm 
as siz11ni:•zinhas, IIUfl tt'nbuulevanWrt-utre wiu• 

V. III 

O Sn. DA!\"TAs;.-Sem duvida unidos .agora, 
como scmprot. _ . 

0 Sn. AFFONSO CELSO (miiti&lro tllt {a::énda):
l[as, ~zia on, tpic o Sr. Visconcle de ltaiJorahy 
cmiltiril~ 36.500:0006000. 

O Sn. BAnÃo DR COTF.GU•F.:-Qunndo'? 
O Sn. AF'FOXso CELSo (ministro da {u:l'llcltt):

J;i mostrcí; em virtude do decreto de :; de 
A"osto de 18G8, nesse nnno, no de I869 o J8iO. 

Dcstcs31i.:JOO:OOO,S rornm reco! h idos :13.1 1'0:000:5-
Est:J c! n verd:Jde. · 
O Sn. B.\nÃo DE Con:cirrK:-Essa opcra!.'ão ,; 

.QUlra. 
O Sn. AFFo:;so CELSO (mittMro cht {a:tmla):

A substitni!;ãO nfio se fnz sirnultane:~mcnto com 11 
emis~ão, é mais lenta ... 

O Sn. DAIIÃO OE CoTF.Gil'K dzi um aparlll. 
O Sn . .\t"FONso CELSO (ministro tia {a:mda):-

0 meu thcsouro! ~fio é diverso do que foi .•n•, 
e o que posso all:mt;z•r zi Y. Ex. é que pelo menos, 
encontro mais dilllculdades do q1w Y. Ex. nn· 
turaJmcnte encontrou. 

Senhores, insistiu o nobre scnndor cm dtl· 
monstra r que as círcumstuucias de 1868 não eram 
perfeitamente idcntieus ;is de 18i8. 

Nem en o afllrméi ; mas a differen!in cm IJU•· 
consisteY 

Consiste em CJUC as necessidades Jleeuniarias 
daquclla época eram m:~iorc.~ do que as actnacs, 
c sú isso, JlOrqnc CJU~nto :i necessidade de· re
cursos Jlromptos, inunediatos, sujiCriorcs ;i re· 
ceita ordinurin, c á dinlcnldnde de obtel-os, a 
situa,.ão é a mesm:~ •. Os no!Jrcs senadores j:i 
confeSsaram 9uc os s:Jcrificios que nos impõz n 
secc.·u nlio sao somenos aos que nos trouxe :1 
gucrrn do l'aragun''. 

nu ainda outra ditreren!ia, que cumpre :•ssig
nalnr. 

Quando o Sr. Yisconde de Itahorahy autorizou 
a emissão de ~0.000 contos, (aproveitando-se 
nli:is :<úmcnlc de ::!.000 contos cm ci!!CO nwzes, ll 
razoudo lolío, not_c-sc, .a sua O(.lCr:t~l! d2 bo1uls 
em ouro) lanha :unda 11 sua d1spos~ÇD~ '.000. e 
tnutos contos, que rcsta\•:un da· cm1ssao autor1· 
zadn pelo corpo legislativo. 

N·is n:io tinlmmos um \"intcm ; o thcsouro 
:~chll\'a·sc n:~s circumstancias descriptas pelo no
IJrc Visconde do IUo Bronco, isto é, recorrendo :i 
e:z:pt'tlimtes Jlrotflatorios. 

O Sn. DAn.\o DE CoTEGll'E:-E porque 11ll•! 
tlis~ isto'! 

o Sn. A•·•·ol'so CELSO (fllillistro dafa:endJr):
r:llc oxpliear.i a V. Ex. quando chegar. • 

o Sn. H.\nÃo DE COTEGII•F.:-Foi porque um 
111ini:<tro o disse. • 

O Sa C.\NSANs.\o DE SINIMDU (prrsickllte do con· 
srllw!::_ E cu 11ffirmo :• V. Ex. qnc assim era, 

8 
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porque estive com a pasta da Cnzend:~ interina
mente c me aclici cm sérios cmbar:t!:OS .. 

O SR. JoÃo ALFIIEno:- Por poucos dias. 
o SR. CA!'\SAXSÃO DE sr~mmú (pre.fidmte do CO/l• 

sellw):-Dous mczes. 
O SR. BARÃO DE CorEGJPE:-Quc emb:~rafios'f 

O Sn. AFro~so CELSo (111i11i8lro ela {a::CIIda) :-=. 
Falta de dinheiro para pagar :IS dCSJICSas ; está. 
claro. . . 

Pois o nobre st•nador pela·nnhia nlio cmittiu 
8.000:000;) de npolices; c porque foi t>bt•igndo a 
realizar estn opcl':lliiil>? Porque tinha necessidade 
de p:~gar os juros das apolil:es c não encontrava 
recursos pnr:1 esse fim. 

Compare-se a darn da cmis~iio com n d:~fn do 
Jlal!amento olosjuros. o os nobt•cs sen:1do•···s '."crão 
CJUI! o thcsottro :1chnvn-se em cil·cumslnnci:.s 
l:ll'S, IJUO niio podia deixar de contrahir uma di
'fidn no\·a parn pngoar os juro!< dn sua divida 
\'elhn. 

neste p~iz que ncrellite que n e.,mara õo:> ·depu
tados couser,·aclor:t, em sun grande mnioria in
Censa ao '!nbinete actual. lhe dtlsse autorização 
pan• emillir papel-mocda'f · 

· O Sn. D.\nÃo DE COTJmrrF.:-Podia dar qual
quer outro meio paro ~nlvnr o thesouro. 

O Sn. AFFo:-~so CEr.so (ministro da [a::enila):
Podin dnr tnrdc c a más horas, quando talvez já 
se tivesse protesr.aáo uma 011 moitas lotros do 
lli~ouro. . ' 

Achou lambem o nobre senador pela Bnhia 
motivo de eensur.n no facto de termos solicilndo 
bill de iudemuidade, relativamente 1í cmiss5o -do 
Plli'CI·mocdn, conjonclamcntc com n appro,·açiio 
de uma transfcrcncin do verbn."'dc. uma cousa 
insignificante como S. Ex. CJU:tlificou. 

O nobre scn:~dor disse que o governo tõO in· 
volv•~u nssim cm umn especic de nevoa, ou 
neblina. 

· N•io compre bendi l1cm a-llgura '-de rbetoric:~, 
nem a censura, mas t•m todo o caso é inquest;o

L"lr ;il1. l'P.XADOII :-E' lisongo~iro. navel que mclhot· é pedir e obter um bill de 
O Sn. Arroxso.CEL~o (mi11istro wt {a::r.uda):- itldl'llll•idtule invofto cm noblinn, do que não 

Era lison:.:eiro y pedi l-o, 011 não obtcl·o mesmo assim. 
O nobre senador pe•lía no\·os impostos, coo- O SR. BARÃo DE CoT&GU•.&:- Niio pcdirnm '? 

conl:wa com a rcdUC'{ãO tla~ despcs:1s, confcss:~\'a V. Ex. csrá enganado. . 
que n receita diminnm; não er:J possivo·ltiUO o 0 cst.:ldo do thesoum fo~sc lísnngciro. J:í demonstrei SR. AFF0!'\~0 C&L~O (111i11istro -lia fa::t!llda,):-
. 1 Pcreorrn o nohre senndor n collccçiio d:~s leis e 
ISto tontem. ,·er:í qne o bill til' indem11irlade da emiss:io do !8G8 

O SR. DAJIÃo DE Cor&GIP&:-Eu niio disso que Coi ohtido, não pelo g-nllinetc qne fez a omisSlio, 
cm lísongciro. m:1s Jlclo do Sr. \risconde do Jlio Dranco, em 

O Sn. At·roxso Cr.L~o (ministro da {a:N1do,):- :1873. 
Si o nobre scn:~dot· reconhece <J.UC ao deixar o Port:mto, si o g:~hincre anelou m:~l, no que niío 
pod.~r, o estado elo the.<\lUJ'O nao ••rn Hsongeiro l'Oncortlo, sempre nntlou melhor qne o dos co· 
e sim dinicil, si nlio p•i•!c con1est.1r 11ue :op•is a relí~:"ionarios do nobre ~enador. 
nscençiío dos meus :rmt;:-os, as dcspes:~s com as Siio estas ns cunsidernçr.es <zue tinha de 
províncias do Norte lla:,:clladas pcl:J sücc:1 th·e· o!Tt>reccr :10 discurso do nobre senador pel:1 
ram maior incremento... Bnhia. 

o SR. CAX~.\XSÃO DF. sr:mmú (preside11te do co11• Satisfazendo agr.rn, Sr. presidentc, ao meu 
selho):- E as coll'nias do Sul. - nobre ami~o senador por l\lin:1s Gcraes, que per· 

gtmtou-me si estou resolvido a fnzer o recolhi-
O Sn. Arroxso CELso (111inistro da {a:e1ida):- mcnto do !UOO:OOO,)OOO de papel nltimnmenle 

.. ha de concluir,que :1s circumstancias eram muito cmiUido, respondo a S. Ex. que sim, salvo si o 
mais :opcrt::das nn occa~iiio cm que se c~pr:cliu o corpo legisl:•tivo mandar o con. trario. _ 
decreto, 11ue autorizou a emissão do papel. 

Yollou o nobre ~cn:uloJ' :í orucst;io de dissulu~Jo O Sn. UmEmo D.\ Luz:- Com que meios'! 
da c:Huara c consurou o ~o,·erno por tel-a ele· O Sn. Arro:-~so CELSO ( tllÍIIistro da fa:enda):-
cretadn, antes de tent:•r obter nutoriZ:t(.'iiO para Os meios pedi-os nn lei do or~amcnto. O nobre 
emiti ir pnpcl-mocdn. Disse S. Ex.que si a camarn scnado1· ha de encontrar no orçamento dn.despcsn 
dos tlcputados tivesse cm vista um~ expos1ção do ministcrio da Cazcnd:1 quantia sU1llciente, para 
minuciosa c llel do estado do thcsouro, e s•· o recolhimcnlo dos dous mil c quatrocentos 
conl'enccsse do que a cmissiío era indispensavel, contos. 
poderia talvez conccdel-n. · 

Stmhor(•s, neste podi'J'ia tnlu.:: concfdtr, cst:i O Sn. RruEmo DA Luz :- V. Ex. pedin meios 
a verd:~deira mzão do :~cto do governo: assim Jllll'a o exercício fut11ro, Ulns eu refiro-me no 
como podia conceder, podia negar, c 0 g-O\'crno, I):Jg"aDlt'nto relativo no t•xercicio passado. 
que est:l\'a conveucitlo de que :~quelln emissiio O Sn. A~·Foxso CELSO (111i11istrn da {a::mda) :-
era indi,;pensavcl o urgente, de\·in ser feita Si não fiz nenhum pagamento Y , 
incontinrntc, niio podi:o, sem Calr:~raosen dovrr, o s11 • RIIIEIUO llA Luz rl:i ~ouu·o llpat·te. 
rccu:1r :mto :• dissolução d:l camnra o :~ssumir a o SR. A~·roNso CELso :-E' despesa HUC ha de 
respons:,biliduclc •lu :octo Wcgal, que ia praticar. 1wsar sobre este exercício. Pedi o crod1to o a C:l· 

O Sn. C.\!\'SANslo n~; St.XJllllÚ (presitltllle do mura votou-o. 
crmsrl11o) :-Apoi~do, sujeitamo-nos :i ccnsurn do .'\gora·, pergunto :10 nobre scnadot· : entende 
scnmlo. S. Ex. que o go\·erno, dl'pois de havet· tomado 

o Sn . .Arfo:-~so CF.LSO (1llilliStt·o da {a::mda):-IIwra com. o publ~co ~ COIIIIIro~i-~so d.c reeo!her 
E, senhores, deixclllO·uos de filígrnnas, dei- :mnua.Jmcntll um.• pat te iln erms:;uo, pude de1xar 
:~:emo-nos de rccur;os de trilmua, e fllllewos de satisfazei-o 'f 
('om ,;inceridnue e Cr:~niJUCZll. Pois ha alguem \ O Sn. BARÃO DI:: CoTEGil'E :- Pódo. 
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O Sn • .AFFONSO CELso (ministro da {azenia):
Eu entendo que não, salvo si o corpo legislativo 
resolver o contrario, negando-lhe os meios pre-
cisos. · 
· Nes~o caso, porém, a responsabilidade pelo 
violol(!iO da fé publica, empenhada no decreto da 
emissuo, niio recahirá sobre o governo, d sim so-
bre o corpo legislativo. . . 

Na minha opiniãó deixar de razer o recolhi
mento, é facto tiio condemnavel como deixar de 

·satisfazer qualquer outrn divida do Estado. 
·O Sn. DA:ITAS : - Apoiado ; o governo deve 

fazer o resgate; niio póde proceder de outro 
modo. 

O Sn; ÀFFONSO CEL!'O (ministro da·(aZelfda):
E.~poro c conto l[UC o scnndo niio me fia de negar 
os meios de desempenhar n solemno. promessa 
Ceita pelo governo. 

Espero ninda que concederá M gabinete outras 
autorlznçücs,lJUC não trnduzem ronfinnç:a politlen, 
c slio indispens:r\'cis Jlnra melhorar certos rnmos 
•lo serviço, c o jogo regular do systema, sem em
bargo do lint.,gonismo politico, ljUe sepnra o go-
'·erno do sennao. . 

O Sn. BARÃo DE CoTEGJPE:- As que entender 
dever dar. 

O Srr. ArFc.xso CELsO (ministro da {a::enda):
Está claro. 

(Hcotm aparte.) .. 
Por exemplo, falla·~e tcdos os di:~s n:r necessi

dade de dlminu!r n despesa com o pessonl ; como 
negar, portnnto, nutorlzaçlío para reduzirem-se 
os respectiyos qundros? 

O Sn. BAnÃ<~ DE CoTEGil'E :- Entrllinnto, to· 
dos os dias estiio se pedindo empregos. · 

O Sn •. Awo:;so CELSO (ministro da.fa:r.nda):
Porque não é possível desorgnniznr-se o systcma 
que se nchn montndo. Em quanto os reguln
mentos actuaes niio !orem rcvogndos, certos em. 
pregos pelo n:enos niio podem deixnr de ser logo 
providos. 

O Sn. CANSANsÃó DE Srxr.mní (presidente do 
conuUw):-E ba muitos que niio se tem provido. 

.. 
O .SR. CA."sANSÃO DE Snmmú- (presidmte do 

conselllo):-:r.rclhor é dcix.~r o Sr. Correia fallar, 
c depois. V. Ex. rc:<pondcní.' . · . 

O Sn. AFFONSO ·CELso (ministro da {a::enda):
Arcedendo aos desejos do nobre P-residente do con
selho, guardo para outra occasuio.o que tinha do 
dizer contra o parecer da commissiio o o voto em 
scp:mado: · . : . 

(Jluilo bem; fiiUito bem.) 
,.;-

0 Sr. Correfa:-Sr. presidente,. tom-me 
c11bido a t.,rora do !aliar depols.do .nobre .mi
nistro da razcndn, quf sempre se exprime. com 
tanto calor que me obriga, para mio augmentar 
a temperotur.~ do ::cnodo, a procurar moderar· o 
tom habitual de minh:n·oz. · ;" · 

llontem, qunndo puz termo ás minhas obser
vnções por se achar muito adiuntada a hora, de

. clarei que ainda tinhn de fazer considernções 
sobre o acto illegal do poder oxeculivo1 pelo qual 
(oi autoi"izada a emissilo de 60.000:0001) de pnpel· 
moeda, dil'solvendo-se para esse fim a camara 
dos d~utadc.s quo sedc,·ia reunir cm dins prc.
ximos ; neto que exige dcmor4do exame, quer 
flclO lado economico c llnnncciro, quer pelo lado 
politico. · · · · 

O nobre ministro dn rnzcndn tem procurado 
discutir n qucstiio exclusivnmcnte pelo lado· das 
neccssidndcs t!o thesouro- no mc1. de Abril do 
nono ·pnssado, nut:mdo •Ju:anto eram -criticas ~ 
circumstancias que forçaram o governo a tomar 
aquclla medida. · 

Encnrar ns~im a questão é arrednr dclln as 
prfncipaes rcllcxües a que o poder legislativo 
devo nttender. 

Pnra o poder legislativo hn uma questão J?re
liminar, n de saber si era imprescinilivol n tlle· 
galidade que se commctteu. 

São questões multo dilTer!!nles; per i~ eu 
di$se que a ma teria involve· um lado politico, e 
outro financeiro e eeonomico. 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a:e11da):-
011vi r:rllnr rm grande cauda do orçamento. 
Quando o dis.:utirmos ver-se-Ita que não lem 
enuda nenhuma slniio medidns indispensavcis 
para melboramcnte dos di\"crsos rnmos do ser· 
viço, principalmente no que toca :i fazenda 
publicn. 
· Sr. presidente, dcvin npreciar o que disse o 
nobre senador sobre resgate de pnpol-mocda c 

O .nobre ministro encerrn·se na questão eco
nomien e finnnceira, o evitn, quanto é possível, 
n qncst:io polilicn; niío sómcntc S. Ex., mas 
tambem o nobre presidente do conselho nos 
apartes que hoje deu. 

· Chmnar o assumpto no terreno dn legnlidnde 
ser:í sempre o meu empenho, . einquanto. -não 
convencer-me de que circumstnueins superiores 
a toda a vontade humnnn determin:trnm o neto 
de 16 de Abril de um~. llei de portnnto dl$CUtir 
especialmente este JlOnto, como o de mnximo in
teresse flOra n unçao brn~ileim. . 

. tinha de occupnr-me com o pnrecer da commis
são e o. voto em separndo do nobre senador por 
Goyaz. 

O que os nobres ministros têm procurado 
demonstrar é que o estado financeiro do pniz 
cm Abril de H!78 era tal, que, si o governo niio 
tivesse tomado medidns promptas, podinmes 
chel:'llr á banca-rota. 

Ficou memoravcl a phrasc imperiosa c hru.~ea 
da c."tposiçiio de motivos : E' mister dil!l~tiro 

O Sn. DA.NTAS:- Nosso mestre e amigo. 
O Sll. Al'PONSO CELSo (ministro da fa::enda):

Mas, vejo que o senado esti disposto a votar pelo 
projecto, e o nobre scnndor está impossibilitado 
aa subir á tribuna. . 

Reservo-me, pois, Pll!-"a a terceira discusslio. 
O Sn. CoiUIEu.:-Eu peço a palnvra. 
O Sn. AFFONSO CELso (ministro da {a.=enda):

Entio eontinúo • 

e j~iscutirei oste ponto d'nqui a eoueo; n~rorn 
procurarei demonstrar que ns razoos adtluzrdas 
para justlficnr· a illegal medida da c.lccre~ção ~o 
papel-moeda por acto do ~oder executiVO nao 
colhem. ,, 

Niio direi quê a questão financeira foi explorada 
pnrn justificar n medida politica dn dissolução ·· • 
da camnra dos deputndos nas vesperas de sua 
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reuniiio; mas dh·ei rJue o motivo invocado parn Inclino-me a ·crilr que a camara recusaria a 
n di~olu1:ão niío procede. . . cmissiio do papcl-moed:., porque haiia recusado 

Em um pniz lh·rc, cm que o respeito ás lois essa providencia no ultimo ministerio do pnrtido 
cst:i granu.Jo no eora9ÍÍo da•JUclles guc são os conservador. 
primeiros responsavCJs pcl:1 execuçao dell:~s; .A quesllio foi posl:l. Tr:~tava-sc de S:Jber ai.sl! 
tendo-se necessidade de tomar medidas que cn- doYia recorrer a novos impostos, ou a outro meio 
tendem com Oll contribuintes, a provi:loncia que ·para ncudir á~·-necessid:~des crescente.~ do· tbe· 
occorrcria, quando estivesse muito distante :1 souro ; c como resolveu a cam:~ra dos depulllclos 
época da reunião do poder legislativo, scri:1 con- · este ponto? . 
vocal-o cxtrnordinarimnente. Ali.i c~t:í o nrt. !i d.'l lei do orçamento:ainda. 

·s Se d cm vigor que diz: • O saldo qucTcsultaiub 
O Sn.: ILVEIM D.\ !\IOTTA:- m uvida. receita orçnda sobro a despesa Ux:.da :aestâ':Jei'· 
O Sn. Comir.JA:-1\Ins o que ningucm com{1re- scní applicado ao resgate do papel-moeda ou c~:~· 

henderia em um paiz de systcmn representativo, divida nuctuante. • , •. 
onde as couSlls marcham regularmente, seria - Acamara no que q_uería ouvir !aliar era no· 

· dissolver-se a cnmnra, 1í rJunl se devinm pedir os resgate c niio na emis530 de papel-moeda, e prcfe-
tneios p:tra acudir :is nrgencias do Uu .. 'Souro, riu. n ntcdida ,Jolorosa da creação de novos inl· · · 
pua o gl•\'erno toma1· por si as medidas. postos. Era possível, com a cobrança destes no-

1-;stavnrnos no dia :11 de Abl'il do !S7S, d'ahi vos impostos, haver saldo; a cnmara determinou 
a poucos .dias reunia -se a cnmara dos depu !lidos · que, nesse caso, fosse applicado ao resgate do 
cm scssiío preparnteria, c o governo_, allcgnndo paP.el- moeda. 
a urgcncin do meio,;, dispersa OS representantes . Tal cr:1 o juizo I!UC entiio prevalecia acerca do 
rln naçiío, que oram os unicos COlllJICtcntes para rccur:;o da emissao do p.1pcl-mocda, que depois 
coRcedel·o~ ·i isto cm tempo de paz, isto quando vciu a :;e·r dc.clarado como o unico, e o mais 
,;e tinha ca mamentc operado em Janeh·o uma conveniente, o adopllldo por exclusiYa delibera-•. 
mudança politica completa I . ção de um ministcrio, CIUe proclama que o P.Oder 

1\las disse o honrado ministro da fazenda bontcm c poder e niio deve atar-se diante do tragai ob--
c repetiu boje: • Gomo haYiamos de cspcr:.r staculo do respeito :i lei. · 
11ela reunião de umac:nnnrn hostil'! Como po- Orn, a questão estava neste pé. A cam:~ra dis
tliamos crer 'rue clla nos concederia a cmissiio solvida nuo desejava ouvir Cnllar cm cmissiio de 
de papel-moeda'! Pois hn alguem neste paiz que papel-moeda; e creio rJUC, nos seus funeracs, o 
ncrcdile na ,POSsibilidade desse Cacto'! • gabinete tratou-a com as honras devidas aos que 

lluilo m:us nproveilnrin á cnus:l que o nobre !:mbcm m:~nter os princípios que professam. 
ministro deCt:ndc, si S. Ex., em vez de. trazer 0 Sn. CA~s.\~sÃo DF. SJNiliDÚ (prt>aidmtcdo COII· 
.. u senado unm conjectura, tivesse procurado • 
trazer um r neto; si cm. vez do presumir que aell1o):- Foi justiçn fciln a cam:~ra. 
:1 caanara dos deputados .recusam no go\'Crno O Sn. Con~IA: ..;.....t\11.'1 justiça, a de condem-
us meios uccessaraos pnrn a marcha regul:1r da naJ-a sem ouvll-a. . 
administração publica, o tivesse \'erillcado. Enllio Eu acredito que elln llllVÍn do recusar ao nobre 
diria S. Ex.: • A c:tmara conscrv:~dora de i87S ministro a medida da emissão do papel-moeda, 
proccd!u como a liberal de iS68, recusou os que não adoptou em 1S77; mas que havia de 
meios que o governo pedia Jlllra a con\'cuicnte conceder-lhe outros meios, os mesmcs meios que 
direcção dos negocies publicos ; • c niio me resta- o senado já tem concedido na presente scssiio. 
riu nesta contenda sinão aprcci:ar a di1Tcrcnç:~ da Para ~e ncrcdilnr que n camara niío rccusnri11 
situat;iio em 18GS e em i8iS. - ao ministerio-os meios de governo, bnsta confiai' 

ll!as hoje temos duas superioridades sobre o cm 9ue clla procuraria honrar as pulavras do 
ministerio e n situnção actual : temos a dn di1Te- r.resadento do conselho de iSGS, um dos mais 
rf'nçn das condições do Brazil em !868, -tempo !Ilustres chefes do partido conservndor, o Vis
de ::-ucrra, c cm f.S78, tempo de paz, e temos a conde de llllborahv~ Era o Sllu· conselho que 
de haver O ministerio de !6 de Julho de ISG8 não ~C devem rCCUSDI' OS meios preciSOS para· 
recorrido :í cnmara dos deputados pnra Jledir os a adroinistraçito do Estado. Niio havia a camar:1 de 
meios de go\'crno rJue lhe Coram ncgndos, :10 iSiS esquecer .es.ta recommcndaçiio. Di.vCl'girin 
passo CID'! em f.SiS· o governo dispensou até esse dos nobres maDistJ·os acerca dos meaos que · 
pedido. deviam ser preferidos, mas umn cousa-creio que 

Em :lSGS n cnnnra foi dissoh'ida dCJlOis iln podemos ter por certa, que ~l!a. nlío ~avia de 
rccu~. c cm !SiSo fui porque se presumiu que incorrer na censura qué dar1gamos a camar:t 
haYia de rCCUS:If. de !Sii8. 

O Sn. Cnuz liACIL\DO :-.Apoiado, ad cautelam O Sn. Cnt:z ::IL\CIIA.uo: -Apoiado, não auto· 
•! !lOr um:~ medidn udmiuistr.tliva c não politica. rizaria dicllldura, daria os meaos. 

o Sn. ConnEIA.:- H a de querer o nobre mi- o Sn. ConnEIA: - E como tem P,roced ado 11 
nistro e hiio de querer os seus amigos sustentar m11ioria do scn:~do ~ Tem si quer dafficultado n 
11 leg;~Jidadc, rJue é sempre o terreno cm que concessão tios meios de governo'! Entretanto que 
preliro collocnr-mr., destas mcdidns de 1S78 '! injustir.a lhe fez hontum o nobre ministro I 

Incliso-mu a crêt· t•om o nobre ministro da Sem embargo de5sn injustil:a, l)ll de proc.cder 
fazenda que a camnra dos deputados recusaria d'aqui cm diante con1o tem proced1do ate hoJe. 
ao governo :1 l'mis~ão de pnpcl-nioeda. 0 Sn. 8,,nnos BAIIRI:.'TO:-Não por attençiio ao 

1\las, a meu ver, collocou mal a CJUl'Stiio o · d d 
nobre ministro, dizendo ~,JUe 0 recurso que po- governo, mas como cumprunento ·e um evor. 
dia partir do poder Jegislati\·o era sónwnte n O Sn. Connr.u.:- O que tem feito o senado no 
emissilo de papel-moeda. exame dos crcdilos supplementares 'f 
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O Sn. Drooo Vet.uo: -Hoje votaram-se uns· 
poucos sem discussão. · · 

O Sn. CoRREu.:- Perdõe-me·;.o que quero é 
demonstrar a dill'erenta. · · · ~; ·. . · 

O Sn. BAnnos B.umuo:- Além de outros já 
votados. 

A cnm11ra dos deputados roi~ pelo q_ue toca ás 
sua~ prerogallyas n:1 decretação .il:1s le1s, _,tão es
bullíada · como o senado; poru11e ·pela' consli· 
tuição nijo é possível emiltir .uma se)':· nota de 
papel-moeda sem o voto concorde dnqueii:J c:t· 
mara o do senado, c depois da ~:~ncção da corõa. 
Foi isto o q ne quiz o legislador .lnndamenl:ll. 

O SR. Connw:-Não. basl:lm esl:ls provas'! 
Quereis outra 't · 

Esl:lmos em . presença de um acto dicl:ltorial, 
attent:atorio das attribuições do sen:adQ, :a emissão 

·.de .papel·nhledll em f.878; e o voto da maioria da 
commissão de orçamento é para que seja appro
vado-1:· 
. · Entrcl:lnto este acto ó um dllqnelles em que 

..,. mais se mostra o nenhum respeito ás nttribuições 
do senado ! E' accusa~o que hei . de dirigir 
sempre no nobre prcs•dente do conselho n de 
IJUe · e5queceu ·intcJramonte 11s attribuiçües do 
senado, nnnullou-o qu11ndo promulgou o decreto 
de f.6 de Aliril do 11nno pnss:ado autorizando a 
emissão do papel-moeda. 

O Sn. C.\~~ANSÃO 'DE Srxr:um! ( prtlidmte do 
conul/10) : ....;. Então o governo inglez praticou 
um attentado contra n cnmar11 dos {ords, quando 
comprou:~cções do isthmo de Suez. • 

~;SR. CORREIA: -E' CliSO muito diverso. 
'O Sn. CANSANSÃO .DE S1:mmú ( pr8sid41lle do 

co11stlho) :-E' a mesm:a cous:a; não o podia fazer 
sem :acto do parlamento. 

O SR. CORREIA:- Niio havia tempo para con· 
sullllr o parlamento; 11 decisão devia ser tomada 
proLJptanumte diante de uma crucslio que surgia 
mopinada. P:lr:~ essa decisão o ministerio inglez 
niio podia pedir inspir:açiio sinão ao seu . patrio
tÍ$1llo. E Jogo q_uu o parl:~mcnto réuniu-se, pediu 
bill de indcmnJdade. l:;lo é muito diverso do 
que se dá com a emissiio.do p:apel-mocd:a entre 
nós. · 

A questão 1Jn:anccira tinha sido larglllllente 
discutid:J n:JS calllllras nos annos anteriores; os 
meios de que o governo c:arecia toram attend1dos 
na ultima lei do orç11mento ; novos impostos 
fornm crcados e dellcs se devi:~m esperar os re
cursos do que o governo precisav11 Jlllra f11zer as 
tlespel':ls. O nobre pl'esidente do conselho, mi· 
nistro interino da fazenda, podia :~pressa r a co· 
hran'=ll nos primeiros dias otn que assumiu o 
poder ; c não o rez. . 

Niio tem~ pois, 11pplicaçiio ao caso o exemplo que 
trou.'Ce em seu aparte o nobre presidente do con· 
selho,·da comprn pelo ministerio inglez de acções 
dll companhia do isthmo de Suez. O vice-re1 do 
Egypto tinha necessidade immediata do 11Jienar 
aqucll:~s acções, e, si o governo IDglez não :as to
masse logo, procur:~ria outros compQ~dores ; não 
havi:J tempo para que· se observnsscm os tra7 
miles constitucionaes. 

Era este o caso ·em que es~vamos em f.878 't 
Ninguem o dir:i. 

· !lias ha difTerença entre o senado e a cnmara. 
no que respeita aos meios .de reprimil;::a;'exorbi· 
tancia. A camara tem. a importante raciiJihde de 
decrctnr n :~ccusação dos mlnistros,.,mas · o :se
nado de que meio dispõe para.reprimir o ·excesso 
que o poder executivo commetteu.om Abril ílo 
anno passado 't . ·•;:~-- ·, · ~·. . 

Devíamos ter concorrido com "!a.: camarà . dos 
deputados pnra se lançar na: circulnçãO.pllpel· 
moeda. O governo prescindiu ·do concurso da 
camara .o do senado, c por ·si J11nçou nn· circuln· 
çiío 11 :n·ull:lda somma de ~0.000:00()6:· 

P11r11 manter n sua prerogativa a ·cnmárn ·uniJit 
um meio energico, de quo julgou não dever . 
usar. . :~· . . .. 
• !\las o senado o que ha de. fn~ .. ·.r. contrn o· es· 
btllho de suas :JttriLIUiçõés? . .• ~. • • · 

Além destas considerações, cujo alcnnco <.niio 
pódo ser escurecido, releva not.,r que .o· proce
dimento que o governo teve em f.878 importa 11 
rerormn dn constituição do lmperio sem·ser pelos 
tramites nella estabelecidos. E' do poder Je· 
glslativo a nttribuiçiio do nutorizar a emlssiío de 
papel-moed:J. O governo elimin11 essa attribui~o. 
E como re11lizn essa derogaçiio da constiluiçao·'t 
Unicnmt:nte por um acto arbitrario· ·do póder 
executivo. .· · 

Eis ahi a constituição reformada e alterada, 
sem ser pelos tramites que o nobre presidentP 
do conselho quer seguir para dotar o p11iz com 11 
elei~o direclll. · · 

E singul11r o.escrupulo que mostra o governo 
em relação aos artigos d4 constituição que se re· 
ferem·á eleição, qu11ndo nenhuma hesita~ão tem 
cm riscar os que gar:antem ao pod'er legislativo 
suas .. principal'S attribuiçõcs... . 

0 Sn. Cnvz M..I.CJIADO :-AlliCII os dogmaS c res· 
peita as ccrem·oni:ís. • 

O SR •. ,ConREIA. :-Dinnte dos artigos que se re
ferem :i eleição o governo hesita, move-se com 
ditnculdade, niio quer que nelles se· toque sinão 
pelos tramites marcados na constituiÇão; mas 
p:tr:~ decretar papel-moeda com abundancia, para 
exigir serviço militar dos brazl:eiros sem ser de· 
terminado por lei, cousas secundari:JS, o que im· 
portll a constituição 'i 

E, proseguindo na proposição que tinha enun
ciado, quando fui interrompido pelo nobre prQ· 
sidento do conselho, de que S. Ex. :mnullou as 
r:~culdndes constitucion:~es do sen:~do com a 
emissão do papel~moeda, submetterei :i apre· 
ci:~tão de S. Ex. as observ:içues que Jlllsso a 
rnzer. 

Entretanto , si houvesse uma balança das 
grandes cenveqiencias {IUbliens, em que se. p~
sassem uns e outros art1~os, talvez a superJorJ· 
dado não estivesse do Jado daquolles que os 
nobres ministros não querem 11lterar sem ser 
pelos t!·amites du nrt. 17~ e seguintes da consti
tuição. . . 

Ao menos foi sempre opinião do partido li· 
bera! que os artigos· que se referem :i eléiçiio 
podiam lier reform:~dos por lei ordinaria. 

O Sn. Cnuz M.I.CJu.oo:-Niio dig:t só do senado 
-do corpo Jegislatiro. 

O Sa. ~nuz llúCIIAoo:....;. E da maioria dos con
servadores i ambos estão concordes. Eu já enun
ciei esta op1niiio :aqui da tribun:~; . 

O SR. CoanEL\ :-Foi tambem estn a OJliniiio 
que preTaleceu no consel!•o de Estado. 
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lfas ainda nin!nJem di~se até ho)e que, sem e o nobre ministro devia esperar que o poder 
reforma da constiiUíção, · seja' poss1vcl, por rJe- legislath·o se tiv.•sse m:mífesLDdo acerca do pc
creio do poder executivo, cmittir pnpel-moeda, dido para enti•o determinar o resgate. Assim não 
ou impôr o scrví~o das arm~s ao cidadão bra- fez: as camaras cstiio abertas, a. proposta ainda 
zileiro. · · se acha cm discussão, c no cmt:mto S. Ex. ·foi 

O Sn. ÂFFONso CEts:• (mi/listro da fa::emla):- logo determinando que nos primeiros dia,; deste 
E é por isso que pedimos um bill do iodem- mcz se fizesse o resgate. 
nidade. , ... Pois porqon em !!ii de Abril, quando o nobre 
o Sn. Con!lEii =··- Niío petliram ainda pelo que ministro determinou crne nos pr1meíro!' dias do 

toca :lOS decretos de Junho do anilo passado que . mez 3; Jalbosc rc~olhesscm2.iOO:OOO,S de;el!g_ek 
mandarnm·.continnar em vie:or as leis de ll:xaeiio. mo~ , nií~ veíu pedir ao poder Je::isl'!"~Os •· • meiOS preCISOS? • ~f,; ' .. 
de ror~as no e:tcrcicio anterior. •• · 

Os nobres ministros não prescindiram de nu:. O Sn. AFFnNso Cetso (ministro da {a::enda) :-
toriza(39 do· poder Jegislati\'0 sómcnto para a Tinha pedido no or~amento. • · 
emissão de papel-moeda, prt'scindíram ainda para O Sn. Connr.rA:- Devia razcl·o sopara·lamente 
o resgate desse papel. O nobre ministro declarou para poderem ser concedidos cm tempo. Do 
ltoje categoricamente que hn de mandnr fazer o modo por que o nobre ministro procedeu, o seu 
re~gate emqunnto o poder Iegislntivo não deter- acto nao tem diJl'ercn~;a do de seu nntecessor. · 
mmar cxpressamc~rc 9ue csl~ clausuln do de- o sn BARnos BARRETO. -Apoiado · 
~roto de !6 .de Abril n:•o subsiste i. quando o que 1 • • • • • _ • 
:s. Ex. dcvra susrent:~r t'fll r1uc nuo podia C.1zcr 1 O Sn. ConnEu :-O nobre mm1str~ nuo J;.rnora · 
o resgate emquanlo o poder lcgislallvo não vo· cruc o ar!. ::!1 da lei do orçamento amda em VI· 
lasso os. fundos nccoss:.rios para i~~o. · gor facult.1 e. rccommcndn o resgato do. p.1pel-

O s . AF . c ( · · t d ~ _ d )· - moeda, rnns havendo saldos. . 
•. • n.. FO:>so, Etso mm~1 "0 a ,aNen a ·- Tncs saldos niio existem ; o que tomos é de~ 
SJ nao ~ fizesse, '·Ex. havia de accllS:lr-me. (wit, que tornou n~ces~nria n autorização para 

O Sn. ConnrnA :- Niio. I tiio l11rga opcrn~'iio de crcdito,como a de qno tr:íta 
O Sn. AFFONSO CELSo (ministro dn {a:rnda):-~ a re~olnçiío pr2rogntiva do orçamento. ·. 

E•·um compromisso solcmne que devo r~pcl!nr. Port.-Jnt!>, rn1-~o reve o nobre ~çna.dor por lfJ· 
· nas par:• lllfJlllrlr do S. Ex. o d1re1t0 com qne 

. O SI!. ConnErA: -lfa~ pçrrt~e Y· J?x. ha ªc I dctcrminon, anlcs mesmo do acto do poder lo
~cparnr-sc do. poder .lcgJ~latn·o . Po1s s1 este nao ~i:;lath•o, que se fizesse 0 resgate nos 11rimcíros 
Tolnr o creduo proc1so para o resgato, V. Ex. dias do·corrcnlc mcz. 
h~ de !azcl-o desde rrue essa clausula do dccr~lo E como pretende 0 nobre ministro executar a 
nao ::,oJa expre.ssam•·ntc revogada'! De onde. tJra sua idéa 't · 
V. Ex. os me10~ pa_ra o r~~gale que determmou o decreto de ·16 de Abril mnnda ·que cm cadn 
se fizesse nos pnmc1ros dms do• corrcnlc mcz 't cxcrcicio sejam recolhidos 6 •t. do papel-moeda 
·O Sn. AFFo:;so CEtso (ministro da {a:emla):- 1 cm li tido. Em consequencia •disto o nobre mi

Eu acrcdita\·a que o nobre senador devia ap· ni~tro, em \"cz de 3.600:000$ q11e pedia o seu 
plaudir-mc por isso. antecessor, calculando levar a emissão ao ma-

0 Sn. ConnEJA :-Eu estou sempre no tcrrc· ximo, contentou-se com ~-~00:0006, correspon
no dalcf!alidnde, pela qual constantemente pn- dentes aos o'IO.OOO~O~OtS cm1tt1qos. Mas, como pre
"no. A cJia subordwoaqucsLão de convcniencia. tenqc o_nobrc m•mstro contmaar a cumpr1r a 
., • obrJI"J~·ao tle reco! her 6 ·,·. 't • " . · 

O ::su. Cuuz liACIIADO dá um aparte. Rccolhcni scmprl! a mesma somma cm cada 
O Sn •• \rvoxso CELSO (millistro da {a:enda) :- exercício, ou a reduzirá, á proporção que se !õr 

E' uma promessa solemne. reduzindo a quantia cmittida? • 
O Sn. ConnáA:- 2\Ias dependente de rcsolu- O Sn. •\FFoxso ORr.so (ministro da (a:enda) :-

t;iio do poder Icgisl:l!ivo. · Scr:í sempre cm relaçiio·a .r.O.OOO:OOO,)OOO. . 
O Sn. Anoxso CF.t.~,, (millistl'o da {a::emla) :- O Sn. u'lliRF:J.\.:-Bem ; t:'mbora tenhn de ser 

Bem, esse niío 111andou o conlrario. menor a somma a recolher no ultimo exercício. 
O Sn. ConnEIA:- Espere pela solução. O Sn: AFFOxso Cnso (ministro da'(a::enda) :-
0 Sn. AFFO:>so CF.LSO (mi/listro da fa:euda) :- Q'!qnc m~ paro.ce é que .v. E:t.,. apczar d:ts suas 

O decreto determinou que se fizesse o resgate no reclama~ues, ~:.osta mms .do papel-moeda do 
fim do exercício que cu. . 

o Sn. Connm.\.: -Esta parte óo decreto devia O Sn. CoiÍnEu:-;- ~ q,uc cn ~~sto mais é que 
~r observada ~tnndo abertas as eamnras ; e, se cumpram a const11U1çao e as le1s. 
)lois. si o nobre ministro tinha tanta pressa em O Sn • .'\FFoxso Cstso (miniltro da {a::mda~ :
munir-se de weios 1>ara realizar o resgt.te nos Eu aceito o compromisso de V. E:t .• -.autorlznr· 
p1·imeiros dias do correnle mez, ,pedisse UDlll me a opcr:u;ão. nceessaria parn resgatar o papel· 
medida especial. ·moeda •• 

O Sn •• o\F'Fo:sso CEtso (111inistro da{a::etiàa) :- O SR. ConnErA:-En não passo do que disse. 
E p~ài, vejn a propostn. . O Sn . .AFFON~O. Cetso (mi7iistro da fazenda):-

O sn. ColU\ELl: -Isso é outra cousa~ j:i nn Ma~ deve ser resgato sério, e não illusorio. 
proposta tio Sr. ex-ministrG estava G petlit.lode . O Sn. CoR~:tF.IA :-~cremos no futuro o que as 
:l.tiOO:OOO,S _p:~ra resgate ~o papel-mood.a; nws j cJrcumst.1nCUlS perm1ttem. 
~ntrc o pedido e a conceSSllo .ba grande espaço. (Ha alguns apartes.) 

\ 

• 
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O nobre ministro fez hoje duas considerações O Sn. AFFONso CELSO (ministro da fa::entla} :- •. 
cm relação á gcrencia do· nobre Visconde de It.,. Do contr3rio seri3 inutíl'aleLdc i813. 
borahy, como ministro da fazcnda,de f8íi8 ã 1870. O Sn. CoRREIA : ~ NiiÔ tanto; porque na lei de 

A primeira foi que n. somma de papel·mooda f.873 é qne se. eneontrn a d<Jel3racão;·de que 3 
· emittida, cm virtude do decreto de G de Agosto approva~ão era até á quanll3 · elrcCiívamente· 

de 1868, ftir:i muito maior do que aqudla que emittida. ·• · · · . · ·';" ··*'~,,: 
h3via sido até ngera declarada. Demais, podía'h3vcr nn disposiçlio'da lei de 
.. O Sn . .AFroNso Cm.so (millist,·o da {az~11da):- 1'869, flUe invoco nté porf{UedãJn vi invocnd3 
«E~· esmo o declarou. . por membros do minister10 · Íhi:I6 de Julho de 
·' · · · · . · i8G8, a obsl•urídade que o ·nobre· ministro des-

, :r.· R. ''ConnEIA : - Acredito que hn alguma cobro. Tornou-se clara a con~são:';iJ.o;?bill de 
coiírãsiio na mnn~ira por que o nobre ministro · d "d d 1 1 · d f.873 · "· · 
cncara:n cmissiio de fJUe se trata ; porquanto •n emn• a e (>e a· et e ·: · · · · ., ··:, 
o nobre Visconde de Uaborahy não omittiu O Sn. ~F•·ó:-;so C~LsÓ (min~s~ro ila {tdé1Ulà):-
por .. onta desse decreto sinão pouc~. mais do V. Ex. nuo tem razao. . .. :. .. ~:,:.:. . 
:!:J.OOO:OOO,SOOO. . q Sn. _ r..onnEIA:-.Não qu_ero dizer gne tenb\l 

0 Sn·. AFFONSO·CELSO (ministro da {azeiula):- maiS TnZIIQ do que V. Ex. ... . . . ,. ,.· ···· .. 
Ficaram: ,na circnlllçlio ~3.000:0006: mas elle . No .interesse do parUdo conservador Íliio car~ 
cmittiu.'mais do· que :1 quantin nutorizada~ por· siniío daJci de !873, sendo do mcnorJI)()monto ·a 
que houve súbstiluição do notas. · CJoestilo, :.li:is de r"cd indagação, da ~sião em 
. O Sn. ConnEIA:...: Então não preciso de maio- fJUO.Joi feito o pedido do bill de indcmnidilde •. 
rcs csclnrceimenlos; 3 substituiç-:io· de papel· O Sn. AFFoNso CIU.So (nii11útro .~ {azenf/a):-
moeda-não se conrund:O com a emisslio. . En!Iio do menor momen.to. foi. a•observacão do * O Sn. AFFO:'\so C&Lso (millislro da {azmda):- nobre Sj)nador pela Dalua, 3 q11em rellpondi; o 
'Eu.m.e esprirni com toda a clareza. Corno, apczar qual disso 11110 0 ·nobre Visconde de.'IIáJiorllby 
de· todas as cautelas, a substitu_ ir. • .;io se fez ao mos- nlio linlw pedido a approyação dos.~: medida eu-

globatlamcnte COIIl outra~ •. Soti obrigado a res
mo tempo que a emissão, houve um momonto ponde r áquillo a flUO se nllude. : tf;' .•. : ·; ,, , 
em que p:~ra osso Om se deu uma emissão exce· - ">ti: • 
dente. · O Sn. ConnEI.\ :- O que mais importa-é 'firmar 

O Sn. Cnuz llfACIIADO :-Isto foi hem explicado que, para o nclo da emisslio de papcl~moed3 em 
no relatorio do Sr. Itnborahy, em 1870. . 1868. houve bill de indemnidado, pedido. e. con

cedido durante o tempo cm que estava. no poder 
O Sn. Conni:u. :-Já se vti CJUC o papel cflccti· o partido conservador. Niío é qnestiíodejgual al· 

vamente emittido, cm virtude do decreto de 6 de cance a do snber quem tratou com m3is empe-
Agoslo, não passou da somma 3té agorn sabida. · nho de olltcl·o. · 
Qunnto :i outra observação do nobrP. ministro, O nobre ministro da fazenda contestou hontem 
isto é, cjno o Sr. Vis'i:onde de Itaborahy niio pediu o runesto alcance economico da medid:t da emis
bill de mdemnillade, o qual sómcnlc roi conce- são de popel-mocda 3Utorizada em 1878. 
dido no ministeriodoSr. Visconde do Rio Branco, Sr. pre~idonte, parn resolver sobre este ponto, 
eu direi que não ha duvida do que o nobre Vis· torna-se prt>ciso Orm:~r que o p3pel-moeda acha· 
condtl de Itaborany pediu esso bill. va-se depreciado em Abril de ib78. · 

o Sn • .AFFosso CÉtso (mbaistro da fa::mdtr) :- Creio não baver·duvidn a este· rt>spoitQ. Pelo 
Onde '! nosso padriio monetario com !J.~ dovemos obter 

uma <•ttava do ouro; e em Abril c!o anuo paSs:ldo 
O Sn;:€onnEI.\ :-Em seu relato rio de 1869 e isto não era possível. . • 

cm di_scursos. · O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (a:enda) :-
·O Sn • .AFFuNso CELso (ministro da {a::e1ula) :- nasta Yêr que o cambio estav3 a !·i'. ·. · 
~ão fez proposta,. como cu. O Sn. CanREL\ :-0 cambio confirmava esl:. 
· 6 Sn. Conn&IA:-Não era prccis:>, como não o roi deprecin_ção. Niio cnrc\o e:cpõr no senado·as c:.on· 
para o acto da venda da fmgata Imlependencia. SC!Iuenc•ns, do deprcclllmeuto quando a moeda 

Mas, ·eis o que se .lê na lei n. i655. do i de circulante 'é pnpcl-moed3 inronvertivel. Ora, si 
Agosto de 186!1; que aJ>Jlrova deSJ>CSIIs Jeit:1s nos já cstavn depreciado· o papel-moeda em Abril de 
c:tercicios de i867-:-i~68 c i~1869. .. i878 ••• 

O Sn. AFFosso CELSO (mit1istro da Ja::mda) :- O Sn. AFFosso CELSO (11linislro da fa::enda):-
D~cuiJra-mc ahi o decreto da cuussão, et "is Quod "al detwmstrandum. • · · . 
tllilli magRUS .-lpollus. . o Sn. Comutl.\: - ... o :tccrescimo de ~o mil 
. o Sn. Co:tllElA: - Diz ~ art. ;;. o: cl>ar:l razer contos . niio podi:t siniio 3ggravar o mlll ; ·c foi o 

face :is dospe,;as provenientes desses augmentl>s, que se-.·in. · . 
são :JPJ'rov11tlns as opcraçõ.os do credites ro3u. O Sr. mini~tro da fazenda buscou attcnuar os 
zadas pelo governo nos dons referiolos exercícios.• ciTei to~ ecunomicos dessa de:.<~strosa' medida di-

zondo qne o Cll!ftbio pouca alte~ sofTI·eu logo 
O Sn. AF:ro:-;so CELSO (ministro da {a::uada):- 00 moz do Alml. Mas o·nobr., mmsstro sabe qnf' 

Com referencia aos dcerctos moncioua'dos no ar- nem a emissão foi feita immediatamente, nsas de 
ti:;o :mtecedcnt~, entre os QU.1es niio se :~cha o da .-\.l!ril a Janeiro; nem os e1Teitos de taes metlidll!' 
emi~são da papel-moed:1. Xiio leia o _3rtigo iles- se fllum sentir logo. Em todo caso creio que o 
t:lcado, leia toda a lei. nobre ministro não poder:i mais ter duvida acorra 

O Sn. Cnuz liACHADO:- .'>. phr.tse é ampla c da clepreci:tç;io do [Japel-moed:~. As pro\"as s~o t;oes 
o sentido é restriclo. que sallumaos olhos. O decrescimento do cambio 
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. foi constante nté hoje; c ha duas outras demon· 
:;trações que me parecem concludentes •. 

O nobre ministro l1abê qual é o ngio da no~sa· 
moeda de ouro de :!O,SOOO. Si o papel não esti· 

. v esse depreciado com umn nota de 1.01~ obteria· 
mos aquella· moeda. Yaa a demonstração ficará 
completa si a esta ra:r.iio, que snlla aos olhos;· 
;tcreseent.,rmos outra de igual rorça. 

O thosouro braziloiro tom emittido duas espe· 
cies de tituloa da divid:1 interna rundadn, do 
mesmo vnlor nominal, sendo porém o juro de 
uns pago em papel e o dos outros em ouro. 

A di\"ida ~do mesmo Est:1do, e garnntida pelos 
mesmos mctos. 

Entretanto o titulo da divida fundadn, a apo· 
liet, não nleança no merendo, como ainda hoje 
verifiquei, mnis do·quo 1:0316, aCI passo q_ue o 
bonJ, litulo, cujo juro 6 pago em out·o, n110 se 
obtem por mcnes de f.:~30,SOOO ••• 

o Sn. Arvo:;so C&tso (ministro da fa:mda) :
Porque! 

. O Sn. CORRErA :-Pela dlfTeronra flUO bll na 
moeda crn que se eiTcctua o paganiento do juro, 
pela diiTercnt;a entro a moeda llduciaria i a 
moednnetalliea, de valor real. 

E essa dilfcrcnça, denunciando o deprecia· 
mento da moeda-papel, é ou não paro excitar súrio 
cuidado?;. · · 

O pbenorneno economieo :1 que me reliro é 
característico e expressivo. 

O SR. AFFo:>so C&LSo (!ninistro da fazenda):
V. Ex. niio attende á dtiTerença das duas opc· 
rações; os bo11ds si\o resgata\·ois de seis em seis 
lllezes. 

O Sn. ContiBL\ :-Isto nüo explica. Ha outros 
títulos resgatnveis ·que estão abaixo do par. 

.A explieaciío da differcnc:a entre o valor do 
b~nd_ e o da attolicc não é outra sinão a depre· 
t:tac,:uo do papel ••• 

O SR. -"FFo:;so C&LSO (ministro tü' {a:entla) d;i 
um aparte. 

E' um ponto sobre o qunl niio posso emittir 
juizo agora. · . 

o SR·. J\FFO:'\SO CBLSO (ministro da {azellda)·-
lsso é cnntar a palinodia. - · · 

O SR. CoRREIA:- Niío estou cantando a pali· 
nodia~ estol?- proccden!fo como deve proee•Jer 
quem quer ncertar. Nao po:>so antcci)JIIr a de· 
claraçiio do meu voto. Limito-me a dizer ... quo, 
no momento OPI•ortuno, só concorrcref::li)nra. 
adiar o res::-nte do p:~pel-moeda si as cliCiinl
stnncias :~ssim impertosamente o determinarem 
nttendendo ú som ma dos novos sacrificios que s~ 
tiverem de exigir dos contribuintes. · 

Sr. · presidente, eu havin tomado nota de 
algumas )Jroposições que o nobre ministro dn 
raz•~ndn prorcriu hoje, :is quaes tinhn de res· 
JIOnder; portim niio desejo de maneigt.,nlgnmn 
r ati gnr mais aos nobres senadores7cB!8~ a esta 
bo rn, llintlu me ltonram éom sua attcnçnÓ. • 

O Sn. CAr\~~xsÃo DE Srxr11oú (Jtresidnlte d.t, 
consellw) :-~uo, senhor, protesto rontra isso. 

O SR. CoRREI.\ : - Niio· devendo abusar da 
henevolen.cin de meus illnstres collcgns, desisto 
do propostto em que csrava. 

o o 

A discussüo ficou adi:ada peln hol'a. · : ·. 
O Sn. t•RRStD&!'o"TE deu p:~ra ordem do din -i-: 
Continu:~çiio da di:ecuss:io do art. :to da JlrO· 

posta do poder cxecuth·o npprovando o decreto 
que nutorizou a emissão de papel·mocda. 

Continu:~ção da disc'ussiio do requerimento de 
adiamento sobre o projecto do scnndo, letra F, 
do corrente anno, revognndo o decreto n: 7:!i7 
de f.9 de Abril ultimo. · 

Levantou-se a sess:io :is 3 i/~ horas da tarde •. 

38.• llc:-"io c:m 4 ele .J'ulho de 18,-o. 
O Sn. CoRREIA : - A prova é que essa diiTe· 

rença teiR ido acompanhando a depreciarão do PR&.~ID&:I'r.rA DO sR. VJsco:;DE DE 1AGÚAIIY. 
papel-mood:J, por t.1l rórma que ainda não ·houve o '· • 

tamanha diiTerenrn cnlrc o vnlor de um e de SUllliARIO.- t.:sr&oncrr::.- Parocor da meu sobre aa pro-
•>Utro titulo, comó actualmenle. I clenç

0
G
1
•b• do a0m:anllllnea•e da uc:retari,~.;'atdnnlo 4u~:~~s10 do • "' o.- AD no DI ... - .. em._o o papel·moed:a 

O SR •• o\FFONSO C&LSO (ministro 1la {a::f'lldn) : · lli•cul'lloa dos Sl'll. Silveirn .ta· ?.lolta e preohlente d.; 
-:Conc~rdo em q!lo a moeda e.~tejn de)lrceiada; 1· <on••lho. 
DIStO DilO ha dUVtdU. · ·- . -o s Co • · - 1 A',; H horas da manbu fez..:;e :1 chamada tl 

. R. nnErA :'7Dasta tslo; cst."l d~clnra.~llo.c I acharam-se prese. ntes 31 Srs. senadores, a saber: 
t~do quanto queria consegUir do nobre mt- Visconde de Jagnary, Dias de Carvalho, Cruz 
mstro. I li:JChado, U:•riio de llamanguape, Godov Chi· 

O Sn. AFFONS~ CELSO (t11i11istro da.fa:euda) :- chorro, Lciio Velloso, Anl:io, Visconde de Aimeté, 
Agora V.·. Ex. nao me quer d:tr me10s para rc· Correia, Barros. Barreto, Junqueira, Diniz, -D.,rão 
colher ~::;sa moella. tla L"lgnna, Ln•z C' .. , r los. Vietra 1la Silva, J:~gua-

0 SR. CoRn&I.\ :-Como niío quero tia r meios? ribc, Silvcim da !lott.1, llcnde." de Almeid:t, Tci
.o\.gu:mlo a JlrOposla que V. Ex. fizer. Niío posso xr~ira Junior. Dnriio de 1\laroim, Cunha e Figuci· 
d:~r opinião sobr11 urna medida sem sabet· t•m que rcllo, Pnr:ma~uá, Fausto do Aguiar, Visconde de 
termos é concebida... · • 1\lut·itibn, Visconde de Nictherov, Martinez do 

o SR. .o\FFONSO C&LSO (ministro da {tt: .. mla) :- I Herval, n:.rão de f•it-apama, .o\ITonso C~ ISO, João 
Est<i em termos bem restrictos, ~.400:0001)000. ' .o\.lft•edo c trcluia C.walean ti. 

O SR. CoRREI.\ :-Espere o no!Jrc minisu·o a! Compareceram depois osSr!l. Vil1tondt•deBom 
oecasião cm que tivermos de discutir o orça- . Uetiro, Dio~o Yelho, Ribeiro dn Luz, Nune~ 
uwnto; ent;io resolveremos si devemo~ de pre- ' Gun'=A1h···~.Siuimbú, Fcrnau;}e,; da Cunha, Danta.~, 
ft'rencia exi::ir dos contribuintes :!.WO:OOO,) • ll:u·ãn tle Cote::i11e, Lt'it:io •ln Cunha e Octa\'iano. 
m:ti~ de impos!O"• ou nos accommod:~rmos com . Ddxar~m de com1mrceer, com rausa partki· 
a tl"t~te neeesstdade de r~tardar aind:• o resgate •. l•:td:t, os :SI'S. Conde de Baepondy, Duque de C."l· 

~ . ' 
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xias, Firmino, Pnuia Pessoa, Silveira Lobo, · Al
meida o Albuquerque, Snratva, Visconde do Rio 
Branco e Vis.:oi:ule do.ltio Grande. · 

contem menos de . dez annos· de serviços nas 
· re,Partições ·cm que . servem. ou. têm servi:lo ; e • 

• Considerando finalmente .que os Jogares da 
secretaria não dão direito , de yropriedade, que 
possa ser .. transferido ·por cesSão ; . e,do::pnrecer : 

• Deixnr:mi de comparecer, som cnusa partici
pada,. os Srs. Banio de Souza Queiroz, Pnes. de 
lfendonça e Visconde do Sua55una; 

O Sn. rnESIDE.\'TE abriu n sessão. . ·. 
:.;;.ifieà_;se :1 neta da sessão antecedente, e, não ba

. :Y:é'n.~ quem sobre elln fizesse observações, deu-se 
pk·npprov_nda. • . . 

O Sn; ·!:• SECRETARIO: deu conta do sBgui_nte 

. EXPEDIE.~TE. 
~ ·-.~~ •· 

Offir.io. do ministerlo da rnzcnda, de 3 ,do cor
rente~, remettendo cm resposta ao do sen:ado 
de 111.\dó!Jnez ·proxirno findo, cópia da informa- . 
~ão d<f'lbosonro,com a qual se conformou, sobre 
n proposição da camara dos Srs. deputados tJUe 
autor1za o governo para conceder diversos Cn
vorcs ao Dr. Fr:mcisco Teixeira de llngalhàcs c 
successorcs do Com de de L:agcs, ou ;i cm preza 
por elles organizada, nfim de e~~cutar-se a clau
sula 27 .• do decreto n. ãi8S de ~ de Novembro 

• dê'18i&..::::..A quem fez n requisição. 
O Sn. ~-· sECr.ET.\RIO leu o seguinte 

Parece1·. 

• Foram presentes á mesa dons requerimentos 
i!o nmanueuse da secretaria do senado, Antonio 
Augusto ·de C.'lstilho, pnrn que sobre clles dé~~e 

-o,seü pnrceer, como resolveu o mesmo senado. 
c No :1.• requerimento nllega o supplicnnt~ que 

· tendo sca-vido ba mnis de nove annos sem pedir 
uma só licença,, npcznr de seus incommodos, 
n:;om que tem ncc<!Ssidade de tratar do sua sande 
ondé mais . lhe convier como lhe prescreve o 
medico cm onttestadojunto ao dito rcquerimenlo, 
solici.t.'l uma.li~enç.'l por espaço_ dt: um anuo com 
vencamentos como 11arer.cr mn•s Jnsto. 

• No~- •. que diz ser uot additamento do 1.•, 
pcd!lõ·Sem de~islir dn primeia':l prctcn~iio, que se 
lhe conceda aposcnta!:iiO com· ordena ao propor-

. cionnl nos ~us servi!:Os, ou a .pcranissão de 
cc'lclcr seus d1reitos pura c simplesmente em be
neficio do seu cunhado João Clírlos de Pliveirn, 
=•llm de ser adnrittido na secretaria· em virtude 
da vaga que deixará, ~cm prejuízo dos empre-
gados existentes.. . " . 

• Trcs siio portanto as pretenções do supph-
cante assim graduadas: . 

• 1.•, licença por um nnno com vencimenlos ·ou 
• ~-·· apos~nl:lção com ordenado Jl~oporcional 

aos seus servu;os; ou . 
• 3.• permissão de ceder· de seus direitos em 

bcnellcio de seu cunhado. . . 

, .• Que não sendo attendivcl o 2.~'requerlmento · 
em ambas as partes, sejn indeferido ;;e quanto 
ao i."> que :mendendo-se ao1-motivo · allegado, 
seja concedida no supplic~aJlcença .que 
-p~de,_ duran.~ o intervallo dll")jr~sente sessii!' 1e- .. 
gaslattva a tu 11 nbertura · da seguante 1em<&laao do 
anno vindouro, abonando-se~lbo· :o-competente 
ordenado: .·, · .. . 

c Paço do senado om l·dtdulhÕ do.I879.
Vilconile de Jaguary, presidente~- JUié Pedro . . 
Diu de Carcallw,·l.• secretario • ..:.A11tonio Ca11- ·• 
dido da Cru: Mac/1ado, 2.• secretarlo.-BartTo de 
Jfama11guape, 3." secretario.-Joaquim Floriano 
de GodOy, &.. • secretario. • . :, • 

1-·ieou sobre a mesa para entrnr· na·5'ordem. dos 
traballlos, indo entretnnto a iuapt"imir. . 

ORDEll DO Dl~::':1 :: 

.\ ElUSSÃO OE 1':\PEL·liO.!DA •. ,.• ~ 

·Proseguiu n discussão do nrt •. ~-.• dn propostú 
do }ltlder executivo n. 81, do corrente anno, ap· 
provando o decreto t}ue autorizou a•emissão de 
Jl:lfJel-mocda.. . · · 11"• . • 

O Sr. $1lvelrn da :at:otta :-Sr. prll
sJ,lentc, de~is d:a. larga discussão,;quc· já tem 
tado este projecto vmdo da c.1mara dos: Srs. de· 
pulados, flllreceria ~cusado que eu tomasse parto 
nestc'debate. O scn:ado, r•orém, reconheceni qno, 
comcJuanto o voto cm separado que dei :a res
peito do projecto, não !O$Se ainda -contcstaclo ~elo 
bonrado ministro d:a Cnzcnda, nem pela illustre 
commiss5o de quem discordei, eomtndo no curso 
da discussão as idéas que se tem controvertido 
inl"olvcm a m:ueria desse meu·v.:~to, porque até 
agora a commissiio de or._-amonto não fez contos
tações, tem defendido a sun emenda limitada ;i 
approvaç:io do bill de indcmnidnda CJuanto a ~O 
mil contos súmcntc ; c o nobre ministro contestou 
a aia teria do voto em scr•arndo pelo facto de defen
der o projecto da cnmara tal qll:ll, porque parece 
que o nobre ministro não aceita n emenda da com
miss:itJ. Porém, Sr. presidente, apez:aa· de todas 
e.~tas circumstancin~, eu deveria abster-me do 
debate, não tendo já tomnilo parte nclle desde o 
come~o, por estar realmente enfermo e especial
mente enfermo dos o•·;.:-ãos de c1ue j!lstamente 
m:ais preciso parn fallnr. Hoje, porl!m, adquirindo 
al~um:a melhora, ·animei-mo n otrer~:cer ;i con· · 
siueraçio da casa algum:~s idéas, que tenho sobre 
este projecto,em dcresn do ml.lu voto em seJl.al'lldo, 
condemnando a emiss:io como iJJcg:~l, condem
nando-a como dcscccessnri:~,condcmnando·a como 
desastrosa ao p.1iz,· como hei de demonstrar.· 

c A mesa, considerando que os log:~res d:a ~e
crel.1ria do senado niio foram crcados com direito 
de :aposenta!:iiO aos cmereA'IJdOS que OS exercem; 
c que a sua conservaruo derJCndu do modo como 
os exercem ; . 

• Con~iderand.:~ outrosim que as aposent:a~;ües 
conctJditlas têm o -seu fundamento nn cquidhdu 
o nn nJlrCcil!!:ãO dos serVi!:OS presl:ldos, e das 
circum~tancm:~ dos apo~cntados; e . ·• 

c Considerando que ó regra geral não serem 
taes aposentações concedidas n enipreg:~dos que 

V. UI 

· Sr. presidente, este assumpto do bill de in
demnidnde dado ao neto do e~· ministro da fa-. 
zenda, assignado r•oa· todo o ministerio aliá.,, tem 
ruais impo11nncia do que pnrece á primeira vista. 
Eu não )Josso deixar ele eonsiderni-o cm primeiro 
Jognr sobre o ponto de -visl:l politico, o depois 
occupnr-me-hei ela parte finunccira. E o ponto 
de vasta politico, debaixo do qunl se deve consi
derar este llill de indemnidi1do ou esta nppro-

9 



66 ANNAES DO SENADO. 

. Ya~iio. do acto illegal da emissão do papel· 
"moeda, este ponto de vista politico é, a meu vor1 
um dos mars import:mtes deste debate. Quero 
chamar a discussiio para este assumpto. •. 

O decrdo dll 16 de Abril foi o acto mais signi· · 
ficntivo da politicn, que o governo acturl tem 
seguido desde a stm nscen~:io no poder. O acto 
da <'missiío do pnpel-moedn, esta iflegnlidndo, 
di:mte da qual tõm tremido todos os go,·erno~, 
com as excepcõcs do estado do guerrn, esta ille
g:•litlade é que cnractcr·isa o mau fado do minis
terio actuo! : principiou mal, não póde 11cabar 
!Jem. 

Pois, senhores,· pergunto cu, o governo-desde 
5 tio Janeiro até :1.1 do Abril esteve sempre na 
idéa de dissoh•cr ou de niio dissólvcr a camnrn t 

Eu, Sr. presidente, devo presumir que o go,. 
vcrno esteve na idéa do niio dissolver; Cazcndo 
justiça ao C:traciCI', crincipnlmentc do honrado 
presidente do'·consel o, devo prcsp mi r rtue cllc 
niio queria dissolver a c:unnrn. · 

~rns, scnhorc~, como explicar cntiio, nii~ que
rendo o go,·crno dissolver a camara, porrtne 
esperava obter i:Js mc:os normacs de governo a 
3 tlll :\(aio, como CXIllicar o decreto de :I.G" de 
AIH'il ? 

Quamlo o ministerio de :i de Janeiro tomou 
· conta da :ulministra~5o linha por \'Cnturn cm 

mcntc,á Yista dos reeurws financeiros do Estado, 
cmiltiJ• papel-moeda? Não. 

Niío Jlodcmos explicar esse decreto sinão por 
um artificio, por meio do qual Sll tornon ncccs· 
sarin a di~soluçfio; c cnt;io o governo, vendo-se 
na necessidade de :tflpr.recel' r•ernnto ·o parla
mento com um acto illegnl, o do emissão do papel-O Sn. C.\:'i'.<A:'\s,\o Dr~ Sr;o;mnú ( prt'sillcnte i o 

ronsclllo):- São, ~cnhor; niio tinha, porque não 
cunhecia o estado 'do thesouro. 

moeda, voltou 11 si. '·. • 
Digo, voltou a si sem nnacbronismo porCJIII~, 

npcz:tr do decreto dn dis,;oln~ão ser anterior ao 
da cmissiio, niio ern preciso conjecturar, c J!Çlll 
ha nnnchronismo, porque a 13 de :\Jan;o ;:1 o 
go\'erno consultava a secção do con~olhn c:Jc Es
tado, soiJro si pciUcl'ia. emittir pnpcl·mocd:•. r.ogo, 
a dissolução da camara a l:1 de Abril roi consc-

O Sn. Su. muf.\ Il.\ )(OTT.\ :-X•io admitto que 
um homem de Estado diga is!o; não admitto que 
um homem, CJUC st• julga com proporção para ser 
ministro di;::Hille Jlrl!risa cntr:u· no !besouro p:u":J 
conhecer o seu rstndo! Dci~c V. Ex.· para outros, 
o dizerem is>o; nfio o diga. 

O ministcrio de ;j de Janeiro, como felizmente 
confirma o no!Jrc (lrc~i•li'nle do conselho, n:io 
tinha itJ,:n de cmiuir IJ:ti•CI·moed:t. Poderia des
con!wccr :t!é C<JJ'tfl j;on to as urgcnci:ts immcdiat.,s, 
mas n:'•o podia dc.>conhccer o~ recursos mcdi:ttos, 
CJ!Ie tinha o governo, cruc constituem os remcdios 
para :1~ dilllc,·i~ situaJ~oes lln:tncciras; c por isto, 
o nobre pr<Jsidentc o con!'elho disse-nos CJilC 
1111:mdo t·•ru.J;: conln da ndn.ini,;lra~ão, c até d,~ 
duns Jlastns, não tinlm idéa da ncccssidmlc de 
emiuu· papcl-moctb; c cu creio mesmo que S. Ex. 
nenhum pendo!' linha para c;::sa idé:t, peloconhc· 
cimento IJllC hmho das su:~s npiuiües :1 rcspcilo 
do MSlllll(lto; niío tendo o ministerio ncccssid:ule 
ou inclinat:iio p:m1 commcucr a illt•galidadc dn 
emissão do pn:1r.l· moeda, não posso achar ex [IIi. 
c:1~iio para e.•sa illeg:tlid:ui;J tremend:t, sin:io na 
neccs,;id:tdc CJUC tCVIl de dissoh·cr tardiamente :t 
C:Jill:tl':t dos tlllput:u!o~. 

T:mliamen !o, scn h ores, p~rquc o primeiro 
:~~:to do ministcrio de 5 di! Janeiro, de,· ia ser uma 
de d•1as cousa': on :t tlissolnt;iío pr•!·;ia dn camara, 
ou :a sua convoca!:ão cx:traordinaria •.. 

Os Sr:s. n.m::os ll.\I:CF.T•)E J.\GU.\I:IDE:-Apoi:~do. 
O Sn .. SH.\'Ein.\ D.\ )(OTT.\ :-... para diante 

deli a pNli r os meios regulares de governo c si 
lhe fossc·m nc;:at!os; como p1·esumo que não 
scri:un, exercer cn t:io o governo a su:t Cuncl'ão 
constitucional de dis;;olvcr a '!!amara. • 

Esta era a (H'imciJ·a medida do ministcrio: 
llissoh·cr· a c;un:tr·n Jll'CVinmentc ou convocai-a 
éXlrMrtlinariamcnll'. _ 

~I:N o gor~rno, senhorc~.crcio que mnrchon 
(f~ço-lhe justi!:a; creio, niio sei si egtou enga
nado) dcstle :; <le Janeiro até o principio do 11 
de Abril, ptJ:·su:l..:illu tnh·cz do que podia dis-
pensar a dissoluçiío da camnrn. · ' 

Nem se p'•do cxp!ic:u· r:~zO:t\'Cl o farol'a\·el
mcntc ao c:~racter do nob!'C presidente do con
sel-ho e d'Js nobres mini~tros. a demora da disso· 
lu!,!iio, siniío pela rcsoluç~o cm que estaT"n o 
governo do consult:tr o pnr·lamento na su:t época 
ordinaria de reunião. 

. c/ucneia da rcsolu~ão do governo para a emisslio 
1 o p.1pcl-moeda, 

01·n, scnhorc~, éll tcniro obscr·\·adu c1ue o mi
nisterio :~ctual, t!Ue não é o mini~rcr·io de :; de 
J:tnciro, porque hn só u:n resto dcss1! ministurio 
ou a maioria dcllc já dcsappnreccu (niio digo CJne 
fossem para a valia commum); tenhn o!Jscr\'ailo, 
c niío se pódc deixar de reconhecer·, c1nc o rni
nisterio actual nesta JwsEt:tr.iio em rruc tem ckL19~ 
cm lodos os seus neto~, priÍ1cip.1cs c:tracterislicos 
d•J sua marcha, nC$S:l tcndencia dicC:ttorial que 
tem tomado, tem tido o r.aipo1·ismo, pcrdtic-se-mc 
a exprc~são, a infelicitlndc de :tchar dimeuldadc.-. 
no seu c.amjnho tlc es11inhos, difficuluades prin· 
cipalmcntc semeadas pelos _$Cus comllanhdros. 
Xão é o espírito de r·csistcn.cin dos ndvcrsnr·ios 
que tem prejudicado a situn{'iío netu:11; niio é a 
opposiriio congregada e syst1:matica dos conser· 
vadorc:"; estes têm estado nté inertes, e os con·. 
dcmno por isto. A:; dilllculdadcs tem vindo da 
hcsit:~r5o, com r1uc o ministerio tem marcbado 
desd(J ·:; tlc Janeiro, e é flOr isto que a tcndcncia 
(Jara a dictatlurn, p:Jrn o nrbitrio, que· tem carac
teJ•is3dO seus :tclos principncs de go\·crno (apoifl· 
tios), que o tem in1Jisposto mais n:t opinião nn· 
CÍO!inl, JlOSSO dizei-O.,. • 

O Sn. TErmm.\ 1uswn:- Apoiat.lo. 
OS:~. S!L\'EIR.\ D.\ :l!orT.\ :- .•. essa s,ua tcn· 

dencia para o arbitra rio •.• 
O Sn. 'fErXErn.\ Jus10n:- P:~ra a t.lictndura. 
O Sn. StLVF.InA D.\ :uorrA:-•.. quando o que de· 

veria assignnlar c caracterisnr um ministerio li· 
bera!, c1·a o respeito supcrsticio::o pela lei (apoia· 
dos); seri:t essa a forç:t maior t!UO elle podia ~pptir 
a seus antecessores, que mnit.1s vezes tinbau1 fnl· 
tndo lambem com o restleito :i lei. 

O Sn. C.\NS.\:'i'SÃO DE S!Srlmt: (presitll'nle do cotl· 
scllto) :-Agora ninguem dá :lJ!Oiados. 

.O Sn. 0.\NT.\S:- Ahi não dão. 
o·sn. SILVEIRA D.\ ::\[OTT.\ :-Porém, senhores, 

as difficulda~es do miuistorio actual provêm 
principnlmcntc dessa tenta~ão :to arbitr:mo, f}Uil 
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-deu em rc~nllado o rúnesto decreto de emissão 
-de pl\pel·moeda. · · 

l\fns no meio desta besita'=ão, e ao mesmo tempo 
·do grande pendor para o arbitrnrio, eu observo 
que o ~overno, c lamento-o, posso dizcl·o com 
sinccridnde no nobre presidente do conselho, por
que sinto que S. E:oc. tenha nndndo mal; cu de
~ejarin que tivesse acertado, tivesse escolhido 
melhores companheiros, e que não se visse na 
necessidade de deixar na estrnda destroços já de 
quatro cadaveres, que não sei si estiío na va!Ja 
c:onnnum. Desl!jllva qull s~ Ex. não tivesse feito 
tantos enterros. 

Ma !c<, dizia cu, esta tendenein má, o ena hesi • 
ta,.ão no mesmo tempo, é 11ue tem dado IOlgar a 
f!SÍes estorvos I(Ue, como dtssc a principio, não 
têm nascido dos adversarios, o sim dos maus 
amigos do governo. . 

En vejo, que o governo nasceu sem o pensa
mento de cmittir papel-moedn, porquanto, tendo 
n pa•tn. da fazenda csllldo entregue ao nobre 
prMidentc do conselho até que cbegas.~eo mi
nistro da razcnda ílerunto (l"úo), de S. Ex. não· 
despontou ideia nlguma de recurso do pnpol-moe
da .• ~indn bn dias {eu gosto muito de recordar 
·estes·ractos, qnc nao me escapam), ainda ha dias 
"o nobre (lresidcnte do conselho, querendo con
firmar a idéa de qnc havia difficuld:tdes no thc
souro, como o dissérn o seu collega ministro da 
fazenda ,•ivo, isto é que so usava de meios J?l"O· 
telnto1·ios p:tra fazer pagamentos, S. Ex. nux1liou 
~stn DS$c.rreração declnrando que do fllCto qu.mdo 
geriu a pastn da fazenda vira-se lambem em al· 
guns_ embaraços. 
· O Sn. AFF'OXSO C&tso ( mi11istro da (aze11da) : 
-Quem rallou em meios protelntorios foi o Sr. 
'"Visconde do Rio Branco; cu apenas reprodnzi 
.suas palavras. . 

0 Sn. SILVEIRA. DA.l[OTTA. :-Ora, Tcja V. Ex., 
ou o csteu confundindo com o Sr. Visconde 
do lUo Branco (riso). 

O Sn. AFFO:s'SO CELso (ministro da {a:smda) :-
Li:;onjeia-mo muito. . 

o Sn. SILVEIRA D.\. :\IOTTA :-V. Ex. rcz tnnl3 
!orça para ficnr com o Sr. Visconde do llio Branco 
íJUe o estou confundindo com elle, c creio que 
nisso não fnço injuria-alguma. 

O Sn • .AFFoxso CEtso (minist1·o da (azel!da):-
Não senhor, pelo contrario; · 

O SR. SILVEIRA D.\ :&IOTT.\ : -lias, senhores, 
não divaguemos. · 

Ora, senhores, estes negocio~ niio chegam :i 
consulta do consolho de Estado, si não depois de· 
terem precedido trab3lhos c conferencias do go
verno a respeito dos recursos orçamentarias, dos 
"mcio~.de.se pro\·orem os serviços1 c de,sechegar 
a nccordo sobro a necessidade ao emissão de 
p:~pel-mocda. · · . 

A i2 de llart;O chegava o negocio :10 conselho 
de Esllldo. Devo pois crer qno Já em Fevereiro 
trat:ira-se cm conferencia de min~stros da emissiio 
do pnpcl-mocdn. 

O nobre presidente 110 conselho, cmqu:mto 
esteve na pasta da fazenda, como acnjou de nos 
dizer, não tinha queda pura essa emissão: cu sei 
que não tinhn. · 

.Sr. presidente, cu vejo que a propostn da 
omissão foi antecedida do uma demoustra~ão, 
que já tom sido nnnlysnda nestn casa e pr.ia 1m· 
prcnsn, não só nacional, mas européa. NcssG 
preambulo se dcat a mais tristll idéa do estndo do 
paiz, quo foi prostrndo n:t vnlln commum ! 
(apoiados). · 

Assim <:UO nenhum governo C$trangeiro, ;i 
vistn desso documento vergonhoso (11111itos apoia
dos) C[llO se chama preambulo do decreto da 
emiss:Jo, seria capaz de adiantnr um renl de crc: 
dito no governo do Brazill 

Pois nm governo qua raz orçamentos fraudu
lentos, um governo que não tem recursos para 
ns SUlls precisões diarias, que não confia na su:a 
repartição do thesouro. que é o primeiro a apre· 
gonr que se fnzcm orçamentos ;i tesouJIO : um 
paiz tlesacreditado a tal ponto. potlerin aspirnr a 
credito al~;um em paiz estrang01ro, e mesmo em 
seu proprao seio (aptJiados), visto que os nossos 
capitalistas poderiam ter as mesmas suspeitns 
sobre n infidelidade do thesouro '! . 

Q Sn. BARRos B.\RR&To:-A baixa do cambio o 
est:i. pronndo. 

O SR. SILVEIRA. D.\ MoTT.\: -Eu tr:~go a pcllo 
o celebre prllllmbulo, ~_>eça unica no seu gcnero, 
só para justificar a manba proposir-;io n respeito 
dos estorvos, guc o nobre presidente do conselho 
tem encontrado no seu cnminllo, lan,.ndos, não 
por seus adversarias , mas pelos seus maus 
nmigos. · . 

Todo o mundo snbe· que esse preambulo não 
mereceu a npprovaçlio do ::;-abincte, posto que n 
merecesse a emissão. Eu não posso· s:~ber do que 
se passa dentro dos reposteiros miuisteriaes, 
porque não os frequento ; devo contentnr-mo 
con1 o que a tribuna revela. 

O Sn. Cnuz 3bcn.\DO : - llis roi assignado por 
todo o gabinete. 

O Sn. SILVEm.\ D.\ :UoTT.\:- Mo se snlic. 

O nobre presidente do conselho, auxiliando 
esta idéa de que havia dificuldades para os pa
gamentos no tbesouro, disse : cí verdnde, eu 
tnmbem nchei-me em difficuldades. lias S. Ex., 
emquanto esteve na pastn da fnzenda nunca se 
lembrou de pnpel-moeda, contentou-se com emit
tir mais nlguns bilbetcs do thesouro, e assim rez 
face ás primeiras despesas do principio do se
mestre, que niío eram grnndcs, e a prova é que 
o governo pôde fazer !acc a cllns, com esse re-

O Sn. Cnuz ll\CIL\oo:- Vol11ntas coacta, sed. 
· semper volu11tas. 

curso. · 
Posteriormente, porém, S. Ex. deixou n pastn 

da f:~zenda, creio que em melados de Fevereiro, 
o lo~o a i:! de Março, já a secção do conselho de 
Estado era consultada sobre a necessidade do 
papel-moeda • 

O Sn. SILV&IR.\ D.\ lloTT.\:-Não s.: tratn ngora 
disto. mas de se snber si o ministerio concordou 
com o pre11mbulo. 

O Sn. DzoGo Vstrio:- V. Ex. faz injustirn ao 
caracter dos nobres mi!listros. • 
. O Sn. <:;onn&L\:~ A~signarnm o prcnm6ulo. 
O Sn. SILVEIRA D.\. :\l:lTTA:-llas ha declnraçiio 

parlamentar (apoiados} de que os nobres minis
tros reclamaram contra esse preambulo exigindo 
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- que se lhe fizessem allcrarües ; porém não foi 
possível sntisfnzcr a essas ciigcnêras. 

O Sn.· TEIXEIRA Ju~mn:-Dcsde que o assigna· 
r:~m, compromettcr11m·sc I>Cio seu contexto. . . 

tinira css:~s idéas, como· é que se comprchende 
quo o ·rninisterio chegasse aos netos de emissão 
de papel-moeda e dissolução dn cnmnrn, não sa· 
bendo ainda o que i:a fnzer a respeito tlcs5n re
forma, que era a primeira necessidado recl:lm:1da 
pela nn!{iiO 't O Sn. Sn.vemA D.\. :UoTT.\. :-Está -se tratando do 

que precedeu itassignatura. 
O Sn. Cnuz )L\cnAno:-Então V. Ex. salva as 

intençües, :ICCUSnndo 11 !raiJUeZ:I. 
O Sn. SJLVF.mA D.\ llOTT.1:- Os scnltore~ estão 

me perturbando. 
O Sn. Cnuz ?ti.\CIIAoo:-Estou procurnndo fazer 

com que V. Ex. dcsenvol\"a os seus argumentos. 
O Sn. SILVEIRA nA lloTTA :-Estns intcrrupcües 

me o1Jrig:m1 11 repetir as I>roposicões que eu 
queria desfiar. · 

Eu insistia cm ~tue o ministerio pouco :mtes 
tia consulta :í secçao do conselho de Estado niio 
tinha idéa d11 erni~siío de papel-moeda; c nmr
mava guc, quando o mesmo ministerio th·esse 
nceitado o decreto da emissiío, niio tinlm concor· 
dado com as l':tzücs, tosse llUal fosso o moti-ro. 
E' isto um facto afirmado no parlamento. 

Apresentado o prenmbulo, para ser a~signado, 
alguns dos nobres ministros fizeram J>OD!Icra· 
çues )>ar:t mudnnÇ~~s; porém niío era possrvel tirar
lhe uma >irgul:t porr1ue fàra litlo na presenca de 
Sua llngest:u.le o Imperador. 

Ora, senhores, eis 11s difficuldndes com 11ue 
sahiu á luz j?SSC monstro do decreto do papel· 
moeda,. saluu contra todas as expectatiras a res
l>eito dós princípios que cu conhecia em nlguns 
membros do gabinete, que pó·lc-se dizer qui! o 
formn\•nrn, porque os mnis :~té ccrtn época eram 
•:onsider:td•JS resto do ministcrio, c á vista d:a 
direcçiio interin:J que tinha tido o nobre presi
dente do conselho nn pasta da fnzcndn, semnsso
mnr-lhc a idén da emissão do papel-moeda. En· 
tretanto veiu o decreto da emissão e foi nssignndo 
por todos os ministros. . 

·Sr. presidente, esse decreto de emissão de 
]Japel-mocdn (continuarei :ainda nas minhas idéas 
l>oliticas a respeito do decreto) foi a Eumenidcs 
il('sta situação. Foi justamente es.;c primeiro 
passo que acordou o espírito P.UIJlico p:ara fazei-o 
crer rrno c,;se ministerio llbernl, que aliás. só 
devia tertendcncias lc:;:-acs,embicava n vereda de 
uma diclad urn. Esse d•~crcto de emissão de pafel
moedn J>ódc-sc considernr o primeiro signa da 
tlictadur:t, :tntcs mesmo do que a dissoluçiio da 
cnmara, porque a dissoluçlio da camarn foi eon
secjuencill do decreto de cmissiío de p:1pel-moeda. 

Pois niio sabi:a; qunndo redigiu a falia do 
tllrono do anno pass:ado, ainda não S:Jbin qual 
era :1 reforma eleitoral que qncrin. 
· O Sn. Cnuz !IACJL\DO :- Muito bem. 

O Sn. ~ILVEIRA D.\.lUOTTA :-Nós recebemos :1 
intirilaciío do-cumpre fJUe decreteis~ mns rece
bemos uma intimnção indcfinid:J, tão indefinida 
que nem mesmo o governo s:abia o que queri:a 
que se decretasse. Querem n prov:1 de que o go
verno não sabia o que queria! Ahi está nn rc
tirnda do defunto mmistro dn fazenda. 

e> Sn. Cnuz MACIIADO :- E de estrangeiros. 
O Sn. SJLVEIJL\ DA llfoTT.\ :-Estou !aliando 

em pnpel-moedn, não tenho n:1da com estran
geiros, V. Ex. não me perturbe (riso). Aqui nlio 
se trata ngorn de moeria estrangeira, e isso por
tnrb • a um homem que falln sem apontamentos; 
é' preciso deix:al-o um pouco it lnrg:1. 

Quereis a prov11, senhores'! E' que o ex-minis
tro da tnzenda declarou-se obrigado n snhir do 
gabinete, porque não estava de accórdo com seus 
collcgas sobre ns condições d11 reforma elcitornl. 
Esta foi 11 raziío nppnrcnte que se deu, m:~s é 
uma rnzão que jnstific:a a propositiio de que, si o 
nobre presidente do conselho tem achado, o que 
lamento, asperezas, tropeços cm seu cominho, .é 
por cnusa da infelicidade que tem tido nn esco
lha de seus nuxilinrcs. Ainda ultimnmcnte S. Ex. 
teve a provn disso com o,ministro do lmperio, e 
ti o que acontece a quem se meue com meninos 
(rilo). 

Portanto, Sr. presidente, esse dccrelo de omis· 
são de eapel-moeda prendo-se 3 tOd:IS essas COil· 
sideracues c demonstra que esse acto de dicta· 
dura, o primeiro que se re\·clou do ministerio 
actual, for o prenuncio de todns essas dimculdades 
que depois têm surgido o que o nobre presidente 
do conselho tem sentido. 
• Eu, Sr. presidente, ·acho tantas filinçücs nesse 
decreto de emissão de pnpel·moeda, que é já 
uma espceie de mania mrnha ntlribuir a esse neto 
quasi todas :s cousas ruins que o governo tem 
prnticado. 

Com effeito, senhores, o goYerno com essa 
tentação de fazer dinheiro ás prcssns, emiltindo 
pnpel, tem se atirado a muitos desvios, que nliás 
niio terin prnticado, si niío fosso essn fncilid:Jdc, 
que seus financeiros invcntarnm de fazer di· 
nheiro com J>hotogrnphins da caixa de nmor-
tizll~o. -

Sr niío fosse e;:sa facilidnde de pnpcl-mooda, 
talvez que o nobre presidente do conselho ~~o· 
se atirasse, por exemplo, na estrndn de Baturrtt:. 

Quem snbe si não foi n pcrspectiv:t de tanto 
pnpeJ !JUC tem dado Io::ar ao mal criticado uso 
do ered1to p:arn a sccca do Ceará c das províncias 
do Norte! 

Os Sns. TEIXEIR.\ Juxron .. E Cnuz lJACUADO :-
Apoiad•l. · 

Orn, senhores, temos visto que, depois desse 
decreto, o governo lem-se achndo nn necessidade 
de reconstruir-se por um:1s poucas de vezes. 
Pois esse ministerio IJUe deu o golpe dietatorial 
cmittindo J>llpel-mocdn; que tinha essa éohesiío 
IJUe :;ó púdc nnscer do nceõrdo intimo c pcrma
nentt! de sete llomen;;, de sete ministros; que tinha 
chc~ado no extremo de:<so acto de dictadura, não 
lwvin até entiío assentado suas idéns a respeito 
tia reformn eleitoral, de modo que foi dissoh·idn 
;, c11 mara dos dcputndos, mandou-se ]>roceder a 
outra clcif·ão, sem que o nobre presidente do 
conselho estivesse d•• accõrdo com seus collegns 
11 respeito tlns condirües de;:sa. reforma, quando 
o governo IJUcrin d:u· unidade a seu eSJ.>irllo rc
formisla, reduzindo seu progt•nmma a reforma 
de nosso systcmn eleitoral 'f Quando o governo 

O Sn. SJLYEIDA DA MoTT.\:- Ha de a historia 
rc"istrar- cm tempo, impnrcialmonte, . onde- se 
tl!m gnst9 mais) de 50.000:000;) a 60.000:000;S, 
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·quando :1 proYincia do Ceará nem talvez recebeu 
socco~ro;; que importassem na ten:a parte tles:;a 
q~n~. . . . 

o Sn. "SILVEIR.\ D.\ ~[OTT.\:-)[ns, senhores, 
ess11s tllinções tod:ts do papel-moeda são :as (jUe . 
me afugenlllm. Póde o governo. estar certo de 
que, si não tenho sido um de tensor do ministerio, 
como podia sel-o, lev:~tlo pel:t espcrnnç:t de que 
olle inau~urnsse um:~ ér11 de libcrdnde, de re· 
formas rndic:~cs que desejo, uma érn de Jc::ali· 
d11dc1 em fim ; si não renho sido é porque logo 
depo1s dos primeiro:> diDs d:t chogadn ilo meu 
gencr:tl, cu vi que est:l\'nmos ameaç11dos do papel· 
moed:t ... ·Não quero com isso dizer que a C.'IUS3 
fosse o meu general, não ••• Estou .mare:mdo 
:~penas um11 épocd, senhores. Como não tenho 
muita memori11 par11 datas, marco lS é r~, :is vezes, 
pelos homens; c, mnrcnndo um:~ ér11 pelo meu 
Stenerlll, fiXO·II pcrfeitnmenltl, porque hn IJlUitns 
épocas notnvcís CJUO se Jlodcm lixar com o nome 

Senhores, tenho si nccro interesse pelo meu 
p3iz ; como membro do parlamento torno um:~ 
pnrt•l activa, unicn CJUe de$cjo ter, nos negocies 
do Est:ldo, e procuro informar-me; pois bem, 
tenho convers.,do com homens imparcines das 
proYinci11s do Norte, e ainda hoje com um, IJUe 
nfio sei f;Í possa dizer até que é representante da 
nação, o todos me asseguram que no Coaní nlio 
se tem gasto mais de 20.000:000,). E' a porspe-

• clivn, senhores, é o sacco do p11pel·moeda que 
tem tornado fncil a compra de saeco:> do furinha' 
e.carno sêcca, que figuram· mais do umn vez 
revendidos ao Estado 11ara soccorrer :is victimas 
ela fome! 

O Sn. T.e:tXEIJ.lA Juston :-Apoiado. 
O Sn. StL\'"EJR.\ DA.l\lonA:- E :~hi esr:í o no· 

bre rnini$tro dn"fnzcndn, o vivo ( l'iso} me aju· 
dando no que digo, porque expediu :~quelle seu 
celebre aVJso de ll'io boas conscquenciDs ( l'iso} a 
respeito dos dinheiros do credito ela sccca em· 
pregados cm cousas CJUO não ernm alimentnçlio de 
necessitados. S. Ex. foi felicíssimo neste seu 
aviso, reconhecendo cDmo eu c;ruo os dinheiros 
do Estndo para soccorros ás v c climas d:t sc!cca 
t4m sido desviados de seu intuito piedoso. 

I)ortanro, senhores, isto mesmo confirma o 
ctne cu di:~;;o hn pouco : acho as ,tlliaçücs de 
ctuasi todos estes des\·ios do gov~rno na facili· 
d:tde do p:.pol-mood:~. 

E notc·sc, senhores, que não é isto um11 
Jlllllntasia, uma conjccturll minha: O m:~l do 
Jl:lpel·mocd:~ não está prineipnlmente na cmissiio 
dclle, cst:í na f:~cilidnde dn emiss:io. 

Reconheço com n autoridade dos m:~iorcs 
economistns ü:i tenho dito nqui muir:~s ,·ezc..; que 
niio gosto de citnr autores, deb:o esse pmer 
pnrn outros senhores), reconhe~o. com n:~ulori-

.. il:~dc dos m:tiores economista!l, que o papcl-mocdn 
Jlóilc ser até um meio circulante )Jrcrerh·cl 11 
•tualquer outro, segundo as circumstnneins do 
p:tiz, segundo :1 sun qunntid:~dc. Um J>:tiz novo, 
cerbi gmtia, que precisa de c11pital pnrn alimen· 
t.'lr umn industria nascente, que necessidade 
tem de immobiliSIIr no servi~o de intcrmcdio 
de trocas um:t grande qunntid11de de c:lpitnl, 
prnt11 ou ouro ~ 

Não é que eu condomne absolu111mentc o p:.pel
mocda, eu o condemno JlCIII su11 cxorbit:lncin o 
pela f:tcilid11de com que to los os governos ·11bU· 
sam deste meio, qu:~ndo o tcim :i sua disposirão. 

deli e. 
O Sn. DA:\"TAS: -llnilo bem ! 
O Sn. StLV.EJDAD.\ MOTT.\:-Sr. presidente, 6 

justnmento do dc.~pont:lr deste espcriro de diclll· 
durn, deste espírito que inaugurou o decreto do 
pnpel·moeda, que dnta :a mínb:t IIII ou tJUal oppo· 
sição ... ~té nem sei si·é opposição isto que faço 
110 actual ministerio; creio, que não.. • -

Porque, senhores, ou estava com sêdo de ser 
mini~teri:tl. Estou tão canSIIdo "de ser opposicio· 
nista, e acho tão bom ser ministerial (1·iso), que 
tenho tido minhas tCnt:~çüos do npoinr o go·· 
verno: •• '(risn). • 

lllns o quo tJuer V. Ex.~ Sempre me pcrtur· 
bam os pl:tnos! Vi n terccirn ulleraçiio no mi· 
nisterio, e Jlquei cspernn .. ado do que pude~se 
realizar o meu plano de t.,rnnr·mo ministerial. 
llns sou infeliz, Sr. presidente! Ando com esta 
tcnlllção tão prounnciada pna atJoiar o 'íabinete. 
c não o pósso fuzer; e minha infolicldlldo é 
sempre com os ministros da f:lZenda~ defuntos o 
vivos! .A respeito do defunto, não digo nad11; 
fique lá ónde está ; l'equiescat in pace ! .A respeito 
do vivo, devo dizer, comõ j1i disse, com n rran· 
quozn (jUe honrosamente mo permittíu o nobre 
ministro, que o que tem 11hen11do as minhllf; 
symp11thins do :ma Ddministrnçiio lin:tnceira ó 
o seu systemn do opcrnrücs com o Banco do 
Drnzil. • . 

.osn. ÁvFo:sso CELSo "(ministro da~la:emla}:
Ainda espero congrac;:~r-me com V. Ex. 

O Sn. St::.V.EJRA D.\. l[DTT.\. :-Eu condemno-ns, 
desde o primeiro ·posso que o nobre n1inistro 
deu p11ra rcalizDI-ns ; condcmno-ns, nio só por 
estns que j:i tez, COD?9 por outr:JS que projecta e 
por outras que ntó Ja so obr1gou por contrato 
com·o Banco do Brnzil, a Cozer ndOJ>lllr pelo corpo 
leA"islativo. • 

Oro, é justamente, Sr. presidente, por "este 
motivo que sou o m:tior :.dversarfo do papel
moeda no Drnzil. Vejo que o antigo Danco du 
Dt-azil inundou este Jl:liz de pnpel, o por fim o 
Estado foi obrigndo 11 cncamp11r a clivida do 
D11nco, f11zendo sua a emissão do D11nco, redu· 
zindo-11 11 pnpel-mocd11 proprinmenre dito, e pa· 
gnndo tudo qu:mto o Dnnco devia. 
. E' umn couSII igu11I a e:>s:l ·que estou com 
medo que 11conte~a tnn1bcm no :actual Danco elo 
Drnzil :-uma outrn encampa~ão paro uós p:l· 
g11rmos a divida do Banco. l\f11s isto é questiio 
mais lnrga para depois com o nobre 'minisu·o cl11 
fazenda, o vivo. 

Umn dns razües q_ue me haviam disposto em 
favor do nobre mimstro d:t fazenda, o vivo, é a 
declnrnc;ão que fez S. E:<. na camar:i dos Srs. 
d.e8ut:~dos, de que não hnvi:t de emittir nem m:tis 
50 rs. de pnpel·moeda; mas, npeznr de S. Ex., 
qu11ndo foi approvado este projecto,tcr declarado 
que se contentava com a emissão de 40.000:0006, 
sempre nceilou o favor dos 60.000:000,), o que 
poderin faz11r :tlguem de:>contlar. Eu niio descon • 
Jlei ... 

. C)Sn. AFFOXSO CELSO (ministro da (a::t~lda):
Vi\'0 no sentido de que cxjsro. 

O Sn. A~·ror>so CELSo (minist1-o da (a:tiJda) :-
E foz-me justiça. · 

O Sn. StL\'"EIRA DA MoTTA.:- ... porque não 
acho possivel que um homem decente, um homem 

---
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scrio, dig:t )lcr:mtc o parlarn • .mt'l que não h:t de 1 continuem o ser\"ic;o da linha· como :tntes, :~té" 
. cmittia• mnis pnpcl c dcpoi.;, ::úmcntc porque 

1 

rJUC a commissão tcchnica, ultimamente nomeada 
tem uma :mtoz:ü:a(;ão supplcmcntnr para mais p:tr:a fazer os devidos ·c·studqs no porto do lia-
20.000:000~, os vá cmittir" ... :-Ião é po5sivcl! t':tnh:io, se pronuncie :1 rc~peito da possihilid:llle 

o Sn. "\l'Foxso C!'Lm (minista·o dr& {a::~11da) :- 1 ou não ~aqucllc porto reccb.~r os Yllporcs da 
Sem dtt\'it.!n nenhumn. 1 companhw. • . • 

i Ora, Sr. prcsadentc, pode haver um neto do 
O Sr.. Slr.\'Eln.\ D.\ l\foTTA :- lias V. Ex. 1 rlictadnra nwis c:tlvo do I(Ue este, que ncaiJ;t de 

I'JU•J t1•111 um a.sccnrl!!nto !am;mho 11:1 sua C:l· I pratic;rr 0 "H\"et·no t Poiso~Juando ~>.sta cumpanhia 
m:~ra . tc:npor~l'la, cllSJIOnr!o de um:a ~r:n11~e , contratou ~crtos scr\"i,.os com condir:ões dcpen
m:uorm ~c ama::os •. que :IJIOI:I todas a~ suas .m:us I dentes do Jlodc1• Jcgislntivo · quando •> ministro 
subst:Jn~:aes m••.drd:.s, J!Or. CJ~e r:1z:ro ha\·w de 1 que contrntou, te\·c n prcvid~ncia de dcclnrar que 
con$Ciltlr no catmcho ~lo •!_l~•stu: nquclla <'am~t·:~ • niio se paga!'ia ;i compnnhia cousa alguma antes 
cm d;•r.;lh~.nma .autorp:n!:::ll mator dr;' que V. 1;-x. J· de ser :~ppro\·ado o contrato, não tendo clla di· 
f.JUCflr• •• ~:111 sct cxplicar_asto. 9 1111111~tr'? da~: 1 t•l'ito a rcclam:t!:iiO; qu:mdo esse cont1·ato é ai'
Qn.l'r'! so ~!1.~00:000:5. ~:ro ;m•c•so _de ma•~. n:oo pl'Ovado pela c;tmam dos tlcputados com certas 
l1r1 de c.muu· nem ut:t}S de~- tostucs de .r•aPc!· rl!strict;Õi!S, vem para o scnndo c nqui é tamiJiilm 
moeda ; c n r.at~Jara rcplrc.~:. ~ao, llll}IC l••. 111~1s apJlro\":Hio, Jlórlc ar.aso o ,R"o\·crno. sujeitar esse 
este~ :u.OOO:OOtl:) ! E o mu\lsll'O acct!a! \. Ex. neto do JlOrlca· legislativo, j;i s:mccionnrlo, it de· 
dc·\'la rccn~ar. cis:io de uma comrniss5o tcchnica, que o governo 

O·Sn. AFFOXSO C&L~O (miuistro dcc {u:cmlcc) :-~· manda ao llnr:mhiio Jlnrn rcsoh•ea· si acaso aqucllc 
E recusei. porto p:ídc ou niío ndmittil' os \'apores'! 

o Sn. StLn:ar:A DA. lioTT.\.:-Xiio reeu:;ou. O Sn. Xux?.:.; GOSfi.\1.\'F.S:- Como si isto fosse 
o sn. At'Fo:-:~o CEJ.so (mb.istl'o tfa [a::euda):- uma cousa não cstudad:~ o niio sabida! 

Exprcs~:miCntc. • o s~. :t:EIXE!n·~ Jt::>ton:- Em to4o o .caso era 
o Sn. su.YEIII'.\ D.\ )[oTT,\:-Si rec;asasse 11:;0 negoc1o Ja d•:cadtdo Jtelo poder legaslat•vo. 

Jlâssav... O Sn. StL\'EillA D.\ lioTu:- Pois o lcgish•dor 
Eu pol!eria ainrl;~ coatinuar, Sr.Jlrcsido•ntr., trn· CJUIIndo np(ll'OVou o contrato, não sabia I(IIC o 

t:tnllo <I~•S liliaç1ies do decreto do Jlapel-moctln, porto do llm·:mhiio ndmittia tacs \':I flOres'! Como 
Jlela inlluencia funesta IJUr! este decreto cxcn·cu o go\·erno (>.'ode SUJl!lÔr que o legi:;lador proec· 
no paiz, como hei di! llrmonstt·nr no lo;.r:u· com- desse dCls~a mnncira, cst:~bclecendo n conclação de 
Jletentc, .logo que ns·for!:a~ m'o J'crmittircm, c uma escala sem vcrilic:u: previamente a JIOs:<ibi-
niOstr:llldo as con~equencias IJUC t!llc tem vindo litL1de de~Sl csc:•la t · 
pelos cxu·a,·ios a que tem dndo lo:;-ar, incluziu- o Sn. FF.n:>.\:>oes DA CG~IIA.:- E' cnso no\·o! 
do o go\·erno a r:~zer tlc~ilC>3S IJUe ni'•o !cri:~ ren· Só lia poder executivo ... E' a annullno:io do 
Iizado si nli:o tivesse a veia do Jl:lJICI-moccla parlamento ! • 
diante de si; dC\'O, porém, [lassar a nssnll!Jlto 
m:.is t•ositi\'o, deixando pnra depois o resto d:~s O Sn. Sn.\"Em.\ DA l[oTT.\ : - Estamos redu· 
tili:u;õcs ..!:1 dictadurn do pnt•cl-mocda. zidos a isto: o JtOiiCt' legislati\"o raz urna lei, c o 

Entretanto, como n;;o gosto j;i de \"Ir ;i tribuna governo tem o dir·cito dc nomear nma com
tant.,s vezes como d':mtes, c o scnndo ha de ter mis~ão para saber si a lei pódc ser cumprida, 
visto que me tenho abstido, IJU:mdo tomo :~pala- porque. si ac1so clescobrirem cmb:~raoos, não se 
vra niio pos::o deixardcapro,•cit.1r o cnscjr, pnra cumpril".í!! Ora cu nã:) esperava isto do nobre 
toe:~ r em ai ;.runs assum(ttos de importancia. Como Jlrcsidcntc do conselho •.. 
c~ton tratnndoJ da tcndcncia pnra o :~rbitrio ori- o sn. TEIXEtn.\ Ju:;1on :- E' 11 annullacão do 
giuado do papél·mocda, pot·que, repito, esse de- poder legislativo. 
crcto foi que mnrcou a 11hysionomin tlo actual 
ministct·io, que t! :1 de papel-moeda e papel- O Sn. StLVEinA D.\ lioTrA :-comlllcta! (apoia-
mocdn IJUC ni"•o é vcrd .. dciro, seja-me licito as- dos) • . 
signalar mnis um desses actos arbitrnrios·dc go- Sr. prc~idcntt~, vou 1Icixar este as~umpto poli-
verno. d tico c cntr:~r na parle fin:mccira. · 

Chamo, pó is, a attcnçiio o senado para esta o meu voto cm scp:a rado nc!!ou a approvafc~ 0 
. notici~, IJUC .é verdadeira (lti): . • l d d 'd'-·' r "d 'I total ao bil e i11 e~nm uue, un :~ndo·sc .na 1 e-

• A companhia de vapores :uncricanos, que ha galidade confessa do acto, na sua desneccssicladc 
mais de anno tem feito rcgularnwntc as Vl!lgens c na illlJ•ropriccl:~de dos meios que constituiram 
mcnsacs entre este porto c o de Ncw-York com a operação de credito que se preferiu. 
escalas pela Dahia, I'crnambuco c l'ar.i, em Pretendo demonstrar um:a das mais importantes 
virtude dn ultima disposiçiio legisla ti\":! devia na conclu~ões do meu voto cm separado, isto é, a;: 
\'iii!~ cm deste mcz tocar no porto do llaranhiio. con~equencins do erro na emissiio do pnpel-moeda. 

• O rcp'rcsentante, poré111, da companhia nesta Isto é o que cu quero que se sinta c se apalpe. 
côrte, l'Cgando consta-nos, declarou ao Sr. mi- 'Entrct:mto sinto a cada momento :1 necessidade de 
nistt·o da agl'icultura n1io poder attcndeJ' a scmc- ab!'cviar o mais qne puder o meu discurso, não 
llwnto detcrmiuaç;io, tanto mais qu:~nto estava só para nlio fatigar o senado, como mesmo por
resolvido, uo caso de insistencia por parte do IJUC, estando enfermo, não JIOsso contar com ro
nos;o governo, a fazer li" viagens directas de lego para grande nssumpto. 
Ncw- \":ork à este porto, dispensando neste caso Após as cifras com que se demonstra o mau 
a sub.-cnçiio rle ~00:000,~ aqui votndn. estado do !besouro e aquellas com que se con-

• Consta-nos lllõlis que o Sr. ministro da agri- testa esse mau estado, constituem ja um:~ gym
cultur:~ n·soh·cu {Jcrmittir que estes \':!pores naslica de que se tem usado e abusado por tal 
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fórma, CJUC cu tenho medo de entrar nesses cxer· 
cicios ; mas em uma questão como esta não é pos
sível prescindir dos algarismos. Para mim é fóra 
de duvida, como digo no meu pat·cccr, que as 
cireumstancias do !besouro c do p:aiz niio auto-

. riz.wam a medida. Quanto :1 sua illog:alidade, e!l· 
cuso f:azcr ponclcrnrücs, porrrue o governo é con
fc~so de illcg-nlidailc, desde quo pede b.:U ele 
indcmnidadc. Pot· is~o teu h o :apenas ele inrlaf.-nr si 
as circumst:mcias do thc.õouro exigiam urgen
temente o cmprc~:o dcs~:a lllcgalidadn, c si o 
meio escolhido para s:.Jvaros intet·cssos do thc
~ouro foi o mais conveniente. São cst.1s as 
questões de que von trat.1r. · 

Quanto :is ncccs;idatles do thc.-;o•uo c suas re
clnmn!;ücs, cslli dcmonstr:ulo IJUC ·o governo não 
tinha a urgoneia CfUC afl"cctou, IJUC simulou 
(apoilulos), para lirn(;ar mão do recurso do p~pel
mocda. O gabinete actual sui.Jiu ao poder a :; de 
Janeiro, no principio do ultimo ~cmestr.~ do 
exercício de -1877; c CJuando o nobre presidentr 
do conselho tomon conta da pasta da fazenda, 
encontr•JU nrc~ssi•ladcs no thesouro, mas niio 
ct·am tncs. I!UC não pnde;sc far.cr-lhr.s f:~cc co:n 
a cmil'l':io t)c 8 a 9 .OOO:OOOt)em IJilllet(;S t!o thc
souro. J.ogo np principio dt•sso st:mcstrc, as nc
ccs:~idadcs não .c::tavam dNnonstr;ul:;s; c, si 
ac:~so cstnvam, racil era sal isfnzcl-as pclfJs mdos 
conhecidos até então, á ,.i>ta ela pcrrncna cmis
siio de hilbctes do tho:~ouro lfUC havia- pe
quena, digo, porcrue a demonstr:~t;ão em IJUC 
se rundo~l o defunto minislt"l) ela f:~::entla pecca JlOr 
um:. falsuLido IJUC sem trnbnlho SI! Yerillca. Elle 
deu como existente umn massa l!c i6.000:000;5 
de bilhetes do thcsouro... • 

O Sn. CA~S.\~s:\o DP. SJ~I.\IDI' (presidm/c do 
cousel/1o) :-Qa:mdo cu entrei parn a r•a>ta ·da 
fazenda, ·h:1via :36.000:000:5 de !Jilhctcs do LI! e
souro. 

xcm css.1s qu:mtills c dcsapparccerá cm gr:md.c 
parte a urgencia. 

Não quero, senhores, entrar na·compul:~'"ão dos 
outros recursos; basta-me notar que o ITiinistcria. 
nesse semestre poJcria, como disse na sua sy
nopsc apresentada ao conselho de Estado, ter uma 
rliminmriio de renda cm rclar;ão á orc;ncln, mas 
css:. dr.mon,;tr:~çiio niio serve para provar IJilC os 
rcenr,;os fJUe o thc;;onro tinha ros~em esses; cm 
prim.eiro Jog:~r, porcrue a dcmonstraaiio di! pe
quena renda desse semestre •! f:•ll1a, como 
o pro\': u o mesmo Sr. Visconde do Ui o nranco, 
IJUando con,;ullado a ·esse rr.spcito. 

Portanto, tlet!uzinrlo os 20.000:000;) de bilhetes 
do thcsonro,eledru:inllo os saldos dessa exercício. 
CJ.UC entiio não estaram· verificados, n1:1s que hoje. · 
est:io, de sorte que as previsões a resp(;Í!O da di
minuição da renda eram infundadas, segundo 
tlcmonsu·a -se . co.m .as tabellas, (lOroJUC a r~nda, . 
cm Jogar· de dtmutmr,crcsecu,e,por consczninte, 
as /1rcvisúe . .; são todas cm f:l\·or tlt.s calculos quo 
in1 ica\-atrl os saldos do the5ouro; feitas css:1s 
d~d~<.'~iie~, tligo, n.iio yejo em fJUC o cnt;io mi
nrslro t!a fazenda potlr11 fundar-se, a niío ser 
11:mulando fazer no thcsouro unw contn de niío 
c!wg-:u·. A~siln como se faz•·m -cont::s de chegar, 
tam:Jcm se mandam fazet• contas de não chegar; 
maqdOU·$C f,,z~r no thc..;ouro uma syno;t~c de 
niio cht·g:•r, c C: JlOi" isso CJIIC o Sr. Viseondl.l do 
Itio Branco, no seu parecer. notou que C•s tlado,; 
~n synopse uão eram vcrdatluh·os e acl:ou falta 
de recursos. • 

O no!Jro mitiistro da razcnda, o yh·o .•• 
O Sn. CoilnF.J.\ :-Bem vivo .. . 
O Sn. SILI"J:Ill.\ D.\ lioTT.\:- ... np:•llrinhou-sc 

mui: o com a OJtinião ri·J Sr·. Vi~cont1·1 do Ilio 
Branco; tendo invocado a autoridade de homens 
p1·ovcctos, . cslribou-se nessa OJlinião ; c, por
tmllo. é hom IIUC se veja o qno o Sr. Visconde 
do nio Ur.mco disse a rC5JlCrto !la tal synupsc de 
niio chcgm·, CJUC so mandou para o con~elho de 
Estado. 

Depois ttc t!cclarar qutJ attcntle:u· :is inrorma
_çõcs do ex-ministro da fazenda, disse cllc (Zé): 

• Toda\"ÍII, proeurar:i cumprir o seu.dever, com 
a fr·anrJuez:t de que lhe eleu ·exemplo o Sr. mi
nistro,c )llcnamcntc cvnlllldo n:~s luzes c senti· 

O Sn. S1i.VEI:t.\ D.\ lloTT.\:-IlouYc uma .:oimn
latiío de halan!:O que serviu de IJase a esta 
dt•mons.tra(;ão. Nunca se tlel"ia comptll.~r como 
di\•itl:l CJUO ti\·cssc neccssidndc de rcs~atc, os 
20.000:000,) d:1 lei de 1871 (flpoimlos). O ::ir. Yis
condct!e lnhomcrim contrnhiu, creio que cm 187 J, 
um cmprcstimo, c declarou quo de ;so cmpreslimo 
seri:~m applie~das a,; sommas ncc~ssarias :i mnor
tizacão da divida tluctuantc; mas f11i e•xcluitla 
do resgate c:;sa som ma de 20.000:0005 :lc bilhetes 
do thu~ouro, quo tiuh(tm sido cmittidos. para 
prolon~:uncnto das o!Jr:lS da cstmJ:t de ferro 
D. Pedro II. Portanto essa- divida. qu~. até certo 
ponto, pólle -ser considerada como consolidnda, 
como apoliccs da di\·id:t rmblicn, o gol'crno não 
JU.'dia estar obcigado a pagai-a. Devia tomar 
o expediente que propuz : cm wz de ·Ianç.1r 
impostos sobre a popularão, conscr1·ar üm:t 
massa de 50-ou GO.OOO:OOO;).dc bilhetes. 

Esses bilhetes do thc~ouro ha,·iam de tornar 
neccssario emittir papcl-oioetln para o:> rcsgat:lr, 
qunndo não ha\·ia autorizarüo Iegislritiva cx
(lressa para Isso 't Havia nccéssid11de de resgatar 
os 21.000:000,) dn lei tlo :18711 Niío. Pois ent:io, 
de todos esses calculos de demonstração de ur
gcncia do thesouro parn emittir papel-moeda de
duzam-se o; :!0.000:000,) de biihetcs do thcsouro, 
deixem súmcntc as emissões cõmo antecipae·5o dtl 
receita, que, embora se tcnlwm accumÜiado, 
nunca dão o resuiL~do dcs$a dcmou~trn~ão, dei-

mcntos que dirigem a. S. Ex. · 
• Para esse 11m en!cndc que lhe cumpre, :~ntes 

do! tudo, nprcciar os elementos que oiTercccm 
os dados do thcs.:>uro ~obre a receita c despesa 
do corrente exercício. Entr~ndo ne,ta aprccia!!ão, 
ob,;cn·a que a demonstraç;~o apresentada orca a 
receita do ::!.• semestre cm :31.:;31 :0005, des
prczatln a fr:rcçiio, estimativa, que lhe parece 
múito baixa, j>or.Jne ainda mesmo que falhe a 
prcvisiío do cgisbtlor e a receita niio alcance o 
computo de 102.000:0005, duvida que ltaja 
entre a renda do :l.u e a do 2.0 semestre tão 
grando dilfe_rei!Cil, como a qU•! se presume por · 
aquella :mrhaçuo. • 

0 Sn. AFFOXSO CELSO (ministro da {a=ellda):-
1\las foi exactamen,te a que se calculou; a ;rroea
d:•çiio coincidiu c·om os c:rlculos. 

O Sn. SILYEIR.\ DA :UoTTA (continuando a lér)':
Esta dU\·itla lhe é confirmada pela anal);se das 

verbas da cstimntiva, relativa a cada mt'z. Nota 
que de Janeiro a ;Junho a estrada do ferro 
D. Pedro li é contemplada com o rendimento 

I 
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de 300:0005, :lOO:OOO~ ou 2~:000;)1 qun~do a No sou relntorio, dó .qual isto é uma· pagina 
rend:. ·dessa e~trad:. era ·antes mu1to ma1or, g que arrnnquci,so diz que ·~s razões que JeY'a~am 
hoje deve orçar, termo médio, por 7~0:tl00,S: s1 o go\·crno a promulgar este decreto foram rran· 
niio mais, Dado que essas verbas quc~ra,!ll d1zer camentc a(Jrcscntadas no relatorio com· CJUe 
renda liquida, ainda as.sim as reputa dlrniJ!Ut:IS.• o Jninistcrio o submcttcu á imperial al'Signa-

I'ortanto senhol·cs, os dados CJUO nos suo ror- tura ; c que os factos subsequentes seriam apcnns
nccidos Jl:Íra avaliar si :.s ncccss!dadcs do thc· juslitlr:ar•ão da necessidade desse neto, si clle 
souro CXI"iam urgentemente a em1ssíio do papel- desde logo a não th·essc encontrado no appl:mso 
mocrla, ou ·qualrrucr opcrnçã~ de credito .• estes gcl'al coni que foi acolhido pelo commcrcio e 
dados não. são suficientes; pelo contraru~, de7 pcl:.'lnYoura. • . 
vemos estar com·encidos de que o governo f21 Ora, Sr. presidente, ó preciso ter um ••• 
Ie\:ado a rnzer :1 cmi$São do llnpel-m~ctfa nuo aptomfl, uma prcsenç:J do espírito, uma ccusn • 
por cnus.1 ·das necessidades reconhcc1!lns, rn:ts mesmo CJUe não sei o CJUC é, pnra so dizer que n 
por cau~a de ncct>sshladcs CJUC clle. propr10 ~1·cou, rc~pcito do decreto da emissão do paJlel-mocdn 
por dcspcsus que cfTcctuou de[>OIS de rcahz:~r :r h oure o mais insignificante symptoma de acolhi· 
emissão. monto c approvaçiio na praça do Rio de Janeiro c 

C , \ • do dn lavoura ! • . _ . . 
O Sn. m;z •• IACIIADO :- J pom • A IIi cst1i a imprensa to r!:~ do Rio de Janeiro a 
o Sn. SrLvEmA D.\ lloTT.\ :- A5 cstrn!las do protestar contra esta Cnlsidadc, contra esto gabo 

· Xorrc, a coloni~Miio do Sul e outras dcsllCSas IRJillodcsto com c1uo $0 d:i como npplaudido um 
Coram ns que comÍnziram o ~O\'crno para ar•rc- acto CJU!l foi contr:.riado por todos os orgãos dn 
"Oar que pela m:•rcha asccn•lcntc d:ts dCl'[Jcs.~s publicidade. Ainda não houve, senhores, no Im· 
com a sc~cn do Norte, teria ncrcssid:~dc de ma1~ perio do nrnzil mi:!istcrio c1ue liYesso encontrado 
recursos do CJllC aquolles ordinnrios do orça· mais decidida opposiç;io por parte dn imprcni:t 
mento. · do que o mini~l!'r!O act!lal, por causa clns medida~ • 

o sn Cncz liACII\DO ·-,\poi:~do. do defunto n.umstro da !a~C!l~ll. 9 .senado, & · ' · · · . I paiz, todos "'rnm n opposu;11o dcc1drdn que Oj; o Sn. SIL\'Etn.\ D.\ )[OTT,\ :-0 :;ovcrn~ (OI lJ'!e principncs or~:ãos de publif.'idadc desta curte fi· 
se collocon nessa C()flislio 1•ol:r d1:;solui""0 tardia zeram liO ministcrio c principalmente ao e~-mi· 
que fez ~a cnmar~ do,; tl.eflutado~,. qun.ndo · cllc nistro dn razcndn. Quando é, scAhorcs, que :;c• 
cm J:.nc1ro Ir dovm ter reJ!O, c ter1a tidO uma \'iii o Jo,·1111l tl'J Commerclo, cruc tem sido umn 
marcha rcgulur desde ~ntl•o. • -· rolha sempre govcrnamcnt.,l, pelas suns tcndcn· 

A camara no\'a !lO!Ier.n ter-se rcnnulo, qu~nclo elas commerciacs,quc tem a(loiado sempre :1 to!IG!I 
muito cm Junho ou Ju)ho,~ ou ~,h·ez antes; 1 0,. governos mover a OpflOsu·ão CJUC manifestou, 
sendO COnVOCIIdn Cm Janc1r0, (lOdcrJa ter-~~ rCil• CIU.J"cla~àO ao> CX·ntinistro dà fazendn! 
nido taJycz cm ~lnio, e o governo 1JU~ ~te 30 de Efllrcianto, senhores, cscrOI'C·Sc no relntorio 
:lbrço tinha feito face :ÍS dCSJlC~as. CmlltllldO a!· tlC :IG do Abt•if, CJUIIndo j:í O OX·minislro da (a· 
·..,.uns bilhetes do thcsouro, cm1ss:~o que podcna zenda c1·a aerementc censurado cm todas as 
ninda ser al:u·gadn, podi~ ol!tcr lcgnlmcnto do Colha:; f(liC .-ua medida foi :ICOnsclhnda pelo 
corpo lcgislath·o autom:rt:ao ou 11!!r:t papc_l: commêrcJO, 11ela la\'Oura o recebida com applauso l 
moeda ou, para qualquer outra OJleraçao, que :;c Isto é uma f:olsitl:tdc ! 
julgasse mais convcnicnt~. · • Ante:~ do decreto, contintía o relatorio, n1io 
. Scnhorc~, o governo !o1 Clucm ~~~ou ~ ncces- acudinm mais ao !besouro os depositas dos par· 

s1dndc, fü1 quem gerou a colhSI•o p, la Cfl!E' ticulnrcs .• 
infringiu a lei. E Jlarccc CfUC cllc gerou colh~ao Ora senhora.~ custa a cret· como se escrc\'cm 
de proposito para j u.stific:tr o acto CJUc pra• css:os ~(JU;o.'ls ! A;tles já não aJtparcciam deposites ! 
ticou. . . I>uis no thcsoui'O, CJll:tndo os hilhctcs cst.n'nm :o 

lltns então não tlC\'C mvoc.1r esta clrcum· 3 :1;:2 c 4. o/ .. f:oltou jámnis dinheiro! O governo 
stancia. Olhandll pnra OSl:cc.urso!l que o I;!JVl'fnO teve algum~ vez ncces~idadc de reformar por 
teYe para :r marcha do mm1stcr1o. no~ tJrmtc•ros ralta de fundos Jlnrn pa"'amento, hilhctcs do thc· 
di11s cm que esteve ·o nobro prcs~!lente do <:0!.1· sonro ~ Os 110rtadorcs "ó IJUO pcdhun a rcform:~ 
sclho naJ1asta da fazend:t, e1~ o Y' ~cm l:.revt::~o dos J1ilhetcs. l'ois o Sr. Cansan~ão, quando esteve 
lllg-uma o pnpcl·lOOCda; WJ_!) dnlu a :la o.u -0 na p:•~t.'l da f:•zenda, niío ornittiu!! a 9.000:000~ 
di:ts surr:iJ.: uma ~emonslrnt::'~. da nece~sul:t•!e de bilhetes'! ~:cmo se pódc, pois, nffir~t:lr que ~(I 
d.cs~n cuuss:t~; c nao tenho, 1!~~~. outro ~cl~lc~•o dCJl(•is dn cm1ssão du Jlapcl moeda ro1 que o d!· 
smao :lltrlbUIL' r!slo novo :Jh ll} o IJU.o _o .,o\ 01

1
n
1
o nheiro ;,tiiuiu p:rra o tlwsouro? E que ncccsst· 

tomou de dissolver a camarn ll eolltsno IJUil c 0 tia de tinha cnt:io o thesouro do dinheiro pagando 
pror•rio gerou. d , 1 juro, quando cllc tinha dinheiro sem pagar ju· 

Sr. presidente, \'Oil·me JlCI'ec!Jcndo e ~ne •?: ros. c dem:li:;, 40.000:000
1
$ á sua diS)JOSi!)ãO? 

t:nn-me as !orçns;m:rs dcro ~o mono~ t~:u n:r 5c·1 Era natur-.11 que, tendo o governo fundos rc· 
gund:. parte da dcmonstra('ao. do meu 'oto .sepa. sultantc:s do papel-moeda, c fie mesmo fizc~=-c 
rado,c é não sú que as ncccssulndcs do !besouro sentir aos dc)lo~itantcs que niio recebia porque 
não er:tm tiio urgentes qun o!Jrigassct;~t o governo cst.wa no cnso de cmprcst.1r. .. · ' 
:1 cst:t ille~:tlhlade~ C<?lllO .quu ~ n!eto de ~ uc . <? IJ:i o outro din, S1·. presidente, foi aqui de· 
governo lançou nwo, tsto .c. o JlUjlcl-mocda, fui monstr:.do com dados do thcsouro cstu outra 
o mni~ desastroso quu JlOdm esco h~ r· . talsid~do : que a m:tiOI' Jl:trtc dos pag:tm<'ntos 

No desenvolvimento dest:! IJ:u·tc e-me tffiJIOS· feitos llclo llu.>:>ouro nessa ópoea oram com bi· 
sinl, por m:tis re:n!gnanc1a que Cl! ten~111 •• ~': llhetes do thcsouro. · 
Callar cr'! d.cruntos,dcJxar du rcc?.rrcr a:. ?~um~~~ Orn, scnho1·c~. que dcs,·nnt:•~em é iJara um for· 
do ex: -m•.mstro da fozcml:r! .cm' 1rtudc da5 quac:; ncccdor do E~t:•do flelus rcparti~ucs d:t guerra c d:o 
cllc se ntu·ou n este cxpcdwnt~. • 
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marinha, por onde se fazem os maiores forneci- Examinando-se os bal:mços do Banco do Braiil 
mentos e se recebem as maiores quantias, oú nestes tres mezes, um mez antes, no mez de Abril 
pelo ministerio da agricultura, por onde se re- e no de llaio, vu-se que o movimento de depo
cebem quantias maiores; que grande difficul- sitos daquelle Danco muito pequenas alterações 
dado é para os fornecedores aceitarem em Jogar ·teve. O Banco do Drazil, e essa é uma de soas 
de moeda que nlio vence juro, uma moeda que rrar1uezas, ha muito tempo tem um nivel de de· 
o vence! O bilhete do tbcsouro em poder do postto que regula de <iO a 50 mil contos. Jla 
fornecedor que recebe grandt!s IJUiln,ias, embora muito tompo que este é o nivel de seus depo
tcnha de f:tzer pagamentos com aquclles quere- sitos e estt somma é a que determina n dos seus 
cebe do thesouro, os bilbctes, digo, cmrJuanto descontos. . 
estão em caixa L'Stão-lhc dando uma vant.,gem de Pois um Banco rJuc tem W ou ~O mil contos de • 
juro que corre; e quando os dá em pagamento, deposito, púde-sc dizer que est.i cxh:10sto! Qual. 
passados dias, o desconto·que sofTrem é compen- era a massa dos bilhetes ilo thcsooro que o Banco 
sado pelo juro r[UC já recebeu durante a mora do Brazil tinha descontado e linha nn sua ear- · 
em que c~scs bilhetes estiveram cm ~eu poder. teira! I>úde-se dizer·que este Banco estava ex-

Portanto, rJUe grande dimculdade é para um hau:;to por camm dos bilhetes do !besouro rJUil 
fornecedor de rJuuntia m11iOJ", r1ue niio é um em· tinha em sua carteir:t ! Não, e 11 nrov11 est:i cm 
pregado publico, que precisa de 3001S ou <i006 que ellc conserva a mesma massa'de depositos, 
para a subsistoncia di:trin, receber bilhetes do conserva 11 mesm11 carteira de descontos e de 
tbesouro, isto qu11ndo na nossa praça os bilhetes contas correntes caucion11das, representando 
do thesouro corrom sem desconto, quando h11 r1ua:~i equilib•-:•dumente os descontos e os em-
pequeno prnzo de11ois do recebimento tlelles! Jll"estimos sob CIIU!;ãO ·a massa de ~cus depositos. 

!la~ _isto, senhor~s, são ~a dos f,!Jisos, como disse, o Sn. Cnuz ll.\CIIADO : _ Até chegou 11 nnnun-
e cu J:t.dcmonstret que nao hav•a 11s taes grandes ciar a cessaç:io de juros pelos deposites. 
urgencms. o s c - s · ( ._,_ t l 

• As cnmbiaes proso,.ue o ex-ministro no seu n. A:ss.\:SSAO. DE r:su~nu .P''!''~" e to 
rclatorio, a illun~inaçiio: esgotos. subvcnc;ões á 

1 

C~1111ellw): - l'oste•·wrmentll u emtssao, e cousa 
navegação, tLtd~ er11 comprado ou pago com letras d•versa. 
a prazo de 3 11 t; mezcs. • O Sn. SIL\'EIII.\ D.\ llOTTA:-Pclos bal11nços de 

Senhores, pcl11 demonstr11ção reit.1 na impor- seus crcditos em cont., corrente se ve que o 
tancia dos p11gamentos em ~0.000 cont'Os só cn- Banco do Brnzil niio :;e JIOdia dizt!r cxhausto 
Iraram f..OOO contos em bilhetes do thesouro. de maneira nlguma i ao contrario, destle IJue o 

Já se vc, pois, que esta proposição é f11lsa. Niío !besouro tinb11 sómenlc om circulação esta 
duvido que alguns desses pagamentos, cm por- rJuantia de :!6 ou 3S mil contos.~. 
ções, Pl;lilessem ser feitos entrando em III~UJIJ!a o Sn. f..A:SSA:SSÃO DE Sr:SlliDÚ (Jwe&idn&te do 
parte b1lh~tes ~o thcsouro, ou mt:smo !la t~l•· co111eu1o):-3!J mil. 
dade. Porem dtzer-se que as eamb•aes, •llumma· , • . . 
ção, esgotos e as subvenc;ües, tudo era comprado O :s~. B.\R.\0 DE CoTEGIPE: --Qulln1lo eml!tJU 
ou pngo com letras de tres 11 seis mczes, é falso. papel · _ • . . 

E demonstra-se que é falso a prior1 ; entre· O Sn. C.\:SS.\:SSAO DE Sr:sJliiiU· (pre&,dtllte M 
tanto cstiio.esres documentos correndo com ca- COIJSL'llw):-:xio senhor,IJUando subimos ao pot.ler. 
ractcr ofilcial, de rel11torio de ministro I (Tia owtro& aparte&.) 

Pois, senhores, o ::"OVcrno s.1ca mensalmente, O Su. AFFo:sso CELSO (mini&tro da {a:enda):-
1 ou toma saques de 600, 700 c 800.000 libras para 1 Estão aqui os balanços; em Janeiro descontaram

Londres, e estes s:~ques são todos elles pagos n., I se letras di11 110r tlia. 
thesouro ~om b~Jbetes ~ • . . . o sn: SIL\"EIR.\ D.\ liOTTA:-Isto não prova .•• 

O Sn. C.\~S.\...,SAO DE SJ:slllllc (pt't'lirkllte do c!n- O Sn. AFFO:s-so C&LSO (ministro da {a:enda):-
&ellw ).: - Durante trcs mezcs rornm tod_os P!'.,os Provn que niio havia dinheiro. 
e<>m btlbetes do !besouro, porqu•! ~u nno tmha 0 S S .. 

1 1
... -

ontro recurso. . 11 •. • JL~'EIIlA D.\ .. OTTA: - ·.ova que n~o 
.• . . hav111 dmhctro no !besouro, mas nós 11:ror11 nuo 

OS11:. SILVEIRA D.\ lloTT.\:-Dilrllntc Ires mezcs • csl11mo,; tratando do thesouro e sim do Banco do 
estes sao os pagamentos que V. Ex. fez. em11U:1nto Drllzil cxhnusto 
I!Steve na pasta da fazenda; mas :~qm o •JUe se , _ • 
diz é que sempre cmnbiac.~, illumiull~;ão, es~otos, . O~~~- B:\R.\0 DK COTEGlPE :-Has este desconto 
tudo era comprado ou Jmgo com lctr:as :a prazo de tl1ar•o pot11a lambem reprcsentnr_reformas. 
tres a seis mczcs. Ora não é possi\'el que sendo s•í O Su •• U'ro:sso CELSO (ministro da {a::mdaJ :
os saque,; e1n quantia t;io aYultalla, a tot:~lidmlt O IJUC prova a mesma cous11, porque quando se 
dos pal:'amentos não c:occodossa dllmuito á soRtnla tem dinheiro, p11ga-se, não se reforma. 
dai.OOO contos. (lia dioe,.sus apartes.) 

Outra razão, senhora.~, diz mais o rclntorio: o sn. SILVEIRA DA MoTrA :-Ahi é que está o 
• O B~nco do llrnzil e:ochausto, niío JIOdia au- eng:mo da demonstração ••• 

xiliar o commercio «JUC, Jl:lra assim dizct·, via o sn. A.FFO:sso CELSo (mi11istro da {a:enda) :
parnlysadas ns s'!as tr:msacções. • . . • E' uma autorização sem limites, vejn si isto é 

Senh•~rl'S, ndnura como se nvança uma. Jlropos•- poSsível. . 
ção destas sa!Jendu-sc que temos todos os uaczcs os 
balnncetes meu::nes dos ll:tncos, c que lo•uws os o Sn. su.vmu.\ DA llOTTA :-Qual é~ 
balanros do Jllmro do Brazil, dos mezcs de .ll:ar~;o, O Sn. Al'•'oNso Cuso (mil&istro· dlr {a::e11da) :-
.o\bril,' e ll11in, pnrn •lcmonstrnr a fnlsidade de se- E' c~sa da estrada de C!!rro; :>5o os ~J.OOO:OOO;S da 
melh11nte proJwsi!;iiO ! cstr:ada de ferro. 

\'. III 10 
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O Sn. Su.vErnA D.\ 1\loTTA :-E~scs não têm de 
ser pagos cmquunto o govemo não tiver os fun-
dos pnra se resgat:~r... · 

O Sn. DANTAS:- Esta intclligcncia não é a 
peior pnr:. o governo. 

O Sn. BAnÃo D& CoTEGII'E:-Apoiado. 
0 .Sn. SILVEIUA D.\ 1\IOTTA:- ..•• :t diVida ern 

bilhetes quo roi r.onLrahidn, o 11uc estia 11U:1si 
como divrda consolidnda.... . 
__ o.sn. AFFO~s!> CELSO (miltist,·o da {a::mda):

lS:ao cst:\ consolrdada. 
O Sn. SIL\'EIR.\ D.\ lfoTTA:-Não está consoli

dada poJ'(jlle 10111 prazo, mas CIU!Jll31ll0 O (;O· 
Yerno n:'•o liver autorização pnra amortizai-a, ha 
de refonuat·. 

O Sn. AFroxso CEr.so (mini.,li'O tltt {a::enda) :
Mas não n póde rcpi'Oduzir, nfio p1íde emittir. 
mnis :o mil contos pm·:. o mesmo IIm. 

O Sn. SrLVIiin.\ DA )foTTA:-N'io.; .• 
0 :)11. AFFOXSO C&L$0 (miui.~lro da {a::l/ida):

l'orém é isto 'I ne s;; f:•r., porque a rcr'>rma de 
Jctr;, é emiss:io de letra. 

O Sn. SJL\'EIIIA.. DA l\fo·rrA :- lfas é a mesma 
divida, o que ha é nccr·~~cimo de juros, pois 
que ahi não lw ~inão a snbstilnição de um titulo 
~e divida por outro, ven~endo sempre os mesmos 
JUfOS~ 

O Sn. AFf'OXso CEL~O (ministro 1la {a.::mtla) :
De modo que V. Ex. :.dmitll! uma autorizarão 
sem limite de prJzo, nem de quanli:~. • 

O Sn. SrLVJ::Jn.\ DA ::IIOTTA :-0 IJUC eu n<lmit!o, 
Sr. ministro, é e~ta cxcl'p~5o feit~ no nosso re"'i· 
mcn orçamcnL1rio: a lei per·mittiu primcir:amentc 
que por anlicipafiãO de receita só se putlcssctn 
cmittrr S.OOO:OOO,S. tlopois elevou esta !JUnntia n 
16.000:000~. Porém, quando ainda ha\'in uma 
divitla cm btlhot~s do thesouro, c o governo 
tinba obriga~,;ão de pagnl·ll com o cmpr·cstimo 
que .contrahiu, resgntou :-úmonte 30.000:000,S 
com este emprestimo, e tleixou de resgatar 
~0.000:000,5000. 

E' umn exccpçiío !JUC o governo fez no nosso 
regímen de ol't;amento. De,·ia rcsgat.1r· com o 
em1•restimo 1i0.000:000;), mas r''Sgntou súmcnle 
:10.000:000,5000. 

O Sn. AFFox•o CELSO (minist1·o da fa::euda) :
Com n autoriz:u•i\o da ler de 1871 n:;o pódc o go. 
yerno emittir ri1ais 20.000:000,) fundado nessa 
lei. 

O Sn. SrL\'EIRA o.\ !IIOTTA: - Ningucm disse 
que pudia cmittir mais :!0.000:000;) (ap,;ittdos) • 
o que se tlisse é que o nol;rc ministro pódo rc: 
form:ar os titulo~ dcs~es :!O.OOO:OOO,SOOO. 

O Sn. AFFO:o:so CELso (mi/listro d" fa.::enda) :-
0 governo deve resg:atar no lim do exercício 
todos os loilltetcs do thesouro. 

O Sn. D.L''TAS :-O que cllcs dizem é que 
subsistem sempre os :!O.IJOO:OOOSOOO. 

O Sn. ArFoxso CELSO (mi11istro tia {a.::enda) :
Isso é contra os principio~. 

O Sn. SrLVEIR.\ D.\ 1\IoTTA:- Não é a pcior; 
porém a:;om é porque contrasta com a sua 
dcmonslr:.ção, cm que quiz dar como ncccssaria 
a amortir.a~ão dos 20:00IJ:OOO,),quando tal neces
sidade nãc existe. Eis a raz;io por que elle Jez 
tanta oslentnção desse grande dcfictt accnmu· 
lado. 

Sr. presidcnto, estamos neste ponto: uma 
d:as razões da omissão, romo dizia o nobre ex· 
ministro cm seu relato rio, crn o estado tio Banco 
do Brazil IJUC se ach:ava cxhausto. Não hn tnl : 
cu j:í intliquci a dcmonstrar.'io, fundando-mo nn 
massa dos ~cus deposito;; c.lescontos ; niío havia 
nltcr:u;ão na sua v r da normal. o 

l'otlcr·i;am talvez os dc::contos nessa época ter 
suhido, mas como que nccident.1lmonte. 

S.11.Je o nobr·c ministro que por circumstancias 
de mercado, ncce3sidades rnomcntnncas do com
mordo o das índustri.1s, os descontos !'o elevam 
c os jur·os sobem. ~~~ nossa praça os juros não 
têm uma taxa segura; dcJrentlem de muitas cir
cumstnncias que não são ns. que devem prcdo· 
minar para fixação de.~sa taxn ; mas isso succede o 

porlfUO Os nossos Bancos tem umn existencia 
muito dependente por ciTei to de sun má organiza
ç:io. Portanto poderia dr~r·!'C uma · tnl ou qual 
cle\'al:":iO nn octMiiio ; mas pcln contracção dos 
ncgocius ou pela !r:aqucza dn~ cnilC:Js dos B.1ncos. 

O unico meio IJUe têm de snhir da difficuldade 
é a alta dos juros (apoiados). D!!ste meio lan·
çam mão tol!os os Bancos, !JUan do se acham com. 
Jlouco dinheiro cm caixa. Seguem a pratica do . 
Ban• do lnglalerrn. Lá qunndo a rep~rti~,;iio de · 
descontos v~. pelo que lhe communrca n de 
emissão, que os seus milhões cm metal viio es
éa:>sc:tndo, no ponto de ficarem reduzidos áos 
J:i milhões esterlinos dn divida do ;ro\·erno bri
tannico, recorre-se á elevação dos JUros. E' um 
meio muito engenhoso, porque está rundndo na 
naturezn das cou~as. 

E é essn mesma na tu reza dns cousas q uc faz 
com que o 111nco tlo Brnzil ·muitas vezes tenha 
visto :• sua caixa Pnfrnquccer-so, como está I{Uasi 
sempril cm rolarão no~ dcpositos muito \'icrosa· 
mente: pnrn defender a sua caixa eleva a L1xa dos 
juros. Repito-muito viciosamente; e é por isso 
IJUe faz fnltn o projecto do Sr. Visconde de Inho· 
morim nprcsent.1do, creio eu, em 1875, rcgn
lnndo as condit;õcs dos BancOs do deposito. Disso 
devi11 o nobre ministro da t:azenda, o vivo, oc
cupnr-so mui altentamente. Chamo a sua atten· 
ção para es>e trabalho. 

Que S. Ex. tome cuidado com os Bancos de 
deposito na praça do Rio do Jnneiro : clles são 
crateras; não tem remcdio; não tGm flscalisaçiio 
alguma. 

O Srt. OANTAS:-Está fallando como mestre. 
O Sn. SJL\'EIR.\ nA !oloTTA:-Totlos os Dancos 

do deposito no Hio de Janeiro são abysmos que 
estão abertos adiante de nós. O governo que tem 
a. inwrutl~ncia de :~lli.1r-se com o Bnnco do 
Brazil está fnzeudo uma di! duas cousas ..• 0 Sn. SILVEIRA D.\ )fOTTA :-Subsistem esses 

20.000:000:), cmqu:mto ·u:io forem resgatados 
em Yirtnde de autoriza1·1io especial, ou consuli-
dndos (apoiados). • 

O Sn. DAxT.u:-lfas V. Ex. dá grande dcsen
volvimen to a essa allianta. 

O Sn. Cm:z :\1.\CIL\Do:- Conservam-se nn cir· 
culação. 

0 Sn. SILVBIRA DA ~{OTTA:-Ella ha de ser mais 
do que digo (riso'f. 

.. , 
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SESSÃO EM . 4 DE JULHO. 15 

.Os nobres senadores com os seus apartes estlío 
sempre cortando o ao do discurso; depois não 
se queixem do desalinho .da phrase. 

O Sn. ArroNso CRr.so (mini.,tro da fazenda):
E' o interesse que excita o discurso de V. Ex. 

O Sn. SILVEIRA DA-MOTTA:-Si cu presumisse 
que a min!Ja palavra teria algum valimento para 
com o nobre ministro •• · •• 

. O Sn. Arro:sso CELSO (mi11istro da (a::tnda):-
Tem todo. 

O Sn. SILYEIR.\ D.\ MoTTA:-Rl!tiro-me ao actual; 
niío gosto de derun tos (1·iso). 

Si eu tivcsssc essa prcsumpção, havia de Cnzer 
esforços, apezar de enfermo, pnra ~·ir mais \'ezes 
a esta tribuna~·não para explicar, como em outro 
dia o nobre ministra dis~e,creio I(UC ironicamente, 
com relação ri cousa da baixa do cambio •.• 

O Sn. Arro:sso CELSO (ministro tla fa::mda):
Ironicamente não podia dizei-o a V. Ex. 

0 Sn. SILVEIRA D.\ l[OTT.\:-.N;io qu1~ro. pois, 
explicnr, mas dar.sórnente a minha opinião·. 

O Sn. VA:STAs:- Que é muito competente. 
O Sn. SILVEIIIADA·lfOTTA:- Eu faria, pois, cs· 

Corços para divorciar o nobre ministro com o 
Banco do Brazil ne,;sa alliança que vai quoad 
t/wrum et co/utbitationenl. 

O Sn. ArFo:sso CELSO (mi11istro da fa::tmla):
Não houve esponsaes, ~ômente promessa. 

O Sn. SILVEIIU. DA l[OTTA :-Aqui está nssi~· 
nado o contrato esponsalicio entre o nobre 1m· 
nistro dn fazenda c o Sr. Visconde de Tocantins. 
E mais do que isso i porque, depois do contrato, 
o nobre ministro drsse que o go\·ecno proruo· 
vcr;í perante o corpo_ legislativo a nutoriZllção 
precisa parn que corra pelo &nco o serviço da 
ilivida interna fundadn. 

O Sn. Arro:sso CELSO (ministro da {a::e1ula) : 
-Será unicamente o serviço material do pa
gamento de juros c transft•reucias do liiiOiiccs; 
a junta da caixa da amortizaç;io continuaní. 

(I/a outros apa1·tes.) 
O Sn. BAnnos DAnnETo:-Essa é que (lódc ser 

extincta sem :leixar saudades. 
O Sn. AFFoxso CELSO (ministro da fa::elula): 

-E' um compromisso do contrato com o pu
blico. 

0 Sn. SILVEIIIol. DA MOTTA:-V. Ex. SÓ quer 
deixar essa semente de caixa de amortiz::.ção! 

. o Sn; AFFONSO CELso (ministro da fa::;m4ÚA): 
-E' a garantia real que existe. 

O Sn. SrLVEIR.'- DA MOTTA :-Essa junta~ que foi 
. ouvida sobre o decreto de emissão de p~~pel· 
mocdn .•• 

o Sn. AFFO:SSO rELSO (ministro da fa::.enda ): 
-E' composta de homens independentes. 

0 Sll. SILVEIRA. D.\ ~IOTTA:-V. ~. nem me 
deixa· acabar a oração I -

Os llomens estão impertinentes comigo (riso). 
Essa junta (talvez que o senado. niio saiba 

desta eircnmstancia mzus d:1 monstruosidade c.lo 
papel-moeda), oito dias depois de expedido o de
creto é' que (oi ouvida, quando não podia sem o 
seu voto snhir nem uma nota da cnix:l.! Eis :1hi 
como se Cazem as cousas nesta terra. 

0 Sn. BARROS DARRETO:-De que- serve a 
junta 'f 

E> Sn. SlLVÉrnA. DA M<JTTA :-Fui dos que con
demnar:~m muito a condcscendencia dessa junta, 
cstranbei que ~omens tão conspícuos e inteira-: 
mente independentes de tudo quanto é governo •• 

O Sn. AFFONSO CELSo (mil,istro da fazenda): 
-Conservadores todos, é bom acrescentar, e 
muilo distinctos. · 

O Sn. SILVEIRA DA l\fOTTA:- Para esses nego
cios drl dinheiro, V. Ex. ha de permitlir· qnc não 
me lembre de conservadores, nem de liberaes; 
porque não devo excluir os liberacs de serem 
capazes de guardar dinheiro. . . 

O Sn. Cnuz :M'ACJIADO :-Como membros da junta 
ellcs niio têm partido. 

O Sn. ·SILVÉrnA.· DA MoTT.I.: -Estranhei qae 
homens conspícuos tivessem tido a complacencia 
de consentir em um acto criminoso, como e&fe, 
que os sujeilava a ir p~ra a ilha de Fernando, 
com o minJ~trc que expediu o decreto. 

O Sn. Arrro:;so CELSO (ministro da /1t::enda) :
Estavam convencidos da necessidade da medida, 
assumir:un a responsabilidade. 

O Sn. 8.\nÃo DE CoTECIPE :-Não, senhor. 

O Sn. · AFvosso CELSO (mi11istro· da fa:enda) : 
-Podiam dar a V. E:or:. cm i868 e niio deviam 
dar-nos cm i8i8 ~ 

o Sn. DA.rü:o DE CoTEGIPE :-Tínhamos guerra. 
O Sn. CAXSA:SSÃO DE SI:SIUDÚ (presidente dQ con

selllo) :-Nús tínhamos rome. 
O Sn. D.\:O."TAS : - A fomo é como a guerra, 

tambom não espera. 
O Sn. SILVEIIIA. DA MoTT.\:-Acabom ~s se-

nhores com a fome para eu continuar. • 
O Sn. D.\n:io DE CoTEGIP& :-E' impossível ; sü 

o governo 11óde fazer por decroto. 
o Sn. SIL\"&IRA DA YoTTA:-Estes episodios 

todos \'ieram a proposito da demonstrnç;io de que 
o Banco de Brazil não estava exhausto ; mas eu, 
.:omquanto elle não estivesse exh~usto no sen
tido a que se rereriu o ministro da fazenda (o de
runto). cllamava a attenção do nobre ministro da 
fazenda (o vivo), cujo consorcio com esse &nco 
puuba em perigo o mesmo Banco e o governo, 
para o flrOJtlc:to do Sr. Visconde de lllhon1erim 
11 respeito dos Bancos de deposito. 

Olhe, Sr. ministro da f:tzenda (vivo) •..• 
O Sn. ConnEL\ :-Bem vivo •. 
O Sn. SILVEIRA DA MoTrA :-... ~ue es:~cs ne· ' 

gocios do Bunco do Br.tzil têm buslllis, .têm se
gredo, ·e segredo que V. Ex. deve Vllr e que eu 
devo manifestar ao ~enado, porque se trata do 
defender os grandes interesses do Estado, que 
estão seriamente amençados,.. • · . 

O Sn. AFFo:sso CELSO (ministro da fa::eilda):
Por uma conta corrente 't 

O Sn. SJLVErRA M !\fOTTA:-•••. pore~se con
sorcio do governo·com o Banco do Brazil. 

O Sn. AFPONSO Cr::LSo (ministro da fa.::tllda):
Por uma conta corrente, na qual somos deve
dores'! 
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O Sn. SILVEIIIA DAl[OTTA:-Assim é que a cousa alle~c:iio no seu systema do descontos, .flUO de· 
vai... . nunc1nsse o estudo de sua fraquo1.a e pcdmdo·lho · 

o Sn. AFFoxso CELSo (ministr·o dá fazenda) :- 4.000:000;} que o men amigo emprestou, o que 
Não tenha susto. Rcnlizoi nquillo t\uc o Sr. Vis· cn não cmprestnvn. 
conde do Rio.Br:meo procurou rea izar, mas não O Sn. AFI'OXSO CELso (mi11istro da {a::er&da) : 
conseguiu. · -Eu empresL1rin. 

0 Sn. SILVEIIIA DA .i\[OTTA :-Pois olhe, V. Ex. 0 Sn. SILVEIRA DA 1\[0lT,\ :-Eu niio; SÓ OS em• 
ostá disputnndo felicidade n um homem bem · p1·estaria si os tivc~sc do meu bolso. 
feliz··· 6 ·sn. ArFoxso ·CELSo (t11i11istro da {a::r11dtr) :-

0 Sn. AFFoxso CELSO (ministm tia (azCIIda):- Não, o nobre ministro tinha lei quo o autorizava 
Em alguns pontos tem sido bem feliz, o im·c- a fazer este cmprestimo. 

jo-lhe sobre tudo a Dita cnpncitlnde intellectunl. 0 Sn. Sn.\"EIRA D.\ MonA :-Não tinha. En 
O Sn. SIL\'BJRA DA llonA:-l[as, senhores, discordo dcllc nesta parte. 

sobre essa falsa razão deduzida do cstndo do ) 
Banco do Brnzil chamei a nttcnçiio do nobre mi. o. Sn. Arvoxso CELSO (ministro daJtr::enda_ :-
nistro da fazenda, porque vejo nossas rclnr.iies 'fUC E st. houvesse mnn cornda sobro os B:~nco:;, um 
S. Ex. cst:i travando intimmncnto cóm esse pamco ge1·al 't 
ISnnco um grande precipício. 1 O Sn. B.\nÃo DE ClJTEtarv.:-E·ou emprestei 

· O Sn. A~'FOl(St) CELso (ministro dtt [11::,.11da): _ ' sobre c:JUc:iio de npolices. 
V. Ex. receia que o governo comprometi:~ o O Sn. A~:Fo:sso CELSO (mi11i~tro da {a::mda) :-
Banco! · Sobro gar:mtia de apoliccs, sem duvida. I'i:u o 

o Sn. SILVEIRA D.\ )[OnA:- N;io é o governo fnria Clll identiCIIS CÍI'CUillSt:mcia!l, declaro. 
2uc h a de eompromettcr o Danco; não, senhor ; O Sn. Cm:z ll.\cn.\uo :- llnvia a lei. 

o Bnnco quo lm de compromettcr o governo. 0 Sn. ·A•·ro:sso Cf:r.~o (mirlist1·o da [ll=f'mltr) :-
,.O Sn. AYFO:sso CE~so (111inistro tla fa=mtla):- Não 11uero carregar cem a responsabihdndc de não 
:SI o governo agom c o devedor... impedir um desastre commercial, que pódc trnzct· 

O Sn. SILVErlt\ D.\ MonA:- Pois um homem um dcsa~trc social. 
que é ad,·ogado nvnnra uma llroposi,·ão destas? o Sn. StLVErn.\ u.\l\[oTT.\ :- [slo é outra cousa, 
V. Ex., que é advogado pratico, não ;abe que :is senhores. 
d~~-~~~~r~sa~i:mla dinheiro parn cJmprumcucr os 0 Sn. ll.\nÃo ne CoTKGII•Y. :- Qn:mdo houve 

a cri~o m:mdt!i dinheiro para :.uxiliar os nanc~s 
das provi ncias e elles não 'luizcram porq uc na o 
prccisa\":tm. 

O Sn. AFFO:S!'O CEr.!lo (mi11i1tro tb.t {a::e11da) :
Isso r:~zcm certos crcdorc;; a certos dcvcdorc~. 

O Sn. SILV~:JR.\ DA :MOlT,\ :-A's vczo.~ o crt~dor 
:~diant.1 mais nl{,'llma cousa ao devedor p:~ra o pür 
em :tpuros. 

0 Sft. Ar~·oxso r..xr.S•) (111i11istro ela {a::;euda):
Q!lando tnd2 se acabnr, V. Ex. reconhccer;i IJUe 
nao tem razuo. 

O ::in. SIL\'EJR.\ DA ?llolTA:- Deus me linc que 
;~ cousa se acnbe. Ainda espero cm Deus que 
V. Ex. su ha du arrepender desse erro. 

Ora .v~ja o s~nado cm que precipício o no· 
bre mmtstro pue o !besouro. Até a::-ora o Banco 
do Brazil, qu:~ntlo se acban cm apertos recor· 
ria. para o _lhesouro ; ainda ha (lOuco; nesta 
ultnna scssno, os senhores se entrclivernm (o 
nobre ex-ministro o Sr. llariio de Colegipc, que 
umbem é defunto) ... 

O Sn. AFFoxso CELSO (mi11istro tia fa=entla) : -
Defunto vivo. 

O Sn. SILVEIRA D.\ MoTTA:-... se entretiveram 
aqui com um empreslimo de ~.000:000,) que 
meu collega e :.migo ex-ministro fez ao &nco do 
Brazil cm 187i. 

Pouco :mtes (tenho aqui a nota) houve 
nm ?utro cmprestimo do ~.000:00015 c outro 
anter10r do t1.000:000,S a dollS Bancos. InfcJiz. 
mo~t~ o thcsouro sempre tem figurado como 
au;•lrador dos Bancos emprestando dinheiro como 
nlttmamcnte emprestou esses 4.000:000;},cJuaudo 
o Banco do Brnzil se achava cm apuros. E ct-:t 
tal. o perigo, á vista da OJ.:iguidado ua sua 
ca1:ta em l'elaç:io nos sellS deposites ex i "iVeis 
que cllo recorreu :~o ministro da fazend:~~ pon: 
derando-lhe a incom·eniencia de fazer al~uma ' 

(lia out;·os trpm·tes.) 
O Sn. r•t:v.siDE:-iTf: :- l'c~o attcnc:ão. · 
O .Sn. SrLVF.IRA DA )[oTr.\ : - :Mas, Sr. pre;;i· 

dente ú jllSt.'lmcnto pnra demonstrar o perrgo 
dos B;ncos de deposito que chamei a este ponto 
a discussão. porqno não esperava .. mesmo IJI}C o 
nobr•: ministro da fazentln, que Ja se rcfcrru a 
este assumpto, me dissesse I[Ucjulgnva que a lei 
de 18m :~inda estava cm vigor. _ 

F.u, Sr. presidente, declaro que n!•o concordo 
com a opinião do m~u honrndo llll)tl:O, sc~ad_o~ 
pela Bahia, l(Unndo JUI_gn que n ICJ de :1875 e:st:t 
cm vigor, c port.1nto nao concordo tnm~cm c'?m 
o nobre mimstro actn:rl. E acho que c.Jtre~rso 
\'enlilar cstn questão para se s~ber. SI n _ler est3 ou 
não cm vigor, llOrque ~um pcrrgo rmmmcnte cm 
que cstnmus o suppur-sc o governo pllrma· 
ncntcmcnte auloriznao a prestar soçcorrAs. a 
Bancos,quc estiio para quebrar,é um p~rtg~ mUlto 
grande, c por iS!o conve~ q~o se s~1ba s1 o go- . 
verno ost:i com esta :tUtorrzac:ao, ou s1. ella c~ssou. 

Senhores :1 lei de 1875 foi uma ICJ occastonal, 
dada ll:lra 'uma cmergencia dctcrminnda da 
p1-:1ça c em consequcncin de inform:~ções que a 
camarn dos Srs deputados pediu ao nobre mi· 
·nistro da fazcndn de então, que ern o Sr. Vis
condu do Rio Branco. 

O Su. D.\~"TAS : - Tamanha, qucj clle até 
ndi:mton algumn cousa antes da lei, do que deu 
conta ao corpo legislativo : lembra-me bem. 

O Sn. SILVEIR.\ DA ll[onA : -Sim, senhOr. 
Por consequencia e~ta lei teve como raz~o de 

• 
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ser uma necessidade accidcntal, sendo· J>Ortanto' 
a ~utoriz~ção tot.la lambem accidcntal. Como é 
po1s poss1vcl, agora que já o governo nos deu 
conta da execuçiio da lei, c conta t:io completa 
lJ.UO até recolheu. 9.000:0008 que não ror:~m emit· 
t1dos, sondo talvez desses que o nobre ex-mi~ 
nistro fez um emprestimo dos &..000:0008 ••• 

que quando se diio essas pequenas contracrões 
ellns alfectnm todas as ca1xas. • . ' 
. Niio havia motivo algum para que os deposites 

t1vessem fugido do Banco do Brazil c procurado 
out!os; entretanto, o que resultou 't Que as trans
acçoes avultadas que os outros Bancos tiveram 
de fazer obrigaram o Banco Commcrcial · o 
Banco Industrial e outros, :t ir buscar no Banco 
do Brazil dinheiro que vinha do B:toco da rua do 
S~crnmcnto, cm. bencflci4 do Banco do Drazil, e 
nao do commerc•!>; c o:J descontos que os outros 
Bancos eram obr1gados.a fazer aos _P.Ilrticulares 
a prn.zo, estavam sujeitos á ncccssulade de u~ 
prcm1o que clles pagavam ao Banco do Brazil 
de mo~o que os desconto,; eram feitos com se: 
gnndo Juro. 

O Sn. DA:O"TAS :-Foi, elle o disse. , 
O Sn. SILVEIRA nA l'tloTTA :-... agora, se

nhor~:;~ que_~ governo já deu conta da ex"cução 
da ICJ ac :l81o, que recolheu o saldo da emissão 
feila.. • · 

O Sn. BAnnos B.umETo:-Recolheu toda. 
0 Sn. SILVEIRA D.\l'tiOTTA: - .•• que recolheu 

t11da n emissão, que liquidou a conta toda da 
autorização, que eram 16 mil contos, e restituiu 
os 9 mil que niio estav:tm cm circularão á cnixa 
da nmort1zac,:ão, como é qnc pódc diZ~!r-se que 
todos os ministros da fazcndn estão autorizados 
para cmittir ~:;mil contos, sempre que houver 
Bancos cm perigo de fnllcncia ? 

O Sn. AFFO:<so CELSO· (ministro tla fa::mda):
ltlns sobre C.'IUção de lilolos da divida publica. 

O Sn. SIL\'EJRA D,\ MoTTA:- Seja o que Cor 
não pôde sobre caução nenhuma. ' 
• Si nós Vtlmos que todns as autorizações que se 

dao ao govcrnG C3ducam no prazo de dons nonos, 
como ha de esta ter uma durnc:lio eterna, pondo 
o governo armado com o direito de favorecer 
Bancos 't 

Ora, senhores, o nobre ministro da fazenda 
disse aqni: • Eu tambcm emprestava os 4 mil 
contos. • Ao que cu retorqui : • E cu não .• 

Veja-se a raziio por que disse cu n5o. Eu não 
em11r~tava porque eor 111UiiO segura que fosso a 
garant1a ou a cauçao que o Banco offereccsso, 
entendo que o governo não est.wa autorizado 
para fazer um favor particular por mais garan
tido que clle fosse. 

O governo roi autorizado a fazer o favor de 
emprestar, cm virtude do acto legislativo, com 
~uçües de apolices ou outros titules que a lei 
de i8iii designa, cm attcnção a um mal que 
alfectll\':1 os Bancos, que alfectava todo o mer
cado. 

Porém. quando o Dancn do Bra1.il pediu os 
'i.OOO:OOO~, note V. Ex., niio se dava esse 
·caso. Dava-se súmcnte um aperto daquclle Ban
co; 11 .sua C.'liXa estava muito fr:~ca cm relação 
aos s-eus depositos, c elle quiz prevenir-se, não 
contr:~bindo tanto os descontos que excitasse. 
dcsconfian~a no publico, o que collocari:t o Banco 
cm má pos1ç.ão. Foi nestas circumstancias que 
recorreu ao go\·crno e obteve os ~.000:000.5000. 

Eis a razão por 'que eu disse que níio empres~ 
~ria os 4. OOO:OOO,SOOO. Eu os emprestaria em 
v1rtnde do uma lei de autorização que tivesse 
por fim uma necessidade 'publica, um aperto 
~reral. Só assim é que se explica o procedimento 
dos ~:randes ministros de finanças. · 

O Ba~c~ da .Inglaterra tem 1ís vezes alargado 
sua e~ussao, 1sto mesmo quando sua repartição 
proJ?rla está em con!lirões que denunciam a ne
cessidade de contr.Jiul-a. Temo>~ o exemplo creio 
que do :186.), de uma rartn de Iord Jobn Russell 
ao Banco da Inglaterra, autorizando n fazer um 
alargamento de emissiio fóra dos limites de sua 
cai:ta, qnc tem Jimitt'S, porq_ue esse Banco não 
p6de emittír sinão na prOJlOrçno das libras stcr·. 
linas que tem cm caixa~ e de :15 milhões sterlinos 
de diya~a do gov~rno. ,t;nl~tnnto, por uma carta 
do m1n1stro cm. c1rcumstanc1as cspecines, qnenão 
quero ag:or:a c1tnr p:m• não tomar tempo, fez 
uma emissão. lias isto em face do uma neccssi
d:ade publica geral e não cm vantagem do Banco 
sómeotc. · 

Foi por isso que disse que cu não emprestaTa 
os &..000:000,5, porque si acaso o favor fosse ·feito 
em virtude da lei de :l87:i, devia se ter empres-
tado a todos os Bancos. . 

Ora, Sr. presidente, totla · est.'l clCpJ:maçio, 
embora demasiada, tem vindo em complemento 
da dcmonstraç;io que quiz fazer de que o Banco 
do Brazil não estava exhausto, como diz o preaa: 
bulo do flecreto. 

lias, diz. o rclatorio, e isto é ainda mais im
portante, todo isto provava a falta de· meio cir
culante. 

Ora, é preciso ser muito bisonho nesta ma teria • 
para deduzir destas premissns tal conclusão. 
Quaes são as premi!'s.'IS '! São: que não amuia 
m!lis «!inheiro ao thcsouro; que cambiaes, illu
mmaçao, esgotos, etc. tudo se pa~ava com letras 
do· tbesouro; que o Banco do Br:~zil cstaTa ex· 

Ora, diga-me o nobre ministro, que cfpra
tico em cousas da praça : o que resultou desse 
emprestimo ao Bauco do Br.:~ziJ 't 1\lelhorou-sc 
a circulação 't Não. l\lclhorou-sc o estado do 
mercado? Não. Mclboraram-sc as condições, os 
interesses dos outros Bancos'! Niio. O que se 
deu foi que o Banco, unico que recebeu esse 
favor do governo, aproveitou-se dclle cftl de
trimento dos outros Bancos de descontos o de
posito~ que temos. 

hausto. · 
Como é que isto prova a falta do meio circu

lante 't Podia haver ató superabundancin de 
meio circulante. Não affiuiam deposites ao thc
souro, porque podia baver essa superabundnncia 
e o· governo dizer que, tendo do mais meio cir~ 
culanto, não preci~va que lhe emprestassem, 
porque quem tem nao pede emprestado. 

Pois o estado do Banco do Brazil póde servir 
para tal conclusão'! O nobre ministro lembra-se 
do nosso !empo do sabbatinas. Si fosse em 
Ul!la sabbatana que se dissesse que de taes pre
mass:ts se deduzia f:tlta de meio circul:tnte o 
estudante era reprovado no fim do anuo (ri.;o): 

Assim, \'imos que o Banco do BraziJ guc tinha 
o Banco da rua ilo Sacramento á sua disposiçiio, 
que lhe mandava milhares de contos, podia for
necer aos outros Bancos, como forneceu ; por-
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eu o reprovan si mo dissesse uma cousa 
de~llls. 

O governo não recebe mais impostos, o D:mco 
está exbausto : tudo isto prova u falta de meio 
circulante l 

O Su. CoRREIA. :-Yas o ministro vivo tem opi
nião contrariu. 

O Sn. SILV.ElllA. DA JtloTTA. :-Elle é do outra 
opinião. 

O Su. ConRErA.:-Jii o disse. 
0 Su. SILVEIIlA DA. liOTTA :-Por isso é que O 

chamo-vivo. 
Ora, senhores, tem sido com clTeito uma cspe

cula~iio eslll idéa de falta de meio circulanto; 
quando se quer favorece1· C3tcs desmandos de 
cirrulntiio, a primeira cousa cm que se fall11 é 
na fallll do mAio circulante. 

Senhore~, foi esta idéa de falta de meio circu
lante <JUO produziu a lei de !Si a, lei <lUC cu con
testei nqui com todas as minhasfo•·ças.por<JUC con
testei sempre que houvesse tal falta do meio cir
culante : falia de <:apitai havia, mas meio circu· 
Jante niio é enpilal. Portanto, quando ~e diz que 
fallll meio circulante, não se podo cstnbclccer a 
synonimia tllmbem de que falta capitul : JJúdc 
bavcr falta de meio circulante, c lwver abun
danci:. de cajiil<ll, l<l:.to es!Gs idéõ3 :-Jlo di;;:inctas 
por sua natureza que :~Jtemadamcnte ellas se 
pódem inverter,· dando-se falt., de uma c ubun
dancia de outra, c vicc-vcrsa, falta deste c abun
dancia daquelle. 

.Estn especulação, pois, niio podia ser adoptada 
como razao do decreto; o governo não podia 
estar convencido, quando cmiUiu seu p:opel. 
moeda, de que vinha satisfazer necessidades de 
uma circulaçã.> rcstricta. 
s~hemos que o augmento de nossa população, 

o desenvolvimento lle nosso commercio c de 
nossas industrias, têm trazido a necessid:wle ile 
mais instrumento de trocas, mais permutas, e 
por conscqucncia de mais meio circul:mle. Porém 
sah~mos taf!1bem que o cr~scimenlo da JlOpuhu;iio, 
dasmdustrras e commerc10 trazem a compensaçiio 
a esta necessidade crescente, que é o desenvolvi
mento das instituições de credito ; são as opera
ções de credito !eit.,s com a decima parte do 
dinheiro. com que se f:•ziam outr'ora. 

Portanto,quando se quer cOill(JUtnr a qu:mlida· 
• de de meio circuhmte para o mercad~ c preciso 

niio confundir um mercado selvagem com um 
mercado ch·i!izat!o. 

Sr. pre~idente, este fillso fundamento do 
decreto, a falta de meio circulante, tem ainda 
necessidade de maior demonstração, e eu hei de 
faz:el-a. A isto seguil·-se-ha a continuação da 
denJOn~traçiio que farei de todos os falsos moli· 
voa deste monstruoso decreto, por<JUe .quero che· 
gar ainda no ponto de convencer ao }laiz de que 
o governo , emittindo nestas circumstancins 
t.O.OOO:OOO,S de papel-moeda, fez um damno 
muito grande :is suns fin:m\'as. Este é o ponto 
mais imp••rt:mte,porque quero demonstrar que o 
ministro que emittiu papel-moeda e que preci
pitou o m10isterio ne>tll tmrr11ira de dictadura 
fez um grande mal ao lmperio. lias, Sr. presi· 
dente, eu já estou dcsfnllecido, porque comecei 
esta ·tarefa enfermo e nem julg:~va que pudesse 
chegar até aqui; fico, pu is, em meio e sujeito-me, 
portanto,ainda a mais esta reprovatiio. 

Como, porém, este projecto ainda ha do ter 
3. • discussão, e cu espero que o nobre ministro 
d:1 fazenda (o vivo) emitta sua opiniiio a respeito 
do meu voto em !'!epar:•do, como promettcu, nessa 
occasiiio, si estiver melhor dos meus bronchios, 
e da minha laringe. poderei termin:tr esta minha 
demonstraçiio; S!Jntindo muito não ter chegado ao 
ponto de demonstrar, como o farei depois, as 
con~cquencias que esta medida teve, a influen
cia que clla exerceu para a depressão do nosso 
cambio c ns m:ís consequencias que d'ah.i têm 
re!õult.1do c hiio de resullllr ainda ás nossas 
iudustrins, nestas triste:> circumstancias de cam
bio a 19 e i;~. qae são devidas·a esse monstruoso 
!lucre to. 

O nobre ministro ha de serviclima (apoiados); 
é o unico rastigo que ellc tcr.í por ter vmdo de· 
fender esse man acto, quando eu esp~:rnva ~ue 
S. Ex., entrando para o ministerio, tivesse add1do 
a beJ·anÇII u bcneflcio do inventario. 

O Sn. C.\XSA:xs.\o DE St:s-urnú (presidmte do 
conselllo) :-Já me considera assim morto 'I 

O Sn. SILVP.III.I. D.\ lloTr.\: -Refiro-me á l1e-. 
r~n~a do defunto c n~o :1 V. Ex., que est:í vivis
suno. V. Ex. sabe quem é o defunto, e não tenha 
saudades dcllu (apoiados). 

0 Sn. RIBEIRO D.\ Luz: -Não, niio tem saU· 
dadcs. 

O Sn. SILVEIRA. D.\ lloTT.\ :-Mas, visto que o 
nobre ministro ar.citou a her:m~a, sujeitando-se 
1is dividas, ao menos por cautela devia fazer ex
ccpciío ; 110r9ue tcr5o de lhe apparccer dividas 
que muito lwo de incommodnl·o. 

Sr. presidente. pc~o a V. Ex. e ao senado 
desculpa por lhe,; ter tomado t.1nto tempo, ~em, 
entretanto, concluir o meu discurso. (Jiuitobem, 
nmito btm.) . 

O Sr. CanRanRiao de Sinimbú (pre
sidmte do co11selho):-Sr. presidente, depois do 
discurso do nobre senador· por Goyaz, ni•o posso 
deixar de d:•r al~umas CXJllicações. Ainda quando 
não fossem ncces:sarias, deveria prcst .. J-as por 
causa da considcra~iio que me merece o honrado 
senador, a lJUCill começo por agradecer a benc
volencia com lJUe rue !ratou. 

Fique S. Ex. certo de (JUe niio sou indilTcrente 
ao modo JlOr que se exprimiu a meu respeito. 
Do :~lto dt·sta tribuna pcrmitta o senado que 
de~de j1i lhe tribute as exprcs,;ões de minha gra
tidão. 

ncconheço, Sr. flrcsidentc, que. as opposições 
tem deveres sa::-rados; nuncn extranhei que ad· 
versarias do ministcrio o censurem no sentido 
das su:•s idéas. Apenas noto que entrem :.té no 
intimo do pensamenlo do governo, pnra duvidar 
da pureza dos :.elos d:! que é rcsponsavcl, atlri· 
buindo-Jhe intenções que não se conformam com 
o dcst'.io que sempre o dirige de cumprir o seu 
dever. Como o bonrado senador se afastou desta 
regra, f:1.1.cndo ju,:tiç:t ás minhas intenções e aos 
meus. seulimcnto,;, bnsta isto {lara penhorar a 
minb:~ gratid:io. .Devo algumas explicações ao 
sonallo. • 

Qu.,ndo Inesperadamente fui chamado Jlara or
g:mizar o uiinisterio do :S de Janeiro, só me do
minou uma "idt!:•, n dn convcniencia de ser pro
movida a reforma eleitoral. Sabia <Jue o estado 
fiu:mceiro do nosso paiz niío em Jisougciro; 

--· 

• 



_I .SESSÃO EM 4 DE JULHO. 

nuncn,porém,mo persuadi que as cousas tivessem 
·chegado no ponto que tive occasilio de verificar 
de perto, quando assumi interinamente a pasta· 
da razendn. 

governo não se visse embaraçado sobre os meios 
·do eO'ectnar o (Jagamcnto de dividas contrnhidas 
nas colonias do Estado, pagnmento atrazndo de 
trr~s. qn:.tro e mais mezc~<. por cujo motivo os co
lonos eomeçnvam a manifestnr certo·espirito de 
insubordinação, como so me communicnva em 
numerosos telegrammas que cn pod•lrin cxhibir 
nest.1 occnsiiío. Amiudavam-se os pedidos. para 
acndir :i populnçiio affiicln rins provincf:~s do Norte 
c verificava-se estar utrazndo opagllmento do soldo 
de nmn partedn trop:~ ; ~specinlmente o dn guar
nição do :'\fato Grosso a.:ha,·a-..se cm atrazode tres 

Suppunba nü q"uc as economias .feitas na ad· 
ministração anterior e os recursos concedido~ ao 
governo de novos impostos o tivessem hnbifi· 
tado p.1rn gerir os negocies publico,; sem novos 
gravnmcs pnra n nnçiio. Confesso no senn(IO rznc 
aceitei a· administr:u;ão pela necessidorle de tirar 
o nosso paiz da triste situnçiío cm que o collocnrn 
o pessimo systcmn eleitoral VIgente, que só tem 
servido parn estragar os nossos costumes. • 

Appcllo pnrn a memoria do senndo. Durante 
nove nnnos, que durou o governo dos meus ad
versa rios, fni membro dcst.1 l'asa; muitas vezes 
fiz opposição, mas nlio systematicn, e m11ito meno:> 
P,CSSObl. 
· Desde então, Sr. presidente, si já estava con· 

• vencido de que o governo, por melhores que· 
scjnm .as suas intcn~ões, mio póde satisfazer a 
todos, essa convicçiio aindn mais sr! rort.1leccu. 
Observando que todos os meus adversnrios que 
complt:r.cram os diversos ministerios ccnscrvado· 
res eram accordes cm reconhecer a conveniencin 
de se reformar o systema eleitoral, sempre foi 
meu pensamento convidai-os n Jcval·a a efTeito. 
Cabendo-mo por sorte promovei-a, não podia 
cscus.1r-mc de fazei-o, sem conuncttcr grave 
delícto perante a n'linhn conscicncia e perante o 
paiz; e entrando para o ministcrio, devo con
rcss.1r ao senado, o mcn llroposito foi não dissol
ver n camnra dos deputado~. (Apoiados, muito 
bl'm.) . 

Este foi o meu modo do encarar os ne,::ocios, 
digo-o com a franqueza com quo não duvido 
tomar a responsabilidade de qunesquer erros que 
hnja commettido. Sinccra.ncnte declaro ao se· 
nado que o meu )lonsamento principnl era ren· 
liznr a reforma eleitoral, tnnlo mais quanto 
(oUwHdo par·a ·o presidellte), vin que na camnra 
predominava a opi11iào f:IVoravcl :i clci~ão di· 
rect1, ainda com a reforma da . constituição. 
Assim nãr. perdi a es11erança de poder renlizal·a 
com o auxilio dess.1 cnmarn, confiando que. os 
nobres senadores, a~sim como os membros mais 
inRuentes da camara dos deputados, não recll· 
s.1rinm treguas :is nossns lutas pnra coadjuvnr· 
mo-nos reciprocamente em sntis!nzer a neces
sidade de alcnnçnr esse grande melhornmenro. 

Com est:~s intenções entrei pnr:t o minisrcrio; 
cllas justificnm o !acto de não ter o gabmetc 
desde logo proposto n corõa n dissolução da cn· 
marn dos deputados. 

Tive, porém, occasiiío de ver por meus proprios 
olhos o nosso cst.1do financeiro; do sentir ns ne· 
ccssidn(!cs dinrias fJUC do todas as partes sur· 
giam. Conheci que a situação era muito. mai~ 
gravo do que eu mesmo- suppozera. Co~s1dere1 
que era o segundo anno em que uma sccca a~
·solndora nn~ellava as provincins do norte, come· 
~ando a emigrar d'alli milhares de pessons, que 

ou ~untro mczcll. . 
Tmhnmos contratos que exigiam pagamentos 

a\'Uitndos ; as co~tns em liquidação de nm grande 
cmrirczario, cujo contrato acha-se ~uspenso, 
montavam a quasi 2.000:0008. Foi nestus cir
cumstancins crue achei os negocios pnblicos; em 
relnrão :i~ finanças. 

Ora, qnnes ernm nessa occasião os· recursos do 
thcsouro 1 A emiss:io de bilh(ltes do .thcsouro, 
a que tinhn recorrido meu illustrc nntccessor, 
c•lcvava-se· a 39.900:0008; e ainda no mez de 
Janeiro foi preciso q11c e11 sacasse para Londres 
~ 70.000.000. . 

o Sn. SILVEIRA DA 1\lOTTA :-Isso roi para o 
futuro, não foi para o passado, havia lá fundos 
de sobra. 

O Sn. C.\:SSA:.-ISÃO DE SI:.-!IKlllf(prt.rid.rnte do con· 
sel/10) :-Perdoe-me o nobre senador; as .t. 70 mil 
Cor:~m para completar o pagamento que se devia 
efTcctuar cm Março. Sabe V. Ex. qne as letras 
siio tollladas sempre a 90 dias; era preciso gue eu 
tomns;e letras cru Janeiro para ter rnndos em 
Março, e isto era apenas para pngar & adianta· 
mento que tinham feito nossos fornecedores de 
C11ndos na Inglaterra ; de modo que me vi logo 
na ncccssidnd9 de obtPr ~q11es parn occorrer ás· 
desposas !citas em Londres, não sómeute com 
relação no passado, mas lambem, como V. Ex. 
sabe, com relação ~o futuro, por causn dos for
necimentos que d1nr1amente oncommendamos 
par:1 nossas estradas de ferro. 

Foi nestas circnmstancins, Sr. presidente, que 
comecei:a apreciar toda n extensão das serias 
difficuldades com que o ministcrio de ã do Ja· 
nciro tinha de l11tar, relativamente ao estado fi· 
nanceiro. 

N:io sendo ctfectivo na pasta da fazend:~, dcsti· 
nadn n um cavalheiro fJUe parecia-me habilitado 
para gcril·a ... 

. 0 Sn. SILVEIRA DA l!OTrA :-Enganou-se. 

implora\•am auxilio do A'OVerno. • 
l'or outro l:•do, reconheci que, niio o!Jst:.nte as 

melhores intenrlies, os meus antecessores tinhnm 
promovido cm 'grande escala um systema de co· 
lonisação, que, com quanto possa ser proficuo ao 
paiz p:ar-J o futuro, n:io podia_ deixar de acarretar 
enormes despesas; c que lluo che:;n\':t um so 
vapor, quer do sul, quer do norte, com o qual o 

O Sn. C.\.~SANs:\o DE SrNJliiiÚ (presidente do COnllt· 
l11o):-... cntendi que não dev111 tomar nenhuma 
providencia definitiva, . esperando que aqueJie 
que de\'ia ser o A'ercnte responsnvel e permn· 
nente dessa repartição, tivesse idt!n propria para 
satisfazer os cncnrgos diante dos quaes me 
aeb:~v:~ provisoriamente. Foi por isso que nãoco· 
"'itci de outra mcditla,além do expediente ordina· 
rio,- bilhetes do thcsouro c letras. 

Todavia posso afi:~nçar no senado que todas as 
operações, !eit1s no mez de Janeiro e na parte 
do mez de Fevereiro, em que exerci essa admi
nistração interina, se eO'ectuaram em bilhetes 
"do thesouro. Não havia em . caixa_ sinão !.000 e 
tantos contos de réis; todos os nossos recursos 

·consistinm sómente cm bilhetes do thesouro, e 
nas ultim~ remessas que quiz cO'ectuar para 

... 
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Londres, j:í os tomadores de bilhetes me imtlU· 
nham condit;ões, niio só de juros, mas ainda de 
11razo; vi-mo obrigado a aceitar bilhetes com 
o prazo de dons mczes. Ora, V. Ex. sabe que 
uma divida fluctuante de ~O.OOO:OOO,S, que está 
sujeita :is cventu:•lidudes das operações da praça 
c das cxigencias dos capil:llistas, colloca o go-
verno cm situação muitíssimo precaria. · 

Era portanto indispensavcl usar de nlgum 
meio, pelo qual se podcsse consolidnr aquclla di· 
vida fluctuantc; e o meio, sabe o seaado, devia 
s~:r um emprcstimo, interno ou externo, ou 
então o recurso extremo da emissão do Jlapel· 
moed:1. 

Um cmprestimo interno parecia quasi impo~· 
sivcl, visto IJUe nuquclla occasião ..• 

O Sn. SILYEtn.\ DA llo'M'A :-A prova d1! que 
niio era impossível é que o tiveram dcjlois. 

O Sn. CAXSANsÃo DE Sixumú (presidmu tlo con· 
sel11o):"":" ... os depositas dos !Juncos estavam muito 
reduzidos, a caixn de ctc de todos elles creio que 
orça\·n cm 8.000:0006; n:io havia :;:rando lar· 
:,'llcza, logo, não havia naquclle momento 11ossi· 
bilidadc, ao menos niío hnvia csperanç:~ de con· 
trnhir vant.'ljosamcntc um cmprestimo interno, 
o qual, ainda qu:mdo fosse possível, nggravaria 
muito m:•is as tristes circumstancias dn pra~a c 
de todas ns industrias. 

Um cmprcstimo externo lambem me parecia 
ser cnt:io difficil e inconveniente. 1\Iuitos motivos 
concorriam para que podcssc effectuar·sc em 
condições !latJsf;u.·torias qualqueremprcstimo 11uc 
emprehendessemos fúra ilo 11aiz. 

Foi nC!õsns circumstancias, Sr. presidente, que 
o ministcrio entendeu que não tinha outro meio 
•le qn•! lançar mão, com a brevidade nccessaria, 
~inão n e:111ssão do papel-moeda. 

crcada pelo ministerio 1le 5 de Janeiro; tivemos 
apenas o encargo de satisfazel·ns. 

0 SR. SILVEIR.\ DA 1\IOTTA:-0 de 5 de Janeiro 
creou OlUras. 

O S11. CANS.\XSÃO D& SJNi!IIDÚ (prtsídente do co~t· 
stl/10):-A necessidade, Sr. presidente, da emissão 
de P3JlCI·mooda trnzia comsigo uma consc-
quencta. ·· · 

Podíamos appellar par:t.a camnra dos Srs. de
putados. llns, si a camara dos Srs. deputados 
de então me JIOilia dnr a esperanr.a de obter della 
conuessões politicas na refurmn éleiloral, a cujo 
favor d" algum modo já st! havia pronunciado, 
nenhuma es11eran~;a eu podia nutrir quanto:\ de· 
cJ'etaçi•o dos meios Jinanceiros extraordinnl'ios. 

O Sn. JoÃo ALFIIEDO :-Isso é que V. E:t. 
de.-in e~p1.•rnr mais. • 

O Sn. SILVF:IIJA. DA MOTTA. :- Até essa espe· 
l'ança podia ter. 

O Sn. CA~SA.l'islo DE SI~JlJDÚ (p1·esidenu do 
cmutllw):- De]lois do; factos hn mais facilidade 
de se explicarem as cousas. 

O Sn. CoRREIA. :- A concessão dos meios et·n 
:•conselhnda pelos chefes do partido. · 

O Sn. CANSA.~sÃo DP. SJ~I!IIDÚ (presidn1te do coll· 
sel/w):-Podem os nobres senadores dirigir-me 
sua ccn:~ur,,, respeito·n, mas -estou dizendo no 
senado com toda a rranc1uezn qual roi o pensa
mento que dominou o ministerlol quando de· 
cretou essa medida. O ministcr o niio podia 
acredit.'lr que acamara dos deputados, compost:1. 
em· sua maiorta de adversarias polilicos,.nos 
ajUdasse tanto quanto fosse nccessario. 

0 Sn. JOÃO ALFREDO:-EnganoD·SO. 
O SR. CA.NSAXsÃo DE SJ~utoú ( pre1idente do con· 

sellw ):-Niio direi que o meu juizo fosse bem 
run~ndo ; mas confesso IJUC foi esse, e suj~ito· 
me a censura. 

O Sn. ConnEJA.:-Dcntro de pouco& dias V. Ex. 
JIOdia tér verilic1do •. 

O Sn. CRUZ liAcu.\Do:- A r.amara niío podia 
nem devia negar os meios ele govCI·no: 

Esta mntcria foi muito discutida; o senado j:í 
está scicnte de tudo qu:mto se passou; as secr.üc"s 
do conselho de Estado foram ouvidas, o proprio 
I'Onsclbo de Estado pleno tmnbem o foi, c ali i se 
discutiu largamente a situação financeira do paiz. 
Depois de todas essas consnll:ls formou o governo 
a convicção de que nnquclla occasião não tinha
mos outro meio para satisfazer aos encargos d1l 
momento além do p:tpel·mOt'41a. 

O nobre Sl!n:ldor faz ju~ti~::• :is minhas opiniões, O Sn. CA:SsA.:ssXo D& SI:SlliDÚ (p1·rsidt11lr tio 
qu:mdo acredita que nesse ponto não estavam co11sellw):- Senhores, nós conhecemos a marcha 
e lias de accürdu com a medida que se adoptou. dos nossos negocias : o senado con1lcmna ainda 
Realmente de todos os cXJICdientes parn mim o / hoje o 11rocedimento que teve a .camam dos tlc· 
peior é a cmiss:io do papcl·moe•l:~. O voto que putado,; cm 18ll8, I)Unndo negou os meios no gu· 
rnt:o, a minha :•rd•mte as)>ir:u;ao é qw~. augmen· J verno d.: então em circumstancins que cr;un mui 
t.-mdo as fOJ'ç:IS producti\'a,; de nosso p:1iz 1 especiacs. 
tomando maior desenvolvimento o nos~o cum· 1 Quem nos as.~c::ura que n camara do,; detm· 
mcrt<}o, as cou..;as cheguem ao _ponto de poder· 1 t:•d~·~ cm 18_i8, domipada pelos seus sc.ntim!lntos 
mos uuport:••· o capitnl cstrangc•ro, c, para IJUc · pohucos, nao ~e collocassc na mesma sl!ua~::•o d:• 
J1tlssamos illlJlOrtar o c., pilai estrangeiro, penso i camara de 18ll8, negando ao go,·erno taes meios~ 
•IIII' o unico meio JlOS~ivel é cstallell!ccr a JlOntc I Dizem os no!Jres senadores que nuo. 
Jltlr ondo os fundos possam entrar c sahi1· sem Mas o miuisterio tinha motivos pnra ter estes 
perda de Yalor, o que sú se podcr:i realizar · receios e, si tenho de comparnr ns cousas, Ycjo 
•toando nos:>.'l moeda tiver curso pcrmnncntc i IJUe esses receios não eram tão sem fundaml!nto. 
clll toda n p.'ll'lc. Este.; o meu maior des1~o. 1 l'oíde bem s~r qu~ os nobres ScJ!adores •JUe dã_o 

:lias na situar.iio eu1 11ue nós nosacbnvamos, , o~ aparte~ 11:10 esLJYessem ombmdos deste scnt1· 
situut:.ão que nfio foi t:rcada por ...• Senhores, 1 monto, mas, si de\'C~cmosjulgm· thts cou~as por 
não IJ uero faz1,r a menor eXJII'OIJracão a nossos :1n. , certos factos, e mesmo pcto qUI! se tem Jl:t~::ndo 
tecessores. não quero dizer que se fizeram des- 1' n:• sessão deste :mno nesta casa, mís pelo menos 
Jlt!::as inde!Jit:lS nem exageradas ; mas \'ou no podinmos rcc1!iar que, quando se tiYessc tlc eon· 
facto. :X:io cntr~rei no conhecimento do modo 1 cdcr esta medida, seria dcmasiall:uncnte tarde 
JlOr CJUO essas despesas foram feitas ou autoJ·iza· · :i 'rista das necessidades urgentes em quo nos 
tias ; uw~ asseguro que nenhuma dellas foi l uchaYamos collocados. Uma camara póde niio 
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negar uma medida, mas concedei-a com tal de
Iongn que, quando venha a ser dccretadà, já o 
doente, por ass.im dizer, cslá morto e não ha meios 
de salvai-o. 

O SR. BARRos BARRETO:- Haja vista o quo 
fizemos com a proro&"aliva. 

O Sn. CANSANSÀO DE S1xumú (pre&idente do cor&· 
sellw):- Isto ó agora. 

Dizem .os nobres senadores que os recurso:5 
apparecernm immedintamentc dllpois da cmíss5o 
do pnpcl-moeda. se·niJOrcs, isto é tacil de expli
car. 03 capitalistas, conhecendo as circumstancias 
do thesouro, enthesournram o seu dinheiro á 
espera que o governo lhes fosse bater á porta 
para impor-lhe condições oneros:as. Depois 1 
porém, IJUe o governo achou-se haiJilitndo com 
meios, achou-se cmancieallo delles, cnttio vieram 
todas as racilidalles c nno admira que o mesmo 
governo, nrmado com o seu decreto de emissão, 
não tivesse necessidade de recorrer a cllcs como 
por alguns mezes deixou de recorrer, c si re
correu, roi cin sommn insignificante. 
. O SR. CoRREU.: -Não, sllnhor, recorreu logo 

e por duas vezes, cm Abril c llnio. 
O Sn. CAN'SA."iSÃO DR Sixumú · (prc.,itlentc do 

collsfllv.J) :-Em insignincante escal:l. Isto 11uer 
dizer que desde que o governo se achou mu
nido d.i raculdnde de ter recursos, estes, que 
crom escm;.~os por amor da cs,pccula_ção, apparc
cernm com nbnndancia: esta c que u a verdade. 

Sr. presidente, tem-se falindo muito acerca da 
cxposic:iio de motivos que precedeu o decreto da 
emissão do p:~pel-mocda. 

o meu costume é não dizer o que se passa nas 
conferencias ministeriaes c aindn ménos o IJUC 
se passa cm llcspacho impe1·ial. 

O Sn. ConnEI.\ dó um nparte. 
O SR. CA:\'SAXsÃo D& Sllmlllú (JII't'Sitlente d& 

comrcllw): - Prilliro sujeitar-me :í re::ponsa
bilhlnde lle tullo quanto corre debaixo d:1 mi
nhn assignalura :1 revelar o que se passa cm. 
conferencias intinias. 

Os nobres senadores podem ccn5urn1·, c sujei
to-me a toda a cénsuro, mas pec:o Jiccnt;a pa~a 
dizer IJU:l aquillo que se pnssa um conferencia 
lle ministros, ou cm conferencia de de~p~~~:lto, 
nunca será revelado pelo mini~t•·o IJUe ngora 
!alia; 

o Sn. CoRREIA : -lias v:gx, púdengora ex
plicar o que disse o Sr. c:c-minístro dn f:•zcnda 

O Sn. JoÃo ALFnJIDo dá um apnrtc. 
O SR. AFFO:\'~O CeLso (ministro da {a::et~dti) :-. 

E' uma pratica intolcrayel. -
.O Sn. SrLvF.mA D.\ lfoTTA:- E' v•mlnllc, 

porém mais intolera\·el ó vir dizer cousas qnc os 
seus collcgns não podem explicar. 

O Sn. C.\:\'S.\~sÃo DK Sr:m111ú (prtsidmtc do COil· 
st'lht,l:-Sr. presi•~nto, \'OU responder a uma· 
aCCUSll~iiO I)Ue me fez O n~IJ!'e S~nadoa:. 
~ • .1-:X. ntJtOU IJU6 O muuster10 SC LIVC$Stl Or• 

!!'llniz:ulo sem Jl<ms.,mento politico c IJUe, cucar
~egaudo-se lle e!J'cctuar uma reforma clcítor:•l, 
não se achassem totltls os ministros de acc•irllu 
sobre u seu progr:uuma mini~terial. 

O Sn. SJL\'&llll\ D.\ J.IoTTA:-Niio tl~tavam de 
.certo. 

\' lll 

O SR. C\."iSANSÃO DE SINI>rDú (presidmte do cm
selho):-Dcclaro ao nobre s~n:tdor que, quando 
o ministerio so reuniu pol:1 primeira vez, toi 
Sllbendo qual era o seu programma. Achavam-se. 
ausentes tres ministros. que· vieram posterior
mente, mas, qunndo chegaram a esta côrte, tive 
o cuidado de dizer-lhes qual era este programma.' 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :- !Ini(O bem. 
o Sn. C.\NSANSÃO DE SINÚIDIÍ (prt.fidi!ntc do eon

sellw) :-Digo mais ao nobre senador: notes 
mesmo de clw;rarem, tlz-lhc5 constar qunl era 
o pcnsnmento do ministcrio com refarão á re-
forma eleitoral. • · • 

O Sn. Su.VEIRA DA liOTTA :- :uuito bem. 
O Sn. CA."is.\NSÃO DE Summú (prc.ridenlc do ::.-n

sel/10} :-O pensamenlo do gov-erno sem pro: roi 
promover a cleit-<io llirecta mediante a reforma 
constitucional. · 
- Nunca se tratou da fjuest5o 1lc acatholicos, 
nem dn fJUe~tão de naturalisaçào. As minhns 
mnnifcstaçues constnntes rornm no sentido de· 
que a rrimuira rurornia uo nosso paiz era a da 
cmanc1paç5o t.lo v-oto, entondcnd•l scm11re que 
nenhuma outra se devia fazer sem que todos 
tivessemos a convic~ão de que o voto popular 
exprimia-se com toda a liberdade. 

O Su. CoRnEIA llá nm apnrt3. 
O Su. CAN'S.\.SSÃO DE SIXUtllú (p;·e~idc11tc llo CM· 

scllw) :- l'oriJUe o. nobre senador Jta de dizer 
que as mesmas fraudes c violcncíns- hão de se 
dar depois da reforma cluitoral 'f O nobre se
nador llcvc !'aiJcr de uma cousa: IIJICDas feit:• n 
reforma, pretendo, como primeiro pas~, convi
da:- os mais dislinctos homens desta cnsa, como 
da ontr01, para se assentar nas bases do processo. 
da eleiç:'ro, c o meu llcnsamenhl é t)Ue este pro
cesso seja o mais livre, o que otTer.:t;a as maiores 
gnrantí:as átJncllc.; que estiVCI'enL cm opposit;ão. 

Por conscqucncia,me p;~rccc lll'ccoce a discus,;ão 
flUe su~cit.1 o nobre senador, qui'mdo declara que 
ha de haver ft•audcs iguacs c as mesmas vio
lcocia,;, porque, qllllndo SO trat.1r do jii'OCCSSO da 
el·.•ição, poder;i S. E~. enunciar quaiiJuer idéa 
IJuc tenha por fim evitar aquillo que nós con
demn:uno.:~.• 

E cu, Sr. prcsíllcnL••, sou dntJUellcs que enten
dem que com o systema eleitoral que t•!mos, flOr 
mnis bem intenciooallo que seja o gov~>rno, não 
pó:lc conseguir a purez.1 dns eleições. e roi cstu 
a l':sziio por que, 11úando se tratava destas.ques
tões durante o domínio dos meus illustrcs :td· 
versarias, nunca os vim :~ccusar de tl~r inter
viullo nas eleições ; bem sabia que nenhum go
verno ptido gnruntir n verdade t.lns 1•Icit;õcs com 
o systema que actualmente vigora, que eleições 
feitas por este modo não podem sct· isentas de 
fr:md.·s·e violencías. E' est:1 n minhn profunda 
COII V ii~ÇãO, 

E j;i que nisto fallo,I>crgunto aos nobres sena
dores por que raziío hao de continuar nesta luta · • 
de p:uxucs, quando devemos pôl-ns de fl:trte 

· parn tir:~r o nosso p:~iz: da situação em que se 
acha. 

O Sn. JoÃO ALFREDO :-Somos nós os apaixo-
nallos! • 

O Sn. C.\NSA.."iSÃo DE SI:-tumú (p1·csidenle do con
sel/1()) :-Sem duvidn; qunndo trazemos a re
forma eleitorol, que é o meio 11ue julgnmos acer

H 
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t:~do parri mdhornr o estado do cousas do nosso 
pai1., os noJ)res sennt.Ioros nem se Jembrnram 
:-ainda de dar )larecet' sobro. cllil. E podia lwver 
projecto mais modesto, que nHiis pud!.'sse con· 
ciliar a boa vontade dos conservadores, do 
que o da rdormn constitucional . que se acha 
submettido a esta camnrn '! 

O f;~cto mesmo, Sr. presidente, de ser elle tão 
mot.lcslo é que me tem trnzido difficuldadcs nr. 
outr:• c:•m:u·a .. 

Os nobres senadores sabem· que nlío luto só 
com elles, que Julo com al~uns im11acientcs do 
meu p:.rtido, CJUe entendem que o governo devia 
aprowitar a oecasilío para ·aprescntnr to!la a sua 
I.Jnn!lcirn de roform:tlo; a maioa· luta que tenho 
tido na c:.m:~r:~ tcmporari:t pro\·ém de ter-mo 
cingi!lo no pensamento da reforma eleitoral~ sem 
queret· em·olvcl-a cotn outras questi'ícs, como as 
de nacionalidade c de religi:io, que potlcriam 
alrnzat-a. 

Os nobres srnadores sa!Jcm de tudo isto, s:~bem 
IJUO o ministerio actual est:í collocatlo entre 
eX:t!.!Cl'ados d! um c de oull·o larlo. 

E para que, Sr. presillcntc, ha de haver cxn
~erar.:io nt.·sta~ questões? Os noi.Jre . .; senadores 
são tÔd·•S ht·azileiros 1! patt·iot:~s, c póllem de uma 
voz al'abnr com a irl'iL·11:ão ''?nslanto .que tem 
reitwdo cnlt·c os nossos ll:lrUdos. Ale CJUllndo 
)ln de d11r:1r isto'! I~' impossil•ef IJUC O e:1i1. m:~rche 
com este systema, e que :~s institUif,'ocs não se 
sintam profundamente. 

o sn. ll.\RÃO DE CvTEGII'C:- Entiío. nús não 
ctucremos? · 

O Sn. CA~SA:•;sÃo DE SJ~JliDÚ (presidn1tc do 
rOJlSellw):-cJs senhores não ttucrcm. 

O Sr.. 13.\n.:\o DE Corer.Jrr. :-Quer que :.br:.cc· 
mo-no~ todus? • 
os:~: C.\:'\S.\~SÃO DESIXfllllÚ (JiftSÍllcnte do C/)11• 

sellw):- Sem duvida; porque niio '! 
Quando amuos os p:~t·tidos reconheceram a 

ncc,•sshlade de uma medida, c tr:~ta-se de satis
fazei·:! simpiC$11lentc c :nllcs de todas as outras 
questões, porque clifficullal·a, mantendo lutas 
apaixon:~d:as c caprichos:~s? 

Sr. Jll'esidenlc, j:i ill•cl:•rci ao nobre senador 
trual tin!w sido o p:~ns:tmento tlo ministerio 
qu:~n!lo se organizou, c o motivo pu r que foi des
viado deste pensamento nconselhmulo a disso
luc:i•O dói camnra dos d_cput:~dos, isto é, n neces
sid:1de em ctue se achou dn emissão de IJ:Jpcl
moed:~. r.esta ainda uma ccnsum CJUC me fez 

O Sn. CAl\'S.\iS"SÃO DE SIXJliDÚ (presidente do con
sel/to) :-Pois bom, no corpo legislativo •.. Passou 
UIN:J rcsolu~,fio,como dizi:~, allcranclo o contrato, 
isto é, obrig,,ndo a ct11prez:1 a levar seus vapores 
a um porto que não est.w:~ merteionado no mesmo 
contmto, c IJOI'l:Jnlo exigindo quo par:~ ciTcctunr 
essa. navc~nçiio, clla tçnba vapores CJUil possam 
rc ,!Jz:~l·a, •sto c; IJUO seJam de menor c:~lado. 

Orn, tendo a cmpreza mandado construir seus 
v:~pores n:~s cun!li~ües exigidas no contrato pri
mitivo para percorrer a c~c:~la que lhe ft\rn mar
cad:~, scm:llhante resolução vciu sorprcndcl-a. 
Então cu 117. o que devia, mandei inlimnr 3 cm
preza ll:lt':J cumprir a nuv:1 lei que at)Ui tinh3 
l!as~nclo, clla reproscnlou dizendo que havia pro
c·oJido de conformid:~dc com o que contratara 
com o gO\'erno, CJ ue os s::us n:l'vios linb:~m um 
c::~lndo certo e determinado, c com clles niío era 
possi\·cl entrar no porto du ll:•ranbão. 
Ent~o I'ospondi :~os em)JreZ:Jrios que ia mnndar 

procc.!cr :• um exame so!Jt·c a prorundidade da
quelle porto, e que si se Yerillcassc que com 
cffcito a sua ohjec!_'iio cm procedente, 3 traria ao 
conhccimcuto do potll!l' legislativo, devendo, 
cm•)uanto tal se não vcf'ilic:~~se, elles continuar a 
fazer a n:we:;:~ção, poi'IJUC rtJcciava C(HC essa al
tera!:iiO fcil:1 sómcnte pot• uma d:~s Jl:trtcs contra
tantes déssc Jogar a futuras reclamações. 

O Sn. ConnEJ.\:-llas é suspenslío de lei. 
O Sn. C.\NSA~SÃO DI:: S1:-.umú (presidcnte do coll.

&el/10) :-:- ~las a lei é de impossiycl cxecnçlío, 
como d1s:oc a cm preza; e nessas c1rcumstmcias 
ou cu havia de m:md:lt' immcdiaL'Imcntc intcr
Tomper :1 n:J\'cgação, ou então tratílr llc :~vcri
guar este ponto, como fiz, nomeando um3 com
mis~ãn hy!lrogr:~phica !lc pessoas do paiz par3 
P.Stu!lar c cxamin:~r :1 qucst5o; porque, si assim 
n~o llzesse, era muito 11rov:~vct que a ém[.rcz3 
YICSsc com rcclamnçl'í.~s. 

Si se verificar o qur~ aqui ~~xpendeu o nobre 
sen:~dor pelp llar:mhão, isto é, a possi!Jilid:~de 
desta n3vcgn~iio, a cmpreza scr:i coagida a !3-
zol·a, ou então a renunci:~r o contrato. 

Antes disto, porém, julguei que era injusto in
terromper cs.oa communic.1çào,sem que o gover
HO por sua parto tivesse meio> de ju.~lilkar seu 
acto. 

E' a explicação que linha de dnr :10 nobre 
scn:~!lor. 

A discussão ficou adiada Jhll:l hora. 
ü Sn. PIIE~mP.:-.-re déu p:tra ordem do dia 5 : 

o hom·:~!lo s, nndor c á qu:~l quero respondt!r. 
Cl'nsurou-mc S. Ex. de ter infringido uma 

resolu~:ão que ullim:uuento p:•ssou ncst:• cas:~, 
não su.~pendendo de prompto a navcgn~:ão entre 
esta cü1·tc c os Est.1!los-Unidos. You explicar o 
que houve a estu respeito. Tinha·~e flli:o um 
contrato com urna cmpt·••za cstrangctr3 para re
nova~:ão de uma navegarlío que jil havi:~ sido 
reconhccidn como muito util J13ra o nosso p:~iz, 
contrnto feito no !lominio de meus nd\·cr,;arios. 

Discussão dos requerimentos adiados pela or
. dcm de sua aprc~cnt:lf,'iio, a saber: 

A empreza, de conformidadll com o contrnto, 
mandou construir seus vapores c percorreu a 
esc;I:~ que lhe tiniJ:l sido u·açada. lncspcrad3-
mcnte, porém, c sem :~cctjrdo, Jmssou uc;;la c:~s:1 
um:~ rcsoluc:ão que alter:• profundamente esse 
contrato... ·• 

O Sn. c .. nneJ.\ :-Nesta casa não, foi na ca
marn dos deputados. 

1. • uo Sr. Leitão da Cunha, pedindo có11ia d:1 
intimação do governo :i Comtmnhia do Navc
g;~r.5u entr.J o,; portos. do Rio de J:mciro o Ncw
\'ork, relntiv:~mentc á inclus;io do porto do 
:Maro~nhão n:~ csr:il:J de seus v:~pot·cs. 

~.o do Sr. Junqucir:~, pcclindo cúpb do officio 
elo l'On~elbeiro diroetor interino !lõl escola poly
technica e tia act:J da congrega~:ão. 

:1. o do Sr. Teixeira Junior, pedindo cópia do 
:~viso cxpe!li!lo :i directoria da nwsm:~ esr.ol3 in
qucrindo dos pormenores que se dernm na con
gregac;:io dos lcnt~s. 

6,,0 tlo Sr. Corrci:l, pcl!indo informaf,'ües a res
peito da quantia dCS!Iondidn com o p3g-:Jmcnto do 
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ordenado do juiz de direito de Taguaratinga, na 
província de Pernambuco. , 

dos encapcllados de Sant'Anna dos Olhos d'Agua 
c Sanl:l Barbara, da mencionada provinci:~.- .A 

ã. • do Sr. Teixeira Junior, pedindo cópia·das 
in!orma~õcs prestadas pelo ·empregado do thc· 
-souro,em cómmis~ão na província do Ccará,sobre 
as obras provinciaes e· municipnes que se esllio 
conslruindn na mesma província por conta da 
verba- Soccorros publ icos. 

quem fez'a requisiçiio. . 
Ás U i/2 horas da mnnbíi, o Sr. Presidente 

declarou que niio podia baver sessão, por falta 
de numero de Srs. senadores. · . 

Deu-se cm seguida para ordem do dia 7: 
A mesrrin já designada, a saber: . 
Continuação da discussão do art. ~;• d:~ pro· 6." do Sr. Correia, pedindo in!ormarões sobre a 

somma despendida, no presente oxtircicio, com 
soccorros publicos na província do Pi;~uhy. 

7.• do Sr. Correi;~, para pedir-se cór•in dos do· 
comentas que 'juslillcam a ordem do thcsouro 
de !6 de Jnnho proxirno lindo, relativa no al
cance do ex-director das colonias Jo llajaby c 
Príncipe D. p,·dro, cópia do acto pelo qual !oi 
nomc.ado João Baptist:• I~crrcira Brito deleg-ado 
do insp ctor geral da instrucção primaria o 
secundaria da curti.', na província do Paraná.· 

8.0 do Sr .. Junquoira, para pedir-se iu!ormaçõos 
do quae:; as sommas IJUe tem o tbesouro rcce· 
bido por emissão do bilhetes no mez proximo 
pas:<ado, e a taxa do juros. 

9.• do Sr. Junqueiro, )mra ~edir·sc cópia do 
aviso do 20 de Dczcmb1·o proxnno passado diri· 
gido pelo ministcrio da agricultura no da fazenda. 
acerca do pagamento feito pela estrnda do forro 
D. Pedro II por ·dcsnJ•ropriar;ão de terrenos. 

Levantou-se a sessão :\:; 3 1/f.l. boras da t.1rdc. 

A.eta em :; do .Julho elo :18,.0. 

l'OESIDE:s'CIA DO SR. VISCO:s'DE D& l.\GC.\OY •. 

A's ll horas da manhã tez-se a chamndn c 
:l"chnram-so presentes :!~ Sr$. senadores, a ~aber: 
Visconde ele Jagunry, Dins. de C.,rvnlho, Cruz 
Machado, Bar:io de llamnnguape, Chichorro, 
Corrcin, Luiz Carlos, Barros nnrrcto, Diniz, Jnn· 
queira, Pacs de lllendon~n, Visconde de Nicthe
roy, Uchõa Cavalc.1nti, Leitão da Cunha, Vis· 
conde de Muriliba, Cunba o figueiredo, Antão, 
Teixeira Junior, Visconde /de Abaeté, AITon~o 
Celso, Candido l\lendes, Vieira da Silva, João 
Alfredo, DÍogo Velho c Ocl:lviano. 

Deixarnm de comparecer, com caus:l partici
pnda, os Srs. Barão de llaroim, Barão de Pira· 
pamo, Conde de Bae~endv, Duque de Cnxias, 
Fausto de .Aguiar, F•rmiiío, Paula Pes~oa, Sil· 
veira LoiJo, Almeida e Albuquerque, Sinimbú, 
Godoy, Fernandes da Cunha, Saraiva, ·Dantas, 
l\larquez do Herval~ Leão Venoso, Visconde de 
Bom Retiro, Visconde do Rio Branco o Visconde 
do Rio Grande. 

Daixaram de compnreccr, sem causa partici· 
pada, os Srs. Barão do Souza Queiroz e Visconde 
de Suassuna. 

O Sn. i.~ ·SECnJq.Á.lllO delL conta do seguiu~ 

EXPEDIENTE .. 

OIDcio do ministerio do Impcrio, d'c ~.do cor
rente mcz, transmittindo o do presidente dn 
provincia da Dabia, ao qual aeompanli:mt as 
mfonnatões requisitadas pelo senado, ·em :!G de 
Dezembro doanno proximopassadn,sobreas tcrrns 

postu uo poder executivo, r.pprovnndo o decreto 
qutl autorizou a emissão de papel-moeda. 

r.ontinuação da discussão do requerimento de 
adiamento sobre o projecto do scnndo letra F do 
corrente anno, revogando o decreto n. 27f.l.7 de 
19 de Abril ultimo. 

Accresccndo: . 
2. a discussão dns proposi~õcs di\ c:unnra dos 

dt•putndos do corrente anno, npprovandu as pen
sões concedidas: 

N. G!l, a Ame rico Esteves, ex-!oguista do ino
nitor Solimiies. 

N. Gi, ao cabo de cs11nadra reCoruÍ~do Damião 
l•"elix da Costa. 

N. 80, a D. llaria Comia da Silvu, e D. IIono· 
ri na AU:!llSL:l da Silva o outro. 

2. a discussão das proposições da mesma camara 
ns. 9:i, J::!a e.i30 do corrente anno, concedendo 
disi•en"a aos estndnntes Jusino do Paula nrito, 
Francisco di! Sc..uza Hoch o Antonio Evencio Ju
venal Raposo. 

O Sn. PRESlDE:\"TE convidou os Srs. senadores 
presentes, para se oceuparem com trabalhos das 
commissões. 

Compareceram depois os Srs. P:Íranaguá, 
Jaguar•bc, Ribeiro dn Luz, Bar-Jo de Cute~fipe, 
Sih·eira. da llotta, Barão da Laguna e Nunes 
Gon!:alvcs. 

:JO.a Seeâío em ,. do .Julho de 18,.0. 

, l'DESIDE:s'CI.\ DO SR. \"ISC0::-.1lE DE JAGUARY. 

SUllllo\RIO.-ExraPIL"<TK.-Redac(üos doa emondaa do •e· 
nado '' proposta• do t•odor uocuth·o aobro crcdiloo sup• 

~:f::.or::~5õ-;,~r:~:;:~~.': ~~~~~~~~o;~.,~:.~~· ~~::!f~o ~ 
da 11rmado, fallocidoo anlo• do promulgaçAo da lei do~ de 
Junho do JllGG, o favor concedido pela mesma lci.-oa co
l•>no• da· Dooovidoo. DIICurao o rcCJUorimento do Sr. Ltll· 
tão da Comba. Diocurao do Sr. prooiolonto do conoolho. 
Approvuç!lo do requerimento do Sr. Loitllo da Cunha. -
Podido de urgoncia do Sr. Tcisoira Junior J>llr.i aor dado 
para. n. ordem .Jo di:~. um roqnwi•nonto aou sobre nogocios . 
ilo Cear:!.. ,\pprovaç!o do roquorimouto.- Oauu Do na. 
-Eml•llllo do Jlupol•moeda.DJ..,unooJoo Sl'll. Jo!lo Alfredo 

~" r•:;!"e;:,\j, .. ~o • ."~~~cl~!~of:d!~~rc~rdas:ã ::.~0.:; 
3 .fo corrente. Appruvaçllo do ro,uorimooJo. Díaeur• 
ao do Sr. Toiseir& Juuior. Encorr.unaoJo da. discnuAo.
RoCorma da ioatrucç~o publlc:a. Díacuno u additAmonto 
do sr·. Junqueira. . 

A':.' H horas da manhã fez-se a chamnda o 
acharam-se presentes 26 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, llar:io 
do 1\I:cmanguapo, Godoy, Barão de Cotégipe, 
Jnguaribe, Lu1z Carlos, Barros n.,rreto, Chi
charro, Correia, Jnnqueil'll, Diniz, Visconde de 
Nicthcroy, Candido Mendes, Teixeira Juuior, 
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Vieirn da Silva, Leitão da Cunha, Diogo Velho, 
Leão Velloso, Visconde do ?tluritiba, Antlio, 
Visconde do Abacté, Fausto do Aguiar, Darão 
de llaroim, Cunha o Figueiredo c Visconde de 
Bom Retiro. . 

Deixaram de comparecer, com cnusa )mrtici
padn, os Srs. Barão d:t La!runa, Conde de Bae
pendy, Duque do Caxi:as, Firmino, Pnula Pes
soa, Silveira Lobo, Almcid:r e Albuquerque, Fer
nandes da Cunha, Saraiva, Silveira da 1\loLLa, Vis
conde do llio Branco o Visconde do Rio Grande. 

Deixar:tm de comparecer, sem causa Jlni'Lici
pnda, os Srs. Dar1io de Souza Queiroz c Vi~condll 
de Suassnna. 

O Sn. 1. 0 ~I;cn&T.\nio deu conta do seguinte 

EXl'EDIEXTE. 

omcios: 
Do ministcrio dn justiça, de 3 tio correnlo mez, 

o i.• remcttcnt!o o aulo;:rapho sanccionado da 
rcsolu!:iiO da ass!'miJJén geral, :mto•·izando o :ro·
'\"erno :: conceder ::o dl.'~cmbar~ador da relação 
do :\!aranhão SciJastião José dn Silva Dra;!'a um 
:mno de Jiccnçn com o respectivo ord.-mulo.
Ao archivo o autogrnpho, comm~nic:mdo-se :i 
outl'n camnrn. 

Do mc~mo tninistcrio, c de i:ronl data, infor
mando, em respo$l:a ao do senado· de 2i do mez 
('roximo findo a rcspc:to das providencias to
m:.dns cm tclaçiío aos magistrndos c1ua sen•t•m 
ua província do ::llnrnnbào c que requerem li· 
ccu~a para sahircm dell:t por lerem si1IO a•:om
mellidos de beriberi.-J. (JUem fez a rcquisiçi'ío. 

1\:!prcscnt:~t;iio da pr:~ça do commercio da ci
dnde de Pc!otns, rcclam:mdo contra o imposto de 
cmco réis JIOI' cada litro de s:~l importado.
A' commi~siio do orç:nnento. 

Ten1lo comparecido mais os Srs. senadores 
AlTon~o Celso, João "\Jrrcdo, Uchua CaYnlcnnti 
Ribeiro d:t Luz c Pnes de lllcndont·a, o Sr. Pro: 
sidcnte niJriu n sessão. • 

Leram-se :1s :1ctas llc /1 c à do corrente mcz c 
não hav1mdo IJnem sobrll ellas fizesse ohst>rVa
ções, fol':tm dadas por npprovnclns. 

Compareceram depois os Srs. Sinimbú, Darão 
de Pir:IJmnw, Nunes Gont;alns, llnrqucz do Her
v~•l, Dantas, Cruz linchado, Paranaguá o Octa-
vmno. . 

Foram igunlmenlc lidas, postas em discussão 
c apl>rov:td:~s parn ~crcm remettidas á outra ca· 
mar:~ as St'g'llintes 

Rl'llact:iies. 

c Emendas approvadas pelosonarlo :i proposta 
d~ podar executivo, conver1ida cm projecto de 
let '{lllla camara dos deput.1dos, que abre dous 
crodttos supplement:lres, pára despesas da verba -
-Soccorros publicos o melhoramento do ostndo 
sanitnrio, o para as da verba - Observatorio 
astronomico. 

• I No nrt. i. n dn propost:l,em voz do ·:iOO:OOO,SOOO, 
drgn-sc 280:i6.6,5'!21. 

• Supprima·so o período 11uc c;ontém o pedido 
para o ob~e•·vatorio astronomico. · 

• Suppríma-se igualmente o art. !. 0 additivo 
dn camnrn dos deputados. 

c O nrt. 2.0 é o da 11ropostn. 
c Sala das commis~õcs cm 7 de Julho do f.879. 

-11!. F. Col'rcia.- Fausto de .tlguiar.- Leitão 
da Crml1a. • · 

c Emendas approvadas pelo senado á proposta 
d~ poder executivo, conTcrtida em projecto de 
lt!r pela camarnllos dellUtnllo~, que abre creditos 
supplcmcnt.1res ás verbas dos~ :13 o :l(t do art. 
2. o da lei do ort;amento vigente: · 

c Supprirna·sc o nrt. 2. 0 additivo da camnrn 
dos dcputndos. · 

• O :1rt. 2.• ó o 1ln proposta. 
c Sala das commissões cm 7 de JnllJO de :l8i9.

Jlf. F. Col'reia.-Fausto de Jlg"iar.-Leitão ela 
Cunl1a. • 

foi tambílm lido, apoiado c mandou-se lmprl· 
m1r para entrar na ortlem dos trabalhos o pro
jecto oiTcrt•eido crn sessão do 2 do corrente m!!z 
pelo Sr. !_;Coador Vieira da Silva, declarando que 
o rnvor concedido pela lei de ~de Junho de 
:l866 ó extensivo :is filhas dos officines do exercito 
c dn nrma_da, fnllecitlos antes da promulgação da. 
mesma lca. 

. . . 
OS COLO:SOS DE UEXE\'ID'"". 

O Sr,. Leitão da Cunha:~ No· Jor
nal do Cornmr1•cío de s:.bbado le-se o seguinte 
tete::rmnma: · 

c O prasidento do I>ar:i, tendo receios da aui
tudo tomada pelos. :1.:!,000 rrltirantcs da cofonia 
Bcncvides, aos qunes conlirnía a distl'ibuir soc
cortos, tomou ·providencias de acct'mlo com os 
chefes da.- forr:as de terra e mar, c telegratthou 
p:~r:1 o ::lbranhfio, pedindo tropa e a canhoneira 
Lamego. A popula~iio está nssustada. . 

• Do liar:onhão partira. a canlloucira· Lamego, 
levando 30 prnçns. • 

c Emendas :IJlprovadas pelo senado á proposta 
do poder cxeculiyo convertid:1 em projecto de 
lei peln camara dos deputados, IJUO abre um 
credito supplcrnent.1r para occorrer :is despesas 
com empregados em disponibilidadc;do ministe
rio de estrangeiros, a que se refere o § 3.•, 
art. 4.• da lei n. ~792 do 20 de Outubro de 
i877. 

A quem lesse este tclegramma occorri'ria im
mcdiat:tmente a idóa de justificar n maioria con· 
ser\·adora do senado .quando, por occasiiio dn 
discussão das r orças de terra, quiz dar no Sr. 
ministro da g-uerra ou ao governo ns iã,OOO 
prnt-~,s de que tratava uma das emendas manda· 
das :i mesa. . · 

• Supprima·sc o nrt. 2. 0 substitutivo da ca
mara dos deputados. 

• O art. :!.• é o da Jlroposta. 
c &!la das c~mmissões em 7 de Julho do i8i9. 

-JI. F. Corl'l!ta.-Fausto !Te AguiCII" .-Leitiio ela 
Cunlla. • 

Discutimos então amplamente o assumpto e de· 
monstl'ámos que, pela distribui~ão dn força pu
blica feita pelo governo, ainda ás t5,000 pr'hça.
quc oiTercciamos ao Sr. ministro da guerra 
seriam insulllcicntes parn que o serviço em todo 
o Imporio se fizesse com 3 devida rogularidnde. 

Infelizmente, Sr. presidente, n emenda cahiu, 
approvando o senado a reducção Ceita pel:~ ca
mara dos deputados. 

Temos por consequoncin o exercito reduzido 
a 13,000 praças. D'nqui provém, como eu disse 
naquclla occasião o não cess:~rei de repetir, a 
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mesmo sobre Drag;mçn. ImÕgine até onde isto !>ensivel ueficieneia de 'recursos 'militares nas 
duas províncias longínquas do Pará e Mnranblio. 

E' nessas o~~purndas circumstancias que se vê 
o presidente do Pará impossibilitado de, com os 
recursos, que alli devi11m existir, mesmo em con· 
dições normaea, rcpellir qualquer aggressão, que 
tO ou i:í,OOO ociosos,e niio homens trnbalbndort.'S, 
como nos disse o bonr11do senador pela provinci:t 
do Ceará, amc:tçam uma·cnpil:ll tão ncn c tão 
prospera como a da provínr.111 do Pllrá. 

põde Ir I ••• • · . 
VIl Y. Ex. !JUe se me attribue agora no Pará_ 

a responsallillda<le do que possa provir 4c qu11l·, 
quer invasão que tacs barbaras realizem nasci· 
aades de Belém e de Braif:tnçn. 

O pr·esidente, diS110ndo apenas, creio que de 
· um batalhão c do casco de outro, em uma pa
lavra, di>!J)ondo de muilo pouca Corça, requisitou 
do seu collega do l\lnranbiio que lbe mandasse a 
pequena canhoneira Lameuo. 

Este Conccionnrlo rcz o quo pôde, mandou 
com efTeito nquella cnnbábeir11 com 30 prnçns. 

O senndo vô portanto de que recursos dispõe 
o p!'csídentc do Pnrá par11 repellir qu:llquer 
ata11Uc du IJUO seja victima n. cnpitnl. . 

Em tacs circumstancins, Sr. presidente, lendo 
eu este'telegrammll, que niío (lodin, como o se
nado deve reconhecer, deixar de inquietar-me 
prorund:1ruente, o meu primeiro pns~o seria pedh· 
no governo quu-llabilitasse o prcsillcnte uo P:~r:i 
com os recursos precisos para rcpcllir qualqunr 
acommettimcnto do que por vcntm":l fosse Yi· 
ctim11 aqui!! la c11pital. 11rcscindo, porém, de Cor
mulnr este pedido, por1zue sei qnc o honrado 
ministro da guerrn não uiSJIOrá de Cor~n para 
Cnzel' seguir para nqucll:J l•ro,·incill, porque co
nheço bem a distribuit;ao da Cor~ a J?nhllea;, c 
mesmo :IIJUi na curte c na provrncm do lho 
Grande do Sul, onde b:o maior numero do pra~as 
do exercito, o respectivo sl'rviço reclama :1 su11 
peJ'JJlaBI!DCin.· 

Devo JIOrém,dcclararcJue tenho inform:tções de 
que o hÓnrado presidenta do conselho, recebendo 

• um tele;;rammn do presitlento do Par-.í, pouco 
mais ou menos ·nos termos do que li, der:~ n11 
providcnei:1s, q_ue es_t:IVam ao seu nlcnnce:. auto· 
rizando 11 prcs1dene•a a conservar no 11ara a ala 
do batalhão lL" qu3 devia seguir para o Ama
zonas e expedindo out~ providencias que a 
S. EX. pareceram convenientes. 

~Ias o que Jlriocipalmente me traz hoje a 
occup11r 11 attenç;io do scn;ado, solicil11ndo tam
!Jcm instantemente n do governo, é o topico de 
uma cart:~, que d'alli recebi no dia seguinte 110 
cm que foi publicado o !elegr:tmma, c que m~ 
foi dirigida por um am1go, a quem encarregue• 
de informnr-me de tudo quanto occorrcssc na 
província que pul!csse interes~11r ao aerviço pu
.I!Jico, especialmente com relação á colonia Dene
Yidcs · prestando-me essas informações de ·modo 
que me permittisso fa:~:er USO de!IIIS perante O se-
nado. . :. . 

Peço, portanto, licença pnra ler o top1co da 
mesma c:~rtn, reclamando muito particularmente 
para e!la a aucnr.iío dos meús 11migos, os honra
dos presidenta dÓ conselho e ministro dn fazenda. 

Diz a c:~rta : - · 
.• Foi aqui transcriP.tÓ um aviso do ministro 

da fazenda pnrn qne sejam suspensos os recursos 
a emigrantes nas províncias do Norte, e nqui 
ll1e lançnm ás costns a responsnb_ilidade •. si _o av1~ 
tiver execuc;ão, dns consequenc1ns poss1ve1s, po1s 
que os :1.0 000 bomens de Benevides, niio tendo 
que córner, como elles dizem bem !rnneamente, 
virão sobre a eapitnl. Os de Tentugal !nriio o 

E respons:1vel porque 't Só porque nqui no 
senado chamei ·a anençiío do governo sobre 
semelhante estado 'de cous.1s, pedindo-lhe que 
colloe.,sse os corres do Pará n cavalleiro dos 
esbanjamento!, de que aliósj:i tanto tinham sido 
viclimns. -

Não pedi todnvio no governo que suspendesse 
de chofre os recursos 11 essa gente que no Norte 
rem estado no gozo delles. Não .Pc~i isto, nem 
polfcrin pedir, porque sou o pr•mc1ro rtue fnço 
JUsliç11ao go\·erno recon!Jecena~ as~ifficuldlldes· 
cm rJue se a1·hn ne~tc ponto. Sr nos conserva
dores ft•rnmos g.ovcrno, achnr-nos-inmos sem 
duvida n:ts me,;mns diateuldndes. _ 

Si por ~1m lado são incon,tes.tavc!s os ~ispercli
cios tmHrcado.~. nas provmcu1s mvad1dns, pela . 
sêcca pelos retirantes, ou como melhor nome 
tenb;, tnlvez inund.1ção, segundo disse o nobrf! 
senndor JIOio mo de Janeiro, .por _outro é facd 
rcconboror qu.1 a suspons:io subil:l dos recursos, 
desacom(lnnhnda de outras Jlrovidenclas ndoqua
dns, tr11r1n pro,·avclmente Cl}l rcsult11do o l(Ue se 
receia que 11contcça nas ·c•dncles d~ Belém c de 
Drag:mç:r. 

Tenho umn carta d11 Parabybn do Norte, cm 
que se me· diz que circulam a cnpital 1,'100 la· 
mintos, cfuerendo por Cort;a receber n rat;iio di:Jria 
do governo. ·- • 

. O RJCU princip:ll intuito nesta occas~ao e, 
Sr. pro~sidento, chamar de novo a ~ttent;<•O do 
go,·erno para os escnndalo~ qu;:; a titulo de.re- .. 
cursos se tem IJI':Jtic:~do c contmuam 11 Pl'IIIIC3r 
no Ndrtc; sendo que para f!em convencer a 
ss. EEx.s. disto, contmuarm a ler a carta que 
tenho em miio. 

Chamo n attcnrão do honrado senador pela 
provincill de ~finas, ministro d:~ fazenda, para 
est:1 rart.1 : d' . 'd 

• Entretanto, o presidente ~om 1mmu1 o 
muito ns despesas 01~1 BeneVJdcs; ccrt;n de 
5:5006 por sem:ana. O Asylo Ce:arcn~e esta rc· 
duzido á metade c consta-me que va1 !tJchar·se. 
A cnferwria do Braz fccho~-s2 h~ntc!ll •. Em 
BraA"inu:a, a celebre comnussuo d!str1bmdora 
roi dissolvidll c nomc:ado um novo d1rector. Em 
Denevidos havia de~pnsas inuteis c tiio g~andcs . 
que flzei:un pnsm:ar ao proprio actual pres1dcnte 
ao assu111ir a :administraç.iío e que), louvores lbe 
sejam dados, tem ncab~do com todas. • . 

Vô V. Ex., Sr. prcs1dente, co~o se esperdl· 
çnvn, comi se esl!anj~va o dinhe1ro, mesmo ~ 
província do P11ra 11 utalo de soccorros á coloma 
Bencvides, que o presidente actunl daquelln pro· 
vinci11, :i vista das rcc~mmcndaçõcs do governo, 
pôde fazer a ccol!om1a de ~:5006, em cad:1 se
mana não cessare• de repctll-o. 

Assim, Sr. J>rcsidentc, !lS fac~os estão demons
trando q_ue tinha eu sobeJa razao para ch:amar 
a attençao do governo para esse estado de C!_Ousa_s. 
E ·qvem se encarreg:t de o demonstrar, nao. ~ 
co-religion:arios meus, não é gente da oppos1ça~, 
são es proprios a~cntes do goyerno, é o prop~10 
presidente do Par:1, pelo que V. Ex. me _permit· 
tir:i que cu louve o zelo e a probidade daquelle 

-~I 
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funccionario, com 9.uo já contava, porque o co· 
nhc~o (apoiados). Ellc merece bem este Jou· 
vor." Com clfcito, o Sr. Abreu está prestando 
scrvi~os relevantes a este respeito na província 
do l'Ítr:i (apoiados). 

Vc, portanto, V. Ex. que eu não seria tiio 
dcsass1sado quo viesse pedir ao go1•erno n sus· 
pensão immedinta c absoluta dos recursos IJUC se 
est.1V:1lll prestando a esses 10,000 f:nnintos, a· 
esses 10,000 ociosos, não cessarei lambem de o 
repNil·. 

O honrado sen:.do1· poJo Ceará disse-nos que os 
eHligi·ados 011 l'ctirantcs da sua província eram 
homens alTcitos no trabalho, não eram ociosos. 
I•rotcstci cnlão cm aparte, dizendo-menos os do 
Pará ; porque homens que cstiio h a ce1'ca de Ires 

· annos de posso de terrm•, e tcrr:•s ubcrrimas, 
como são as dMJlWIIa JlrOvincia; plantandu oco· 
lhondo, c não ollstanto ainda hoje amearam :10 
f::'OVerno, c dizem-si não nos dt•rcm a· raçiio 
diarln, 11ue temos recebido atG ngnra, havemos de 
ir sobre :1 capital c saqueai-a ; coll•:cando assim 
o pre;idontc d:t província n~ necc,;sid~tlc de so· 
licitar do seu collcga do Maranhão o auxilio de 
um pequeno navio com 30 pr:u;a.s ••. 

O Sn. J.\GU.\RJDE :-Pcrmitte um aparte? 
O Sn. LEITÃO D.\ Ct:xll.\ :-Pois não. 
O Sn. J.\GU.\IIIDE :-V. Ex. indagou si não 

ser:i um dos intcre:<sados nos fornecimentos 
quem concita este movimento? 

O Sn .. LEITÃo DA CuxnA:- N:io sei; estou longe 
do Pari• ; uão me diz a.carr..1. O íJUc po~so asse· 
vcrnr a V. Ex. é quc ntluellcs IJUC me rcspon· 
sahíli:<am pt!los :•contcciuwntos c pedem provas 
dos factos, esses são os que estão enriquecendo, 
porciLIC tenho carta. de uma pessoa autoriz:oda 
de uma das províncias do Norte, cm IJUC se me 
diz qm·, com toda a ccrtcz~•. de todo o dmbeiro que• 
o governo tem gasto c continúa a g:~:<tar nas pro· 

· vinci:~s do Norte, a titulo de ~occorros, :~renas um 
torto, íJnando muito, terá tido a devida appli· 
caçao. · 

O Sn. JAGll".\IUDE :- Nisto estamos mais ou 
menos de accôrdo. 

O Sn. T&IXEIR.\ Jux10a : -llns niío diz isso o 
presidente !lo Ct!ar.t. 

O Sn. LEITÃO D.\ CuxiL\ : -Tenho uma cart.1 de 
pessna IIIUito autoriznda que se exprime nssim : 
Fique certo de que apenas um ter~o de todo cs"e 
di!Jheiro · tem sitl~ :tJlplicndo a _'soccorros pu· 
IJilcos; tudo m:us só tem :>Cl'Vttlo para euri· 
quccer nqucll~s que niio !inlwm de que viver, e 
estavam ll:lS c1rcurnstancms quo o nobre sen:~dor 
pelo . Ceará nos descrc1'cu, declinando um dos 
nomes •.. 

(Trocam·St apartl's tmlre os Srs. Joiio Alfredo 
prtsitfmle tio cousdllo e Affollso Celso.) ' 

leis, que se faziam a titulo de soccorros, e'rc:t· 
liza immcdiatamente uma economia de 5:r>oon cm 
c:tda soma na ! ••. 

O. Sn. JoÃo ALFn&Do :- Conhec:o o Sr. Abreu, 
c sei que é capaz de tod:~ a energia. Houvesse 
Jlrcsidcntes como osso~ cm ontras províncias ••.• 

O Sn. L&IT,\o DA Cusn.\:- E' n isto que eu 
queria chega~, potlir a.> go1•crno que faça csco· 
lha para presidentes, como fez do Sr. Abreu para 
a província do Pará; dispa-se o governo desse 
amor prop1·io; desse receio infundado. O nobre 
senador' por :Minas, ministro da r~zcnda, ·a 
quem incumbe principalmente a flscalisaç:io dos 
clinhci~os publicos; S. Ex., l{Ue t.em bastante 
honcsttdado c presta bons serviços, não se pódc 
levar por consulcrnc;õc~ de amor proprio para não 
dcmittir pt·csidentcs, só porque a opposidío pede 
essa demissão. O /10nr:tdo ministro eni aparte 
pcdill :10 nobre senador pela província de l>cr· 
namhnco provas par:~ que a demiss:io de algúm 
Jlrcsideule se possa dar. Aqui temos um:. prova 
incontcstavcl no pr6o:edimcnto lmvido no Pará ... 

O Sn. TEIX&Ill.\ Jux10n : - A prova es;t:i no 
aviso do nobre ministro da fazenda de :!G de 
:!\[aio. 

O Sn. LEITÃo D.\ Cuxu.\:- Tanto havia abusos 
na colonia llcncvides que o DOI'O presidente 
pasma diante dellcs, corta·os, c eiTectua log~ 
uma economia de :i::iOOrS por semana. 

J:i ,.o o honrndo senador pm·llin:~s, ministro da 
f:~zcnda, que não tinlm 1·azão alguma «JUando 
contestou o meu honrado collega por Pernambuco 
n respeito de nbusos. dizendo IJUc esses abusos 
estão por. prov:~r. Que as jJrov:~s existem, n5o 
rcstn duv1da :~lguma ..• 

0 Sn. TEIXEIIIA JUXIOn:-Ningucm O contestou; 
o proprio Sr. minbtro foi o primeiro a denun·. 
Ci:ti·OS. 

O Sn. LEITÃo D.\ CuxuA:- Agora, querer ó go· 
vcrno obrigar-nos a vir para esta cas:1 declinar 
nomes, isto é renlmcntc ingr:~to; •• 

O Sn. Jo!o ALI'llEbo: -l~azcndo-nos dcnun· 
ciantes. 

O Sn. L&rr!o DA Cuxn.\:- .Niio sou homem que 
!"C ~eixo cegar pela pol.iticn, a ponto de negar 
JUSII!::I u quem a tem; sc1 que o governo nqui não 
póole JlOr si aca!Jat• com t:~cs abusos, e mesmo 
n~m sempre conneccl-os; ·mas a questão não está 
nrsto ; o que censuramos é :1 teima, o capricho 
cm ni"lo querer substituir certos prcsidontcs. 
.~5o ha nin_guem nest.~ p:tiz, nii.o ha duas opi· 

moo" n respcuo, por cxemJllo, da mconvcnicncin 
da conservação do Sr. José Julio nn presidencin 
do Ccar:i; porque, pois, insiste o governo cm man· 
t~l-o naqnell:r JlrCsido•ncia? Nó!> :tqui niio somos 
sm:io orgiios da opinião publica, do serviço pu· 
blico, da conveniomcia publica ; o é o scrviro, é 
a alta convcniencia do Est.1do que pede a dernis· 
slío daquellc c outl·os presidentes. 

O Sn. TF.IX&IllA JUNion:-M:ts o ministcrio 
ach:~ que isto é dcsar. 

V. Ex. procura por pro\•as~ Pois estã nqui 
uma. A colonia Bcncvides no Par:i cm tida c 
havid:~ J•elo Sr. Leoncio de Car,•alho no seu re· 
latorio como prospera; :~pontou·a mesmo como 
uma d:as mais prosperas. 

O Sr. Carmo, quando presidcato do Pa1·á affir· 
Jl!a\·a que clla ia pcrfcit:unente; não fez re~lnma· 
~~o ulguma, nem o governo tinb:~ motivos de 
que h n. Entretanto, o Sr. Abreu toma couta da 
atlministr:~ç.'Jo, c pasmu dhmtc das despesas inu· 

O Sn. JoÃo ALFUEDO:-Xiio é o miuistcrio ; é o 
Sr. prosidcn te do conselho. 

O Sn. Cnt:z liAcu.Wo:-llas é preciso evitar o 
incendio do thesouro. 

O Sn. LEITÃo D.\ r.uxnA:-Or:~, cu que conhe· 
c ia de ontros tempos o honrado Sr. presidente do 
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cOttselho e o Sr. ministro dn fazenda e que-os 
julg-o incapnzes de umn teima infun"dada cm ne
gocios de alta ndministrnção, tenho estrnnbado 
que SS. E Exs. queiram por for~a sustentar ·esse 
presidente, que não pódB absolutnmentc conti
·nu:tr. E porque! qui.' motivos têm SS. EExs. 
pnrn sernelhnntc te1rna 't 

o Su. JoÃo ALFREDO :--Talvez seja melhor ca· 
lnrmo-nos. 

O Sn. LEITÃO DA Cu~m.\ :-Si, pnra SS. EExs. 
mudn1·ern de proceder, é nccessario nosso siren
clo, calar-nos-hemos, porque o que queremos é 
vêr desbrnvados esses abuso;;; c porque o niio po
dcn•mos ver! pcirque hão de continuar Cnctos 
desta ordem, como o do chégnr um presillentl! a 
uma província, c Jo;ro cortar, como se deu na 
colonm Bcnevidcs, ã:ãOO,S flOr scmnna '? 

P:arn ·que SS. EE:u. tonlmm uma prova da im
parcialidade do nosso procedimento, ntlendam a 
que lanlo cu, como o honrado senador por Per

. nnmfmt•o ncnbnmos de li•ze1' clo;rios a um seu 
_delcgndo, o presidente di) l'nrá. Portanto, por
que niio procuram SS. EF.xs. homens cconomi
cos, como fsse, que correm -pelos abusos e rc
duT.am ns dcspesns ao menos que Côr possível'? 

O Sn. AFFOxso C~Lso (ministro da fa::euda}:
Esta providencia tOmnda pelo pr.!sidentc do J>ará 
foi devida n rccommendnçul!S d) governo im
pcri:~l. Como uo P;mi, cm outras provinl!ins se 
tem rc•luzido as despesa~, o CJUC não se pódc é 
acabar do chofre. 

(/la outros apartes e o Sr. prcside11tc reclama 
attençào.) 

O Sn. LEITÃO DA Cl::SIJA:-Sr. presidente, a 
respeito da colonia llcncvidcs, cu cm reiJUCri
mcnto de 31 de. :narça do corrente anno, 1uidi 
no governo info•·ma~ucs relativamente á despesa 
que se .tem feito na província do Pará pela verba 
Soccorros p11bticos. Em 8 de )faio, não tendo 
vindo essas informn~õc:<, reiterei o pedido c o 
senado teve a bondade de npprovar meu novo 
requerimento, rcitcrnndo-o ao governo. O mi
nistro do Imperio, que ainda era o Sr. Leoncio 
de Carvalho, respondeu ao senado dizendo que 
tinha pedido informa!{ucs no Jlresidenlc. 

Pois, senhores, estamos hoje em '1 de Ju.lho c 
ninda não \'iornm cssns infonnnçõcs. 

Peço ao nobre p~csidentc do conselho que 
tenha a bondndo de ver si coqscguc do seu novo 
collegn do Impcrio a remessa dess:.s informa
ções. Quero ve1· quanto se tem gast11 nn pro
víncia do P•u-:i, pela verlm -Sot'corros pubhcos, 
c desde )farço que peço ao governo essa infor
mn~ão, sem mo ser possivcl obtei-n. 

O SJt. CA.!i'SA:s~Ão DE SI:SiliDÚ (presitlenle do co11· 
selllo) :-Ua de tel-a. 

O Sn. LEITÃo DA Cu:suA. :-Outra obsorvn~iio .. 

A: colonill Bencvidcs estando incluída no .ie
gimcn das colonias, como o declara o Sr. Leon· 
cio de Cnrv:llho, continúa a ser mantida pela 
verba-Soccorros publicos. 

01':1 isto é uma irrcgulnrillade de serviço, para 
- a qual chamo tambcm n attcnção do honrado 
presidente do conselho, irregularidade que se 
prende num verdadeiro cscandnlo, como vou de
monstrar. 

A colonia Bcncvidcs no Pará, estando inciÜidn 
no regímen d:1s colonias, porque como tal é con
sidor:~da nté no relato rio do Sr. minstro rio Jmpc
rio, aindn cst:i scntlo mnn tida c sustentada pela 
vcrba-Soccorros puhlicos. Isto é uma irregnlari
da<le, repito; si a t:olonia.tem do ser soccorrida 
pclo.::-ovcrno, o seja, como o são outras pelo mi-. 
nistCJ·io dn agricul:urn. · . 

Mas Riio convinha isto.· Intencionalmente 
mandou-se que n colonin fosse su.~tcntnd:~ pela 
vcrha -Soccorros pablicos, para assim poder o 
(lrcsidentc do P~ra ir abrindo credito.; cxtraor
dinario~. qu:~utos quizosse, podendo assim .n co
lonin Bcncvillcs auferir lucros ou algnem {lOr 
clln. Eu sei quem é ou quem são; não dcclmo 
noml·s, não quero ser dcnuncinntc, mns declaro 
no nobre ministro d:• razcndn que sei r1ucm · são 
os que csllio enriquecendo o têm enriquecido :i 
cust.1 dessa coloniu. Muito propositnlmllntc, · re
pilo, determinou-se que n colonla Bcncvidcs 
fosse rmmtidn pela verba -Soccor1·os publicos, 
pnr:1 r(uc o presidente do P:~rá pudesse 1r abrin
do quanto.~ crcditos cxtrnordinarios quizessu pani 
m:mutcnção dessa colonia. • 

lias peço .ao nohre prc~idcnt~ do conselho 
que ponlm termo n semelhante Jrrcgula1:idado, 
devendo prss:•r a colonia Bcncvidcs p:~ra o mi
nistcrio de S. Ex., o dn agricultura. 

l'ei,'O desculpa nos honrados ministros si no 
correr do meu discur~o houve alguma expressão 
rJue os pudesse otrcnder. 

N:io tive nh$Oiutamento tal idén ; pelo con
trnrio. reconheci a impossibilidade em que 
SS. EExs. se nch:11n de acabar de chofre com os 
soccorros pnra o Norte c até fiz elogios a um sell 
1lelegndo. Port.,nto. tenho o direito de pedir, 
como torno a pedir, que SS. EExs. reflictam, 
dernittam certos presidentes do Norte, demit
Iam-os a bem dos cofres publicos, porque são 
homens que niio podem de maneiru algumn ga
rant;l-os. nem rrotcgcl-os. 

Foi lido, apoi:~do e posto em discuss5o o se
guinte 

Req~rimmto. 

• Rol}uciro que se peça ao governo as seguintes · 
infornia!iÕCS: • 

• Qu:~l a noticia official que teve por tele~ 
gram:1, ou pelo paquete chegado bontem a eslí.' 
JlOI'tO dos do Norto, da pre.•idcncia do Pnr:í acerca 
da posição hostil quo :~IIi têm tomado os colonos 
de Uenevides contra :1 cnpitnl dn província, que 
se diz cst.1r amen~ada do ser saqueada pelos 
mesmos colonos. 

• Si o presidente da dila província dispõe de 
for.,;n mili.tar precisa para repeli ir qU:Jiquer ataque 
dos rcfer1dos colonos. 

• Paço do senado cm 7 de Julho de !879.
Leilão da Cu11lla. • 

O Sr. Ca~o de Slnbnbú 
(prt>sidt-ute do conse/lto) -Sr. prcsillente, satis
faço no pedido que acaba de fazer o nobre se
nador pelo Alto Amazonas. 

O presidente da provincia do P~r:i, que se 
acha ha pouco tcm[JO cmexcrcicio, teleg:raphou
me cm um dos dias passados, dizendo que a no
ticia da ordem que tinha recebido do governo 
imperial para suspender os soccorros [lublicos 
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chcnái'n ao conhecimento dos retirantes da co- Por isso, digo, niío estando ainda o ministetio 
lonfn Bcncvides produzindo mau cffcito, e essa dn agricultura hallilitndo, por disposiçiio lcgis
população, que se achava no hallito de receber lativa, para .fundar nuclcos coloniaes desta natU:
soccorros /Jublicos, rccciosa da interrupção do rezn, a colonia Bcncvhles não póde pcrtenccr
tnes auxi ios, amcaçnvn invadir n capitnl do lhe por ora ; ha de ter o destino que têm tido 
Pará, pelo que pedia IJrovidcncias. varins colonias cstmngdrns soll a administrn~iío 

Respondi immediatamcntc no presidcn te que do ministerio da ngricultnrn, isto é, serem liber
ücvia entender a ordem, que tinha rccc~id~ })31'n tarlas de toda a tl1teln do Estado, logo qúo os 
suspcnsiio de soccorros, cm termos babe1s, 1sto é, seus h:11lit:mtcs se fixam c tlim meios de se po
quc niío estava. privado de prcsl:!r os soccorros derom nlimcnt:~r. . · 
qne fossem strJctamcntc nccessarJOs aos recmn- Hei d.., rccommcndnr ao presidente da provin
chegndos dns províncias d'ondc haviam cmigr~do, ci:1 que, apenas se consiga este resultado, apenas 
que ainda ni10 tinham tido tcm;.o de cultivar cs ullimos retirantes se tenham lix.'ldo, (4) 
terras, nem de obter alimentos por meio do por llnrlos os tr01bnlhos de colonisnçiio, c tenha 
trnbnl h o ; rtuc se csror.,;assc ~or procurn1·- lhes nll i só mente ns autoridades policiacs pnra vela rem 
trnllnlho. n;~o cm ollrns publicas, mns pnrt1cu- sobre a ordem c tranquillidnd_c naqucllc lognr. 
lares, allm de dar emprego n cssn gente, c E' qunnto tenho a responder no nobre senador, 
rJunnto aos meios de repressão, eu 1M_ tmha cn- ll•::mdo S. Ex. ccrt'l de IJUC, lon;;c de me oiTrm
tcndido com o meu nollrc collcga e Sr. ministro derem as inrormaçõcs que mo são pcdidns, tenho · 
da guerra a.fim de impedir q:.xu :;eguisse para o maior pr11r.cr c soliciludll cm prestai-as, qu.,ndo 
o Alto-Amazonas parte do batalhão que se tal cxigcncia parte do noiJr,, desejo de instruir o 
acl111vn ainda no l'hrli, o qt1c, com a ror~n que l:i governo, para hnllilital-o a bem cumprir seus 
tiHim. o bnllilitarin a defendei' a capital llcando dc\·eres, sem cspil·ito de opposição, não havendo 
auto1·izndo, em cn~o extremo, n chauwr a guat·da moth·o J•nrn i!>to. . 
nncionnl e :1rmnl·a, p:1ra :1sscgU1':11' :t ordem pu- S. Ex. fnllou tamllcm sobre nugocio5 da lli'O• 
blica. . . . I \'incin da Parahybn, c folgo do ver IIUIJ os ulti-

F'oram est.1s as provulenctas qt:c !om.c1_ com , mos pt•csidcntcs nomcn:los Jlclo governo impc
este intuito c cm rdurcncia á thstl·tblll~llO de I ri:1l \'iio cot•t·csponde:ulo nos intuitos economicos 
soccorros publicos. que o governo tem manircst:1d0 ao pnrlmncnto. 

Postcriurmcnte não recebi J~cnhumn outra N:io tenho :1i1Hia informações o!Uciacs, m:is já 
communicnção, c devo prcsumtr tfUC, com as ost011 inrormado de rtuc, apcn:;s cltt•goa :i sua 
mcdidns tomadas, a adminisu·:u;iío d:IIJ'!olla pro- provinch1 o Jlresitlcntc da Parabylla, ll'nton de 
''incia se acha habilitada IJIII'Il cump1'tr o seu cortnr tluspc,as que julgou inutcis, c estou certo 
dever. . _ . · de que cm pouco tempo cllc r:mi grande rc-

0 nobre ~cn:ulor IJUCJxn-sc de n:~o haver nmda ducrão nesta ordem de scrvi~o, tanta conlianra 
rccehido· as iuCormnr;õcs pedfdns cm l\larç~ de..,. te me inspil·n. " • 
:1nno nccrca de despesas rc1tns na colo ma ne- 0 S L - DA Cc.xnA : _ Elles estão nos 
nevides. . . ·. . n. R1T.\O 

Não tenho noticia ~i Ines inrormaçõos Y i.:ram ; JUStlllc.,ndo. 
procurarei indagm· do meu collegn do Impcrio si O Sn. DAXT.\S : - g,;tiio jus!ilicnndo tamllcm 
J:í foram ou não rcmettidas ; no caso amrmntivt), o llCnsamento do governo. 
s~r•io immod!nt.1mcn.tc. prcse1itcs no_ sen:1do : c :-:i o St:. C.\Xs.\xs.\o DK s1:;umú ( presidmtc do COil• 
0:10 r~rnm mnda sohc:.ndns, o s!!r:~o l'OI~ to~a a sel/10):-A Jlrcsidcnci:l da Pnrahvba e:t:1va cntre
cffic~cw, de mo· lo que o scnad_o IJqne satJ~ruJto. gn1' a um vicc·Jlrcsident•!: ng•lra' foi nomeado um 

S~ Ex. censurou a~ha1··sc .:u.nda .a colomn n~- pr<~sitlen•c effcctiVol, 0 qu:1llc\'OU ordens as m:tis 
nc'·!dcs sob a gct·unc:a do ?JiliiSterto do ~mpcr:o positi\·as p111~1 cconomi::a:· quanto rossc pos· 
o alimentada pela _,·crba-Soccorros pullhcos. sivcl, ~cm todavia l•ur cm perigo o socego JlU· 

Sr. presidente, um dos m•·ios rlc sustentai' a hiico ; Jlarquu. senhores, é preciso que o senado 
população dcsv:;Jida, flllll das pro,•ineias do sniba, :1 ~itnaçiio f)ru; provincins do .Nort•• é com 
Ceará, Par<~hvba c Rio G1·andc do .Xo1·tc dcmnn- ciTciln muito melindrosa. O proprio prtlsidcntu 
davn :1s do p.,·1·:í e Amnonos, de olnr·lhc alimcn- do Ccar:í, contra quem t:•ntas qucix:1s t.;m ha
taçiio c :1S\'Io, foi cst.11lclcccl·n um terras no in· viflo, e n I'CSJlcito do qual niio pos::o mudar de 
terior, on'dc tmdc~sc tlll' lotes Jl:ll':t cultiVó!r, conceito c de opiniiio, r.calln de communic:~r-mc, 
nfim de nwnt.•r-sc tl Jlrtwnver·Sl' cnntra as em tclug1·amm:•, rJUC tem feito as maiores relliic
cvcntu;~Jirladcs 1!0 futuro, por•JIIC ningucill s:1hia •:õcs nn,; •lcspc:::;s de Jortweimento. Pc~o licenç:l 
nté quand11 continum·ia a sêcca. p:ll':l h'•· cst.· telcgrnmma c<~nHJlU•nto o rcscrva,;sc 

Or<~, é claro rJue esta "desp.:o.s:1 não po1lin cor- p:n·:1 :•Jll"I!SI'Dt·•l·o cm rcspost:~ no nobre scn:tdor 
rer siniio pela verba - Soccot·ros pulllicos. . Jmln llin dll Janl'iro, que, Jl.1rcce, llescjn oCCllJlnr· 

O ministerio da agl'icultura tum, eom elfcita, 11 se desta nmto::1·ia. O telcgramma ii posterior :i 
seu cargo o Sí!I'Vi!:o dB t•olonisaçiio. m:1s é o da >:1hida do ultimo vapor, é do dia ~ deste mez 
colonis.1r:ão t•str:mg-cira. :\ão temo~ aindn, o rruc (le): • Yollci de B:•turité cmn o Sr. Morsing ..• • 
nli:is é para dcplorm·, lei IJUil dcte•·minc o modo H:1LUril.t.\ ... cu niio que:·i" Jll'Ofel·ir esta pah1vra, 
de se cstahclccerem coloni;~s u:~r:iun:.es, cvmo IJUC t;~ulól reci:Hmt!)iiQ excita do:> nollrcs sena
tanto dc~r·jo, c e~pcro :1indn nesse Sl!ntitln Jlropúr dure:>. 
uma mcditla :.o corpo J.•gislativo; )lOis :1cho do 
toda n con,-enienci2 a funllnçiio de tn•s colonias 
em muitos pontos do lmpcrio, ond~ 3 populn~iio 
yaga ociosa, sem llx:1r rcsitlomciõl, c ondll poide 
prestar muito hons sen•iços, occnpando·se tl3 
effectiyn cultura das terras. 

, O Sn. TEIXEin.'- JU:>I·•n:- Depois que- V. Ex. 
mandou o engenheiro Jllursing, :ts cous:ts nm
tl:tr;uu muito cm ll.1turité. 

O Sn. CAX>'.,~sÃo DE SJXUIDÚ (prrsirlr11tr tio r:Oil
st'llw) :- Ellc foi semJH'e o diret·t01' dess:ts nloras. 

' I 
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O SR. TEIXEIRA. Jmilon :-Eu· desejo saber si lbeira. São cm grande numero; muitos invadem 
desde que V. Ex. encampou a estrada foi ellÓ as plantaçlies, e se apossnm de quaato acham :i 
o encarregado das obras. ' mão •. E' preciso multo geito, muita prudencia. 

O SR.CANSANSÃO DE SrNI!IIDÚ (presidmte do con~ Depots do .abalo que solfrernm aquellas re"'ilies 
sellwj:-Sim, senhor, foi. · · · com a deslocação dos seus !Jaliitantes, cÜmpré 

o SR. D.\RÃO DE CoTEGIPE :-E' melhor res· usar -dn maior cautela, afim delbes dar o DO• 
pondera este ponto depeis e lrntar agora de res· r.essario destino, pouco a pouco, sem transtorno 
ponder ao nrgumcnw. da ordem publica. . · 

O SR. CANSANSÃO DESrNnmú ~presi·'-IJt• tlo con· O presidente dn provinci:í. do Cear.í esére-l' " ~ u uc ~ veu-me a este respeito umn carta que aqui lenho 
se ,w.~:-, Concl~ a leitura do teli!!Jranmw.) (nwstr~ndo·.a). "Disse-me que mais de mil orpbiios, 

•. Se.rviços da cstrad:t ~ptimos. Cidade re)>leta. n:• caprtal, Jazem cm estado de abandono. Per
de_mdJgentes. Serra mm to cultivada. Suspendi stunto: o que se hn de fazer desses infelizes? 
compras. Paz. Fortaleza, 2 :le Julbo.-JoséJulio.• lfn ·de o governo rnandnr que sejam abnndona· 

Devo acrescentar, visto que I!Ston com a pa· dos? E~se. proceder estnria cm comr•leta contra· 
lavra, c servir.í isto de rcspostn anticipada ao dicç;io com os sentimentos humanitarios da n:u;iio 
nob1·c senador pelo mo de Jnnciro, que 0 go· brazileira. Portanro o prcsiflento achou-se em 
v~rno já e~pediu or,lclns as m:1is ~ositivas ·para graves llifficoldades_para satisfazer. cerno deseja, 
nao se abr1rcm credrtos nas pro\·mcías por mo- :isc:dgencins, um tanto exageradas. dcacab&rim-
tivo de soccorros poblicos.... mediatarncn\e com tudo quanto fosso forneci-

O SR. TEIXEIRÃ JuNron : -1\[uito bem. monto publico. • · P:•sso a ler alguns trecho~ dc!SSII cart1 -{li): 
O. SR. 1oÃo ALFREDO :-E' caso dÓ d11r grarns •Antes de tudo é do meu dever participar a V. Ex. 

a Deus. • CJUe a trnnquillidade publica ~o tem· sido alie· 
O SR. C.\NSAXSÃO DE S1Nr:uoú (prrsitknte do con- rada; que o estado s.1nitario ~em melhorado con· 

aellto) : - ••• porque cstc.c; creditas .;ó deverão sideravelmentc nesta capital c cm qnnsi todn a 
ser abertos pelo governe, embora indicados pelos proviricia, á. cxccpç;io da comarca do Crato, o111le 
presidente3, com jastlllc::r.ão de sua neccssi· ::rass., a varíola c: 1m intensidade, c IJÚC os soc
dade. . corres publico,; tem sido milito restringidos, 

o Sn. ·JAGUARJDE :·-Já a discu~o produziu como exigem a,; finançns do Imperio, e roi deter-
esse "'rande benefiCIO. · minado por S. Ex. o Sr. mimstro da fazenda, 

• o cm teh•gramma de ~ do corrente. ·· 
Ull Sn. SENADOR :-Os jornaes de ante-horitom • Pnra acudir :i populaçiio do Crato, mnndci c1R 

annuncim·nm, por tclegrnmm•, que o" presi· commiss5o o Dr. Antonio Manocl de Medeiros, 
dente do Cear:í abriu mais nm credito 'ide mil delegado do cirurgião-mór do exert•ito .•• 
contos. , • Os tactos que se deram na cidade do Sant'· 

O.Sn •. L.RITÃO DA. CONJu. :-Jo;ston vendo que Anna, .comarca do .'.carahú,e de qne me occupci 
querem d1zcr que não concorremos pnra esse na penullima carta, não tivernm consei)Uencia 
bom resultado. _ grave. O juiz de direito reconheceu que tinha 

procedido . inconvcnicntcmcnle, e I>õz termo ús 
. O Sn. C.\Nsl;o.;~Ão DE S1:m10ú (prl'aidente tio J!'~rseguiçõcs que 11crturbavam o socego da loca-

COIIStllw) :·-Quem ncgn aos nobres senadores a lidado. ' · 
gloria que. p?r isso lhes pódo caber! o me11 • As difficuldades que surgiram no serviço 
mator deseJO é que os melhoramentos S(•jam dos soccorros IIUblicos, c das quaas tratei em 
nttribuidos n5o sõ ao governo, mns tambcm ao minha ultima carta, foram vencidas, tendo eu 
scnndo. reunido as comu. issões em J>alacio, demonstrado 

Eu <lissc, Sr. pre~identc, que n situação das IJUC não hou,·era o pensamanto de irrogar-lbe,; 
províncias do Norte é as!lll1. melindros11. Tem 11a- a mínima injuri:~, e convencido de que sómcnte 
vido algumas eh uns ullimnmente; e a este res- :1 necessidade de restringir as despesas com !iOC· 
peito informarei no senado o f(Ue acabn de ccrros publiCilll, e de estabelecer uma fisrali
communicar-me o presidente do nio-Gr:mjle do snção mais.exncta, tinhadetcrminadoas medidas 
Norte, província que lambem tem sido muito que c lias interpre~nvam corno desconfiança odes-
lla:cllada pela sêcca. · consideração.:. . 

Affirmou-me elle, cm d:~t:t de ~ 1!0 mez pas- • Nesta daln omcio a S. Ex. o S1·. ministro da 
sado, que tinhnm cabido chnvas nbund:~nl1:::.~i- fazenda declarando as redacções que fiz nos soe-
mas, ns mais copios.,s que prescnci:íra deJIOÍ:I da ccrros publicos e os motivos que rno impossibi· . ·• 
sua ehegarln, o qne procnr-.ira utilisar esta cir· li!am do f3zcl-os cessar no proximo mez de 
cumstancia, fazendo com que os indigentes se Julho, como clle dewrmina. Apressei-me cm 
empre:,'llssem em tr:•bnlhos effectivos do cullu1-n communicar por tclegramma essa impossibili· 
Vê, pois, o sonndo que o ::overno, por sua pnrlo· dnde afim de que o govllrno romasse a r•!solnçiio 
lem feito quanto é possjvel, no intuito de reduzir que entendesso cm :sua sabedoria. · 
as despes.1s na referida província. • ~ • Scseendi todas ns obras, apezar do manter a 

Comludo, repito, a situa~ão é assaz molin· convicçao de que o salario é maill eccnomico e 
dros.1, porque, apezar dessas chuvns; muitos mais moralisador do que a esmola; mas, si esta· 
retirantes do alto scrtiío se tlim encnminbndo deve tambem cess.1r, não me era licito conservar 
par:. as -t•:•IJit:~es, o nlli se acham. imJ•Iorando aqut-Ue, contra o qual se levaut.wa principal
soceorros. São homens dcsvnlidos c o governo mt•nle o clamor. Exceptuei as estrndas de ferro 
conhecendo- as suas tristes circu1;1St.1ncias, nã~ porque ::ómente V. Ex. póde dewrminilr a intor
podorá negar-lhes os recu~s imnwdintos . ruprão dollas; m:rs, prose:;.uindo a construcção. 
porque o ~ena do ~abo que a ftune tl n1:i couso: emqunnto niio forem revogadas as instruc~;õl's de 

v. III. 1~ 
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.i c 18 de Junho de i878, não l>údc n presidenci:~ 
suspender os soccorros publicos, (>o is, na con • 
formid:~de dellns, a :~limentaçào dos opcrarios 
corre por essa verba. Acc•·esce que ha milhares 
do viuvas c o_rph5os que, n~o podem ser :~b:~n
donados v c: lo governo sem perecerem ;i. Come. 
Tambem n:u.; me (>arccc poss1vcl fechar unme
diatmncutc ns enfermarias da capit:~l, onde ha 
muitas centenas de doentes, c menos doixar de 
prestar ,:occm·ros ;i comarca do Crnto, onde 
grassn a varíola, fazendo muitns victimas. Quanto 
aos indigentes v:ilidos, reconheço, podor;i o go
verno empregai-os nesta ou cm outra provín
cia, indC(tcndeutemente do soccorros publicas; 
mas si n5o lhes fôr dado tmbalho ou esmol:l 
morrcr:io aos milhares de Come, depois de h:l· 
verem devastado n lnvoura c consumido o resto 
dos gailos ex i!' tente na província. E' cst.l a minha 
convic,_.5o que devo lealmente dccl:~r:~r n V. J~x. 

• O pllcluctç de 13 deste mer. trouxe ao meu 
conhecimento os avisos de 2ti t' :.11 de Maio tro
c:~dos entre S. Ex. o ministro da fazenda 
e o Sr. ex-ministro do Imperiu. Sou :trguido elll 
ambos: consu·no obr:~s a pretexto de soccorros, 
romo denuncia um cmpreg:1do de f:u:end:~ ; in
frinjo as "rdens do ministro do Iml>erio, como 
do~cl:~rou o Sr. conselheiro Leoncio c c Cnr\·albo. 
Entrctnnto, o meu olllcio de :!~ de Fevereiro ui· 
Limo, no •1ual indico as obra~ pr.:>Yinci:aes c mu
nicip:ll's em que cmpregav:~ os indi~:cote.~, roi 
rectbido (101" S. Ex. c publicado no Diario O/li· 
cial, sem nenhuma :ulrcrtcncin •••• · 

• ~fuito a~radc,_.o a V. J~x., ao Sr. miaistro da 
far.endn u no Sr. ex-ministro do Imperio a bene
volcncia com que me honrnrmn. Tenho con
sciuncin de haver procurado cumprir o meu 
dever. Si não correspondi plenamente :í con· 
lian,;a do go\"Ct·no, não foi por fnltn de esror(,"OS 
c de b0.1 vont:Hlo. Nutro a convicç;io de que niio 
se achar:í em minbn ndministra~J:io ·um acto de 
que devesse corar um homem de bem •.. 

• Sou, etc.-José Julio de AlbWJuerquc Barros.-
Fortaleza, !!3 de Junho de 1879.• · 

Ha communicaçiles de um cc.mmissario do tbe
souro que foi encarregado de fiscalisar contns 
com rel:o,;iio ;i província da Parabylln. 

Diz ellc : 
• O estado da provincin é mau,pot·quc as chun,; 

· :abund:mtes cJue tem cabido nestes dias n5o vão 
além de seis lcguas do litornl, continuando, por
t:mto, a !'êcen nos sortiles, sem haver esperança de 
mclhot·m· o estudo desolador-que se nota no cen
tro, c c1ue <l:í causa a se eonscr\':lr quosi deserto, 
não oiTerecendo gamntia individual, por causa de 
qu.1drilhas de salteadores que oxerccm depre-
dações em díiTerenles direcções. · 

• Por conseguinte, ha grande qu:~nticlade de 
retirantes a;:glomcrados nn cidade, em cstndo de 
contmiscrat;iiu, e cllcs augmcntam com os que 
chegam diarinmento do sermo, IUaltrnpilhos e 
t•sf<tmeados. 

• .Xestns condkiles é impossivel cessar n des
pesa com soccorros. I>Ublicos, como V. Ex. tem 
recommendado, JlOis esta gente, cm numero 
a\·ultndo, reduzida á extrema miseria, ou pcre
cer;í in:midn, ou se con,•erterá em assaltantes 
ã._ propriecl:Jdo~ partic~lar, e as cousequenci:as 
' • Ex. bem póde nv:~ltar. 

• Eotret:~nto, de :~ccõrdo cou1 o Exm. presi
dente da provinci:~, com quem estou no mais per-

feito accõrdo, mostrando elle grande interesse nn 
cohibição. de abusos, r.o !ntuito ·de reduzir a 
despesa, algumas providencias • se viío .dando 
ne~sc·sentido ..• Sou, etc::-A11lonio CaelanD da 
Silva Kelly.-Pnrahyba doNorte, 2&. de Junho de. 
i87!l.. . . 

Eis arJui, S1·. Ilrcsidente. •11!:11 é o cstndo da.· 
• qucllas regiões. N;io· so pódo de chofro acabar 
absolutnmente com a rimcssa de soccorros para 
nqucllcs que r~:1lmenta necessitam. 

O Sn. Lr.rTÃO D.\ Cu~nA. :-Veja V. Ex. qnc 
nunca ninguem pediu isso. 

O Sn. TJ::IXErn.\ Ju.•non :- Niio se .,ódc acnbat" 
de chõfre, mas sobre a remessa dlstmgo ; lá ba 
nbundancia de viveres. 

O Su. CA.~sA.'\'SÃo DE S1~urnú (prt!sidente do 
co11Sel/10) :-N5o digo remessas d'aqui, porque 
e:;tn:; dependem de não ha.ver lá. · 

O Sn. LEtTÃO DA CUNJIA. :-Não nos lance a 
rcsponsabilidmlc do ter podido que os senhores 
:~cabem dfl cbõfre com os soccorros. 

O Sn. CA.'\'s.u;s.Ao DE Sr~umú (presidente do 
conselllo):- Si pois ni•o exigem i~so, o que po
diam exigir licit.lrnon te er:t a rcstricç:io nns des· 
pesas, fazendo-se a(Jen:ls as qne são indisponsa· 
veis, c nest:1 parte afianc:o ao senado que tudo 
tem o governo feito para o conseguir. 

O Sn. ConnEIA :-!lfas V. Ex. deve esforçar-se 
para que se dispersem .os retirantes. , 

O Sn. CA!(SASSÃO DE St~JliDÚ (presitb!nte do con
sel!lo) :-0 govP-rno tem providenciado neste son· 
tido IJUnnto tem sido possível. A dispersão dos 
retirantes não é tão r:~cil quanto parece nos no· 
brcs senadores. 

Siio ns i nform:açõcs que tenho de dar ao se
nado em relaçiio á pargunt.1 que rez o no'brc 
senador pelo Amnzon:~s, ficando corto S. Ex. de 
que receberei sempre suas pcrg.untns com o 
maior prazer. 

O Sn. LEITÃO DA. CcJi'n.L : ..:_Milite" obrigado. 

Findo o debate. roi :~pprovado o requerimento 
do Sr. Leitão da Cunha. · 

PEDIDO DE tmGESCJA. 

O Sr. Teixeira ..J'unior (pela or
clnn) :·-sr. presidente, julgo mntcrin de grande 
-transccndcncia aquclla a que acaba do referir-se : 
o nobre presidente do conselho, a questão de 
socco•·ros ;is províncias do Norte, porque esta 
questão involvc a verdade do -orçamento, a pros· 
perillnde daqucllas províncias c mesmo a de 
todo o Imperio, visto como importa o restabe
lecimento de noss:~s finançns. . 

Fazendo estas considerações, que não desen
volvo porque cstari3 Córn dn ordem, limito-me' 
n chamar sobre cllns :1 attençiio do senado, para 
requerer urgencia afim de se discutir um reque
rimento meu, que hn um ruez cst.i adi~do, pe
dindo cópia das inform:~çõcs ministradas ao go
verno imperial pelo cmprc;:ado do tbesouro que 
se acha conunissionado n:t provinda do Ceai'á. 

Roqueiro, pois, no scnndo urgencia para que
seja dadoparn ordem do dia de amanhã esse reque
rimento, porque tenho neccssidnde de.addital-o, 
e o paiz nceessitn ouvir do governo expli-
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cações mais explicit:ts do que a queiJas que acabam 
de ser dadas. · 

Sen~ores, disse-nos S •. Ex. que era tempo de 
negocJarmos · treguas e darmos ao governo 
quanto antes a -reforma eleitoral. Que :.fiança, 
porém, nos ,oJTerecem s. Ex. c seus collcgas 

Pos.to. ·n votos o requerimento de urgencia do 
Sr. Teixeira Junior, foi approvad_o •. 

pam que accedamos a 'semelhante convite? ' 
. OR.DEM DO DIA. 

'EMISSÃO DE PAPBL·liOEDA. 

Q~:tnd_!) e~tudo os actos do ministcrio de 5 de 
Janc1ro, nce1t:1ndo mesmo as declara~ões feitas 
nest:' e nn outm casa do parlamento peJo nobre 
pre~1dente do conselho e seus collerras encontro 
f!ctos grnvissimos ou pelo menos Üio 'estranhos, 

Proseguiu a discussão do nrt. 2.• dn propost.1 do 
poder cxecuti'f'o-81..;....do corrente nnno, appro
vando o decreto que autorizou a emisslio de pa
pel-moeda. 

tão fóra de tudo quanto se póde presumir c espe
rar de um governo que ser1amente se comJ)enotra 
de seus devores c ila miSSlio que tem a desem
penhar, CJUe, caminhando de sorprcza cm sor
Jlreza, .chego a tnJ .~el'nnimo que já não posso,· 
por ll'!aJor~s que SÇJam os meus desejos de paz, 
c mu•to smccros sao elles, ncceder ao convite 
que o nobre presidente do conselho nos dirijo no O Sr.; dolio Alf'redo:-Sr. presi

dente, já tive o·ccnsião de d1zer quaes são mi
nhas dispo,;ições ·pacificas com rela~;ão ao go
verno, nlllrmando que tudo quanto fosse nece,ssa
rio pam o :mdnmento regular da administração 
publica eu concederia, sem que meu voto se 
resenlisse de qualquer prcoccupação politica. 

Eu tambcm disse ·então que não concorrerill 
p:~ra que se demor:~ssem :~s discu..;sões de pro· 
jectos de natureza urgente e especial, misturan
do·ns com rnatcri:~s estranhas e de menor im· 
port:mcia:"l'que pudessem ter cabimento em outra 
occasiiio. 

Porém minhas disposições pacificas não podem 
irató ao ponto deomiUir ns JUStas censurns que 
provoca o procedimento do governo, nem posso 
agora ater-me á rcgrn, que eu mesmo estabeleci, 
de ~o misturar discussões, porque o ultimo dis
cur&'IJ do nobre presidente do conselho, discurso 
todo politico, enxertado na discusslío d"esto pro
jecto, que trata do decreto de emissão do papel
moeda, precisa prompta respostll. 

Senhores, já. me constmn:e ver a impaciencia 
com que os nobres ministros em gemi rec,~bem 
ns menores· abservações que se lhes fazem, mos
trnndo-se esquivos e fugitivos das discussões, 
a ponto de p:treccrem ter o proposito de descon· 
siderarem a rcpresent:tção nncional. 

O honrado presidente do conselho, tão delicado 
"Sempre e cavalheiro perfeito' em todas as suas 
rel:lções pnrticulares, não duvida pronunciar de 
vez cm quando uma ameaça contrn o senado 
(apoiados), 9.ue não que:r registmr de chofre tudo 
quanto S. Ex. entende que convem. E assim 
não hesita em dizer aos sellS collegas: c 'Vós sois 
apaixonados; eu me acho entre osexagemdos do 
senado e os exagerados do meu proprio par
tido~ • _ . 

sentido de treguas. . 
Senhores, _examinemos as inflllicid:ules prnticas 

do nob_re .presidente do conselho. Omittirei de 
propos1 to certos fnct!>s, em que não IJUero tocar, 
c n:~o. me remontarei n todos os antecedentes de 
sn:t V1dn politirn, porque seria longo enumerai· 
os ; CJuero slimcntc considerar a seric de dcce
p~õe~ que nos tem causado o ministerio de :; de 
Janeiro. , • 

O honrado Sr. presidente do conselho orga
nizou o actual ga6iuete para fazer a rerorma clei· 
torai, e disse-nos que cuid:lra Jogo de procurar 
o accõrdo de todos os ministros a respeito das 
base~ do projecto :-mns o Cacto é que, um anno 
depOis~ guando o nccõrdo devia. estar completa
mente firmado, manifestou-se desaccôrdó e deu
se uma recomJJOsiç;io ministerinl. 

O nobre presidente do conselho não. queria a 
dissolução dn eamarn dos deputlldos, e cuidava 
em dnr :i lei toda a força que lhe viria da coope· 
ração de t>mbos os partidos:- mas :1 camam Coi 
dissolvida nntes de reunir-se. 

O nobre presidcntc'do conselho-não cuidou em 
emittir pnpcl·mocda : - mas fez·se a crnisslio 
por decreto do poder executi'f'o, e a necessidade 
de tazcl..o roi.:~ causa da dissolurio da cnmam. 

A exposição de motivos que precede·o decreUl 
dn cnli~iio do papel-moeda desagradou a S. Ex. 
e a alguns collegas;-mas assim o quiz o ex-mi
nistro da fazcn~a, c a .exposição de motivos foi 
correr mundo. - . 

O Sn. CAl~SA~sÃo DE Sr:mmú (presidmte do COil· 
sel/10):-Eu não disso isto. 

·O Sn. JoÃÕ Ar.rn&oo:-EÜ disse que servia-me 
de declnra~õés feit:~s P<lr V·. Ex. ou por seus · 
collegas, os nobres ex-ministros. · 

.0 Sn. CA.~S.l~SÃO DE SINIYDIÍ (presidente tliJ 
conselho):-Não corm este trecho por minha 
conta. 

O Sn. JoÃo ÁLFREIÍo:- O nobre. presidente do 
conselho tinha uma beiJa aspimçiio; queria que 
os conserv:~dore~ concorressem pam a reforma 
·que S. Ex. projectava. Em sua convicção que 
convinha a coopemç.iio dos partidos pára a re
forma eleitoral •••.. -mas o governo de11-nos 
uma camam unamme. · 

Si o nobre presidente do conselho tem por sua 
parte esse procedimento, o joven ministro da 
Jazcn!ln :~gitll-se, niio póde oecultar a sua impa
ciencia, c em seus ataques nervosos chego~ a 
abalar este velho edificio de nos,;as sessões, não 
admittindo que uma censura qualquer vá pairar 
sobre os actos de S. Ex., que o paiz deve rece
ber como escoimados de todo erro, ou de qualquer 
dessas falhas a que as obrns humanas estão 
sujeitas. 

Seja, porém, como ~õr, cump_ro o meu ~eve;, 
fazendo as censuras que em mmha consc1enc1a 
entendo justas, e por isso venho responder ao 
que o nobre presidl•nte do conselho avançou 
com relação ú J>Olilica. 

Como explicou o nobre presidente do conselho 
O>te fncto? Disse S. Ex.: c Proveiu da má lei 
de eleições, que contm a vontade do governo, 
fatlllmente, deu e dará Jogar á fraude e ú ,;o
lencia. • ••. -lla~. senhores, cousa admiravel, 4i 
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sob o rc~ímen desta lei, que o nobre presidente nppar~ciam ossos nomes cujo elogio consiste em 
do conselho quer que o paiz eleja uma consti· mencional·os: osNabucoseosPedrcirasi.dolado 
tuinte I liberal, o venerando Sr. Visconde de Aoaeté ••• 

O Sn. BAnnos BAnnETo:-Apoiado. O Sn. Cnuz 111.\CIIADO:-Apoiado. 
O Sn. JoÃo ALFRBoo:- A reforma da inslruc- O Sn. JoÃo ALFnsoo':-••• cujo nome fulguro 

riio publica roi jui~Dda illegal pelos Srs. prcsi- nas pháses mais brilhantes do partido liberal 
dente do conselho c ministro da fazenda :-mas (aJJOUJdos). Com clle vinha· um caracter nobre e 
est:i em execução. - leal, o Sr. B.ellegarde, e por fim aquelle jovcn, 

O Sn. JAGUARIDE:_;E' uma seríc de incoheren- rico de· esperanças, que tinha feito as suas prí-
cias 1 moiras nrmas no partido libernl e que, como 

o Sn. Jo!o ALFDBDO :-Diante das duvidas Je- Disrneli, cst.wa destinado a ser um dos mais 
notadas pelo vicc-director dn escola polyte- pretigiosos chefes do partido conservador-José 
chnic~, 0 nolJre 0 .... ministro do Imper.lo (a rJuem Maria da Silva Paranhos, hoje o eminente (Vis-

.. "' conde do Rio Branco. . 
aproveito a occnsião para manifcst:Jr todas as · 
svmpnthins que S.Ex. me merece) teve· a unica O Sn. Cnuz llbcJL\DO:-l'lfuito bem. 
idén po~~ivcl na occnsi1ío, e in em si rigorosa: O Sn. JoÃo 'ALFnEoo:-Quando este ministerio 
querin re(lrehendcr o vicc·dircctor da escola se recompunha, os nomes rJU9 appareciam ernm 
polytechmca ;-mas o nobre prcsirlentc do con· os de vultos rcspeilavcis como o de Caxias, uma 
selho, coro e~se!' assomos nutorítarios, que tiio gloria da patrin, o do Cotegipo, qucjã razia honra 
pouco assentmn no chefe dn escola liher:tl, disse: ao parlamento brazileiro. 
• Demitta-o. , - Treguas pediu o l'llarquez de Olinda, mas, 

O Sn. CAl'\S.'-:SS.ÃO D& St:SJlJBÚ (prcsidc11te do con- além da fiança que em si apresentavam aquelle 
ulho):-Não é exacto neste ponto. . varão tiio illustro c seus dlgnos compnnhciros 

o Sn. JoÃo AtFntoo:-Fallo segundo a afllr· pelo lado conservndor, com cJlo!s vin!Ja Souza 
mação do ·ex-ministro. Depoi!l, senhores, Coi Franco, o representante da maior actividade par
demittido o ministro, que tomãr:~ o conselho, por lamentar daquelles tempos.·· 
ter pr:~ticado um acto illogal;-mas este acto iii e- O SR. Cnuz ~ÚCIIADO :-Apoiado. <z..b · 
gal roi "ustentado com todas as conserJucncins O SR. JoÃo ALFRtDÓ:- .•• e Jcronimo Frnn-
quc conhecemos. cisco Coelho, cnrncter nobilissimo (apoiados) e de 

o ·SR. CA:SSA:ss!o n& Sr:sJ»oú (presidellte do uma nptidiío atlministrath·a, cuja Corça tive occa
co1Mcll1o):- E' iilcxaclt> neste ponto. Protesto silío de reconhecer c admirar •Junndo presidi·fa 
cÇJutra esta apreci:Jção de V. Ex. província do Grão-l>arã (apoiados). ,. 

o Sn. Jo:\o ALFm:no:-0 nobre presirlcnte do O Sn. L&IT.\o »A CuNuA:-Que ainda JWjc é 
con•elho alllrmára que n demissão do illustre e· recordado. 
muito respoitnvcl Sr. Vi~condc do Rio Dt·anco, O Sn. JoÃo ALFnEDo:-Treguns, porém, não 
estranho n todos c>ses factos dn c,;cola polytc- pódc, senhores, pedir o nobre JJresidentc do eon
chnica. serin um erro, uma injustiça:- mas o sclbo, porque S. Ex. é aquello que, segundo n 
_honrado Visconde acaba de ser dcmittido. . sua propria contlss:io, tendo entrado em um mi-

O Sn. DAnnos B.'-RR&TO:-Apoiado. nisterio neutral, foi fuzer a rencção que abriu as 
portas do governo a um Jlartido, opprimindo o ou-

O Sn. Jo.i:o ALFnEOO:......;E por fim, scl}horcs, o tro que tinha nceitado as treguas cm boa fé 
ministcrio !aliava tnnto em verdade dos orça- (apouu]os). 
mentos c economias:- mas o pniz s.1be. c os mi· 0 SR. TEIX&IR.\ Ju:non:-?tluito bem. 
nistros o tem confessado. nunca se despendeu 
tanto, fóra das previsões d~ orçamento. 

O Sn. DAnnos DAnn&To:-Apoiado. 
o Sn. co\.~S.\:SSÃO DE St~lllUÚ (lwesillente do CDil· 

sellw) :-Em que verba 'f Em soccorros publicos. 
O Sn. JoÃo ALFREDo:- A' vista elos factos que 

tenho articulndo ou o nobre presidente do con
selho nãQ cuidou, ou sahiu-lho tudo no contra· 
rio <lo 9ue cuitlãra, tendo contra si a a;gravnnte 
de J.lraucar injustiçns que reconhecera, e per
sistir cm erros que confcssára ; e ó com taes 
precedentes que o infeliz estadistn vem pedir 
trerruas ao senado ? 

1'?rcguas pediu o Sr. l\[arquez do Paran:i, 
aquelle grande cspirii·J, aquelle caracter nobi •. 
lissimo .•. 

O Sn. Cnuz l'IU.cu.A..oo:-Apoiado. 
O Sn. JoÃo ALFnEno:-•.• quando viu que :t 

ordem estn\"a firmada, e quiz aproveitar as rort·as 
vivas do paiz para seu engrandecimento monil c 
:r:naterial ; mns. nlénl <lu fimu.:a que oiTerecia sua 
pessoa, ;:~presentou-se com um ministerio no· 
tavol ; e como o organizou 't Do la <lo conservndor 

O SR. JoÃo ALFliEDO :-Treguas, senhores, niio' 
póde pedir o nobre (!residente do conselho em 
quem se cumpre a pro recta de Isaías: • ouve · 
com os ouvidos, c não entende; vê com os olhos, 
e niio vc. • 

O SR. JAGUARIDE :- Ãpoindo. 
O Sn. Jo!o AL•·mmo :-O nobre [>residente do 

conselho niio ouve ns queixas de um partido 
perseguido pelo miniaterio que S. Ex. organizou 
e preside, nem vê os erros fatnes que nnnrchisam 
o paiz c ameaçam as nossas instituições. 

E' com actos desta ordem que S. Ex. vem 
pedir ao partido conservndor que lhe dê treguas, 
que contle cm suas promessas, que lhe dti meios 
de fazer uma cnmara constituinte ? 

Senhores, para o partido conservador niio ha · 
situação mais grave do que aquella em que tenha 
de resolver-se a eleição de uma camara consti
tuinte, sob o governo de seus adversarios. Re
conheco que o senndo deve acompanhar o 
movimenlt> da opinião publica com a mesma 
docilidade com que o barometro se mostra sen
sível :i pressão atmosphericu, mus duas condições 
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são indispensaveis, para· resguardarmos a nossa 
responsabilidade : i. • Que seja bem verificada a 
opinião a que temos de ceder; !.• Que, cm as
sumpto do tamanha gravidade, como é a rerorma 
da- constituição, cm . pontos osscneiacs c vjtacs, 
pesemos muito reflectidamente ns garantins que 

- ofl'crece o ministerio collocado á Crente dessa 
reforma. 

cautelosas, mais previdentes contra a violencia e 
a rrnudo. · . · 

Ora, o nobre presidente do conselho falia-nos 
seriamente sempre ; mas estará convencido de 
q110 isto é alguma cousa ? Por ventura na lei 
vigente_ não se acham as medidas contra as 
dU)llicatas, falsas organizações de mesas, etc., 

o' Sn. Barros B.u~nETo :-l\luito bem. 
o- Sn. JAGIJ.\IIIBB :-Apoiado, assim pensava o 

Sr. Snraiva. 
O Sn. JoÃo ALFREDO:- Senhores, o nobre presi

dente do con~lho cita-nos constantemente exem
plos da Inglnterra, c parece 9uc é nesse paiz que 
vai buscar os modelos pohticos; que copia ou 
imita. Mas quaes são esses exemplos? Não de
veriam sAr os daqucllcs tristes tempos da historia 
constitucionnl dn Inglaterra, cm que a camnra dos 
Communs, quanto mais usurpava alheias :~ttri
buições, tanto mais fraca c dopP.ndcnte se tor
nav:~, decahi ndo no conceito publico. 

Vou citar um racto, que niio•e desses tempos . 
Quando, cm 1830, Iord Grey, chore do partido 

liberal encarregou-se de rnzer a reforma parla, 
mentar, na é)loca da rcsistencia mais tenaz dos 
tories, que pelo orgão de Duque de WciJington 
tinham aeclarado que nunca cederiam naquelle 
ponto, qual foi o procedimento do estadista 
m::lez? · 

Organizou o ministcrio do li membros, sendo 
9 do sou p:~rtido, 4 do partido de Canninf;, e um 
tory, Jlrocnran.do assim concilia\".todas a.s opi
niücs. Entendm o chore do Jlart1do wh1g que 
convinha hnrmonisar todos os elementos, dar ga
ranloia a todos os partidos (•Jpoiados), p~ra que a 
reforma mais se autorizasse com o assentimento 
geral. - . 

. Comll procedeu o nobre presidente do conse
lho 't Chamado para organizar o ministerio, 
S. Ex., apezar do todas as suas idéas do conci
liação c cooperação de ambos os partidos, nem 
a& menos se limitou a procurar, dentro do seu 
pnrtido, as pes'sons mais notavcis, que ahi abun
dam, c que poderiam ser bem recebidns pelos 
adversar10s ; o nobre )lresídente do conselho 
atirou-se á aventura do desconhecido; roi buscar 

·no elemento mais adiantado, no elemento reTo
lucionnrio atá, os colle~ns, alguns dos quaes 
pouco 11 pouco rol alijando •.•• 

ele.? . -
E o que se fez ? Com os factos da ulcima 

eleiçio nem a eleição directa póde mais oli'erecer 
nenhuma esperança (apoiados). Vós, S~;~~. mi· 
nistros do r; de Janeiro, desacreditastes previa
mente a lei de que razeis depender a felicidade 
deste paiz I -

Senhores, quando - um proprietario, o mais 
notnvel na -sua tteguezia ~ quando um politico 
leal ç serio, no. intuito de arastar todas as dinr
gencJa,; entre os com19aroehianos, tem por costu-
mo contemplar na chapa do eleitores os homens 
de um o do outro Indo, o que lho acontece? 
O governo lonntou um subdelegado, homem 
l{Ue nem morava na freguezia, quo nem siquer 
linha a qualidade de eleitor, porque não era 
tlunlitlcndo; c esse homem, com a Corça qm~ o 
sou cargo lhe dava, foi, cercado de capangas e 
soldados, destruir a eleição que todos os bons 
cidadãos dn Creguczía estavam fazendo, liberaes 
e conservadores. 

Sabe o sen11do ilo que agora me retiro? Retiro- · 
mo ao que se· passou na rreguezia da Varzea, em 
Pernambuco, onde resido esse anciiío de que 
rauo, respeitado por todos, um dos m11is nobres 
caracteres, o· Sr. Darão de lforibeca ••• 

É triste pensar que abusos dessa ordem repe
tiram-se em toda Jmrtc. 

Scr:í com tacs cscandalos, que o ministerio j1í 
tem praticado ou consentido que se pratiquem, 
que havemos de ter esper:inça na reforma elei
toral, nas disposições cautelosas o previdonw 
que o nobre presidente do conselho ha de pedir 
aos homens bons de todos os partidos? 
- Eu :~credito que S. Ex. !Dila sempre seria
mente; mas, pordôc-me dizer-lho, iito é irri-
sorio... · 

o Sn. Cnuz ~fACIIADo:- na de acontecer como 
aconteceu cm varies legares nas ultimas elei
ções. 
·o Sn. D.uüo DE CoTÉGIPE:- Como na Cregu.e· 

zia da Gloria por exemplo. 
. O Sn. Cnuz ~IAcuAoo :- F.oi procurai-os Córa 

dos partidos constitucion_aes. • -
0 Sn. JOÃO ALFREDO :-Re!erindo-seá situação 

da Inglaterra antes de organizar-se o ministorio 
de Iord Grey, dizia Sir Walter Scott que, si o mi
nisterio fosse exclusivamente de conservadores, 
haveria resistencia ás reformas que a opinião 
publica exigia ; si fosse organizado pura m"ntc do 
wiglts, seria uma situaçiio de fazer o diabo a quatro. 
Eu sou incapaz do npplicar a palavra ao ministe
rio doS. Ex.; mas pergunto :-Si S. Ex. não 
quiz crear uma situação de diabo a quatro, terá 
ficado de anjos o seu ministerio, depois dns re
composições por que tem passado f _ -

O Sn. Jo:\o ALvnEBO:-Não acredite o nobre 
presidente do conselho que estou eivado de 
qualquer senlimonto hostil, o menos ·á sua pes
soa; respeito S. Ex. ; respeitei sempre o seu 
caracter; sempre lhe aei provas não Só de con~ 
sideraçiio, como de estima pessoal i não sou apai

-xonado quando enuncio minhas Jdé11s, e quero 
hoje ser franco, franquissimo, externando toda 
a minha opiniiio indiTidual. 

Ha, porém, senhores, uma grandll promessa ; 
o nobre presidente do conselho no seu ullimo dls· 
curso garantiu-nos que a eleição ha de ser livre, 
liLerrima, porque quando passar a loi, S. Ex. 
ouvirá os homens mais notaveis da um o outro 
partido, para que se tomem as disposições mais 

· Decl11ro no nobre presidente do conselho que 
eu !ui dos que aceitaram a solução de 5 do ;Ja
nlliro de 1878. Desde que o partido liberal rez . 
da reforma eleitoral sua bandeira, e o outro 
partido dividia-se por opiniões muito respeitaveiS 
acerca dessa reforma, entendi que melhor era 
en tregal-a ao partido liberal. · 

E, senhores, não procedi como aquelles que 
cm 1868 atacaram com toda 11 rorça o direito que -
a corôn tem constitucionalntente de mudar situa
ções, nomeando ministros de sua confiança o 

·. 
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dissolvendo camaras. Não ntaquei, nem siqner 
puz cm duvida esse direito; E tambem niio Caço 
do procedimento contrario um grave peccado 
ao partido lii.Jeral, porque, infelizmente niio 
faltam exemplos do mesmo cunho na Inglatcrrn, 
onde tantas lições vamos beber. Alli tambem o 
partido liberal atacava com maxima força, com 
viruloncia, de um modo até rcvolucionario, n 
prerogativa da coroa, quando entregou o poder 
ao partido lorv, no tempo de Pitt; 1t1as nlli tambem 
appcllnva·se pa~a o ravor, para a graça do prin
Clpe de Galles, como meio de subir pela mesma 
escada por que tinham subillo os tori1s. 

O caso é hom para nós, para a escola consc•·
vadora, c cu desejo que se consigne, que se re
gistre este facto:-os liberacs, ttuc condernnar:ua 
n siluar:iio de f868, incrcp:mllo-Jho o h:rrer su
bido pela exclusiva vontade da coron, snncciona
ram depois o neto c aceitando o poder cm :1.8i8 
nas mesmas condições. 
_ J:í vê, JJOrtanto, o Sr. presidente do conselho 

que niio lw ponho culpa por ahi ; não o accuso 
por ter aceitado a solução de ã de Janeiro de 
:l8i8; mas não posso dt.mcar lle manifestar, do 
modo o mais cnergico c sempre respeitoso como 
tenho feito, :•s censuras ou reparos que tollo o 
procedimento ulterior de S. Ex. provoca. 
Senhora~, pareceu-me gravisiima injustiçn da 

parte do nobre presidente do conselho o acre· 
ditar que o partido conservado•·, ·representado 
Jleln mnioria lia cnmara dos llepulndos, não lho 
désso os meios de que o governo carecia antes 
do emiltir Jlapcl-moeda •. 

Já roi asseverado, por distinctos collcgas c pela 
minha parte embora dcsncccssarinmenle, tnm
bem assevero, que nenhum conservador cogitou 
no cnso de negar no ~ovcrno os mnios de que 
carccés~c. Nós não iriamos r:~zer nquillo que 
tanto censurámos nos liberaes cm i81k!, embora 
h~jc com. 4istincçõcs rz )IOsl [acto, se diga que 
n:10 q uer1nm clles fazer ISSO. Foi o nobre sen:11Jor 
pela B:thia quem fez essa distincç;io, dizcnllo que 
si o govcmo tivesse pedido com insistcncia, 
com instnncia, declarando que dissolvia 3 cn
mara, os meios serinm lindos. 

então cederá o ami!ro :í importunação aquillo qno 
não cedeu :i amizaae (rifo}. . 

Embo.ra com esta .restricção que o nobre sena
dor Ddd1tou, cu reg1~tro a declaração como uma 
conquista dns boas doutrinas ••• 

O sn: DAI\'TAS:- PJdc registrar. ' 
O Sn. JoÃo ALFnEoo:::... ••• c d'nhi dc.duzo lam

bem uma verdade. O nobre senador pelo Paraná, 
em suas conversações sempre espirituosas me 
dizia uma y~z que 11 ~heolol:'ia prepara os cspÚ·itos 
parn a JlOhtJca. Eu h depois a opmião de Tnlley
rand :1 respeito do Conde Rcinhart-qnc Coi a 
theologia o estudo· que mais preparou esse seu 
amigo para a diplomncia., e cm npoío da proposi
ção mencionou muitos outros hnbeis ncgor:indores 
que crnm thcolo~:"os. O nohrc senador pela Dahia· 
parece $er e:tcellcntc theologo, pela hnhilidndo 
~om .IJ.Ue sabe distinguir, restringir c explicar : 
c! P.O:s, com a sua.autoridadc que registro o prin-
CJ(JJO c a su:~ oxpllc.1~ão. · 

Eu disse que o nobre presidente do conselho 
nos flze•·n uma injustiça, e sem!}ucrcr entrar nas 
intenções de S. Ex. nem nas do seu ministerlo 
tenho alguns motivos para crer que a im•1acicn: 
cin dos amigos de S. Ex., o desejo de tÔmarem 
quanto antes posso das posições oruciaes, os dos
fl"Ostos porque a hora. de subirem ao poder se ln 
dCJ!lo.rando, tu•l.o isto _actuou para que S,._Ex. 
arr•lllassc carreira o nno csperns:ro a reunUJo da 
camara dos deputados. 

:Mns era preciso invocar um motivo, o pa1·a isso 
serviu o papel-moeda. 

U)l Sn. s&:s-A.oon :-Esse Coi o pretexto. 
O Sn. JoÃo ALFREDO :-Foi o pretexto. 
As circumstnncins do thcsouro foram ex.1go

rndas a ponto de dizer-se que niío . havia outro 
meio a que recorrer-se siniio esse; tudo estava 
perdido sem nquella providencia, o si a provi
dencia e~a .necessnria, como se ~ujcitnrinm os 
nobres mmJstrog, e o nobre cx-mmistro da Ca
zcnda especialmente, ao julgamento de uma ca
mnra ndversn? Jlbpssus abyssum ••• a cnmara Coi 
dissolvida c cmiiiJu-sc pnpcl-moeda 1 

Assim, senhores, penso on, c desculpem-me os 
nobres ministros, preparou-se o maior cscan
dalo que um govemo liberal póde prnticar, e 
governo libeJ·al com as opiniões cmiiiidns pelo 
nobre prc5idcntc do conselho. 

Em vesperas de reunir-se o parlamento, o que 
a logica mandava, o unico proccdimcnto con
form.e nos princípios politicos da escola do nobre 
presJdenle do conselho,ern eS11ernr até a reuniiío 
das camaras, expor-lhes claramente a silua!;ãO 
do thesouro e pctlir-lhcs meios. Si estes lho 
!osso!". neg~!los, ent.~o .•• ntces_silas Cl!~et lt!Jf-, 
o mmJsterJo assutRJSSe a responsnblluladll do 
seu neto, e cm ittissc o papel Jle que tivesse neces
sidade. Isto pelo menos seria mais justillcavcl .•• 

!\las, senhores, eu fui reler as disctissõcs 
q~c _se ~eram por occasiiio de apresentar-se o 
mn.uster•<! ~6 (]o Julho. Nada mais claro, nada do 
ma1s expheJto: o honrado presidente do conselho 
de ont:io, u!na e duns vezes, o honrado ministro 
do cstr:mge1ros, uma c duns vezes, referiram-se 
só, precisa e restricU•mente nos meios do oo
V•·rno, aos meios de salvar nossa honra, :1 hoÜrn 
nacional, sinão comprometlida, em c:msn nos 
campos do Parnguny. A resposta foi em termos 
muito positivos, muito terminantes o muito claros· 
-Niio !idmittimos o menor debate, não queremos 
nada ; 1de-Yos, hospedes •mportunos; mio con
cedemos nem uma hora do treguns, queremos a 
disso I ução da cam:~rn. já ; bateis á nossa porta 
fóra lle horas I ... 

Em todo c:~so, como tr;~tei j:i de apreciar uma 
con!JUista da escola conscrvadorn, registrn.rei ou
tra : ficamos s:~bendo que, quando, em i.,.ual hy
pot~cso, um ministerio conservador precisar do 
mc10s, deve proceder segundo as rccommenda· 
çõcs do. E\'õ!D~elho :-si al~uem bater á portn de 
u.m. nm•go fór:J de hor:~s Jlarn lhe pedir pão, clle 
d1ra de sua cama que os criados estiío deitados 
111as, si torn:~r :1 bater c insistir 3.• e i.• vez; 

O Sn. DARÃO DE CoT&GIPE:-Nem assim eu o 
justificaria. 

O Sn. JoÃo ÂLFmmo :-Eu tambem não o jus
tificaria ; digo que com esse procedimento seria o 
acto mais supportavel. Mas proceder como se 
procedeu, não •.•• 

Estou, porém, Sr. presidente, convencitlo, e 
neste ponto peço vonin aos distinclos conselheiros 
de Estado que llcnun parecer em sentido contra
rio; estou convencido de que (e tenho conversado 

.. 
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com ca~italistas c negociantes muito respeitaveis 
desta praça, um dcllcs director de um· dos ban· 
cos} naqudln occasião niío só era possível coo· 
trahir o emprestimo intcrnó, como tambcm po· 
dia-se ndmittir um supprimento por meio do bi· · 
lhctes.do tbesouro- com augmcnto de juros e 
prazos, c a conscr)ucncia disto é que se teria 
obviado aqnillo :1 que chamei o maior cscand:tlo 
que um governo póde pl'l!ticar. 

Infelizmente, Sr. presldcnte,como disse o nobre 
senador por Goyaz, parece que o actual governo 
tem a pbysionomía de papel-moeda; c a tendencia 
não é de hoje: é tcndencia antiga. 

isto é, '<lme lá o Banco- do Brazil, como auxilio 
!5;000:0008 em papel-moeda, ó dê para eá os 
recursos ·de_ que o nobre ministro" da fazenda 
pr~crsar; de. modo que o gOTernó de 5 de Ja· 
nerro, que drsse na outra c:rmara, npezar do · dis
pensar o seu Toto1que niio quoriã mais ~0.000:0008 
que ficasse a em1ssiiõ dos 60,000 no que estavn' · 
!Cm esses. ~.000:0008 detraz da porta, comÓ 
Já disse, para a oecasiiio opportuna. . 
. Eu declaro ao ~2nndo que, respeit.1ndo muito 11 

Consullc·se a historia das cmissõc:s do papel· 
moeda o vcr·so-ha que os conservadores são ahi 
representados por menos de um quinto ; as 
grandes emissões de papel-moeda são sempre dos 
min isterios liberaes. 

E por tocar nisto,senhorcs, seja· me licilo desde 
j:l dizer ao nobre ministro d:1 Car.cnda,qucsc mostra 
tão aterrado e tão desconfiado da divida. lluc
. toante. q:111l neste pniz já se elevou sem perigo a 
mais do i0:000:0006 c1n oecasiücs difllceis, que 
eu niio posso deí:tar de condcmnar muito severa· 
mente seu procedimento. 

O nobre ministro da fazenda commctteu, des
culpe-me :i expressão, uma imprudencin. O lhe· 
souro é o banqueiro do Estado nessas transacções 
que tem por fim obter o dinheiro necessario 
em'quanto não entra o que ha para arrecadar-se, 
ou quando as nrrccad:~çücs não correspondem :i 
despesa. 

P:~ra isso é um recurso poderoso o valiosís
simo a clientela de capitalistas que ha cm todos 
os Estado;, c que o thosouro do Brnzíl tinha. 
Esses capitalist.1s preferiam ter transacções com 
o thesouro a tel-as com os Bancos; o o que tez 
o hom·111lo Sr. ministro dn fazend:~, dizendo-nos 
que foi um acto de prudencia, para acautelar 
dimculdndcs futuras do thcsouro '! Abriu com o 
Banco do Brazil uma conta corrente, c ajustou 
tomnr·lho dinheiro por jnro mnis alto do que o 
que S. Ex. pa~a nos particulares clientes do 
thesouro; e o Banco, para· desviar a clícntoln 
que o thcsouro tinha, elevou a ltlxa dos juros 

- para as quantias 9ue 1:1 são d"cpositadas. 
O que quer d1zer isto'! D'ondc vem o terror 

qnci o nobre mlnistrotem de uma .pequena di· 
vida 11uctUtJnte, si, cu j:l disse c repetirei, póde 
elevar-se sem perigo a mais de 70.000:0008000 1 

O acto de prudencia, a grande mlldid~ re· 
duz-sc a isto : o honrado ministro despede a 
clientela do tbcsouro, e esta vni para o &nco do 
Drazil, a quem o governo ficará pagando juros 
mais elevados pelas sommas que antes recebi:~ 
directamente 11 juro menor. · : 

Isto é de primeira intuiç;io, é um erro que· 
consiste, nada mais nada menos, cm elevar os 
onus do thesouro por estas quantias que tem 
de receber, c de que constantomenteestl prcci· 
sando. 

E no p11sso, senhores, que o nobro ministro 
procede :tssim, e expelle a clientela do thesouro, 
vem dizer-nos: • A lei de ~9 de Maio de 1875 
·está em vigor. • Essa lei em vigor significa 
que o nobre ministro tem,por traz da porta, umn 
11rma c:~rrcgada de p.1pel-moeda ; e quando o 
thesouro pesar demasiadamente sobre os depo· 
sitos do &nco, S. Ex. tira de lá os ~5.000:0008 
de que precisa, porqUtJnto dispõe dessa lei 
paru s::lmelhante operação. Toma Já. e d:i cá, 

mterprctação que ontros deram a· essa lei, espe
cialmente o meu honrndo amigo ·o Sr. Bar-Jo de 
Coteglpe.. • • . , · . 

O Sn. AFFON~O CELSO (ministro da (a::e/Ula) :
E o Sr. Visconde do Rio Branco, com quem V: Ex 
sempre foi solídario. • • 
. o Sn •. Jo~o ALF~EOO :-Já que V,. Ex. rauá 

n1sto, drrer que nuo só cu, como os outros· mi· 
nistros do gabinete do i do Mar~o, estivemos 
scmr>rc persuadidos de que essa le1 era ac occa
siiio. Mas eu niio respondo por qualquer opiniãÓ . 
que o Sr. Visconde do R10 Branco posStJ ter 
enunciado, c que não ·conheço; cm todo o caso 
desde já declaro que nesta mesma discussão pu 
opportunnmentc, quando se tratar do orçnmcoto, 
pr~poroi a revo~n!ilio. dessa lei. O governo cm 
cr1se, cm grandes di111culdlldcs, tenha a coragem 
do sua rcspons:1bilidndc ; acuda ás necessidades · 
da praça, como o ministerio de 7 de lfnrço,a que 
eu fl~~tenci, estava disposto a acudir, si não tives
se me1os legacs, como teve. para fazei-o. Ma,; es· 
tar o nobre ministro armado com o seu empres· 
timo de :;o.ooo:ooo~. com o seu contrato do Banco 
do Drnzil (o, segundo o contrato, S. Ex. conta 
sempre cm conta corrente com iO.OOO:OOO,S :i 
sua disposição) ; cst:Jr, digo, armado de mais 
~5.000:0006, e csL, arma na mão de um governo 
que não teve dificuldade em dissolver a camara 
dos deputados para publicar um decreto cómo 
dos 60.000:000,S de papel-moeda ••• é uma ameaça 
consltlntc. 

E' uma desconfiança dirão, mas. esta dcscon· 
fiança eu a lP.ria não só contra o nobre ministro 
11ctual, como contra qualquer outro. 

O Sn. Cnuz MACIIADO :-E' -um perigo pu
b_lico, é preciso quebrar osso rewolver de !!5,000 
t1ros .. 

O Sn. JoÃo ALFREDO:- Sr. presidente, Ceitás 
esltls observarües-, concluirei dizendo ao nobre 
presidente do conselho que eu sou conservndor, 
c conservador firme, m:1s sou progrcssist3, eniío 

-h:1 contradicção nestes termos, porque, como j:i 
di$se um grande politico inglez, não ha nada que 
seja mais conservador do que o progresso. 

Niio me repugnam ns reformas que sejam o 
desenvolvimento pratico dos grandes princípios 
liberaes co_nsagr:tdos na constituição, que formam 
a base destas instituições que nós conservadores 
mantemos e queremos m:~nter• 

Si.as reformas, que o nobre presidente do con
selho, ou o ministerio quer realizar, tendessem 
para este fim, e si eu verificasse qae a opinião 
publica as queria, nunca eu havia de ·ser um 
obstaculo; neste caso realizar-sc·bia o que es· 
creveu Plut.,rcbo, tratando da vida de Lycurgo. 

A mulher do rei doEspnrtal'heopompo, censu
rando-o por ter, com a concess.'i.o de maiores 
liberdades, diminuído a importanci:l da realeza, 
disse-lhe : •Deixareis aos vossos filhos nienos do 
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que recebestes dos vossos país. • - .. Pelo contra· 
rio, respondeu-lhe o rei, debcarei a realeza tanto 
mnior quanto mnis razão de d11rar tiver. • 

lltas, seKbores, é isto que o nobre presidente do 
conselho está fazendo com • seu systema de 
governo, que cbam:~rei um terremoto em perma· 
nencia, o arbítrio na maior nudez-l enchendo 
este paiz de accilentcs novos (apoiaaos), de sor· 
prezas que ningnem pod;a ima~mar 'l (apoiados). 

O Sn. Ioio ALFREDO :-Não disse i~to de modo 
geral. · 

O Sa. CANsANsio DE StNilllllú (presicknte do 
collsellw) :-S. Ex. disse que o meu dever como 
org11nizador do ministerio era procurar _os homens 
superiores do meu parlido. 

.E' com essa politica que·desorgnniza as pro· 
vinclas (apoiados), que desorganiza o proprío 

Declaro :10 nobre S•mador C.(Ue não conheço DO 
partido libel'lll homens superiOres :íquellcs que 
rorum convidados para fazerem parte do minis· 
terio 5 de Janeiro. 

pnrlido libcr11l 'l · 
Digamos a verdade. o partido liberal está di· 

vidido, c a julgar pelo que so passa cm minha 
província, as ameaças do ,POder pairam sobre 
o elemento mais serio, ma1s respettavel, o que 
se basca na propriedade, e em outras con(li· · 
çõelt que não pódem deixar de ser attendídas no 
governo representativo, .o que mais garantí:~s 
otrercee á ordem ; sim, esse grande elemento está 
sendo esquecido, preterido, ou contrariado por 
outros que não lho podem ser e(JUiparados. 

E' nestas condições, com este procedimento, 
com o :~rbitrio elevado a meio ordinario de 
governo, (lUC cu posso crer que o nobre pre· 
sidcnte do conselho re11lizc as esf'eranças do 
rei do Esparta 't Ao contrario ten 10 as mais 
serias apprchensões, c- lon~e de pensar .IJUC se 
possa npplicar :ao mini~terio actual o conceito 
do I>lut:~rcho,penso (lUC seriam 11ntcs applicn· 
veis :rquellas pala\·rns 11ue se tornaram ceie· 
bres: •Eu saio da Iegalid11dc p:~ra entr11r no di· 
rei to. • llns que diroilo, senhores~ O deseo· 
nher.ido,:msencia de todo o systema,contrllllicçiío 
constanto. negação hoje do 11ne se afilrmou 
hontem, tudo posto cm dU\'ida, tlldo em· pe· 
ri:;o. 

Póde bem ser que. o erro esteja d11 minha parte 
(apoiados); mos é certo que cada qual tem o 
direito de fazer dos homens o juizo CJUC lho 
parece conrorm11r-se com os elementos do apre· 
cinçiio de que dispõe. 

Já disse ao senado qual havia sido o pensamento · 
do mini.sterio, quando se organizou: declnrei 
rrancamenle que est.wa na c1·enç.1 de niio sor 
·preci~a n dissolução dn camara dos deputados, 
com a qual esperava entender-me qu11nto ao 
ponte principal, a reforma eleitoral, ctue era o 
progr11mma do ministerio. 

Com taes meios, com tacs precedentes, eu 
niio pos~o, dcnt1·o dos limites que a minha po
sição de senador me 11ssignala, ter outt•o procc· 
dimento que não seja negar, no terreno poli· 
tico, tudo 11uanto t•uder ao ministcrio de 5 de 
Janeiro. · 

Tenho concluído. (Muit? bem; mwto bem.) 

O Sr. <".ani!IQDMÜO de Slnhnbi• (pl'll• 
sidente do constlho) :-Ouvi com muita :rltcnçiio 
o discurso llo nobre scn11d01' JlOr Pernamlmco P. 
agradeço a S. Ex. o modo por 11ue se exprimiu,;~ 
justiç.:~ (lU•! rn aos meus sentimentos p~rticu· 
lares; mas não posso deí:ur sem r~sposta as suas 
proposii;õcs. 

O nobre senador, remontando-se 3 ori~em do 
ministerio ã de Janeiro, wh•cz por um sentimento 
de benevolencia, cujo fundo n:io Jlosso bem des· 
cortin11r, ttuiz poupar· me, dizendo que deix:rva de 
parte a mmhn vida politicll anterior n ã de Ja
neiro ; niio sei o que o nobre senador teve em 
vista quando fez l'fita reticencia •.• 

O Sn. Joio ALP'IIEOO: - Nada que possa ser 
offeusivo a V. Ex. , 

O Sn. CA~s.,~s.A:o DE SINilllBÚ (prt'sidt>lltl' do 
co•rstllw) :-Então niio proseguirei. 

Já tive occasião de explicar a ot·ganizaçiio do 
ministl'rio ã de Janeiro, e neste fll)nto niio posso 
deix11r do dizer ao nobre senador 11Ue não con
cordo com se11 collega qu:mdo disse que, esco
IIH:ndG membros t•nra o ministerio,.niio procurei 
no meu partido homens distinetos o notaveis. 

Para a.•sim pensar tinha bem rund11das razões. 
A' .Crente do partido conservador se achava o 
nobre Darão de Cotegipc, que tinha sido o dcfen· 
sor Dinis extrcnuo da idéa da eleição directa. 
Como poderia duvid:•r do que, sendo S. Ex. 
um dos chores Jlroeminenles · desse partido, si· 
nito o seu princtpal chore, hnvi11 de advogar na 
opposiçiio a causa que ha muito e constantemente 
.sustentára nesta casa, antes e durante o período 
da dominação conservadora 'i Com razão pois es
perava entender-me facilmente com a comam 
dos deputados pan conseguir aquillo que con· 
stituia o pouCo principal do programma 'minis· 
teri:ll. 

Accrescia que naquclla c:~mara tinha sido 
apresentado- pela ma1orin um 1,1rojecto em que se 
iniciava a idêa da rerorma elettor~rl com reforma 
da constituição. Era m11is um11 razão para confiar 
em um accôrdo do ministcrio com a cmnua dos 
dc:putados. 

Bis a causa por quJl, inaugurando-se a no,·a 
situa~;iio, não fo1 pen~ameuto do ministerío dis· 
sol ver a camara. l\l:n fomos obt·lgndos a esta 
medida, como francamente- expuz.'llO senado. -Eu 
niio conhecia ·exactamente as circumstancias do 
thcsouro, não julgava gue fossem tacs, qnaes 
verifiquei, quando interin11montc dirigi a 11asta 
da f:~zendll. · · 

Niin é, nem tom sido, 'meu intuito perscrutar 
as íntsnçiíes dos meus antecessores ; niio lhes 
attribuo o proposito de elevar 11s despesas JlOr 
motivos que niío fossem aconselhados pela con· 
vcnil•ncia do serviço publico. l111s ficou demons~ 
trado, por tudo qu:mto ponderou o meu honrado 
collega d:~. razentla, que as circumstancills do 
tbcsouro exighrm imperiosamente recursos im· 
mediatos. Perante essa necessidade, discutida c 
reconhecida em conselho de Estado, não rest11va 
ao ministc1·io outro recurso sinão o que empre· 
gou, a emissão do papd-moed11. 

Perguntará o se11:1do por(JUC não solicitamos 
esse meio da camnr:t dos deput;1dOil Y Hoje ve· 
mos que com raz.ão não se adoptou semelhante 
c:q•ed1ente ; porque ouvi o nobre senador, tão 
distinclo chefe do partido conservador. confessar 
que,quando 11 CDmara dos deputados tivesse sido 
convocada para dar esse meio, niio o d:oria. 

.• 
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~ Sn. Jo.Ao ALFREDO :-Disse· q~c daria outros 
.me1os. 

o Sn. CANSA~SÃO DE sú~nmú (presidente do 
conselfto) :~lfas em que consistiriam esses meios 't 
No cmprestimo interno 't Está demonstrada a 
-grande difficuldadc que haveria cm empregai-o. 
Julga o nobre senador que facilmente se con·· 
traliiria um grando cmprestimo interno sa
bendo-se CJUC a muito custo se fazia·a emissão de 
:bilhetes, que. o maximn prazo concedido por 
parte dos capitalislas era apenas de dous mezcs, e 
que o governo via-se olmgado a efi'ectuar paga· 
mcntos em bilbeles do thcsouro 't 

Onde, pois,· existia o dinheiro ncccssario a e.;sa 
opcraçiio't Si conseguíssemos clTectual-a, seria 
com as mais onerosas condições, por modo 1.11 
CJU~ daria motivo a .sérias accusaçiies ao minis· 
tcr10. . ' 

Um emprcstimo externo? Não se de,• ia co.-.ilar 
desse. ll)~io ; IJÓrquc as circumst.1ncias não o 
pcrm1ttmm; e, dado que o pcrmittisscm, se 
tc~ia de rcalizar com desmedido onus para o 
pa1z. 

Ncslas circumstancins, outro rccur,;o niio se 
oJTerccia sin5o e· Jlapel-moeda. Conresso qne 
fui sempre intenso n este expediente, e conti01ío 
a sel-o; mas cu estava no caso do cnrcrmú quA 
para salvar a saudc é obrigado a tomar um rc· 
medio amargo. · 

O Sn. RAnÃo DE CoTEG!l'E:- Quinino. 
O Sn. CA:ssA:ssÃo DE S1:surnú (prcsid1'11le tio cou·" 

st'lflo) : -Sim, c1uinino. Vejo que o nobre se
nador por Pernambuco tem dccl:~rado que· não 
concede liO ministerio actual ·a rcrorma que 
cllc prcmcdila. Si eu pudesse crêr que o nobre 
senador assumiu o bastiio de chcrc do partido 
conscr\•arlor nesL1 casa, desde j:í podcri3 afirmar 
que a rcrorma niio ba de passar. 

O Sn. Íl.\n.i:o DE CoTEGil'E: -Aqui nfio ha 
che!e. 

o sn: CA.:sSÀ:s'SÃO DE Sl:s'lliDIÍ (p1'C8Íiil!llte rio con· 
scl/10) : -Nesse caso dccididnmente não !criamos 

.re!orma eleitoral. lias peço permi~siio ao nobre 
son3dor para appellar do seu juizo individual ••. ' 

(lia alguns· apa1·tts .) 

província .o partido liberal . conseguiu o que 
por ess:~ 101 lhe !ora promettido, a renlizaçiio do 
terço. • 

O Sn. Jo.io ALFRF.DO :-0 partido liberal cm 
Pernambuco conseguiu o terco cm um grande 
numero de rreguczias; cu j:í me comprometti 3 

·demonstrar a razão por que 3 lei nã'o deu todos 
os scus .. rcsuiL1dos cm Pernambuco. · 

O Sn. C.\."'\SANSÃO DE S1:sumú (presidmtc elo COII· 
sellw):- Aguar~arei .!l dcmonstraçiio de V. Ex.; 
cntreL1n1o, pernutta o nobre senador ponderar 
r1ue a lei existente é tão dcrcituesa que, apezar 
da hoa vontade do governo c ·do seu partido, deu 
Jogar a ·essa consequcneia. 

O Sn. JoÃo ALFREDO dá um 3parte. 
O Sn. C.\."~u:ss.io DE Sr:sumú (prasidcnte elo con

st!l!UJ) :-Rnra roi a pro\·incia que pôde enviar 
um rcprcscnt:mte liberal ; sómcnrc fizeram cxce
pçiio as d:~ Dahia c llinas Geracs por moti\'OS cs
pcciaes. Devo fazer jtistiçn aos presidentes qnc 
ndministravam aquellas provincms c que pugna
ram Jlcla execução da lei. 

O Sn. L&:\o Vr.LLoso :-O da Dahi:t procedeu 
muito bem. 

O Sn. CA:sS.\:ss1o DE St:sr1mú (Jm•sidellte do con
stlfto): -. Po•·tanlo, si actualmente o (Jartido 
conservador. mio tem um só ·representante na ca
mara dos dcput.1dc•s, não é isso cJTeilo da vontade 
do governo: é pelos vicios pratico~ do S\'Stema 
que reina cm materia eleitoral. • 

VQZES:- E' cu!Jlll dos executores. 
0 Sn. LE:i:O VELLOSO: -Então todos tem sido 

maus. . 
O Sn. C.\.-:S.\:1\s.\o DE-SIXIlllllÍ (presidente dacon· 

selfw):-Dccluro :10 senado IJUC na clciçiio a que 
se procedeu para a actual cam:ua dos Srs. depu
tados não houve um s•í c3ndit13to que se pudesse 
dizer do presidente do conselho; todos os Srs. 
dcput:•dos deveram sua eleição ao facto de ter 
triumphado o partido cm suas localidades. 

O Sn. Ju:s-Qta;:m.\:-E' o nome do governo I)UO 
rola\'a. · 

O Sn. C.\:SS.\:1\s:\o DE Sl!'imnú (p•·esicle11te do co"· 
sellw) :-Isso se tem dado cm· todas as occasiões; 
deu-se o :mno pnssado, com~. nas eleições ante
riores. 

O Sn. J.\GU.\nmr.:-E como se ha de dnr com 3· 
nova lei. 

O Sn. JcxQUEill.\:- Com o Sr. Homem de 
lieHo uiio houvo respiro. 

Si o nobre senador por Pernambuco assu· 
miu a direc~ão do J!Drtido conservadolr nesta casa, 
desde já flcÔ sabendo qunl tem de ser o rcsultndo 
da rcrorma. Entret.1nto, como a este respeito 
niio !oi !cita dcclar3~üo expressa c de modo po· 
sitivo, nproveitarei a occ3siiio para pedir ao sc
nndoquc se rlignc tirar o .ministerio c o paiz da 
situnçiio ambígua em que se acb:~, m:mifcstando 
quanto antes o seu pensamento cm to! assumpto>. 

Qunndo pctli treguas ao partido conser\·atlor, 
não os pedi no interesse do gabil).etc que re
presento. Creio que todos me f:n-;io a justi•;a de 
ncreditar que não ó por amor do poder que me 
conservo no ministerio e que nclle 11ermant-ço 
com grande sacriflcio meu. 

Conservo-me no ministcrio em attenção :is 
circumst3ncias do meu poiz. O meu intuito ó 
promover um3 reforma, Jlela qu:al se evitem os 
mconvenientes •JUO rcsult:un da lei existci1tc, 
inconvenientes de tal natureza que o nobre se
nador, qtto roi o autor dess.1 lei e promoveu 
com o maior ompenboa sua :~dopçiio, a viu exe
cutada de modo que nem mesmo na sua propria 

O Sn. C.\:s'SA:SSÃO DE Srxmoú (p1·esidmle do con
sellto):-Os nobres scn:~dores n:lo querem "Conce
der t]Ue isso seJa qu:~si con~cqucnci3 inevilavel 
de uma mudan~a de sitttação 't Seja.o partido con
servador, -seja o liberal, havendo uma mud:m«;3 
de situarão complct~, o resultado com esta lei 
·ha de ser triumphar o llartido que-assumir o po
der. Por conse~uiutc, ha vicio cm nosso systom3 
eleitor .ii, é preciso reformai -o, e foi p:tr3 fazer 
essa reforma que invoquei treguas ; uiio foi por 
amor ao poder, mas pelo interesso do paiz. . 

E ji• que estou com a p;1lavra, Sr. presidente, 
us3rei delln para 1iedir á nobre commiss~o de 
poderes, a quem está entregue o exame dessa ma
teria, que se ap1·esse cm d3r sou pareci.' r. A 

v. Ill 
. i3 
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sessiío ost:í adiantada, faltam-nos apenas mez c j gabinete de! -:tdvcrsarios os· mais· ene.1rniç.1dos, 
me10. cntt:c os quaes .o nobre presidente era. o maJs 

o Sn. UAnÃo OE CoTEGtl'E :-Vamos primeiro palltdo, nno dcna S: .Ex. esperar a fO:IdJuvaç:~o 
d:~r meios ao governo .n que ha pouco a!ludm. •. 

- _ • • . . Tem-se ·proctll':tdo mostrar na trtbuna c nn: 
O Sn. C.\XS~XS.\0 DE l)Jxumu (prr.çull!lltt~ tlo imprensa que o ministerio tc!m ~i!Jo llcJ aos 

con.srllw) :...-Alem-do orc:amcnto temos :1 rerorma princípios do seu pnrtidp, procurando súmcnto 
elet.toral.. D~clnr~ nos nobres sen:tdorcs rruc lilteracs desde os presidentes-de províncias até 
~cettarot. o st!encto do _senado -~cerca do pro- os ultimas runc:ciOnarios pnblicos. A Corça 
~e~t? clettoral con~o equtv:•lent~ :•.s:J:t formal re- dessas cr.m·icc;:ües che~ou a ser dcmonstradà na 
JCtçao; e, pot·t:mto mvoco o _p:ttr!~hsmo do scn~do unnnimidade d:1 camar:1. Como, pois, pedir n 
para que !JUnnto antes se man~ocste :1 este rcs- collahornc;::io do partido coDscrvador p:~ra n rc· 
.pctto. rorm:~ eleitoral? Qnc gar:mtias de impareíalicladc 

::\ada mais !li rei. oiTercee o ~ahinO!lc de 5 do Jandro? Nenhuma. 
N~o p1ídc o nobre presidente do conselho cs· 

O Sr . ..Junqccir.n· (prlrJ. or(fem) :-lleu 
pens:uncnto, om·i:mdo essa c me nela foi, qtto con
stituísse uma lei rspccinl o dccr.110 dn Clllbsão do 
papcl·rnoella, matcrin tiio · importante IJUC não· 
devin cst:n· unida com outra de impurtnncia se
cunclartn, eomo é o transporte ele sobras. N:io foi 
meu pcn;amento IJUil se n•jcila~sc nem o art. Lo 
nem o 2.0 ; c, como Y. E:t. diz <lllC o rcl{irncnto 
oppüi.!-~C a <'~~n scparal'ão uo sentido que julguei 
possível, P•"ÇO liccn•·:l ::o st:rwdo para rclir:~~· o 
requerimento OU cmc•nda, JIOr'!llt! não \"OU tão 
longe c não desejo que se supj•rnna o art. ::!. " 

lterm• C~S:t CO:Idjuv~ciío de SCUS :td\"Cr.•:II"ÍOS·JlO• ' 
itico~, porque S. Ex. não lhes deu arrhns, nl'ío 

Jhcs deu CJU:tt•kl t:o Jtlcito eleHor:~J, c nas discus
siic• wo~tra o espírito de! retaliação, c·llllO boje 
:tine!:•, c!:n CJUe os erros. d•J passou o ro:·~m ínvo· 
cados pnt·a j ustitlt·:•r os erros do prcsCtlle I 

ll:o,; si a situação é nos erros a continuadora do 
pa~s:ulo, l•:trn que connagrar o paiz com f'lci· 
çõt•s, com tlissolnt;:io d:t c:uunm, com a or·~a
niz:u:iio de um minis:crio que hnsrcou a bandeira 
lihér:•l? · 

Si cst:tmo.- apenas cm um cit·cúlo vicioso, llúdo 
a n:wãn c~nsnr-sc ele :tssi,lit· a cslo espcctaculo, 
que rião é cdilicanlc. Consultnllo o senado, conscntin na retirada ela 

~·mcnda u.:> SC'(l:lrarãu olr<!recid:-t na sc,;,;;io uc :J do 
correnhl pc:lo St•. JunrJucira. 

O Sn. I'ILESIDF.:-o"T&:- Devo informar ao sennclo 
que vdu :í mesa u:n rccltJCrímcnto do Sr. Jun· 
queit•a, 11nra qne ~c SPJmrccsle art. ::?.",afim d•.• 
fo:·mar projc!cto separado. 

Como e;tc requerimento não soffreu discussão 
nem reparo. devo dl'cl:u·:tr IJIIL' é uma emenda 
supprc~si\·n tio :u·l. :to ::ii fút· nprwovacla. c.<~n 
emenda, ronsíeler::r·si!·ha supprimiuo o artigo n 
que ella ~c refere. 

O scnndo tem votado n scpar:tção de artig-os d:t 
lC:i de or~·autcnto, mas artí~:"OS nddith·os, n~o 
pr·o,u·iamcn lc da propost.1 ; c :tqui h:wcri:t a 
scpar:1rão ele um artigo da proposta p:tra t<)f 
de}o;ois ·and:llltcnto como um pr· .. jccto do senado. 

nl:;;uei l!C\'Cr dar esta inf,Jrm:~ç:io. 

() Sa·. Tcixcia•a Junior lliz fJUC niio vem tom:u· pat·tu. no debati! pam :1ccitnr a di~
cuss5o polític~ que acniJa de se aventar, Dcs· 

. cr<mt .. elas lmnclcirn" dos Jlat·tídils cm IJUC ~c 
·aclt:• dividido o paiz, niín Jlóíle ncolliJ•nn hat' os 
oradores <JUC o prl'cedl'r:ml n:• tríbunn. 

F:~zt•ndo a ~ynthcsc di' snas opiniões cm ma· 
tcri:. ckilor:rl, nffit·ma cJUe :mas iuéas "iio boje ns 
mc~m:t' •JUC enunciou em 187L Poderá estar cm 
erro, ;uns é t'ohcrcnte. Enten•lia enl.;io que n5o 
aproveitava ncnhum:1 reforma elcitoml/mqn:mto 
leis· repnssiras não c;!Jstasscm eficazmente :'1 
int•·n·cn(:o do governo c ele st•us ag.1ntes no 
pleito eleitoral. c c,;ta é ainda sua opinião, 

Act•ila , por,:m. n ·necessidade <1:1 t•cfurma, 
o que é pr.:ciso é f!Ut: o ministerio que ti\·cr· 
de rc;t!iza!-:1. mcrct•a a conflant·:t dos J.:Irtidos 
políticos conhecidos no paiz, o IJlW e,;scs partidos 
assumam n resJtons:~IJilitl:ulo dn reforma. 

Era c:stl' o desidautum do hom·:1do presidente 
do con>ellto: nw,; S. Ex. tlc"smentiu pr;tticamcmte 
esse peu,:nuwnto qlll' o lerou :i org-aniza~·iio do 
miuisterio de :; de J:mciro. Apre-sentando um 

X:io quer o or:rdor irro:;ar a menor injustiça 
:~os rav::l!:c::·os rJUC form:tl":tm o minístcrío de 
r; de Jnnl'it•o; m:•s, si, como disse o nnbrc pre;:í
dcntc do conselho, cllc~ eram a nata do Jl:trtido 
líbel·al, não. han•ntlo quem melhor do IJUe elles 
o pudes~e r••JII"r.;entar, cntiío, ai dn s:tua~ão, por
que j:í qua•ro desse,; cidadãos supc1·iurcs n;~urra
:;aram oa foram alijados pnra s.11\·ar a n:i!l Ji
l•er:~l. 

Qunnto ao nobre ex-ministro da fazenda, 
entende que cllc sahiLl do ministcrio por nmor 
de uma ídéa, eminentemente liberal, a elcgibili· 
d:~clc 1los :u·ntholicos, IJUC o orador cst·í propenso 
n :tceil:~r, não como ídéa do um parlido, mas como 
ídé:1 cons•mtanca com ':t razão c corn n justiça. 

Passa cm seguid:t a explicar o seu ''oto, 
como tncmbro d:~ scccão de fazenda do con
selho d~ J::st:1do no parecer que· já corro im
presso, solm• a emis>ão do papel-moeda. 

Chnmndo a conrercnci:~r com o nolJrc l'x-mi
ni:;tro da fnzend:t, na qualidmlo do conselhdro 
de Estatlo, :tpresenlou·lhc S. Ex. :1 quc.;tiio flnan
cdra de um modo muito simples: on a emissiío · 
ou a Ltnnca-rota. 

Tamltt•m é inimigo figndal dn cniisslio de papel
moeda, mm; 11s que combatem a medida devem 
dcmon,lrat· que, no momento cm foi dccretadn, 
cw possível occorrcr :is ncccs~idados do Lhcsou-
ro sem arJUCIIe recurso. · 

A sec,·;io de fnzeuda do conselho de Esl:ldo 
procedcú rund~da n:~s informar.ões do ex-ministro 
da fazenda, confiando cm sua ·lealdade c boa fel; 
o não pódtl crct• IJlll! cll:t fo~sc illudída. Por sua 
parte, u5o cog-itou então das convcniencias po
liticas, porque o seu p:~ll"iotismo exig-ia que só 
tratasse da causa publica. 

Hcfcr·o-~e cm seguida á lei de 29 de !llnio de 
!8i5, cm cuja dccret:u:ão tem o orador gr.tndc 
responsnbili!l:ulc, porque cntiio intcrpcllou rorrnal
mcntc o ministcrio, instando p:tra I[UC fosse 
cm soccorro da Jlt·aç:~, auxiliando os n:mcos. Da 
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parte quo tomou nos deuates niio se. poder:í con
cluir CJUC entendera que aquolla dispo~içiio era de 
caracter porman1•nto ; mas tamiJom no conteúdo 
da lei níio h a n:.da 11 uo a~to•·i~~ a suppõr :Jne. 
clln ora ·modid~ :.penas de occnswo. . 

O Sr • .J'un<(neira não pódc como a·utor 
do projecto deixar de OPJIOr-se ao adiamento nos 
termos cm que foi proposto pelo nobre presi
dente do conselho. 

.A mntcrin sujeita no debato ó dns que mais 
tem prendido a attonção do paiz. E é neccssario 
que o poder lcgisl:ltivo emittn sua opinião, pnrn 
que os negocios da instrucção publica niío con
tinuem a correr, como nos ultimos mczl's, de 
modo. que j:í ningucm se cntcntlo no meio de 

- Julgnndo,.porém, conveniente que n lei não 
ttlnha esse e:.ractor, qualquer que s•·jn a situnçiio 
politic:., para que ninguem soja juiz da crise 
bancaria na ausencia do Jl"rlamonto, o orador 
acompmbn o nohro scnn.dor P!'r. Pernnmbuço 
nas ioléns que n esse respCJIO em1ttm. 

Para justiflr.nr suas opiniões, o mostrar quanto 
valem ao commcrcio c aos outros Bancos os 
auxilias prestados pfllo go\'Crno ao B;mci:J do 
Br:1zil, refere-se á crise de um;, expondo o CJUe 
cntiio occorreu, aproveitando-se o llanco do 
Drnzil para realizar lucros falmlosos tomando 
dinheiro no tbosouro a 6 "lu para 1::nprcstnr ·a 
:1.0 "/., e isto qu:mdo a prn~a. o •:ommc:rci.J e as 
industrias mais preeisavmn de auxilio! 

A cste·proposito citn, como exemplo, o CJUO ~e 
deu com o Banco Jndustri:•l c llercantil. 

Este Banco pa~a rln::-ar letras do JJanco :l[er
cnntil de Snntos sacadas ·wiJre o Banco Alie mão, 
CJUC ás não r.odia satisfazer, prcci:<ou d•l üoo· con

. tos, c só os obteve do Danco do llrazil 11 10 ";. o 
sobre g:mmti:t de. uma impor:antissima llrma 
desta proçn. 

Quando niio tivesse, poi~, outras razões pnra 
não querer hoje a JICrmanencia un lei de :!!1 de 
l\Iaio tlc 187:;, teria a de n:io r;ucrer conceder no 
D.1ilcn do Brazil e~sc auxilio 11 cust:• de imposto 
tiio pcsn•~o. como é o p:1pel-mocda, quando o 
Banco não fez· narJuciJa,; circumst:mcias ·o u~o 
patriotico que dc\'i:~, e antes representou o 
papel uo usurario, nproYeitando-se da fatalidade 
da crise para sugar a sei\·n· do commcrcio e das 
industrias. · 

Felizmente o Banco Indust•·ial c l[crc:mtil niio 
terá um is do sujcitar-s•l 110 vex:~mc por IJUC pas· 
sou ·cm i87ã, !P"ncas á reforma :í que procedeu, 
possuindo bojo títulos do governo, letras hypo
thccarias do mesmo Banco do Brazil c apohccs 
da divida publica, com CJUC e.•t:í· armado para 
igual eventualidade. 

• rlypotheca, portanto, de>dt! j;í o seu Yoto :í 
emcnd·l que o nobre senador por Pernumbuco 
promctteu oiTcrccer ao projecto de lei uo orça· 
mcnto, rcvo~ando :• lei de 29 do :\l:lio de :1875. 

Concluindo, o orador aconsPiha ao nohre pre
sidente do conselho que allcnda á opinião que se 
leYanta no ~cio do seu proprio pnrtido, qn~ ouça 
a plcia•lc brilh11ntc de cstudistns de que so compõe 
a· minoria da camnra dos de (lutados, c procure 
jwtificar-sc das accusa~õcs ctue •1iarinmcutc nlli 
lhe são feitas, não se rccei:ul!lo do ir lá snst~nt.1r 
suus OJliniiJCs e j ustiflcar os seus a(· to~. ·visto que 
ao senado não compcto nem :r inici:u:iio rias re
formas, nem a direc~ào tlll politica do paiz. 

Fintlo o deb:lle, ficou encerrada a discuss.io; . 
por falt.1 d•: numero pnm vo!ar· se. 

IIKFOIIlLl DA I:SSTnUCIJÃO PUDLIC.\. 

Continuou li discussão do requerimento do 
ndinm~mto do Sr. Sinimbú, com a enumtla ndtli
tiva ~lo Sr. Sih•cil'll da !llott.1, so!JJ'e o projecto do 
scn:~do, letra F, do corrente :mno, rcvo~:mdo o 
decreto 11". ~7-'17 de :1!1 do Abril, que reforma o 
ensino }lrimal'io o secund.ario no município da 
cõt·tc c o ~upcrior em to :lo o I tu perio. 

uma completa hnlhurdia, · 
O decreto cxpetlido sem a devida autorização 

está sendo corntudo executado em pontos muito· 
importantes. . 

O requerimento tem n data de ~7 do rms~atlo, 
o s5o portanto j;í onze dias decorridos, quando o 
nobre senado•· (lO!' Goya~: JlrO!JUUha o niliamento 
por rJuinzc dias. 

.Accresce que o nobre presidente do consclbo 
assegurara ao senado rJUe o nobre ministro do 
lmperio iria apresentar IÍ c:1mnra dos deputados 
uma modid:1 :~cerca do :~ssumpto : o n:io :;o tendo 
realizado. ainda essa promess:•, n5o pótlc o orndor 
ter plena conllançn crue clla sc cumpra, devendo 
port:mto consitlct·nr mdctinido o ndi~mcnto pro
J)OS(o, o !JUO é de gr::ndc inconvcnicucia para o 
~crviço publico, IJUnndo so!Jre tudo nrJuclle de
creto está pesnntlo de uma .mancirn ilcs.1strosa 
sob1·e a inslrucção em todo o Imperio, devendo 
em _pouco tempo trazer li decndrncia fq;rnal do 
ensmo. . 

Nestas circumstanci:ts de\'C o projecto do 
orador !JilO rcvo:;ll o decreto continuar n ter li 
clevidn discass:io, a IIm uo q'uc o senado se pro- . 
nuncie a respcito dll medida, mesmo porque li 
sua prorogativa cst:í cmpenhndn na qncst:io. 

O dccrcto foi exorbitante, expedido contra boa 
execução d:~s leis, o fóra dn orb1ta constitucionat, 
fúm dos direitos rio poder executivo, por6m 
potl ia por isso o orador crusar os hra~os, c dcixnl" 
de razt!r o que fez npre"entnndo o projecto, que 
é da plena competcncia do senado. 

Niio quer. o orador mo11tror qu:mto é ruim a 
reforma, c que perturbações tem occasionndo na 
marcha dó ensinn, o q_no CJUOr é desde j:í lavrar 
um priltCsto contra a uléa, q uc tcrn corrido, de' 

·IJUO o decreto é· Jibcr'rimo, ~Juc flOr cllo ~c cs"ta
beleceu o ensino livre. O 1uo estão é confun
didas as idéas do ensino i~rc o frequcncia 
livre. 

O ensino livro foi. massacrado no decreto de J!) 
de Abril. Ellc já existia na capital c em muitas 
(lrovinCi:;s. mas agorll crellram-se-lhc pô:ls ex
trnordinnrias. Sobre tudo p:1ra o ensino secun
daria crenrnm-sc pr-nas seYerissimns de IÍJUII:ts e 
fechamento de estabelecimentos, tornando assim 
:1 instrucção sujeita e JHaniot. .. da :í autoridade. 
Ch:une-se pois dct"rcto de frcC(ucncin livre, mas· 
não dec1·eto de ensino livre. . · . . 
Jul~nndo li maioria urgcntissim:~, ententle que 

não pódo o senado dL•ixal-a corre•· á rcYclia. 
Accmscc que muitas tlisposic;õcs do decreto 

est:io em antagonismo com leis que ulío ~odiam 
ser rcvogad:~s, a JIOnto ue se \'erem nos maiores 
embaraços os p1·oressores das faculdades por 
terom dc cumprir !..>ssas disposições c no mesmo 
tempo ns dos estatutos anteriores que· não foram. 
f!lVOgndas, e que cm muit~s pontos as t"ontra-
nnm. · 

Tamb:Jm o dec roto tc·m si elo rcpcllido 11ela im
prensa da cõrtc o d.1s proYinc•as, acrt:dit.11ido 
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o orador que tam!Jcm o no!Jre presidente do 
conselho 110n~a que cllll é illcgal, c que algumns 
do nossas disposições são contra rins :tO dcsenvol· 
,·i menta dos estudo~, c outras são transplantarão 
cxtemporanea de ins!ilui~õcs estranhas. 

ncrerindo·se ao couflicto n que n execu~iio do 
decreto deu IO"'Dr com a escola polytcchnica, 
allmlc principaimcntc :í domissiio do nobre Vis· 
conde do Hio"Dranco, torn:mclo saliente a con· 
tradicção do nobre presidente do conselho que 
clnssilicara de _injusto scm~lhante acto, assc:;l\.· 
r:mdo 'Iuc o nno com~cllerm. 

nccorda a declaração feita na camarn dos <lcpu· 
ta dos pelo ex-ministro· do Impcrio a respeito do 
fJUC se passara.nn ult.ima conferencia de ministros, 
cm gue o nobre pt·csidonte do conselho c o nobre 
mimstro da razcnda discorda mm de S. Ex. acerc:• 
de varins disposições do decreto que conside
ranun illcgnl. Acha nc~tc caso sin::ul:tr a aber
ra~iío de espirit•l do ministro fJUC ex propl'io Jlarte 
tentou reformar to:ln ·a instrucção publica no 
lmperio,• au:,:-mcnt:mclo no mesmo tempo as des
pesas, e clfectu;wdo cm muilos casps .mudança· 
C'?Dlllleta I) O systcma .ndopt:ulo. O nobre ex-mi
nistro devm salwr qnc cm lorlos os paizcs tem 
a f(Ucsliio de in~trucç1ío llllblica sido submo:t
lida ao 110dCJ' lc~islatJ\'O, limil:mdo-so o c!Xccu
ti\·o a expedir decreto~ c J'c:;ulamenlos pa1·a a 
boa execu~ão d:t lei. -

Oor.ulor )lede a:) noiJrc mini: tro do Imporia que 
re\·oguco arisu de seu anteccssot•; ou ent:io fJUC 
o ~cn:ulo discuta o Jlrojecto, cujo. a<liamcnto 
propor. o nobre pt·csidentc do conselho, para que 
,·:i ser.dcpois :~prcciado nn c:unarn dos dcjmlndos, 
ou finalmente que o goYcrno :~presente naquclla 
camara l)ttalqucr outro alvitre. O que cm todo o 
c:.so é preciso é fJUC >C pnsse uma csponj:o sobre 
o 4Jile se fez em HJ de Abril, c l(llC ~c não execute 
p:~rtc do decreto, quando o poder legislativo 
ninda nií.P deu o seu voto sobre a fJUcstão. 

Jul~:"ando prccnchidn com o lapso de onze 
dias j:i decorridos a rnfio que teYe o nobre sc
na~or por Goraz para propúr o adiamrnto por 
IJUI!Izo·, o OJ'ndot· concluo olTcreccndo uma sub
emcncla, no s('ntido de que o adiamento scjn sc•m 
pr~uizo da r. a disc:ussão, por ser de muita ur
gcncia a discussão do projecto. 

Foi lido, apoiado, posto cm discussiio conjun
ctamcntc o seguil,ltc 

AtltliiiiiiU'IilO. 

• Ao do St•; Silvl'im. da )fatia: 
• Sem prcjuizo da primeira discussfio.-Jun· 

queira. • 

As outras ma terias já designadas, a saber: 
~.· discussão das proposi()ucs da camara dos· 

deputados do corrente anno, approvando as pen· 
sõcs concedidas : 

N. 63, a Americo Esteves, -ex-rôguista do mo· 
ni to r Solimiies. . · 

N. G~, no ·cabo de esquadra reformndo Damião 
Fel ix da Costa. • 

N. 80, :1 D. ~Inria Corina da Silva e:n: UÓno· 
ri na .. Augusta da Silva ~outro. . 

2.• discussão das proposições da mesma camara 
ns. !l;i, 123 e 130 do corrcnt3 anno, concedendo 
dispensa aos· estudantes Josino de Paula Brito, 
l•"rnncisco de Souza lloclt e Antonio Evcncio Ju· 
vcnal Raposo. 

Accrcsccndo : 
· 2.• di~cussão das proposições da camara dos
de11Ul.1dos, do corrente nnno, ns. 26 o :141, con· 
cedendo dispensa aos estudantes Antonio Can· 
dido de .Assis Andrade o Luiz do :lrctlo llr:-ondiío
do lrcnezcs. 

2.• dita das proposi!;õcs da mesma camarn di> 
corrente anno: · • . 

N. 200, anlori:mndo o governo a conceder um 
anno de licenç:•, com o ordenado, ao desembar· 
gaclor Dr. ll:trcos Antonio Uodril:"UCs de Sonzn. 

N. !)7, conceden<lo a D. Francisca Muniz Fur· 
lado dispensa na lei para habilitar-se c receber 
o meio soldo do seu finado marido, o c:~pitiío 
Franklin llcndcs Vianna... . . 

· N. 2~8 de 1877, considcr:mdo D. Hita :\far,:gcssc 
Pinto apta para receber- o meio soldo ue ~ctl 
finado marido. . 

LcYantou-se a sessão ás a'horas da tarde. 

l'ftESIDJ::..'iCIA 110 Sll, \'ISCO:SDE DE lAGU.\R\'. 

S!;lJlJ,\JIJQ,- r:.so•Killt~TIJ:,- ,\ diHOJO~ÚO 1t:1 c:t.mu'a, 
Diocuno o rcquerimonto do Sr. Corroi:>. Obocrv:tçúc$ ó~ 
Sr. J>rCIÍ~"nto do <on•olloo. Adi11monto ~o roquorimonto.
OnDEII oo "'·'·- Emí"no do papol·mooda. ApproTaç4o da 
proro,&a com :LI cntontla:ulo acu:ulo cm 2 .. " dillCuulio.-:':'o• 
11•>caoo do Coará. Diocul'IIO e loddibmcnto do Sr. Tclxcír:o. 
J uooior. Diocuraoo doa :>ro. Alfonso Coloo (miniatro ol11 
fazendo) o Jagunríbc. Encerramento d11 di•euao~o. 

A discus~ão llcou mliad:o· JIC);o hora. 
O Sn. l'III:SIDE:.\"TE deu pnrit ordem do di:a 8: 
Yot:u;~o tla proposta cuja discuss5o licou eu-

cct·rada. . 
Discu;;são uo J'CIJUCt'imcnto, cuja urgencia vo· 

tou-s~ hoje, do SI\ Teixeira Junior, 11edindo 
cópia .das inform:u;i:ics do emJu-cg-:ulo do the
souro cm commis,;iio no Ccnr:o, sobJ'e :os ob1·as 
pro\·inci:~cs e municipacSIJUC se estãu consiJ'Ilintlo 
n:~ mesma Jlrovincia, por couta da verba- Soe-

• COI'I'OS [IUblicos. 

As 11 horns da m~nhã fez-se n chamndll, 
nchando-sc presentes :H Srs. senadores, a saber: 
Viscõndc <l•! J:o~unry, Dias de Carvalho, Cruz 
:uacbndu, D:u·iío de :Mamangu:~pc, Godoy, Jagu:o· 
ribc Visconde de Abacté, Marqurz do Hcrval, 
Junqueira, Barros Barrct.o,_ Dini~, CC?rreia, Vieira 
da Silva, lllendcs de Almerda, S•lvc•ra da Motw, 
Uchõn C:lvnlcanli, Antiío, r.uiz Carlos, Bariio 40 
Maroim, Hibciro da Luz, Leitão da Cunha, :re•
:xcira Junior, Cunha c Figueiredo, Anonso Celso, 
Dariío de Pir:tpama, Leão Velloso, Visco.nde do 
?tluritiba, Sinimbú, Nunes Gonçalves, V1scondo 
de Bom Retiro c Diogo Velho • 

Çontinn:t();io ti:~ tlisc~tssão do rccjuerimento de 
;l(]wmento sobre o Jli'OJecto F,-do scnntlo rcvo
:;-nnüo o llccreto n .• 72'ti, lle 19 de Abril Último. 

ComJiarcceram depois C?S Srs. Dautas, João A}~ 
ft•edo, Yiscomle de Ntclheroy, t>aranagun, 
Octaviano e ll:lriío de Cotogipc. 
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Deixaram de comparecer, com ·causa partiei
. pada, os Srs. Cbichorro, Barão dn L:1guna, Conde 
ilc Bnependy, Duque de Caxias, )1austo .de Aguiar, 
Firmino, Paula Pessoa, Silveira Lobo, Alm'oida e 
Albuquerque, Pacs de Mendonça, Fernandes d:l 
Cunha,- Saraiva, Visconde do R1o Branco c Vis-
conde do Rio Grande. · 

Deixaram de· comparecer, sem causa partici • · 
pada, os Srs. Barão de ·sonza Queiroz c Vis
conde de Suassuna. 

O Sn. vnEsiDENTE :11Jriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, c, niio hn

. vendo r1uem sobre ella fizesse observ:u~ão, dcu·se 
por approvadn. 

os limitns entre a referida província e a de S. 
Pa.ulo.-A' commissão .de cstntislica • 

A DISSOLUÇÃO DA CAlLUL\.. 

O Sr. Coi·reln: - O conselho de Es-
tado, cm obscr\"nncin da lei de 23 de NovembrO! 
de 18\i, tem de ser consultado quando ao Impe
rador se proponha a disso1uçiio da camara dos-
deputados ; c osconselficiros de Estado siío res

.JlDnsavcis nos termos do art. 4.. 0 da mesma 
lei. D'nCJni pilrece poder inferir-se que o seu pa-

.O Sn. 1.0 s&CDETAmo deu conta 

. rccer não deve conservar-se desconhecido nos... 
representantes da nação. 

do seguinte A esta razão geral paro se solicitar cópia da' 
acta da scssiio cm que se tratou do nssumpto no 
mez de Abril do nnno passado, accrcsce que o 
Sr. presidente do conselho declarou na sessão 
de :;exta·fcira ultima que, quando or:;-nnizóu o· 
ministerio, o seu proposito era não dJssoJver a 
camarn dos deputados, não tendo perdido a 

EXPEDI EL-iTE. . 

Officios: 
Do ministerio do -Impcrio, de ~ do correnté, csperant"n de realizar a rcCo•·ma eleitoral com e • 

informando, cm resposta ao do senado de ltam· auxilio dessa camnra . 
bem do corrontc,que nenhuma communicaçiio oro- Foi 0 conhecimento do estado financeiro que 0 
cial recebeu dn presidcncia da província do rez mudar de parecer. Tudo isto devia s. Ex. 
Espírito Santo rcl:Jtiv:tmentc :i perturb::çiio da ter exposto no conselho de Estado, tudo 
ordem publica na cnpitnl da dita pro\•incin, por isto devia ser conhecido por essa rcspeitnvel 
occasiiio- de :IIli cffectuar·sc no dia 20 tlo moz corpw.1ção, além do outros pontos importantes •. o 
proximo findo :t clci~ão de eleitores cspeciacs.- l'OJ' isso não é uma vã curiosidade, mas a con
A quem fez a rectuis1ção. vcnicncia do serviço publico, que me determina 

Do 1.0 secretario da cnmara. dos Srs. deputa- :1 apresentar o requerimento que toreLdc Sll~ 
dos, do il:'u:ll dnta, commnnicando que a dita jcitar :i appt·ovnçiio do senado. 
camnra elegeu para. membros da mesa que deve O nobre presidente do conselho orga.nizou o 
Cunccionar no corrente mcz os Srs. Visconde de minist.erio com o esr.irito ~avalhciresc~ de appcl
Prados, presidente; Frederico Augusto de ,\1- lar para os seus adversar1os em matcr1a na qual 
meida, Luiz Fclippe de Souza Leão c Autoniõ cllcs não podiam deixar de ter hesitação; mas 
Fra.ncisco do· Almeida Barboza, i.v, 2.• e 3.• Jogo com(IOZ o ministerio de modo que a maioria 
vice-presidentcs: 1. • secretario o Sr. José Cesa- constava de cidndãos que não eram representnn· 
rio de Faria Alvim ; 2.0 , 3.~ c ~.· os Srs. ~lanocl tes da na~ão, e em quem devia ser n:uural o de
Alvos· dc Araujo, Thomaz PomJlCilo de Souzn scjo de tct·:•ssento na camara • .Assim que, osactos
Brazil c Pedro da Cunha ~cltriio. do nobre ministro niio se hnrmonis:~vam .bcn~ 

Do mesmo Sr. secretario, 0 ·do igual data, com o seu pensamento; não só COIDJ>Ondo o mi
participando que constou á dita camara ter sido nistcrio com maioria de cidadãos niio pcrtenccn-

. d d d bl · 1 tcs :is camaras legislativas, como adoptando 
sancr.JOna o ,.. ccreto a assem ca g-era que uma politica que não parecia a aconselhada pelos 
fixa n força naval Jlara o exercício de J8i9-!Sd0. 

Do Sr. Bnl":ío d.t Lnguna, participando 11ue niio imtuitos .de S. E:c. Pretendendo solicitar da 
Ó·' 1 d p· camara·dos dejlutados uma medida. de t:un.1nha 

Jl uc comparecer por a c l:n·-sc oenlc.- . JCOU confinnr: •. n, qu.11 o seu voto para a reunião de uma. 
o senado inteirado . . 

assembléa com poderes cspeciacs, como cercou-a 
Da. mesa parochial de S. Pedro do Cncboeiro das ruínas despedaçadas de seu partido~ 

de ItnJ•emirim, província elo EsJJirito Santo, Niio p:u·ecia natural a quem desejava obter so
cm·iando cópia :JUthcntica das acta~ da eleição melhnntc medida da camarn fm\er preceder a ma

. de elcitorc.~ cspcciacs :i que se procedeu i.o dia uifcst;.ç:io desse proposito de actos como os que 
20 do mez proximo lindo, pre~cnci:ímos no prtncipio doanno passado. 

Da mos:~ parochial de Nossa Senbor:> do .Am· .Mas si S. Ex. intentava conseguir o concurso 
paro do Itapemirim, da mesma província, rc- da camnrn, depoisdissoh•ida, para alei pela qual 
metttmdo cópia :mthenticn tia acta da ('Jciciio do os eleitores . conferissem poderes ospcci:~es nos 
eleitores cspcciacs... novos dCJlUllldos, medida que nenhuma c:1mara 

A'·conunissão de constilui~ão. dos-deputados conscrvndoraatti boje concedeu, 
Reprcsenta,.ücs : riem mesmo a ministerio do seu pl'O!'rio seio, 

.. como é <JUC vat·ia do rcscl uçiio c:tactamento no 
Da camara municipal da cidade tla C h ris tina, momento em quco m:~is curial!l:lrccia que S. Ex. 

jiroviucia de l\linas. Geracs, reclamando contra podasse contar com o apoio da camara, isto é, 
o imposto de 20 •;. sobre as vendas de fumo.- qttando S. Ex. desejava solicitar meios adminis
A' commis5iio de ort"amcnto. · trativos para' fazer fac~) ~is urgentes circ:umstan-

Da camnt·a municipal da cid:u.lc do Jaguary, cia.s do. thcsouro Y Q!!_ando se tratava de obter 
Jlrovincia de .Minas Geracs, petlintlo no senado uma let par.a a reunmo d~ uma camar?- com po
que aJlprove o projecto d:~ camara dos Srs. de- deres c~pecw2s, S. E:x. JUlgava posstvel que a 
Jllll~do; :mtoriz:uulo o governo para...,;~C~~~~: !818 concedesse a mcdJd:l • 

.._:r .. ~,. ~ r . o·'\ 
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!Ias quando outra era a.súpposi!)fio n~tural, porque o que se tem visto nesta casa ó que nos 
S. Ex. ·muda de parecer, JUI:;n que não póclo havetnos esforçado para que o governo concorde 
entender-se 1·om a cnmara para obter os meios em· :~ceitnr meios de governo, que ali:ís dis- · 
de que n•!cCS$ilnva n li m de occorrcr ás circum- pons:rrn. 

• st:mci11s apertadas do thc;;ouro. E' assim que fizemos todo o empenho cm obter 
Pareceu- me que o nobre presidente do ron- :1 acquicsccncia do nobre ministro dn marinha, 

sclho, apcz:•r ti•~ dominado por ·c~ pi rito cnv:~lhei· por exemplo, p:1r:1 que se conscr\·:Jsse o Llatalhão 
resco, m~i,; t:ml~, em presença das mrdidas que II:IVaL.A c.1mara ha\'in dolibcraüo que se acn
elle proprio havi:l praticado co:u r,•Jar5o ao par- lmsse com esse b:~tnlhiio ; o scnndo fez todo o 
tido que estava cm maioria na cnmnrâ dos depu· esfor1:u p:~rn J•crsu:~dir ao govc1·no de que não 
taün:~, niio mnis conliOLL nella n~m par:~ oiJter os parecia opportuna esra providencia. A!'sim se 
mc!os linnnc:~iros, quanto mais n lei de conllançm, venceu, c na lei do llx:~ção de for~.1s de mar, 
que S. Ex. a princir•io desejava solicitar. · hontcm public.1da no Diario Offu;ial,contf:mpln·se 

Eu et·eio flUO o no:.rr. presidente do conselho, o bat.1lhao naval. , 
si hOU\"essc pcr,;istido na sua primeira opinião I~' por is,;o que mais do uma vez a ·maioria 
de nada pro:•or nce~ca d:1 !lissolurão da cam:~ra desta casa tem incorrido na censuro do nobre 
sinão depois do sua reunião, teria Vl!ritlcado senado:- por Goyaz, que entende que o g,:n:~do 
que, :~inda CJUC clla niio se mostrasse dispo~t:l a nn cO!lCess:io do m~iQs do governo rem sido 
conced~r :w ;.;'0\'Crno n medida de confiança que excessiVo. _ 
pretendi:•, h:~ via de conceder os meios :almi· ~ii o. ~er como o.governo apreciará o ar~umcnto 
nistr:~ti\'fls neccss.1rios p:~rn o hom regímen que tu·o deste facto, m:1s creio que cllo coo
do Esrado. !! · indispcnsaYeis para occorrcr á \"enc!!r:i no paiz do que o partido con:;crv:~dor 
apc•·t:~~Ia ::ih:a::ão cm c1ue se ach:wa o lhe· ba dt• razer n si pro(Jl'io a m:~ior violcncia, si 
souro. Yir-se :•lguma vez na dura· contin:;oncia do 

Acrc11ito que c~scs meios niiit iriam até nc~ar meios de govet·no. 
:iquclle CJU~ S. Ex. reclamava, o papel-moeda, O que ou prerendin tornar saliente é que o 
por•JUc contra est•~ já SI! havi:l :t cnmnra pronun· nohrc pre~idcnto do conselho teri:• razão, si 
ci:t!lo, levando a sua opposit;ãn no ponto de pre· l1ouvcsse proposto a dissolução dn c:~mara dos 
rcr1r a osso outJ'O recurso, tão doloroso como o depnt.1do:> de 1878 logo que assumiu-o poder, 
i111 !lccrer:u:ão de novos impostos. dt!sdc IJUC julgava indispcns:~vel :10 IJem do 

M:~s :1 verd:~d•: é que S. ~~~. mudou de pare· Estado IIUC n ~amara concedesse uma· lei, um· 
cer. Ernbor11 snbsisti5,;c n ncccssill:~di! tio aprcs· \"oto do confiança, qual o de :mtor.iz:~r a c:onvo
snr a prodd•·ncia CJUC especi:~lmentc o deter· c.1çiío de urna asscmllléa com poderes especiacs. 
minou n aceit.1r o govcmo, a rerorma elcitm·:l!, Então n dissoluriio se justificaria como medida 
o nobre lll'c,;idcn te do conselho teYe de ccdr.t· c politica. • 
adiar a rcaliz:~çiio de sua principal mcdid:1, c ~r:~s S. Ex. niio teve razão 11uando propoz a 
propõz a dissolu~·iio da camara, por causa dos !lis~olução como. medida administrativa, por nlio 
cmlmraros linnnc('iros, que :~liiss S. Ex. declarou contar que a camara lhe concedesse os meios 
só ter reconhr.cido, cm toda a cxten~iio, depois precisos para o ~ovl'mo do EsL1tlo: . 
IIUC a!lllumiu o poder ! O nobre prcszdcnlc do conselho insiste muito 

Não sei bem, Sr. presidente, :i qu:~l ll:~s duns em s:~bcr qual a dcliberar.iio do scn:~do acerca da 
consider:•~ões di!Via S. Ex. d:•r p•·ercrcncin,si :í de rcformu eleitor:.!, que n • cnmara dos deput:tdos 
retardar por alguns dias·ns rnerJid:~s financeira,; lhe enviou, e p:~rcce ligar grande int~Jrcsso a· 
flUO depo1s o ministerio tomou, si :i de procras- essa providencia, mesmo com preterição da lei 
tmnr por muito tempo, pois era e~~n n conse- do orçamento. 
quencm da dissoluçiio, n idéll princip:ll pela qual O Sn. A•·t,oxso Cr.LSo (millistt·o da {a::emlc1):
S. Ex. <lcd:wou que aceitara o podc1·. tnn!o m:~is t>ódo ser discutida simult.1ncnmcnte; l! mntoria ó 
qu:~nto, pelo que respeita nos· meios de governo, conhecida. . 
S Ex. não devia dcsconfi:~r !ln camnra, põrque 0 Sn. t:onuEto\: _Não sei qual ser:i a üecisão 

.era de hn muito con~clho dos chores do partido do senallo ., mas llCnso q::e, desde que 0 nobre 
que não se negassem cm 1111 c:~so os 111010~ ge-
vcrnamentaes ; n:io sendo do prcilllllit· quc 0 !'residente do con~clho tem tam:~nha pre~sa do 
partido con~t·v:~~lor 11 uizessc incorrer 011 mesm:~ vot· resolvida esta c1ucstiio, niio devia ter disso!· 
ccnsun• 11ue havia feito :i cnm~ra liberal de lSilS. vi do em Abril a cam:1ra 1los -dt.'put~·Ios, antes do 

Consequentemente, sem llÕr em duvida 0 es- ,;aber qunl o seu voto a t.1l respeito, nem nrrc· 
11irito ca,•alheiJ·eseo com que 0 noiJrcJ1r •. osidente dnr-se dos princípios do ~eu pnrtido, exigindo 
do conselho org:mizou 0 g:•binetc de ã c Janeiro, quo·a reforma eleitoral se fizesse por meio do 
n•jo-me cmllarn~ado Jl:lr:t bem apreciar até onde reforma da constilni!)iio, o nem tlretcn•ler que :1 

. S. Ex. levava 0 seu dt..sejo de viv~r por al:;um c:~mnru, que deve ter tão grandes roderc~. seja 
tempo com a crrmnra, 3 tten tos· os f:lctos poste- ele i ln por um systcm:t que S. E:t. c9ndemnou 

.l'iorc~ que praticou, j:i compondo 0 minJsterio tiio duramente dtzendo que com semelhante sys
com nl:tiorin de membros que niio JlOrtcnciam á tema não se púdc fazer eleição sem fraudo ou 

v iolencia. 
represent.,!:ão n:tcionnl, o que não era de bom O nobre presidente do conselho justificou-se 
ag-ouro (l:U":J a cxistencia dn c:~m:~rn dos deputa- d · · d 1 · 
dos, j:"1 tomaJH!o medidas que cercnr:alll essa cn· os excessos que prcsenc~amos urante a u tLma 
m:~ra dos destro~os do s~u. partido. clciçiio. ponllcrando quo tncs excessos s:ío insc· 

p:travei:> dtl 5ystcma. lll:~s, não oiJstnnte, S.· Ex. 
O exemplo que o s~nado tem dallo na flassailn JUlga q uo. devo e~ror~ar-se para que por cssll 

c pusentc sessão devt.l convencer do que a ca· mesmo systema sej:m1 eldtos os deputmlos a 
mar:• de 18i8 niio rccus:~ri:• no go\·crno os meio:> quem vão ser conf<!ridos podeJ•t•s cspecm~s para 
indispcnsaveis p:u·a n :ulministrnç:io do E.~t:JÜ<~ ; . refo1·mar a conslitUi!:ão! · 
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lia llf{Ui alguma COUS:l que não se accommodn 
com a logicn. · _ 

Do systemn pelo qual tomos feito até agora 
eleição é. inseparavel a fraude o ·a · violencia ; 
entretanto, por esse mesmo systcma deve proce· 
der-se á eleição de uma camara com poderes 
espcriacs! A camara 11uc deve ter mais poderes 

Foi adoptada n proposíll assim emendada para 
passará 3.a discussão. · 

NEGOCIOS 00 CE.\IIÁ. . 
Entrou em. discussão o re9uerimento do Sr. 

. do cjue ns outras não torá do certo, depois desta 
dccfnrnçiio do nobre presidente do conselho, a 
força moral indísp1:us:tvel para levar a elfeito 
lt ma ilho commettimcnto I . 
A~ graves qucstlíos que S. Ex. suscitou no 

sou discurso da ultima sexta-feira trouxeram-me 
a idéa .de pedir cópia da acta da sessão do conse
lho de Estado do A!Jril do nnno passado, cm que 
se tratou da dissolução da camara, porque ncss:t 
acta devem cncOntraJ"·St.l csclarocim!)ntes de 
muito provcittl parn o. e:;tudo das quc~tües que 

Téixeir:a Junior pedindo cóp1a dns informacõcs 
prestados pelo empregado do tuesouro em com
missão na provinc1n d:> Ccor:í, :1 res}ieilo de obras 
provinciaes e municipaes IJU'! st• estiio constJ"Uin· 
do n11 mesma província por conta da verba-
Socc~rros publicos. · 

lemo.;; de resoln~r. . 
Devo, porém, declarar ao senado que retirnrci 

o meu requerimento, si o nobre presidente do 
conselho entender que l1a· :ol~um inconveniente 
na sua votarão. Eu u5oo descubro, c por isso é 
que o nprc5ento, mns não inst3rci para 11nc a 
cópin dessa acta do conselho de Estado seja cn· 
viadn no senado, si houver opposi1;ão dn pnr·tc do 
nobre presidente do conselho. 

O rc:rucrlmcnto é o seguinte (/é). 
Foi lido, npoiado e po~to cm discuss:io o se-

guinte · 

Rcqueriml!/llo. 

Requeiro que, pelo mini:>tcrio do Imp~rio, so 
p~r:J ao governo cóp'a da nela da rcunbo do 
coósellw de Estndo cm Abril do a::!no passndo,nn 
qual so tratou da dissolução da camara t!bs de
putndos.-.lla!loel Fra11ci8CrJ C9rrria. • 

O Sr. Caosam~ão de Sinimbi"a 
(presitlelll<!tlo C'•IW"l/10):-Dt!sejn o nobre sen:1dor 
peln provincin do P.mm:í ou,•ir a·opinião do mi· 
nistcrio accr·ca .do assumpto do seu requeri
mento, que ronsi~te no 11cdido dn cópia dn act:~ 
do conselho de Es!:Jdo, cm que so tratou dn di~
solu!fãO d11 c.1rnnra dos deput:1dos cm Abril do 
anno passndo. · 

Declaro :1 S. Ex. IJUC não enx~rgo inconvenien
te nesta pubUcação; mns não me parece con· 
venientc que isto fil)ue IJSI:tbelcc_ido como -prin· 
cipio gcr:al : portanto, deixo a solução intcir:J· 
mente :10 criterio do sQ.Dndo. · 

O Sn. SILVP.mA DA Mo-rrA :-Já passou aqui !1:1 . 
dins um projecto de lei mnnilamlo tornar pu- . 
blico; os pareceres do conselho do Estado, que 
niío envolvessem segredo de Est:~do. 

Ficou a discussiio ndiada por ter pedido a pn
lav:ra o Sr. Dan tas. 

OHDEll DO DIA. 

E:IUSSÃO DE PAl'EL·:IIOEO,\. 

O Sr. Teixeira .J"unior:- Sr. presi· 
dente, cu rnrin uma injustiça IIQ senado, s1 pro· 
curasse justificar o meu procedimento quando 
re<rucri urgcncia para que o assumpto em dis· 
cussão ros~c dado para ordem do l!in •la pre>entc 
scss:io, porquanto, é obvio •1ue, existindo pó'ren· 
ncmento nbcrt.1 n rontc de despesa puhlir., que 
se tlenomina- soccorros ás provi11CÍllS tlo Norte
não havcroi areamento 11ue po<s:1 se:· respeitado 
pelo governo, nem n ncccss:~ria sc\'critllulo n·o 
dispc:Jdio do dinheiro <!o J~stado, nem n econo
mia r1ue ú int]ispen~nvel 1i~ nossas llnan~as. 

O Sn. L~lT.\o DA Cu~uA:- .;\!loindo. 
O Sn. TEIXEIIIA Ju:l'lon:-E' por isso que jul

guei preciso chamar a altent;iío do governo para 
tão import:mtc assumpto, comr1uan!.O o nobre 
p:-csidcnte do con~clho j:i tivesse declarado hou· 
tem que o go\·erno havia tomado algumas me
didas para ob\"iar ás justns censuras suscitadas 
m•sta camara, a respeito dos nbnsos IJUt' tem ha
vido neste scrvi~o. 

Inrclir.mente as delibcra,·õc:~ do governo, IID· 
nunciadDs pelo nobre pro";;idcntc do conselho, 
siio rontrlll"iadas f:elos factos. ,\s publicac.ü~s da 
imprensa, ns noticias transini.ttidas pelo telc
::rnpho, c até o proprio expedicn (c que se !C no 
Dia rio Oflicial, tudo protesta contra as aSSC\"Cra-
çõcs dos nobres ministros. . . • 

E' ,·erl!nde, Sr. presidente, I(Ue o illu:>trc IJrc
sidcnte d:J província do Ce:~1·á Já lançou seu te
rcdiclui~J contra todos quantos tem censurado o 
esb:~nj:1men1o da fortuna publica, C)Ue impune
monte ~c tem feito n:Jqllelta pro,·incJ:., 11 prete~to 
do soccorros ás victim:ts dn scçca. 

O Sn. LEITÃO D~ Cu:suA : -Agora inundação. 

O Sn. TEIXEIRA Ju~·1on : - gsse vrrellictum é 
nad:1 menos do IJUC o labéo de calunmiarlorea, 
que na gcncrnlidnd~ da phrasc ile <JUC usou o 
illustre prcsidcnt.c do Cear-o~, abrange não só os re
presentantes da mu;ão, romo o~ ministro,; que 
om ambas as e;1sas do pnrlnmento tem profiigado 
os abusos e a .prevaricaç:io nliméntadn pelo 
obulo d:~ carid:~dc. 

Mns este conceito é o result;1do do :acoroçoa
mento dado pelo nobre presidente do conselho 
:iquellc presrdente , defendendo tenazmente a 
ndministraçüo da provhn:ia do Cear.i, c chegando 
n •lcclnrar· que ch1 o mnis digno !>residente 
(apoiados). . · 

Sempre que aqui se tem reclamado a nttenção 
do goyerno sobre os abusos commeltidos neste 
importante rnmo do sorl"i'=o publico, os nobres 
ministros pedem factos e provas. · 

Votou-se o "rei appro /ado, salvas as cmendns 
da commissão do or~.amcnto, o art. 2.0 dn !>ro
posta do poder executiVO u. 81 do corrente nnno, 
approvaudo o decreto que autorizou a cmiss:io 
de Jlllpel· lllOe(l:l. 

Foram igualmente approv:ti:ts ~s enwndas da 
eommissiio de orçamento. 

Esquecem assim IJUO :1 razüo da~ censuras c re
clmnnções, ar·liellladns nesta tribuna sobre :1 ma. 
teria de que se trata, é justamente a notoriedad~ 
dos abusos c a provn que se derin1 da declnrn-

·~ 
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111'0 dos proprios ministros; são os factos con
fessados pelo proprio presidente do Ceará nos 
omcios e cartas publicadas no Diario Oflicial ; 
são os factos, os abusos reconhecidos pelo nobre 
ex-ministro do Imperio na camarn dos depu
tados; são os abusos, as prevaricações reveladas 
pela imprens:4daquella província; s1ío os abusos 
reconhecidos oelo nobre ministro dn fazenda no 
seu aviso de ~6 de )faio, que t;io energicamente 
protestou contra a applicaç1ío indebita que se 
fazin do dinheiro da Yerha-Soccorros publicos. 

Como, pois, ainda se pedem Cactos e provns 't 
Quando a prodigalidade c os esbanjamentos 

.slio de tal notoriedade, sorprendc, p')r certo, 
<>uvir o nobre presidente do conselho declarar 
iJUe até hoje não se cxhibiram factos nem pro\':1$ 
dos abusos denunciados! ..• 

· O Sn. .CA~S.\NSÃo DE Sr:-mmú (presidente do 
conscllw~:-EJie dá a razão.: é porque julga que 
o snlar1o é melhor que .a esmola. 

·O . Sn. TEIXEIR.\ J'u~ron :-.1\fns poderia ter 
apphcado esses trabnlbadores ao scrvi!;O dns cs
~rnllas de ferro e outros semelhantes, cm vez de 
empregai-os cm obras municipaes, -como casas 
Jl:lt'll escolns, igrejas, etc. . 

Si não bnslnssc·á,confissiio &xpressn dos pro· 
Jlrios .ministros. sobre a npplicaç;1o inde~ita dos 
dinhe~ros publu~os, a pretexto di) soccorros aos 
indig-.:ntcs das 11ro\·inc•as do norte, eu tcrin nos 
jornacs numerosos factos para otrereccl·os á con· 
~itlcra~·iio do ~cnndo. Nao querendo fazllr·mc 
echo de bontos, von·npcnas referir-me :iquillo 
lfuc me pa•·ccc revestir tal ou qn:~l c:~r:~ctcr 

Parece, Sr. presidente, não haver n necessaria 
gr:widado cm urna q ucstão trio importante como 
esta. 

omcial. . - . 
O cor•·cspondcntc do Cruzeiro, escrevendo cm 

data ele:!:! de Junho ultimo, communica os acon
tecimentos occorridos na província do Cenr:i, 
com relação aos soccorros publicos. 

A qucsllio é tão evidente qne a dissimulação 
tornou-se impossível. 011 o nobre minisll·o da 
Cazcnda tinha razões Jlara expedir o seu a\'iso de 
:26 de ll:~io, ou n1ío as tinha. Si tinha razií:!s, é 
JIOrlJUe cst:t\'11 de posse das provas dolo abU$OS 
cmnmcttidos ; si não tinha estas proYas, n:io 
devia tct• CXtJcdido semclh:mlc aviso. 

Por outro lado si o nobre ex-ministro do Imperio 
tambcm n1ío tinha pro\·as da exi~lencin de ladrües 
([C casaca e lm·as de pellica, si não tinha provns 
de que pcln ve1·ba- Soccorro~ flll!Jiicos- cst:t\':t 
se gnstnnllo cm obras pu.rnmcntc 1/llmicipae&, 
como é a construcrão de igrejas c escolas no 
Cear:í, não devera ·ter levantado St!tnclhante 
accuS!u;ão na camara dos deputados. E' esta n 
}UeSt:lO. 

Por i~so muito bem retaliou o illustre presi
dente tio Cr.:mí. re111icnntlo ao honmdo presi· 
dento do conselho, na carta lida hontem por 
S. Ex. perante o senado. ~essa carta datada 
de 21. de Junho, o Sr. Dr. José Julio exprime-se 
assim (lendo): 

• O paquete de i3 deste mcz trouxe -:~o meu 
eonhccJmcnto. os aviso:;" de 26 o 31 do )Jaio tJ·o
eados entre S~ hx. o ministro da fazcndn c o 
Sr. ex-ministro do Imperio. Sou m·guitlo cm 
aRlbOS: CO/lSti"UOObi"US a Jll'efe:ttO dr. SOCCOI"I"OS,COIIIO 
denuncia um emprruado de {aZl'lltla; inrl"injo as 
ordens do min1stro do lmperio, como dcolarou 
o Sr. conselheiro Leoncio de C:•rvnlho. Entre· 
tanto, o meu o111cio dll :2~ de l~cvcreiro ultimo, 
no qual indico as ob1·as proviuciaes I' 1/lttnicipaeJ<, 
cm. que empregava os indigentM, foi recebido 
por S. Ex. c publicado no Dial'io 0/ficial, sem 
nenhuma mh·crtencia ..• • 

E é verdade ; o governo impe~·ial foi conn i· 
vente com cssn appliearão indcbitn da vcrl1a 
-Soccorros puiJiicos.- Tenho presente o offido 
de 21 de Fevereiro, ~ que alinde o Sr. Dr. José 
Julio na ·carta cujo trecho ncabo tlc citar, c lJUC 
foi J!Uhlicado no Diario Oflicial de. JO de Abril. 
Ahi diz o presidente do Ceará (lê): . 

• 01'::-anizei o traballto em qunsi toda:: as lo
calid:ldes da província, aprovcit:mdo os sen·iços 
tlos homens, dns mulheres e dos meninos, cm 
construc«,:.1ío de estradas, :u;udes, cadéas, iarejas, 
escolas, etc. • 

Este et crete1·a dcsi~na, sem duvid:J, outras des
pe~as :~inda menos justiticavcis do quo a feita 
com cadeias, igrt'jas e escolas, pela Ycrba- Soe· 
corros publicos ..•. 

,\ sun opinião não Jlarccc suspeita; porque# 
no tJasso lJ~tc denuncia os auusos commcttidos, 
sustenta n nc~essidndc rlc se rcmctter dinheiro 
para :~quella provincia. 

o lJUC lá mnis se precisa é do dinheiro ; não se 
enviem A"encros allmenticio.,, porque destes se 
ncha rcpl!lto o mercado e a preços mais baratos 
do ~nc os que o governo pagn na cíirtc I • 

E este um facto f:~cil de avcrigunr até por 
simples telegrammil; mande o governo saber 
si na cidndc d:~ Fort.1lcza estão vendendo os ge
ncros alimentícios por 11reços inreriorcs aos da 
Caflilal do Impcrio. Porque não o faz? ... 

O Sn. CA~s.\NSÃO DE S!NlliBÚ (prrsidente do 
co11selllo) : - Qando se d;í essa cvcnt"ualidade, 
suspcnde-~c ns remessas. 

o' Sn. TEJXEIR.\ JUNIOR :- Não é isso o que diz 
o correspondente insust,cilo a que me referi. 

Vou ltir alguns periotlos do correspondente do 
Cruzeiro, niío só por•JUC servem 11ara provar a 
urgente necc>sidndc de medidas· do governo des
tinadas a rcprimit• os nbusos que continuam a 
dar-se neste 1m portante ramo do ser.\·~ço publico, 
como tJOrquo confirmam a grata nollcm de que o 
estado úeplornycl daquella província tem melho
rado consitlerayclmente. 

Attenda pois o senndo (lendo) : 

• O gndo sobrevivente engordou considcra·
Yehncntc, hnYendo umn protluc':1ío de leito que 
tem cau~ado rctJaro. A carne Yertle tem tlcsctdo 
a um 1)rcço mui baixo. • 

Este racto n1ío poder i:~ 1lar-se sem uhcrtlado das 
Jlaslagens _ ( Contmua11do a lê r). • 

• Os c•·iadores do Pi:~uhy cst1ío mandando para 
aqui os seus gados, o que mais conco:re. .Para 
fazer baixar o Jlreço da carne; c, todavza ajun
ta-se toda a carne ardida que lica pelos :~rmnzens 
do Rio de Janeiro, carregnm-se dezonas de em-
1m rcaçucs, mandam-se para o Ceaf:i! Dizem que 
estiio pam chegar oito navios cnrregados tlcst;t 
mercadoria ! 

c Porque uão mandam antes o gado das fazen
das nacionaes do Piaulty, que se entre~llt':lm aos 
especuladores e1n um contrnto enormemente 
lcsi\•o para o thesouro? • 

I 

• 

', 
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Creio que o correspondente· se refere ao ceie· 
bre contrato sobre que ver.;ou um ret)uerimento 

.- -':!presentado na. actual sessão pelo nobre senador 
"pela :Bnhia, o Sr. Darão de Cotegipe. · • 
• • f..ontinúa o eflrrespondente (le"): 

.c Talvez pareça , melhor trocar llP.Olices por 
·carne velha I 

c No fim de tudo, se dir.í que o povo do Ceará 
..está enriqúecido com os donativos do Estado, 
porque não falta quem acredite que a farinha c 
carne velha, remcttidn"s do ·Rio de J:meiro, são 

--cousas que se' p,odem entbesourar. 
c A sêcca do· norte tem feito n riquczn dos es

peculadores do sul. Nesta praça desde l\lnrço niio 
realizou algueni um a; de lucro em gcneros does
tiva, pois que são elles entregues ao presidente 
-eonsiantemcnte po1• pret:ós i11{erioresao elas {actu
.ras que o gOIJerno paga ;,o Rio deJa11eiro. 

• Negociantes lln que se :~rruinarnm, outros 
. têm sommas fabulosas a receber da the.>ouraria 

desde longos mezes, perdendo os premias. 
c Carregamentos comprados por negociantes do 

'Ceará com destino a este porto têm sido ven
didos mesmo no Rio de Janeiro nos fornecedores 
do governo, para evitar prejuízos ; c sei qne 
mandaram comprar em Pernambuco um carre· 
Ramento de farinha ror pre!:o superior no que 
tinha oiTertado o presidente José Julio, vindo ter 

~ aqui j:í por conta do thcsonro. • 
· Attendn o senado á anarchia cm que se acba 

este ramo do serviço publico ! O governo est:i · 
·. (:Ompr:mdo gcneros aluncnticios na ca.Pil~l do 

Imperfo, afim de rcmettcl-os para a provmc•a do 
Ceará, onde ha .abundancia .de t~es gencros c a 
preço inferior no que paga aqui I · · 

semelhante procedimento .promove até a ruína 
dos negociantes daqucll:1 província, pois, diz o 
-correspondente .(lê) : . · 

c :arais de ~. OOO:OQO~ está a thesouraria a dever 
aos negociantes do Ceará e de Pernambuco; 
quanto deve, porém, o thcsoaro.nos do. Rio de 
Janeiro? • . · ~ 

Isto confirma o que disse o nobre senador pela 
província do Ccar:l, quando observou que, apczar 
dos creditas cxtr:~ordlnarios ·incessantemente· 
:~bcrtos pelo presidente dnqnelln província, es
tava a thesouraria a· dever á praça cerca de 
i. 000 : OOO!S/)00. · 

Continúa o correspondente (lê): 
• Talvez nem um real; e occorre ainda um 

facto digno de menção. Os negociantes da terra 
pedem ao presidente como esmola que lhes fi· 
que com carregamentos qae tem no porto, pelo 
custo sómcntc, I! não obtem esta g-raça. • 

Entretanto; ainda ba poUClils dias o governo 
mandou entregar a um negociante desta praça 
mais 1.:!00:0006 p~ra c~m~ra de gcneros alimen
tícios· destinados aos mdigcntes daqnella pro-
vincia !. . . - . 

Referindo-se á enorme despesa que ali! se tem 
• feito a pretexto de soccorros, diz 'o correspon-

dente (lê)" : · . · 
• •.• fia realmente ·muito em qUe se possa 

eort:lr sem prejuízo da população. • 
Note o nobre ministro da fazenda qu:mta razão 

teve para expedir o seu aviso de 26 de Maio. . 
• O serviço até hoje era rn:io !J car_o._ Commet

tiam-se, sem t:t:emplo de uma so plllllfUO, abusos 
V. UI 

inauditos na distribuição.dc soccorros, tanto na 
província flagéll~da, como nns cm que·os !ugi-
'ivos pediam abrip-o. • . . · ' 

E' nesta deploravel desidia, com que se garante 
n impunidade dos criminosos, que se funda a 
insistencia dos· nobres ministros em I?edir-nos 
que deoonciemos qunes são os factos cr1minosos, 
e que exhibamos no mesmo tempo as provas de 
taes crimes e abusos. . • . 

Querem que os representantes da nação descm· 
ponhem os deveres do presidente da l>rovincia, 
do chefe de policia e dos dol,!!gados do go· 

. vcrno!... · 
Contlnúa o correspondei! te {lé}: 
c Conhece o publico" n despesa enorme que 

sq tom leito no Maranhão e !•aro, a titulo -de 
soccorros aos emigrantes. Pois bem: ellcs aqui 
estão chegando em cardumes, doentes de febres, 
consumidos de miseria. Si se dividissem essas 
despesas pelo ·nu~ero de ~migrados, ver-se:hin 
que custaram mms, cm poucos mezes, do tJUC 
quantos foram alimentados, nbrigndos, vc!:tidos 
e tratados nos hospitaes d3 . FortaleT.a, durante 
dons annos. A sccca do CtJará tem. sido um~ 
cornactípin fóra d~:lla para muita gento. • 

Vli.·$C, port~nto. tJUc.cu tinha razão parn JlCdír 
ao govc1·no a mudança da denominaç:10 de tacs 
soccorros,. cessando-~c de dizct· I{Ue são p:~rn a 
sêcca. quando felizmente tem h:~vtdo inundaç;io 
em al~nnslogarcs,com!J noticiam os telcgrammas 
reccludos ba dias: e é facto íncontestavel qnena 
província do Ceará, depois do dia :12 de Fevereiro, 
tem chovido m3is do que no sul do Imperio. Si 
tõr contestado, f3cil será demonstrar esta verdade 
com as commnnic.,r.ões officiaes, noticias c tele· 
grammas vindos .daquella província. 

o que ha ac,nalmenie ~ o marasmo, o torpor 
3 que se habituou- a JlOpUI3çlo, I>Or culpa d3 
administração da província, que não soube re
gular prevtdentemente o serviço !los soccorros, 
de modo a conservar os habitos de tt':lbnlho, qo~ 
siio os mais poderosos elementos da prosperidade 
publica. . 

E' este funesto resultado que o correspondente 
déscrevc pelo niodo seguinte (le") : 

• A terra, que pareci:~ hfsterica á falta de fe
cundação, nbrm o seio ~o m\'erno, c concebeu. 
Os c~mpos se ench.er:nn de uma vegetação lmtu
riantc ; m~s a cnchadn ·não vl'iu em :mxilio da 
naturezo. O colono tinha-se tornado nomada, ou . 
vivia debaixo de tenda,; rias nossas praias; não 
podendo aproveitar a opportunidade para se
mear c eolber no tempo ))revc que se lhe oiTerc
cia • mesmo niio tinha pãop:~ra a~ruard~r o que 
a térra I h o protnettin e p3ra dar alento ao braço 
que a revolvesse. • . 

E., cntrotant?, ·nunca· f:~lt~u ·dinheiro nem 
recursos no prestdcntc do CearJ, pnra que pudesse 
obstar ao abatimento cm que ,;e acbn aquella 
infeliz populnção. . . 

Ninguem, senhore~. contestou ao governo o 
dever de socco•·rer as vir.timas .jos llagcllos que 
t.5o cruelmente 3c.,br'lnllaram 3l .. umns provm
cias do norte, especinlmente a do êãar:i, t>ois que 
semelh~nte c31:unid3d& pro\·eiu d3 sêcca c ilas 
epidemias. O que se ~rl,'lie ao goye:no. é a tolc
raneia dos · abusos, c 3 falt., dn md•spenFa,vel 
fiscalisaç;io, é a i!JliiUnid:~de dos crim~no~s, 
tendo ·sulo o propr10 governo quem pr•m!!•ro 
veiu revel3rno parlamento a existencia do ladrões, 

. . 1ft 
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que cscap:w:~m da acção da justiça, como os alli se deram na distribuiçãõ dos soccorros, cstoll 
grandes insecto.; escapam das tei:ts da aranha, convencido de que, qnalr.uer que se)a o credo
porque os seus laços, como o.> d:• justi~:a, só são politico d:1s testemunhas, cbamadas n JUr:~r, hão 
e.ID1~azes para os pequenos ! . . de confirmar os factos revcl:~dos na imprensa 

Ar;:-úe·sc o ~o\·crno pela impreridencia com daquelln Jlrovincia .. c desta capital, (Co11timront/Q 
que deixou nquella população nrivada dos meios a lér). 
ncccssarios para procurar sua subsistcucia, ao c Todas. as vezes que um ami:::o do presi.lcnte 
passo que muitosprivilegindos, que não tinham Jhe ro\'c/nva 11 frnude commcltida por um dos 
necessuladc de mendigar o obulo da cnridade, seus agentes, S. E:c. redarguiá com tanta 
não deixaram de ser contcmJlf:~dos pingue.mtJnte nsp!lrcza, qu~ dcJlois de Ci!rLO tcmJ?O ninguem 
n:~ distrilmil·ão d~ soccorro,:, roubando ass•m :~os m:us ousou dizer-lho pa/11.vr3 • Parccm a s. Ex. 
verdadeiros· necessitado,:, como j:í foi rcvd:•do que lwvi:i pensamento de 0 censur:1rem na 
pela . imprensa, e como c notorio na cidade da pessoa do seus empreg:Jd!is: mania fntal aos . 
J."ortalc;w. polires! 

Ao pa~~o qui! Si! despendia a enorme somm:i do • Um professor, quo j:í tinha commettido mil 
60.000:000;5 sc:m porl•·•··~c o!JstnJ' que mo1·ressem to•·pez:~s na co:nmissào de Arac~ty impuneml'nto,· 
d mingo:~ e :í fome milhares de pe!-S•Jas, soiJrava foi cham:tdo 1wra a secretaria do governo o nesta 
dinheiro para illumin:n·-se di\"~l'S:Js cidndes da falsificou mu1t.1sordcnsdu I•residcncia,dc>viando 
flt'Ol'inçi.1 c a~t• a !}e Sobral ; S?·:r:J.rn /l.1f:J. dcs- um:i som ma fabulosn. Foi punido el!ta vez man· 
nproprm•· 22 pred10s t·~· Datunte, afim de fazçr dando-se-lhe que sc,..uisse para sua cadeira ! ••• • 
orna pr~·::• .n :rue se desse Q nome do secretariO Pareco·me, .Sr. Jlrgsidcnto, que o nobre prosi· 
da pron nem . ., , . • • J dente do conselho p5dc mandar dizer :10 mais 
. Estcs factos, :sr. prcsJdcntc. sao tao rcyrohcn· itrguo presidente. o do Ceará que os c:•lumni:•do· 

sn:11s. rCI'<'Iam .l:luJos :1/JUsos._, ll11 C I'U nao p:ls~o rcs continuam 'a aprl~senta~ facto; IJUC muito 
dc1xnr de reclamar a attençao do no.bre fJ~eS!· 1 de:mbon:nn 3 su3 admini,;trnr•lio .•• 
dente do conselho, lJUalíluer que seJa a o!1ws•· , . • 
dadc IJUc disso possa resuit:1r,.. · I O Sll; J.\GU.\nrnE:-lfe •~formam que esse Jlr~-

. • , , . · Cesso r c parente do rires• dente o que o (li'OPr•o o Sn. c.~~S,\:S>.\0 l.>E !':íi:SiliBC (l~·es!tfenlt! clo_ COII• president•J o püz fúrn da secrc!ari:~ por denuncia 
stlllo) :- :'iem um~, senhor; \ . .t.X. cstu f:.-

1
1 de IJUC r:llsific:wa documentos. 

zenllo ::eu dever. . ~ . 
r - j 0 :SR. 'fEJXP.ln.\. JGXJOR (COIItlnllliiiM lt ler):-

O Sn. T.eiXEin.\ JI:Slon :-Est·~s ,:.c to:> sao • Aintla hn po:1co, n:ío oiJ~tante a miseria·dos co· 
minucio:-:amcnte confirmados na correspondencin fres provinci:•es e a fnlta de verba, o presillcnte 
da pro\·incia do f:cará, d:•t:u.la a 2~ de Junho, mandou illuminarpelo~az·:::loboasuncir.Indcna· 
isto é.~ tli:•santc' da carta do presidimte da Pl'O· tal (Sobral), de;rcndendo nisso ~~~ooo,>ooo! • 
Tinéia lida bonlem ncst:. c:omara ( M ): A pa1· de tão descommunal csbanj:~mcnto, no· 

• Scj:~m rJuacs forem :n; jllstifica!:ÕL':!, po3so ::Jf· tn-sc I! falta a!)s ,futn de llscalis.1(.'ão n:~s obra,; 
firm:u· 11ue se despemlca ar)ui, cm Jlrcjuizo dos mais dispendiosas, pois até a estrada do ferro de 
pobres c r.Io t!lcsour.•, mais de -i.OOO:OOO,). Só cm Camocim, uma da:>c1ue :~rhitrariameato decrctoll 
ll:lturilc ;:asta\·,, a couunissão, :i CUJn frente se o nobre presidente do conselho, lá cst:i crirrondo 
achav:• o :octu3l -sc.:rctario, i:OilS~I·vador c amigo. :i rerclia pOI' conta das oper:wõcs de credito que 
intimo do J>r.:sitlenl•!, J:!O:OOO;) por mez! • o nobre ministro da fazendã est:í ~~.utorizado a 

J:i \'c o nobre prcsitlente do conselho ~ue o fazer. 
correspondente niio (>arcce susrJcito pela pol•tica, A este respeito diz 0 correspondente (lê}: 
JlOfiJUe c,; tende a sua censura aos conscl'\'adorcs. • As ohras do Cnmocim prosegucmlen!amcnte, 

( Co11ti11uando ct !;,·j: mas a despesa ;:olllJl:l. Onde h:~ tellw cm abun· 
• •.• cousercacr~,. r lllili!JO iutimo tio JVesidenff'. danei a, se vão import.1r do Rio de Janeiro 100 
• Dcs:~propriou->e com .o diubeir·u dos soccorros milhciros de telhas francczas, que j:i estão cm· 

um 'luarteiriíó de 2::! ea,;as pnr:1 se :ob:-ir umn bnrcadns! Jo:ste facto d:i umn medida do l_llais. • 
praça •JnC devia ser honratla com o nome do sc
cretilrio !'crcir:J; comr.nu·am·>'ll c cstn!Jclcccram· 
se combu,;t •re,; par:; Jllumina~.:i'io ria cidade, flze
ram-se i;!I'Cjas e mil cousns. As estr:tdas, porém, 
fic:~rmn como tl'anlc,;; muitos :H:utlc>, om tjuc 
qualq:.ci'Jiessoa tio povo encontJ"<•ria um trabalw,. 
não. p:•ssa1·am de JH·ojectos! ... • • 

O nobl'e pr,•,;idcnte do conselho quer fuctos c 
eu cst .. u as,:i;.:nnl:mdo-os. 

O Sn. C.\XS.\XS.:\o nE SJ~Illllt: (presitlt'llfl! do cou· 
.SfUwJ:-Estou OU\'indo. 

OSn. TEili.EIIl.\ Jo~10n (continuando a lêl'):.,. 
• Nu .-\rac:Jty ruante\'t:·se um cmpregntlo do f:~
zenda DO\"C mezc;;, comtnettendo todn sorle de 
:~busos, apcznr do clamo•· g-er:•l da popuf:u:ão o 
das prO\'ns mai~ e\'illeotcs do concussiio. Viven 
como um príncipe e nioguem o incommodon. • 

Acrescent.1rci, lJUe ~i o governo mand:~r :~brir 
U!ll inquer.ito polida! na cidntlc do A•·acaty niio 
so n re~pel!o dcslt: focto, como dos :~buso,; que 

O Sn. CAxs,\X ... Ão DE SJxurnú (prt'sideute do 
consellw):-Xão, senhor; nfio c exacto. 

0 SR. TEIXEIRA JuxiOn:-Dt'scjo IJUC assim 
scj:J, mas o 110hre. prcsirlt:utc do conselho não 
tem 1:1 o cn;.:cnlwiro lforsin"', que está cm llntu· 
rité, pois si tivessll outro de i:,:-unl merito Jl:lra 
dirig1r os trnhalhos dn cstradn de Cnmocim, .tal
vez niio ouvisse esta justa censor.. ( Co11tinua11dQ 
li ler). 

• V tJ;,:cta a commissão d11 :~çutlcs, q uo segunda 
vez se cnv"iou ao Cear:í. Umn primdra consu
miu somams fabulosn;;, c não produziu sinão 
plantas, c1uo :J(JOI.h·ecem na secretarin ili1 :~gri
cullura. A segunda (:Jz plantas ta111born p~ra as 
_tru(:aS. • 

Scl'ia lon;.:-o continuar a Jc;r esta corl·esjlonden
cin o, si o. liz :1tt! agor:í, foi uniCllmt'R te (l:Jra d:~r 
uma 2.• edHio no Diario 0/}icial afi1n lle l(UO 
cstes abusoli 'tenlwm m:•ior vublicidn:le, e pos- li 
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sam serrontestados. O que desejo demonstrar é 
que sobram factos c abusos parn car:~eterisnr :1 
desidin c os erros que infelizmente têm aggrn· 
vado n calnmidnde dn sêcea. ·. 

Destes factos tleve ter pleno conhecimento o 
governo por intermedio, niío só de. presidente dn 
província, como do emprogui:lo do thesouro CJne 
esLí aHi !nzcndo um inquerito, cujo resultado niio 
póde ter n ncccss.,rin ror~;n moral como j:l de: 
monstrci em outra oceasião, porque é' ~~~·idcnte, 
que a cmcncia fie t:il inqncrllo depende das in· 
formações, do anxilio, do apoio IJUC lhe deve 
prcst:~r o presidente da provmcia, o mnis lntc· 
ressatlo ~m .cente~t:lr todos cs~es :~bn.~os, como 
previamente j:í contesta. quer nas cart:~s pnrti· 
cularcs, c1ucr em seus officios para assim JUSti· 
ficar soa mlministrnção •. 

Entretanto, Sr. presidente, no passo que o go· 
vemo pro:'I!Cc querer rcrrimirc::scs aiJUSos, conter 
o presidente ::!11 Cc:mí nos limite,; que lhe prcs· 
creve a lei, isto é, :!rtxiliar os in•ligcntcs, mns 
não distr:Jhir os dinheiros. da vcrbn snccorros 
publicos para llns fli\•ersos,-como s.io as obras pro· 
vinciaes c mnnicipaes, illuminnçiio dn~ cidades, 
nbcrtura do praças, construcçiio c rennrnção de 
crliflcios publicos, c~coln!l,etc., ncoroçõa no mc::mo 
tempo a continuação ·desses :Jbu~os, dccl:mmde 
que o p1·esidcnto do Ceará 6 o mais clif1710 presi· 
dmte, c deve ser m:mtido porque ntio /ur. (actos 

• que revelem nbnzos, n.:o ha prm:as de esbanja· 
monto c de prodignlidndc ! ... 

Chrt,mdo ao Cenrá a noticia dos debntes par· 
lamentares, que :u1ui se deram o:m princip:o do 
mez findo, c conhecid:rs as declarações feita!: 
pelo nob·re ex-ministro d11 Jmperio, a rcsposL1 110 
nobre presidente do conselho :is impertmcncins 
dos scnadcres a respeito deste assumpto, diz o 
cor.rcspondcnte que o presidente dechu':lra-sc 
cooclo para dirigir o servit;o dos succorros c en
tregara toda 11 sua direcriio no cmissario do lhe· 
souro, o conrerente Quiulros, • que ficára aasi1n 
ezpusto ás furia., da populaf?ào e comer.ava a ser 
objecto de iusullos e ameat:as. • 

V c o senado que não foi sem fundamento que 
ha ccrc.1 de um mez eu dis..;t} qne o empregado do 
th!!,'!Ouro, commissionado no Ceará, estava mnl 
visto pelos fornecedores, commissnrios e distri
buidores dos ~ocrorros naquclla província, inte: 
ressados na continu:u;iio dos abu~os (lê). . 

• Declarava-se desmoralisndo c entregava todo 
servi,.o dos soccorros ao emis~n1·io do.thesouro, 
o con'rcrentc Quadros, que tlcava assim exposto 
ás !urias da llopulnçiio c começava a ser objecto 

·de insultos e ameaças D.1ndos de mulheres 
aflluiam ao pat•o do p:tlacio, ou se dirigiam á 
casa do commissario, qu~ndo chegou o vapor c se. 
mudaram ns scenas. ' .. 

• As qualificações quo o presidente do conse
lho deu ao Dr. José Julio do mais digno. do todos 
os presidentes nctunos, a declaração do ox-minis· 
tro do Imp~rio de que ellc, ~CI'ÍL'lndo o gove1·no, 
tinha sacrtllc:ulo sua cndcll"lt na cnmara; tudo 
isso operou uma re'l'"olurão nas suas idéas, h:t· 
vendo festejos officines, e qunsi-omeiaes, pns· 
sentas, foguetes, etc., em S1gnal do trium11ho 
mornl do presidente. • . 

Deste modo,· o governo tirou todo o effeilo 
moral das tlerlarnções do. nob~e cx·mi!Jistro do 
Impcrio na camara tcmporarm e do av1so de :!6 

ele l\faio, que condemnou solemneinente a appli"~ 
cnção indcbit:t da verba-Soccorros·publi.:os. 

..Scmcllinntc procedimento é tão conlradictorio 
que póde dar Jogar a injustas suggestões, fazendo . 
crêr que o :rovemo, longe de obstar aos abusos 
tolerados pelo presidente da pro\"incia, dá osten· 
sivnmontc ~rdcns naqui!IIC sentido, no passo que 
pnrtieularmenlo procuz·a lisongcar o amor pro· 
prio daquelle fnnccionario, c des!o modo o nco· 
roçõn a ronlinuar na mesma senda. ~\o menos 
assim se p6dc explie:Jr o pouco cnso que nqoeUe 
presidente faz das ordens do go'l'"cmo, e a coo· 
tr:1dicçiio manifesta que existe entro os seu~ actos 
c as terminnnles deel:m•~iíl's tlos nobres ministros; 
c, sinã~, attcnda ó nobre presidente do _conselh& 
ao segumtc rncto. · . · 

llontem declarou ne~l:t cam:~rn,., nobre presi· 
dente do conselho que já ha\'ia expedido ordem 
.muito expressa aos presidentes tle Jlrovincia para 
não abrirem cr•!ditos nns respectivas pro\'incias 
sem prcvi;,m,~ntc estarem autorizados pelo go· 
verno; entretanto, por t!!lc~ramm:t do din ::! do 
corrcnte,pnblic.1doem al:::unsjornai'S desta corte, 
soube-se do seguinte (lê): 
• • O presidente do Cc:tr:í abt'in noYo cre· 

dito tlc 1.000:000JS pel:~ verba- Soccorros pn
blicos- elevando o total dos creditos nlli :~bertos a 
21.856:0006(100! .... 

O Sn. J.\GU.\Rme:-Xão hll mãos a medir . 
O Sn. Tr.rxern.\ Ju:;ron :-Or:., tendo o governo 

ordenado CJUC os pre;itlentes tl:rs (Jro,·incins não 
nbt1sscm mais crl'ditos por conta da verba- Soe· 
corros publico.;- sem pré\'ia au:oriza~ão, como 
cxplicnr-se esta . insistencia do prcs1dente do 
Ce:~r:l, continu.1ndo a abrir. no,·os .credilos ? •.• 

Scr:i este telegramma falso"! 
. Não o creio, pois aimlll não 110uvé notici:l al
A'Uma sobre crc!litos abertos pela prcsi~encia do 
Cear.í que rossc falsa. ; 

~111s· emqunnto o :ro,·crno \'crillcn ~i· é exacro 
ou não este procl'dimento do seu dclcgndo, cu 
pergnnt:Jrei: ser:í t.1mbem falso que nquelle pre· 
siden"te autorizou a thesouraria da província :t 
sacar, sob sua respousabilitlatle, sobre.o theSQuro • 
nacional até á cru:mlia de :i00:000,5, c que o 
nobre. ministro da fazend:~, hesitando em reco
nhecer a legalidade c procedencia det:tl ordem, 
remctteu·a com vista no ministro do Imperio 't ... 

Este facto; ao monos, não pódo ser contestado, 
porque consln do D_iario 0/ficial, c ~u passo a.ler 
pornue quero con;.1~nnr no meu dtscurso. 

E' o lJtario"OJlicial de~ do corrente : ha qoa· 
tro dias apenas. Diz o seguinte : 

• ~línislerio da f:~zenda. . 
• Communicou-se : . 
• Ao ministerio do Imperio te1· a !besouraria do 

Cear:í participado ao da fazenda h:~ver a respe
ctiva Jlresldcnci:}. autorizado, sob sua responsabi· 
lida de, a s.1cnr sc;~bro o thesouro nacional por 
conta do credito d•! iiOO:OOO,) :tberto para S:Jlis· 
fazer aos p~mento,; urgentes d:ti despcs:tS elle· 
ctuadas pela verba-Soccorros publicos-; afim 
de que nquelle 1 .• inistcrio resolva a semelhante 
respeito como entender acertado, visto compe-
tir·llle o nssumpto. • . 

O nobre ministro d:t f:tzend:t ·está se tomando 
muito cimteloso: niio reprovou, não contlemnou, 
limitou-se a passar adiante (1·isos). O negocio era 
lodo com o ministerio da fazentl:~, e o nobre mi-
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nistro declinou dn sólu~,;ão, remeuendo·o pora o· feril·a para exemplo, pelo direilo que-lhe dá a 
do Imperio. vizinhança (lmdo) : , . 
. · Er11 11 tbesouraria d11 província do Ceará que • -Rcmcttcrnm-sc : 
.JIJe conununicnva que tinha de sacar :iOO:OOO,SOOO • Ao ministerio do Impcrio, nliin de que-

. soh :~utorização e rCSJlonsabilidode individual do resolva, visto pertencer-lhe o nssumpto, o roque
presidente do Ceani. O rro!Jre ministro ria f:rzcnda rimcnto de Domingos José Saboia e.Silvn peilin
não re~J>onueu., nem ~im nem n~o; v:i parn o mi· j do Jlagamcnto dà c1uantia de. :1.8:8i.i28, importnn· 
nistro do Impcrio. . cia de gcncr:os alimc'nticios q_uc. vendeu, no Rio 
· 0 • J.. . 0 . · d ... 1 · Grande do .Norte, para as VJCtJmas da sêccn ... 

:sn .. c:sQUEmA ·- uc1 SOJa o num:s 0~10 Não sei, Sr. presidente, o que lstp quer dizer. 
uo_.Impcr•o ou. da f:~z•mda, quem ha do pag:~r e o Est:i reclanwção não foi rcmettida pelo presi-
thesouro naciOnal. dente do mo Grande do Norte, unico compc-

0 Sn. TEIXEIR.\ Juxwn : _~las 3 verdade. é tente para \'cJ·ilicar n proccd<mcin do. pbdido,. 
que, como diz 0 nobre sen:.dor 11eJn nahia, 11uer pois que os gcncros (oram com_Prndos naquella. 
:<cja dc.ministerio do Imperio 011 da rmwnda, quem província, c não aqui. O requeruncnto, portnn·· 
ha r.I.:· 11a0

,..11 r é 0 tho;om·o nacional. to, de\' ia ser dirigido ao presidente da província,. 

O Sn. AFro~so CllL"o fmi11i.~tro da (a::t•1Jdl9 :
l!:IS a \'erbn. rJUal !'rn ~ Soccorros pubhcos : 
J)ertencc ao 'mini,.terio d!J Impcrio •• 

O Sr.. TP.IXEinA Juxwn :-Sejir o que fô1·, o rJUC 
noto é a dccl:u·nção da thesournria de que o pre
~ir.lenl!' a autorizara sob s1ut I'I'IIJIOIISabilidatle. 

l':rr.:cc-mc rJnc o nobre mini~tro da fazenllá 
uon•ia ter rcpai':Jrlo nc~ta dcclnrno:ão. Desde fJUC 
tal crl!dito foi aberto sob a responsahilidade III· 
,Jf\•idual do presidente, s••guc-:<e que nlio havia 
autorizn•·ão do go\·crno. J>orrJn•~ llo contrario não 
hnveJ·ia hesit~o;;io u~lil tall'e:mlva. 

O Sn. A•·ro:sso CELso ( mi11i.vt1·o dá {a:mda) : 
-E' como os presidentes abrem sempre os cre
tlitos Cflmndo uiio estão autoriz:~dos. 

O Sn .. TJ;rxr.:IIlA JcxiOn:-l!:rs o prcsidcnt•• niio 
:.IJI'iu credito, :rutorizou sob sua resp'onsa!Jilitlndo 
n the:>ouraTin :r sacar nté aquclla CJUantia. 
)[ais tarde foi lJIIC ahriu o credito de i.OOO:OOO:S 
ue !Jll~ ternos noticia pelo tcfc;;J·amma :r !JUO nJludi. 
Foi taJ\·cz por tardar este saque di.! :>00:000,5000 
r1ue cllc foi fort:ndo a infrin~ir as oruens do 
g-o\·crno, abrindo ~em autor1znção o credito de 
LOOO:OUObOOO. 

O Sn. Jc::fQCEHa:--0 lJUe é hom.distin:;:uir. 

O Sn. TEil:Ein.\ Jt:xron:-Como !'U distingo 
no requerimento cJUc Jlrchmdo :~presentar. 

lias, Sr. J>residcntc, todas cst:.s questões inhc· 
rentes n :;occllrro;; pn!Jiil'o~. na nctnnl situar;:io 
politica yiio tomando o cnr:rctcr dos sncccssos que 
se deram com a g-uerra do l'm·ngunr. 

Na g-ncrrn do Pa•~~gum· hou,·e um período cm 
que todn a activid:alc do' governo se empreg-ou 
em CO!ljur:rr o perigo que amenra\·a n dignidadr. 
c n hnnr:• nacional. • 

Não. se pouparam ~ncrilicios, c quer o povo, 
quer o governo, for;~m solícitos cada um em 
cumJwir o seu uever. Acn!Jad:• a gucr•·a, ou 
desuc :1s proximidades da sua -te•·minat.iio, appa
receram as rcclnmações. 

Foi ·uma no\':1 gueri':I contra o tlms.,ui'O nn
cional. As reclam:rçõcs niio tinham fim. Elias 
succediam-sc inccs~autementc, e niio sei si ainda 
hoje t.•xi>tem. Receio muito que o mesmo acon-
tcçn com a sêcca do norte. · 

.As reclamações· j:í principi:rm a apparccer, e 
neste mesmo numcro.uo Diario 0/ficial lê-se, ao 
lado do :J.\"iso a que acabo de referir-me, uma 
reclamll(;iío muito mal encmninb:~dn. Vou )Ire· 

e não ao ministcrio dn ·fazenda. Não se deve 
tomar conhecimento de taes assumptos siniio 
pelos tramitf!.,; legncs. Si estes goacros foram 
vendidos no Uio Grande do Norte, como vem o 
vendedor reclamar aqui do governo geral o seu 
pagamento '! . · . · 

Como stc facto, ba muitos outros. Ainda no 
Diario 0/Tteial de hontem Jti-so no expediente do 
govemo a noticia de outras remessas de recla
mações no rninisterio do lmpcrjo, pedindo indcm
nizaç5o e pagamento de fornecimentos feitos em 
dh·crsas pro\'incias do Impcrio. . 

Ora, cum.t>J'c rJUC o governo se nc.1utele desde 
j:i, regulnrrsando com muita severidade este 
importante ramo do scrviç,o publico, pag1 que 
não abra a JlOrtn n abusos idcntieos aos que se 
deram cm relatiio :í g_uerrn do P:~raguny. _ 

Disse o nobre prcsrdcntc do consclho.quc nao 
era {lOSSÍ\'CI suspender de chofre os soccorros 
)JUt,!Jcos. lias, ningucm pretendeu semelhante 

. absurdo! 
Este conceito do nobre presidente do conselho 

.; tiio improcedente como o que faz o i Ilustre pre
sidente da pro,·incia do Ceará julgando calum
niarlores do 1JOIIIC uarense todos aquclles que se 
oppocm á continunçi!o dos abusos c d:a pre\"ari· 
cnriio, rJUC tem hando no serviço dos soccorros · 
aos infelizes indigentes. o que se tem pedido é
a- reJlrcssão destes a.lmsos ; o q~~· se rçclama do 
governo é que acautele os lcgJtJmos mtercsses 
t.l:~ f:.zcnda puhlicn, porque são os interesse:> dos 
contr·ibuintes do Estado. · 
· lla~, obstar n que se cumpra o dever hum:mi
tario c caridoso de soccorrcr os nossos irmiios do 
norte llagcllado> por essa dcploravel cnlamidadc 
r•ublic:~, ninguem pretende tal cousa! · 

Pelo contrario, o proccuimento de tod~ as 
pro\'incias, especialmente a do Rio do Janeiro, 
que tenho a honra de rcprcsentnr, é o mais elo
quente protesto contra semelhante conccitQ 
(apoiados); ahi estiio os edificantes exemplos que 
exhibiu a carirlosa popula~,;ão desta capital, logo 
que te\'e conhecimento de que a fome e a peste 
llagcllnvnm a provincin do Cear.i, c muitos no
bres senndores presenciaram o certamcn de cn
ridade.quc entiio lJOuvc ..• 

O Sn. J.\GU.\RIDE :-Apoiado. 
O Sn. TEJXEJII.\ Ju~10n :-Não só na cnpital dG 

In1pcrio como cm toda a província. do. Rio de 
Janeiro .•. 

O Sn. JA.Gu-ÜtmE: -Apoiado; com uma gcne
rosir.lnde inimilnvel .c sempre dignn de louvor 
(apoiados). 

l l 
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O Sn. TEtXEIRA·Jrmron:-.•. cqucrepresenta 
algumas centenas de contos, com que ~on· 
tanenmente concorriam as sociedades ph•lan
tropicas, as famílias c até a infancia. Por toda a 
~;>arte a populnçiio. do Impcrio acudin prossnrosa 
a angnstin que flesou sõbrc n província do Ccar:í. 

O Sn. JAGUARICE :-Apoiado. 
O Sn. TErxEtn.\. Jcsron :-Niio é pois bcnr me

recido o conceito que de nós faz o actual presi
dente do.Ceará I E ainda quando outro defeito não 
tivesse tal conceito a respeito daquellos que tls
calisam os 1egitimos interesses dn n:~çiio, teria 
sempre o grave incom·enionto de ser proferido 
por um coarcnso que devia tributar a gratidiio 
que niercccm os csfor~os !lo todo o Impcrio cm 
pró de sua )lrovincin \apoiados). 

En tinha, Sr. presidente. de oecupar- mo ninrln 
com outros tactos, afim do yer, si, do um11 V!'Z. 
para s•.•mpre, o nobre presidente do conselho 
dci:m de pedir factos sobre a udministraçiio desas
trada do serviço dos soccorros na província do Cea
rá; mnsS. Ex. por justo motivo ausentou-se, por
C)Ui:l tem de c:ltar presente n uma interpellaçiio 
nncamara dos deputados, c cu não me sinto dis· 
posto n expô r com o mesmo vigor a argumcn
tnçiio que adduziria, si estivesse presente o nobre 
presidente do conselho. Teria do referir-mo a 
factos que se dcrnm, nnteriormcnte :i cntr.tdn do 
nobre ministro da fazc'ndn para o nctual minis
terio, e portnnto não poderia o nobr~ ministro 
responder por clles. · 

Por isso reservo-me parn no orçamento trntnr 
dessas l)uestues, pois então neccssnr!amcntc o 
nohre presidente do conl'clho, como ministro da 
agricullurn, ha de estnr presente. 

Entretanto, não posso furtar-mo ao deseje de 
fin:•Iisnr o meu discurso, reproduzindo o con
ceito do uma das folhas que se publicam na pro
víncia do Cear:í, n Cjnslituir.ão, CJUO cm artigo 
e!litorial de~ do mcz passado', entendo niio haver 
o menor desconceito no povo cearcnse em con
demnar n degrndnÇiio morol dos prevaricadores 
que nlli abusam dn desgraça publica.' Ser.í essa 
citn~ão n chave das observações que acabo de 
fazer (lendo). 

• Diminuem-se os soccorros tmblicos. procu
ra -se pôr termo ao csbanj:uncnto ~ lmmen~n 
tristezn, pesado luto I 

• E o- governo de Sua l'tfagestDde ainda ba de 
deixar continuar por muito tempo este estado de 
cousas? 

• Desgraçados tempos I • 
Tenho concluído. (Muito bem.) 
Foi !ido, apoiado o posto cm _discussiio com o. 

requcrJmcnto, o seguinte • 
• 

Add{tam~11to. 

. 
• Requeiro que se requisite tnmbcm do minis• 

terio da fazenda : • 
• l.•'CópilÍ das nltiinas contns' de gcneros ali

mcnlicios, comprados o remcUidos por ordem· d01 
governo, para a província do Cc:~rá, e pa!'OS 
nesta côl'te, com espccifica!:iiO dos preços. 

• ~-· Relação dos saques dn !besouraria do 
Cear:•, S«>brc o thcsouro nacional, c dos credi
tos' abertos pcln prcsidoncia da mesma província 
pnra-Soccorros publicos.-., desde 26 de ~ruío do 
corrente nnno ntc esta du~. 

• 3.• Informação sobre a despesa feita até esta 
data com as duas commissõcs ultimamente cn· 
viadas :i •província do Ceará pnrn estudar os· 
meios a :lltenuar os clTeitos da sêi:c:i que pQrio
dicamcntc fiagella n mesma prO\'Íncia. 

• ~.·Que se peçn ao minisCcrio do Impcrio cópia 
do ofllc10 que a thcsouraria do Ccar:í dirigill ao 
ministerio da fazenda, puticip:mdo haver o prg
sidcnte da mesma provmcia autorizado, sob saa 
t·espol~&abilidatk, :1 sacar sobre o thesonro na- · 
cio na I a!& 500:000,5 por conta da verba-Soccorro.t 
publicos, confOI'Ilte declarou O ministro da fazen
da ao do Impcrio cm aviso do 2G de· Junho findo,. 
publicado no Diario Oflicial de~ do corrente. 

c Pn.;o do senado em 8 de Julho de !879.-
J. J. Teixeira Ju11ior. • 

O Sr.:Aft"onao Cel14o(mi11istro da {a~ 
::roda) :-Devo oppõr, Sr. presidente, algumas 
ob;;crvaçiíi!s ao discurso que acalm de,profcrir o 
nobre senador pel,.provinci:i do Rio do Janeiro. 

.. • Itovivem de novo os soccorros, continua o 
desbr.1gamcnto na sun distribuiçiio ~ Surge a 
alegria, rcapparcccm as galns, cstrondari1 ns 
pas.~cllln~. derrama-se ccrvejn, queimam-se fo
guete!, brinca-se c dansa-sc todn uma noite I. 

r Porque'! l'Drque proseguem os sacrilicios do 
thesouro, continún a nbundnncia,dcsemb:~rnça-sc 

E' fórn de qucstiio que o fll!,S'ello da s~cca 
trau~c para o thesoaro do.; pesas excessivas, que. 
ns .suas circumstancias não comportnTam sem 
pesados sacri fi cios • 

E' ainda indubitnvcl que tDcs despesas não. 
podem continuar por muito · tempo, e devem 
cessar no mais curto prazo possível, sob pena d61 
ficarem ·completamente desorganizadas as 1l
nanç.1s por lar,.os annos. · . 

Admitto ainâa a possibilidade de Dbusos, por 
o latrocínio! ! . 

• Eis o que se tem ullinmmcnte presenciado 
nestn desditosa província. • 
. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

• E', cm· :verdade,admiravel o que se est<i pns~ 
• s:mdo entro nós; mas nada causa mnis especic 

do que essa fogosa all'gria dos commissarios pela 
coutinuar.ão da sécca!.. . 

• Procêdcm assim. alardeiam o jubilo que lhes 
vai n'alma pelos so!Trimcntos pui.Jiicos, o depois 
queixam-se de nós, porque dizemos todos os 
di:•s que :1 distribuiç5o dos soccorros é um:~ _inex
gotavcl C11li{or~~ia para todos! 

. . 

parte de agentes subnlternos. da administração, 
·ou dn fornecedores tlo generos, ·porque os abusos· 
siio incvitavcis em tempos ordinarios, quanto 
mais em éJ?ocas calamitosas. . 

Não duvuio ir mais longe, concordando em 
que mo ti\· os· hn para_ suspeitar-se de fraudes, 
que; uma vez provadas, devem acarret:lr contra 
scllS autores toda a severidade- das leis. 

:uns, senhores, concluir d'aqui que o goyerno 
e. seus delegados nas provi!lc!as têm-ic esque
Cido· de. sellS deveres, ou de1xado ·de fazer quanto 
cm humanamente possivel, nas dimcais circum
stancias .c~ Ql}-C se viram, é o. que me parece cla
morosa Injustiça . 
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HU ANNAES DO SENADo". 

O nobre pr,sidenle do conselho foz bem pe
dindo aos honrados senadores as provns de IJUC 

.o governo c seus delegados ni'io l'orrespondinm 
:i situ:u:iio. 

Fez bem; c eu o acompanho perguntando, por 
meu turno, a :SS. EExs. 9uacs os fncros IJUO 
constituem .as grandes dclapJdn~õcs elos dinheiros 
publicos, os c~candalos enormes :1 que se tem 
referido mnis iic unm 1·ez 'f 

Pois si aqui no Rio do Janeiro, onde os meios 
de indaga~ão c fiscalis.nção são mais fnceis, in~ 
vcnlam-ie factos gravíssimos, sem o menor 
fnndamcnlo, como é possível crer cm tudo 
rJU:mto se escreve no intP.rior do Ceará? 

O meu iiiHslro a~pigo, scJ!ador pelo Ama~onn_s, 
disse-nos honrem :-cJuereJs prOl' :JS ?-p01s.n:10 
vo:> bnsla o fnclo de ha1·cr o presidente do Par.i 
cconomisado ã:ã00,5 por sem:ma, na colonia 

Não viram os nobres sen:~dor.es, que um ho· 
mcm de liio alto criterio o pradoncia, como o 
illu~!rc Sr. D:~riio de Cotegipo, roi Induzido cm 
erro por um inform:inte de rn:í fé, tJO ponto de 
:~ssever:~r perante o parlamento que se aboo:ír:J a 
um presidente do província 80:000,5 de ajuda 
de custo, qu:mdo ral nunca ~c dou; · 

Ora, !'i o nobre Darão de Coto;ipc, espírito sn· 
porior, varão disfincto c P.Xper1mcnL1do, pôde 
ser illudido, ni'io poderá sel-o L1mbem o rCllactor 
da Constit11ir.ào, rolha que o nohm senador pelo 

Dcncvidcs? I . 
lia de perdoar-me o nob1·c semulor~ Essns 

economias prov:m1 apenas o zelo do presidente do 
P.nr:i, que as rcnlizou logo que cllas foram possí
veis. . 

Plli':J pronm~m t•slinnjnmenlos anlcriorcl'õ, sc
rin misrer tlcmonstrar que h:J mais lcmpo pudiam 
ter sido feitas. · 

lfas, compr;,hendem lodos CJUC e~tallelecítla h:J 
3 para 4- nunos a coloní.n Dcnevidcs, scus h:1J1i· 
L1nlcs j:í ni'io tem actuulmcnlc n _mc~m:J necessi
dade do aoccorros, CJUO nos p1·uueJros mczcs, c 
:1ssim as dc>pcs:Js vão n.ntur:.hncnlo diminuindo 
com .o correr do tempo. 

O cmígr.nnlwr(uc alli chegou VÍ\'cndo de es· 
molils. tem hojP. :1 sua choupana, c o seu lote de 
terras qu~ eulliv:t, .po.tlendo. por isso prove_r.:i 
SUa rropri:J SUI/SJStellCJ:l, C diSJICns.nr O :JUXIIJO. 
do Estado. 

O Sn. P.\11.\="AGu,\ :-Xo Pi:IUhy as despc~ns 
tem sido reduzidas :i metadQ. 

O Sn. A•·FOxso CELSO (ministro da fa;enda) :
Niio sú no Pínuhy, como em todns as outros pro
víncias, inclusive o Ceará, as despesas tem :;c 
reduzido grandcmcnlo , conforme mostrarei 
d'aqui ha pouco. 

O nobre ~cn.ndor por esta ultima província, 
tnmbem m~n ami~o. exhilliu como prova de es
candalosa delnpidaç:io, um tacto que S. Ex. niio 
allirmou de conheeimenlo .proprio, m:1s por in
formações colhid:Js alirmw. 

Disse-nos S. Ex. que um ,individuo, n quem 
conhecer:~ na província .Pobrot:io, sem ler onde 
c.1hir morto, delJois da sêcca tivera recursos .p~rn 
cmprchendt•r·um:~ Yia~;"em :i esta t-õrt••, onde sua 
mulher arrastava sedas e andava cobcrla de bri
lhantes. 

lias, senhore~, cm eonsciencia, este !neto, 
qu.1ndo vcrdadeil·o (o que não :•ssevern o nobre 
senador, pois r~llou de outiva), este faclo prol' a 
realmente que o pobrct:io do Ceará enriquecesse 
soccorrendo aos indigentes da sua província 't I 

O Sn. J.\IJU.\n!BE :-Eu li·uma carta c um nrrigo 
do Jornal. 

O Sn .• o\t"FOxso CELSO (ministro (/a {a::e11da) : 
- Cart.1 c artigo de jorn:•ll lias cnliio cart:Js e 
jornacs di:cm sempre a verdade 't Vejan1 bem os 
nobres sen:~dores si querem firmar o Jlrincipiodc 
que deve ser crido tudo qu:~nto SC! escreve em 
uma carta ou :~rtigo de Jornal ! 

Uio de Janeiro nos lcn,h.n pouco, ou osautorosdas 
c.1rt.,s CJ uc recebeu o nobre senador pelo Ceará 'f 

Como oss.n informação, na CJUal o nobre Darão 
acreditou cm boa fé, hiio de ser muilas.das que 
recebem os nobres senadores. • 

SS. EExs. devem estar d~ sobrca\·iso contra 
os seus informantes. 

l'eço licenr,;a ao honriulo Sr. Ja::-uaribc parn 
lembrar-lhe que S. Ex., acredil:mdo em boa ré 
no rrue lho m:md:1ram dizer, nllirmou ao sena· 
do 1lue no íuccndio de uma eufermari:•;ou hos~ 
pita , em sua província; tinham sido carboniza
do~ alguns cnrermos. 

Enlrlltanto, verificou-se que hoU\'era com 
ciTeito nm comer,;o do incendio, :.leiado por uma 
doonto cm dl'lirio, m:~s que roi logo abafado, não 
lendo sido queimado c menos morrido ninguem. 

Conseguintemente, com tacs clementes não é 
liciro accusar a I(UI'm quer 11uc s1·jn, muito menos 
:í um cidadão como o presulcnte do Cenr:í, quo 
em seus pre1~cdentcs bem conhecidos tem mos· 
trado comJirehendcr o dever como um:i religiilo. 

Admiro11·se o nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
que o governo pedisse provas da delapid.nt~ão dos 
dinbeiros pubhcos, depois de ter eu exr1édido o 
nviso de ~6 de.lfaio, que é a confissao plena 
de ~busos cornmeltil}os em larga e1>cal:~. 

Declaro ainda uma vez que eXJicdi o aviso, não 
porque tivesse provas do abusos commcltidos,IHas 
unicamcnre pilr esL1r convencido de que o lhe· 

. souro n:io podia continuar a f:•zcr g:andcs des· 
pes:JS com ns viclimas da sccca. 

E' preciso que riío enorme sacrilicio tenha 
Hm paradeiro: ao contrario, os que cstiio soccor
rl'ndo :•s províncias do Norte, p,r sua vez ne~ 
cessiL1riio do soccorros, que c lias não cst:io babi· 
lil:~das :i retribuir. · 

- O Sn. T.eiXBIRAJuxron:-V. Ex:. disse no•aviso 
que .npplicava·se o dinheiro a obras municipaes o 
provi nciaes. · 

o Sn. ,u-.·oxso c.:I.SO (111illislro lia fazenda);
Disse, sim, mas isto niio é dclnpidar,;ão; ao con
trario justifica-se com muito hoas razões. 

E' preciso niio acredrt:•r f:•ci!mente cm tudo 
quanto se manda dizer do Ceará : ex.ngera·S<! 
llluito cm tempos :tnormaes. 

Acaso jur:un SS. EExs. cm tudo quanto lhes 
commumcam seus informantes? . 

O presidente do Ccal".i preferiu cm vez da OS· 
mola, 11ue humilha e abato IÍ quem a rccche, 
prC.JJOI'CJonar trabalho as.•alm·i.ndo aos indi::-cntcs, 
minorando dcst'nrte os sacritreios do Estado, 
aproveiL1ndo nas obras que hiio de perdurar longos 
annos, .c :to mesmo lempo nwnteutlo ua popula
!:1iO os habitos de ordem e actividade. 

Este pensamento sempre me pareceu acertado 
c digno de animação. 

O inconveniente unico cstal'a, .e foi isso o que 

.. 
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• pratendi remediar, cm raz.erem-se muitas obras 
simultaneamente, c algumas sem or9amgnto. 

· A· f:~Jta. de orçamento impossibiht:lva-mc de 
calcular os recursos de que poderia carecer o · 
tlwsouro. 

demonstrar quão prevenidos devemos cstnr acerca 
dcstns baleias que vem do Cenrá. · 
. E' exacto q~c na cidade de AraC:ltr estcYc um 
empregado do rnzenda sobre cujo procedimento 
bn suspeitas mnis ou manos Cundndns; mas os 
abusos que porvcntun clle tenha nlli commcttido 
não flcnrão impunes. 

A multiplicidade das obras d:~ria talvez Jogar 
ou :1 que dispendesscmos :~ind:~ mais do que for:~ 
neceSS:lrio p~r:1 :~cudir ás \·ictimns da sõeC:l ou 
:1 que ficassem algumas por terminar, quando 
honvcssemos de suspender :~s dc.~pesns cxtrnor
dinnrias, perdendo-se por c.>~a !órma o C)Uc com· 
ellas já se tivesse gasto. . · 

Ao contrario, a administrnção já.J•rovidcnciou 
de mollo a que ello responda p~:rnnto a autori ... 
dado compctcnlo pelos crini••s Cjne houver eom-
mettido. · 

Julguei indispensavcl um orçamento prévio, 
·para qno soubcs;:cmos até onde poderíamos ir, c 
entendi CJUC melhor era concentrar todos o:~ cs
rorços cm poucas obras, que uma vez concluídas 
permittiria cuidar de outr:f!:;, si niio tivessem 
cessado os eJTcilos da c:llnmidatlc. 

Eis os fins do meu aviso,c;uc nbsolntamento não 
prov:~, como quer o nobre scnndor, o rt!conhc
cirncnto de abusos, c menos de cscandalos. 

Por coimcxiio du mntcria, Sr. prc,;iduntc, devo 
declarar c(uc as despesas com a s:lcen não attin· 
gcm ao :llgarismo fabuloso CJUC alguns nobres 
senadores talvez supponh:11~. · . 

O Slt. JUNQUF.IRA :-V. Ex. mesmo disse t{Uo 
calculava cm 50 a 60.000 contos. 

O Sn. J\FFONSO CELSO (1/JÍJiistro da {a:mda ):
Tcntro aqui n nota relativa á cada prodncia : a 
despesa totnl cophccidn no thesouro nlé 10 do 
Jncz passado mont:l\'a :i i:2.:J03 ·conto~, que com 
algumas contas a lii(Uidar subiam :i 4:>.000. 

Avalio, no mnximo, nquillo de rJue ninda si 
não tinha noticia, c o que JlOStoriortncntc se dcs· 
pendeu, cm :; a :10.000 contos. . 

Fnllou o nobre senador na illuminacão da ci
dade de Sobral, c na dcsar~ropriação dtJ :!0 casas 

·na de Bnturité, .para construir-se uma praç:J 
n que s~ daria o nome do sccrc!~rio do governo. 

veclaro a V. Ex. que niio tunbo ncnhttml in
Cormnçiio acerca deste facto. vou pedir l'scl:rrcci
mcntos ao (!residente da província, c scrtJi prom
pto cm ministral-os no nobre senado:-. 

Entretanto, como conhc!_:o aqutJIJe runeciona
rio, acredito que ello dará cxplic:~ção 0:1ilal c com
plet:l: não é pos~ivlli qtte o Sr. i)r. José Julio 
mandasse illuminnr ::tcrdado llcSnbral :i custa dn · 
ver!Ja-Soecorro.1 publi~s. 

Estou t.1m!Jcm pursuadillo dl.l l[nc si por vcn
tur:~ mandou dcli:lpropri:~r 20 cas:1s na cill:•dc 
de B.1turité, C11i porque ern seu nnimo actuou 
:~Jguma· necessid3dO rmperiosa, com a qual ... 

O Su. TEIXEID.\ Jus1ou :-E não sómente por 
querer fnzcr uma praca. 

0 Su. AFFONSO CELSO (ministro lia {a::emla):-... 
não er:1 possivel deiXdl" dd transigir, o não Juvado 
do dêscjo de honrar o nome do seu secrctnrio. 

Disso o nobre senndor que estivera cm com. 
miss:io na cidade de Arncaty um empregado do 
fazenda, que <!ommcttera nlli gr:tndes abusos im-
punemenle. · 

Aind!l csln llSSO\'Oraç.ão do nobre senador •.• 
O Sn. TEr:(Em .... Juswn :-Não :~ssevcrci cousa 

nlgUI,!l:l. 
O Sn. An·osso Cr::LSO (miliislro da {a::en.d'.l.) :

Aindn este facto que referiu o nobre st•nador vem 

O Sn. TEIXEIRA J~:::-;ron d:í" um aparte. 
O Sn. Avt·o:;so CELSO (ministrtJ da {a::t!llda);

Eu comecéi o meu discur,;o admittindo a pos
sibilidade de se lerem prnticndo muitos abusos: 
e este~. 1liio-se cm crrcumstancias ordinarins 
qu:mto m:rí,; no meio daquella ealamillndc, que 
'ami~e~ :is prol'incias !lo norte. 

J>orém, Sr. pr·esilld:ltc. nós bl':l:dlcirós temos 
um defciw, somos maldizente.:~ •~ontra nós pro
prios ; entendemos que aquillo •1ue se passa entre 
nós é poior •lo que o CJ UI~ se d:i cm oatros Jmizes, 
qQnnllo muitns vezes é c:t.1ct:~mcntc o contrario. 
· En me Jerilllro, por exemplo, de que durante a 
guerra do l)nraguny, diziam-se horrores, nmrm:~
vn-se CJUe havia csc:~nd~los inauditos ,c despesas 
inconressnvci; ; c cnlrtJtanto, f(Uasí todas essas 
nccusn,õc,; não iinhnm o menor fundameato. 

Abu.Sos se d:io em todn n parle, lalvcz que cm 
esc:~ la muito m1ior do que entre nó$ (npoiatl_()s). 

Na guerra dn Criméa, IJU:IOtOS abusos não se 
deram ? Quantas \"czcs o couun:md:mle do e.\Cr
cilo inglcz.ncrcdillludo ter rccubido um Coí-ncci
mcnto que pedira, c cuja rl!nwssa e:-a annun
ciadn oiDcinlmcnte, ao abrir-se os \"olumes en
centr:n·a cousn lliYcrsn ? 

I-; porYcntura a administrnção brazililirn Iom 
:i sun disoosi":iil! o,; rccur,;os ele quo dispõe a ndmi
uistr:u;~ó inglcza ? 

Portanto, rcconhe~amos que si abu;os tiim · 
hnviilo é porque são inevjruvcis. O presidente 
do Cear:i c os da; dcmnis 11rovinciM siio tão 
llons brnzilciros como os nobre,; senadores ; 
o~ stJu~ o;entimcntos '''~ d.wor c de pntr·iotismo 
são iguacs nos c1ue unirnam os no !Ires sena
dore~. , 

.lias. vou·hk• as informações qu.: tenbe a F' j. 
peito do !ucto :i rrno me rtlftJri. · <. 

Eis um olllciodo Sr. Qttntlrosa respeito do qu:il. 
creio qu~ VV. E Exs. formam 11om conceito. 

. O Sn. TEIXEIII.\ Ju:-;ron:- Creio que cJJé csl:i . 
cencto. · 

O Sn. AFFosso CELSO (mi11istro da {a::enda):-. 
Não e> tá, ti o o gano de V. Ex. . . 

O Sn. 'l'ErXEIRA Jusron:-E' juizo meu porque 
o presidonto dn prcl'inci:• conte5ta qtte haja 
abusos. ·. 

Q Sn. AFFosso CELso (mittistro da (a::mda):-
0 presidente dn pruvincin niio contesta nem póde 
contllstar que tenha havido abusos; o que elle 
disstl cm um oficio pulllicndo no Diario O!Jicial 
foi quu não eram fun!Jadns asaccusar:ões que lhe 
dirigiu o nobru senador pelo Cear.i. 

0 Sn. TEIXEIRA JONIOR :-Eu já cumpri O meu 
dever, Y. Ex. cumpra osuu. 

o Sn • .AJ.'FOXSO CELSO (millistro da ra:~llda) :
Eu estou !laudo :1 Y. Ex. as informa~ões que 
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tenho, o declaro que sei cumprir o meu dtlVP.r., çoar desta maneira o presidente DI) sctt procedi-
Aceito e ar,radcço as inrorma~·õcs que V. Ex. mcnto. 

me presta, liOrque me :mxiliariio, m:ts creia que o Sn. ArFOliSO CELso (ministro da (a.::enda):
si niio m'as prestasse embora, cu havia de c:nprc- Eu não posso crêr, sem provas, que o presidente 
gar o ultimo esforço para que estas dcspt~sas di- mandasse illuminar por exemplo a cidade de 
minuissl!m gradualmente, nté cessarl!m dP- todo, Sobr:tl á custa dos dinheiros destin:tdos a soe-
porque niio podemos continuar ·a fazei-as. corras. 

O Sn. T~:rxEm.\Juxion :- 1'údcm, mas f'U ,: O Sn. TErXErn.\ Jux10n :-Pois cu declaro a 
que não voto impostos, para isso. V. Ex:. que não direi ma i~ umn p:llavra sobre 

. O Sn. Arroliso CELSCl (ministro ela (a::endú) :- esta lfUcstiio dc soecot·ros pul.ilicos. , 
O nobre senador I( HC com tanto crilerio (ll'otes· O Sn. Arroxso CELso (millistro tla (•t.::t!ll!la):
toul!inda hoje contra :íquel11:s que llle:tttrihucm Si o nobre senador eluvid:. do criterio do pre· 
a OJ<iniãode que deve-se acalmr de chofro com si 1Jent·~ do Ct•ar:í, cu penso diVt!rsanHmtc; n:io 
os soccorro~ pnbficos :is Jll'OI'inci:.s dó norte, o posso mud~r ele opini:io sinão á vi~la dt: factos 
nohrescnatlor tfUe entende tlc\·crmos I'Ontinn~r 1rrccusan•ts. · 
a d:.l-os :íquclles IJUC rc:~lmcnto: careccn1, n:io J • . 
ptide recusar seu voto :i :~ggr:~var:ão ou cl't•ação O Sn. 'fEIXEIIl.\ uxwn d:. um :tparte. 
de impo,:tos si porvcntut·a cflcs ffJrcm nccessa- O Sn . .\l'Foxso CEr.so tmi11i.~tro da (a::e,,tfa) :-
rios J•m·a esse lim. • Do juizo tio nobre scn:ulor o govet·no ap(lella 

O Sn. TEIXEIRA Jt::sron:-Emqn:mto o ~OI'••rno I p:u·a o jni7.!J tio paiz, ~rue ha de rcronllcccr !JUfl 
manth·ct· :i t~sta das proYinci:ts, prcsidflntes que clle tem fetto quanto c huma.n:un~n te posstl'cl 
~pplica:n inde\·i,Jam('nte ol! 1linhl'iros (JUIJiicos, para su collocar n:1 altur:1 da sttu:tt,;:m em IJUe se 
eu cst:trd firmo neste mcn proposilo. • acha. · 

O Sn. An·oxso CELSO (mi,listro da (a::t'ud~t):- O Sn. 'J'm:u:mA Jl:xwn =:-: Xão :tpolado. 
Até a;ot':J n1io se demonstrou... O Sn .• ~Pr-oxsoCEI.so (1naustro ·~a fa.::mrla):-

0 Sr. TEIXt::lll.\ JC:Ston:-ll:~ja vista o seu :1Yiso Cab~: 31J!l1 lcm!Jr:.r 1111~ o governo c o JUIZ da ,ct!ll· 
de ::.G de :\!aio. Yen~cncta de ~e1· ou nao con~crv:ulo na adm!nts· 

• ( . . 1 ~ 1 ) lt'afl:tO o presJtlenle do Cea1·a. 
0.~11. Á~FOli~O l:•:LSO l~lllllS/1'0 I 11 ,a::l'lll 11 :- Ó g-oVernO nlé O presente, C(ll:JeS.]UCr I}Ue SC• 

Eu Ja CXJlhrJlWt o meu anso. . jam as censuras CJUC s•: levantem, niio tem mo· 
O Sn. Tmxr.mA. JcliiO!t:-E' a npplic:u;ã() de di· tivo parn dosnpprontr os actos daquclle di5dnciQ 

11heiro d:~ \'Crhn-Soccorros puiJ!icos-pat·a as adll1inislrndot·. . . 
oiJrns provinciaes c t»unicipacs. Rcconh_et;o o~ dtrctlo~ do nohrc senador; mas 

o sn. Arroliso CEI.so (minist.·o da (a:t'nrltt) :- ta miJem c pt·cct~? I[Ue ~ nnhrc senador rcconhet;a 
0 facto t~m explicnrão cah:.l. que o governo t~ualmcntc os tem. 

• O Sn. Tr.r:mm.\ Jt:xion :-Desde que o go· 
O Sn. T.&tXEill.\ Jr~ton:-Xenhuma. ycrno enviou uma commissão de inquerito, não 

O Sr.. Arroxsn Cr.L~O (mini.~tro ela (a::enda):-
0 nobre scn:ulor n1io JUÍdc contest:tr IJUe é melhor 
sustentar o indiA"ente dando-lhe trab:tlhu c re· 
muneran«lu-o, do IJUC dando esmolas: a l".!lllll· 
nernri"1o do trabalho moraJi.;a c l'tluca~ a esmola 
humilha. 

O Sn. TEtXEIIlA. Jrxton thí um ap:li·tc. 
(/Ia t•w·ios IIJlllt'lrs.) • 
O Sn. AiTo:s~o Ct::LSO (miuistro da (a::emla) :

·Portanto é predso n:io nccitarmos totlas est:1s 
:tccus:•~õcs ex:•~;cradas, sctn fundamento, que 
vêm dás proYincias. 

O Sn. Tmxmn.\ Jt::s10n:- Si o presitlenle do 
Cear:í ficou acorcwo:ulo com o que disse o Sr. prc· 
sidentc tio COIIsclho, IJUO O COIISiderou O ruai~ 
dig-no, quanto wais a:;or:• com o •JUC diz o nol!re 
ministt·o da fazenda ! 

O Sn. Arroxso Ct::LSO (miuist1·o da {u::c11da) :
O Ju·csidcutc do Cear:í é t~o eliguo conto qual· 
lJUCr dos mais dignos da.admiuistt':l!.'iio p:~ssnd:1. 

O Sn. T.&tXEin.\ Jt:XIOn el:í tun ap:Jl'le. 

O Sn. An·oxso Cr.r.so (mi11iSli'O tlu {a:l'ltda) :
Niio houve pro,·a de aLusos, j:í n:~s pnl:wr:1s do 
autor das cart01s a yue alludiu o nobt·c scnnllor, 
j;i uos artigos da imprensa. 

O Sn. TEJXEin.\ Jux1on :-Y. Ex:. dc•Yia prcs· 
tar :.llcnt;ão ao IJUC cu tenho elito c não acoro-

porli:. con~en·ar esse presidente. 
O Sn • .An·oxso 1:r.L~O (mi11istro drr (a::cw1a):

Xomer.i commissnrios para examinar o csL1d11 
elas llwsonrarias, e não para inquirir dos actos 
do5 presidente~. 

O Sn. Tmurr..\ Jux1on :- J:í declarei que não 
tratarei ma i~ des5a qur·stiio ; si aind:1 dou apartes 
é J•orrJUe o noht,;e ministro me est:i incitando. 

O Sn .• \.rm:sso Cr.LSo (mi11istro da (a::r·mla) :
Estimal·ei que o nobre scnaelor preste ao I!'Ovcrno 
todas as illform;~t;õcs c esclarcl'imenlos que 
obliYel'. 

O Sn. 1'r.txrmt.\ Juxwn:- Niío; n1io desejo 
passar pot· cnlnmnindoí·, como disse o Jlresidcntc 
do Ce:u·:i, cm um iliscurso quc dit·igiu :is massas, 
contra O! tpw ccnsnrav:.nl os a h usos c a pre\'ari· 
cn~~iio 'Jlle havia nesse sct'l'i~o. 

O Sn. A~·roxso CeLso (mi11istro ela (a::t•mla):
Si assim St! exprimiu o presidente, fO!I.: mal ; 
ningll;Cill ptídc dizer que Y. Ex:. é capaz tlc ca· 
lunmtar. 

O Sn. TmxEln.\.Juxwn:-1\cfct·ht-sc a totlos os 
que censur:~ram os excessos de tlcsp~s:ts. 

O Sn. AFI'OXso Ceue (mi11istro da (a::<'mlu):
Eu niio conheN esse discurso; pre"iso lei-o p:tr:t 
Jormnr juizo fund:~do. 

O Sn. D.\:\'TA.S :-Ser~ authcntico e~sc discurso~ 
Seria :tl~um extracto !nfielmente fl!tto, sem res· 
ponsa!Jiliuade do prestdcntc? 
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O Sn. P.lllA~AGt:.\ :- PronlvelmentQ foi mal 
extractado. 

nos da côrte, mas n verdade é que d'aq:.ri não se 
·os rcmette si não quando o pr•r:sidenttJ os pede. 

01':1, uiio é ele crer que os pc•·a tenrlo l:i :tbu:t-O Sn. ,h·t·o~so CEL~O (miuistro da (a::mdtt) :--: 
Vej:nnos o IJUI! ui:>~e o presidente do Ce:u·:!· (U 
'Um jornal qu·~ l11c passou o Sr. Tcixeim Ju11101' .). 

dancin. • · 

Dcst:1s puln\'r:•s clnrnmcmte se d4l«luz !JUe o 
presidente não se refere ao nobre sen:ador, nem 
a nenhum dos memi.H'OS desta casa (ttpoiatlos). 

Pód.J pcdil-os t:~h·•JZ, como rneio do· obt•i::ar o; 
monopolisadorc.• n b:aixnrl!m Ilr·:~os •;xcc~sh·o,;, 
IJIIC lenham elc\•ado por ruéra c~pcculnc;:io; mas 
si houvesse grande nbunduncln a cspecul:a•:ii•J não 
produzirin a alta. 

O Sn. DASTAS :- Oextr:acto é muito va~o. 
O Sn. TF.r:o:v.mA Jusron :- Si cJ I e se. rcfer·issc 

a mim indh·it!ualmcnlc,outrn scrm a mrulaa res
posta. 

O Srt. 1\t'I'Mó~o CeL•o (111Í11ist!'O tia (fz::entl'' ):
A Pste re~p,•ito nenhuma du\'rda pode .h:a\·o~; 
mns os np:arte,; uul dc~sviamrn da _leitura, a CJUC 111 
procc•der. cl:as i n fol'lna•;ües rec••brdns acerca dos 
almsns commcttit!os em Ar~cnty. 

O Sn. DANT.\S :- ,\~ p:1l:•vrns do pr••siden!e 
niiosc podem r·~rer·ir· ao nobr·e se11adot· pdo nro 
de Janeiro; S. Ex. eshí :;cima de qualrJuer al
lusiio. 

O Sn. Ar;:osso Ct:Lso (mi11ÍSII'O da (a::rmla):
E"t••ja o nobre scn:ulor certo de que para pro· 
lliA"at· :~lw~o> cnc.m!r;ar-mc·ha sempre a seu 
lado. 

Sr·. prrsidentc, em omcio de 9 do 1~1'7. p3S;~ndo 
dizia-me o Sr. Heis Qu:ulros, o scgurnta (/e): 

• ncconhccendo da corr~~ponclcncia omcial 
9uo me foi ;apresc~tada, que tính:1 .si~lo ~IJ3Stante 
Jrrrgul~r o p:·oc:•c!tmt•nto tlo :ulmw:;:.t, :l'l<_lr. rl:1 
mesa de rondas de Aracaty. Ju"é d" ::;., LeHao, e 
do "scrin•n ll:a~mundó de 1::1s:ro Sih·a, lembrei 
ao in•pl•ct ;r· •JUC de\·ia flmpõr :i r•·e.;;i~:~ncin .a de· 
missiin dcss"s funccion:•rios. e CX!t<!dr ternunnn· 
tes orden~ Jt:lra serem rccolhit!os os Jh·t·os c 
papeis t:io ncce•sarios ao nju~tamento 1!:1.;; contas 
da :::osliin do •Iii·• allministr:.dar. • 

Cumprc-ru•• arrcsr.cntar que, scgundo.me in
forma o Sr. Quadros nc~se mc!smo olllc1o, este 
administrador já tinha sido suspenso c multado, 
por falt:IS CJUe ClllllH!Cth)ra. • • 

V c, po~is, o seun•lo rJUe, si l:tl'!: funccron:~nos 
delintlUÍI':l!ll, não licar·nm imp:m!'s, :mll•s_tr~tn-sc 
de snhnwttel-os a proccs:;o, pe1·nnte a a:.rtor1dade 
compelc:ate. _ 

Rcconhcr.~.•nuo imjllicitament•~ que D?O fl.irn 
tlío dt•s:u"Crtado. como ::o pret.Jnde, o :!h·r~re do 
presidente do Ceará, de occUJlar os md1g~ntes 
om ohr:.s puhlicns, o n•r1Jr11 ~enarlor pc!o ltro ~e 
Janeiro di~se IJUC :1 distr·lbuit:ãn dos s:~l~rw• d~vra 
ter sido empn•g:tda ~címcr:tl! !Jtmnto a~ estradas 
de ferro. . 

:Mns J'l~l':r is~o cr.1 pr·cciso f:~zer com·c.rgu· toda 
a popnl:u:~o v:i!id~ parn as c~W:!l:rs uo forro, 
despovoando 11 rnterior· dn :•m·nnr1:1. . 

Seria is> O possível ~ ~eri:1 mesmo con \'emente! 
E quanuo fúr;a, n:io t•xigiria gr01ucks despesas de 
trauspor·tc 1 . · 

Di~sc o nobre seJJ:It!ut' qne :~!~uudmn os A"erwros 
no Cc:tr;i,o :IIi se Yllr.•lcrn tror· p•·~~:o~ lli:Jnores alo 
tJUe n~"ta cur·te, dt: o:tde ali:is se cilatint\11 a eu· 
vial-os, o que é um pnro dispcr·tlicio. 

O Sn. 'rEIXEIÍt.\ Jt:sron:- E rcm!ltte-sc por 
preto mais c:Jro. • 

O Sn. A•·ros:<o Cer.so (miuistro tia {a::mtla): 
-:Sr. prc~iderltt•, n:io duvitlo !la abundandn de 
gcncros n:~ provinct:r, ncn1 do ~eu prc~·o iafe1·ior 

V. III 

Não me consta IJUC t•~nhnm sido d':,qui r•!IIICl· 
tidos ~:~eneros dl!ler·irH·:ulo . .; 11or conta do go • 
\"orno. 

E' pn:<si\"el cpre al:."llm car·r·c~nmcnln se •·stra· 
gas:;c cm \'i:rgmu ; ma.• IJUe !!:lhi:am !.l'aclui nva
riados os vivcrcs,n:io po~sn crel-o sem (li'OI·:t~. 

A cas.1 cnc:•l'l'cgadu J•clo gnv••rno ,:a c..t:npr a 
do gcrwros, que t~m:tcm n::o é SII>JJe;t·a no,; 
nobres senadores, é tligna de toado o concl'il•>, o 
tem s~ csmllrado em ser'\' ir· IJcrn. 

Quanto :aos gcuoro$ compt•ados na pro\·inci:~, 
doi'O f:tz~:r uaw obscr·vat;ão. 

A commiss:io dt• campr;a~, que t:~mhe:a tem 
sido accm~:tda, niio foi consti:uil!:r J•Cl•J Sr. lJa'. Jos:! 
Julio, m~s sim l•C•r· 11111 de: ~cu~ ant :cosso:·c~. JlfC· 
sid!.!nle con:;crv:rdor .•• 

O Sn. ·'l'&JXr;mA Ju~wn : - Q11irl iiule t 
O Sn. A~·Fn:>so Cr:I.sn (mi11istro da {a:tmlcr) : 

- .•• e compoz-~:! de indh·iduos :1 CUJO respeito 
Íll\'úCO o testemunho do nobre senndor·llelo Ceará. 

Faz parte da l~ommis":io o ~ocio d·· uma ca~a 
inglezn d:l•lui!lfa pro\'inci~ Singlehust& Co:np ... 

OSa. JAGI.:.\Itlll:::: -E' um:~ c:1sa m:.rito h•.nmda. 
O Sn. Ar:·ox~o C:·:L~o (minisll·o c[.z {fl::c~~tflt) :-

0 outro wemhr·o t; o Sr. \"ktor·iano llor;;-c~. O 
nobre srnndor dir·:'a si é 1:csso:t c:rp:.z. 

O S:t. J.1c!:.vuuv. :-X:io lenl:o r.,z~o p:r1·;a fnzl!r 
mau conccilo. 

O Sn . .\.vr-os;o f.cr.so (miu;stl'o tia {a:.•luia) :
Br.m: o no:rr.~ sr.n:ulor· mio l••rn razão JI:JI'a d111'i· 
dar da prvbicl:ule dt•sse chl:a•liio ; ou tru,; l'C:rre:t • 
ses illu~ti'I!S ::tlll'ln:am-me IJUe é um hom•:m dis
tincti~simo o CJUC tem Jtl't•statlo cxccllcnics set·· 
vko~ 

br;, si tac~ s.'io os membros cln commi~são, 
como se r;ócle cr·.~r lJUe s.·j ''III c:~p:~zt',; de tr·atic:~ncia 
dt• ·compmr c di~trihui•· r:mu: põdi'tl ou farinha 
av:ariada aos indigcnt•!s! 

Como, portanto. dnr JlCSO á nccusa!:Ü!!S •::r~ 
assim se mostram sem fund:trHcnto '! 

0 Sn. TEIXF.IIIA JU:\'IOR :-f>c•lir.111l•lllC f::cto:>, 
eu os li; não sei o qno V. Ex. CJLicr. 

O Sn. ,.l,~·posso CELSO (milrist•·o tia {a::e11da) :
Não pnsso aceitar como \"Cridicos tacs fac:os, 
sem ulteriores informa!:ües. 

O Sn. TEIXEIRA. Ju:non :-Pois niio aceite. 
0 Sr.. AFFONSO CELSO (1ni11i11li'O da {a::md,t):

;\Ias V. Ex. censura :~o gov~.·rno porque ui:sute 
do t"es f:.ctiils não prococle r.on1 mais rigor:
es!ou moslrand~ que niio é licito ao gowruo 
acei:ar logó, como Yerd:~de, tudo quanto se 
afllnna. 

O Sa. TEIXEIRA Juxron : -Eu aão disse IJUO 
V. I~x. accltnsse o,; factos, como verdadein;s. O 
ministcrio pedi:~ factos; apresentei os que sab:a. 
Nãn estive no Ceará, nlr!nca lá fui. 

O Sn. AFFo:-~so CELSo (ministro da {a::nlda):
Si, como participaram ao nobra 'Sen:~uor, dis

:1.3 
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trihuiram-sc soccorros a quem delles não pre
cisara, comrnettcu·se com cffcito um escandalo, 

·O Sn. AFFO:'\SO I:RLSO (miui.ftro da fa::mrla) :-
0 nobre :~enatlor devia procurar· para o procedi
mento dos presidentes da provi nem outra expli· 
car•iío mais justa, mnis consentane:J com a sua 
ii!Üstrnr·ã'o e prudo!ncia. 

di:;:no de rcpr·essão. • 
Sem rn·oya•, porém, não posso acreditar cm 

semelhante argniriio. · 
Sr. presidente,· o propl'io no!Jre senador j)Qlo 

llio do J:lllciro, :1inda hoje mostrou que a• infor
mações tr·ansmittidns par·a esta eõrtc, sobre o 
que ~c p~ss.1 no Ccar·:í, niio siio dig"nas do crodi to. 

S. Ex. fli~se, por exemplo, que se tinha re
mettfdo pam o· Cear:í 100.000 ttJlhas Crancezas, 
qmm!lo cllas alli ~c fazem cm grande :obun
dancra. 

Deveria :~llrilluil-ü :i outras causns, que não á 
actos que o caracter dos actuaes miHistros re
pclle. 

Recommcndnr cm officios destinado~ ao pu
blico uma cousa, Sr. presidente, c crn particular 
orden:~r IJUC se pratique diversalllente, natla 
menos seria que uma deslealdade para com o 
publico. 

E' inexacto islo : - niio se rcmctt. u nenhnma 
lcl!ra, quanto mais 100.000! 

E' inexacto tnmbcrn que l:njn, no Ceará, dividas 
de fur·necimcnlo por pagar-se no \'alor de -i. 000 
coo tos de r•Hs. 

As ullfmas informa~ões officiaes que d'alli re
cebi dizem que taes divid:~s não excedem de 
::!.000 c alguns contos de réis. 

Sr. Jl:·csidcnte, 1r11to tarnhcm de inform:~r-mc, 
por outros caniii'S que niio scj:un cxclusi\•amenlo 

os offici:i•!>', du 11ue vai pelas províncias. 
=r Ainda hontem con,·ersei eam um ct•arl'nse dis· 
tincto, rruc me procnrou, o Sr. Barão dclbi:lp3bll, 
IJUe não p•'•tle stJr suspeito aos nobres senadores. 

Perguntei· I h c si cr11 verdade IJUe gr:mdes 
fortunas se tinham formado em sua província, 
da noite para o di:t, grat::IS aos esb:tnjam•~nlos dos 
dinheiro~s puhlicos ; S. Ex. declarou-me com 
franrru<·z:•: --qne (atlar:a-sc milito, mas que ntlo 
vira pror:a de tmi{acto siqul'r, 

Este te,; tem unho de\'C\":ller alguma cousa para 
o~ nolm.'S se n::dorcs. 

O Sn. JAmanrnE :-E' um ne:;oci:mte muito 
honrado. 

O Sn. ArFo;o;so·CF.LSO (mi11istrn da (a:nJda):
llais algnma cousa: é chefe pre:Higioso do par
tido con~ervador na pro,·incia, e foi vicc-presi
dentc na silunção passada. 

Vê V. Ex., Sr. presitlcntf', que o governo cuida 
d1! infornwr-se, c si encontrar pro\'as de llUa••s
qucr abusos ha de st•r ~e,·éro na punição dos 
cul ,.ado~. q:wm quer que eiiL>s sejam. 

E!lcs dC\·em let· havido, repetil·o·hei, uma e 
m:lis vezes, porque crn humanamente impossi\•el 
evitai-os ; mas com sciencia c consentimento das 
autoridades superiores-não ; era mesmo impos-

• sivel. 
Conhci'O pessoalrncnte o presidente do Ceará: é 

Um funccionnrÍO Ínca)l:IZ de tr:tnsigir COin OS SeUS 
deveres, e n quem sollra energia para desempe
nlml-os, IJna••srruer rJUC St;>jam as difficuldades que 
se lhe 11ntolhcm. 

.u ordens cxpetlidas par:1 reduc~iio dJ despe
sas foram flrtlt•ns para ilfgle: ver, nffirmou o no
bre senador; em particular o governo recom
mendoll no~ presidente:: d.1s províncias que con
tinunssem n jJroceder como até aqui. 

Senhores, o nobre senadqr não tem motiros 
para aventurnr semelhante proposição. 

Com IJUe direito suJlpõe S. Ex. que ostensiva
mente nos pronunciamos de um modo, e em 
reservado, ou confidendalmen te, de outro'! Com 
que direito nos dirige increttat:iio tiío grave'! 

O Sn. TEIXEIUJI. Juxron:- Pelo J.lrocedimenlo 
do presidente d:1 pro\·incin, contrarro :is ordens 
do governo. 

Os precedentes dos acluacs ministros põem
nos a collerto de arguições scmclh:nites. . 

O Sn. TEIXEIIIA JU:'\IOn dá um aparto. 
O Sn. AFrO:'\SO CELSO (ministro da {nzmda): 

-Senhores, tive cunhccirnenlo do saque, e sub
mettido :i deliber:•ção do meu honrado collega, 
o Sr. ministro do lmp(•rio. porque. tratando-se 
da verba -Soccorros publicos,- a S. Ex. com
pele aprecinl-o. 

Quanto ao credito do LOOO:OOO,), não tive até 
11gora outra nutic~a si não :t que dá o tclcgramma. 
do Cru:eiro de hontem. 

:uas, pelas communica~ões anteriores do pre
sidente da prol'incia, creio estar lrnllilitado a 
explicar o facto. 

Havia. contas Jiquidndas por p:~gar-se, !' me~mo 
algum ati'II7.0 para com a tropa c funccronarJos. 

As reme$sas de dinheiro d'aqni fcit:Js não 
foram sumcientes para occom:r a todos esses 
dispendios. 

D'ahi a necossidado do saquo c da abertnra do 
crctlito. 

Xão querem clles, pois, dizer que o presirlentc 
continúa a fazer despesas contrarias ás ordens 
do go\·erno, c sim que linha despesas já fcilas 
:1 pagar. 

ll:~s, v:~mos á argui~-iio immerecidn o gra
\'issima de que ba ordens reservada~. que se 
oppõem :is ostensivas, mand:mdo rclluzir as 
despesas. 

De\'o !lcl'lnrar l{UC !]iiO mo liiJlilei :i exp~dir o 
aviso de 26 de llnJO, tjo ronhccrdo; •nander lcle
gramml'ls para torlas as províncias do Norte, 
determinando a diminuição das desp~>sas. 

No l'ar:í, j:i se sabe que o eens.1mcnto. do _go
verno vai tendo plena cxccuçao, a desperto das 
difficuldades que encontra o illustrado Sr. Gama 
c Abreu. 

Trmho aqui vari9s officios do outr11s províncias 
re_cr!bidos pelo ultimo paquete, e delles VO!! ~ar 
ICJiura :.:> senado par11 convencer-se de quat> In
justo foi o nollre senador pelo Rio de Janeiro, n:1 
ar;.ruição que nos dirigiu. 

Começarei pelo presidente do Maranhão. 
Diz-n1e ellc : 
• Pala cio da prcsidcucia do ll:~ranhão cm ~O 

do Junho de 187\J. 
• IJim. c ExAJ. Sr.-Accus:~ndo o recebimento 

do tclegr:~mma ·de (1. do corrente mcz, em que 
determina V. Ex. que se restrinjo a despesa .com 
soccorros de modo que cesso em Julho proxrmo. 
c exige inform:u:õcs acerca do que falta ~agnr, c 
de que recursos dispõo a thesouraria de lazenda, 
c do quanto é preciso até o fim deste mez para 
aqueli3S e outr3S despelllls, c:~be-mc decl31'3r a 

'. 
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V. Ex. que jã antes do receber o mesmo tele· 
gr:unma te11fl.() providmciado para que daquellc 
me:: e1n clia11te Cl'ssassc a me11cionada despesa, c 
brev1'7711!nte apresentarei a V. Ex. ·os esclareci· 
mmt•s cfe. fJIU! trata o rc(erillo lelcgramma, c que 
ten/10 r:&t(Jtdo com urgencia tlaqrwlla repartir:ão. 

miseria, visto como as suas plant.1çõcs ainda niio 
se; acham _cm estado de fornccer·lbcs meios do 
aluwcnl:!iUO. . 

c Deu~. guarde a V. Ex.-IIIm. c Exm. Sr. 
co!ls.clherro AITons~ Celso de Assis Figueiredo, 
mrnrstro o sccr~tar10 d.c Estado dos negocies da 
!azo.ll!ln.- O VICe· prcs1donlc, José Carlauo V a.: 
Ju111or. • 

• Por todas estas consi!leraçõcs, resolvi aténi· 
torio_r dcliberaç5o do go\'orno imperial, ;~:Jndar 
contn~uar 3 obra da ca11Cila em construc~.:ão nn· 
colo01a, c a da estrada de rodagem que Jina este 
e~t:lbolccimonto :í esta~iio da via ferroa de S~Fran· 
c1sco, cm Palmares. 

• Cercado metade daquclla cstrndn, on 18 kilo
metros, nchn·se prompta, c 11 snn crJnclusão é 
tanto mais conveniente quanto silmcllwntc mo· 
lhorarnonto, de alguma m~neira, pnrtir:ipn do· 
caracter clu obra geral ; VIsto como o "nverno 
r.omprorncucu·so para com a companhia "n cons
truir cstr:1das convergentes á estrada dl! ferro de 
S. F'ranci . .;co, c a de: 11ue se trata (ll'conchc cxa-

l'ort:mto, Sr. presidente, j:í vc o nobre ~<O· 
nador 11Uo L1mbom para o naranh:ío ao menos 
niio houve ordens ostensivas c ordens' rcscrvad:~s 
que se !!Ontracligam. 

Do R1o. Gr~ndc do Norte o da P~r.1hybl! rcc•!bi 
conunumcnçz•o asse;rurnnrlo·me J"U:•Imonte 11ue 
aJJi se esti1o ro•luzindo :1s despe~as. 

Quanto ao Pwuhy o rnc11 honrado ami"O s••· 
nador por aquella província, d:í testcrn.1'ni1o de 
que o mesmo se t:1z. . 

0 Sn: PARAXAGUÁ:-Apoindo. 
f! Sn. AFFOXSO CELSO (min{slro da {tr.:tmda}:

Dolxomos o Ceará para do1101S, o ouçnmos o «JUe 
me escreveu .0 PI'CsiJ••nlll dtl Por·nambuco, cm :!f 
do mcz prux•mo p:1ssado (fé): 

etnmonto tal condiçiio. · 
• Ila na colonia Soccorro duns c.;colns muito 

!requcnt.1das, corno tive oceasiiio de obscrl'nr pcs
soaln.umle, nlt:rn de u.m modesto asyltl'dc orph:ios, 
qu:rs1 Iodas .r..obrcs, ,:rs lJUacs o directo1·, um zo· 
Ioso carmclunho, \'ai fazendo casnr :í mc..:itla que 
ensejo conveniente para isto se ofl'err!ec. 

c Ullimamento insl:rllou alli o d1re~toramn :mia 
nocturn11 para adultos. lfai.~ do iO destes a cstfio 
frcclnentnnclo. 

c Scc~ão 4.• n. 61- bis. !'alacio da prcsideucia 
de Pernambuco em~~ ele Junho ele 18i9. 

• l'araccu-mo que tantos benctlcios nii(J deviam 
ser dl'sfcilos, convertendo-se em pura perda os 
g3stos nté nqui ~c:lliz.,do.: p3ra arran~n•·. :is gar· 
l'iiS da fnma, da •::onorancw e da prostJturrjo esta 
porção de infelizes tlagclladns pela sccca •• 

ciilm. c Exm. Sr .-D:mdocumprirncnto ao que 
V. Ex. mo ordenou· por telegramma de 3 do 
corrente, confirmndo par avi::o re~erv:•do deslll 
dnln, tenho n honra de tr:msmillir a V Ex· 
cópia do omcio da commissão contJ·al de so~: 
corros c da demonstra':fio c1uo acompanhou o 
mesmo omcio contendo as precisas informarões 
sobre o que rc>t.1 pa;rar da despesa feita éom 
soccorros :is victimas da sec~a. c quanto ~o torá 
de do~p.cnder com o mesmo serviço até o IIm do 
excrc•c•o. 

c Como V. Ex. ver:i da referida dcmonstraç.'ío 
li dl'spcsa ain1Ja por pllgar. relativa ao mez d~ 
M:1io, é dt• !8:98:18~60; c ele 6·~:6:23,Si93 a que so 
tcr:i do fazer no corrente mez de Junho. 

c Para occorrer li ambn~ acha-se babili!ada a 
the~ouraria de fnz,..nda,.cocformc communicarci 
a V. Es:. J)Or tclcgrnmma. 

c Em C•bcllicncia :ís ordens de V. Ex., mandei 
ccssnr as obras que cstnvam sendo rt•alizad:•s 
pelo,; rctirnntcs,-por contn da \'or!Jn-Soccorros 
publicos. 

c Jul~uei, todavin, dever abrir duas excepções 
a esta regra: uma que Ji1. rt!spcito á estrada 
entre Palmares o a colonia Soccorro c outra que 
diz respeito ·:i capclla da mcsm:1 colonin. 

c Ch:11no a nttenção de V. Ex. pnrn o trecho do 
officio da t:ommiss:io central que so rofi!J'C 11 esta 
colonia. rundad:~ com rctirnntcs. Elia constitue 
11ojc u~ impor~nto nuclco ~c popul:11:.ão o do 
populaçuo Jaborwsa, que culllvn ns terras ferti· 
lissimas em que se :1cha esL1hciccidn o em breve 
Qispcnsar:i qua~ucr auxilio do govt•rno. · 

c Aind:1 uma outra raziío acónselha a niio.nbnn· 
ilon:~r por cmquanto a coloni:s Soccorro, c vem 3 
ser que não ~ão tranquillisadoras as noticias do alto 
s~rli•o c d:rs pro\·incias do n'orte, cm .. relaçiio :i. 
sccca; o s1 :mgmon ta r o rt:lluxo que J:• comera 
a razcr-~o sentir, da rorrento de immig-mnt,;'s 
deve nqucllc estabelecimento achar-se pr~1Ía: 
ratlo para receber o maior numero que puder 
comportnr. 

• A cxpcri~ncia tem assnz demonstrado os in. 
con nnicntcs das grandes agglomerar·õcs do reli· 
rnntc3 fmniuros e ociosos nos pontos do lilo:nl. 
Muito nwis proveitoso scr-.i colloc<rl·os cm cstn
!Jclccimentos romo a colonia Soccorro, onde 
applic:ados a trablliiJo; agrícolas deixarão •lo ser 
cstcreis consumidores. 

• Outra do~pcs:J a· que t:1mLcm julguei niio tlcver 
pôr termo, sem primeir<~ informar o g-O\'orno im. 
poria! dos jnstos motivos tiUC a detcrminnram, é 
a que se ost:i fnzcndo com uma su!Jvcnriio :i s:m1:1 
casa de mist-ricortlia. ' 

• Desde o começo do flagollo que assola as pro· 
vincins do Norte, a santa casa, sem se dt!!cr JlCio 
m:io es1.'1do de suns llnnnras, acolheu gcncrosa
mcnr.c os retirantes nos dh•ersos estalJelecimontcs 
a seu c:~rg-o. A~:.:rnvarlas ficnram com i~to 11" su:.s 
dilllculdades lln:rucciras; c os meus dig-uos ante· 
ccssorols cntondl!ram, e ontcndcram llem. que era 
de justiça ministrar- alguns auxílios á santa casn 
pcln Terba-Soccorros-, afim de evitar on a 
ruin~ dostn pia instituirão, ou que olla ~c visse 
forçada a despedir os m.iseros 11 q_ucm déra ab•·igo. • Existe, porem, alli um crc5cillo numero âo 

viuva~ c orphiios, que niío podem ou niio de,·em 
ser deixados no desamparo. Quasi toda t'SSll «ente 
emprega-se, na medida de suas forcas, cní' tr:•· 
bnlhos publicos de que tira a subsistencia. Os 
proprios colonos, si lhes faltnr prt.>~cntemcnte· o 
modico salario que porcebcnr dul'imtc tres dias 
da semana, acllar-se·hiam reduzidos a grande 

c Como V. Ex. ver.• do ofllcJo da commissão 
ccntrnl, ainda existem nos diiTerentcs eslabeleci· 
mentos de c.1rirlndc a ear~o da santa cas~ 369 
emigrantes, ~cndo 238 no hospital Pedro u. I o:> 
na casa dos expostos, H. no . collezio dns orpb5s 
c 12 no nsylo de mendicidade. · 
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H6 ANNAES DO SENADO. 

• 0.• seus proprios recursos junto,; aos IJllO lhe I O Sn. TIW\EIIt.\ Juxron: -Niio :~poici csla me
propflrcionn :1 p:·ovinci:t m:d chcg"nm p:tr:t os cn-~ tlitla p:1ra o govel'llo d:tr o tlcstino que deu. 
carg-o~ or•!in:~•·in:<c nbsolutamP-nte ni'.ocomptwtam 0 s \. .. c. ( · · 1 l " , ) 
o :ICCI't·~cimo •leucspcsa CJIIC lhe occasiona o lll'C- 11 • " FFO;o.;so t.LsO 111' 1" 8 1'0 1 tt ,a::m11a :-
seu te c~t:uio tlc cousas. Qual'! 

• 1101' tudo isto, c tcntlo 0111 con:<idcraçiío que, 0 Sr.: TEIXEIII.\ lGXIOil :-Esse. 
fcch:11las c•.'mo foram :1s _ tlh·e1·sas cafc1·uw~ias O Sn. AFFO:'íSO Cer.so (mi11istro da {a::mJa):-
:.IJerl:ls :JifUI pd:. •·omm1ssao crmtral, o hogp1t11l Esse qual'! 
D. f>••dro 11 é o uni:·o n rci:cbor, como I!!Tectiv:l-
mcntc rccl'lll•, totlos os l'etir.mtcs enfermos (lle' varins aparte.,.) 
1ft: c :app~:·•·celll,tomci :a llclibcra•·iio ele rontiuu:~r Pedi fact~:s, lJ o nohr<! senador :apresentou 
:a p::~nr :i s:~11ta c:ts:~ 11 subvénç:io mcns:~l de uma ~crie dlJ noticins referidas cm uma corres-
ii: IJOt1,~0f10. pondenci:. ••• 

• ltt•ronlnwn.t..i, cntrctnnto, ;i rommi~!'iioccn- O Sn. T•:rxr.mA Jl:xron :-Deve :ac.:-il:•r o que 
Ir: I IJUr. redu?.is~<! ··~~a suhvcnção :i JH'oporç;io tl~ge, fl:ll':l \'cri ficar, mas V. Ex. contesta pre-
IJUe fOS'C climiuuintlo O IIUIJICI'O dos l't'COfhidos \'l:llllCIIIC. , 

pela llll'~m.a s:anta rn.<:~, O Sn. "\FFnxso CF.r.so (miui.flro dr( {a:mda):-
• E~f'''ro •:ne V. Ex. lli;.mar-~c-11:. dé nppl'oV:II· Percl•!c-me, niío contesto, V. Ex. me estiÍ fazendo 

:1:< rc~olu~·ü,·s que 11 conllcdm••nto imm•·di:~to das · · · . 
ciJ'CIIIII~I:Ir:d:as pc••:Jiinres:. este r·:amo de sc1'\'i•·o lliJUstiça, tenh:~ pncwncw, Olll:a-me. 
ua pro\'i!H:i:a 111c i:ulrf;:iu :a lmu:~r. • ~:io di:;-o IJUC os fncto.; srjam de to•lo calum
.• "\nt••s .:e tt·rnaina,· p•·r·mittir·me·h:l Y. Ex. niosos; o tflW tli~o ú lfllC n:'uo é licito tomai-os 

IJilC in·:rurr:c ~ua C'dar•!d<ln :.ltr:lll:iin p:.rn :o parte como \'cridicos sem m:.ior indagnt"iio. 
do of:lciu rfn rOIIIIui,;,oiio ccnlr;•l t•m ljUIJ tlcs· O Sr.. TEIXEIRA Jl'xroa :-,\poiatlo. 
cr•.·l'e :r nw·•·h:~ tlc•~res1:entc •tue h~m tufo nPsta O Sn. A":fo~so CEr.so (111i11isto·o tltt (a::emla) :-
J•rol·inci:l. d:•poi,; tlt! •~erto período, as tle~pcs:1s l'or·tantn, \. b~. funtl:mtlo·sc ncllcs c~clnsiva
IJile ('nrn·m pela verlm t:::'{Jccial-• Succorros mcnttl, n:io púJtJ :.cc:usar· o goVI!I'::o p!or n~o pro
puhlices. • l'i!lf,·r contra ~cus suppns!o~ autores com t•1elo o 

• Dctlois d:! a.>c•!ad:!l't~m. :atú ~Iaio do anno rigor. 
pr?xiono p:•>~~'!o, :i n:c•ii~ mensnl,a.::in:o0~;5000, 0 sn. 'fr:rx;.:rn.\ Jr;;.;1 .. n :-Quac:; os processos 
l!arxnJ·am ~te !'io1·cml:ro a urna mctlm mCerwrtltJ ,100 já se instauraram? 
:llO:OOII:>OIIO, in•lo de então cm diante em tão 
~Cit-iwf tliruinuiç~o •Ill•! no llli'Z de )!aio ultimo O Sr.. AI'Fox,;o C1~Lso (miuis/1'0 ela {((:fll!la) :-
J:llj·:•:-t:•r:Hu apenas em .~G::J3:i1):!Gl. Con~tarido que hom·crnabuso no Ar:.catv, o com-

• ,\o incm<:.vcf zelo" :.:os i'SI'ui·•·us pcr;;cvcr:~ntc3 mi•s:~rio do tllc~oltrO representou con'trn cllc c 
I!~ honrada rouuuiss:io centr:lf iliJ soccOi'I'OS de- 1·ai-r.c in~t:mr:11· proces>o. For·am j;í ehaanatlos a 
ve-:<c çm maxi:ua p:~rtu •·ste Ji.•oag<!iro resuft:atlo, cont:~s todos os fornccctlor·cs ; si for·crn encon· 

llrOI':l •lc lfllt! tc!a sido aqui lisc:nli,o:u]o, quanto é tra•!ns cm culpa hiío de ser pumtlos. ~iío, V. 
Juuwn;rmt•atc po::s!\·eJ, nas circumstancias ela- Ex. não tem r:.zão. 

d:t:<, o c•mprt';!o ele dinheiros do Estado, dcsti- O Sn. T~:rxErru Juxron:-0 cznc se segue é que 
n:ado.; :1 ~oét"OITcl' ns vktimas da cal:unidadc czuc 0 prcsitlcntc vai pcrfcitamcn!c llem .•. 
aflli;.:c '' norte do Impc1·io. ,.. /: .. 

I ·' \' 11 ,. S O Sn. A~·rox::o •• r-:Lso 1mmtst,·o tia {a:mda):-• J:•us :;-a;oru:' a • I~x.-I rn. c .~xm. r. \ . · - · ·' 1 t 11 
rou,,:! llciro Alr.•nso Cd,;o !!c A~sis Fi;.:ucirello, 'te a•( UI Jwo n nau:r provut o con ra c c. 
ministro e ''ll•·rctario de Est:.do tios ll(!t;ocios da O Sn. TJ:nmr::.\ Jr:xror.:- E nfio tem razão de 
fazcnila.-Atlo/p/w tf,• Barros. • . st•r o :...-iso que V. Ex:. cxpctliu a :!o diJ llaio • 

. '.::r•ra. Sr. pre.;irlentc, V:JIIIOS ao Cem·:\. O Sll. ,~J'Z'O~~o C1·:Lso (mini.,t,·n ela {11:r.mln) :-
Pl'imciro IJUC !ud: :atto-nda V. Ex. Jl:t:·:a este t-~- Bnstav:un, j:i disse, os 18 a :20.000 contos ali i tles

lt·:.p·;mlll:l, IJI!I! ~:-.p••!liu-mc o fll'e:<idenlc cm res- pendido~ ..• 
post:• ;.o meu, por vi:~ tio llnrnnh;io (11:): 0 Sn. 'fEnErnA .Ju:o:ro::: _ s,; em ohras. 

• ~i:n·:on:,iío, IG tln Julho tlé ll:ii!l.- S. Ex:. 
Sr. mirristro d:t fazt•nd:•- 1\io. O Sn. Arroxso Cer.so (mi~tiSll'l) tia fa::e~J~la) :-

São; ú porém melhor gnsl'lr cm obms tio czuo em 
csmolns. • Cumprhub1 ordt•us tlt• rNtricl"iks. Iupossibili

tlatf,. tf,. c•·ssa;•io compll'(a dr soécorros t'IIJ Jullto. 
Falta tf,. rrcursos 1111 tltr.~ouraria para estradas e 
f••l'!'il pu!J/ic11. 

• Portak;a, 13 dt• Junho tlt• 18i!l. Do pl·rsitlt•utr 
da pn.l"iur.ia tio Cmni, José Julio tlt! ..tllmqw·rque 
lJliJ'I'oS. • 

O Sa. 'fEIXE!<:.\ Jt::o:1or.: -~l::s ha outras obras 
mais neccssarias e •JUtJ ufio se fazem. 

O Sn. AFFo;o;so Cr;Lso (mi•tistro tl11 {a:enda) :
Pur•tue niio t·~t:~mos cm ci1·cumstandas eh fnzer 
tud.1 o que é necossnt•io, mas sú u I{UC é impres
cintlivel, o que é intlispcnsaro!. 

O Sn. SrLVEII\A DA lllc'l'l"J.:-Isto é vcrtlade. 
l't;ri:;n:o, tão depressa como recebeu a ortlem 

do g-o1·erno, o i 11 ustre presidente do Ce:mí tratou 
cc tlar-l!w cumprimento. O Sn. AFt'OXSO 1~LSO (miuistro ela (a:enda) :

ernit- ::II:~s, além do telo;.:ramma recebi este olllcio do 
mais presidente do Ccar:i, p:trn o 'lU:II chamo a attcn~ão 

do nobre scuatlur (lti) : 

O :->n. T~:Ixrwt\ Juxwu: -Pois V. Ex. 
ta 111:1is pnpel-moetla c entregue-lhe 
JO.Ouu:OOO;)OUO. 

O ~lt •. \I'I'OX.<o C•:L>O (ministro da (a:::enda) :
Os -iU.OiJO:OOO;) tlc pnpcl-mo~ua utú agora emit
tido>, tir::r:uu o :J)Wio do voLos tão cumpetcutcs 
como o do nobre senatlor. 

• 1.• scc~~iio.-Pro\·inci:J do Ceará.-Palacio 
d:l pr.•si·!cnei:~, :2:1 d!l Juuho de 1879. 

• Illm. c Exm. Sr.-Tenho a honra de accu
s:~r o recebimento tio tclcgramma de V. Ex., 

~- ... _ 
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dntado de ~ do COI'rnntc, no qtml me é ordminrlo 
que r~strinia os soccorros de morlo a cessarem, 
o ma•s tardar, cm .rulho, c que informe o que 
resta a pagar até o fi111 do corrente exercício c 
de que recursos àispõc a thcsouraria de fazenda. 
Apressei-me ern commnnicnr a V. gx:, por tcle
gramma de :13, enviado por intcrmcdto da prc
sidcncia do l\laranbão, I[UC havin cumprido a 
ordem de rcsu•ic~ão, que era impossível a cessa
çiio completa dos soccorros crr: Sul h o, c que n 
tbc5ouraria não tin 11:1 rt•cur.-os pnrn as despesas 

·das duns estradas rio ferro c1n construcçiio e para 
~pagamento. d:• forr;a_puiJiit:a. Cumpre· me jus
tl!icar estas mformar·ucs. 

• l'rimcir<~mentc. devo partfciJJar a v. E:c. que 
antes de hm.:er rcceiJido o dito tclcgramma tinha 
tomado, no empenho de rclluzir as llo•spcsns du 
YcriJl_l-Soccorros llUIJlico~-as ~cguinte:; provi
denciaS: 

c I .• Extingui cinco pagador·in~, cm IJUC rccc· 
bi:un rações diari:t~, um litro de farinha c meio 
kilo de c:1rnc, m<~is de lrinta mil homens v:aido;, 
que se occnpnvam no transpr•rle de pedra c tijolo 
c n'uutros ser\'i!:OS da cnJlllal. Parte de~scs opc
rarios foi empregar-se n:~s du:~s cstratlas de ferro 
cm construe!::io, parle e•uig,·ou, parttJ demnmlon 
os Jogare;; m:~is rre<cos rl:l pa·ovincia. 

• ~.· Jut,.rnci no mcz de l!ar~o, Jogo que :.:c 
m:mifcstararn as csper:m~as do inverno, mais do 
sessenta mil indigentes que estav:~m a;:-glumr!· 
rado~ na rar.ital. l'ar·:a cnu~eguir este resultado 
mandei clistrlbuir·lhc.• alimento para J:.i di:.s, um 
vcstuario, scmenlee uma guia1mrn as localidades 
do seu destino. nas quacs liz de)>ositos de viveres, 
rccommcndando :is couunissões de soccor·ro,; q uc 
os auxiliasstJm n.o serviço da lavoura até a co· 
lhe i ta. 

• 3.• Extingui a comrnissiio domicilim·ia, IIUO 
distribuiu soccorro;; :Is !:a mi lias polires residcn:e~ 
na capit~l, bem como as Ires commissUcs incum
bidns do tratamento elos enfermos c das medidas 
hygionicas nos Ires districlos desta cidade. 

tk.• ltL!duzi os ~occnrros, na capit:ll, a alimen
tação das Yiuvas e orphãos c:tist:mtes nos niJ:~r
racamcntos do suburhio, nos quaes é prcpnr:~dn 
c distribuída a comi li:~. li:antivc porém as escolas 
desse~ :~IJarracamento;, frct1ucntad:15 por mais 
de mil orphiio~. e ro:.:-idns por profl'ssores addidos, 
pagos quasi todos pclo cofre provincial. 

c~.· Recommenrlei :is com missões do interior 
que fizessem :1 possi\'cl dili::oncia para empregar 

Cfit;ão mensal de 2006, com a obrigaçiio de fisca
h~:Jr todo o serviço. 

c s.• Reduzi o pessoal cmprcg:~do nos abarr:~
camentos e a taiJelln das rar;õcs. 
· c. 9. • Sn~primi a sul.lvençiio de um conto de ré is 
arbitrada 11 crnprc7.a ft1nerari:1 com .approvar.ão 
do :;ovorno imperial. · • 

c JO.• Transferi toalos os pagamentos, cont ralos 
de transporte, compras 1•:1ra a !besouraria de 
fazenda, dispensando· os commissarios thesou
reiros, ,o :IS com missões de compr:~s, c con~cr-
vando :1s de trnnsporte t:io sómcntc a. incumbcncia 
de recebo! r. c cmlmrcar on fazer cntrc!l"a dos gc
ncros aos cond~tctorcs. Estes scr\·i~;os niio cstnv:~m 
:1 c::r~o da thc~our·nria, JlOrt[uc esta re)mrtição 
alleg-avn a impo~siJ,iJidadc de accumul:.l·os sem 
Jl!'cjuizo de O!ru·as. obriga~·iics, nccrcsccndo' CJUC 
drnnto das cprdomms d•J !o•brc biliosn c var10la 
n~o s~ pôde conseg-uir nem ainda para as es
tradas de ferro com contrato permanente de 
transportt!, assim corno durante :1 gr:mdc am•Jo
me~r;ão do povo no litoral era difficil, npez;r de 
sç dispensarem algum:~s das formalidades cxi
:,:rdas pela r:~zeud:•. ctJml>r:~r, verillc:mdo a qua· 
lidado e quantl!laclo! dos grmerus, acondicionai-os 
c fazer transport··l·os n l•!mpo de soccorrcr 
Cffic:.zmcntc !I JlOJIUiação, O IJUe a.inda Jfojo é pC• 
S:l!la l:ti'Cfa. 0~ commiss:ll'ios thesoureiros foram 
c•·eaclos desde o principio <1:1 sücca para distri
IJnição de esmolas, de roupa c outros artigos,· 
para pagamento dos empregados dos :~liarr:rca
I:Jentos, das enfermarias, do' couductorcs de 
doentes c cadavcrcs,.de.; o que durante a varíola 
ef:! trabalho !}Ue prolong:~va·sc :is \'Cz•.·s até n!ta 
nolle para nao ficarem centenas de c:~davercs 
iascpullos. 

• No dia 11 rccchi o tclcg-ramm:~ de V. Ex. c no 
mc,mo dia m:~ndcí :mspénder todas as obr:~s cm 
tJUC eram cmprc~ados os operarias indigcnlcs, 
excepto as dU:l5 estraalas de fc1·ro ; expedi cir
cular a todas as cornmíssõcs de soccorros, de
clarando·lhes que as flnanç:•s do Esrnrlo n:io pcr
mittiilm a continuaç:io dos sncrilldos que elle 
tem feito cm favor do Ceará, rccommendando 
qu.e· :tconsclhasscrn o povo a procurar as serras, 
as margens dos rios c outros lagares cm que 
pudessem achar al:!uns recursos n:aur:~es, 011 
exercer qualquer industria, e se Ji111it11ssem, 
tanto quanto ro~sc possível, a scccorrcr ns vi uvas 
c os orphãos. Exi;.:i que aprescnlasscm as su:~s 
contas por todo o mcz de Julho :í tbcsoural'in de 
razcnd:~. 

o po\'O nn la\'oura, cJI!'omovi plantat·ões ao lon:.:o 
das duns estradas c fon·o soiJ a 'direcção dos 
engenheiros c outras pessoas que comrnissionl'!i 
para o>>e flm ; prohil.li n compra de mnlori:ws, 
declarando qno os indigentes deviam cm fal:a 
de industria Jli'O)lria ou n:1 illlJlOssibilidnde do 
trabalho ngr·ieoi:J, ser· tlu prcfercncia empregados 
no f:•brico de tijolo, telh:~, cnl, cm cstrmlns, 
nçutlc,; de ·terra, o outros. sorvit;os que dispen
sassem n cOilllll':l do m:~tcrrnl. 

• Além disto , extingui muit:1s com missões ; 
prohibi todas a~ compra.s, sal~rios c grarilicar.ões 
que niio fossem expressamente autorizada~ pela 
prcsidcncia. Ucsolvi lambem n:io fucr mais des· 
pesa nlgumn pela verba-Soccorros publicas- a 
não ser em caso de extrema necessidade. • 

• 6. • Extin;.:ui mais de ::!0 Jazaretos ertt quo 
tinham sido recolhidas dezenas do milhar de vn· 
riolo>os, di:<pensnndo todo o pessoal commissio· 
nado para o tratamento. 

• 7 .• Itcorganizci o scrvi~o medico, limitando o 
soccorro nos intli;.:entcs recolhidos nas enferma
rias dos aiJarrncamentcs, r! rt~duzindo as dos .Dosas 
de pharmaci~. o pes,;oal c os vencimentos dos cn· 
!crmciros, e ariJitranrlo a. c:1da. ma!dico a gratitl-

O Sn. PAlt.\!'IAGu.\ :-Eis ahi. 

O Sn. AFFo:-;so CELSo (ministro da fazenda) :
Ora, creio, que o nobre sen:~tlor não dir:i m:~is que 
rccomrncndci uma cousa o~tensh·nmcntc o outra 
oru particular. 

O Sn. T}:rxEmA Ju:;ron : -Nilo disse que tinha 
assim prol·odido. O que disse é que assim Ee po
r.lcria proceder contrariando o governo as ordens 
que deu officiahnente. 
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O Sn. AwoNso CELSO (mi11ist1·o da (a::e11da) : - imperial não abandonaria os orphãos c as vi uvas, 
V. Ex. disse que o governo dou umas instruc.- mas que era essencial o concurso de todos os 
cões ostensivamente o outras cm reservado. bons cidadãos p:1ra allivhr os onus do thcsouro, 

O Sn. TEIXEIRA. Ju:non : -Não affirmci c nem que cmqu:mto pôde- foi generoso para e~t:1 pro-
pociia afllrmar. . vincia ; c afinal, appcllando para o s~u patrio

tismo, obtive que continuassem a prestar os 
O Sn. AFFONSO CELso (ministro da (a::enda) :- seus sorvifiOS., · 

O qno se vti é que a sua illação não tinha funda- Dando 3 , razões por que não podem cess~r 
monto. completamente as despesas, ponilorn o pres•-

0 Sn. Txrx&JR.\ JuNron : - O que digo agora dente c com rnziio que não ha de ddxar sem 
é que o presidente do Cear:í é o mais digno de nlimentn!,"ãO milhares de. orphãos c vi uvas. _ 
todo:' os presidentes, e por isto mesmo de\·e O Sn. UA::O."TAS : - Cre1o que neste ponto estão 
ser mantido... . todos concordes. • 

o sn. AFro:sso CELSO (millistro da "aze/lda): _ O Sn. Ar~·o:sso Cer.so (ministro da (a:emlcr) :-
'· 1 · - 1' Portanto, j:\ vti o nobre senndor que por· toda 

Ainda não cstnuc cc1 comparaÇ<Jo entre os prcsi- a parte cstúo sendo tomadas as providencias pro-
dentes de P•·ovincio. ci~as, para que se attonucm os sa«:rincio.• que 

o Sn. TEJXP.IR.\ Ju:-;ron :-3ras estabeleceu o Sr. até hoje tem feito o thesouro. ·.v.; taiJJIJCJO que 
presidente do conselho. as rccommcnda~ões rcse•·v••das do governo coJD-

0 Sn. Arro:sso CELSO (mi11istro da (a::c11da):- E c idem perfeitamente com a~ sw•s recomnH•ntln
efTt-ctivamcntc é um cidadão eminentemente. pa· 1~iics oslo!n~ivas, quo aquillo que mando dizer cm 
triota c l:io patriota, como aquelle que mais o fúr. éart~s cnnlldenciaes ao~ pres1dcntes é o mesmo 

'lUC rccommenda cm avisos que todo o .publico 
O Sn. LEITÃO DA. Cu:snA :-Não tem a energia t,; no Dial"io Offu:lal. 

precisa. 
O , \ c ( · · t da r. d ) O Sn. P.\n.\:-I'AGI!.i. :-:Uuito bem. 

sn. ' rro:sso &Lso mmiS ro la::en ti :- O Sn. A•·•·o:sso CEL:!O (miuistro dtt "a:t'lula) :-
Porque 't 1'1J o Sn. LEITÃO D.\ Cc:sn.A. :-Porque é um hOlllem Sr. presidente, o nobre senndor tam cm men· 

cionou o facto de requerer um n••gociante do 
frouxo. IUo·Grande do Norte, Fulano Saboia, o setl J.la· 

o Sn. AFFO:SSO c~:Lso (ministro da (a::enda) :- gamento aqui, dc\·cndo rCIJUerel-o na llrO\'iucJa. 
V. E:t. assim o considera porque o ·uão couhece. !\ada ha, porém, nbso IIUC estranhar. 

O Sn. J.\GU.\IlJDE d:i um npnrte. Si recluoreu aqui, é por11ue na prorinda nãc 
O Sn. 0.\::0."rAS :-E a energia lambem não con- havia, com~ do tacto nao ha, recuri'Os p:~ra sou 

sisle em dar pancadas de cego. pa::-:•mcnto. 
Pelo CIUO diz respeito ao professor publico 

O Sn. Arroxso Cr;Lso (millisl1·o tia (a::e11da) :- nomP.:Jtlo, dcjlois de te•· sido demillido por f:~ltas 
Oh! ~cnhores, a energia da autoridade uão exclue graves na secretnria do governo, si é exncta a 
a prudencia. noticia, naturalmente a nomc:•ç;io t·!VO lo::-ar 

O Sn. LErTÃo D.\ Cu:su.\ :-0 Sr. JaguaJ•ibc diz depois de se ter cll•l sufficientementc ju~lificado. 
que o conhec,, desde menino. A mono,; que não queiram praticar grandu in-

0 Sn. T&JXEIIIA Ju:sron: -:\las não pro\·ou justi•:a, os nobres s11nadores hiio do r••conhcccr 
nada o Sr. Jaguaribc (risadas). que o govorno.tcm feito quanto é humanamente 

o Sn. ,\rFo:-;so CELSO (ministro da "a::enda) :- possível para zelar os· dinheiros publicas. 
I' Como mfonnou j:i o Sr. 11rcsJdento do conse-

Rcfcre o prcsidt•utc lfUC 12 mil pesso:~s dirigi- lho, recommcndou-s1! aos presidentes d:ts p•·o
ram-sc a pnlncio para reclamar contm a noticia víncias 11ue n;ioaiJJ·ísscm credites cxtraordinarit~s, 
que se esp:•lhara dtl IJUe nãiJ ~o prestnria mais 0 ctuando delles carecessem, reprcsent:•sscm ao 
soccorro algum c exprime-se nestes termos, que governo ger:~l. 
V. Ex. veni não :tUloriznrem a illa•:ão qLie l~xigiu·se de todns as provincins orçamentos das 
tirou do seu di~cu r:>o, ltnlllicndo no Cru::ciro: • dessosas que provavelmente tor-sc·lw de fazer 

• CcJ'Ca de 12 mil pe~soas vieram a palacio rc· ain a com n scccn. 
clamar contra as rerlucções feitas; mas decla- ~1:111dou-so dhuinuiJ· as despcs~s. o ellas de 
rando eu que não deixaria emquanto fosse P•·c- facto .se cst:io reduzindo consideravelmente cm 
sidcntc pessoa :~lg-uma morrer de fome, c •1ue todao; as pre1vincias: 
attendcria nc1n:tcsqucr reclama~õosjustns, dCfJOis llandou-so examinar JlOr empregados habeis c 
de \'Crilic:•r a in~ulllcicncia das rnc·ões marcadas, di::-nos de toda a conlian~a as despesas até hoje 
COnsegui IJUC O pOVO Voltasse aos Si!US a barra- feit:tS. 
camentos l<tllll a miníma perturlla•·ão da ordem Eu appello pnra a conscicncia do senado, c pcr-
puiJlica. • • lfUnto que outrns providencias so pod~rb tomar, 

lleferindo-so ~os commissarios do soccorros, (jesJe·1_1uo se reconhecu que a ccssaçao brusca c 
que se julgaram otrcndidos pelos cditae;; da tht>- rctJenuna de todos os roccorros n:io poderia 
sourari:1. ch:~m:~nclo-os á conta, e J•edir:un por c!Tectu:tr·sc, sem o sacrilicio do milhares do 
isso suas ilemis>ões, :wrescenta o presidente: victimas, c atú sem correr perigo a ordem 

• Ueuui os commissa•·ios de soccorros c liz-lhcs publica 'i 
ve.- :1 nccl!ssidad<l urgente, cm :~ttcn~iio ao estado Que mais querem os konrndos senadores 'i' 
1hwnceiro do Jl:liz, de ri!duzir ns desp:sns com A demissão dos presidentes de Jlro\·incias; 
soccorros pu!Jiicos ; mostrei-lhos que uem da l\fas, j:i ob>ervci o repito: além de que não ha 
parte da presidenci.,, nem da 11artc da commissão motivo tmra isso, :1 demiiiSiio dos presidentes de 
do thesuuro, ha\'ia o pensamento do irro:;ar-lhcs I proviucia é da exclusiva competcncia do go
a menor injuria, declarei-lhes que o governo verao. 

A. (;\ 

l , 
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Só cllc é juiz da convcniencia do mantcl-os, 
ou niio, nos seus poslos. · 

Si pr·csidentcs lm que, no entender dos no· 
hrcs senadores, siio conservados, quando deviam 
~er dernittidos, cu tão é ao governo c1ue se deve 
censurar. 

Fez o nobre senador pelo Rio de Janeiro da 
cess:~~i'•o das despesas com a sêccn o seu delcnda 
Carlfutgo. 

• Foi presente. á eommissiio de orçamento· do 
senado o projecto sob n. da cnmnrn dos Srs. 
Deputados, lixando a despesa e receita do Im· 
pet·io J>nra o exercício de :1879·!880, sob pro· 
JIOsta o poder executivo, e tendo-o examinado 
nttentamento, é de p:~recer quo a proposta seja 
approvnda com as seguintes cmend:~s: 

Tem razão; mas o \'Oto solcmno deve alcanç:1r 
outras l!espcsas, qnc não ~ómcnhl as da sêcc:J, 
pois estamos cm circurnst:mcias taes, que só de· 
vemos dt!spcndcr o !JUC for absolut:~mcnto ue-

Art. J. o A despesa gcrnl do Impcrio p:1rn o 
exercício de :1879·1~0. ó .llx~da na quantia ~e 
••••••••. :a qu:ll sera dastrabutda pelos sete mr· 
nistcrios, nn fôrma especificada nos . artigos se· 
guinles: • 

ccssario. . 
Tal é o proposito llrmo o deliberado do go· 

Yerno, mais interes~:ulo ainda 'que os nobres 
seu:~dorcs cm livrnr o thcsouro dos p~:Jsadissimos 
encargos com que luta, pois tem a rrsponsnbili· 
dado da situa!,!iio. • 

Os n'>hrcs senadores viio para suas cnsns mui 
lrancJuillamcnte corr·i~ir seus discursos o 1>ro· 
parar outros para o dm :<cguintc. 

Os ministr·os sabem dc>ta c dn outra c:~mara 
fatigados, c viio cog-itar no,; meios dl:l satisfazer 
seus ardnos c multiplos deveres. 

- Temos, pois. m:~is inun<:diato interesso cm que 
as cou~a:; melhorem. 

O A"O\'crno está fazendo c lm de fazer nesse 
sentido quanto estiver ao seu nlc:mee. 

.Mns, mio póde, nem devo deixar no nbandono 
milll:rrcs dc cri:rn~as sem pais ou proteclores; 
não pólle, nem deve votar a misarin e á prosti-

• tuiçiio milhares de viuvn:~, a quem o Jl:lgello 
roubou seus naturacs arrimos; niio póde, nem 
deve ~u:,pcnder repentinamente os soccorros de· 
vidos a milhares de indigentes, que, sem ellcs, 
morreriam :i fome, soccurros gnrnntillos pela 
constituição do Imperio, em cnso de neccssidnde, 
e nntcs dclla por uma lei superior -a caridade, e 
pelos scutimcntos bam:mit:rrios do povo brazi-
leiro (llpoiados). · 

Tenho conclui do, Sr. presidente, mns fica·me 
um pcznr:-é a auscnci:r do IJOnrado sen:~dor 
por Pernambuco, que muilo sinto. 

Si o meu iii ustrado collcga me ltouvcrn feito a 
ltonra de ouvir-mo, livrar-sc-hia sem duvida dn 
preoccup3~iio que tc~e hontem a bondnde ~e mn· 
nifcstnr :r cerca da mmha sande, e que nuuto lhe 
agradeço. 

Póde, porém, o nobre senador estar trnnquillo; 
padero de outros achaques, mas não dos nervos; 
de\'o'mcsmo informar :í S. Ex. que nenhuma 
prec:lisposiçuo tenho para ta c~ soJTrunentos. 

Como igu:dmentc me interesso pela sande do 
nobre senador por Porn:~mbuco, zí quem niio só· 
mente respeito, mas consngro, o não de hoje, cor

. dinl s~·mpatbin, peço ú S. Ex. que cuide de si, 
pois, pareceu-me a1TI:lctado de uma pontnzinha 
de !ebro. 

Niío é, felizmente, cousa de assustar, e menos 
para que S. Ex. se entregue desde jú :í leitura 
d:r BibJia, mas não convem dcspres:rl·ll, porque n 
snudo do nobre son:~dor é prec10s:1 parn os seus 
nmi~os, para os seus aJTeiço:~dos, c para o paiz. 

Art. 2.0 

§§ l.o, 2,o, 3.o,-' 
4.0

, 5. 0
, 6.0

, 

7. 0 , 8. 0 1 9. 0 

c 10 como 
estão na pro-
posta •••••••• 

§§ !2 c :13 como 
na proposta •• 

§ :1~. C:amnra dos 
senadores: 

Sendo para sub· 
sidio ....... .. 

Para secrl)tarin 
c CX(Jediente. 

Pnrn stenosrra· 
phin c rcdnc· 
çiio dos dis· 
cursos em ã 
mczes •..•.•• 

Para impressões 

§ lã. Cnmnra dos 
Srs. deputa· 

.dos: 
Sendo para sub· 

sidio ....... .. 
Secretaria e ex· 

pediente ..... 
Publicaçiío dos 

·· dcbntes ....... 
P ul>licação avul

sn do,; annnes 
dos annos an
teriores ...... 

b'22: 000,5000 

~:6i8,SOOO 

~5:0006000 
27: ooo,sooo 

732: 000;)000 

62:000,5000 

72:0006000 

30:0005(100 

A di1Tcronra de 27:000~ pro
vém da ditrércnça sómente da 
impressão e serviço tachygrn
phaco, e d:r SUJ>prcssão leitn pela 
mesma cam:~ra dos Jogares do 
um l. o omci:tl dn secretaria, 
um 2. •, dons continuas, dous 
guardns c um correio da secre· 
tarin. :oépois de ornr o Sr. AJlouso Colso, o Sr. L o 

secret:rrio, obtendo a palnvra pela ordem, deu 
conta do seg-uiu to pnecer da commissão de §§ !6 e !7 como estlío Ba proposta 
orramento sobre o art. 2. o da respectiva pro-
posta, relativo ás despesas do nuuisterio do · d E d 
Imperio. § !8. Secretar1:1 e sta o ..... 

:l.HG:OOO,SOOO 

í7:~00,S080 
(2:27:16000 

896:0006000 

• \5-5.:2306(100 

tiB:OOO,SOOO 
200:-i-006000 
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Supprimida a despesa com grati
Jlcaçõcsll trcsolficiacs do gabi
Dt~tc, lfUC llc:1 rcduzid:~ á de :l; 
e com cnvalgadurns c grntifi· 
ca~õcs aos Cúrreios, o 1106 im• 
portn cm 5:~955. Ficando )lro
bibido o preenchimento das 
vagas de dous dircctorcs,c dos 
trcs sub-directores. 

§ :1!1. l'residcncias do provin· 
cins ....................... . 

§ 20. Culto llll.IJiico : 
Apro;.ostn pede para csté serviço 

:1.0~~:798,5820 por emenda da 
camar~• dus Srs. deputados, 
mas (l:lrccc á commi~são, que 
m:oior rcduc~ão se p6dc fazer, 
unm V<)7. IJUC as congruas dos 
parocho~ (.>ncommendndos se
Jam rcduzid:Js á metndc do 
IJUc hoju vencem os collados 
que t\ GU0;5000. . 

E por i~so a commissão propt;.., 
um:• rcduc!,'ào de i:li:708;5~20 
na proposta, c port.mto serão 
sulllcicntcs ................ . 

~ 21. St•niinarios cpi~copacs .. . 
~ ~::!. Fnculdadcs de direito ..• 
A com missão ndotJta a emenda 

da camarn, que reduziu a 
verba c:a proposta de :2!1:l:S:í0,> 
á st•guinte ................ . 

~ 23. Jo'ac:uld:tdcs de medicina .•• 
A commis~ão :~dopt:l n emenda 

d:1 camar:• dos Srs. de(IUL1· 
dos, que reduziu a verba da 
pro1Josta de ~~=~~9b000 á se-
guinte .................... . 

§ 2'•· E~cola polytcchnica. 
A commí~siio adopta a cnumda 

da camara que rct!uziu :• VCI"· 
bn da proposta :i seguinte ••. 

§ 25. E!'cola de minas. 
A commiss:io c de parecer que 

Sl'ja m(l(lrimida esta escola, :i 
vlst:~ da~ inform:•çücs que o 
governo dá no relalol'io do 
corrente anno ..•.••.••••••• 

§ 26. Instituto comnwrci:~l. 
.No projl!clo dn ca:uar:• dns Srs. 

dcp:lt:ltlo:; foi supprimidn C!'la 
ver!Jn, cá \'is'a de ti•o ~randc 
dcsJII'S1 c:uiío ac:mh:Hio rc-
5U!t:IIIO, como s•~ d•~prchende 
do r·clator·io do ~owrno, pa
rece IJUC esse ••xpc•líentc seria 
o ma•• cnn,·cnicntc. ~fns cm 
uma \'ra\a conunc~cial ~e tão 
grr.n1 c unportancw m•o se 
]lÓdt• :•tl'ilmir o mnllogTo de 
tiio util in~titui~iio sinfio :i !'U:l 
m:i ur~:miz:u::io. J>m· isso a 
commiss:io é de parecer, que 
não S••jn supprimitln n insti· 
tuição, Jlllls que s.! torne me· 
nos di,;pcnd 'osn,sup[•rintindo· 
se ns t1·es c~leir:•,; doJ liu;.nws 
franet·za, inglcza c allc111ii, a 
lle calli~r:~phia c 3 de cco
nomin fJOiitic:l, l'<'lllO\"CUdO·Sll 
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326:5:!3,)000 

890: 000,$006 
:11 ~: 2iiO,SOOO 

251:2W1)000 

:187:4 i9,5000 

306: J 8!lt)lí00 

as su3s aulas para algum cs
tnl.Jclecimcnto pu!Jiico, sujeito 
ao insr>cctor gcrnl de in· 
st.uctão publica pam cco
J•Omis:n··sc o aluguel tlc 
3:::!00,S da casa cm quo:>e acha, 
mas ·conservando-se ns trcs 
cDdt'iras ~eguiulcs: i.• de c . .;. 
criptur:u;iio mert::wlil, .2.• de 
cst:tlistic:J commcrcial c legis
lação de fnzcnda, c 3.• de di· 
rcito commercial. 
A estes estudos 1lc1'e concor

rei' quem j:i so nche babilitndo 
pnra ouvh· c :trmweitar indo
r.ondente de frCIJUOilCÍ:l .JIJri:l'a• 
toria; c por isso a commi~s:io 
di>pcns:. a hahilit.1t;ão provada 
nes:;es 11rcparntorius• Sll(lllrimi· 
dos, e 11 ::c ::ó st~rvcm pnra :• fns
lar a Ct"tncurrcncia de cmprt•ga· 
dos do cornmcrcio, (lUC cru 
hora~ m:ti5 convcníent~s pHdc: 
riam fr~((uenlar CS~:IS ;oUJas. 

Sur•primidos poi~ o clírl!l'lor c 
os outr·o~ professores hulic:ulos, 
subsistindo stimento tr·es, cuja 
despesa será tlc ã:4006, c parn 
eXJicclicntc concedendo-se a dcs· 
pesa. IJUC cr.nsta da labclla rc:o
prcth·a, ctue é de 1:2601?, Jlcar:i 
reduzida cst:l \'eriJa :i •.••.••.• 
§ 27. Instruc~iio prinwrin c 

sccnnd:u·ia do municit1io dn 
côrte. 
A propo~ta pl'de para este 

iffillOrl:lntc :'CJ"\"Ít;O J.Jií!J:3S7~, 
mas n commi~s:io propõt! as se· 
guintcs cmen•bs nas verbas rcs· 
JlCCIÍ\'al', 3 s:Jbcr: 
Escola normal... 40:000,$000 
Gratificações aos 

prO(l!SSOI"tlS d:tS 
cscoln.> noctur-
nas. .. • • .. .. . • • :10: 3iO,SOOO 

~ atldidos :i ~ccre
t:1rin de instruc-
çiio p uhlica a 
1:800,5 ...... : •• 

P:ofo!~Sore~ sup· 
plemcntares do 
mtcrnato.. .. .. 

Idem do tlXIernalo 
Escolas noctttrnas 
Capdl5cs do ex-

ternato ....... . 

7:200~000 

2:-iOO,SOOO 
2:~00,$000 

~0:000;5000 

• 6006000 

2:~00,)000 

Augntcnto de in
spectores dos 
alumnos •..•.•• 

Excesso nas des
pesas com os: 
CXIIIUCS gcracs.. i:$: 000,)000 ---i50:3.iO,S000 

Portanto a comm1ss:io rclluz a 
verba !la (lrOJl05ta :i •••.••••• 

6:660,)000 • 

I.009:047f,OOO 



Esta rr.ducçiio funda-se emcJUC 
· a despesa no ultimó exerc1cio 

· dl• 11:!76 a 1877 fez-se com 
863:781Q890,comprehenden· 
do-se :•!· i 11 despesa de 
80:00U~OOO c;m o ;w;ylo do 
meniut:'S desvalidos; c em 
C)Ue as Jcs)Jesns c•·escentcs 
com este ramo1 aliás im
portante do serv1ço publico, 
tum sido feitns :~rbitrnria· 
mente, c sem sysremn, c por 
isso a c:pmmis~ão as não póde 
tomar po1· base. 

§ ~8. Academia das bcllas artes 
§ !9. Instituto dos meninos cé· 

gos .•••••.•••••••• ~ •••••••• 
§ 30. Dito dos surdos-mudos. 
O augmcn to de despesa nesta 

verba da proposlll é exccs· 
sivo, e não corresponde ao 
au:;mento do alumnos, sua 
sustcnta~o c_ vcstuario, por
que o pessoal do ensino é o 
mesmo: esse excesso só se 
explica pelo luxo com CJUC se 
quer que o Est.1do fõJ~a a ca
ridade. · 

Que necessidade hõJ de gastar 
i:i:OOO,SOOO no aluguel de 
dons Jlalacios para educar 
cégos c surdos-mudos"! O/ 
pessoal do ser,•iço é lambem 
excessivo. O governo biio pc· 
diu, e não tem autorização 
para fazer cdillcios Jlllr:l essas 
mstitukücs de c.1ridndc, mns 
já cmpÍ·chendcu editicaçü;;S 
cm ponto maior do que per· 
mittcm as forças da Est.1d0, 
emquanto Ines obrm; dc\'l'lll · 
esperar tudo da carid11do pu
bhca. · 

Por isso a commissiio restri c ta· 
mente approva a verba do ul
timo exercício .....••.•. ~ •. 

§ 3!. As}· lo dos meninos de:ml· 
. filiO~; 
No rc!l:ltorio · do mini~tro rcs· 

pcctivo nãu vti hrform:.ç~o 
~1ue a~torize ramnnlw despesa 
O IIIUIIO. IJICJIOS O SCU :tU· 
gmonlo. 

Tendo este cstn!Jelccimento 
ainda c• snldo de H-:OOO,SOOO 
dn rarid:ulc JIUblica, c tendo 
jil n!gunw fonte de r«!nda, pa· 
•·eco ;, commiss;io que o go
Vl•rno· deve limit:n·-sc :1 dar· 
nos meninos dcsvalid•ls a in· 
struc'=Eo religiosa c in~ustria! 
estrictarnentc propurc1onada a 
po!Jrcza, c Jlortnntu entende 
que ·a su!Jvcnç.cio do Estado 
deve ser suJilci~ntc, rcduzin· 
do-se a verba á ......... .. 

§ :12. Est<•LielceiJ.nento dil edu-. 
c:md:~s do Para ........... .. 

§ :13. Obscrv:~torio nstronornico 
§ 3&.. Archi\'o publico. 

V. III 

.~ '· 
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77:95G,SOOD 

6~:!736600 

ii9: 7:!6~oo· 

60:000,).000 

. 2:000,$000 
30:080,5000 

A comm~são propõe 11 dimi
nuição do chronlsta, e· por 
isso reduz a· verba :1 ........ 

§ 35. llibliotheca pu!Jiica ••••• 
§ 36. Instituto historico .••••• 
§ 3? •. Academia imperial de me-. .• 

d1cma ...................... . 
§ 38. Lyccu de artes c omcios .. 
~ 39. Hygicne publica ........ . 
li ~0. Instituto vaccinico .•.•••. 
§ ~f.. lnspecçiio de saudc dos 

portos. _ 
Este scrvi,.o no porto do Rio de 

J:meiro ·não se f:•z ainda cm 
escalcrcs, mas sim cm lanchas 
da pollci:~, com o qulil se raz 
pelo minisrerio da j ustiçn a 
despesa de 8:6406: porlllnto 
deve-se supprlu;ir a desp!!sa 
de cscaler, nove remadores c 
um patr~o na importancia de 
3:28:.1,5000, CJUC vem na tahclla; 
c porlaulo reduzir-se a verba. 
á .......................... . 

§ '•2. Lnzaretos ............... . 

23:380,)000 
68:8006500 

7:000,$000 

2: ooo,sooo . 
:lã:600,SOOO 
i~:2~,SOOO 
H: 08015000 

53:000,SOOO 
7:720,SOOO 
·~:OOO,SOOO ~ ~3. Ilos)lit:•l de lnzaros •.•.•. 

§ ~~. Soccorros JIU!Jiicos c me lho· 
ramenlp do es•ado snnilllrio.. :>OO:OOO,SOOO 

§ 45. Obras................... ~00:000,}000 
~ 4G. Directoria geral de esi:Jtis-

ticn. 
A commissão concorda com a 

supprcssiio, proposta i•a emen· 
d:~ da eamara dos Srs. deputa
dos, additando~sc o seguinte : 

Sendo aposentados os emprega
dos qué tiverem m:~is de iO 
annos de scrvilj(l, c addindo-se 
os outros :í secr .. tari.l do Im
pcrio paro ser•!;rr preferidos no 
preenchimento das vaga:> lfU6 
se derem, c corrcspondercJUá 
sun hahilitnçiio. • 

§ &.7. E\•cntuacs .. • • • .. • .. .. .. 30:000:5000 
Par.o do senado cm 8 de Julho de !879.-Sil· 

veitn." da Jlotla,. com voto separado quanto aos 
~ 7. •, 8.•, 9." c 10.-Joaquim .-l.llttio Fn-11amus 
Let1o, com restricçii'? quanto á suppress3~ ~a 
t!scol;~ de minas.-DIOfJO Vtlllo, com a rcstr1cç;•o 
supr:•.-Ribei!·o da Lu::, idem1 idem.-Bm·rof 
Uarrt'to.-Bartio de Cotegip, vencido q_unnt.o a 
snpp~;cssão do § U .-.Leittio da Cunha, 1dem. • 

Voto separado. 

• Fui de parecer que os~ 7.•, 8.•,9.•, ~~ e.u 
sejam supprimidos, assim como foi supprJmJdO 
já pela camara dos Srs. deputados o § H, por· 

_que a respeito dos.principes:.lllhos do Sr. ~uquc 
de Saxc, se dá a mesm:~ rnzao que a respeito do 
príncipe o Sr. D. Fclippe. . --

Príncipes da casa imperial siío sómcnte os fi· 
lhos d:1 herdeira prt>.sumplivn do throno, na · 
fórma dos arts. !05 e 109 da constituiriío do Im • 
perio, e portant~ :10 Sr. pri!lcip&; d~ Gr:JI!l·P~rá 
e ~o Sr. D. LUJz, c dem:~1s pranc1pcs, 1rm:~~s 
destes, é que a constituição manda assignar nll· 
mentes. 

f6 
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Os outros pl'incipcs da familia imperial, por· 
que s:io della clcsccndcntcs ~ó tem dircíLo por 
eontraros n dotes, c a alimentos cmrruanto 

· aquellcs niio lllt's s:io entregues;· c por isso os 
lílhos dos Sl's, Conde d'Aquiln o Príncipe de 
Joinvillc niio.figuram no nosso ort·amcnto, tendo 
sido :1té a ultima lei contemplado· sómcntc o Sr. 
D. FcliLlpe, euja tlotnt•:io f01 :agora supprimida 
poJa r:uunr:1 dos Srs. dt'JIUI.1dos, . 
· AcCJ'escc :ainda que o Sr. Durruo de Saxc, não 
estando n:alnl'nlis:tdo, os seus III fios devendo pelo 
nosso direito commum seguir a nncionalidade 
do seu 11:1i :1té a su:a nwioridudo. são estrangeiros 
e portnnlo :i vistn do art. 11!) da eon . .;tituit·iío do 
Jmpcrio, uão são ~ucccssin~is ao throno dÔ lm· 
jJeJ·io, ~e~nntlo as rc~ras de dc~ccntl··ncia c snc· 
r.css~o cstnbdccid:Js no art. :117 da mesma con· 
:;ti tu ir::io. 

Si, Í:hc:;:a.Ios :i maioridade, optarem pela nll· 
cion:tli•ln·l~ d,J nascimento, o poder lc;;i~Jalivo 
rcsoi\'•!I':Í si lhes dc\'c dar dola~lio.- Silt·eim 
tla ~l/o/la. • 

Ficou sohr·~ a mesa 1'111':1 st•r tonwdo cm consi· 
t.lora~ãu co!ll n l!roposta :1 tJUC se retere, indo cn· 
trcrnntu n unpi'Jilllr. 

Continuou a discnssiío dÕ requerimento do Sr. 
Tcixcir:t Juniur. 

O Sr. ..'ll'agunr.ibe :-Sr. presidcnt(', 
come~·o por n~rn•lccer ao nobre scnallor pela 
pro\·inci:~ do llio de Janeiro, bem como a 11lguns 
outros do~ no~sos illnstrcs collc::-ns, o intcrc~sc 
que llws rem merecido o est:ulo dn prO\'incia do 
Cc:tr:i, assim como o de outrns pro\'incias do 
Norte ntrcctndns pela calamidade da s•'éca. 

Sr. p:-c:<i•lt·ntt?, quando no eomero da s~ss1ío 
passada Jcnmtci·mc para denunciar· no paiz que 
os males produzidos pela s•1cca nas pro\'incias do 
l'i'orlc se :ag~J'a\·arnm pela f:1Itn de administrnç:io, 
pelo nwno,; cm minha província, algtms dar1nell1•s 
que defendiam o go,·erno levt~ntar:un·sc contra 
mim no C(':mi c fizeram rcnov11r todas ('Ssas ar· 
"UiÇÜL'S calumniosas, que na etrcn·csccncia da 
vida politif'll miJit:mtc ~Óern OS p11rti1IOS arre• 
mess:~r aos seus ad\"••rs:n·ios ; imputaram ·me 
c1·imes hor1·in~i~, c consta-me até, S1·. presidente, 
(JUC me declarar:~m inimi~o publico da província. 

O Sn. ConnEI.\: -l'i'iio se lembrnrnm dos ser· 
viços que V. Ex. tem prest:•do. 

fin:mr:is do Jmperio; sinto verdadeira consol:tçiio, 
vcndÓ r[UC vozes cslranhas e m.uito autorizadas 
acabam de justificar-me. 

E j:i que f:tllo na ame.açn de nossa~ qnanças 
folgo por ncnbar de ouv•r o nobre muustro da 
fnzcntla contcs>ar que niL.O é possível continuar 
tal despesa, deelarando rrue etrcctivamente nessa 
mardl:'l r! e l:tr;.:o~ gastos as finnn(:aS do I~st:tdo se . 
arruinnriam de modo 11 niio se JIOdcr calcular 
como c cm ~uc tt!lllpo se poderiam restaurar. 

.Assim, po1s, agrailcço muito ao nohrc minis· 
tro e aos nohrcs ~enadorcs CJUO. tOm feito retirar 
de so!Jrc minha cnhe~n essa cspecic do .maldiç:io 
rrue algul'ln se tinha !cmbrallo do la~çar sobro 
clla, [wrque cu cumpr1n o meu dever. 

Feira esta dcclara~ão, Sr. presidente, meoccu· 
pal'ci com a conlissiio hoje fci~ pelo nobre 
IIIÍiliSlJ'O da faz,~nda. IJUIIDt.IO declarOU concor• 
dar que 110 scJ', ko da scc,:n, quer [la província 
do Ccar:i, IJU..:r nÍis outras têm h:wido fraudes. 

Esta conliss:io de S. Ex. confirma o IJUe ha 
muitos mozcs tüJ·a dito pelo nobre ox·mmistro 
du lmperio, •Jn:mdo declarou estar certo tio lfUC 
nessas provi ncins lwvia ladrões de casaca c do 
lu\·a de pcllicn. . . 
. O nobre ministro dn fazcn!ln, fazendo esta 
conns~iío ho;e, dis;>e todnvia r1uc o governo prc· 
c is:~ do prov:•s, rJh•! :unda niio viu, par:~ tomar 
providencia~. 

Senhores, cuj:i disse nesta casa, m11is do uma 
VCZ, CI'CÍO, C l't•pi!O, tJ ).I C O COr(!O Jcgíslali\'O DãO 
póde, na :.vcri:~•!:u;;io de gucstue;> ~d!lli!listratl· 
vas ser·con\'crtlllO crn tribunal ;udJcmr•o, onde 
as ;Jicgnr;ücs devem ser .acompanhada:; de do· 
cu~t~cntos c do desenvolvimento do prov::s, p:m1 
rJue possam produzir ciTcito no animo do go\·crno. 

Em outr.t occt~siã.,, cm prcsent;>a do honrado 
presidente do conselho, rlnnndo diante de prO\'as 
e tio dcscm:olvimcnto de la~ por mim Jlrouuzido, 
disse S. E:.:. r1uc ainda n:io ,·iJ·a cousa r1uc pro
cedesse contra o presidente do Cear.; e seus de· 
Jcg:~dos, decio rei cu, c rcpit ·, que o Sr. prcsi· 
dente do conselho não r1ueria fnzer justi!:a a 
Salomão. Quantlo aquclle subio rei teve de decidir 
entre duns mulheres, que . se diziam miiis de 
ttma mesma criança, n:io lhes pediu provas : 
achou·ns cm ~cu espirita c fez juslit;>a. 

E' o que hojll digo a~ nobre. mi !listro d:t fa. 
zPnda. Si S. J~x. se qutzcs~e msp1r~r. naquelln 
fonte cm que os vcrdadetros admJmstrndores 
procuram inS!lÍrar·se para CXtírp~rabUSO;'; diante 
de Jlresnmtwucs c de ccrt.,s npp:.rcncJ:~s, que 
tom:un :is vézcs o caracter de provas, para o cf. 
feito da adopt~iío de providcnci:tndministrath•as; 
S. l~x. seria' o p_rimciro a conv•~ncc~~se (e. ali:ís 
cu estou pcrsuad1d0 de I{UO S. Ex. Jll esta) de 
que o presidente do Ceal":l não podia continuar ... 

O Sn. J.\GU.\IIIBÉ:-J:i \'Ô V. Ex., pois, que, 
comquaulo winba consdcncia me ddx:~ssc trnn· 
rJuillo c ':11 .. não 111c il~comm01lasse muito•co!ll 
css:~s arg-m~ues, todana, cu era ccarcnsc, c n:•o 
potlia 1lc~x:tr de mngoar·mc a idéa do que cca
ronscs dis>csst•m isto contrn mim, que nada am· 
lJiciono t:~nro como bem servir ao meu paiz, e 
ainda mais que nlgucm, 'luc me niio conheça, 
lendo tM!s arguições, possn dar-lhes credito, 
IJUando ali:is tenho plena ccrtcza.dc que nem um 
absolutamente cllas merecem :iqucllcs que 11s 
CSCI'CVC'll. 

O Sn. AFro:>sQ I:ELSO (11iinistro'da {a::1'11da) :
~las, tlUC mais providencias podia tllmar 'f 

l[as, sr. presidente. quall11o v11jo illustres 
varões, intciraml!nte alheios :is paixões que pos· 

. s:~m lcv:mlar-so ~~aquella província e que não 
p~dem ser inspirndos sinão pelo patriotismo e 
pclu ncccs.,illadc de zcl:~r a admini~tra;;iio publi· 
ca, s~ Jev:mlarcm para clamar contrn os desper· 
dieios havidos e para exigir do go\'erno que fara 
ccssa1· L'ssa. torrente dll dispeni.lios que ameaça ~s 

O Sn. JAGUAmDJ~:- Eu descerei :i analysc dos 
actos do presidente. 

Tenho convic~iio de que S. Ex. cm seu espírito 
tem ig-ual convic{'iio :i que cu tenho de que aquelle 
presidente n:io só 1iiio scria talvez o mais proprio 
para no começo dcst:1 sítunçiío ter sido alli col· 
locado, como cspecialmcure niio o é du modo 
algum, depois que os factos têm mostr:~do ES et
feitos dos inconvenientes de sua collocaçao cm 
uma terra, onde suns Iiga~ües, seus interesses se · 
acbnm por tal fúrmn cntrei:Jt.:~dos com esses que 
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siiC? · o~:J ~rotcctorcs· do indigentes, ora os pro
priOs mdtgentcs, por serem o~ 11ue auferem as 
vantagens a elles dcstinndas, do modo q_uo niio 
pó~e no meio de tantas reclamações que vao ferir 
o tntcrcsso de seus m11is intimos·amigos ter 11 
força nccessnria para proceder com ar)uchn in
dcpenffencia que deve ter um verdadeiro juiz .. 
~enho 11 co.nvicçiio de 11ue o nobre minish·o 

:ISsJm pensa t~;ualmente, porque sou o primeiro 
a conhecer I! JUstiça c~ IJUO se co,;tuma inspirar 
o nobre mmtslro, c muttas vezes tenho apreciado 
s~as allas quaadndcs c esse seu espírito de ju~-

.Vê-se port11n!o que o nobre ministro 1 tendo 
fc1to. este serv1co n seus collegns e á s1tuilção, 
rocem certamente o com razão que a insistencia 
para a realização da,Juclla destituir.iio poderá 
trazer certas difficuldafles. • ' 
. Mos, Sr. pre:;identc, é preeiso insi~tir em umn 
1déa. . · · 

9 nobr~ senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. Tci· 
xem1 Junwr, em um. dos dias passados, muito 
ei?IJ!lent~ment.c dc~onstrou. nesta casn que o 
m1ntster10, g especmlmenttl o Sr. presidente 
do consdho .•. O nobre ministro da fnzenda 
d_csculpe-mc que cu dig:a na auscncia do Sr. Jlre· 
s1denttl do consol · o acJmllo, que preferiria dizer 
cm sua,prcscnça, mns meu dever me obri"'a 'a 

tlçn. · 
O Sn. AFFO:I'so CELSO (ministro ela {a:::enda):-

1\lu~to o~rig-~do ; . mail no caso presente, tcn!ta 
JlDCJencm, d1VOr1pmos do conceito IJUO V. Ex. 
torma do presidente do Cc11rá. . 

não guardar silencio ncsln mataria. o 

I!isso aqu~IIo nobrl! s~nn4or que o· governo pa-
recm fnzcr ttmbro cm 1r de cnconti'O á opiniiío 
publiça cn~_todas as questões que se 11!\'antavam o Sn. JAGiiAllJD&:- o nobre ministro da fa

zenda deseja fazer justiça, mns encontrou um 
espnntollllo cm seu caminho c foi a obstinar.ão do 
nobre presidente do conselho, sempre disposto n 
su:.r; c a csrorç .. r-so p:.ra mostrnr qnc :l!JUolle 
pr!!SitJ!-!ntl! ('r:t ~ pl"iiiiiiS illtCI' 110/"CS, IJUC era IJ 

pr1mcm• .PrOsldtJntc do todo ~· Impcl"io, o pti· 
m~ro cearensc que conhecm; mns diante 
d~slDs condiçücs, comprcllcndl!·stl 11 uc o uolu·o 
mmist1·o du fnzentln, cm vi~ta Je semelhante bnr
reira, não podia dcixnr do ror.u:~r, c assim scr:í 
m:mtido o prt~sidl!ntc do r.ear:í, np(.'r.ar do IJUO 
Ct;:J do cspl'rnr dos proprios a1~to~ do nohrc mi
Uis_t_ro dn f:tz.cnda j;i conhecidos do JlUIJiico. 

:Sim, de)JOIS da puhlicn•·ão do notnvcl nviso 
do ~inisterio da fazenda dÓ :!6 de)[:•io, ninguom 
duv~do.u. que como conse!Juenciu delle vicsso a 
des_htutç:to daqnello pres1dcnto: seus proprios 
am1~:os c parentes, 11uc tem nsstJnto n:1 cam:tra 
dos dCJ>Ut:tdos, eiTtlcth·amento. se con roncaram 
lambem disso o o. confes.-ar:uu da tribuna, cm 
apartes ou mesmo em discu1·sos. 

O ~obro ministro da fazenda pois bem vü que 
prccJsn n_tesmo ser collcrcntc com os actos que já 
tem J•rallc:•do e n coherencin aqui não pódc ser 
outra siniio n!_lnell:t uo.~titui~iio. · · 

Mas a polillca impõo sacrtllcios, S. Ex. con
venc~u-~o.de que, msistindo por aquclla provi
dcncta, mn crcar embaraços a sons collcgas c 
especialmontt) no nobre pnositlcnto do conselho, 
J!Oden,lo ser accusado de que tinha lev:tdo-a 
discordia ao seio do miníst.,1·ío, ao qWll S. t-;x. 
deseja auxiliar, o m:tis do que isso, tem sus
tenl..,do, porc1ue, senhores, aind:t cm homenagem 
ao merecimento do nobre ministro d:t. fazcnd:o~, 
do_VI? do_eJn.t:~r, 900 t~ni}O. :t•C!JnVÍl"ÇãO de IJUO O 
lniDIStcrl.!' Jll !JUO CXI~ttrla, SI O braÇO fOI"tO de 
S. Ex:. nuo o t1vcssev1ndo nmp:.rar .. 

O Sn. ÂFFoxso CELSO ·(ministro da fa=entla): -
Não apoiado. - · 

O Sn. lAGlTARIDE : - Todos se lembram ilo 
que, quando dl!scnhou-s~ o comero da di~solurão 
do actual ministcrio com a retir-jda dos ·nobres 
ex-ministros da fazenda '' de estrangeiros, a 
propria camara dos deputados achou-se vncillantc 
c divergente a diversos resP,cilos, surgindo oppo

. sição por toda a pllt"tc, na tr1buna e especialmente 
polos corredores, além dnquella que fervorosa SI! 
manifesta\'11 pelas ru:t~ e poln imprensa : porém 
a. entl'llda do nobre ministro mud•lU a face das 
cousas, fazendo com que opposicionistas decla-
r:tdos se tornassem go\·crnistas. • . 

no patz.· · 
. C:om ciTei to, Sr. prcsidcntl', si a dh·cr:<os res

peitos o ttobre senador pelo Rio do Janeiro cnun
cinu uma vcrdndo que não pódc ser contes
t.1d:t;clln se \'critica sobrclul!o nesta tdmn com 
qut~ o governo pretende sustentm· na pr•·sidcncia 
do r-cnrá o Sr. Dr. • José Julio, conlrn manifes
taçiio ~n opinlão cm to~os. O$ seus or!l'ãos, c contra 
a mnn1ftJSI..1~ao dn matorm do scn:ulo, m:mircs
lação IJUc_tcm sido f•:it:• uma c muít:1s vezes c de 
~udo a na!' JIO!let· soiTt·cr contcstnçito. V l'j:tmos 
SI ha OU naO lellllll lleSt:t COOStlr\"ll!(.iO. ·• 

Senhores, um governo prudente procura evilar 
qu.~nto possível, difficuldmlcs parn a su:~ marcha; 
ass11R qu:mdo mesmo tantas accus:H"õcs não · 
tiycss~m sido. feitas a.cerc:a dn dclnphJ:,t:iio dqs 
dmh•!tros publtcos prattcnda na ndministra•·iio da 
província do Ccar:t, ou quando o g-o\"el·nó não 
pudesse ter dcllas plena convic:,·iio, . haslnriam 
estas reclamações continuas f•·ilás p!"los orgo.ios 
da opini:io, Ines como n imprensa; as ~orrcspon
dcnci:ts JlUIJlicas c purticufares, as inrormadíes 
de quantos pnssavam pelo Ccnr:l, c mais que lodo 
pelo orgiío l:tuito autorizado da maioria dos 
ml!mbros desta casn, para ·que o gO\'erno não 
bosilasso cm nrrcdar esse obsrnculo; mnximo 
quando lho era t:io fncil su!Jstiluil· este prosi-

. dento por outro, que pelo menos não trouxesse a 
pecha do suspciç:io e pudesse continunr os ser
viços sem estas rcclam:u;õcs que por toda a parte 
se Jcv11ntnm. . 

Governos :mtcriorcs sempre proccclernm assim, 
o procederam destituindo prosidcn tl's de outra 

. cate;:oriil que niio a do Sr. Dr. José Julio.· 
Si o scnndo mo permittc rccordarei uma época, 

ai õás btJm gravo, a époc:~ de uma guerra civil 
entre nós, felizmente n ultima que· houve neste 
paiz, a reuolliiio chamada dos Praieiros cm Por
n:mtbu.:o. Acbnva-se na prcsidencia- daquelln 
província o nosso finado collega o Sr. Herculano 
Penna, de m(.'rito assaz reconhecido. 

O tlartidõ de cujo seío.11ahia a revolução,- cla
mava ardentemente contra aquello pre~idonte, 
attribuindo-Ibo faltas c violencias ; verdadcir:ts 
ou niio. o certo ó que o governo de cutiio julgou 
conveniente altender às reclamn'=õos o deu ao . 
presidente um successor, que foi outro nosso 
colle:."ll, cujos merecimentos niio preciso enu-
merar. , . 

A sua energia nccclcrou a m:ircha elas provi
dencias tomadas para nbafar a revo!t.1, o que se 
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realizou em poucos mezcs. Porém ninda contra 
este presidente se lcnmtarnm qul)ixas por p:u:te · 
dos amigos politicos doa revoltosos, e o governo 
imrnediatnmente r .. z substituir este distincto ci
d:ul:io pot• outro igualmante distincto, o finado 
Sr. ltl:..rqucz de Paraná. De modo que dentro de· 
rouco 1rmpo bou,·e tres pre$idcntes na província 
do Pernnmbnco, sem que o governo hesitasse 
nestas substituições desde rJue entendia que cllas 
podinm nc11lmar as paixões, e trazer o desappa
rccimcnto dcs!a elft•r,·csccncia que dava lognr aos 
clamores. 

Julio nenhuma indisposição. S. Ex. não me 
contrariou cm nenhuma pretcnçiio, póis que· 
nenlmma tonho naquella província, que :•Hás é 
n minha terra, onde tenho os meus interesses. n 
minh11 fami/ia\ sinão o de que sejn clla hcm go- . 
vornada. Os Srs. ministro,; podem informar-se n 
este respeito, o declaral·o franc:wfente. As mi
nh~s relações com o presidente eram, sinão as 
mms 11migaveis, pelo menos d11 m11 is sympatbica 
cortezia, c t.1nto IJUe, quando pela pruneira vez 
falloi sobre este assumpto, elogwi até os meritos 
do Sr. José Julio. 

A~orn pergunto : aquclla eiTcrvoscencia de 
miscriM, de clamores c soiTrimontos no Ccar:í 
niío ser.í um estado gravíssimo parn a :ulminis
trnção? 
·Os propl"ios ministros j:í declararam que as 

circumslaucias dartuel/a (1rovinc1a se podiam 
com1inrar :is de uma guerra. gu lembrarei :tCJIIel· 
Ias celebres p3/arr11s do fin11rlo Sr. stroador N11· 
Jmco IJUe dizia, com rclar.::o :íqucllcs CJllC faziam 
nrg-uJ~õcs sobre n m11rch:Í poli t1ca tln ,!:'Overno d u
ranto a l:'ll•'rJ·a : ·ddxcm as queixas c a t'>mll
da de cnnt:ts 11cercn do mõv1mento politico do 
g"O\'crno pilr:t depois d1 guerra, pois rluc ngora só 
convem debell:u· 11 propri11 guerra. • 

Ora, qu:mllo e~~ns (1111:1\"r:ts j:imais podem ter 
melhor applicllt;iio do '!III' :lll cstndo de miseria, 
cm que se ada:un a l>ro,·incia do Ceará e 11s \"i
zinhlls, o rJIIIJ !tJmn.; \"isto? O go\·crno em meio 
r~t! todos estes d~strot:o:o, !azl•ndo politica, dcmit
tmdo cnT.I~ws~a :1 todos arrtwlles r;uo não ,;oguem 
11 sua poliiJca! Qunndo a provincr:l se nch:l\":1 em 
e~tudo do rxi>cria, rJllllndo a fome ~c (azin sentir 
com todos os se11s horrorc~ po1· rodn a pnrtc, 
qu11ndo. nas t·uas, n'!ls c~lr:ul.:ls, cm qualr[HCr 
cant? so se OU\'i.1m g-cmidos,~ó se viam I11grimas, 
m01·rbundos c c:~tlnl"cres; dcscnvolvill·sC 11 pcrsc
gnit;lin, demiUíam-se os fnnccion11rios rJUr! nfio 
co~rnun;ra1'am a politica domin:mte o o que é 
mars, :~clwndo-se ronstitnit!as pelo govrrno :m
terior :rs com missões de soccorros com memhros 
~e um c otlii'O partido, indistinctamenle: demit
ltam-sc CJUa~i por 1orl11 a provinci:~ arJuelles IJUC 
não pens:11'am pn!ilicllmcntc como o governo! 

Ora,~~nhorcs, pódc-~c dizer que um pt·csillente 
quc.ass1m procede, SCJ:l o que convem cm uma 
([ll11rlra CillllO aque/1:1 ern que se achll o Cenr:í? 
O nr.brc ministro d:r fazenda com seu cspirilo 
recto, p~dcr:í sústentnr r1uc nm11 occasi:io de>tas 
cr:J :! m:us propri11 par:~ fazer politic:J, para monlar 
p:11·tulo '! Acn•dilo que S. Ex. niírl pot!er;í res
ponrler amrm:~tivamr•nlc. Era o caso de applic11r 
as }'1lla\"rns do S1·. X:~buco,<~tliand<'~ essa lalloriosa 
!nuw, par11 quando ccss:•s~c a sêcr11. 
• Entretanto· o nobre ministro tem 11 ccrlczn de 
q!!e o Sr. Jo>t! Jnlio tem s~ mostrado snp~:rior. 
nao tem tr:1tado de rl11r a mão 110~ seus nmigos o 
f~zcl-os fortes nas diV"I!rsas loc:~lid:rdcs, já pela 
dl~lt'ibuit.:ão do soccorro~. j:i p"or outros actos 
cmanadl)s d11 nrlministrnção '! • · 

_O .sn. AFF0:."\51? Cr.Lso (111inlstro tia {u::enda) :
Sno 1 ncontcstavms. 

O Sn. JAGUAnmr. :- nc~onbct;o no Sr. José 
Julio habilidade, i/lustração, o não tenho que 
dizer da su:t boncslir!:JI.Io (apoiatlos}, :1 n:1o ser n 
com·icçiío de que clle, ccrc:•do d.esscs intilrcsses, 
cm cuja depcndcnci:t se ach:J, uão tem a força 
·ncccssari11 pnrn ser superior ás prctcnç1ícs. . 

Pergunto ao nohrt: ministro que tem feito o 
elogio do Sr. José Julio, como ndmínistrallor, 
qu:ros são ns provas do 11ptidão que el!e tivesse 
d:tdo :mies dess11 nrlminislrl!ção pnrn ~cr co~si
rler:ulo, como homem apto para umn r~ommissiio 

.liío rlinicil, como é 11 pt·csidcnch da Jli"Ovincin do 
Ceará. emquanto .não voltar :l regularidade !las 
CStiH"ÕCS ? 

O ·s,·. José Julio foi sccrct:~rio do govemo do 
Cc2r:Í,rJu:mdo :tlli serviu um prcsidentu rJUC hoje 
é ministro de gstado,o Sr .conselheiro I.Mnvcllo. 

Acredito quo o Sr. ministro da justiça ilzcsso 
do seu sccrctnrio um juizo Iisongciro c o nome11ssc 
prcsidente . .N:11ln tenho :1 notar, c até me parece 
natural a Jemhr:tnf":J, comt.1nto r1ue o Sr. José 
Julio fo~sc adminfstr11r umn pro\·incia, onde 
n::o tive> se in !cresses, onde não se achasse ccr
c:~do rios amigos de sua f:unili:;r convivencin 
dn juvcntudl!, onde cmfirn pudesso ser havido 
como um 11om cm superior; nws nuncn um:J 
província, onde foi cr.-ado,• 01ale lcm li::n!,'ÕC:! 
de toda 11 n:~tu1·eza e as maiores dcpcndenci:Js, 
O governo commcucu um· granrlo erro nessa 
nomea!(:io. 
N~s discussões havidas no parlamento o nobre 

ox:-ministro !lo I.J.llea·io e o nobre \Jrc~idcntc do 
conselho ti\·oram occasiiio !lo fa 1-tr nos sa
cdlicios qui! tem feito o Sr. Jost! Julio cm 
se manter no meio du 1..1n:as calamitlatlcs, 
prc~tando relcv11ntcs scrvi•·os. Um. desses sa
crilicios foi o niío ter sii!fl eleito depurado, 
por isso que a pr<!sidcncia o tornou incompa
tível. 

Os prOJll"ios Srs. ministros (JUe nllog:rram esse 
facto niío J"cflccliram cm CJilO cllc torn:~ o Sr. Jose 
Julio o menos proprio p~ra presidir a província 
do Ccná. · 

Senhores, a verdade é que o Sr. Josri Julio 
era cnud.id.ato mns niio tiuhn 11 certez:~ de ser 
bem succedidÓ, ntt! pcit•quc era duvidoso (JUe alli 
pudesse haver eleições, visto que não havi11 
votantes . 

Gar:mto :t S. Ex:. que mo jul~ro acima de pc
q!lcnns p:tixõcs, c interesses provinci:rcs para que 
ne;,;IJ accus:Jr aqui um presidente por cspil'ilo 
de parlido,qu3ndo trntando-se do toda JlOJmla~.:iio 
de minha pro\'incia, onde o flagcllo prostra tanto 
os at11·ersarios, conto os :•mi~os do go,·erno, niío 
I>Otlcm imper:1r cm meu cspirito outros senti
mtmtos filiO não st•jam os humanilllrios. 

:Não tenho, Sr. IJresitlonte, contra o S1·. José 

. Mas desde qne as influencias r}11 nova situação 
se COlliJICUetr:trnm de que elcir.ão hnveri11, o 
Sr. José Julio que StJ dcclar:íra 'cn!ld.idato,· viu 
com pczar que outros m:~is activos, ou mais 
felizes do quo cllo prctcnllinm excl uil-o, porque 
cmfim cr11 mnior o numoro desses folizcs do que 
o dos deputados po;- aq udla proviuciu. 

I 
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Estn idéa de exclusão o acabrunhou sob rema· · O Sn. AFFo~so CELSO (1uinistro da {a:erula) :
neira, até porque afigurando-se-lho que uma V. Ex. não tem ·noticia do que tem havido no 
eleir;iio na qual cm vez dos dispendiosos vo· interior de Sergipe 't .. 
tantos, segundo o antigo co~tumc, tivessem de o Sn. J~GIJAnJDE :-A agglomeração de alguns 
comnarecor os famintos mantidos pelos soccorros ce~tos de pessoas que se acham esfaimadas niio é 
pub icos, seria a mais com moda e economica ; para que ~c diga que ha perturbação da sego
o m:rllugro ele sua aspira~ãoem tnl opportunldadc ·rança pnf)Jicn, quando c.! tiío simples e intuitivo 0 pareceu-lhe duplo. · meio do appl:lcnl-as. 

E para rruo o senndo veja CJUanto sonJosto para 
com o Sr. José Julio, acrescento que errc~t1 vn· O Sn: AFFoNso CELSO fmi11istro da {a::e11da) :-
menle me parece r1ue· a S. Ex. assistia melhor Quantos engenhos assaltados I • 

· dlreilo de representar seu partido nn cnmara tem· O Sn. JACUAnios :-O perigo da propriedade 
por·nrin do que a outros, que nlli se nchnm. diante de grupos que se lc\'ant:lm,é um Cacto que 

Nestas circumst:mcia . .; convinha dor-lho nma em toda a parlo ha do hnvcr.m:~s d'11hi pnra :1 pcr
eompcn~açiio, c esta foi a prcsidencin do Ce:•r:í. turbação da segurança publica a difTercnça é im-

1\las com(lrehcndc·so l)tio um homem cm t.1cs mcn~a. Dasde I)UC o presidente seja llomem·do 
condições a:.rn:~rdn-se pnra ser eleito nn primeira bom senso c torne as c.1utclas .neccssarins, não 
opportunidnde. consint:l nessas ngglomcr.1r.õcs oxtrnordlnarins, o 

Ora cm vista do exposto pódc o noiJrc ministro . que c.! (acil do evitar-se, cflas não npJrareccriio o 
da fazenda cornprehcndcr que o Sr. Josú Julio es- esse perigo de- pertu:rbilç5o torá dcs:~pparecido. 
tcja n:r. nltnr:• d~ p~siç:io cm rruc so acha, ,ccrcndo O Sn. APFo~so CP.LSO (ministro da fa::emla) :
c mllu}do )>elosmtcre.sscs C)ne o prc;ndcmaqucllcs E~ facil, por exemplo, dissolver a colonia Dcne
quc h:;O 1!0 ser um tira os seus elcrtore~'t Achan- vulcs 't 
do·.~c cm l>_!!l'fcitn dcpenrlenci:~, é. este ~ h_omerá o Sn. JAGUARIDE :-E' outro olrjecto que me 
m:rrs. propr·ro para go\'ernnr uma prlovm~r~ que faz rir. • · 
precrsn de um bra~o forte, cnpnz rlc ndmmrstrar • . . 
JUsUt;:~, l)~lc evite esses rumores ridicnlos, á 11110 O ~~~: APFo:sso CELSO (m11ustro da {a::_mda) :-
a provrncra d l Ceará tem sido cxpostn pela fra· Antes 1sso. 
quczu do governo't . O Sn. JAGUARID& :-Pois V. Ex. niio se ll'mbra 

E' admissivel rtue um "presidente cm umn cn· do aparte que dei hontcm, quando. !aliava men 
pi:ar, o'! de Ira. b:tst:mtc r orça publica c numerosa nobre amigo scnndo~ pela provi~cia .do Amnzo: 
populnt;~•o pacrfica cstr•ja a recci:rr peruu-b:•r-iio nas, perguntando, sr S. Ex. lrnba mdag:~do SI 
da onlcm pul!lica, só por s6 nnnnnclnr a dimi· cs.~a amca~C~ de lcvanlarncnto não era concit:~da 
nuiriio do; soccorros puhlico.~, c no mesmo tcmJlO pelos fornecedores 'f V. Ex. não sabe o que é 
rcceli~ pnssciat:~s, ovnr;üi's c outrns cstrondo~as este mundo 't 
manifcst:11;ü~::, quando se :mnuncia que os soe· O Sn. A~·Fo:sso CeLso (ministro da {a::c11da) :-
cor;!ls ~ontrl}unm com~ d'a!lt.es I . . N:io duvido. . · 

1'\;rn se esta vr.ndo nlu n t:f)rcza de csprrrto do . · • 
quem treme diante de Pí'IJUCna :~git:lriio dn,; ru:J~, O Su: 1:\GUAI_unr.:- Po1s UJ!l povo persogwdo . 
como si diante de si tl•!slllnssem graiules mnss:~s, pela mrserm Vai fazer revoluçao 'f 
que lh~ vi.·ssem i~1pôr a espnda lle Drenn~? O OSn. Arro:sso Cr.Lso (ministro da {a:emla): 
ccrt_o e_ que o prf!~•·l~J!.IC 1romcu de medo, drnntc - Est:í lá 11:1 a nnno:S. · 
da rdén de drmrnuwuo do soccorros, c parece · 
que pediu :.í multidão que não deitasse af)aixo O Sn. 1.\GU.\nrnr.:-r.onvença-so V. Ex., o 
o pnlacio dn presidencia, assegurando que os interesse individual, est.1 entidade que falia todas 
soccorros continuarinm. as línguas, até mesmo :a do dcsintcrcsJ.;e, é qRe 

Por· esta culposn condo;ccndencia é que lhe fi. IIJOVC Iodas essas i>Crturl.raçoics; é ollu que ins
zcrarn todns cs:<as Cesi:TS, que tocam o ultimo ~rr:iu pira os pro;identes a mnndarcm dizer que tudo 
do ridículo. O go\'crno nao \'ti is lo; não observa vni bem, que têm· tomado providencias, c o go
quanlo semclh:mtcs .scenns expõem este p:~iz ao \'erno fica ll'anquillo. 
escarnco dos outros [IOVos I O Sn. AFi'O~so Cr.Lso (mi~Jistro da {a::emla}:-

Quaudo Ines cousas se pa~snm niio compre- Niio digo IJ.UO V. Ex. não tenha razão; o proprio 
lJCndo que um governo regular c- scrio não Napoleão trnh.1 medo dos fornecedores. . 
tcn IJ;r wxamc vendo pr.'siden tf's que niio têm a . ·o Sn. D.\:o.'TAS :-Dizia que tinha podido vencer 
encrgi:r ncct>s,;:•ria parn se fazerem rcspeit.1r, a todas as potencias, menos aos rornccedorcs. 
para niio entrarem nt>ssas tr:rnsacrõcs ver~:o-
nho::as, pelns quaes so IJUÍ7. evitar rierturbnçucs . o·sn. -i\FFO:-!SO Cr.LSO {lllillistro da {a::emla):
dn erdçm publica com a distr'Í!Juiçiio de soccôrros. Sus)lcnder os soccorros repentinamente, é levar 

O nobre ministro, aind:~ ha pouco,, dizia que aquclln gente no desespero; :1 Come niio tem lei, 
n5o devi:. suspender os soccorros, porque agsim 1ifCt'ssita.s caret·lt'!Je, como ainda hontem o disse 
correria perigo a st>guran~a publica. Declaro ao o nobre scnndor por l'ernambuco. · 
nobre rnrnistro que muito me admirei ouvindo O Sn. JAGI1Amor.:- Xinguem exigiu ainda aqui 
proposições dcst:1 ordem. que se rara ccss:~r absolutamente os soccorros, 

,\s provinciM, S1·. presidente, entregues n o que se pede ú :1 cess:t9iio dos desperdícios. 
homon;:.rJUe estcj:un nn altura de govcrn:~l-as, O nobre ministro ins1stin cm <loclar:~r que não 
quacsqucr que sejam, sendo o povo hr:•zilciro tem visto factos, diante dos quaes procedam :IS 
eminentemente pacifico, uão correm perigo de accus:~ri'.ics feüa:> á :ulministra!iãO do Cear:i, c 

. pcrlurhat;ü~s no seu socego, quanto m:1is umn referiu-se a uu1 que ou tinha :~dtluzido :10 se
pruvincin no cstndo dcploravcl, cm que se ncha nado, b:1senndo em c:1rtas que eu recebi, :IS 
qu3ltJucr tl:•quellas, onde tem vigorado a scccn. quacs declarei a S. Ex. que estav:1 prompto a 
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mostra~·Jlle particularmente c cm um artigo de· 
jornal tjUC li. 

Senhores, como tenho dito, não venho aqui 
accusar a ninguem, nem pódc ser este o papel 
~c um ~en11dor do Imperio. Referi o facto, por
que os nobres ministros continuamente dizem 
• venham !netos., e esse que produzi creio que 

O Sn. JAGUAmne:-Tr:tto dnqucllo qno não pu· 
niu o empregado, c o meio do prevenir neste 
c11so é, :mtos do tudo, arredar o presidente que 
consentiu nestas mllas. -

O Sn • .A~·roxso Cr::tso ( mi11istro da {a::e11da) :-
0 presidente não é eulpndo • 

tem algnm:t eloquencia. · 
Sou o primeiro a lamentai-o, e o senado se 1111 

de record:or ·do vexame com C{Ue o apresentei, 
fazendo até o historico d:1 posu;iio em que me 
aclmva para com esse indh·iduo, que é lllho de 
um collcga meu; mas é verdade aquillo que 
cxpuz . 

.Esse empregado scr\·o n:~ thesouraria de fa· 
zenda do Ce:or:i, ~eu emprego niio é dos mois ele· 
vado::, é lal.,.oz dos 11roximos •••. 

O Sn. J.\r.uAnmr:: :-Si os subordinados do 
nobre ministro praticarem ·faltns o estas faltas 
forem notllrias, S. Ex. niio ha de sentir cm sua 
consl!iencla tJUC ó culpado·? 

o_ Sn. - Arro~~o CELSO (miuistro da {a::eutla) : 
-Sr os nao plllur. 

O Sn. J.\CUARIDE :.:...Estou mostrando que não 
se puniu. 

O Sn. Ar:ro~so CELSO (11tinistro da {11::e11da) : 
-V. Ex. referiu-se no incendio do hospital. 
• O Sn. JAGU.IRIIJE : - Qunnto no fae!o .do in
cendio, li aqui o truo o Jor11al tio Commercio 
transcrever:• lf:ts folhas do Cear:i, mas ullim:t· 
mente rcfm·i ••sttl outro facto acontecido na çapi-

'tal, e até V. Ex. repetiu com cxa~cr:t(.":io o CJUO 
eu disse. (afl:mdo cm gr·andl! luxo. muil:ts sed:1s 
e brilh:mtcs, quando apenas !afiei cm seda c 
lJrilllantc. 

O Sn. ,\rroxso CY.r.so (minist1·o ela {a::cmla) :~ 
ltcpcti o que V. Ex. tinha dilo. 

O Sn. JM;UAil!PE:-liiiS com ampfificao:iio: ver
dade é I[UO isto é libertl:~t.lo d ... s oradores, o V. Ex. 
é mc~lre na matcria. 

O Sn. Arvo~so CELSO (ministro tfa fa::rmla):
~[uito at(l'adccillo. 

O Sn. JACialllur.:- O Cacto é o sc~uinte: esse 
empregado p:idc ter dn ordenado um conto o 
tanto por· anuo, não herdou, c scnllo ultimamente 
mcmhro da commissiío da sccca, foi Jogo mos· 
trando certa dilfcrenç:~ no seu modo de viver, o 
coml'fj:tV:I·SC a murmurar :~cercn dos actos d:1 
commh.:s;io, quando c fie emprciJCnd,•u c realizou 
uma vi:ogcm a esta curte com sua familia, ins· 
L11Jou-se cm um hotel ·de pl"imcira ordem, etc. 
Não será isto motivo pam se desconfiar ao 
mcnos't 

O Sn. ,\FFO~~o CELSO (mi11istro da {a::mda):
Concordo cm que haja motivo para .suspeitar de 
algum:• fraude. 

O Sn. J.\GU.\UJn! :-Essa dcsconlbnça niio seria 
motivo Jmra o :;-overno tom11r providencias'! 

O Sn. Arro:-.so Cr.Lso (111i11istro da {a::emla):-
Tcm tom~do. · 

O Sn. JAGU.lniDr.: - Providencias do alto, que 
IIStanquem ·a fonte do mnl. Pois o presidente do 
Ccar:í, si é verdade que esse cmprcga~o pr-eva
ricou. si é Tcrdade que 13 f•Jram encontrados pa
peis falsificados por clle, não tinha obrigação de 
tom~r uma proVIdencia cont1·a esse omprc~ado 't 
e não tomando-a, niío será culpado aos olhos do 
governo, de •1uem é delegado 't 

0 Sn. ÁFFONSO CELSO ( mi11istro da fazenda ) : 
-Tomo11 :~s providencias a seu :llcancc. 

O Sn. J.\GUAniDE:-:Ma~, si as providencias n5o 
produzem c!Teito, são inuteis. 

O Sn. A•·ro~so C&LSO (ministro da{a::mda):
l'•>de-se m:mdar logo enforcur o cmpreg:tdo? 

O Sn • .Arro~so CRLSO (111~11istro dl' {a::ellfln) : 
-li:mdou r•rocessa•·. Como havia do dcmittir 
um cmprcgauu geral ? 

O Sn. JM:UAJIIDE :..:. Sr. ministro, estes (netos, 
no Cc:•r;í, ~c ,.,~pclcm ; e o Jlrcsidcnte está afli 
ha mais de um anno. Si V. E:t. csllvessll cm dia 
com n jornnfi~mo da província, veria que às 
dcl:tpidndol"eS siio ili:ll'l:llllCnto :ICCUS:tdOS, C até 
st~ denunciam rcciproc:•mcnte. 

O Sn. ,\~·ro~_so Cr::Lso (ministro rla {a::c11da) :
Quando lmgam os compadres ••• 

O Sr.. 1.\r.U.\n!DE :- Qu:mdo l!ou.s cmpr~!g:ulos 
tr·aL1m 110 mc~mo tempo de :trranjar-~o c um cn· 
ten•!e 11ne cst:í stmdo prt'judira•lo pelo muito 
(H'O\'cjto llllC o outro· lir11, brigam, vlio para a 
IIII prensa denunciar-se um ao outro; e o Jlresi· . 
dente d:• pruvinei:• aintla niio mcue11 na cndca 
nenhum desses dcl:~pidadoros dos dinheiros pu· 
blico,; ; o mais que tem feito, qu:mdo :~pp:or·occm 
ess:•s conlls>õcs, é mudai-os de uma para outra 
commissão. 

O Sn. Arro:-;so CEL~o (ministro da {a::elllla): 
-,\s conr:t~ já for:•m todas chamadas a lhesou
rarin, como mostrei, c uma ou outra fr;oudc qu!l 
se tem descoberto se está processando. 

O Sn. JAGI1.\I:IR&:- O nobre senador pelo Rio 
de Janl'iro 111futliu :10 Cacto do um professor CJUe 
ahi c~tcvc na secretaria da prcsidcncia. 

O Sn. Avro~so C&LSO (milli&tl'o d~t {a::enda): 
-Deste !aeto não sei. 

O Sn. 1AGU.\nm~::-Deslc facto cu sei lm muito 
tem[JO. Com n sêcra,muilos professores do interior 
ou pediram Jiccnl!n c n oh tiveram, ou ror.1m for
çndos a ab:.ndon:ir as c.1deiras, c indo ter com o 
presidente lia província, davam as suas razl!es 
para justilic:•rcm-se do abandono o c!Tcctivn
rnente ohtinhnm annuencia, c :tté muitas vezes 
o presidente m:111d:JV:1 adtlir algUns :is cadcirns 
da CliiJital, fJ:Jr:t fazerem jus nos seus ordenades. 

Succcdeu que um parente do presidontc, ou 
porr1ue tjuizcsso estai' :tntes na rajut;•l do que na 
sua cnderr:t, ou por justo motivo, teve de r"'correr 
:10 [>residente, o qt~al o chamou par·a a sua se
cretaria c o tinha empregado :tté como official do 
seu g;.bincte, segundo ouvi dizer. Era seu parente, 
pcsson provavelmente de sua. conll:m~.a. 

Mas estê empregndo nbUsãra da boa r e- do pre
sidente. !a.zondoordcns alim de receber dinheiro 
c que o prcsidentu assignava, ao que p:treco, sem 
ler. O nobre ministro comprebondtl que neste 
tempo dtl muilo tr:~balho ,; põssil'cl que um 
homem que niío tenha grande actividade, cm um 

• 
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expediente numeroso, {fossa assignar uma ou 
outra ordem som ler. · 

do Cenrá, dizendo que tinbn mandado sementes 
pnra toda p~rtc.Intorpell~i algumns pessoas vin
das do ec~rn n este respcllo c me responderam 
que com eiTt:lilo o presidente ns hnvia mancbdo 
mas que ellas cm grande p3rte tinh:am ficado en:Í 
l>acatubll, na tórma_já explicada. 

!\las. o c1ue é corto é que ·o presidente, snbcndo 
do abuso, índignou·sco o do111ittiu do log"ar por 
momentos, c flUO pa!!sados dias, Jcm!>r:mdo-so do 
que era seu parente, deu·lbc então· nmn melhor 
cadcirn. .O nobre ministro sabe bem 'que havia.alli uma 

estr~tla do forro, de S leguas, nté Pacatuba, onde 
havwm armazens de genoros c sementes CJUe 
pnra :tlli se mandnv:t o lá ficnvam á csper; CJUe 
os tacs con_tratadores do rretcs os rossem buscar: 
mas, .cm VJstn de tnl abnndono, muitas vezes alli 
detcrJOr:IT:am-se. 

O Sn. MFO:"SO CELSO (minist1·~ da fa::~nda) : _: 
· 1\Ias CJuem sabe si clle a deu porque elle justifi

cou:se, mcs!rou que não crn procedente a :~ccn-
saç:IO. . • 
o~ Sn. 1.\r.U.A.RIDB:-.AI.(ora os factos do dclapi

d_aç:IO geral, que abundam em toda a p•·ovincia. 
~o~ referir ao scn:Hlo os mil 111eios com que 
ll!.U•la_ gente no Ceará tem fic:~do do repente, si 

-nno. r1ca, pelo menos remediada, melhorado do 
pos1ç:w; de pobre que ora tom pas~ado a ser abas-
~~- . 
. Co"lJ a ncccssido:u)e do rcmcttcr gcncros para o 
! ntenor_.com prchcntle-so que de v ia mrgi r algu mn 
mdustrm e de facto apl,areccu a dos.contrata-
dorc,; de fJ·ctes. • 

I~stn indusll'ia,Sonhorcs, nr.cessnl'iamcntc IIO\'i:J 
ser Cfl!pruhcndid~ por MlUillles 11ue s~ nclws.~cm 
~as CJrcumst:mcms de exercei-a, ac1ucllc,; CJUC 

hvcsscm t)r.atica de viajai', possui,:sem nnimacs c 
podcsscm se incumbir dc:stc trabalho. 
· lias o que succedin '? 

O prc,:idcnte estabeleceu que os contratadores 
de fretes receberiam mctndc do frete njnst.11lo 
n~lantado c o resto no fim do serviço. Appare· 
CJam para cst•$ contratos os p1·oteg•dos dns po· 
tosl:ldcs do dia, que muitas vezes eram indi\·iduos 
tlUC n~o ~ó nunca tinham feito viagens, IJUO não 
11ossumm ca\'allos1 mas que .em fim sabiam assi· 
gnnr,_ ou fazer as.~•gnar por outrem, um contrato, 
cm v•rtude do qual recebi:~m metade do dinheiro. 

.Alguns ·(os menos J•rotcgidos, nnturalmcntc) 
depois de receberem ilquclln metnde, iam esfor· 
çar-so por achnr cavallos c descmpenbnr pelo 
menos p:.rte üo SJ!U contrato, lev:mdo as cargns 
até certa dit~tancia, ou inüo recebei -as cm l':~cn • 
tu.ba, que era o ponto extremo dn linha ferrca ;· 
c outros, depois de recebida essa importancin, 
ob~iga~do-sc á !r :.IIi receber ns cargas, nunca 
mn1s 1:. npp:~rec1am, entendendo que o melhor 
negocio cr:1 ficarem com o dinheiro recebido, o 
des., Pllnrceerem. 

.Assim muitas vezes succedia que emquanto 
uma localid;~dc tinha aviso de que L1l rcmcssn 
lhe rõra fcit.1, os respectivos gentJros jámnis che· 
gnvnm, ou )Iorque os conductores lhes davam 
outro destino, ou JlOrctuo jám:~is tinham sabido 
de Pnentuhn, em cujos nrmazens aJIOdreciam. 
Estes factos repctirau.-sc freciuentementc; n im
pr·ens.'l os dcnunci:~va, c não consl:l que j:ím:~is 
houvesse pro\·ideucia ; niio Iwuvo exemplo de 
um só de;;ses deJiositarios infieis ir pnra a cadca. 

E que providencias tomou o prllsiÍlonto para 
q.~o Ot~ nutot·es destes nbusos tossem punidos 'l 
l'iao con~ta. 

Por outro J:uln, os chores de turmas, cntid:~des 
retribuídas com nm pequeno ordenndo mensal 
constn que ngur:~m na cnpitnl dn provincin comÓ 
lwmens. sempre CllllinhcJrndos. l'óde hnvP-r du
vida do que a explicn~:ão disto é que os gencros 
que devinm ser dhtribuidos aos indigentes ti: 
vcram outro destino? ' · 

Os nobres ministros exigem pro\·:•s, mas ele 
que modo satist:~zcl-os? Era preciso que um se
nador viesse com autos c documentos c dissesse: 
:~qui cst:i o delapid:.dor, foi este que roubou cm 
tal ou tal dia. 

Qucrerfio os nol•rcs ministros reduzir o senndo 
n este triste p:~pel "! Qu•!rer5o quo os 11enadorcs 
se tornem uns solicitadores, uns portD·Jlapeis? 
Não at!míttem que simples informarücs devam 
bastnr para ohrignrem O gO\'erno, DO cumpri
mentO do seu dever, a fnzcr as ncccssnrin~ indn
gnçõ~s, c sobretudo, para cbc.:;-ar no fim dcllas, 
c cortar os ohsL,culos que possam apresentar-se
lhe pdn frente? 

No Ceará, para o descobrimento da verdade 
o primeiro obs~culo é a conserva~iio do pre
sidente dn província; o o governo niio vê que 
este presidente, ligado a centennrcs de amigos 
IJUO cstiio hujtJ na dependcncin delle, como 
mais tarde cllc cstar:í na dcpcndcncia dcllcs, 
se ncha doba.ixo de uma prcss:io invcncivel, 

·não pódc proceder livremente diante de tantas 
diffieuldadcs t 

lias, dizem os nobres ministro.;, venham 
provns. • 

Eu vou citar um facto que demonstra que 
um governo serio não anda atrás de provas 
pnra tomnr êertas providencias. 

Lembro-me de IJUe, no tempo dn guerra do 
Paragu:.y, os jornacs dcnuneinram nqui qnc 
havia no exercito omciacs que mandavam para 
o Drazil, por intermcdio dn pagadoria e do the-
souro, qu:mtins ere;;cidns. , . 

A vcrdnde deste facto confirmou-se ainda com 
as noticias do chU\':IS ultimamente vindas.· Eu 
que·niio ando em dia com os negocios da ndmi
nistra!,"iio do Ceani, que :~té fujn de tomar ~onhe
eimonlo dt~lles, recebi cnrtas de muitas pessoas 
de dili'crcntcs localidades, communicando-me que 
alli com em~ito tinha havido chuv:is, -uras que iu
felizrnente não h:~via um griio de sementes para 
ns pl:m tm;ões. 

Emquanto cu recebia es'sas noticias, lia ·na im· 
prensa dn côrte a communicn~iio do presidento 

o governo de então, que naturnlmentc era e> 
ministerio dtl que o nobre ministro da fazenda 
fez p:~rte, não exigiu provas disso pnrn provi
dencinr depois: essa simples informaç.iio o levou 
a determinar :1. p~gadoria que não· se pres
tasse :i essa rcmess.'l o mandou syndicar dos · 
meios pelos qunes esses omciaes podiam ser 
donos de quanlias tlio avultadas. 

EITectivamente me lembrn, porque lá estive, 
de que examinou-se o negocio e soube-se que al
~uns omciaes, entre os qunes nlguns quarteis
mestrcs, nli:is bnvidos como bonrndos. mas que 
eram dndos ao jogo, no qual, sendJ> felizes, ra-
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ziam por esse modo acquisi~ão de crescidas som
mas e as mandavam para o Brnzil. · · 

que n:io têm comparaçãó• com a obr:1 do porto, 
qn~ ha muito ó con~ideradn como n necessidade 
mms urgente do Ceará. O governo, pois; não foi exigir. provas para 

proceder contra essa immornlidnde, como ora de 
!neto, de const.1r pelos jornacs que em um 
acampamento de gucrrn,onc1e .,:ú se deve tratnr de 
debcllar o inimigo, estavnm os omci:~es constan· 
temente a remettcr grandes quanlias, quando não 
podiam f:tzer mais do que consignar alguma pat·te 
do seu soldo, e isto era o que fazia a maioria .. 

As ru!'s da cnpilal.do·Ccará s5o c:.lçndas, e,por
tnnlo, .nno sendo \mrn ellas. a pedrn, presumo lJUC 
é destinada 110 cn çnmcnto das duas :.venidns, :í 
que.nllu-di. ?lfe parece que rcz bem o presidente, 
re:t!tzand? ~queiJe calçm.nento, porém melhor 
f:m:l- SI ttvcsse aprovell:.do a. opportuuid:ule 
parn fazer urna obra tfUe nlguu~ dia se ha de fazer 
com gra!lde dispcndto, dot:•n•lo a provinria, já 
e por b:uxo preço, com um dos melhoramentos 
de que ella mais J>recisa, que é um porto. . • 

EnLretnnto, denunci:mc1o-sc o facto, com todos 
os vises de verdade, bastou isto para serl!m to· . 
rnadas providencias, renovando os generaes suas 
ordens sobre li prolubição do jogo. 

Agora, :Sr. pr•·sidentc, dl!nunci:~ru-sc tambcm 
Antes dcsta cn amid:•dc dll sêcca, a província 

do t:cat·á j:í linhn uma J>roduc~ão IDUi!o consi; 
der:ovcl, prorno!llcndo:iindll muito progredir, runs 
es1.1 encontrava IJ:u.tnnte o!.lstnculo nos meios de 
crn!Jnrlrue, bem como nos do dcs~mbar<Jue das 
mercadorias imjtOt'!ndas. 

. factos com vises de verdade, porque n:io se p•ide 
Luxar do! impt·ovisados aquellt•s lJUe acabei do rc
forit· e podcri:1 rcfcl'ir, cm ese;lla muito maior, e 
&· go\·erno diz:- Vcnlwm provas, venham 
factos. 

O nobre ministro d:1 f:ozenda fallou lioje nas 
obras municipaes e provinciaes, lJUC for;lm o 
objecto do ~eu aviso, c proctu·oujustiticar o pre
sid••nte aLI! certo ponto. 

Uma vez feita csh o!Jra, qne 11 U:llurcza j:í co
meçou, isto é, o lcv:mt.1m•mto d•l um recife,para 
que a arrebuulaçiio do mnr dcsnprarcça , o fJOrlo 
su lm de tornar excellcnte; Jturque realmente, 

Si, com eiTeito, css:1s obras foram feitas .com 
soccorrus publicos, ou nesta parte acompanho o 
noiJre ministro, pOrCJne act···dito que é muito 
melhor fazer a tlisLrJbuiçiio dos soccorros, me· 
di:mLe algum tra!J:~Iho prcsL:ulo pelos soccorridos, 
do que lev:ol-os a essa abjccr;iio, :í que ordinaria· 
mente ficam reduzidr1s os lJUe p:•dem r>smola. 

Vcrdadll é que desde que o dinhcim dos soc· 
correos publicos ~ahe do cofre ger:.l c niio do pro
vinci:•l c ainda menos tlo municipal, parece-me 
que era de o!Jrigatiio do go\'crno procurar en· 
tretcr os indigentes v:ílido5 em obras geraes, c 
estas não falta\:IID na r>rovincia. 

N:io só as· estradas .dll fowro offereciam Ol>por
tuni,dndcdc se occuparem.milhares de Llraços, como 
bavta cxnd:mlênlc no lo;.:ar, onde se deu m:•ior 
accumulnr,:ão de J.ovo, uma obra importanlissim:. 
e d11s m:.is Jwces:>:.rias na província. 

llcfiro-me ao trabalho do porto da cnpilal ; e 
note o nobre ministro que, aiuda no que S. Ex. 
leu hoje aqui, eu ''i o presidente declarando que 
tinha suspendido o tr;obalho de conducçiio de 
pedras. . 

Garanto ao nobre ministro IJUe o lrah:.lho ·do 
porto do Ccar:í consiste esp~ci~lmante em ilCClt· 
mulaçõcs de pedras,e esta nüo estando longe, por
que é enconLrntlll no .Mut~u•·ipc, a menos de um:r 
lef;!'ua d<! distanci~, havi:r esJmro para occupar 
mtlhares de pessoas na su:. conducrão, c depois 
na sua colloca~iio no Jogai' conven"ientc, dC'sdc 
lfUC havia um plnno de -porto devidamente ela
Jjoradl) c com ~~~ plantas competentes lo\'antnd:•s 
por um not.11Jilissimo engenheiro inglez o Sr. 
Hawkshaw; de sorte que o presidente podia npro
veitar :o opportunitladc para f;azer esta obra sem 
grande dispendfo de dinheiro com a acq uisiçiio de 
m:ttet·iaes, porém simplesmente com a conducçiio 
c colloc:lçiiu de pedras. · 

O ~n. A•·roxso CELSO (ministro da {tr::emla):
llas c ex:octamento o que clle estava f11zendo. 

O Sn. JAGIIAIIIDE :-!'liio consta. NntuJ•almt>nle 
a pedra que elle ll!nJ m:mdntlo conduzit• foi IIJlJlli· 
cada cm cal~·anwnto, ou empedramento das are
nos~s cstr:•dns que de Jlecejana e de Soure vêm 
ter u capttnJ,.obrllS esLas St'Dl duvida utcis, m:~s 

como fundeadouro e conio guãrdtJ de navio~, é 
oplimo. Nüo tem defeitos; o unico que existe é 
110 cmb11r<1Ue e dc~eml::u'tJUI! t!~s mercadorins e 
de pesso11s, o quo é um ::ravo obsLaculo ·parn o 
desenvolvimento do commet·cio c das industrias, 
além de gmnde prejuízo Jl:lt'a os produclorcs, que 
lÕ!Il de ver grande pnrlc de sua produc\·l'io consu· 
mui!J lt:ls despes.1s de embnr.1uc c desembarque. 

D1sse o nobre ministro lJUC não acreditava -na 
a~guiç1io liUC fez hoje o nobre senndor r>clo 
ll10 de J:mciro,de que o presidente do Cear:i estava 
illuminmtdo a :<ua cidade 11at.1l á costn da verba 
~So~corros Jl!thlicos-pol·que, di~so S. Ex.: niio 
tJ\'~ mfEt'rnaçao nenlmma a respeito. • 
. ~~u n:•o posso dizer a este respeito n:1da de JlO· 

SJtt\'O, mas gal':lnto ao nobt·e ministro que li no 
Jor11al do Commercio cst;o noticia, niío como trnns
millida por inlc•·es~ndo ; ou foi por tcle·•r:ommn 
ou po,r _!•l:;um outro modo a tirnt·toda e qual<Juer 
SUSIIelÇ:JO. • • 
• Fnllava·se ilm grande lJUantidnde tle comhus
tor~s e grande por~ão de gaz-globo que o Sr. José 
Julto encomm<J11d:t\'a, rmra illurninar a cid:1dc do 
So!Jral c outras cidades do interior. 

:S~m certczn de quç a compra dcss.-s ohjeclos 
se ltVt'SSe elfectuado n custa da v.,rba-Soccorros 
rmblicos-n:io me atrevin a expor o facto ao se· 
nndo. ~f:ts, desde que o nol1r" scn:rdur JlCio Jlio 
de Janc1ro o mencionou, venho em auxilio de 
::ua n::serç~o para corroboral·a com os· funda· 
mentos quo :•cabo de indicar . 
. Devo acresccnt:•r que qu:mdo as circumstari

cms da provi ncia s:io gr:~,·issimas, quando os em
prcg;~dos provinciacs niio lt;m ~ido talvez pagos 
dos seus vencimentos cm dia, visto constar 
que represcntar11m ao governo imperi:rl afim de 
o~ tere•}• al_g-ut.n adiant.1:nento, deve ~cr~·ditnr tJne 
nao fo1 fetLa a custa dos cofres provmcmes a cn • 
C?mmenda do~sscs ~om!Jnstores c ::-<~z·globo, dos· 
t1nados .pelo presJdcnLe para ilhu1linat· a su:a 
t:·rra nal:tl c outras ddades interiores. · 

Si foi feita a cncomrnend:~, si ti verdadeiro o 
facto da actruisir,:ào, hn toda razão parn se di1.cr 
que tam!Jem tc\'C esse emprego o dinheiro con-
cedido para soccor1·os publicos. . 

l\las, quando se trat' de maLar n fome de cen
tenas de milhaJ·cs de infulizcs, sall"al-o.; a~sim da 
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miseria c da deshonra. qn:mdo aquclla população 
. inteii'D é flagcllada por uma calamidade immensa, 
que idéa s3 deverá !azer de um presidente que 
disponde os recursos destinados a fim tão sa
gradô, cm objectos de luxo, como ó a illuminação 
nas cidades ilo interior 't · Que qualillcatão me
rece'! 

Entretanto, o nobrc.ministro da fazenda Vllm 
hoje prodigal_isar ~logios ao presidente, como 
esses que aqnt ouvimos. . 
· O Sn. ConnErA:- ~rasa illnminaçiio Í'oi deter
minada. á custa da verba -Soceorros publicas 't 

O Sn. lAGUAnrna::...:... Não póde ser· de outra 
maneira, á vista do estado de penuria cm I{Ue se 
acham tanto a província como os munic1pios. 
E' neste estado que o presidente compra milhares 
de combustores para illuminnr cidades do in· 
. terior. · 

Quando cu li esta noticia, hesitei om acreditai-a; 
algumas pessoas tem me informado que 
sabem ser real que o presidente fizera aquella 
cncommenda. Não encontrando cu o Jornal do 
Commercio, pora verificar o modo da noticia, di· 
versas J>essoas têm-me amrm:~do que n viram no 
Jornal do Commercio e na Ga:eta de JVoticias. 

AA"ora, Sr. presidente, havendo amnid:~de entre 
os abusos pratie:~dos nn direcção do serviço da 
sêeea c outros da administr:~ção da jusllca no 
Coará, direi n V: Ex. fJUe aindn hontem o Sr. pre
sidente do conselho, lendo diversos trechos de 
uma carta do presidente dessa província, leu 
lambem um que me !ez arripiar as carnes, 
porque tal tinha sido minha sensação, quando 
Ji o rncte a que alludo aquello trecho. Eu 
de ordinario deixo do dnr npartcs no nobre 
presidente do conselho, 'porq_ao . mo·pnrece que 
lhe desagradam, c por isso de1xci do interromper 
S. Ex. qunndo chegou ~o IO(Iico referente :í 
comarca ilo Acarahú. Ahi dlz1n a carta: 

• O.; ractósqueso deram na cidade do Snnt'Annn, 
comarca do Acarahú, do qno me occupei na pe
nullima carta, não Jivcram conscqaencia grave. 
O juiz de direito reconheceu que tinha procedido 
imprudentemente, c poz termo ás pcn;cguições 
que perturbavam o socego da loc:~lidadc .• 

Essas ~alavras,pelo que me parece, referem-se 
a um racte estupendo, cm que se m:mi!estou o 
cumulo da perversidade, segundo li nos jornaes 
do Ceará, c roi tal que encheria de horror a 
quem quer que ouvisse a sua narração. 

Uma autoridade desnlmada prendeu dous in
felizes indigentes, por C:IUS:I de um pequeno !urto, 
algemou-os e mandou conduzil-os ·da cidnde de 
SanL' Anna para a de Acnrahú. Os infelizes, ina
nidos de !orças por efl'cito dos máus trntos, das 
privações e da Come, morreram en1 caminho, 
ainda conservando as algemas. 

A população Ievnntou-so pedindo justi~:a con
tra os autores daquolle !acto; mas as autorida
des, que o tinham praticndo, mandaram espancar 
o povo, que reclamava proviàencins. Então o 
povo recorreu ao juiz de direito da comaren, 
pedindo-lhe que mandasse instaurar processo. 

lias em Yii:o aquelle magistrado se dirigiu ãs 
autoridndes loeaes : cllas foram surdas aos seus 
reclamos. 
. Ello requisitou força para apoiar. as diligen
cias que tratou do efl'cctuar, mas o dele~do 
respondeu !{!!e niio tinha então !orça dispon1vel, 
e, na occasiao em que dava essa. resposta, o com. 

V. III 

mnndante do destacamento razia exercício de 
!ogo na porta do juiz do direi to. 

O juiz de direito comprehendou então os as· 
sndos em que se achava, permitta-sc-me a ex
pressão, e,mont:mdo cm seu cavallo, regressou á 
ellbeça de sua comarca. · 

Eis como deixou cllo de continunr nas suas 
imprudencias. 

O Sn. JUNQUEIRA :..:..Suas imprudcncias '! 
o·sn. JAGUARIDE:-Não mo recordo da palavra 

de que usou o· nobre presidcntG do conselho. 
S. Ex. leu hontem um trecho em que se dizia 
que ns cousas tinham serona·do, porque o juiz 
do direito havia entrado cm melhor caminho. 

O Sn. JDNoÜerRA :-Melbor caminllo é rugir 1 
O Sn. JAGUARIDE :-0 senado julgue o estndo 

cm ·que se acha a admlnistra_ção da justfca no 
Ceara, Tendo a coacção, á que a policia reduz os 
m:1~istrados ·que procuram cump~:ir sou dever. 

Von conclu1r, Sr. presidente, dizendo ao no· 
bro ministro da razendn que S. Ex., mais 
do ,que nenhum de seus collegas, conhece que a 
conscrvnçiio d:~quello presidente é impossível, c 
que, si S,. Ex. não adopta a mcdidn do dcmittir 
esse !unccionnrio, é pela raziio quo já oGddnzi. 
Entrcl:lnto, ainda. esporo que o governo pense 
melhor, vendo que leva este pniz no abysmo,·si 
proscguo na marcha. cm que vni. 

Depois de orar o Sr. Jnguaribe, o Sr. :1.• ~e
crctario leu o parecer !la co..!lmissão de orca
monto sobre o art. 3. • da respectiva proposta, 
relativa ao. ministerio da justiça. 

c A commissão do orçamento, tendo ox.1minado 
a. proposta do pqdcr executivo relatil•a ás despe· 
sas com os .serviços pertencentes ao ministcrio 
da justiça, no cxorcicio do :1.879-!880, c as 
emendas approvadas pela cnmnra dos deputados, 
offerecc á cousidcrn~ão do senado o segu1nte 

Parecer. 

A proposta orça a despesa cm ••. 6.778:8&5,s39f 
A camnra dos deputados a ele· 
· va a.......................... G.910:8-i5,5391 

Dnndo assim mais ..... 
No orçamento que rege o pre

sento exercic1o (lei n. ~79:! de 
~O do Outubro de 1877) a 
quantia vot..1da pnra este mi-
nistcrio é ................... . 

A proposta :~ug-
menl:l .••••.•.• 

.4. eamara dos de· 
.Pntados •••..••• 

/ 

327: -i026!98 

13!!: ooo,sooo 

---'13~·:ooo,sooo 

·:*'· 
ilí!Í:.W~l98 

Entretanto no ultimo exercício 
liquidado (1877-!878) este 
mmisterio só despendeu..... 6.268:~18418 
Pretende-se justificar o angmeRto da despeS:!, 

assim da proposta como da camara dos deputa· . 
dos com :1 insumciencia dos creditos consigna
dos, anteriormente para algumas rubrie:~s do or· 
çamcnto, especialmente a referente ao presidio 
de Fernando de Noronha, o com a necessidade 
de proverem-se as verbas de despesa com. dota· 
çõos proprias a evitar-se o descquilibrio do or· 

17 



l 
l 

d 
J I 
I• • ,I 

l' d f.t! 
( : 
~ ~ . 
'.i!" 
.;, 
'f 
i. 
:1 
't 

: I 
' 

r 
l! 
i! 
r r 
! I 
~ I 

I I 
. ' 

i30 ANNAES DO SENADO. 

§ s.o 
JnslifllS de 1. • i nstancia. 

O credito dn propostn é .. ;..... 2.g:w:737,5i{l 
A cnm:.ra•dos deputados voton 

t;:amento, visto CJUe :t citada lei n. ~702 de :1877 
revo;::ou a f;teuld;ule do transporte das sobras, o 
agora pr·opüc·sc tnmbcm a revognçiío dos arts. 
4. • da lei de !) de Setembro de :1850 e !2 da de !l 
de Setembro de 186:!, IJUC nutoriznril a aberturn 
de creditos :;upplemcntnres. 

A cornmissão entende que a revogação !!~s ra- . 
• culdndes alludidas, tendo por fundamento :1 ver

dado do orçamento, tal como o votndo pelo poder 
legislath·o, c por objectivo a economia dos di
nheiros puhlicos, de tórma nenhuma sufTragn o 
pretendido augmento, muito principalmente nas 
circumst:mcins nctu:tes, c1uando o thosouro, já 
oberado de encargos imleclinaveis, niio púdo to
ler:u· novo~, IJUe niío sejmn de nnturP.za urgente· 
ou immedinrnrnento reprodnctivos, c julga-se 
nccc~sario n;iosó aggrnvar os impostos existentes, 
mas lambem exigir outros. 

ID:IÍS ..... -................ .. i00:090,SOOO 

Foi sob' o innuxo de scmellmntcs considtJrll~ões 
CJUe a commis~ão apreciou a pro(IOst:l com ~s 
emenda~, e p:~ssa a analw:~)·:JS n:~ pnrte CUJD 
nlterncão propõ<!. · 

§ J.• 

· Stcrrtaricr de E.,tado. 

O orçamento cm Yigor consigna.. :157:000,5000 
A proposta pede................. :163:090,)000 

O :111;nnento de !i::mo,sooo é e:tplic:~do pela 
. insumcienci:~ d:~ qnotu para impressão do reln· 
torio e outros tr11b:•lhos do expediente, inclusivo 
11 acqui~it;ão de livros, etc., r:~zõo,; in:~cellnveis 

. desdt! IJIIC notar-se que .no exercido anterior, 
ap~z:~r de tm· sido reduzido o credito deste ~. 
houvo o saloio do !J:ij84,SSw, como constn da 
:ornops~ j:i dist.ri!midn da receita c dCSJICSII, e do 
rcl:~tor•o do mm•stro. 

Em vo1. do somelbanto aogmcnto, doYera 11 
Jlropo~ln do!dUT.ir elo cre1lito anterior a somm:t 
iJe 6:7:!0,) , proveniente de sele lognres, niio 
prconchidos, do pratic.1n tes, nos termos do art. ~~ 
il:t sobrcrlitól lei n. ~7!l~ do f876, c:ub um dos 
quncs vencia GOO,S do ordonndo e 3006 de grnti
ficação e resta apenas um, segundo o rcl:~torio 
e o expediente JJUblie:~dos deste ministerio. . 

Nn despesn deste pnr:~gr:~pho figuram ns iC· 
guintes gratific11~:õcs : 
Aos emprcg:~dos no serviço do 

liabinetc do ministro ....... 
A- eorrtJios cm serviQOOITt!cti

vo, sendo ~/) por dra a c:tda 
um ....................... . 

A 3 ditos, para .comprn de C:l· 
vallos .......... ; ........ .. 

~:800,$000 

f:-iG0,$000 

450,$000 

-~, 6:710,$000 
A de5necessidado d:~ gratificação nos omcines 

do gnbinctc foi proclamada pelo ~overno e en
trou :~té no plano do suas oconomllls. Os correios 
:tctualmentc não fazem serviço algum extraor
dinario, nem and:~m n cavnllo. 

Ttim sido substituídos pelas ordcn:mças, tira· 
dos da companhia do c:tYallaria do corpo milllar 
de policia. 

Ent_ende, nssim, a commissiio que sem prejuízo 
do servi~o póde-so reduzir n gratificnç;io pnra 
officiaes de ~abinele a !!:~OOr) c supprim•r ns 
outr:~:;, tirando a consigna~iío do p:~r:~grapho em 
U6:i706,do que resulta n economia de 16:6:!06000. 

~.9:!5:73767:11 
No exercido que corre é o cre-

dito de..................... 2.G62:i3l,S700 
II:~, portanto, agor:~ o excesso de !!63:606,)011 

Explicn-se o augmento com n crenção de no
vos termos c com:~rcas, e com :~s gr:~tillc:trõcs 
complementares devidas. :10s jniz~'S municip~es, 
em virtude de ulteriores lotações, dos emolu-
mentos, ele. -. . 

Qunnto :í crençiío de no\·ns com:~rcas :1 com
missão sem pretender co11rctnr o direito clns ns
semblé.,s provinciaes, pede vcnia pnra pondernr 
que, por mais lato c absoluto que cll" sej:~, niio 
pó de cbcg:Jr ao ponto de dctormin:~r a npz•li • 
carão da renda gcrnl do Impcrio a serviç.os espe· 
ciâcs, sem prévia dclíbcrnçiio do JIOclcr legi:~la
tivo·: qo:m.do ,muito po.dcr-so:hn entender CJUe 
:1 esse direito u corrol:~II\'O o dever de decretar-se 
a despesa neccss.1ria ás :.lter:.çücs fcit.1s na di· 
visão judiciaria do qualquer provinci:t pela res
pectiva nssemblé:t. Entretanto, :a pretexto de· 
garan li r-se essa altribuiçuo das nssombll!ns pro
vincincs, quando outr:.s mnit:~s são con~tantc· 
mente sophismadas e nté nullificadns,vni o gover
no preenchendo quantas cornarcns siio crcad:as 
e nome:~ndo juizes municip11es para termos insig· 
nificautes, que podcrinm estar reunido~. por 
fúrma tiiO abusiVa CIUe nrgo' tomar provid.!ncia 
efficnz contra o augmento suceessivo, tan:o no 
que se \'Ola, como no cjuc eJTectiv:unente sedes· 
pende com este serviço. · 

O governo já se niio limitn n prover de ma· 
gi~trados :~s comnrc.1s que do novo se cri:.m, 
sem c1ue o poder leg-islativo tenbn vot:.do a dos· 
pesn respecliVII, infringe ã disr1osiçiio da lei 
n. !76~de:!8deJunhode:l870,art. i7,quc ved:. 
cxprcss.mJcnte novas nomeações para comarc:~s 
cmqu11nto existirem juizes de direito. disponíveis 
da mesma entrancia, Ycnccndo nrdenado. O 
senndo em virtude de scmelhnntc abuso, já 
delihereu que nn presente lei· se dcclar:~sso que 
a referida dlsposiç:io, sendo pormnnente, não toi 
re\·ognda, e continúa em pleno vigor. 

A commissiio, tendo em conta o que acaba do 
expor e a circtJmstancia, muito valiosa para a 
questão, de no exercício anterior hnver-se des
pendido Jl&r esta verba súmente ~.5:!3:00f,S937. 
ficando port.1nto um s:~Jdo do i3!J: i29,S763, quan
tia que addicion:.d11 :i de 23:800,S e separad:t 
deste p:tra::rapho para f:tzer parto E111 nov11 rubric:~ 
-Mudas de custo-é suffic1entc para as despesas 
l~g:~es que têm uccrescido ou vcnh:tm :a accrcscer 
no exercício dcs\:1 lei, é do parecer que se Toto 
o credito_ do orçamento cm vigor, isto é. 
2.662:!3Jr)700, c seJam approvados os ndditivos 
quo ofl'ereco contr:~ os 11busos assi~:~lndos; 

§ 9 .• 

Despesa stcreta. da policia. 

A prot>os\:1 consigna o mesmo credito do orra-
monlo v1gente, isto é, eo:ooo,sooo. • 

• 
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Esta. vcr:a appareceu com a. denominação que 
ora tem no orçamento do 186!-186:!, onde en
globaram-se ns duas- Policia c segurança pu
blica o repressão do trafico -que figuravam 
110s anteriores.· Nnquelle orçamento votaram-se 
!7r..:ooo,z;; o assim subsisttu até i86S·:l866 em
.cJue o credito roi reduzido a !~0:9006, b:~ixando 
logo no exercício so~ruinte 1866-1867 n. !OO:OOOS, 
como continuou até 1873·187&., em que elevou-se 
a !~0:0008. 

Des1lc :1.86!1-1870, isto é, em nove mwrcicios 
liquidados a média da despesa annunl feita (IOr 
este para~:rnpbo dá 8!1:~!13,5590, tendo ltavtdo 
sempre saldo, excepto cm !873-187~, cm que 
ltouve o excesso de 5:~:!86688; Nesses 9.nnnos 
só tres vezes. despendeu-se quantia superior. a 
!00:000,); no exercício j:í. citndo, no do !876-
:1877 cm que n despesa chegou a 101:666,554~, e 
no de 1877-1878 em que foi do l09:!!3,SS98. 

§ i!. 

GIUlrda urbana. 

Nos exercícios liqnidndos desde 1869--70, esta 
vc~ba tem sel}lpre a prcsentndo saloios; sendo o do 
ulttmo exerctmo nn lmport:mein de IM·55,.~85 

.De !873-7-i-em diante, n despesa coin Õ ser: 
VIÇO te~ regulado de 320 n 370:0006, c no ultimo 
excrclc1o chegou a 3:i7 ::i83,S~65. 

D'aqul se vê ~ne n proposta sendo dJ -i:O:OOOS, 
~n.ando. o .cred!,_to do ortnmento cm vigor é de 
00:!:1356750, nao contém n rcducção cxi~iv~l. 

A conimissão entendo, IÍ vista destes dndos, 
que o credito da proposta. póde ser reduzido a 
00:0006000. 

§ 10. 

. -· Ece11tuaes. '-

·A proposta pede.............. !:!:000,)000 
A ~romnra dos d~putados -ro· 

duziu a................... 6:0006000 
No or~;nrncnto que rege, vo· . 

tou-sc..................... 6:000~000 
A commissiio propõe.......... .:!:000,)000 

E~tn quantia será mnis que sumciente para as 
dcspesns pt·opriamento eventuaes, si na verbn 
niic. enxertare111-se outrns do earacter dift'orenLe; 
a (lrovn é que no oxcrcicio ullimamcnte li· 
quidado despendeu-se. sómente a somma de 
t:o\868~-

0 .:redito de .:!:000,), como propõe a eommiss:ío, 
é Igual ao ~ue sempre. se éonstgnou desde '86~ 
-66 n i87b-76 cm que foi ele,·ado n 10:000,), 

· ~a~ lo.",o reduzido a 6:0006 no seguinte oxer· 
OICIO. · 

Corriam por esta \'erba ·despesas já supprimi· 
dns, como gratificação a um auxiliar do expe
diente do conselho de Estado, dita no empro· 

· gndo incumbido de collcccionar as consultas do 
mefmo conselho e outras. 

§ u. 
Corpo militar de policia.· 

O credito v.otado é de .•••••••• 
A proposta é.· ................ . 

518:69!,)05:1 
i70:360,SOOO ---

SeRdo a redacção............. ~=33~0s! 
A com missão propõe.......... 4!5:000,$000 
Ficando a reducção em....... 83:69*3:! 

Este ultimo algarismo é aindn interior ao do 
saldo verificado no ultimo cxercicio de !877-78 
na importancia de 96:318S6ii, tendo portanto sido 
a despesa de 4:!:!:373~\38. • 

A commissão é de pnrccer qne se consignem 
360:0006, somma spfilcientc parn as n~cessida
dos netuacs. • 

§ n. 
Obras. 

E:sta rubrica nppnrecea pcln prlmclrn· t"cz no 
orçamento deste ministcrio parn o cxerciclo do 
1863-6~, consignando-se-lho !8:7~0,). Em orça
mentos posteriores a dot.,rão oscillou entre 
SO:OOO,S e 30:000,S, como Itb lÍoo vigora. J>ot ahi 
correram despcsns importantes, como n recon
strucção dos predios cm qnc !unccionam n secre
taria do Estado, n relação dn côrte c outras 
npnrtiçõcs, n acqnisi~o do em que cstã n rela-· 
ção do S. l'aulo, c ultunamcntc as obras do novo 
n5Yio pnra mendigos. 

Entendendo n commlssão que por -esta verba 
devem sómente correr as de:IJICSDll com rejJnro e 
conservação dõs proprios nncionacs e edillcios 
destinndos no serviço do minislerio, sendo :adia
das qunc~uer outras, propõe lfUe se reduza o 
credito a :l.il:OOOJSOOO. • 

., !7. 

Ajudas de cmto. 

Esta rubrica é nova. e ~ propostá mnrc:J.-Ibe 
70:600,SOOO. 

No orçamento em vigor ha consignações de:;-
tinctas parn ajudas de custo. . 
Aos juizes de direito nomc:1dos 

.qcscmbargadores..... •.• • • • • • • • 29:000,SOOO 
Aos mngistrados de primeirn in- · 

stancia........ •• .. .. • • • • • • • .. 23:800,)000 
.-'.os chefes do policia............ 13:000,SOOO 

Total............. 56:800,)000 
A. reuniiio dcstns dcspCSIIS sob uma verba espe

cial explica-se pela dimculdado do rnur~se cal
culo exacto, visto o caractq cventuar.dellas, o 
pela vnntagem de sapprimir-se a. insuiDcicncia da 
quota prevista para cada uma dns classiftcaciJes. 
sem prejuízo do credito geral das vetllil!f.:por 
onde tacs despesas correm, como tem sui;c:e(1.1Clo. 

A' commissão parece nceitavel a ilinovãção. 
mns não ncha fundamento para o au:;mento de 
!3:!009 á som ma das trl'& parccllas acima especifi
cadas, e propõe que conunue a ·que está votada. 
isto é, :i6:800,S. . 

§19. 

Pr~idio de Fernand• tk Noronha. 

Desde !873-74 para agora, a despesa deste Em execução do art. 3.• paragrapbo unieo da 
.somço tem rogulndo de -1:!0 a oi60:008,)000. suprucitada lei n.!!i9~, de 1877,paS:>ou este ser-
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"viço do ministerio da guerra pnra o da justiea 
pelo decreto n. 67~6de 3 do Novembro do dito 
anno, o como consoquoncia o respectivo credito, 
n:~ importancia do i~~:390,s:J:!5. 

Este credito seria insufficionto, ainda quando o 
presidio continu:ISse sob o ministorio da guerra, 
a considerar-se que, sondo de igual qunntin nos 
orçamentos ultimos. dera-se sempre deficit, sendo 
o do exercício do :1876-77 do !09:689,5030. · 

.No exercício de !877-:18i8 o deficit subiu a 
!95:84.7,)96~ c no actual já foi votado um credito 
supplemcntar de !80:000,5000. 

A proposta dá a dotnçlio du~OO:OOO,S, mas a cn
mara dos deputados clcvon·a a 250:000,S, sob o 

.fundamento de IJUe a média da despesa nos trcs 
exercícios anteriores CUra do ~83:6166950. 

A commissiio entende que as despesas, cm 
CJUnlquer ramo do scn·iço, devem ser calcnladns 
niio pela imJIOrtancia a que chegaram, mas pelas 
necessidades stricL1s do mesmo servit;:o, e por
tanto, niio achando justificado o augménto, é do 
parecer"cjuc se conserve o algarismo da }'roposta. 

A-dditir:o. 

Em additivo referente a este ministerio a ca
marn dos deputados confere-lhe as seguintesau

. torizaçües : 
:1.• Para converter o presidio de Fernando de 

Noronha em prisiio civil central, preferindo o 
srstema que, dt'pois dos convenientes tstudos, se 
julll"ar melhor, podendo despender com a organi
zaçiio do pessoal até 50:000~00. 

A conversão do presidio ern p1·isão ch·i! está 
• ·evidentemente determinada pela Jei que o trans

feriu do minist•n·io da guerra para o d3 justiça, 
e sendo.· o estabelecimento Slljcito no governo 
geral, é necessariamente central. Assim, o minis
~rio dnjustiç:t niio care.ce dJ autorização lcgisla
fn•a pnra dnr-lhe orgamznt;:ao c regulamentos da 
compotencin elo poder executivo, desde que na 
parte relntivn ã de~ pesa não sai3 do credito vo
tado. 

Ao ministerio da justiça !altn, sim, compe. 
tcncia para determinar systema penilenciario 
diiTerente do que e5t;l prescripto nn legislnçiio 
criminnl. em vigor, c para tnnt11 ·necessita do 
autorização. Entende, porém, a commissijo que, 
cm assmnpto do tnn tn grnvidade, não «leve o 
poder legislativo nbdicnr n sun prerognti\·n, e é 

· mais consentnneo com o regímen rcl_lresentativo 
que, feitos os convmil'ntes estudos, SeJa a qucstiio 
sujeita á delibernçii'1 das cnmaras. 

D'nhi se vê a desnecessidnde da nutoriz3çiio, o 
3 ino.eportnnidnde do credito nelln envolvido .. 

A·~·· autorizn'=ão é rclntiva :i consignnção do 
Gl:OOO,S, pnra um novo raio nn casa de cor
receio ·da côrte, revisão do respectivo rcguln
mente, augmento dn gratificnçiio dinrin dos 
guardns, etc. 

Consta de diversos rolntorios do ministerio ela 
justiçn que, desde muito tempo, trata-se da re
forma dnquello estabelecimento, tendo-se no- · 
meado 11rnn commissão de pessoas competentes 
para estudar o assumpto e propõr o que !osso 
mais conveniente. Parece :i commiss:io que o 
resultado desses cstudost com ns nlternções que 
o governo julgnr acertnuo introduzir nos regu
lamentos dn casa de coJ•recr5o, deve ser otrere
cido ás camnrns, nntes da· pedir-se autoriznc;~o 

• para obrns o innovnções, cuja urgencia não está 
demonstrndn. 

· Quanto á 3.• antorizaçãoi concernente no paga
mento de 20:000,) ao consc beiro Ribas pela con
solidaçiio das leis do processo civil, entende :• 
comm1ssslio que, tratando-se do cumprimento de 
. um contrato celebrado por autorização legislntivn, 
deve ser·concedido o credito neccssario. ~ 

De conformidade com o que fica exposto, a com
missão concJuo,ofTerecendo as seguintes emondns, 
de cuja adopciio resultará a reducção dns despesns , 
deste ministcrio na import3ncin de 383:786,Sre
lnlivamcnte ã propostn, e de 6:!6:7866 relativn
mentc ao que votou.e·antorizon a cnmara dos 
deputAdos : 
_ Art, :J.o 

Em vez de 6.778:8~6391-o que se votar. 
§i 

Em vez do i63:090õ, dig:a-se ••• 
§5 

:1~6:~70,5000 

Em vczlle2.8~:737,)7H,diga-sc 2.662::l:Jl,S7U 
Prejudicada a emendn da cnmara dos depu-

tndos. - · 
~- .... §6 

Em vez de :120:000,), diga-se ••• 
§ f.O 

90:000,5000 

Em vez de :12:00015, dign;sc.... 2:000,5000 
Prejudicndn a emenda da coroara dos -depu

tndos. 
§H 

Em vez de ~70:3606, diga-se ••• 
§ i2 

Em vez de ~50:0006, diga-se ••• 
§ :16. 

Em ,·oz ele 36:00015. diga-se ••• 
§!7 

Em vez de 70:0608, dig:Í-se ••• 
§ :19 

~~S:OOO,SOOO 

360:000,5000 

i:S:OOO,SOOO 

56: 8006000 

Supprima-se a emenda da camnra dos depu
tados. 

. ..J.dditi"Co í"t!{erellte a ute 111Íilislel'~o. 

Supprimnm-se os ns. i c 2 das emendns addili· 
vns dn cnmnrn dos deputados rel:ltivas no pre
sidio de Fernando de Noronbn c á casn de cor· 
recr.ão da côrte, c dign-se : 

Pãragrnpho. E' o governo autorizlldo a 
pagnr no conselbeiro Antonio Joaquim Ribas .• • 
(o mais como está no n. 3. 0 , supprimidn esta 
numeração). . 

Acroseente-se: 

Parngr:apho. A proposta do poder executh•o 
orçando n receita c fixnndo n despesa. nn}lual na 
pnrte concernente no ministerio dn JUStiça con
tcr.l umn verbn sob 3 rubrica - Novos termos e 
comnroos - com o credito exigido pelo pessonl 
respectivo, e tabullas explicativas, nns qu:u:s 
serão declarad:~s ns comnrc:~s nov3mento creadas 
ou rcstnbelecidns pelas assembléas pro..-inciaes 
durante o exercício anterior, e cspecificndos o~ 
ter~os que o governo julgnr convcuiente pro\·er. 
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da juize~ inunicipaes ou substitutos, ainda não 
com11rchendidos rio orçaJllC}ltO em vigõr. 

Antes de votnr-sc o credito necessario paro a 
despesa com o pessoal dos· referidos termos c 
co~nrcns, não. se.rão cllas classificadas e proyidns 
de JUIZes-de dtretto c promotores publicos nem. 
para aquelles seriio nomeados ou remÓvidos · 

l'BESIDES'CIA DO SR. VISCONDE .DE JA.GUARY. 

JUizes municipaes ou substit11tos. . 
As disposiçi.íes de.~to paragrnpho e do nrt. i7 

da lei n. i76~ de 28 de Junho de :1870 são per
mnnentes e vigoram desde já. 

.Sala 'das commi~sües, 7 de Julho de !879.
DfOD~ Yellw.-Barao de Cote(Jipe.- J. Antão.
Stloetra tkt Motta.- Ribeiro da Lu::.- Leilão da 
Cunl1a.- Barros Barreto. • • 

Ficou sobre n mesa para ser tomado em consi
deração com a proposta a que se rcrore, indo 
entretanto n imprimtr. 

Proseguiu n discussão do requerimento do Sr 
Teixcirn Junior, e não hn\·cnao mais quem pe: 
disse n p:llavrn, nem numero sumcicntc para vo-
tar-se, Ueou encerrnda. · 

Finda a llorn, o Sr. Presidente deu pnra ordem 
do dia 9: 

Votação do requerimento cuja discuss5'o ficou 
cncerradn-. 

As outros mnterins já designadas, n saber:· 
Continuação da discussão do requerimento de 

adiamento sobre o projecto F, do senado, revo
gando o decreto n. 7:!~7 de i9 de Abril ultimo 

~.·discussão dus propo:~içües· da cam:~ra dos 
d~putados,d.o corrente anno, npprovando as pen
socs conccdtdas: 

N. 63, a Amerieo Esteves, ex-roguista do mo
nitor Solimões. 

N. 6\., no·cabo de csqUDdrn rerorm3do Damião 
Fclix dn Costa. 

N. 80, a D. Maria Corinn d3 Silvn e D. llono-
rina Augusta da Silva e outro. • 

~- • di !:I das proposições da mesma eamaro 
ns. 95, :1~3 c i30, do<errente anno, concedendo 
dispe~~a aos estudantes Josino de Paula Brito, 
Franctseo de Souza lloeh e Antonio Evencio Ju
venal Ruposo. 

As outros m3terius j;i designndns, a SDbcr : 
Accrescendo: 
:!. • discuss.ío d:t3 proposições -dn cnmara dos 

deputndos, do corrente anno, ns. ~6 e tU, con
cedendo dispenSD aos estudantes Antonio Can· 
dido de Assts Androde e Luiz de l\Iello Br:tndão 
de lfcnezes. 

~.· dita das proposiçõe:~ da mesrnn cnmnra, do 
corrente anno : • · 

SUlUIARIO.-E:tr&Dia:rr.c:-Padldo da iorarmaÓüea.: Dia· 
curoo a re<[Uorlmanto do Sr. Comia •. Dlocano do Sr. 
miniltro d" guorm. Appronçao do requorlmonto.
OaoJUI oo ou.- Negocio• •lo Com. Appro.-a~o do ro
qu.,imonto o addltamonto do Sr. Toisolm Juolor.-norormm 
da lnatrncrlo publica.· Obaornçllu do Sr. pruideot.o do 
conaolbo. Approraçllo do roquorlmonl.o do iLdiiiDlODl.o do 
Sr. JlfOildonto do conaolbo. o dos additamoocca doa Sn. 
Silrolra da Motta o Junquolm.-coatlnna_çlro da diacau4o 
do projecto F do IODado. DiiCUriOI dOI Sra • .Juaquoira O 
Corroia. . 

A's U hor:ts da m3nhã rcz-se 3 chamada e 
ncharam-sc presentes 3:1 Srs. senadores, a saber· 
Visconde do Jnguary, Dias de Carvalho, CruZ 
~Inchado, Barão de 1\lamanguape, Luiz Carlos, 
D:trros Darrcto •• Junqueira, Darão de Cotegipe, 
Visconde de Abneté, Correia, Visconde do Nl· 
.ctheroy, 1\lnrquoz do ncrvul, Antão, Diniz, Jn
~u3ribc, Visconde de Dom Retiro, Darão de 
llnroim, Ribeiro da Luz, Visconde de .Uuritibn, 
Cnndido ~rendes, Vieira da 'Silva, Fnusto de 
Aguiar, Silveirn da l\fotta, Cunha e Figueiredo, 
Nune;; Gonçalves, João AICrodo, Par:maguá, 
A1Tonso Celso, D:mtls, Diogo Velho, Sinimbú, 
Teixeiro Junior e Fernandes da Cunha. 

Dei:x4ram do cCJmparecer, ~om. cansa parti
cipada, os Srs. Uchõ3 Cavalcantir Chichorro, 
Dar;'io dn Laguna, Conde de Daepenay, Duque de 
Caxias, Firmino, Octaviano, Paula !>cssõa, Sil
veira Lobo, Almeida c· Albuquerquo, Godoy. 
Sarai v:~, Visconde do Rio Branco o Visconde do 
Rio Grande. . . 

Deixaram de comparecer, sem causa partici
J13da, os Srs. Darão de Souza Queiroz e V1sconde 
üe Suassuna. • · 

O Sn. PIIESIDE:O."TE abria a sessão. 
Leu-se a nct:1 d3. sessão antecedente, c, não Iin

veado quem sobre ella fizc~>se observações, deu-se 
por approvadn. • 

O Sn. i.~ SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDI&~TE. 

omcio: 
Do ministerio da razenda,de 3 do corrente mez, 

transmittindo,em resposta ao do senado de i8 do 
mcz proximo findo, cópi:ts das inrorm:u;ões o pn· 
receres do thcsouro acerca da proposição da. 
eamara dos Srs. deputados que concede a Ame· • 
rico· do Castro, ou :i emprez3 que cllo orgnnizar, 
diversos ravores o isenção :1 bem da cCinstrucção 
de casas denominudas c Evonias. • - A quem N. ~00, autorizando o governo a conceder um 

anno de licença, com ordenndo, no desembar
gador Dr. Marcos Antonio Rodrigues do Souza. 

tez a requisição.. -.!'!'~· 

N. 97, concedendo a D. Francisc:~. Huniz Fur
tado dispenSD na lei para habilitar-se e receber 
o moio soldo de seu finado marido, o capitão 
Franklin Mendes Vianna. 

N. ~o\8, de !877, considerondo D. Rita Maggcsse 
Pinto :tpta pnrn receber o meio soldo de seu 11~ 
nado marido. 
Le~:mtou-se .3 sessão ús 3 horas da tarde. 

PEDIDO DE ll'I"FOD:IL\ÇÕES. 

O sr. Correia:;_ Iteeebi l1oje da Cruz 
Alta, na província do Rio Gronde do Sul, noticia 
de !actos que julgo dever trazer ao conhecimefl.to 

. do sena.do. • 
Eis a noticia : 
c O eollegio da Cruz Alta dú S:S eleitores, nu

mero ~e. com os !!7 do Santo Angelo. eleva-se 
n s~ atê :i final eleição, em grande mttioria con
servadores. 
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• No nmnicipio de Santo Angelo, desde a re· 
forma clcitor.ll, nunca se Jlôdc fazer qu:~lifica
ç:io, JlOrquo servindo :~IIi como juiz municiJlal o 
Dr. Antonio Antunes Hibal, c niio querendo 
ser derrotado, por todos os modos e meios intcr
\"inlm de lal sorlc que a rcl:~~ão do di"tricto 
annull:wa as CJUalilic:o~õcs. 

c Em 1876, tcn<lo h:wido convocnção pnra a 
eleição em 1. • de Outubro, :1 3, por tclcgr:unma, 
o prcsidcnlc, conselheiro Ar:~ripc, avisou ao 
Juiz de paz que :~r·ehu;5o annnll:íra a qnalitlr:a!;iiO. 
Ueccbcndo o juiz de paz a communic:~ção a ã, 
suspcndetl os tt•:ohal h os d11 Mscmblé:~ Jlarochi:ol, 
continuando os libcr:ws com uma clci~iio 1111ra a 
qu:ll ni"oo Linh:~m qu:olillc:u:iio, Yisto ser :ICJnclln a 
primeira depois da rc~orm:~. Fizeram juizes 1lc 
paz, vcrendorcs, c eleitores lfCracs c esr1eciaes. 
Na cnn~:~m rcmporaria a elcirao foi jnl;:-111la nulla, 
c na asscmblt:a provincial approv:odn. Xão tomn· 
ram po:<sc os vereadores cm 1. • de J:meirõ de 
:1877, c~anndo·se n faz·• r a rJU.1lillc:u;ão por ordem 
da prc.•iclcncia, c continuando a servir os verea
dores c juizes do paz do CJUatri,jnnio anterior. 

c Uud:~tla a situação politic:~, foi nomeado cbef(l 
de policb o juiz municipal do! S11nto Angclo, rrne 
sl.'guiu par·a a c·aJJit:tl no clia 18 de Abril, tendo a 
:17 feito rcnnil· os vereadores eleito• sem quali
llcaç;io, os rruacs tomar·:~m posse da rasn da ca
mara, e dc~r:nn jur-nmento aosjuizc!s de (1:17., etc. 

• Os Tcrc:~dorc• rcpre;c•nt:•rnm, cm lfaio, no 
presidente da província contra cst:os u•nrpa~õcs 
c ''iolcnC'ias, juntando •locumentos:at•í a;;ora nem 
umn pai :a v ra ! De sortc qu••, cm Santo Angelo, 
scn·cm vcn•a!lorcs c j nizcs de (1:17., ele• i tos sem 
qualilicnt;iio, tendo sido nnnull:.dns todas :IS 
qualifica1;õcs fcit:~s até 1878. 

• ACIIba de so•r crcadn nmn colonin milit.1r RO 
Alto Uruguav. Foi corno dirct:tor o rA1pilão Ln
cio AI\"C:! tlc ·,;.,stro, tJUasi :~nniJlhabetu, com o 
tenente Francisco ll:111ocl de ::iicrucir:~, e com 
30 rapazes, muito~ dos 'luacs contando de 16 a 
:1.8 nnno:>. o cnpit:io Lnc1o c o temente SitJucira 
são homens sem prustigio c for~a moral. !>:ora se 
conhecer dn instrut·çào do c:apitão Luciu, \"ai 
junto um otllcio dclle. 

• Entrclnnto rom umn coloni:o dcst:•s se vão 
gastar· ::;:000,5; cm um Ioga r, rctir:•do do campo, 
paramnis de doze l•!gnas. sem via de communi
cnção ou transporte fnci I si niio pelo lado cor
ricntino, unico onde existem hervacs, e que v:ai 

• auferir todo o interesse. 
• J>el:~ lei da rcrorm:~ da gua1·dn nacional o seu 

regulamento de :!1 de Março de !87.i, nrt. !6, 
~ 4.•, deixou dc lmvcr tenente-coronel chefe do 
cst:ldo-mnior de commando superior que niio !•}r 
de fronteira. O com mando superior de Santa .Ma
ria da Boca do llonte niio é de fronteira, c no 
cm tanto, cm Janeiro, o governo nomeou o C.1J>i
tiio Ago,;tinho I>erciJ·a de Almeida chefe do estado
maior; o nomeado tirou Jogo :1 p.1tente, mas o 
goyerno, conhccédor do abuso, não· publicou o 
decreto dn nomea~ão, c o nomeado estã us:mdo 
do titttlo de tenente-coronel, porque não. lhe roi 
e:~ssadn a nomeação. • 

O officio cseripto c nssignado pelo cnpitão Lu· 
cio Soares de Castro é uma \·erdndeira curiosi· 
cladc, que PCI."~ licPnç:t para enviará mesa com 
o m••u rcquerrmcnto. 

Foi lido, apoiado o posto em discussão o se
guinte 

Requer Í11k'llto. 

c Tierruciro que se pc~;n informal'ãO ao "'OTI'!riiO • 
• _c Pelo ministerio do Ir!JJ!Crio, sÔbrc a qua!Íilcn: 
çao,p~l:t_ qual fez-se a clerç1o rlosnctu:JCs vcre:odo
rcs c JUrzcs de pnz de Santo Angf'IO provinc:a do 
Rio Gr:uulc do ::iul. · ' · 

c Pelo rninisterio da justiçn, si foi nomeado, e 
quando, temente-coronel chefe de estado-maior do 
commando snpcrior de ::iantn lfnr·in cln nocn do 
lfonte, na in~sma provincia, o capitão Agostinho 
Perci•·a de Almcidn. 

• Pelo mini.-t•!rio dn :;rncrra, sobre n despesa 
que se "faz com a colonin militar ultimamente 
crcadn no Alto Urugnnv .- Jfanol'l Fra11cisco 
Correia. • • 

O Sr.!tlurquczdo ll:ea•vnl (ministro 
tla (JIIi'l"rrt):-Sr. presicl••ntc, niio é exncto o qno 
inforrnnr:un no nobre scJwcloJ' sobre a novn co
lonin crcmln no Alto Uruguay. O director dessa 
colonia, bem c11mo o pessoal dclla1 é o mesmo 
tJUC est:•vn lr11 muito ~ervindo na cxtmcta colonia 
do Cnscros. O capitão, que para lá se dirigiu com 
algumas prn~ns de volunL'lrios, foi apenas pnra 
fnZ•!r a gunrdn do Jogar até chc:;:~r a commissão 
do engenheiro~, que hn pouco tempo p:~rtiu desta 
côrte pnrn dem:orcar e cn Lrcg:.r a colonia no seu 
directo•·, um C.'IJIÍt:io IJUc creio chnmnr-se Ar
"ullo. 
" Este officinl, crue não é do exercito, mas sim
Jllcsmcnte dn guarda nacional, re·uniu nhinos 
\"olnntarios pnrn irem ao ponto cm que se ha de 
assent:lr a coloni:o, t{ne ainda niio csL1 designado, 
alirn de (Jrotcgcr os trahn!hadorcs, C(Ue para 
alli vão. . 

Findo o dch:ate, !oi appro\·ndo o requerimento 
do Sr. Correia. 

OTIJ>Ell DO DIA. 

:SF.GOCIOS DO CEARÁ. 

Votou-~ c foi :~ppro\'aclo o requerimento do 
Sr. Tcixeir.1 Junior, pedindo cópia das infor
ma•·õcs prestadas pelo empregado do thcsouro 
cm "commis::ão na província do Ccar:i, a rcs(lcito 
de ol.Jras pro\'hiciacs c rnunicip:lCs que se· cstiio 
construindo na mesma província por cont:l d:t 
vcrba-Soccorros publicos • 

Foi igualmente apJlrovndo o additamcnto do 
Sr. Teixeira Junior. 

DEFORYA. D.\ J;';STRUCt;ÃO l'UDLICA. 

Proseguiu a discussão do requerimento de 
adi:~mcnto do Sr. Sinimbú, com os nddit:unentos 
dos Srs. Silveira da Moita e Junqueira, sobre o 
projecto do senado letra F. do corrente anno, 
revogando o decreto n. 7'!.1í.7 de t.!l de Abril 
ultimo, que reformou o ensino primarão c se
cuudario do município d:1 côrte e superior cm 
todo o lmJlerio. 

O Sr. CanR.-..nMiio de Sinhnbú (pre
sidmte do collsellw):-Eu tinha pedido a palavra 
para responder ao nobre autor do requerimento; 
mas acerto a emenda propostn pelo nobre senador 
por Goyaz, fixando o tcJ·mo do atli:uncuto. 

~-
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Pcdirn eu que flcn~so o projecto ndinll~ pela o. SR. Jc:>QUKIRA :-São, por conscquonci:l, 
presento sessno ; o nobre senador cre10 que passados :!5 nnnos depois 11uc o pollcr executivo 
acrl'sccntou- por quinze dias. usou daqucllas autoriznt;õcs conccd idas, um:~ hn 

d :28 c outrn ha :!l.i nnnos. Usadas essas autoriz:~-
O.Sn. l'RF.SIDEII"TE:-113 nindao addit.1!llcnto_ 0 o;ões, nnd:. mais tinha o poder executivo a t:~zcr 

Sr. Junqucirn-sem prejuízo d:1 i.• dlseussao. nest:l m:.tcria si não aguardar a dc:cisiio do poder 
O SR. CA!'iSA~s:i:o DE St:>UIDÚ (pJ-esidt'llte do con- lc!gislath·o. 

stlllo):- Bem. • No cntr·ct.1nto, para obvinr os inconvenientes 
Niio havendo mais qul'm pt•tlisse :1 pal:wra, lfUC se davam c que muitas vezes se repetiram, 

votou-se c foi npjlrovado o requerimento. o legislador cm- J873, pela lei do 2:$ o!o Agosto 
For:.m igualmcntc:~pprov:.dos os at!dit~mcntos des~o nnno, art. 19, tcrmin:mtemento dispoz que 

do sr. Silveira da llott:1 para 11 uo o admmcnto qualquer autorizaçãe c1adn :10 governo 1mra rcfor
scJa por 11uinzc dias 0 do sr. Junquoir:. p:.r:. quo mnr alguma rcpm·tio·ão ou serviço publico, não 
sc•n sem 11rciuizo da 1.• discuss:io. usada no lirn de dons annos, estava caduca, cs-· 

• • 1:1\'a cxtincta. 
Proscguiu a I.• discus:~iío do projecto. 
Ficou alliad:l n discuss5o pcl:1 horn. Eis aqui a disposio;ão desse art. :l!l: 
Depois de orar o Sr. Corr·cia, o Sr. ;(.a secrc- • As antorizar;õc; para a ereaçiío ou rcrorm:z 

t:lriu, obtendo a p:l!avrn pela ortlr~m. dc~lnrou de IJnaltjucr repartição ou so!r\'iço pulllico não 
11uc a commissão dR constituiç~o enviar-o~ a me~:. tenio vigor por mais de dons :mnos, a cont:lrda 
o parecer a respeito clns clcio;iic:! de scn:~úot·e~ d:•ta dn promulg:~o;ão da lei lfUe as decretar. 
pda província tle S. Paulo. • '(;ma vez rcalizadn~, serão provisoriamente 

postas cm cxccuo·iio c sujeitas a app~ovação d3 
O Sr. Junqueira :- Eu cspcrav:~, Sr. :~sscmbléa gcral"na sun primeira rcuni;io, niio 

presidente, que o nobre ex-ministro do lr!lPCrlo podendo ser mais alterad11S pelo governo. Est:l 
pudesse vir a esta ca~a para termos a snt1sra!ia.o dispcsição é permnncnlc .• 
de discutir com S. J~x. o decreto de f!) de Abril E', put~tanto,cvidcntc IIIICDI!Ucllas autoriza(;ÕCS 
deste anno, 11uc rcrormon a iustruc(;lio primlrill di! l&il e 18ii3 estavam c:ttinct:~s, estavam ca
no município da c•irto, c igualmente a srcun~a- ducns. Si o gO\"crno linha usado olellas cm occa
ri5, assim como :1 superior cm todo o Impçno. sifio opportun:1 não cm licito mais innonr cous3 
lias o acontecimento de que o scn~do tem scrcn- alguma sem a 11:1ia\'r;1 do poder legislativo, desde 
cin, n retirada daqu_ellc c:~vai!JNro dn.s conscl.hos que vciu umn lei tiio clar·amcntc tr:~ncnr tod:1s 
da corõn, pelo~ moii\"Os que sao notorros, me un- c:ssa~ :mtorizaçõcs de que por.vcnLUra tivesse 
possibilitou desta sntisfnç:io. . u~:ulo o gowrno. 

X o cntrct:lnto, como cu linha mandado a mc:;.1 Qnantó :i c.-;cola polytochnica nenhuma antori- · 
u1n Jlrojo!cto, rcv_ogando a!JUeJlc"r!ccrcl~ dc.i!l de zaç:io cxi~tia. Tinha clla pas~a.Jo do mirlistcri() 
.Ahrtl e este prOJecto esteJa em dJscuss:•o, c meu da ;.:-u•~rra pua o do Impcrio, isto é, a antig:~ es
devcr' aprcscnt:1r :10 senado mais rninuc!oSllmentc cola central passou, por proposta mi•Jha, par3 o 
:1s razões, cm rrno me rundci 11ara ped1r a rC\'O· ministcrio do Im1>crio, :~fim de poder dc..;cnvol
gar-iio desse acto do fl•Jdel' executivo, que c~rta- V•!r·se n escola ou ac;u!emi:1 militnr. :'iessa occa
méntc é allcntntorio dn constitnio;iio. o das le1s, e siiío licou o gorcrno aulorizndo a r1•for·mar a an
tcnde n r:~zcr com que o ensino puiJIIco, cm lo):'~ r tign escola central, c :1 rcfurmou d:molo-lbc a 
do avan~:~r, c ter o progresso quo toolos nos denouiinação c os predicados de escola polytcch
desejnmQS, pelo contrario tenda :1 rctro;;r:ular, a nica e os llstatutos de Abril de :187-i. 
prccipit:lr-so mesmo om UID:J dccnrlcncra de IJUC Comc1 é, pois, que o nobre ex-ministro do 1m
não cst:~r-.i longe, si as disposit;õcs desse decreto pcrio sentiu-se :~utorizndo par:~ reformar 3 in
pcrd urarem. . . strucç5o publica prim:~ria c secundaria do muni-
. O primeiro rund:~mcnto, pelo qual me:~balancc1 cipio da curte c superior cm todo o Imperio! Niio 

:1 apresenmr csto projecto, roi a illegali~nde ~_!11 está o senado vendo que por este procedimento 
que se b:~scou esse acto do poder exccuuvo. :-;ao o nobre ex-ministro :~rrogou-se direitos o auri:
tom este o direito de legislar em somelhan_to !Jla· buições d3 :~sscmbléa geral, dccrct:lndo o .modo 
teria, cm uma materin tão mclindrosn, tao 1111- por que o ensino se deve razer, niio sú na côrto 
portante, como :1 do instrucçiio public.1. . como em todo o Imporio. não só o superior com~ 

Em il:l:il pela lei de :17 de Setembro, !01 con- tambcm o primnrio 1 Porque mctteu n miío nessa 
cedida ao governo autorização para r~rormar o soára '! Com que autoriz:~ção tez S. Ex. some
ensino primarro e secunda riO dcstn c~rto. Em. lbantc retorm:1? 
!853 pol3 lei do !!) do Setembro, (OI tambem Por este:> rundomcntos, qu:~nto á legalid:~de, 
conccdidll autorização p:~ra reformnr os estatutos cu enviei o meu projecto revog:~ndo esse decreto. 
das raculd:~dcs de direito o modicin:J, pondo-os :Mas, Sr. presidente, além d:1 questão d:a lcg:~li
provisori:~monto em execução. d:~de, considerndn a reforma om si mesma, ella 

Estas duas autorizações foram- u~d:1s em !7 niio púde de mnncira :~lgurnn resistir :i an:~lyso-
de Fevereiro de iaM o :!8 de Abrd do mcsJ!lo que se fizer. . • 
anno pelo então ministro do Impcrio, o ?r. V•s- Eu devo dizer que niio pretendo, nem desejo 
conde de Dom Retiro, quc.c~rt.1monte for u~ dos por qu:~lqucr túrm:1 oiTendl)r :1 susccplibilid:~do 
ministros que pela su:1 a~llvtdn.do, pela su:t rllus- ou o melindro do nobre ex-ministro do lmporio, 
trnção deixou traços mars luminosos do sua pas- princip:~lmente hoje, que S. Ex. jã niio f:~z parto 
s:.gem pelo podor (apoiados). dos conselhos c1n corua, tendo siilo S. Ex. obri· 

o Sn. Cnuz ~{.\CJU.DO :-Tunto n:1 instrucçiio gndo :1 c1eh::~r o ministerio. Niio quero quo lln· 
pu:,JiC:J, como na cstr:1d11 de ferro. , xer:;ue nas miuh:~s palanas sinão o des'ljo de-
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contribuir para o bem publico, c nunca cstabo· 
Iecer um ccrtamcn particular contra o nobre 
ex-ministro ou contra qualquer pessoa. Não 
tenho a menor prevenção, IIJ,Jezar das pnlavras 
poucojust:~s que o nobre ex-mmi~tro na· camara 
dos deputados proferiu cm relação ao orador 
que ora occupa a a !tenção do senado. 

Acredito que o nobre ex-ministro foi levado a 
promulgar esse decreto tendo cm vista o bem 
publico; não posso attríbuír a uma pessoa tlio 
altamente collocadll sinfio intuitos de patriotismo, 
quando se trata de qucstücs desta ordem. Mas 
eu devo dizer ao senado que o nobre ex-ministro 
enganou-se completamente nesses intuitos, e 

·longe de fazer um serviço á instrucção publica, 
rcz-Jhc um 'grande mal: O decreto dar:í cq1 re
sultado yermos a instruccão publica do nosso 
paiz descer tle nível, si não c.1hir cm completa 
decadoncia. 

Nesse decreto, Sr. presidente, resolvem-se 
questões c agitam-se thcses da mais alta impor
tnnci:i. 

Em um dos seus primeiros artigos estabele
ce-se o ensino primar lo obrigatorio. 

De\"O dizer ao ~enado que o ensino primario 
obrigatorío está proclamado no decreto de i8:ii 
para o município da côrte; mas essa lli$posiçiio 
ê de tal ordem que nunca pôde scraiJU.Í execu
tada; cabiu cm desuso, é letra morta. 

Portanto, seu apparecimento de novo nesse 
decreto é como que a inaugura~iio do prlncirio 
para obrigar 11gora o ensino, com penas severas, 
fazendo-se aos pais de familia uma violencin; por
que ningucm duvidará que o ensino obrigntt•rio 
traz um nttent:1do á autoridade paterna. 

Não se póde consentir 'lUC um p:ti raça em re
lação a seu filho algum dnquclles actos que lho 
trazem um mal immediato, que o deixe de ali
mentar, que o mnltraiO, que lhe! faça sevicias. 
?tias não se pó:lc exigir do pai que m:mdc forço
samente seu filho para a escola, porque o p:~i 
põdc ter poderosas r:~zões para não fazei-o; pódc 
entender que a morali!lndc não está sumcicnrc
mentc j;ar11ntida para seu filho naqucllas esco
las ; pouc ter grande 11rccisão dcllc para nu-
xílial-o. _ 

Eu neste ponto, me escudo cm autoridades 
muito valiosas, que impugnam o ensino obriga
torio. Como o senado naturalmente conhece, 
pensadores do primeira ordem so tem OJl!lOSto 
com todas 11s forças ao estabelecimento deste 
systcm:~. · 

Si consultarmos autores de nota, como o Sr. 

violéncías no cidadão e muilüS vezes vai ferir os 
justos interesses das tamilins. Poderei citar ao 

·senado a opinião de um ullra·libcrnl que cer
tamente agrndnrá ao nobre ex-ministro do lm· 
perio, que procurou modular seu tr:~balho pelas 
1déns dess:t cscoln. . · · 

O Sr. Ernesto Rénan, nn obra intitulada Da 
pa1:te da {amilia e tlo estmlo 11a edllC(lçiio, ~iz o se
·gumtc : 

c O Estndo"deve manter um· nível, não im
pol-o. Mesmo sobre n questão de saber si o 
Estado devo dcclarnr obrigatorio um certo mi-
11imum do ensino, cu hesito. Que haja obrig:~ção 
moral para o pai do dar a esse lllho a instrucção 
ncccssaria, aquclla que raz o bomem, é isto muito 
claro para ser dito. Porém, quando é preciso 
cscrc,·er esta obrigaçiío na lei, cscrevcl·ll com 
umn s11ncção penal, eu o repito, hesito. • 

E, um cscriptor desta ordem, eminentcmeni.O 
liberal, Sr. 1•rcsiden10, que lteiJita em estabelecer 
o ensino primnrio obrig:~torio. 

Tem-se argumentado, cu sei, com o exemplo 
de alguns paizes, mas tnmbem é certo que outros 
não tem adoptado este principio.' A França, de
pois daquellc decreto tcít•J peln convenção, em 
:1793, nunca mais leve e~cripta na sua lei a obri· 
gaçi'io desse ensino, c depois da guerra de 187!, 
tendo o Sr. Julio Simon apresentado um projecto 
estnbclccendo o ensino pritWirio oiJrig:~torío, a 
commissão de assemblt!a nncionnl deu pareecr 
contra, c o projecto não caminhou. 

Na Delgicn nunca se admittill o ensino prima
rio· obrigatorío, e quando uma vez apresentou-se 
um Jlrojccto neste sentido, nomeou-se uma com
missão do homens abnlisados, presidida por mon
senhor De ll:lerBe, a qual deu um parecer, digno 
do estudo dé todos os homens que su dedicam a 
esta mntcria ; um parecer o mais completo, que 
ex.iste sobrô o nssumpto. Encarou a <luc..;tão pelo 
Indo do direito, da pbilosophia e da. historil!, 
ex11minon tudo que se passara nos p31zes m:ns 
":Jdiantados, examinou as estatísticas todas o a 
conclusão foi inteiramente opposta no estabele
cimento do- ensino primario obrigntorio na Bel
glen. Ea:apenas lerei no senado umas P.alavr:~s 
que servem de íntroducção a este magnifico tra
balho c que dão idéa do pensamento que pre
sidiu á sua organiznção. 

Diz o pri>cmio deste parecer (lê): · 

Dallo.z, vorcmos ahi que o ensino obrigatorio é 
combatido com todas as forças. Si quizermos a 
opinião de um grande pensador, o Sr. Guizot, 
nas suas Memorias encontramos rormulndo o 
principio de que o ensino obrig:~tori:> é uma 
grande vcxaçao, é contrario aos direitos dos pais, 
é perturbador da ordem d~s fnmi)ins. Gu1zo~1 chega a dizer que a convcnçao franceza de i79:J 
est3beleceu esto principio, mas que de todas as 
suas tyrannias ess:1 foi a que não teve feliz
mente execução. 

Como parece que o nobre ex-ministro do Im· 
perio tinlia empenho cm agradará escola ultra
liberal, mostrarei como pensndorcs d$!-<:sa escola, 
muito :~vanç.ados, se oppüem no ensino obri
lr.ltorio, dizendo que com ciTei to cllo não rcs· 
peita aos direitos da paternidade, facilita eert.1s 

c A obrigação escolar, longe de ser necessaria 
entre nós, não póde ser considerada sinão como 
um vexamo inutil; e por conseguinte é uma 
medida ante-liberal, uma medida que feriria a 
liberdade do ensino, tanto mnis que sendo nppli
cadan todos os meninos, teria um caracter preven
tivo. Esta mcdid:1 olrenderia igualmente a libcr- · 
dado individual, a liberdade da ramilia e n do 
trab:~lho, cm uma palavr11, as liberdades natu
raes, que constituem a dignidndo do homem c a 
Corça da sociedade. Tal é a these que se nchal".í 
desenvolvida neste trabalho c 11poiada sobre nu· 
merosas considerações tiradas da historia escolar 
dos pnizes, que ofl'erecem mais interesse sob o 
ponto de vista do ensino primnrio. ' 

O resultado roi que na Delgica niio se estabe
leceu o ensino primario obrigatorio nnqueUa 
occasião. . _ 

Na França, como já disse, depois d:1 lei tyran
nica da convenção, que niio teve a mínima 
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exeeuç1io, lrouve :1 tentativa de Julio Simon, que 
naufragou. ftl:ls, rlizem q11e outros pai7.es ti!m 
·estabelecido o ensino primaria obrigntorio. · 

E' certo. Portugnl o estabeleceu cm :1.8&~ n · 
Hespnnha em IBM, a Itnlia em l859; nós também 
estabelecemos .em. f85i, nesta côrte, e depois em 
nlgumas p:ovmc1as, e cntretnnto nenhum ro
su!t.1do Se t1rou, porq~lC :cal mente esta diSJlOSição 
va1 rlo encontro ao d1re1to paterno e á indepen
dencia dns rnmilins, é uma vexação. 

porque c.~te niio pótlc pagar a. multa dc ~O 8 
:1.00~, e port.1nto ha de forçosamente m:mdar seu 
filho pnra a escola, ninda que te-nha necessirlade 
dos serv~r;os delle, aintla C(Ue. desconfie · qne nn 
escola nao se observa a prec1sa morulillndtl · e 

O Sn. Jolo ALFIIEDO :-Não npoiado. 
O Sn. JUNQuenu :-E11 vou apr.;sentar no se

nndo o result:~do que se tem o'bt1do desta medida 
nos pnizo.- cm I(Ue erra se estnbeleceu, afim de 
ver 1(1181 a rrei(Uencia IJUC tem produzido a obri
gnç1io de levar os menmos :i escola •. 

.\lumnos sobre 100 habitantes. 
Inglaterrn ........................ .. 
llesp:mha ......................... .. 
Portugal ......................... .. 
Italia .............................. . 
Grer:ia ... ; ......................... . 

Porlanto, nesses paizos, onde se tem eslabe· 
lccitlo por lt!i o systcma obrigatorio os resul· 
tados são negntivo,;. ' 

Nu ~nglate,rra ~ syst~mn não é propriamente 
do ensm'? pr•ma r1o obr11;ntorio; alli depois ele 
Jargas d1scussõr.s, c tendo-se reconhecido Cfue a 
liberdade não pódo nlliar-se com esse systema 
segundo di~sc ·mesmo um A"rande peusador 
·inglez Lo~d Bron;;ham, e lendo feito o Sr. Fostcr 
e seus am1gos umn grantle agitação em I86S, pro· 
mulgou·se um11 lei, que tem a dnta (!e :1870 em 
que se determinou que em todos os district:Ís de 

· Inglnterra t.c .:re11sscm com missões Jlara 11ue estas 
aquilata mio 11s circumstancins cspecine:; d:~s Iocn: 
liilade.s, dete.rmi f!:ISscm. ou n~o quo houvesse a IIi 
o en,;mo pr1mnr1o obr1g:ttor1o. E' o que l:i se 
chamn J1oard Scf,ools. 

Estas commissõ:!s estudam, cxnminam ns cir· 
cumstnncias cm que estiío os meninos tlas lo
cali~ades, e.cmtào.impõem ou dei.xum de impor o 
cosmo obr1gator1o. Port.1nto, ,. um svstemn 
mixto, não é o ensino ohrigntorio, que te11i vi~o
rado na Prussin. A Inglaterrll, que é o asylo 
dn libcrrlade na Europa, deve-nos servir de 
grnndo luz nostn ma teria. Os in::lezes, depois de 
tantos annos, ninrln niio ousar11m cstahelecer o 
ensino primaria obrig11torio geral; hesitaram e 
ctJ.tregarnm e~tn r:tculrl:ule :t uma commis:;ão de 
homc~ns bons e s5os da Jocalid:ldo, afim de ex:t
min::rem :ts circnmstancias loc::es c verem si 81li 
pód•! o cn~ino obrigatorio allinr-se com o interesse 
tln JtOpul:~~ão ; (JOI'QUe naquelle paiz, onde 11 ma
nur:•cturn lem grande descnvoh·imcnto, e onde 
:1s criançns tr:t!Jalham, não se pólio est.1belcccr, 
con!~ no dec•·cto •lc i!l dc.Abril, uma obrignçiio 
JlOSILIVU C :thsOJUtn. 

Nn Inglnterra, IJUanrlo muito, se estnbelecc a 
obrigar;ão do~ meninos frequentarem ns t•scol:ts 
um certo numero de horns que é o que se chama 
hal{lime, isto,;, a metnrle do tampo ;·a outra mel:ide 
os meninos cm]Jl't•gam em auxiliar seus pais 
nas fnbricns. !\las aqui, não; est.11Jelecc·~e desde 
Jogo umn m~didn nbsolut:1, o com a pcnn severn 
de multa de ~O a lOOrS. Esta pena, V. Ex. 
comprehendo que, ou é illusoria :::i se tntn do 

_ rico, ou muito vexntoria si se ll'nta do pobre; 
V .-UI 

assim lm de cctler dos direitos paternacs hn 'de 
enviar seu filho Jlnra 11 escola ainda CJtlli fique 
inquieto sobre seu futuro. 

l\luitos autorc:; que trnlnm- de;;te ns~UniJltO, 
convêm em IJUC rc11lmente esta meditla nt:lca n 
libcrdnde individual, atnr.:J :1 libcrdnde rias Ca· 
mili11s. ·nearo-mc, por exemplo, a um autor que· 
aqui tenho o Sr. Tompels, o· ((Uni trat.1ndo do 
systema prussinno diz 'Iuc, ns épocns cm que 50 
estn1Jeleci11m c.<~tas coer~;iíes j:i Jllls:>aram, que a 
bengala Jlaternal do grand•1 Fl·r~derico hoje não 

. póde mn1s determinar o que enllio delcrRlinuvn; 
niio está mais nos no~sos costumes. 

Na l'russia cstnbclcceu-se o ensino primnrio 
obrigntorio, mns cu Jteto nos nobl'Cs senado1·es 
que considerem CJUacs ns circumstancias t•spe· 
ciaes em que isto se deu. 

Na Pru~~ia, o ensino pl'imal'io obt·igntorio era 
um correlnti\·o do nlistnmento militar, era umn 
inslituição que marebavn pari pass" corn e!'se 
nlistamento;. roi estabelecido pelos rei!' da Prus· 
sia com o fim do consen·ar n nação muito disci
plinada; Coí 111m bem umn propng:~~tdll r..:ligios11. 

Foi um meio li que sesoccorrcramLutherocscu~ 
succcssores pnra su:t propagnndn, · parn derranwr 
c diffundir o seu sclmma : roi este um dos !'cus 
principncs meios. Quando o calvinismo 11dn pri· 
mcira vez poz o (té cm I-'ranç;1, o poder publico 
naquel!e paiz tratou 110r sua vez do estabeleci· 
mcnLo das csr:olns, como um recUJ'SO para se 
oppor :i invasiío, que vinhn d11 Allcmnnhn. Com 
·~:~es idéas a escolu 1111 Allemanhn roi um insira· 
monto de propaganda para a religiiio reform:tda, 
niio teve por lim protJriatnênt'! a instrucr;lío pu
blícn. 

Nos Estados-Unidos existe cm algumas provin· 
cins o ensino obrigalorio; mas o IJ.UC alli se pro· 
cur11 princirlalmente ú levar aos p:us de família n 
convicç:io da ulilid:ide r1uc lltcs resulta do cnviarcnt 
seus filhos IÍ escola. O proprio Sr. Ilippcnu, Ião es
limndo Jlclosmodcrnos propngndores dn instruc-

. ção publica, reconhece que de feito nos Estndo,;
Unidos o ensino o!Jrigntorio não é a c:~usn que 
produz o grande numero tle escolares, mas a ten
deRcia dnqucllc povo pnrn instruir-se al!m de 
poder por esse modo trnbalhnr e pro~pcrar. Re· 
corda o exemplo daquclles emigrante:> in~:lezcs 
que, ~hcgando :i tcrr~ america!l:J. cm lu:!O, o 
primeu·o neto IJUO prnttcnram (Ot 3jOelharcm·SC 
c beijar n terra, como quem beijnvn u terra d:t 
liberdade; c logo depois construirnmum11 igreja 
mollcsta, tendo ao lado um:~ escoln, mostrando 
assim que !!Ut'riam instruir-se para serem livres. 

!\fui tos Estados têm escolas em que se applica 
o ensino obrigatorio; outros não. O Sr. Ilippenu 
verificou t>clo estntisticn que o eu.sino obriga. 
tol'io niio tem sido nos E.~tados-Unidos rigorosn· 
mente executndo; porque, visitando uma das 
prisõ:s princitlacs do Eslado de llassncbusscts, 
alli encontrou cerc.1 de um terço dos t>rcsos, 
que absolutamente não sabia ler, nem escrever. 

:\'aquella republica a instrucção publicn está 
muito tlesonvolvida, porque se coaduna com o 
gosto do povo. Existem alli lU.OOO estabeleci· 
mcutos de instrucção publica com 7.~00.000 
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:~lumnos; são mais de 5.000 as puiJJicaçlíes dia· 
rias c pe1·iodicas, que se dedicam a vnrios as
:..umptos c :í instrucção publica. Em um (!lliz 
tlesta ordem em que ha innumcr:1s associaçucs, 

'•tne se dedicam ao enlflenho de levar a popula
tio a instrui•··se, niio é para ndmirar <fUC a in
structão. publica tenha marchado llio prospera· 
mt?nte, n:•o por causa do rigor das leis, mas pelo 
pro)lrio pendor da popul:u:ão. 
~lesmo em rcJ;,çiio 1í Allemanha, hoje se Yeri

fiC<I que n:iu é pelo rigor da lei 11ue nrJUelle pniz 
tem obtido ultimnmente cssn decant:ula supllrio
ridadc de que tem go1d1dC1, n1io s1í nas h-Iras o 
!;Cicncias, mas flclliS ViCtOrias IÜililarCS IJUC III· 
cnnçon ··m tempos proximo:;. Dizem alguns cscri
ptorcs •Juc os allcmães j:í tinham o ensino obri· 
'-'ntorio, IJUando foram d1:rrot..,dos cm ISOi em 
Ienn, c 'lUC r•o•·tanto não foi do rigor da lei <JUe 
lhes Jli"O\'eiu :1 sua forçn. 

Além disto autorizará um systema df1 inrJuisi • 
çiio, fncullando á autoridade o direito de pene· 
Irar no sc:o das fnmilins, cujos chores se incum
bam de instruir os seus tllbos, para ycritlc.1r si 
essa instrucção é ou não sufficientc. ' 

Por cst.1s razões, Sr. prellidcntc, julgo máo o
decreto de 19 de Abril quando cstnuclecc o cn· 
sino ubJ·igntorio. J:í demos um grande passo, 
lfU:Jndo n nossn constitui~:ão, no§ 3~ do art. 179, 
garnntc :1 todo cidmliio brazileiro o ensino pri· 
mnrio. g1·atuito. Essa gratuidado não cwte cm 
muitos paizcs, nem mesmo na Frant;a : foi um 
gr:mdo pMso que demos, c pelo qual se deve 
reconhecer que temos caminhado muito no sen
tido de fncilitnr a instrucçiio primari:• a todos O!' 
lir:•zilciros. 

ÜUlrtJS dizem que O IIIOSti"C•eSCOin prussi:mo foi 
•tncm venceu o u:cstrc·cscola nustri:•co c o mes
tre-e:-:cola rranc••z, nos •·omb:1tcs de 1!166 e :l8i0. 
Um distíncto esrripto1· francez, o S1·. Pujol, sns· 
tentou que, n:io foi, como se tem qucddo suppõr, 
o ensino priuwrio obrigatorio o IJUe concorreu 
parn dar a Allcmanha 11 preemincncia militnr a 
que se ell!vou; c IJUC nns escolas primnri:~s o lfliC 
l>rincipt~llncntl! >o cnsina\'n cru o ollio á fo'mnt;n, 
esmcrnnúo-se os mestres cm ratlic:•r no espírito 
dos seus llisciJmlos u idé:• de ti1·ar uma llcsforr:~ 
dos revezes c soiTrimcnto• a 11 uc csle\'C sujeito 
esse paiz no principio do scculo prcs1mto. 
· De tudo is~o, S1·. presidente, cu concluo que 
n~() JlOdcn:os csta!Jclcccr entre nós o ensino obri
gatorio: seria lerrn morta. O que nos cumpre é 
empregar toolus os meios indiJ·•~cto,;, afim de cha· 
m:~ros meninos :'1 escoln. A c~te respeito cit:~rei 
:t or.lniiio di! um cscriptor:•bnlizadu, o Sr. llnu· 
tevaiJe,I)UC (••z Um:l aJII'CCÍa!;ÜO muitO jUSta SObre 
11 materia. Di,;se ellc {lt'l ; 

• Em resumo, :1 instruc(,'ão é pnr:~ o hommn o 
t)bjecto de uma ohriga..-ão mornl absoluta; porém 
politicamente o ensino não deve ser oh1·igatorio, 
:10 numos no estado nctunl da socie•lado. A in
strucç:io é obriga to ria, o ensino não de\'o sel-o. 
A thcsc do ensino obrigntorio contém um dos 
11rindpios do christianismo, que se nconsl'lhn de 
realizar pela rur(.'a. • 

:\.ssim, j:í Jll!los principiCJs christnos c"sn obri
~:aç~o se acha estabelocidll. Quanto 110 mnis: d~
vo-sc p!·ocuraJ' lentr moralmente essa councçao 
Jo aninio de todos, t•arn que todos procurem .a 
instrucção, não coag-idos pela força d.e 1~111a ob~J· 
.;ação. Para isso conduZI:!II :as coni'Ic.çucs_ reli· 
gios:as, .a philosophin, a d1~1lld~dc df? culaduo .. 

Depo1s, senhores, como sern possJvcl . realiza_ r 
~,;;s~ dtsideralum 't Para se firmal' o cosmo obr1· 
gatorio é JU'eci:;a uma sancção : como t'stabclc· 
rél·:~'t O proprio Sr. Julio Simon, um tios en
thusiastas uo ensino obrig-atorio, homem dotado 
lil' tão ci.Yndo talento, quando chc;,:a a. esto ponto, 
Jiz que na "'erdaJ · css;~ medida se acha ndoptada 
cm Jnuitos paiws da Europn! mas quo depende 
de uma sa.nc~i"•o, n qual ~on~1ste ~'!!. uma pcn~ 
(oU lllllllll llllpOSI:I :aOS JlliiS de famlhll. O !Jilfl St:ra 
dl' difficil_ nppliC.1t·ão, visto que, si os. P?JS forem 
polires, nao po!lcJ•ão pag-:tr a multn, s1 r1co;;, lhes 
p::.recerá c~sn sauc,.iio cou~a de nonndn. 

A penn de p•·isãÕ vinda deve mais assust:•i·o. 
A lt'i portanto scrin Jetr:~ morrn. 

Gr:tlldc injustic;n se fa7. :is asscmbléas provin· 
ei:teS IJU:andu se lhes exprolira não terem cuidn· 
do des!C Msmnpto com o de\"it!o zelo (apoindos). 
Hoje uiio se J•óde dizer isll): ns assomiJléas pro· 
Yinciac:~ tem crendo cscnlns cm todn parle. A 
este re,pcilo )Iodemos dizer IJUC l!slamus mais 
adiantados do que alguns paizes da EurOfln, onde 
o ensino gJ·atulto não se d:í. 

Disse o Sr. Julio Simon tratando da Fran~a: 
• A gratuidade nhsoluta do ensino primnrio é 

uma enorme llcspe$ll, 1.1 uc o nosso lJJid!Jrt não po • 
dcri:• supportar. Não se pódc pedir siniio o íJUe 
é JIOSSÍ VCJ. • 

.Uas nós. pela nossa constituição, fomos adiante, 
estabelecemos lo~o o princi1•:o eminentemente 
salvador ne~ta m:~teria. 

Tenho :•IJUÍ o excelhmto rclatoi:io ultimo npre· 
scntnllo pelo Sr. João Darbalho Uchõa Cav:•lcanti, 
ins)lcctor da instruct;ã~ publica cm l)crnaJ!Ibuco, 
e ahi se võ como tem 1do semt•re cm m11vJmento 
ascendente :1 despesa com n instrucção puiJJicn 
nacruclla proYincill, desde o exercício de i83ã
i836; do :!8: 00015. que era naquello cxercicio, é 
hoje do ã-i:!:OOO,S; c como em Pernambuco tem 
:~contccido cm todns :~s outras províncias. 

Temos, portanto, o ensino gratuito espalhado 
por todo o Imperio, tanto quanto tlim pcrmittido 
nossas circum~<tanci:as, o neste ponto nos avanta· 
jmnos uos paizcs mnis adiantados da Europ:a, cm 
que o ensino não tem sido dndo gratuitamente 
nn esc~la con\'enicnte, porque os mais bem in· 
tcncion11dos, como o Sr.- Julio Simon, entendem 
quo não é isso compatiYel com as for~:.1s do ort;a· 
monto. · 

Um outro ponto do decreto. Sr. presidente, é.o 
quo se refere ao ensino livre. Eu j:í disse, 
qu:~ndo f:~llei ante·htontem sobre o adiumcnto, 
que hm·in grande ciJUivoco nesta questão. O 
decrélo de :19 de "\bril niio estabelece o ensino 
lil're entre nós. 

O que se ch:.m:t por ahi ensino livre, c que 
tem da<lo Jogar a algumas maniCestat;ües cm favor 
desse decreto, é n Jrcf]uenc:n livro: não ha mai~ 
ponto não hn m:~is li~õcs, niio lw mais saiJbatinns, 
o isto'é frcquencia Ji1•re, não ó cn~ino livre. 

O ensino livre qno se dá nos co!legios o no;; 
institutos cm relação :i instrucção secuntlnria, 
está ne>se decreto muito mais pendo do que o era 
anteriormente. Ensino livre existia quasi nesta 
curte, porque ns condiç.ucs pnra a admiss:io ~o 
professorado eram quas1 nenhuruns; m:.'s hOJO 
niio: o go,·crno p•ide .rechnf !lm estabelecimento 
de instrução secundnrJa, e:ug1r seu progrumma, 

---
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examinar, Oscalisar, multar o director; por cJn· 
seguinte onde está esta liberdade de ensino 't 

O que existe abi é a rrcquencia livre que lcm 
seduzido alguns moços; mas- no futuro clles 
hão de ver 11ue oito Unham razão do applaudir

1 porque deste modo o ensino entro nós entrara 
em decadencia. Pois o lente quo.níio conhece os 
discípulos, que não os ouviu j:ímais em umn li· 
ção, JlOderá no Orn do nono C11zer jwtiça, quando 
tiver_ de examinnl·os 't Quem não sabe que o 
moço 'Tn:~is bem preparado póde na oceas1iio do 
exnme perturbar-se, c que o lente que o não co
nhece, que não o ouvmjámais; póde ser indu· 
zido a erro, reprovando-o 't 

Depois, os factos estão demonstrando o meu 
·asserto: constn-mc que nossns academias estão 
quasi des~>rtns, os estudantes não as frcqucntnm 
mais, c nté OU\•i"dizcr que estudantes de S. Paulo 
j{t estavam nest:1 <"ôrte. 

O Sn. LEÃO Yelloso:- Apoiado, tambcm tive 
essa inform:açiio. 

O Sn. JusQUEIR-': -Uma pessoa dislinct:a me 
disse 11ue um sou cunhado osct·cvern no pai, 
fazendeiro no Rio de Janeiro, dizen•lo IJUO onda 

.' mnis tinha a fazer cm .S. Paulo, e por 1sso pedia 
pcrmiss:io para ir pnra a fazenda, porque no llm 
do anno irm ú faculdade prestar exame. Ora isto 
ó o que se chama ensino livre 't 
Es~a faltn de liçiies c de sabiJntin:as compre· 

bcnde-sc que se do cm paizes como a I~ranç:a .•. 
O Sn. V1sco:.'DE DE B<J)( Ramo :-:\cm assim. 
O Sn. JUNQL'EmA :- Nem assim. em absoluto; 

mas quando nesses paizc,; se cstnbelccem certos 
cursos espcciaes dirigidos por celebridades, e se 
faz cauda para entrar no salão, porque ha um 
interesse enorme do~ 1ue dctcjam habilitnr-sc, 
nbi se póde dispensar a i~ão e a sabbatina. 

O Sn. OA.,'T-'ll :-L:i mesmo os Icnle~, apczar do 
ensino livre, $liO nssiduos, vão :í :'acuidade todos 
os dias. 

O Sn. J~QUEIRA :-A este respeito vou ler ao 
senado uma ioformaçiío ccrtnmcnte muito va
Jios:t. 

c Abram-se, porém, as portns no ensino Íivrc c 
dous terço~. pelo menos, aindn. que celebres j:i 
por louva veis precedente~ nas lutas scientiflcas, 
abnndonar;:I;o, cm breve tempo, o campo destes 
nobres combntes c serão os primeiros~ na de-
serção. • - ' · 

Eis nbi a opiniiio nutorizada do Sr. João Theó
doro, um dos lentes mais distinctos da fnculdade 
de S. Paulo. Esta opinião do· um lente !{DO trio 
honroso nome deixou no mngistorio, era blha da 
cxpcricncia de longo~ annos c foi comp..-.rLilhada 
pela qoasi totalidade de seus collegas. -

Encontro, Sr. presitlcntc. cm um cxr.ellcntc 
artigo do Correio Paulista11o outra justificativa 
do que eu dizia o são as scl,'uintcs palavras que 
1lernoostram que nosEstado:Í-Unidos est:í cm pra· 
ti c a darem os di.scipulos as su:is li!;ões (le): 

• Tão reconhecida é ·n utilidade de serem os 
alumnos ch:1m.'1..!os ús liçiícs 1luc nos Est:ados· 
Unidos, onde primitivnmcnlc nao era esse o uso, 
hoje se acba olle estabelecido. 

c Nos cursos de matbemaLicas, o professor 
distribue diari:omcnte a to:Jos os alomnos um 
problema a resolver, ou um calculo a fim:r, tra
balhos esses que siio executados nns c~col..-.~, sob ' 
as vistas do professor. • 

l'ortanto, Sr. presidente, pnra mim ó liquido 
que h:a moa confusão cslr~nha entre {l'tqumcia 
livre c t"IISillo lir:re. O ensino livre n5o existe 
no tlecreto de 19 d<l Abril; :~·autoridade tem 
~:rande i ngcrcncia no ensino ; o 11oe é livre é :a 
frcqucncia, c dest.1 falta de fr011 ucncla biio de 
~dv•r os maiores inconvenientes pnra li iostroc
çiio publica, como j:í se est.í reconhecendo. Xão 
sendo os moços chilm:~dos ú Jiç;io nem nos exer
cícios da snbb:otina, em que acostumam-se a ar· 
gumentnr, no~s.1 i.nstrucr;ão supcri.>r Cilhir.í em 
profunda decaderacaa. 

Um grande motivo de elogio paa·a este decreto 
foi ter determinado que os illnmnos llcatholicos 
não Crequent.1ssem a aula de religi:io. Nnnea, Sr. 
presidente, se obrigou ne.o;tn côrte nem nas pro
víncias aos alumno•ncntholicos a Crequent:arem a 
aula de religião entholiea. Isto é um:a cousa de 
simples bom senso. 

Qunndo cm 1870 o llonrado conselheiro Pnu· 
lino apresentou, como ministro do lmperio, um 
projecto de reforma da instrucrão, em que se 
achava consagrada a abolição da li~ão c snbua· 
tina. o governo mandou ouvir a congregação 
da faculdade de S. Paulo, que cne:1rregou da 
redac•·iio do parecer os Srs. Drs. João Thcodoro, 
do snÚdosa memoria, e Fnlciio Filho. Vejamos o 
que 11isse o primeiro destes lentes (U): 

c Não se pódc eootestnr, é vcr1ladc, a fre· 
quencia, o estudo, e o grande :aprov~it:IJ!lf'nto 
quando o lente, dando o exemplo de ass1dwdade, 
reserva diariamente parte do tempo para ouvir 
os alomno~t e niio prescinde dos exercícios rc· 
commendaaos pela lei. · 

No collegio de Pedro II estudnram varios 
:tlumnos aeatholicos e nuncn fornm constran
gidos 11 frcquentnr ... -aula da rcligi:io eatho· 
liea. E' -um facto que ficn ao bom crilcrio dos 
directores, dos lentes. 

Ninguem vai obrigar o prolestnnto ou o ma
homet.,no a vir estudar c frequentar a nuln de 
religi•io catholica. Entretanto, houve um cuidado 

'especial em estnbelecer·so neste decreto essa 
disposição, porque boje tudo qunnto fôr cercear 
a religião catholica deve merecer palmns. • . 

c Despontam então um justo orgulho. fecunda 
emulação· e os progressos são notnveis. 

c Este /:acto por~m se c:tpliea muito nat.urnl· 
mente. 

c Postos entre o perigo dn perda· de :mno, o 
vcnme de rcprcsentarcmt cm presença de seus 
colle"as um triste e hom11Ussimo papel e a dis· 
tine~ embora penosa, situação de e.~tud:mtes 
illustrâdos abraçam muitos os saerificios e lam
bem as v:uitagens deste ultimo estado. 

Deve-se levantar hosan:os a todos aquclles que 
derem nlgum novo golpe nesta ,.olha religião •'e 
noss~s pais, que, dizem esses, não se compadece 
com ns liberdades do homem, com a sn:a auto
nomia, com a sun dignidade; :10 pass!) que esta
belecem o ensino obrigatorio. Je\'ando o dedo da 
nutoridnde no seio d:ts ramilins, arrancando 
deli as os meninos r•nra loval·os á escola. Como 
diz um celebre cscriptor, um menino que vai 
agarrado, que vai espcrne.1ndo 110 meio ila run, · 
levado por um policwl pnrll a escol:~, faz juntar 
di:mtc de si um grupo de cidadãos, que não des· 
cobre umn rnziio siqucr de moralidade e leg:lli
dade que possn autorizar >:cmelhnnte violeoncia. 

"·-· ··;,_,, - .... ·.' 
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Este menino gunrdavn talv~z um doente, mui
tn~ ver.cs o!le mc~mo ~ doen_te; o no entretanto 
va1-so [ll"llt1car uma VloloncJa. 

te_nci:J que fizeram em alguns departamentos, 
nao tratnrnm do J•rolongnr estn res1stencin até ú 
u~imn.;, trntnram do negociar o preço do resgate. 
Nno qtuzernm baratear mais o sangue c appella
ram pnrn a qu~stiio de dinheiro. Não houve m11is. 
nquellc onthn:;insmo antigo. Os jornaes do tempo 
~ r_ereriram a isto. Certos departamentos não se 
mteressarom com o mesmo esfo•·ço e reduziram 
o. pleito á questlío de dinheiro, JIOrquc ollcs es
tnnm acostumados n resolrer muitas dimculda· 
dcs por este modo. As tnes caixns escolares ti· 
nham inoculndo no es,,irito de muitos n illén de 
que neste mt:ndo tudo é dinheiro: é o bezerro 

E s:io estes que querem o$t:lbolocor o ensino 
o!Jrig:•torio_•[ne n.ào tr()p_idmn diante deste vexame 
do contrapor-se :1 nutomlade do pni. Só pnra f:•zer 
U.!fl:J _lmrr~t.1dn a estes r>rinciJli<!s ultrn-liberaos, 
vao 1 sel"l.nclo . cp1 todos us nrt!gos de suas re
forma;; 11 d1sposu.::•o ele os acatiJOhcos não rrequen
t:!rcm_a nu ln de· reli~:ião,como si se houvesse exl
grdo :11•' hoje que o acatholico frequentasfe esta 
:lUla. :uns era preciso cscre\·er-so isto I 

E :limln mats, Sr. prosic.l~nte, \"u-so neste de
~rt•!o! uo •Jnnl ~e. ~eternunon que os !'Ursos 
J)lruhc;·~ ~ÇJ~m dl\"ldi~Os em duns sec~ües dis
tmctn~. JUru.hc:t c soem!, f<•zentlo-se duas acn
demia~. que não tenlw o ahunno ncntholico ohri
g:tçiio de estudnl' o direito ecclesinstico. Que 
absurd .. ! l'oi,; o moço tJne Yni estudar o. direito 
ti!JC quc~r se~uir a \'icl:• de advog11do ou de ma: 
~nstr11do,· niio J•rccisn de saber o direito ccclesins
tico, -:cs rel:tçiies do estado circct .facra 't Como ha 
de ser um bom :ulvogndo, c·omo ha de ser um 
J;om jni1., si t•or,·cmtur·:~ uiio conhecer est:ts re
la•;õcs '! :o\i!!cln que scj:t Jll'Otc...,;t.,nte, que si:ta 
outr:• rd1:.rwo, tem neccssJCiade absolut:t si clle 
quer ~CI' Í•ll'ffitii!O Clll l'eio•neim; jnrÍiliCl:tS de 
conhcct~r o c.JiJ·eito cr.clc,;i:~stico nosso c as nÓ::sns 
J•elllo;ües do Estndo par11 com a i~rc·jn. ~o entre· 
t:tnto, pc.r este pru1·ido r.onstantc de cercear 3 
reli~: ião l':ttholicn. ~c e~crcven nc~to decreto que 
os :tlurnnos :acatholko.< dos curso.~ jurídicos não 
rr.•qucutem n aul:t de direito ecclcsillstico 

de ouro que (lomina. · • 
O Sn. LEÃo VEr.Loso d:í um aparte. 
O Sn. JU:-IQUEJnA. :-Senhores, no scoulo em 

que vivemos j:i ~sr.á sufficicntcmenlc desonvol· 
vida a idé:t JIOsiti\·a; é o scculo do forro, é o 
seculo em que os melhoramentos mllleriaes des· 
envolvem-se muito; ó o sceulo metnllico. Niio é 
preciso animar demais as gcrnçües por vir nos 
lucros materiaes, porf(ue ell:ts já trn1.em este 
cunho. O liU•J é preciso, P,elo contrnrio, é im· 
primir·lbes no esjliritoas 1dé~s mais nobres, mnis 
~;encrosns da e~pccio humana, e nunt·a 11costu· 
mar o menino, desde 11 mais tenra infanci11, n 
estar cnlculando com o juro, c a lc\•ar o pequeno 
dinheiro CJUO lhe dão e que elle desvia ás vezes 
dn ncquis1çiio de um brin11Uedo innocento ou util, 
de um fim mais nobre até, como scrin n esmola, 
parn npplical-o a um tlm de lucro. 

Eu t:~mbc•m critiquei, S1·. prc•sidente ;,u:mdo 
~ive a .JII'imeirn vez d~ fnllnr e. en\'iar 'este pro· 
JCCto :t mesf!,, n crc:tçan dcl C'IIIXm; escolaro:;, O 
nobre <'X-nmustro do lmpcrio, na rcspost:~ que 
me deu, ficou :~ssombrado de que cu assim mo 
ti\·1~ssc pronunci:tclú. São c:cixas escolares ostn· 
bclecid:•s para que um menino leve a sun pe
quena quantin, dadh·a de pni ou do parentes 
?li~ dt: 9uc cll:t fl"llctitlque .. Eu ac_ho que est:Í 
IIIS!IImçao n:~da. tem co1!1 a mstruct:ao publicn. 

E' um:t cspec1e de c:11x:• economica, quo deve 
fic11r mais :to zt,Jo e ao cuid:tdo do pai. Mas penso 
tfliC 1·~t.1~ instituiçüe!', longe d!l produzirem um 
iJom rc•sullado ~obre o animo do ·menino, pelo 
cont1·:.rio tendem a clcprimi1· o seu ca1·acter 11 
imlll"imir na cri:mc·a, no homem que v;i qtÍe
rcndo apparecc1·, iclc':ts de ag-iotagem, idé:ts pc· 
quenira:cs, turw:•r tHJUelln :tlmn •rue deve ser 
gr:mdc c:omo :1 :t !ma d~ um adolesrcntt>, sêcca 
<'l':e~il. só ruidan!lo no premio pecu!Ji:lrio qué 
d'ah! lltc pos~a V1r. ~Ias eu :111to:s CJ~tzcra que o 
mr·nrno a qucut o 1•11 ou o p:tr·ente t1vessc dado 
.unm flt•cJueua mocd:1, si cncflntrnsse um pobre, 
lll'a dc!sse de esmoi:• do que le\•nl·a nnmn c.,ixn 
c•colar, j:i calrulnndo r.om o juro do juro. ncal
mente ~ão e~t:o!' idéa$ positiv:rs ·de m:•is que 
~e•:c:un 11 alm:1 do meni!lo e o tornam pouco J>ro· 
pno para c!xercer :•s VIrtudes com que a socie-

Neste sentido é que pronunciei-me, dizendo 
que a instrucção publica não ganhava nnda 
com rstns in~tilniçües; que n g'erariio quo fez a 
indcpendcnci:~ do Br:rzil, 11 ger:tt:iio ·viril mesmo 
que ~c seg-uiu :a ella, não conheceu estns insti· 
tuiçücs; o· no em tanto produzin homens de Estndo 
nota\'cis que conduzirnm nosso p:.iz nté ao pé cm 
que est:i. l'arn IJuc· ha\'Cmos de f.ner estas trans
plllntaçõcs de insliluic·ües cstrangcirns que relll· 
meu te não adiantam ·nadll e 11ue aprnas ~ão có· 
1•i11s do IJU':l se passa em outros paizcs 't 

l'ambCJu crit1quei os jardins da infancia. 

d3de ~c engrandece•. . 
Sei lfUC esl:as e:tixa:> tc!m tido muit6s ndeptos, 

•Ju .. nu.e,-mo om Fl':tn\·:a,no tempo de Luiz Philippe 
u;t:1s 1cl:·:1s for:trn·so fli'O(mg:tndo c fizer:~m muito 
!11:!1 ao I'""~ fr:mce;:. Apllg:cr;am do espit•ito ceJ't:IS 
1deas ;;r:mcl10s:cs u trouxcram-lhtJ pelo contrario 
:•s icltla~ posiliYIIS, as idé11s do :~gio, de premio e 
de USIII':t. Foi assim que sendo :1 Fr:tnç:~ inv11dida 
em Hl70, em 1871 us frnnct•zos depois d11 re.sis· 

O Sn. DA:O."T.AS :-Não tem razão; são dns me· 
lhores cousns. 
· O Sn. JUNQUEIIIA ;-.llaaistl!l' 1li:cit ••• 

O Sn. D.\:ST.As :- l'ois não. 
O Sn. Ju:sour.mA :-Acho 1111e os jardins da 

inrancia niío tt!m nada com a inslrnc~üo ; é neste 
sentido. 

O Sn. D.\NT.\S :-Têm muito. 
O Sn. Jt:~QJ:F.lll.\ :-.o\.inda direi :t V. Ex., que 

é a tal idéa constante de afastar-se de tudo quanto 
chcir:t :i rcligi:io c11tholic:r. Em Franc;11 niio se 
cha11111 jardins da infancin, clmma-se salas de 
asyll>s-dirigidas muitas Yezc~ por irmiis de ea
ritlade. Entre nós, neste pniz, IJUe muita gente 
SUJIIIÜe atrnzndo, j:i tem sido pos1:1 cm pratica 
por dignas irmiis de c:tridnde esta instituição 
clwrnada 11svlo ou !"asas aonde v:io meninos JlO· 
bres, que cstiio abaixo dll id:tde escolar e que são 
tral:ldos po1· possons caridosas. l\las isto uão é 
instrucção publict~, é cri:rçiio proprinmentc; é o 
l:tdo relati\'o :i criação e cducaÇliO, nntes do me
nino poder ir ú escola. lll:ts :tqui foi preciso dar 
pois nome germanico, est~ nf!me }lro.ttJstan!e, 
que os :~llcmiíes chamam Jlll'dms da mfanc1a, 
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-Kind_ergartcn .-E• alleiniio,. é protestante ; 
o nome cathnlico de asylos ou salas de infancia 
deve ser banido pela eacola libernl. , 

Mas o meu fim é demonstrar que isto não tem 
nad3 com n instrucção primaria ; é uma instiLui· 
çlío de caridade para meninos desvalidos, que 
serve para que a müi ou pai, sendo nimiamente 
pobres, quando vfio pnrn o seu trabalho, entre· 
gu<'m seus filhos :lquellcs asylos, como Já se r.1z 
entre nós e nté na nahi:~, em ah;umas cas.1s di· 
rígidas· pelas irmãs de carid:~do •. Mas aqui era 
\)recis<! dar-se L'StO nome pomposo-Jardins tla 

!lo nosso paiz o professor que residir duas ou 
trcs semanas em um lo~ar .. o que póde ensinar 't 
Findo esse tempo, retira-se para outro ponto, e 
entiio o que aproveitam os discípulos que ahi 
deixa T Em outros paizcs servem esses pro!es
sores ambulantes, como disso, para d:lr li~l!cs 
pralicas de agricultura· e .vctermaria ; mas a 
Jnstrucção primaria não lucra nada com esses 
pro!tissorcs nomades. 

m{anc•a. . 
Critiquei da mesma maneira a creação dos 

pro!er..soros ambulantes, porque si entre nós ba a 
grntuidade 1lo ensino primnrio em tant.1s ca
deira:~ osp:~lh:ulas por este centro, qu:mdo as 
assembléas provinclaes têm cuidado tanto deste 
ramo importantíssimo do serviço . publico, niio 
hn raziio 11ara que se creassem esses professores 
ambulantes. Esses professores,· com as grnntlcs 
distnncias que tem do vencer, m:1l teriam tempo 
parn estnr arrnnjando as malas, f:~zondo viage~. 
Em França o nos paizcs mais adiantados ••• 

0 Sn. JOÃO ALFREDO E OUTROS Sns. SE~.\DORES 
diio apartes. 

O Sn. JUNQUEIRA :-Prcferin ficar cm unidade 
(o que niio se re:~liza), mas não quero levar-mo 
por esses cantos de sereia, trnnsplantando p~ra 
nqui todas essas idt!as que viio apparecc:ndo mo
dernamente em outros paizes; o que quero, o 
que devemos deseJar ll:lfa o nosso pniz é a prati
c:.l.Jilid~do, e não essas utopias. Em França, os 
professores ambulantes tem outro IIm; nüo são 
pro!essores de instrucção primaria, são homens 
IJUC andam pefl}s departamentos, dando li~:õcs 

· acerca dos meios de combater o mal que ataca 
ns vinhas o outrns !ructircras e sobre o 
modo do tratamento dos anímaes. Essas lições 
podem ser dadas cm dua-. ou tres semnnas, em 
um Jogar, e entüo e fies d'ahi se transportam para 
outro. ?.las já se \'Ó que isto não- é instrucção 

. primaria •• 
Na Suecia c Noruega ,o; qno se tem estnbelocido 

os professores an1bulantes ; em primeiro lognr, 
11orque esses p:~ízos não têm um orç:Jmonto bas· 
tante forte para pagar professores .em todas os 
localidades; depois, como nos tempos mais rigo· 
rosos do inverno não ó possível estabelecer 
escolas para toda populaç~o, que em p:~rte torna· 
~e nomado, não põtlem fazer uma rosidencia certa, 
e por ís$0 s;, estabeleceram esses professores am· 
!Jul:mtes. llfas entre nós, com a difflculdnde d:Js 
communicações, tendo nús cstnbelecido escol:~s 
primarias em quasi Ioda parte, sendo muito dif· 
licil a e~ses professores trnnsportnrem-sc, porque 
nüo ba caminhos do ferro, nem mesn10 estradas 
communs, é instituíçiio que ficará morta, em 
nosso Jlaiz. O unico resultndo IJUC provirá d':~qui 
é embcllezltr um decreto desses, estabelecendo o 
nome de professores ambulnntcs. 

O Sn. JoÃo AI.Fn&Do dá um ap:~rte. 
O Sn. JuNQl"EIRA :-Creio que é opini5Q de 

pessoa muito autoriz:~da que aqui tenho, opinião 
do Sr. Tropion:.:-, homem pensador. Tratando ello 
do ensino em França, diz: 

Sobre as faculdades livres, eu tambem me 
pronunciei contra, c pronunciei-me contra cllas, 
porque na verdade podem tornar-se nm ceDtro 
de abusos. Em França têm dado ultimamente 
Jogar· a grande questão, porque alli o Est.1do 
tem·se assenhorenClo completnmente da direcçiio 
di) ensino supí'rior. A · tendencia ora toda anti
catholicn, e então O!! eatholicos procuraram meio 
de se congregar c aleançarnm essn lei, em vir
tude. da qual fundaram nniversidades. Agora 
procura·se alli destruir essa lei, o o ministro 
Julio Forry está empenhado nesta qne.<~tão. Niio 
se quer a IIi a cxistencia de !acuidades livres; o 
que se quer é e~sa supremacia do Estado jlara · 
conferir os gráos academlcos. E apczar de que 
os catholices tivessem obtido essa concesslio, ti
vessem em(lrcgado ea()it.1es import:mtes na fun
darão de duas outras universidades, ainda assim 
es~o ame:açados ; diz-se por parto do ministro 
Fcrry o seus amigos que não se deve estabe
-lecer duns Franças, isto é, que niio devem exis
tir dons ensinos superiores, estabelecendo esta · 
divisão no seio dn mesma FranÇII... -

Eu não vou oté este ponto, porque entendo que 
alli os catholicos têm direito de se fazer repre
sentar, vi,;to como o ensino até agora dirigido 
pelo Estndo era no sentidt. opposto a suas idéas. 
Isto, porém, raz ver a ditnculdade da questão. Mas 
entre nós em que não ha esse antagonismo, essa 
luta do cathoJicos e não cntholiços, para 9ue se 
estabelecer esse direito do faculdades hvres 't · 
Para que isto em um p.1iz onde ha algumas facul
dades, que por ora chegam para as necessidades 
publicas T Para que dar Jogar :10 perigo que se 

. tem d:~do em alguns outros paizcs, dll conferirem 
essas raculd:~des gr:íos academicos sem a devida 
fiscalisnc:io 'f · · 

Na Allemanha não existem faculdades livres ; 
os nobr~ ·senadores encontrarão isto no proprio 
Hippeau. Existem na Delgíca e nos Estados-Uni
do:::, mas não em outros paizes. A Allemanha 
torna-se notavel na instrucção publica pelo es
tado florescente de suas faculdades ; clla torna
se ainda mais notnvol no ensino superior, do que 
no ensino primaria, apezar da tal obrigação do 
ensino: mas essas faculdades livres propriamen· 
te lá não existem ••.• 

O Sn. DA!\'TAS ~-A tal obrigarão é .tnmbcm 
uma gr:~nde cousa. 

O Sn. JUNOU~IIIA :.:-O nobre senador vê que 
não estou apresentando idéas só do minha c:~sa ••• 

o Sn. JoÃO AI.FaEDo:-!las ainda não contestou 
nenhuma das minhas proposições. 

O Sn; J~QUEIR.\ :- Dizia cu que a Allemanha . 
prim:~ principalmente pelo seu ensino superior. 

o gr:loJiorescontc da instrucção na Alie manha · 
deve-se :i prosperidade c ao estndo de suas uni
versidades .•• • Não convem ter CWiccionarios nomades; . no 

ensino, sobretuuo, é isso profundamente lamen-
t.wel. • · 

O Sn. JoÃO ALFREDO:- E minha proposí~iío 
. roi que a Allemanha cuidou tanto do ensino pri· 
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mario como do superior, no passo que n França 
cuíd~n 1~ais do ensino superior, ab:mdonan·IO 

ensino intuitivo ou noção d:ls cousas como si 
fossem assumptos diversos, qnando não ha tnl, 
q~nndo basta dizer-pedafJogia c pratica do en
amo, para se cnmprehendcr o ensmo por intui
ção, a no.;ão das cousas. 

o pr1mar•o. 
O Sn. JuNQUEIRA:- Eis o que diz llippcau : 
c E' ás suas universidades antes do que aos saus 

eslnbclccimentos do ensino primario c l'CCUn
dnrio que n Allcmnnha dC\'C a honra do ser con
siderada na Eurc.pa como n terrn classica 1111 cru
diçiio, cnmo o paiz cm qua o C$pirito scicntillco 
tem produzido, e deve produzir; as obras as 
mais sérias. • 

Eu.d~sço n estns minuciosidades,porque o nobre 
e~-mm1stro, que ficou sem dnvidn um pouco fe
rulo no seu amor proprio,por ter hnvido nlguem 
!JUe quizes~c criticar sm trabalho, fez urna pin
tura JIOL•tica do-estndo cm que tinha encontrado 
a instrucçã~ pu!Jlica e o que tinha feito, e disse 
que se admrrava •1ue um senador do Imperio se 

O Sn. JoÃo ALFnEoo:-Não contestou propo
sição minha. 

o Sn. JU:<QUEIRA: -Eu niío estou cstnbelccondo 
com o nobre ~enador ar~:umcnrnçiio :tlgumn; 
estou sustcntnndo que não podem pre~aleccr _ .• 

O Sn. JoÃo ALFilEDO: - Disse que me ia con
testar com a opinião de llippeau, e cu digo que 
esta opini:io não contesta o que cu disse. 

O Sn. )u:;Qt;EmA :-••• os fundamcutos inncei
tavcis do decreto de 19 de A!Jril. 

Sr. vrcsitlcnte. os nllcmães :~c têm tornallo no
&nvcis, ti Terdadc, porque os rrnncezes têm se 
desvi11do muila~ vezes das IJnt>slões de instrucção 
public:~, concentrando toda n sua auenriio nas 
questões politic.1s. ' 

A Allcmanhn tem-se snbido :~proveitar elo que 
a França tem de bom. Assim rí que cscriptorcs 
!rancczcs notaYeis, como João JnC!JUCS Rousseau, 
que tem obras sobro diver:;os assumr tos, siio 
apreciados em Frnnç:~ pelo que r•screver:~m sobre 
politica, c na Allcmanhn pelo que cscrever11m 
sobre instrucção pu!Jlica. O Co~ttructo Social ficou 
sendo fr.1ncez, isto ti. os francczcs o admiram, 
regosijam-sc com as doutrinas que a IIi se ncham 
e que preparnrnm a revoluçiío de 1789, no passo 
que os allcmiies ndmiram o E~t1ilio, :1 gr:mde obro 
que Rousseau escreveu sobre a educação o in
strucçf;o da juventude. 

Em Frnnça nttcnde-l'e muilo :i politica ; e é de 
não so dar istn ·na Allemanha que Jlrovtim o 
rncto de ter estado este pniz acoberto dns com
moi;i'>es politic:~s, tão rrequent(.'S em França. A
dítrerençn é esta ; não é do ensiRo primaria, 
porqur•, cerno já disse, del'de IJUe o Calvinismo 
poz 11é em França, o poder pu!Jlico tratou de 
desenvol\·er o ensiHo, como meio de propaganda 
catholica contra a invasão do protcstnntismo. 

O nobre ex-ministro do Imperio, trnt.1ndo do 
programma das escolas normacs, estabeleceu 
entre outr:~s materias a seguinte : 

c Pedagogia c prntica do ensino p1·imario cm 

ge~n~rntica do ensino intuitivo ou lições de 
cousas. • 

mo$tra~~e um pouco· alheio a estas questões. 
Eu nao quero me declarar competente nesta 

ma teria ; mas j:i disse que, tendo pelo ·menos 
pratica, como deputndo provincial na B.1hia, 
tendi? administrado algumns fJrovincins c feito 
dcpo!s algumas rcrormas relativas :i instrucção 
puiJhca, como ros~c a da ncademia militnr, lenho 
por mim :1 presumpção de que possuo mais pra
tica do que a•tuelle~ que snhcm de repente ar
mados do ecrebro do Jupiler c queram decidir 
todas estas questões, por mais tnlt•nto quo pos
suam. 

Felizmente nessa occasião, Sr. presidente, em 
que o 1.0bre ex-ministro dizia isso nn camnra dos 
dcpntatlos, apenas um acolyto o ajudou ••• 

O Sn. l)AIIASAGIJÁ:- Acolyto muito compc-
tente e que hn de trnlar de~tn matcrin com llrG· 
ficiencia, como V. Ex:. ba de ver. 

O Sn. Jusouem.\:- ~rns flUem é? Foi umn 
voz ••. 

O nobre ex·mini~tro do Imperio nn !'Ua rerorma 
estabelece o concuN<o para o lo:;nr de substitutos 
das (acuidades de direito e de medi cinn, mas de
clara que os actuacs não são dependentes de 
concurso. Algucm poderia ver nisto uma van
tagem propria, pessoal, porque o nobre ex-mi
nistro é lambem substituto; cu não; mas me pa
rece que si o principio é verdadeiro, eleve ser 
verdadeiro sempre. I:: to é o que me parece; um 
srí concuN<o ; para ~uc exigir dous eoncnrsos 
d'nqui cm diante! Ad1sposi~·iio deve ser a mesmn. 

M:mdn tambr!m ju!Jilar os lentes que forem 
t•scolhidos senadores, e eu pcrguniQ: e os lentes 
que rorem conselhoiros de EStado não cslão nn ' 
mesma tazão ? 

Ainda quanto á· rncilidndc de f'Studos, Sr. pre
sidente, devo notnr que o nobre ex-ministro ac
cumulou prcpnrntorios. lloje, para que um moro 
se matricule nas fneuldndcs de direilo ou medl
cina, prccisn de 16 ou 17 preparalorios, c o nobre _ 
cx-mmistro além do latim, rrnncez, ínglez, 
acrescentou o itnli:mo c o allemlío. P••rn que 
tantas linguns? 1'otlas ns obras nccessarias ao 
cstud1• estão em francez, latim ou inglez; para 
!JUó o italiano e o allemão 1 

O Sn. Vn::m.\ DA SILVA :-Neste !lÍlnto V. Ex. 
niio tem rnzão. Parere-me, Sr. Jlresidente, que o nobre mi

nistro niio entendeu bem :1 expressiio- pedapogia 
e pratica do e1ui1w pri11wrio-, porque alu <lSt:í 
incluida a WlC1io das cousas, isto é, o e11si1w it&
tuitivo, que h"ojc r •. z parte da pedagogia. 

Em !JUalqucr autor que tr:~te da matcrin~ em 
Pestalozzi ou qualquer outro, o nobre ex-mi
nistro teria encontrndo que o primeiro elemento 
p;~ra a pcdagogin ó o ensiuo intuitivo, a noçiio 
aas cousns, que re:~lmcnte tem d:~do exccllent.,s 
resultados. lfns S. Ex. divide o ensino d:l peda
~o:ia em pratica do ensino J>rimario e geral c 

O Sn. Ju:sQUEmA:-Nem todos podem ser poly
glotns e isto atti traz uma certa confus;io nos es
tudos, além de d•fficultar mais a matricula nessas 
r:~culdades; isto quando se pretende dizer que 
com esse decreto a instrucção publica tomou uma 
f:JCO mais f:~voravel. 

O nobre ex-ministro tem sempre dito, todas as 
vezes que tem f:~llado no assumpto, que seu de
creto foi rece!Jido muito bem peln opiniüo pu
IJlicn c pelo jornnlismo. 
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Ainda neste ponto equivocou-se V. Ex. Eu 
não pude colligar tudo o que se tem publicado ; 
mas umn ou outra publicn~:iio quemc tem cahido 
sob as miios revela que o jornalismo manifes
tou-se antes contra do Cfuca ra,·or do-decrcLo do 
nobre ex-ministro. 

Eis a Reuislc' Polyltclmica, que diz (lê):. 
• A primeira impressão que nos deixou a lei

tura do decreto é n de niio ter havido nn soa 
confecção :a meditação séria e paus:Jtln, exigida 
)IOr objecto de tal nlc:Jnce para a instrucção do 
paiz. 

r Reina cm lodo ellc uma cxlrema roufn:~ão, 
limita-se qunsi a reformar ns escolas de mc•licinn 
c de direito, c crca, romtudo, disposi~ücs ~eraes 
que não só ferem do modo mais completo aos 
filhos da escola polylllchnica. como igualmente 
indicam ler sido ellc dccrctndo sem audií:ncia do 
director da cscolll ou da sua con~rt•g:u;iio, e m:~is 
ainda sem a Jcitur:• sique•· dos seu:~ est.1tutos. • 

O l'm!Jrff.•sfl .lleclico, IJUC é outra revista, diz o 
seguinte (lê) : · 

, l\[uito sensível é o conlrnslc entre o c:~pirilo 
libcr;~l c de 1ivre-pcrmu1.1, si nos é permittidn a 
expressão, que pareceu in>pimr a reforma na 
maior parte de suas disposicüe~, e o sentiruenlo 
de descunl:anÇ:J c altamente pmll'Ccionist:a •rue 
ditou o § 2:! do art. ~~ do do•·re1o. Parece-nos 
que entre o simulacro de provns com que bcne
Yolamcnto se content:t\":a o antigo re~ulamcnlo 
pnra o conhecimento dos ai plom:~s estrangeiros 
e a negação do Talor destes, poi~, tanto im)lorta a 
obrisrac:io de rucr todo,; os c;<\ames exigidos aos 
estudantes graduados nas nos:;as Cacnltlndes, en
contr:~r-se·hia fncilmente .um meio lermo que, 
fornecendo :is Cnculdalle:~ brazileirns modo cfilcaz 
de vorilicar as habilita~õcs do candidato, não pu
dessc,todavia, parecer a este excessiva exigcncin, 
como or:1 acontecerá, nem demasia tia descon
fiança para com as faculdadus cstrnngcirns. • 

Cum elTcito, est:J disposição é n mais illibcral 
possível. Até agora os doutores em medicina 
J'ormndos cm :~lguma faculdade da Europa, roco
nhccid:a pelo governo do paiz·em que está esla· 
bclccida, podí:tm Yir ao Brazil, onde prc~l:l\"am 
ex:une de snlllciencia para o exercicto da sun 
jJrofissiio. Unjo nüo; por c.;fn rerorma s:io obri
gados n preslnr cxnme de todas ns mnterias que 
compõem o curso mcllico. Ora, isco é impossibi
litnr, ou pelo menos embaraçar, que vonhnm 
para o l~r11zil mcdicos formados cm faculdades da 
Europn. As illustrações medicas da Europa por 
ventura queroriio vir por:~ aqui exercer a medi
cio~, sujeitando-se a ess.1 disposição'! 

e excellcntes artigos de fundo manirc5ta-j;C 
contra muitos disposições dest~ decreto. Em 
um dclles diz o seguinte (k): 

• Sem autorizacão legisl:~tiva para reform:~r a 
instl."ucção publica o Sr. ministro do Imperio, 
dnndo á luz o decreto dc·i9 de Abril ultimo, não 
sómenle procelleu contra a lei praticnudo. um 
acto para o CJU:JI niio su achava hnbilitndo, mos 
assumiu a si n compctcncin de resolver umn 
cJnestiio, que não estava nn orbiln de suas attri
buiçõus. 

O acto ndrlicional, em seu nrt. 20 ~ 2.0 , coo
Core :is assembléas provincines a nltrilmiriío· de 
legislo r sobre instrucção; não comr•reheÔdendo 
as !acuidades c os cursos scientillcos existentes, 
c outros CJUDcsquer est.1belecimentos que parn 
o tutoro se creorem 110r lei gemi. 

A opposiçãr> dn imprensa se mnni!esla ainda 
<'m outro ponto, c é quu o decreto é utteutntorio 
dns attribuições dns assembléns provinriaes, por-

. que dcternuna que o Estado vá em auxilio dns 
crcações de escolas, introruetta-sc ne:;te mister, 
que ú todo d:1 competencia exclusiva das nsscm
bléas provincines, c compctoncia llrm:~da êrn dis
posição do neto :uldicion:~J, que nunca foi coo· 
tcstndll, Cfue sempre tem sido mantida pelas pro
vincin:; com o maior sacrillcio.. pois I::Jsl:Jm sc
gurnmente a terça parle de su:~s renda:~ n:~ ma
nutenç:·Jo do ensmo prima rio. Entretanto, o nobre 
ex-ministro, querendo se dizer muito liberal, vai 
deste modo olTilnder os prcrogativns d:ts asscm
bléas pro\'indat!S. E' sobro e:;tc ponlo que versa 
a critica d:J Ga::eta da Baflia; é tambem opinião 
da imprensa. 
D~ uma corrcsponllencia de Pcrn:~mbueo se 

Tê n confusão quo reina na respectiva raculd:Jde 
a respeito do modo por ctue se hn de entender este 
decreto ; diz ell:~ ( le) : 

• Na sessão a que alindo, o lente substituto Dr. 
João Vicirn requereu :)Ue so deixasse de cum
prir o aYi~o na r•nrte relntiva á fnlt.1s de lições 
sabbatiO:Js, por se oppõr ao regímen legal, sanc
cionado pelo .decreto Jegisltttivo de i:J de lllnio 
de i~ti~, e por so niio conciliar mesmo n cxecu
f!iio da nova disposição do § 6. • do art. 20 do dc
êrélO de !9 de Abril ultimo com n do i f.3 do 
mesmo artigo. Em um paragrnpho, o novo de
creto supprime inteiramente a obrign~:iio dos. 
exercicios escolarlls, em outro pnrn::rapho do. 
mesmo :~rti~o, incumbe ás congregações de pre
star· informações ao governo solire aprofJeita-· 
111tnto e procedimento moral e cioil de alumnos !~ 
l'ornodo o estud:~nte uma entidlltle desconhe
cida pnra o lente, cslc hn de, entretanto, conhe
cei-o! • I:;to import:a, pois, recb:ar IIS portas tiO Impcrio 

a todas ellas; nem todos rJucrerão r:~zer exame 
Pspccial de eaú:J uma das matarias que compõem 
o curso de medicina. 

E', rc:~lmenlc, umo dificuldade que Iom sur
gido no seio das. congreg:~çõcs _das r:.c~ldades. 

O Corrtio Paul1stauo tem escr1plo arhgos ma
gistraes sobre o assumpto, ccnsurnndo ncremente · Port:anto, é uma disposição anti-lilJernl, que 

contrnsta com o cspirito dll liberdade que se 
quer dar n cntendt!r que existe no decreto de 
!9 de Abril. 

O Sn. JoÃo .o\LFREDO :-Apoiado. 

o decrclo. Diz clle (li) : 
c A declarn~1o féila uo prcamb~lo d!l _!lecreto, 

que não ser;io exccutad:~s as dts_Pos•~oes que 
forem dependentes do poder legJslatrvo, pro
curando resnlvar a illugnJidade proveniente da 

o sn. J~QUEmA. :-E' 11 opiniiio da imprensa a incompel~nci~ . do poder executivo, chega ~ 
CJUO 0 nobre ex--ministro se tem sempre soccor- provar a muulul:~d.e do dec~elo, _porq!JO quast 

"d 1· todos os seus art•:::os contt.lm drspos1ções d:t 
r•1·ui tenho tnmbem varies numeres da Gazela attr~buiç:1o d11~ çamaras, cm ~ziio do que de
tla JJahia, jornal importante, e que em diversos . ver~:~ .o Sr: mm1stro do ImperJO npresentar de 
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prcfere'}cia ao poder. legislativo uma proposta 
ou propcto, que, st o :nesmo ptlder JUlgasse 
convementc, converteria em lei. 

• ·Estaria isto mais de accõrdo com os preceitos 
constitucionaes, r•ois niio ficaria reduzida a fa
culdade legisl:~liva da :~sscmbléa geral 1í simples 
approvação ou reprovação dos decretos do poder 
executivo. 

• Em outras disposições fere do frente o acto 
addicional. que no art. iO § :.•, -declara da com
petencin das assembléas provinciaes o legislar 
sobre inst•-ucr.Jo publica e estabelecime11tos pro
prios á proll&eoel·a, mio comprt!lumdelll/o as {actd
tlades de 1nedici11a, os cu1·sos juridicos, academias 
actualmente e:ci.fttmtes, e outros quaesqucr estnbc
ltcimentos tle ~llstruct:tio que para o futuro {ol"t!ln: 
creados por ln ge1 al. • 

O Ttmpo, jornal da província do ?tlarnnbão, 
primorosamente escripto, tem publicado varios 
artigos criticando esta reforma, entre clles um 
que s..: intítula-instruc,.ão ambulante, c vem · 
em auxilio do 11ue cu dizia ha pouco, is~ é, r1uc 
esta instru~ão ambulante não póde ser\' ir para 
cousa alguma. Diz este artigo (le ): 

• O professor (laSS3 a ser uma interinid:~dc 
sem estudo c scni calma. Ensinará :is press.1s, 
entre a nrru1u:u;ão de suas malas, como quem 
de~cmpenba simple~mente uma obriga~ão-sem 
interesse e sem emulação. Perde-se assun a di
gnidade do cargo c adtJUire-so uma scmelh:mça 
com os vagabundos. E' ridículo. 

• J>arccia-nos, até :~gora, que a cslaiJilidadc, o 
estudo, a pacicncia eram os requisitos mais cs
scnciacs para um professor publico. 

• Todo o methodo a scguh· com as crianras é 
tornar-lhes a apjllicação uma necessidndé c a 
lição um divertimento a que se prestem com 
alegria. A convivcncia do 11rofessor c do discí
pulo facilita esto resultado o d;í áquellc n \'an
tagem de conhecer bem o esrit·ilo que procura 
desenvolver e educar de acr.imlo com a scicncia 
adquirida. Tornai-o ambulante é exigir que se 
faça um molde com uma materia, cuja maleabi-
lidade nos I! desconhecida. . 

• Pacienci:i. Ao menos é uma reforma. > 

Por estes ex.•:crptos 11ue tenho apresentntlo de 
varius jornaes 1lo lmllcrio, e de algum:1s revis
tas scienLifica~, se conhece que a refor1ua de 
i9 de Allril não foi bcm aceita pela imprens.,: 
de todn a p:11'l1! surgem reclamações, niio só 
quanto :i legalidade do acto, como quanto á mo
teria em si, :i convenicncia de suas disposições. 

O projecto foi envi:~do á commissiio de in
struc!,"àc> puiJiiea ~e,;t~ cnsa, a IJUal :•presl!ntou 
Ulll parecer CODSCICIICIOSO, em IJ Ue se lo O SC· 
guinte : 

c Essc decrétO do pode•· executivo ó mais 
um :~ttentado contra a constituição c contra ns 
leis. • 

Continúa nestJs suas judiciosos observações, e 
termina seu parecer dizendo que o meu projecto 
de revo:;ação entre cm disCU$São e seja appro
vado. 

E' pois u•n vota. importantíssimo dado J>ela 
illustrc c-:>mmissão d·' instrucção publica. 

aviso mandando pôr em· execução varias dispo· 
siçõcs do mesmo decreto, disposições ~;~ue desta· 
endas, :~inda maior mal vilo fazer á mstrucção 
publica, porque o regulamento que deve reger 
este ramo do serviço deve ser um todo harmoilico, 
.de modo <1uc não se pótle destacar uma parte 
para mandai-a executar, como fez o nobre ex
ministro •. 
· O Sn. SIL\'EIR.\ DA MoTTA:-Apoiado. 

O Sn.Jusou&m.1.:-Eu tive es11eranç., de quo 
o governo fizesse apresentar na carnara dos de
putados alguma cousa n este rcslleito, m_esmo 

r.orquc o nobre presidente do conselho assim 
mv•n IJrúmettido; mas são pa.o;sados doze ou treze 

dias depois desta promessa sem t}Ue nada se 
t1mha apresentado. · 

Quando o actual Sr. ministro do Impl!rio vier 
a esta cn~n. pretendo dirigil·-me a S. Ex. lllll"d 
dizer· lhe que a Jogica c o respeito :i lei exigem 
que S. E-.:. casse esse :!Viso; J•or,Jue, si o nobre 
ministro actual declarou na camnm do~ depu· 
tados que s,; executaria cs;a reforma, qn:mdo 
tàss · lei, é evidente que niio póde deixnr de ro
vogar semelhante a'fiso, em virtude do qual 
estão em execução muitas disposi!:õcs da reforma 
que não Coram :~pprovnda~ pelo J•Odcr compe· 
tente. 

Sr. prl!sidcnt:-, é esta uma mnleria muito diffi
cil. Lamento que o no!Jre ex-ministro do 1m pc
rio, levado sem duvitta por impul.•os de patrio· 
tismo (não posso :~ttriblllr·lhe outro pensamento) 
quizcsse assim ele chofre reformar n instrucção 
pu!Jiicn, prescindind•J dos tramill'S legacs. 

Para Cazcl·o, era prccis;, que S. Ji:x. c•ti\"csse 
devidamente autorizado Jlclo poder legislath•o, 
que ti\'esse reflectido muito so!Jrc a mat~ria, que 
·possui~sc uma lon::a CXJlerimtcia, que houvesse 
estudado questões tão elevadas :i luz d:~s nossas 
necessidades, c niio so dcix.ass•l lcv:.r pela idé:. 
de dar :ao nssumpto da instruc!,"ão publica uma 
feição ultra-liberal,que de certo não vai deaccõr· 
do com ns nece~sidados do nosso pniz. Era pre· 
ciso que S. Ex. se tivesse illustl'ado com n auto· 
ridade daquclle.<~ 11ue se ltim applicado n taes as
sumptos, considerando que ~c trata de felicitar 
o povo,a quem se dedica uma instituição de ordem 
t:io elevada. 

E' 110r isso que est:i e,;cri11to que aqnellcs que 
tem ele julgar o legislar nccessit:un tlc muito 
cstud:~r ; c esta idén ~e acl1a resumida nas pala· 
vras que se encontram no,; li\'ros santos: Eru· 
dimi11i qui judicatis ll'l'l',lln! (.ll~tito brm, muito 
btiH.) 

O Sr. Correfn :-O parecer da com· 
miss.io de instrucção publica, da 'I uni fato parte, 
:~cerca do 11rojecto otrerecido pelo meu honrado 
amigo senador pela Bahia que acaba de fallar_. 
conclue pela approvação desse projecto, dc
cl:~rnndo-se sem eiTeito o decreto do poder exe
cutivo expedido em 19 de AIJril ultimo, que re· 
forma o ensino p1·imario e secund:~rio no muni· 
ripio da cõrte c o superior cm todo o Impc1·io. 
concordei com cst:l conclusão, e cabe-me expur 
os motivos que a justific:am. · 

E scnhor.,s,lanto mais urJ1'entc se torna a revo
g:~ção desse decreto,quandoo no!Jre ex-ministro do 
lmperio antes de retirar-se do poder, expediu mn 

O podo r executivo tem duns :.tt•·j!Juições consti· 
tuciunaes quc nilo se podem confundir. 

. Pelo nrt. ri3 da constituição, o poder exeeuth·o 
exerce por qualquer dos ministros de Estado a 

·-
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p~oposi(;ão 
ICtS. 

que lhe compele na formação das c.ussues; portan_to,ncm por este lado se fl<íde jus· 
ttllc:~r o proccdtmcnto do governo. . 

A outr:. attribuiçi'io refere-se :i cxpctli!;ãO de 
decretos. Pelo art. 10.! § 12 vc·sc que no poder 
executivo compete expedir os decretos, instruc
ções c. regulamentos adcqnados á boa cxccu'=iio 
uas lets. 

Assim, pois, si se trata de disposiçiío Ic~islativa 
nova que o poder exccuti\•o entendo dovcr ser 
decretada, o que lhe cumpre é aprcscnt:tr pro
JIOsta, segundo o :•rt. :>3 da constitui~:io. 

A cxpcdi!;iiO de decretos só é coóstitu~ion:.l 
!JUando se· tram de medidas adequadas a boa 
execução das leis. i\las o poder cxcculi\"O nlio 
póde expedir decretos contcntlo llisposi~Jucs le
gislativas : o que lhe CUIIlJirc neste caso é usar 
da faculdade de aprcs~:nt:tr propostas. 

0 Sn. Jo:\o ALFREDO:- Apoiado. 
. q Sn. ConnEt.\:- l'ostcrgaram·se cssos prin· 

cJpJos com a promulgar;iio do decreto de 19 de 
.Abril. 

Tanto bastava para que en, que me lenho cs· 
fon;ado c que espero continuar 11 csfort;ar-mc a 
llt>m ·do regímen lt!gal, não pudesse concordar 
com esse decreto. A este rcspcilo niio Juidc haver 
duas opiniões: o decreto começa nestes lermos 
(le) : 

• Hei por bem IJUe os regulamentos da in· 
strucçiio primaria c secundaria do município da 
.côrte, os dos cx:tmes de prep:mttorios nas pro
\"inci:ts c os estatutos das fncnldatles de direito 
c de mcdicinn c da escola polytcchnica se ob· 
scr\'Cm de accôrtlo com as seguinte~ disposições, 
das quacs não serão excculatlas lWlcs de appl'ovar.ão 
do puder legislativo as que ll'ou.r:uci/J auummtó de 
dcsJ~esa ou dept'udrrcm de auto,·i::a[-~iO do 111tsmo 
poder.• 

E' o proprio ~llll•lr do decreto quem reconhece 
!JUC disposirucs nclle contidas n:io podem ser 
cxccuL1das ~cm autoriz:u;lio do poder legislativo. 
Ora, ainda IJUC as camaras não csti\·csscm aber
tas, o governo devia esperar a sua rcunii'io para 
solicitar a atlopriío de tacs disposirucs. Nem no 
intervallo das séssüc~ podia ser expedido o tlc· 
creto de 19 de Abril contendo medidas que devem 
J>nrtir do poder leg-islalivo, quanto mais estando 
abcrt.1s, como cntiio estavam, c qu:tsi no fim da 
J>rimcira scssiio desta legislatura. 

Porr1nc não usou o ministcrio da facnld:~dc 
conslitucionnl :tJll"cscntando uma proposta 't 

O decreto do poder executivo tem por fim a 
boo execução e n:io a reforma dns· leis. 

Porque havia o g-overno de )>referir o tlccrclo 
inconstitucional neste caso :í propostn pcrfcila-
meutc constitucional Y _ • . 

Si tnmanhas ~iio. :IS vantagens que se têm de 
colher das novas meditlns Je:.rislativas que o g-o
verno inseriu no decreto de 19 de Abril, como 
com seu procedimento retarda a adopção dessas 
mcdidnsY 

De que serve o decreto de 19 de Abril Y Si se 
trnm de disposições que cnb~:m na Dlç:tda do 
potlcr exccut•vo, este as podia tomar sem mistu
r:~l-n com as outrns excedentes de suas attribui
çlícs; e sem tornai-as dependentes de uní acto 
JIOStel'ior, que, no Jlm de contas, é o unico que 
Iom valor. A inclru;ão dcllas nesse dccr.ltO serviu 
sómentc para perturbar o IJUC se d••via ter feito 
com regularidade. . 

Si se trnta, JIOr~m: de tlisposir.u.·s. nova~, o 
decreto é :tbsolutamente inutil, para nad:• serve, 
cm!JUanto o JlOtler legislativo niio prcsmr-lhe 
seu nsscntimento. Porque, pois, expedir por de
c~cto mctlitlns qJic não podem ter exccuçiio c que 
hao de corret• seus tramites perante as cam:trns 
le;risl:ttivas '! 

Scri:t porrJUC sendo o Imperador o cheCo do 
potlcr executivo, anticipava·se o juizo accrcn 
da sancç:io Y lias isto me~ mo é condenmavcl • 
Niio se ptÍd:l :mtit:irmr a sancção, ella só deve ter 
Jogar na occasiiil) determinada pela constituiç:io. 

Inutil, pois, é o decreto, tnnto na. pm·te r.m 
que pos~n tc1· compctcncia 6 p••tlcr executivo, 
pois !JUC ficou dCjtentl•·nto de neto posterior, que 
era o unico que se devia cxpcdiJ•, como na 1•nrtc 
cm IJUC contem dtsposiçúcs que dlc Jtroprio de· 
dara sem vigor CllltJUanto não obtiverem a ap
provaçiio lc'!islativ:l. O IJUC cumpri:., IJUnnto a 
csms, era {ll"opõl-as regularmente ao poder com· 
p!:lentc. 

Inutil cm si, o decreto tem entretanto o fu
nesto inconveniente de· mostt·ar que o poder 
executivo entende que i! indiiTcrente usnr do 
meio do decreto ou da proposta, tão distinctos 
pela constituição. A propost."t é para que se 
adopte disposi<;ão lcgislativ:• nova; o dcct·cto é 
para cumprimento c hoa execução das disposi-
ções lcgislntivas vi~cntcs. · 

E' preciso insistir neste ponto: não devemos 
consentir, creio cu, cm cstnbclccer precedentes 
contmrios :i constituição. · 

O Sn. Jo.\o Au·neoo:-E aclnalmcnlc que cst:i 
sendo ferida todos os tlias. 

O Sn. CànnEJ.\:-E o governo podia trazer sua 
proposta :í cam:•r:• dos deputados no mrsmo din 
19 de Abril. Esta perturhaç:õo das disposições 
constitncionacs roi um luxo cujo nlc:mcc me 
escapa, cuja utilidade n:õo posso comprehtmtlcr. 

· Faltnndo :tssim no •lecrcto·de 19 de Abril a· 
contlirlio tia lc~alidade, cn não podia deixar de 
COIICOrtlar COJil O projecto aprcscnt.1d0 peJo JllCU 
honrado amigo p:•ra a revo~:·~:io dclle. 

Nem esta delibc•·nçiio excede :í faculdades 
constitucionacs do poder lc;risl:tti\'O. Ainda quan
do se tt-:ttc de um dcct"CIO :tJlCIJ:JS expedi tio para n 
boa exc.,ução das leis, niio se pótlc contcstDr ao 
poder legislativo o direito de o modifirnr c rcvo· 
gnr, Jlorquc si cllc tem o direito de rtNOgar a 
disposit-ão le,.islati\'õl de cuja bo:t execuçao se 
trata. quanlo"mais :1 medid:t que se tomou )tara 
tlar-lhc exccut;iio. 

O Sn. D.\:O."T.\S dá um :t(larlc. 

Sabe o scnatlo que, :ll>rcscnlada a J>roposta tlo 
JlOdcr executivo sobre :1 reforma quu clle jul
gasse conveniente no ensino, adinumva-sc a re
s~lução, poi.; que a pt·oposm niio passa si
niio por· duas discussues na cnmnrn dos tlepu
tndos. 

Com o meio adoptado de sujcit.1r o decreto á 
camarn, o projecto que so!Jre elle formul:tr :1 
commissiio competente ha de passar por tres dis

v. m 

O Sn. JuxouEm.\:-Si expedir um decreto 
mandando cnforc:tr :1 um cidadão, este decreto 
lm de ser cumprido 't 

O Sn. D.\:O."T.\S:- O que cu quero é n indepen· 
dcncin dos Jtodcres. . . 19 . 
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O Sn. Jo:to ALFnEoo:-De· perfeito :tccõrdo. 
:uns o poder legislativo clmma á ordem o poder 
ex:ceuti\·o quando exorbit:t. · 

O Sn. DAl\'TAs :-Mas pelos meios regulnro.~. 
o Sn. Jo.:i:o ALrnEoo :.:..nem .. 
O Sn. ConnEJ.\: -Não é, senhores, a fórma 

pela qual o governo expede o neto que justiflcn 
a sua competcncia para oxpedil-o. Pois si o go· 
verno der ;1 formula de decreto a tuna medida 
que niío cabe em $Uns nttril.miçõcs, o poder le· 
gislati\·o tic:t sen1 ac~ão p:tl'a o annulfm·? 

gente c. acrescentam: não só1~1ent~ concoraarnos, 
como d1zemos que houve a vrolaç:to de um prin
cipio rudimental. 

Pois bem, com a autoridade ·do nobre senador 
pela Bal.tia, que niio póde ser sustJtJita ao go
verno, ~rgo: este decreto, t:ll como_ foi expedido, 
é oiTtJns•vo de um principio rudimental da con
stitui~iio. 

. o. Sr. •. Lr::.\o YELL~so :-Não é tudo : ·é preciso 
d1stm;.rmr a mntcrm regu!amr.nt:tr dn m:1teria 
legislativa. 

O Sr.. Jt:sQrErnA:- A crcal:ão de um imposto, O Sn. ConnErA :-Já disse o qno se me oiTerece 
por exemplo. em refarão a essa parte, que Jlcou dependente de 

O Sn, Connr.r,\ : -:lias cu disse. crue, ainda outro acto, o qual pnr si bastariu, tratando-se de 
quando o decreto tivesse sido expedido para a boa provitl~ncin 1IUe caiba nas attribni~i'ies do .poder 
execuçiio d:1 lei. niio estava o poder lcg-isl:rth·o exewt•vo. 
inhiiJido de o re\'Og:rr,porc1uc nüo se lhe púdc con- 0 que cu estava dizendo crne não podia cm caso 
tc~tar n auribuirüo de revogar :1 pr·opria rcsolu· nlgu! 11 ser aceito e1·a o c:otcesso de nttribuiçiio 
~iio lcg-isf:tth·n de que o decreto é dependente. contido no decreto. · 
Ag-01·a si o decreto contém nwtcrin e-.:orhit:llltc, Honrou-me então o nobre sen:~dor peln Dnhia 
rntiio ~ OIJI•igação do poder le;;-isbtivo r<!YOgal·o. com 0 seu npartc. ·que agrndeço cm nome do 

pr!ncipio !ln lcg:•litlatle, c pu~ ser o mais insus· 
O Sn. Jo.\o AI.I·'IIEDO :-Apuindo. pe:to pos~l\'cl. hu est:Jva 11es1tando cm declarar 
O Sn. Coa!IEI.\: -E' um excesso, que cumpr•• 'llle semr·lh:mte fn~:to era n. viol~(."5o de um 

rCIH'imii· cm res1wito :í ,.0 n~titui~·iío. princíj•io r·udimcntnl d:t constituiç:io ; mas o 
E depoi,:, niio ~iio poucos cm nossas collr!C(:Õcs no!Jrc senador foi franco, veiu cm meu auxilio; 

de ftogi~lar·iio os actos lc;::-isl:•IÍ\'Os re\'Og:mdo llle" dcJt··n:c arma IJUC eu duvidav:r empregar. 
did:ts tomadas relo poder cxr•cuti\•o; c n une a a I e· Assun, com :1 n utoridadr! do nr.bre senador, 
;:itimidadc tldlc~ foi contesta :a, 1;em o p•ítle ~er·. direi IJUe !ll'sln parte o decreto contrariou um · 

Aindn ncst:a scssiir. o senado \'otou um projecto prindpio rutliment:tl da eon5tituir:iio ..• 
revoga mio o artigo do rc;.rul:uncnt•J do ('f)Usdho 0 S 1 .- \' . . ·d, !•«' .1 de Est;~do. ctne crr!Oll ad\•ogndos espo•ciaes p:~ra , n •• 1::.\0 EJ.r.o~o.- De, c IJU!l c.,Js ou. 
este coasellw. I O Sn. Conm:l.\:- E IJOrrruc g-astei eu tantas pa· . 

O Sn. D.\:-."T.\s:-Fcz muito lJem. lavras? Eu •levia tt·r corn~çal!o dirigin~o Jogo 
· nos nobres senadores a pcr;:nntn qno so agora 

O Sn. Connr.r.\:-E por acaso excedeu de sua lhes ia dir·i;.dr. Ficarinmos sal.Jendo immcdiata-
compctl·n~i:t '! mtJutc aquillo c1ue o nobre scnac!m· pela llallia 

Niuguem :;c Jcmhroa dr! in\·ocarc~te principio n~>s deci:Jrou, i~to é, que nesta parte a homada 
no seni!do. minoria est:í de nccõrdo comig-o. 

Destlc que a maioria da commiss~o de in· D'ahi !lm:t verdade: é llllC neste ponto o go-
strucç,io fJUblicn mencionou. entre os motivos ycrno n:to tem um só defensor no senado .•• 
pelos quncs o decreto dt• 19 tlc .\hril dH\'in ser 
revog-:,do, a sua i!Jcg:~lid:•d(•, "m~?u voto pcb rc) • 
,·oga!:iio csta,·a, pride-sc dizer, conhecido do an· 
temiio, :i vis!a dos prin<"i!•io:i CJU'-' ttlllho susten

9 ;:>r.. LE.\o V"LLf•~iJ : -Si o proprio governo 
SUJCI!OU O SCU :!CIO ~ ap•lrOYadiO ••• 

1 OS::. ConnErA: -Xã; imjJ~rta isso: n minha 
obscrv:u:;~o versa so!Jre o proprio f:1cto da cxpe
dit;ii~ d<: !llll tlecreto com dispusi•:ões leg-isl:~livas. 
E nao surnento pelos ap:~rtes, 111:1.; pelo desejo 
que mostram os nobres sen:~dor·es tlo que cu 
(':J~se :1 outro ponto, digo que, qu:~nto a t•stc dc-

tado nesta casa e fúra de 1:1. 
O Sn. D.\XT.\s :-Quanto :í qacst:io cm si, creio 

que e~t:i cm completa divergenci:> com o sen coi
lega da maiori:~. 

O Sn. Conr.Et\:-Chcg-arr·i l:i, niio 
cada cousa tem o seu lug:tl'. 

:mtccipc; creio, o governo foi complet.1mcntc batido; niío 
h:• um ~ó senador que sustente n sua regula· 
ridndt•, -

O Sn. D.\:"\T.\~ :-Quero antecipar. 
O Sr.. JuxQrErr.A d:í um aparlc. 
O Sr.. Co:mEIA:-E!!lou !ralando de pür, nestn 

qubtiio, tlc meu lad,, o sen:alo c prin.:ipalmcuttl 
os nobres sen:~dores filie são ministcrines; este é 
o meu :dro, o meu princip~l empenho: queJ'O 
~uc cs~cs nobres scnarlon·s declarem que niio é 
hcito ::o pudercxectlti\·o expedir dccr·etos, quando 
!leve f:•zer propostns ao JIOdcr lcgisl:ttivo. 

0 Sr.. J.E.i:o YELLOSO :-Isto é rudimental. 

Assi:;-nanuo o parecer da com missão tio in.•truc· 
!:ii O rubfica, decl_:1rei. que O fa?,ia quanto :Í COD· 
clusao; o IJUC unport:t dizer CJUC llm alguns 
pontos niio me conformo com a doutrina contida 
no mesmo pa1·cccr. 

Com dfcrto ha no parecer, entre outras, uma 
p~r·to cm r1uc se condcmna cm principio o ensino 
prim.1rio o!Jl'igatorio. 

Esta p:1rte tlo p:treccr obtcvo o as.,cnlimcnto 
do meu honrado amigo que me precedeu nn tri· 
lmn:t, o qu:tl adtluziu v:triatlas considor;~ções cm 

O . Sr.. Conm::J.\:-Dern ... Veja V. Ex., Sr·. apoio tlc su:t opinião. · 
pres1d•:nte, como conseg-ui mais do 11 uc esperava., ~Jns si me confoi·.mei com o projecto oiTerecido 
Eu procur:w:1 qu•J os nobre; senadores concor· pelo nobre sen:ador, uão posso :tccitai' a sua opi· 
d:tssem comigo, c os no!Jres sen:tuoi'Cs niio se niiío, na Jl:II'tc que conde uma o principio do en • 
content:alll com isto; julgam IJUC sou pouco cxi- sino primaria u!Jrigatorio («poiatlos ). 

:.. 

. I 
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Eu distingo nesta m:~tcría o princípio tla pos-
síb:Iidade de o tornar ctrcctivo. . . 

A minha opinião sobro o assumpto é conhe
cida; c, corno nínda a mnntenho, flCÇO Iicenç., 
para ler as r.nlnvros com que a sustentei. Estn 
minha opín1iio cs!ÍI de accúrdo com n f(Ue o Jui
nístcrío de 7 do :\lnr~o mnnífestou em um pro
jecto IJUe sujeitou ao poder lcgislntivo. 

. !Cresse d.o Es~1do . estender quanto possh·el a 
mstrucç·1o prm1ana. . 

Eis o 11ue cu já dí~so.sobre este ponto: 
• Devo a lei cm caso do.necessídnde constran

ger os país a enviarem os lllhos :í escola 't Es
tende-se até a h i o direito do Estndo 't Ou deV1!-se 
confiar exclusivamente nos meios mornos que 
induzem os pais c tutores a dar instrucção :10s 
lllhos- c pupillos 't 

- • QuDJJto :i cfilcacín dos meios morncs parn que 

• Por occasiiio do conselho de guerra rcLmido 
em Versalhes, cm l87J, para julgar os membros 
dn communa, comparecernm perante a justlr.n 
!fiCnínos de 1!) a Iii nonos, que derramavam cm. 
JQrros o pctrolco; o vcrillcou-se que clles nem si
quer s:1biam o seu nome, nem o Jogar de seu 
nascimento, c niio conheciam uma letra do nl
ph:~brlo! 
· • E o acto de nceu!::ll'ão diz czuc, cm muitos 

dos culpados, dcscobrir:~m-sc os gcrmr.ns de 
bons sentimentos! 

• ll:~ntcndo um grande interesse social, o Es
tado faz no mesmo tempo respeitar um direito 

ns escolas sejam frequcntndas por todos ar1uelles 
que dev.:m receber a instrucção prirn:,ri:l, direi 
desde já IJUe não ~o pódc confiar exclusivamente 
ncllcs. A o!lri:.::~çiio :uor;d d!! mandar os tilhr.s :í 
cscol3, reconhecida rrri todos os tempos, é nba
f3da n:l pra ti c:• por gr:mdo numrro do oxccpt:ões 
crcadas a ar))itrw elos infractores.dcssa obrig3r:iio. 
A igreja c 3 r.hiiMOftbia 3 proclamam ; o entre
tanto mui rc1 uzida tem sido c é a frCIJUCncia das 
escolas prímarí3s, quando o poder publico se 
niJstem de pre . .;crcvcl·a como ollrí:;:-nçiio lcg:~l. 
Nem nppareccría a l!tU'stfio do en.;ino obrígatorío 
si niio fura a proy;.d3 ínsuffich·nrin dos meios 
antes empregados parn se consc.;"nír generaJi.;nr 
a instruc~iio elementar. 

• Decretando-o, o Estado não nlti'apassa o seu 
direito. 

• E' seu IIm S3tisf:~zcr aos interesses ·collc
cth•os da socícd:ulc sobre a b:1~e do rl'spcito nos 
direitos de todo!f,. sohreturlo do~ frnco~. como 
siio os menores, que Dito podem por si tornai-os 
ciTcctivos. 

• Ora é um grande interesse social que todas 
as cl:~sscs recebam nas escolas primarias a in
strucr.iio de que os cídadiios niio podem prescindir 
}Jara ó conveniente desempenho de suas func!:Õcs 
publicas, e p:~ro mais segura aprccía!:ão do ~cus 
direitos e deveres. . 

• E' um grande ínterl'sse soeinl que os crimes 
não se reproduzam, mas diminuam ; c é facto, 
revelado Jlcla est:~tistica, que o mníor numero 
dos criminosos ~lío nnalph~hctos; que a cstntistiea 
crimin:~l decresce na razão do maior deS<!nVol
vímcnto d:~ ínstruc,·iio. 

• o~ tr;IJalhos do' inspector g-cr3l das prisões 
1la Belgic:1, ~Ir. Ducpéti:ml":, :1bi cstiio pal'3 nt
tcstar esse decrescimento :í medida que 3 ín
itrucc5o nugmeuta. · 

• Em Bndcn, "onde os grandes csfor!:os a bem 
do melhoramento da instJ·ucçiio publica datam 
de 183~. o numero de presos desceu, no espaço 

-de dez annos, de 1.~~6 n me no,; de 600. 
.-r\ a Suissa, as prisões, outr'ura cheias, depois 

da reforma escolar, qu:~si se dcspo\'oarnm. · 

nntural do men01·. · 
• Composto o hom••m de uma parte m:ttcrial, 

c de outra intcllcetual, tem direito a que de 
uma o outra cuidem, nos dias dc inrancía, aqucl· 
lcs a ljncm a na!urcta ou a lei incn.mbe esse 
onus. . 

c O que se diria do pni ou do tutor I!UC ne
gasse alimento ao tllho ou ao pupillo, I!UC lhe 
recusasse o vcstunrio, que não lhe désso ~or:corros 
mctlicQs dur:mtc as l!nfcrmidndcs '! O Jegíslndor 
em todos os tempos t1•m pro\'ídcncindo cillcaz-
mcntc contr:t 1:11 procedimento. · 

c Pois hcm, ptli'IJUC diiTercnte proceder tra
t.1n~o-sc do piio do espírito'! l'_or~uc dc~nrma~ o 
le:pslador trat.1ndo-sc de um d•rcJto da mfnncJi:J, 
que. no dizt•r de Jules Simon, é czuasí tiio sa
grado como o do viver'! 

. • ~en_wis,. o Surremo Ordenador do mundo, 
dJstrJbumdo cm cpocas diiTcrcntc~, com apti· 
dõos díversns, a pns>agl'm do homem pela terra, 
quer que o tempo seja aproveitado segundo as 
forças de c:1da uma; c niío tornou aptos os pri
mc•:-os nonos sinfio para o rcccbímcn!o d:1 in
strucção rudimental. . 

c :-legar ao menino o aproveitamento dessa 
aptidão é de cl!rto modo contr:trínr a natureza; é 
oppõr embaraços a um direito naturnl. 

• Si, pois, o principio do ensino obrígatorio 
:Jttcn,Je ::o mesmo tempo a um direito da infnncía 
c a um grande in tl!rcssc social, não podem ser 
fundadas c procc.lcntcs as objecções que contra· 
ellc se levantam. Vou llJlrceial-as. 

·• Diz-se que esse princii•ío cnfraiJUeC•l o pa
triJ poder, c oppõc-se :i liberd:tdo d:~s conscícn
cías e das ramihas. 

• Ouç.1mos o que a este respeito diz Guizo!, 
cujo nome cito de prcferencia porque esse ho
mem ill~trc, que durmte muito tempo militou 
nas lileirns oppostas, esclarecido pela luz sinistro 
doS acontecimentos que tii" acerbos foram para a 
sua palría ·gloriosa, manifestou-se pelo ensino 
obrígatorio no discurso que nrofcriu na Sociedade 
di' Instnu:rtio Primaria em :23 de Abril de. !87~. 
Disse ellc: 

c A liberdade das conscicncítls e d:ts fnmilias 
• são factos e direitos que, nesta qucstiio, devem 
c ser escrupulosamente respeitados c g:~rnntidos; • Na Prussia, depo1s da promulgação da lei de 

i8l9 que tornou o ensino obríg:~torío ;is me
ninas, a estatistica criminal desceu ~O 8

/ •• 

• Niio qu~r isto ~izcr infelizmente que _n. ÍJ?· 
strucçiio soJa a VIrtude. Doloros:J mq,eriencJn 
mostro que clln não excluo a perversão do es
pirita. E', porém, mais um elemento que :ttlrahe 
o homem para o bem. 

• porém sob a condiçlío desse rc:-peito c dess3s 
• garanti:~s pódc acontecer que o estado social c o 
c estado dos espíritos tornem a ·obrigaÍão legal, 
• cm mnteria de instrucção primaria,. egítima, 
• salut.1r c neccssaria. 

• Até pelo lado de sun tr:mquillid:tde é Jo in-

c E' esse o ponto em que hoje nos achamos. 
• O movimento em favor do ~nsino obrig11torio é 
• sinc~ro, scrio, nacional • 
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c Poderosos exemplos o antorizmn c rortnlc- c remediado~, como pódc ser mno ·applicando-s'l·. 
• cem; na Allem:mhn, na Sni~sa, na Dinamarca, nos pobres~ 
• na maior pnrtc dos Estados da America, a in- • ::ii a cscoln,como diz nri1 distincto cscriptor-é 

slrnc!:fiO )Jrimarin tem este caracter do qunl a balsamo hcncnco quando deixam a frcqucncin á. 
civilisn'::1o ha coibido cxccllcntcs fruclos. mercê das apreciações individuacs, porque se 
c A Fr:m!)a c seu ~ovrrno tum rnziio cm nco- conYl'rtcrá cm veneno tornnndo-a.obrigatoria? 

• Jhcr este 11rincipio,lig:uulo-lhc gar:mtins cffica- • N:io dispõe o pai de mci~s sufficicntcs jl:tr:l 
• zcs p:u·n a manutcnr~io !laautot·ida!lc pntomn c n despesa cscolar'f 

da liberdade das cotisciencins c das familias. • • A lei acautela a hypothcse. . 
• E rêdc: os menino~ cujos pais descuram dr. 

• Vê-se por esta.- p:~la\'J'ns, que podem mar- sua cducat!iiO ,·1io tornnr-sc perigosos :í sociedade; 
clint· harmonicamente com o en~ino olu·igatorio s:io elles, ··como se tem obsci"Yndo nos Estados
outros grandes princípios I(UC Guizot ta miJem Unidos, os '/uc rcfor!)am o numero dos vaga!Jun
qucr· IJUC niío ~t·jam c••luechtos. dos; s:'1o cl cs a· massa mais nfTeiçouda para o 

• Com ·~ITdto o ensino obrigatorio não é dcs- crime. E' esta lambem uma das poderosas rn
truh1or !lo patrio poder, nem da libcr·datle das zões por que naqucll.cs Estados se procura tornar 
conscicncias c das farnilias. aind:1 mais geral o emino das primeiras letras. 

• EsSt! pritwipio n~o importa a separaçiio vio- • J~' cst!l urna das qucix.1s que mais amarga· 
lcnt:• do filho tlos !Jra':OS tlc ~un ramili:~, nem a 1 mcn!c nlh >Ç fazem contra os que toleram IJUC f!S 
impo~iriíu de rrequcntar cll•! cortn c tlctcl'lnina- 1mcntno.• d_erxcm ~c frequentar os· cstabclcct-
tla •:scola. O r·ieo pi"1do dar insu·uerão :•o lllho em 

1

mcntos de !nsu:ucç:~f?. .-
sua propria haltitaç5o ou en\·i:d·o á collegins par- • E a '?b_!'tg:•ç:~o c somente scnsJvcl no momon!o 
licnlarcs !I c su:1 lhTt! cscullw, tendo cm attc111,ão !lc trnnsrç:1~, quand~ se )lassa do systema de nao 
:<uas crenças J'eligiosns. o po!JI·e Jlútlc mandar 0 mtcrfcrcncra do. Jeg1slad?r · p:u:a o ~rstcma con-
tilho Jl:ll'll a escola tJUC lhe aprou,·cr; trar·1o cmlnatcrra de cnsmo pr1mar10. Logo q~e 

O · 1 . ~ '·' • . ·n. as populnrucs se acostumam com o novo rcgt· 
• l(~e ~lll1Jt c-mente no~o Jl••ucn~. r1c ·" • ou mcn e ·te t•xccut;t-sc com sum·id:ule. Nào •c rc-

I•Obt·~s, c,l!•:•yal·o~al,so~r:tt"!ll~nl.e da J1n.s.tt·t~cç:~'?: i pctc:O ~s rasos cm IJl!e a autorid:rde ap1lm·ccc 
v 9uc o Est:IUO u .• o l~e' Jloth:. concc~cl c o ~~~- . para fazer· rc~)Jeitar a ler. 
f~JtO. tk ~t)ll:l: C~~~C a lllStl'l.l,C~:It> C :1 lf.nO~Ill.CIII. • lias, o!Jjecta•SC ainda, como marchará a SO• 
~ .. o ,.o 1ft e co.n Isso a autorul.1de paterna, sup- cie!la!lc sendo tO!Ls os homens instruidos'! Ou em 
prc·se a sua falta. abafnr:i os desejos que a instrucr.ão far:i brotar 

• Passaram para sempre as e_rront;as. aprecia- na alma 1 Como se rcsignariío ~s posiçõe.- .!lc 
•:ões _dos >cnhor·cs fent!ac_s da 1d:ulc mcdw, que dcpendcncia c sujeiç1io, que ali:ís n:io se podem 
consrdcrn,·am cousa nlla o s:.ltcr ler c cscrcvt.•r. eliminar da socicúa!le'! 

~ C~lt.e :.qui. rc;:pondcr :i ohJec~·iio deduzida do • A instrucç1io primari~ niio perturba as rcla-
JlTIIICIJliO da hhcrdndo do en~u1o. r.õcs sociacs. O facto o esta pro\"ando. . 

• A' primeira vista pareec !flW a obri;:-ação ' " c Não podem desapparccer as diversas )Jro
lt•::;-al repeli c a lihcrt1:1de !ln ensino; mas assim Jissõcs. lia p:~ra is>o uma raziío decisÍ\•a. 
não é, desde que não se consid•·ra a lihcrtlade • O mundo não foi crendo para tlc.;;conjunt:lr· 
como a f:ICul!l:•dc de !l:u· ou recus:u· a instruc!)iiO se. As leis que o regem siío ctern:~s e immuta
ao menor. Essa f:~culdade é IJUc n~o JlÓtlc sei" , veis como seu autor. E é por determinação 
respeitada pelas valiosas consid.cra~ões que tenho 

1

1 superior:~ vontatlc hu"!ana que.t~ll! do manter-se 
exposto. · a scpararno das profissucs. A d1Yrs:10 do trabalho 

• Dando, porém, :i lihcrtla•lc tlo ensino o ver- é unw 1éi natural imposta á humanidade. 
dadt•iro sentido, ella nada tem· de eontr:1rio :i c As nccessidatlcs matllriacs !la vida forçam 
obriga•:iio legal. 1 os homens a dcpendcnci::s que cm todos os 

• ~:io podeis recu;:ar ao menino a instruc!)iíO tem••os tem existido. 
primari:1, mas (Iodeis dai-a cnm inteira l!her- • • Arlmittida a g-eneralizaçiio do ensino, tornnn
dadc, escolhendo o profcssn•·, preferindo o esta- do-so obri"'atoria a frequl!ncia da escola :iquclles 
h•:ledmento do vos>o :~::;-r:~!lo. que es)JO~tancamcnt~ não a procuram, o que 

• A o!Jrig:1~·iío !•·gal é a protect•iio de um di- acontece é a dcvariio geral das profissões; n5o o 
rcilo. seu descquiliario. 

c I~ a quem se estendo a pt·otec~1io? A IJUcm c Em muitas das profissõos mais dependentes 
s•• lm~ca ~ar:mtir· o direito'! · dn s'ociet!adc niío tXi:>tém hoje, qu:mdo a dcs-

• AtJUCllcs - •Jue tem rncilhl:ule o -meios de igualtla!lc é m:~is sensirel, pessoas CJUe sabem ler 
mand:n· os Jilhos :i escol:~ raras vezes recusam c escrever 'f 
do.•s••mpcnlwr csto derer. E si algum so recusa; c Helcva observar que, como diz llippeau, nos 
por o!Jsecnriio de cspirilo, on por capricho in- Estados-Unidos nin:;ucm reccin quo haja cruel
tfe,:culpaYel: niio de\·e o E'tado secundar a rea- datlc cm despertar nas almas, por meio da.in
liza•·iio dt•ste condemnavcl procedimento. :\las strucr.iio, desejos que niio podem satisfazer. 
antJs •le constrang-ei-o. empregam-se os lllcios • CÔm)Jrchende-sc n objecção cm paizes onde 
suasorios, as advertcnci:1s repetid:1s, nomea-se o~ horisontcs politicos niio se alargam p:~rn todas 
um cm·:1dor CSilCCial, ~ó deJIOi~ \"cm as multas, as clnsscs ; onde ha di\·is:rs que nem todos po
e súmcnte no caso extremo de pertinaz, yolun- dem tr:mspôr. 
taria c injuslilic:JYcl tlt•sohcdiencia Imu·:1-se miio • N5o eswmos neste caso. Em uma nação como 
d:1 Jll'isiio por poUl·o tempo. • o nrnzil, ondo um:t sábia constituição declnra 

c E' sobretudo :is crinn~·:~s dcsvalitlns, aos nc- que todo cid:~dão púde ser ad~ittido :tos cnrgos 
cc;;sit:•!los, que se :~pplit:a o principio da obri- publicos ciYis, políticos .9U m1htarcs, sem outra 
:;:~~ão legal do ensino. O que é bom para os ricos diiTercn~a que não st•J:l a de seus talentos 
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c virtudes, que desejo lcgilimo pódo despertar· 
se no coraç;io de qnalqucr· de seus filhos, p:~rn :1 
realização 1lo qnaJ não lhe abram as portas os 
seus merecimentos? Scjn cllo ii lustre nos talcn· 
tos c virtudes, e IJUC desv:mtagcm ·Jlódc haver 
cm que nlcaneo os cargos m:~is clcvnilos? Si um 
lenhador dos Jlrimciro$ nnnos puder obter·, com 
applauso de seus compntriotns, a mais gloriosa 
posiçiio a que ti licito no ci!lndão aspirar, o guc 
lm nhi que olfonda n dignidade humana? Que 
títulos mai:> legitimo~, do que cs:>cs que a consti· 
tui!:iíO rccommenda, pódcm ser apresentados cm 
jnstillcnção de um alto destino, si os tahmtos c 
virtudes tiverem· sido provados no trntCI da 
cnusa publica? . 

c Tenho ainda de npreeiar uma objccc;ão OJI· 
posta pelos que entcndtJrn que n gratuidadc abso
luta do ensino prima rio ó condiç:io insepnravel d:1 
obri:;:-nção lcg:ll. · 

• Esta objecç5o teve ainda cxtrnordinaria força 
perante a commis~ão dn a>scmhltia nacional do 
Franr;a, cnc:~rregadn de nprescntar· o projecto 
sobre a instrucção primaria. 

• Em seu relatorio lê·s•: CJUC c não se po1lcri:~ 
impôr n obrigar;ão sem ~1 :;ratni!l:~dc, sua com, 
p:mheira ncecssnrin •• E a obrig:•ção não foi 
ampost:~. · 

• Entretanto, como pondera ~r. de Ln\·clc~c 
cm sua recente obrn Jl instruc;.rio popular, nao 
ha entre cstns duas mcdidns cunncxão ncces· 
s:rria. N:1 Alie ma nhn, na Suissa, c cm .outros 
pa!zcs, o ensino é obrigntorio, c n:io é :;ra· 
tUltO. 

• E no voto aceito pelo conselho geral do 
Scinc-et-Oise lê·sc que a decrel:l~ão da gratni· 
dado nbsolntn, não podendo ter o eiTtJito de 
supprimir n despesa com a in!'trucção primai'Í:J, 
apcnns a deslocnria. 

c HcaJmcnte, desapparcccndo O imposto e:>(le• 
einl, a dcspesn sahirá da mas>a geral dos impostos; 
eis tudo. · 

c Mas qualquer que sej:1 o valor desta objecção, 
clln não tom alcance no nrazil. E é ac1ui occ:~sião 
de· tecer· louvores :i sabedoria dos autores da 
nossa constituil:iio. Ellts bem viram que não llle.~ 
em tJossivel firmar o principio do msi110 obriga· 
torio, conllccmcU! qzuwlo seria 1111!Jalorio cstobele· 
ccl·o Olldc não existiartl ucpl11s; c bem coralJll'C· 
hcnderam IJUnnto ser·ia violento decretal·o onde 
os pais, pnra cumprirem a obrig:.ção, tivc~sem 
de manc1m· os filhos á rwimcira e~cola, collocada 
:í gr:mde dist:mcin de suas hai.Jit:~çõcs. . . 

• o que podiam razer a bem desse ::-r:rn!lc prlll· 
cipio o lizcrnm, dctermin:mdo qw: n instruc!:iíO 
primnria seria :;r:1tuit:t n todos os cid:uliíos. 

• Não eoncluirei sem repetir as Jl:tl:tnas 1!c 
um ~rnndo pensador, Cousin : 

• Estou convencido, dizia cllc ha m:1is de IJUa· 
·• rcnta annos, de que !lia vir:í em que :1 instruc· 
• ção popular· scr:i reconhccid:~ como um dever 
• social, imposto a todos, no interesse geral: • 

• Esse din, si ainda não chegou, parece não 

• infames e miscr:tvcis, isto é, instruil-os ou 
c casti:;::tl-os. Não póde haver duvida na escolha, 
c o o Esl:ldo que não liberalisa o ensino, além de 
c faltar :10s deYcres de sua crcação, torna-se 
• eumplicc cm todos os auentados provenientes 
c dn ignor:~ncia. • 

. • Infelizmente não é possível libcralisar o 
ensino jJrimario n nlguns siniío com n condição 
de impu ·O, como dizra a Eugcnc Hendu o car· 
denl Diepcnbrock. 

• E o que é este. principio do ensino obri,::-a· 
Lorio sinão a ultima e mais esplcndida cousa· 
gr:~ção do conselho do Divino l\Ie!;trc, quando se 
accrcavn de crianças para as doutrinar· 't •· 

• Cr·eio haver demonstrado que o principio ·do 
ensino primario obrigatorio é conforme aos in· 
tcrcsscs do Estado, c mantem um direito na· 
tural da inCancia; que cllc não olfcnde o patrio 
poder, nem n lii.Jcrdade das consciencias c dus 
fnmili"s ; que não perturba o equilibrio entre us 
di\'Cr'SaS Jli'Ofis>ües · socincs; que é salutar rc· 
mcdio contra o crescimento do numero de va· 
:;:-abunllo~, c contra o excesso de crimes, c 
finalm~ntc que prepara os cidadãos r•:~rn :1 mais 
complet:• sntisfarão de seus dcvcrcJs pulJiicos. • 

!'elas pnfavras· fJUC li\'e a honra de ler ao 
scnndo parece-me ter ficado dcmonstr':ldo que o 
principio do ensino obrigatorio niio póde deixar 
de ser aceito, nssim como que, para se tornar 
cffccti\'O este principio, süo nccess:~rias con
dições que inCelizmcnto ainda não se diío no 
Brnzil. • 

Não é po·ssj\'CI impõr a obrig:~ção du mandar 
meninos :1 escola, si esta não Ibes for accessivel, 
:!i estiver :i grnndc distancia. 

~Ias esta questão é mcr:~mentc prntic:t. 
Concordo cm que ainda o Brazil niio se acha 

cm eondi!,'ões de aceitar comtJictamentc nn pra· 
tica o principio, que aliás é pcrfcit.1mcnte rn· 
cional c pro(Jrio para o desenvolvimento intel
lectunl dos Estados. 

Onde o ensino obrigatorio podcrin com mais 
facilidade tornar-se cJTcctivo cm na capit.1l do 
lmpcrio; por isso o illustre autor do re:;:-ula· 
monto de Fevereiro de iB:il,, o nosso distincto 
collel!a, o Sr·. Visconde de Dom Retiro, o incluiu 
lljlsse rt!gulamcnto. Sei que S. Ex. mantem-se 
ainda firmemente nn opinião !J.Ue então profes· 
savn c que lamenta niio ter pod1do, por se ha\'cr 
rcti::-ado do ministerio, d:tr cxccu1·ão n essa dis· 
pusição. • 

Nest.1 parte o decreto de 19 de Abril pódc di
zer-se escusado . 

O que o nobr·o ex-ministro do Imperio devia 
ter cxnminndo era si podin le\'ar-sc a elfeito a 
medid:t. · 

O decreto de 19 de Abril reune confusamente 
disposições sobre o ensino primario, secundario 
c superior. 

Dclllo não posso bem apprehcndcr si o nobre 
ex· ministro do Impcrio entendo do mesmo modo 
qutl tlU a interfcrcucia do poder geral no que 
r·espoita :i instrucção publica nas Jlrovincias. estar longe. . 

• A est:~s pal:tv-ras prophcticas do i Ilustre phi: 
losopho fr:~ncez, acrcsccnt:H·ci as de um emi
nente historiauor· inglez. 

• Disse lllaraul:~y : 
• Para cohibir os delictos, o Estado tem só· 

• mente dons caminhos a seguir, ou tornar os 
• homens melhores e mais prudentes, ou mais 

Eu pens'? que o pod!!r gt!ral só tom ab~oluta 
compctencJa para le:;rslar sobre o ensino na 
capitlll do lmperio; pelo que respeita :is pro
víncias não pude sinão erear estabelecimentos 
de onsino de qnalqutJr ordem, não póde tomar· 
disposições geraes. 

O Sn. LEÃo VELLOso:-Apoiado. 
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O Sn. ConnÚA :-Fundo. a minha opini5o cm O Sn. J.r::Ão VELLoso:-0 Estado niio cst:í pri· 
uma consideração que me )mrcce irreplicavcl.· vado de crcnr eslabclecimcnlos na~ províncias 

As assembléas }lrovinciaes 'têm compctericia ao lado dos estabelecimentos provinciaes. 
para lcgislnr sobre mstrucção publica u estnbe· O Sn. Cunnr::rA.:- E' expressa a sua attribuição. 
lecimentos pro11rios para promovei-a : niio podem 
haver cxpre$$Ücs mnis amplas IJUO as de IJUC se O Sn. LF.ÃO VF.LLoso:-E é assim 1111e ha de 
serve o aeto addicional. As leis J•ro\·inciaes re- cumprir a obrigação de dar instrucção gratuiL1. 

· lalivas á instr'UI"f}iiO são definitivas, niw entram O Sn. Connr::I.\:-Si na IJUes'-iO de doutrina do 
no numero d:•C!uefl.1s r1ue pódem sc1· revoga- c1ue já tratei niio pude ter a fortuna de concordar 
das pela as$emblc:a geral. Cf!lll o me~ honrado amigo que me precedeu na 

A:~~im sendo, c tendo o le~i.sl:ulor reformista- lrllmna, smto lambem ler do rlrscordar cm 
caulelilsamcn:e pro.cur:1do evit:~r con!lictos entre outros pontos di! S. Ex., que nli:is notou que 
o poder ;.:e1·nl c o llrovinci:1J, a co:npcten,·i:l Jl:ll'a podia achar-se! cm unidade. · 
adoptar medidas g~ncrira~ sobre o assumpto cabe O Sn. Jr:xQUP.IIl.\ :-Si ficasse cm unidade, não 
30 Jli'Ol'incial. · mo importav-:1. · 

O pens~mcnto que cm materia de instruc~ão 
sobrcsnhc no legislador rcf,rwisla é CIUC os cs- O Sn. JoÃo ALFIIEoo:- Creio que fica. 
forros· a bem deli:~ não ~e combalam nem se O Sn. Cunm:r.\ : -S. Ex. comdl!mnou a in-
excluam. stilui~~iio dos profc~~orcs :~m!Jul:mtes. Para apre-

Deu :1 assemblü:l provinci:d :1 n!lribuiçiio de ciar·mos a insliluit·ão precisamos nn~cs firm:~r 
rc::-ular nn rcs)u!Ctiv:• pm,·incin o pn,;.inl) prima- al~l}lls principio~. • . 
rio, ser·undario, supc1·ior c pruns~ional ; tleu á ::>1 concorcl:•rmos em 11ue um dos m:uorcs cm
as:.cmhll:a ;.:craf :o f:•cull!:.de llc a.:a1· IJU:lcSIJUcr 

1 

(11~nhos dus poderes do Estado é dill'undir por 
c.;tabclccimentos ele instrucrão na II!J•.;ma pro- todos os modos_.., inslrUC!:lío primaria. teremos 
vincia, os qu:•cs :<criio regidos por :~elos l'DJanados de c:h~~nr :1 ,·ari;ts consequcncias. Neste ponto 
do )loder :,:oral. · I concortln o nobre senador peJ:1 D.1bia, que prc-

0 arl. 10 ~ 2. 0 elo :~cto mlclicional diz: • Com- stonJ·eh!\':Hllt·s sr•n·i!:OS :i in!.tl'l!cçiio primaria nas 
pelo :ís asSJ!IIIIJI<~as pro,·inciacs legislar sohre províncias que tem administrado. 
mstrul'l·ão )JUblic:• c t:slabclccimcntos proprios a 1. Es!ando )lois de :occõrdo nesta parte com o meu 
promol'cl-a, uüo CtJIII[Jreltmdcmlo as {m:ultlades 

1
. nobre :~migo, Yejnmos si podemos concord:~r nos 

de medicina, os cursos juridiros, ucmle111ia.ç ac- consel}.uem:i:~s que d'ohi decorrem. 
tualmr11tc rxistmlt•s, r outros quae.~fJIII"I' c.çtabelc-~1 E' possível ·cre:~r cse .. Jos cm todos os pontos 
cimentos que para o futuro {orem errados por lâ cm que hnja meninos que ns frerii:Cntcm '! Si 
!Jtl'lll.• ha es,;,1 possibilidade, enliio nào leremos· que 

Eis a,; ui como o poder :.;era I c o provincial po- traL1r de professorll>~ ambulantes; ser·iio escusa· 
dom mnrciJm· concurrcntementc para dcsenvol- dos. Si porém não ha css.1 JlOSsibilidadc, o no
verem na provinci:J o ensino JIUblico sem que brc senador ha de reconhecer que se deve rccor
venham a cLwcm·-se as attriLuu:ücs respoctiv:~s. ror a ellcs. 

· Pois bem ! Assim como em !alta de ensino 
O Sn. LEÃo Vt:LLOSO :-S~o attribuir;üe~ cumu- officinl, niío se Jlóde nrgar a utilid:ule ele su!J\'cn-

lativas do Estado com ns provincias. clonar o:eolas partieulare~ para ampliar o ensino 
O S C ,.. - 1 · - aos menmos a quem fallllm rccur~os para pag:~r 

n. ORIIF.IA :-.,;lO s;oo cumu atl\'as, sao professores, ela mesma sorte justillc:~-se a pro-
concurrentes. E' da ~~s:;emblén provincial a vidoncia <lc se manterem professores nmbulantes 
attribuir~ào de legislar ::obre li instrucf}iio por me· onde não bouver ensino oficial, nem ensino par
didos g-éraes; ao podl•r central ca!Je :1 !acuidade ticular subvencionado. 
de crenr nas pronncins estabelecimentos de en- lllelhor fóro que tivossemos meios mais eUicm:es 
siuo de c(ualquer ord<'m, os qunes ~o regem por p:1 ra difTnndir o ensino; mas cm f:~lt:1 de outros 
disposir;líes eman:u1as desse poder. . JUSto .é que se adopte mnis osso meio p:,ra com-

O Sn. LE.\o YEr.Lo~o :-Est:í nccumulando. bater a 1:,:nornncia. 
O Sn. ConnErA :-As dis)Josiçücs do poder geral V c, pois, o nobre scn:tdor C!Ue cu tinha raz3o 

applic:un-:'e cxclusi\•amentc aos e~tabélc::cimcntos de e$labelecer primeiramente o principio e des
quc clle crêa. fim· depois as consequencias. Estava persuadido 

·o Sn. BAnnos lhnnETo :-Apoiado, niio im·ade d~ que o uobn· senado~ lwvin de aceitar cutre 
atlribui<·ão Jlro.viu~:ial. · I a~ outr:1s est:~ consecfuencm. 

• _ • , . · Em seu d1scurso o nobre senador pronun-
O Sn. LEAO \ Er.wso :-E ISSO mesmo. 1 cion-se contra os jardins da infancio ou s:~las de 
O Sn. ll.\nnos BAnnETo :-:'Ião é isso, segundo :~syJos. 

o regulamento do Sr. Leoncio. O Sn. JUNQURlllA:-0 decr.eto não quer salns de 
O Su. L~;.\o YELLOSO:-Eu não estou tratando asylos, porcJUe cheiram a catholicismo. 

do regulamento. O Sn. Conn&r.\:-!1\iio desconheceu, perém, ab-
0 Sn. ConnEIA :-O que o nobre senodor pela solutamcnte a ~un utilidade : a c! quanto me 

B:ohiu pretende dizer, scgunelo creio, é CIUC pnrn bast:1. 
beneficiar a instrucção nas provinda~. tanto Não mo demororci em apreciar si os.jarelins 
púde concorrer o I~gislador provinci;tl como o da inf:~ncin ou salas de asylo devem ou não ser 
geral. conJloelos :1 irmãs de caridade. A questão pódc 

o Sn. L}:.\o VF.LLoso:-E' esse 0 ~meu pens:~- ser interessante;. mas é subordin:üla :i da con-
mento. • venicnci:• da instituição. 

A deliberação acar<·a da melhor direcção de
pende de circumstancias. Assim como cumpre O SR. ConnErA:-Nisso e:<tou de accõrdo. 

1 
I 

I 
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não reJeitar complelamente a dircàção das irmãs 
de cnr1dade, convem não repellir systcmntica
mente qualquer outra, 'Iuc, dadas certas condi-
ções, pódc ser prc!crivc • . 

strueção publica c o:;tabelecimQntos proprios para 
promovei-a. · · · -

• Com cffcito, tão importante r:imo·no governo 
dos Estados não podia ficar em abandono. 1\Ias 
não se encontra na constituição a declaração de 
que sómentc a. autoridade publica póde tratar 
da fund11ção de est:Jbelecimentos de ensino su-

Entrando perfunctoriamente na analrsc do de· 
creto, occupar·mc-hci cotn algumas de suas 
partt•s. . 

lia no decreto rlisposiclics cscusad:~s, como as 
que se referem ao ensino primnrio obrigatorio nn 
côrte. 

Ha no tle.:reto disposições inaccitavois, como a 
do art. 23 § 8. 0 , r1uc dcdarn que para a colla(lão 
do gráo nas raculdmlt:s de direito não srJ oxigir:i 
dos ncatholicos exame tio direito ccclcsiastico. 
Este ponto foi rnttito bem analvsado pelo nobre 
senador pela nahia. • 

Por nuo -professar o estudante de· direito a 
religião e<atholi•:n apostolicn romana não se se
gue 11uc deva dcix:tr de aprender o direito cccle· 
siastico, de c1uc t~m de fazer uso ou como advo· 
gado ou como juiz. 

O Sn. LE.\o Yr.LLoso:-Apoindo. 

O Sn.· Conm:t.\: -E, Sr.- presidente, é 11qui 
occasião de notar lfUe o dl!crcto, ao pnsso qno rl:i 
a~ ensino. medico Jlroporc;õcs quc tnllito C•liii'C· 
ntcnt•: ~crm q1w po:!c~sc ter, crc:.n•lo nns fncnl
d:.dcs dê medicina grande numcr•1 tlc cadeiras 
nã1, t••m em igual consideração o ensino d:~s ma: 
teria,; philoso1•hicas. 

Sabe o scnad,, rJtHI o Barão Dupin, cm um no
ta\·ci discurso que proferiu no senado francez 
recomm:mdou q:Ie n:~s escolas rio medicina o~i3: 
tisse um cu~?>o descm·ol\'id•l de pscydtOiogia. 
Ellc r.~conhccla que ness:~s fnculd:Hics, onde se 
en:;inam principnhn•mtc sciencias 11ue entendem 
com a mnteria, tlcvia existir, pnrn os nlnmnos 
apprchentlcrcm cm ~cu COllllllcxo 05 conlwP.i. 
mentos humanos, um curso cm que so trat.1sse 11:1 
p.1rtc raeion~l do homem. 

Di~so niio cogitou o decreto; c entrct.'\!lto o 
ensino .omci.•l· d:~ philo>opllia acha-se 1:mito 
abandonado no nrazil ; o qno é para dcnlorar 
qu:mdo se nota n~ mocitlndo brazilcir:1 tcndencia 
para as doutrinas m11tcri111istas. 

Ha aind:~ no decreto clispo~içõcs contral'i:l< :is, 
que V"igoram, sem que n:~da melhorem ; c taes 
S<io a~ que pcrJllillem a~~ociaçõcs de particulares 
p:~ra a fund:~riío elo cursos, uma vez fJUO nellc:; 
se ensinem 11s mat•~ri:•s qUil constituem o pro
g-ramma de IJUnlquer curso oficial tlc ensino su
perior. 
_Pelas disposit:õcs cm yi;:-or podtJm as as~oci:t· 
çuc~ fundar cursos super1ores sem as obrig:ll'õcs 
que o decreto impõe.· • 

perior. · 
• E, desde que nilo existe essa restrict;iio, 

como, segundo a m3sma doutrina constitucio
nal, o cidadão não ó obrigado a deix11r de fazer 
siniio a(lllillo quiJ a lei e~pressamcntc ,·cda, o 
não ha lei que o!Jste ,, que o· cidadão trate de 
fundar r.stahelecimenlos de ensino superior, não 
se P•ídc impedir que cllc empregue nesse mister • 
11 sua actividl1rle c os seus rccnrsos. como cn-

. tender util· ~o dc~cnvolvimcnto intellecLual do 

pa!zNiio ~c impõe, nem se podia impor ao eida
diío, com:> o!Jri~aç~o, o qne tlevc Cic~r ontr~ue 
ao seu p~triotismo •: ao~ meios d11 que pudcr-
disp•ir; mas niio so impede IJUC o faça, nem se 
descObl'C motiVO plausil'el Jl:lr:l O legislador de 
um paiz livre tolher aos -cidadãos o tloscnvolver 
o cnsino supct·ior em sua patria. 

• X:io foi imposta a ohri;:açiia: mas entre não 
imptir oht·i::-a~ao c prahibir 11110 o cidad.ío, po
dcndfl, trate •la rund:u;ao de ··stabr:lecimontos de 
ensino superior. ha !:'r:tndo <Iist:~nr.ia. 

• A nossa lei fundamental nilo disse 11 cslll rcs· 
peito como acerca do Sl!l"V"iço militar, que todos 
os brazilcii'OS são obrigados 11 pcg:~r cm armas 
Jlara sustentar a ind••pcnrlcncia c integridade do 
Impcrio, c defendei ·O dos seus inimi;;-os exter
nos ou in!ernt~s. Niío disse nesse respeito como 
ace•·ea da obrig-aç:lo rio im110sto, que nin~ucrn é 
i~epto de contribuir p:.rn a~ dcsp•$as tlo Estado 
cm propor•:iio dos seus haveres. lias niio oppoz 
barreira insupcra\'el ao patriotismo c bons dose· 
jos do cidadão brnzilctro, quando este, como 
fazem os cidnd;ios de ouLros ~;stados de maiores 
r~cursos, flUeirn c1·enr est:tbelecimentos de en
smo supcr111r. 

c O go,•cmo tem procedido do ncc•irdo com a 
opinião lJUO Sll5tcnlo. Xos estatutos por cllo ap
prol':ulos dn As>oci:u'<iío Promotora da Instrue!:ão 
de Meninos. que é inteiramcnto particul11r, se· 
dcclarn que, para preenchimento elo seu fim, 
pódn clln funll:~r :~ulas llc en<ino primnrio c se
cuntlnrio ·c curso> de ensino prollssionnl c su
perior. 

• l'cnso que, approv:mdo esses estatutos, do
pois de onV"tr o conselho de Estnrlo, o !\'OVerno 
não se apartou dQs preceitos constitucionnes. • 

O Sl\. Lr.Ão Vr.ttoso:-Esta é n V"erdadeira 
doutrin:~. O Sn. L&.\o V•~Ltoso : -Apoiado. 

O Sn. Conn&IA:-Nosta parte, poi:', o dccrelo 
toi rcstt·icliV"o, ~cm rn7.iio sufficicntc. 

Já tive oecasiiio •lo discutir a ma!eria ; o senado 
me 11:• 1le permiltil', ató [l:tra poupat• tempo, qno 
repit.'l o que j:i disso a cslo respeito. 

O Sn. Conn&l.\ :-·o que temos -que lament.,r 
nesta parte ó que o nraz1l não se ache aindn em 
condiçõés ·dfl JlOdcrem os citladiios fundnr esta· 
belecimoutos de ensino superior. 

Plllos seus estatutos, 3Jlprovados pelo governo, 
púdo a Associação Promotora da lnstruc~ão do 
.llcninos cre:~r cursos do ensino superior; entre· 
tanto, praticamente, mal pódc clla m11ntcr cursos 
de instrucção primaria. 

• Pela an:1lyse cl:J doutrina constitucional võ-sc 
que impõe-se ao poder geral c ao provincial o 
trat:~r do importante assumpto da instruc•~iio, 
mas uão cxclusi\•amentc. A constituiç:io ~ar:inte 
o ensino 1>rimario e a fundação de collcgios c 
unh·ersidadcs, ontlc se cnsi.nem os elementos dns 
scienci:•s, bellns-lctras o artes; o incumbo ás 
nssem!Jiéas pro\'inl'iaes o legislar sobre in· 

Ull Sn. s~;x.\DOn : -A diflltuldnde é hit,·er 
quem olõ frequente. 

O Su. Contt&I.\ :-Não é s,j isto; é ter meios 
para manter os curs~s superiores. 
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O Sn. S1 r. mrn.\ DA )IOTT.\ : - Ter quem cn • 
sine. 

O Sn. Conmm. :-São estas as difficul1l:ul.:ls. 
O nobre !'X·minisu·o 1lo Impcrio, porlonto, no 

s1•u 1lccrcto limitou direitos IJUe a Je~:islnçiio C!ll 
yigor conr~r··. N:ío h:t nccos~illade para crcaç:JO 
por particulares de cslahelccirncnlos 110 ensino sn· 
pcriot". que neste,; se ohscrrc o prog-rnmma o IIi· 
ci:•l. Sohrc o que ha nccc>sid:ul~· da inlcrn•nçiio 
do lc;:isl:ulor ü llllnnto aos ciTcilos dos cx:IIIWS 
IJIIC nCIJI'S SC flZCI"I'IO, 

O nobre son:ido1· pela llahia mostrou-se infenso 
:is caixas escolares, re~:cinnllo que cllns dis{lO· 
nham o animo dos alumnos p:1r:1 as id1õas posrti· 
'\"as, )tal':l o calculo frio, com prejuízo tlc suas 
nobres tcndcncias p:1ra ns idéa3 gcncros.1s c hn· 
rnanit:1rias. 

Sinto di vergo ii· •!o n!IIJJ·o scna1lor. N;io ncho 
incompatibilidatlc :dgurna entre as caixns csco· 
l:m!s c o cuidado, IJUt• niio dc\'C ser nunc:t prc· 
t1!rido, cm dcscnvol\·c•· no.-: alurnnos os s•!nti· 
nwn tos clcnHios 11 uc •·calçam :uligni1ladc hurnann. 

O Sn. LJ;:i:o Vr;r.r.oso:-A economia I! tarnlwm 
uma v i ri ud c. 

Tem-se pr1!!endidn, para justificar nlgnns 
pontos •lo decreto de 1!1 de Alwii,IJUC :•in•la s_ub-
~istcm autori7.:u;õcs h:• muito tempo •·onrerulas O Sn. r:orumr.\:- Si par:1 s.• a•lmittir n cnixa 
ao g"o1·crno. f'>!'ol:u· fu.,se nPCI'>Sario nr·rarwar du cor·açiio do 

Oiz-sc que a disposiç~•o pt•r·m:uwntc tio :trt. I !I nwnino c.<,;c,; elcv:ulos scnlirncnlos, cu cstar·ia 
da lei tlc ';!:; de A!!osto de JSi:: n~o nl•l'ang-11 estas •·om o nnhrc senado•·; mas tal incompatihilidadc 
autoriz:1ções, c apenas s•• J'Pf<!rC a auloriz:u_,õcs niio existe. 
rutnr:IS. . I) Sn. r.r.:.\o VEI.I.OSO: -o al'g'UIIWnto dcllo 

Esln m:mcir.1 de cnt~·ndcr arJIWIII! :•rti::o não prova de mais. 
ha\·ia sido su~tcnlada :•té :~~:ora. Dispõr. ellc IJIW o S::. r.onnr.r.\:- r:onwm •lc cerlo dcscnvuJ. 
a:< autoriza~i,cs para crca~;io ou l'l!fomrn de qual-

. !JJ' • 1 • I \'Cr no,: llli'IJirro,; os ~entinwnlos nohrcs ·~ g1'IIC· 
IJIICr l'l'Jlar·tu;iio on scr'\"ir;o Jlll rro n:w , .•. .,o ro,;os : rn:•" i,;,;o não,; ~·mbw:u;o Jwra l]lle Iam· 
y!gor JlOI' mais •Ir. tluus :1nnos. a cont:n· •la tlata ' .. . . ., ti . 1 . . • . .

1
. 1 1 1 • llll":t!''i 1 da l·i t(IIC os de•:rl'l:u·. e I'JJtr.n- I ht.ll St. prot:IIJI ut.l -o- COIII <!llli:IS l!llolll :11 cs 

t :I JliOII '" .· • 
1 

· ' . ' • . • ·11 1 ~· s ·•·=-•• de rrrart•le Jlr0\'1'1111 110 co•·rcJ' d·t deu-se IJIII' comprchCJII!ia as :mlol'lzar;i1c~ Jn ~nn· 1 1111~ .• "~· · ~ • 1 
o • • 

ccdiiJa,;. ::\lorcu·sc IJIIt'st~o Jl:ll':t salu•J' sr, :undn j CXJ:-tencra. . 
depois da lei de 18i:l, ns a!lloriz:t~Õ••s ,;nbsi,;tia~n , O Sn:.. I.r·::i:o Vr-:u.oso: - ~om. :tfJ!tclJa__ nrgu· 
po1· (]nus annns, e :<i mantrnh:un-,;e a,; conferr· I nwutarao condr.ma:nn·,;~ mutlas msl•lnH;1ws IJUc 
d:ts l'lll l1:is IJ!'r. cnt:io l!inda n:.o tinh:un •lons an- j e.; tão, no rn.•:<mo c:J'O, c:~1X:1s e~on.umit:a<, ele. . 
nos de uura!.'ao; mas n:•o s•• suslt•ntontJIIC.apé7.:11'1 O ::.n. D.\;o;T.\" :-V. l~x. esta vu·tu:llnwntc tiJ· 
ul•lla, fic:J\':IIll UI! pé :JS innunwras antorizar:iics \'CI'gcn!l! do collo•ga tJUC o Jli'I!Ccdcu, o tJUClllllitO 
até cntiio cuncedidns no ~oYeJ·no p:n·n r1•forrn:n· estimo. 
rcp:u·tit;wcs c H•n·iços publi~os •• Foi t•xact:•mcntc 1 o Sn. Cnnn~:J.\ :-A caixa escolar· n~o exclue 
parn a~ahnr com c,;sas :•ulorrzar:.ucs !fllC se tomou • ,1111: "C pr·er1:1rc o menino para tornnr·sc um 
a lllCdJda •. P:ll::• o f!ltlll'O. Cl':l ll!lltrl, porrruc_ o rrr:llldo• H'I'\'Ítlor do Estndo, IJIIC se ilJu,;trc Jtf!ios 
podei' Je;.:r,:Jat!\'0 nao esta ad,;trl<'to a Ob~er1 :u· ~tais hrilh:mtcs e hcroicus feitos; n~o, chama
o prazo da ler de l!-li3 Cl~l qnaltJIICI' :1utorrwç:•o lhe ~penas n nttcnr.:ioJ'ai':t mais um ponto que 
que \'e_nlw n concedt;J·. ~:td:1 o tolh~ tlc cone~- nrio 1te\· 1~ sc1· tlc~ctirn o (apoiatlo.~). Pótle o no
der huJI! uu_w aulorrznt:ao c :lctcrmm:••· que vr· J1re senador condcmnar po1· inconveniente :1 
goJ'c JtOI' m:us de tlous :umns. caixa e•col:ir? 

o scnadnic ha 1lc record:ll' 1lc que!> oJ'!,'arncr~~ Assirn coa1o n~o poderia luul·ar· 11111:1 institni-
IJIIC !I cnrnnr:! tlos tiCJ~Uia~o,; nos cnv1ou cm ~s,' l'iio 1zuc IOI'IIassc os :llnrunos 11Crdul:1d0s •.. 
contmha V:II"I:JS aUh.II'IZai,'UCS, tJIIC O g'u\'CI'IlO JUJ• • • • , . 
g-a\'ll_ nccess:~rin,: p:trn J'efor·mm· .. rcpa~li'.'ües .e O :-.n. l.r:.\u \ EI.Loso :- Ap01:do •. 
scrnros pul.llrcns. sohre os rJuacs Ja lwna pro1·r· o Sr:. C:nr:nr:l.\:- .. tmnltcm 11:10 pode coudcrn-
dcnt;i;ulo em virtud•· 1lc :•utoJ'Í7.:tl,'ües conceditl:Js IWI' :uJudl:l que ns clwrna :10 ltom rcg-irucn da 
antes IIC i8i3. I'COIIOIIJi:l. 
_Xin~~~~m. dU\'i.'~?'\"l~t.iio d~ 'J_nc -~r:url_J~:?I'isns 0 Sn. Lr::\o Yr:r.r.oso: _E' prct:iso ter pnra 

a~ nu~-·~ oiUlorrz.I~UC:-. lltn•. :-lllllt. )1:111 ('.:r da I • ·e --cr as nuii':IS \'ir·tutles. Oucm niio lcm niio 
cOIIIUIISS110 tle OI'!):J:tll!lltO. O SCII:H)O !lall. :IS i "óti'.' CX<'I'C!'I' li \'il'llldl! tia caJ~id:ufe. 
•·onccdcu, cnltmtlcni!O IJII.: o po,Jcr Jc~:rslatrvo J 11 e · · · 
UC\'Í:J t1·:•tnr por· si d:1s r••for·mas. , o Sr:. D.\XT.\S: -Estou rcgislr:uul .. laml.lern 

Trat:mdo da rcfo1rnw •la instrnc~ã·• cnlllJII'C I par:1 JoHv:u· n V. Ex. e honra•· :~s su:1s opiniões. 
uiio cs•tU•!CCI' t!IIC. ha. um projcé~o tio go,·erno, , I ,· \' ._ ·\• ,11 •

1
•
0
1 t 

:•JlJli'O\':ulo em prrllll'll':l dtscu,;s"o JW e:llnnra . O ::Sn. .J..~O Er.Loso. • Jllc a cs. a cm 
dos dcputados c sobre 0 qunl tlcu p:•re~l'r :1 I tlrvcr,;os 1n:1trzcs. ·- . 
cornrni,;s~o compclcntc d:I!JIICila •·:unara. I O Sn. CormEI.\: -:'\ao l~}lho lJ'aZJd!> a .c>:a 

• . 1 uiscuss:.o opiniões nol·as. -~"o tcnh!' fc1t0 .s•!~ao 
O Sn. Lr:.\o Ym.J.oso:-Hn uns prOJI'I'tos 1]0 su,;tcntaJ', po•·quc a occas1ao o CXIg'C, oprnwcs 

$1·. P:llllino, do Sr. João Alfredo c do SJ'. t;Jmha conlwcida~ .... 
Lcitiio. o :;11 . 0.\:-;T.\S:- Ett sei; hll tempo que as' li 

O Sn. ConnEI.\:-1\cfi•·o-mc ao projcclo apre- nos jorn:rcs desta ca)1it:•l. 
sentado pdo nohrc senador por l'ci·nambuco () Sn. Colllml.\:-••. nem tenho que rectificar 
tJU:IIli)O IIIÍllblro do llllllCI'ÍO. t'SSliS IIJIÍIIÍÜCS. 

Si. em nz rle puh icar o dcer1•to UI) !.9 de 0 Sn. D.\:'(T.\S:-IIonr:• lhe srja feita. 
Abril, o govcrnn dé>sc andanwnto :1 esse projecto, 
podia :1prc,:entar l'lllCnd:~s de accürdo t·omas suas O Sn. CoJU\EI,\:-·Em conclus1io, Sr. prc~i-
idé:~s, I' :~di:111t~ria a decisão. dente, creio ter justilicado pt•t·:rutc o senado o 
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voto que dei, como mcmlJro da commissão do 
instruc~ão puiJli~n, par11 que se revogue o 4ec~eto 
do i!l do Abril do corrente annl. O prmc1pal 
ar!,"l.Imentr! em que mo fundei, a illcgalidade 
desse decreto, foi recebido por todos os membt·os 
desta ca~n, ~cm distincr.ão. 

Este s.; rcsult<•do da· discussão é importan · 
tissimo : ficou conhecido que na opimão una
nirnc do scnndo hn uma raz:io capital que con
dcmna n cxpcdii,iàO do decreto do 19 de AIJril. 

O Sn. t•nr.s1or.xn: :"-Fica a discussão adiada 
pela hora. 

0 Sn. [.• SECIIETAIÚO :- A commissão tio COil· 
stituirão enviou á mes:1 o scn parecer a rcspcilo 
das eleições da p•·ovincia de S. Panlll. 

N;io é possível procc.J~r agom á lcitura,porr[UC 
deu n hor:i. Fica por conscqucncia reservada 
para se•· r cita amanhã. 

O Sn. Pnr.sJOEXTE deu p~ra ordem do dia !0: 
A mc~ma j:í designada, a salJcr: 

Continuação da discussão do [>rojccto rlo se
nado, letra- F- do cor•·cntc anno, revogando 
o decreto n. i2i7 de 19 de Abril ultimo. 

2.a discussão da'! proposições da e:m1ar:1 dos 
dcputarlos,flo corrente :urRo, a1•1>rov:mdu as pcn
sõ~s concedidas : 

X. G:l; a Americo Estévc~, ex- fogui::ta •lo mo
nilor Solimii,·.~. 

N. G~, ao. cabo de esquadm reformado Damião 
Felix da Costa. 

N. 80, a D. l!n1·ia r.orina da Sil\'a c D.1Iono1·ina 
Augusta d:1 Silva c oqtro. 

2. • dita das proposi~õcs da mesma cam:~ra 
ns. m;, 123 c 1:10, do corrente anno, concedendo 
dispe"""'l nos estudante,; Josino de !'aula Brilo, 
Fr:mdsco de Souza l!och c Antonio E\·eucio Ju
venn I Ha 11oso. 

..-.:t2.• Sessiio cm 1.0 de .J"ulho de 1.879. 

l'JIESIDENCIA DO Sll. VISCOXDE DE JAGU.\ÍlY. 

SUllll.\niO.- ExriiiiK:<T&. - Pnrcccr._: da cooumiu:io dll 
pcn•iic• e ortlcu:ulo" soi.Jro n. liccnr;n. tlt) duamb:lrgotdor da. 
rol:lção d.o ltaranlulo JoAo •:aota.uo J .. i4bo:a, Q d" commia· 
s:lo. de commcrci•' o ngrieullnrn Kohro a cre:a.rtlo dt, coJo .. 
uins :agricnlas. -Conclusões du Jlltrccer da cómmir.s,io do 
con~tituiç1l0 liubro as clciçüoa •cnaloriacs do S. l'aulo. 
Oba~crvaçiicHI dos SN. Mond"~ do Ahucitln e \"Jeira da 

. Sílv-a.-Limifos do proYincias~-n~rrui:~i•·,io do :ir. GodoJ· 
-OnoE.w; JJO Dl.l. A rororma da fn•:rnét;oio publica •• \:(J• 
proYaçtio cm t.a. di"cuul•o do proj.oc:lo-!o"-tlo lionn,to.
P'malilics a ,\morico E'tc,·c~~:, cx.foguida d,, monitor .Soll-
11uírl, ao cabo d., t'lrJUadra rcrormntlo Damio'io }"elix da. 
C:oata, a D. Marj;1 Coriua •ln. SiiJa c 1). llonorin:L Au;:uala da. 
Silva. Art('roraf.Í!iu orn :!.a tliltU"são .. -lbtricula d~ oatu• 
tl:mtc:~, Josino •., Paula Urho, }"ra.nci"co do Souza JJortD. 
,\ratonio E,·oncio Jnvounl ltapotio1 Ant,mio C:uulítlo do 
A•~i" o .\ndnult!, o J .. uiz de ~(cllo ISrand;'iõ •• \pprovar.ão em 
2.n •liacrru;'i'o.-l .. fc:cuçu. ao aJosombar:.::ulur JJr~ ltarcos 
Antonio Rotlri;.:ues de Souza. AJ•l•tnY.:açlio em ::.w dJJcuul'io. 
-llcio aololoJ á •·iuoa do capilüo Fr:onklin ll<lldca \'l•un~. 
Á(JJ•roYu~ãn cm :!.A di~t.Clllluio. Jo: tL D. Uil4lbgoJMi l'into. 
D11curao' tios Su. Corroia. a Junqueira. · 

A's U horas da manhã acbaram·so pl·es<>ntes 
30 Srs. scnadorl's, a saber: Vbcondc de J:t· 
gnarr, Dias de t~rval h o. Cl'llz l!ach:ulo, Hnrlio de 
llaman:;uapc, Gotloy, Chichorro,. Yi~condc de 
Aba•!lé, Darros Barreto, Diniz, Antão. IJ:1riiu de 
Cotcg-ipc, \'ieil·a da Sil\':1, I" .o r rei:~. llihciro da 
Luz, \"iscondc de ?tluritiha, Leão Vcllo~o, Vi,;
rondc de ~ic hcroy, Bm·ão ele :'l!aroim, Candiuo 
llemlcs, Vis~.·on,Jo dl• Bmn Hcliro, Cunha c Fi· 
.::-ucircdo, Junt,uci•·a, l'acs de llcmdon~·a, J.cit:io 
dn Cunha, l:clu)a ea,·alcanti, Lniz Caz·Io~, Fausto 
•lo A~11im·, Pa1·an:•gu:i,.Nunes Gon•·alves c Barão 
de Plrapnrna. • • 

CompnrC'ccram clCJlOis os Srs. Alfonso Celso, 
DioA'o Velho, Mnr,rur·z do 1!1'1'\'al, SinimiJú, 
Dan ta~, Jo:'10 Alfredo, Octavi:mo c Jagunribc. 

Deixaram de comparecei·, com c:•u::a p:u·tidrm • 
da, os Srs. Bnr;io da !.agun:•, tondr. de Uaep••n•ly, 
Duque do: Caxias, Pirn1ino, l'anl:• Pcs,:o~, Silrcira 
Lobo, Ahn•!icla c AlbUtJili!I'IJIIC. 1'cixeir:• Junior, 
Fernandes da Cunha, S.1raivn, Sih·ci1·n da .llotta, 
Viscon•le do Rio Bmnco ,, Yiscontlc do Rio 
Grande. As outras materiasjá designadas, accresccntlo: 

:2.!' cliscussão das proposições dn camar:1 dos 
deputados, do COI'I'Cntc anno, ns. 26 c J.U, con
ccdcn•lo disnensa aos estutlantr$ Antonio Can-
dido de A.~sis Andrade c Luiz de llcllo Drandão 
de Ucncze!'. 

Dcixamm de comparecer, sem cnn;;;n parlici
Jlad:'l, os Srs. Darão de Souza Queir11z c \'i~conde 
de Suassuna. 

2.• dita cbs proposifiü~·s da mesma camara, do 
concntc :mno: 

)l'. ::!00, autorizan!lo o governo a conceder um 
auno de liccnra, com ordcn:ulo, uo dcscmbar
g:•dor Dr. llaréosAntonio Rodrigues de Souza. 

N. 97, concedendo :1 D. Francis<'a lluniz Fur
tado disJu•nsa na h•i para habilitm·-se c recciJcr 
o meio ~olt.lo cio seu llnado mm·ido, o capit~o 
Fr:111klin :ucnd-:'s Vi~nna. 

N. 2i8, de JSi7, comiderando D.!Wa lla:;.:-ges~c 
l'in!o llflt:t para reccbL•r o meio sole! o de seu li· 
nado mari•lo. 

L•'\':lntou-se :1 sessão ;i~ 3 hoi':IS c 10 minutos 
da t:1rdc. 

\'. lt( 

O Sn. PnÊsloE:STE abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, c, não 

havendo quem sobre clla tizess~ observações, 
deu-se por approvada. 

O Sn. :L.• sE:cnETAmo deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Otllcios: 
Do ministerio da justiça, de 8 do corrente mez, 

dcclarantlo cm rc~posta ao do senado de :27 do 
mez llnt.lo quc,não existindo na respectiva secre
tnria os pror.essos instaurados contra o dcll•gado 
de policia da cidade da Parahy!Juna, Jlro\'incin 
de S. Paulo, José Antonio Nogueira Lobato, 
acaba de exigir com urgencia cópias do~ mesmos 
processos afim de transmittil·as ao senado.
A quem fez a requisição. . 

Do Sr. senador Firmino Rodrigues Silvn, rc
nov:mdo o pedido de licen~a dur:mto o periotlo 
d:1 pl·cscntc sessão legislativa, visto pcrdurareiu 

.. 20 
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.·::~:· ·: . ANNAES DO SENADO. 

:ti!l«l~ ~etts incommodos;;.:...Á•~cÓmmissão ele con-~ O Sn: J>RESlDF.!>"TE: ;_Tem de ir a imprimir 
~lltm~·ao. · · · . para entrar na ordem dos trabalhos com ·O pa-

0 S•·. 2. • sccret••rio leu os so,..uintes reeer do que dimanam estas conclusões". Este 6 o 
. · . · " destino que me occorre dar no p:~reeer; cn-

. • Pauce~e·~· trctanto qualquer Sr. scnndor póde propôr algum 
• Fo& presento a comnussao do pensões cor- ont&·o. · 

denndos :1 proposil:ão da outra cumara de 27 de o Sn l\IEl'\DES DE ,\Ll!EIDA :-PePO a palavra 
JunJ1o l••·uximo lindo, sob n. i9S. que auto- 1 d! " " 
ríza o go\'cl·no a conce«lcr ao desombargadot· da pc a or cm •. 
relnçi1o do ll:••·anh:io, João Caetano Lisi.JOa, uru O Sn. 1'1\&SIDEXTE :-Parn indicm· outro dcs· 
:moo •Je liccn'.'n com o ordenado; para tratar de tino 't 
sua s:•U&lc onde lho conYicl'. O Sn. :Ur.!\'oES DE Ar.liF.ID.\:- Não senhor. E' 

• ~enhum ducument" vciu :mncxo, como ct•a p:1r:1 dcclar<H' ao sen:ulo CIUC não assignci c,;tc 
indisJ•cu:<a\'cl, á rcfc&·idn prOJIO:iição, comproba- parc('er, nem mesmo com n minha OJl1nião co
torio do motivo de molcstia allcgada, '! isto. por nhel'ida, porque, comqu:mto c11 não scia sus-· 
si só, se~·ia Lastanlc Jlôll'll que h•·sit:Jsse a CIÍIIl· peito Jlôll':l os deus illustrcs cid:ulãos CJUC ror:&m 
missão cm pr•~IOI' IJUe fo~sc :llltuJ'iz:HI:& a liccur.a escolhido~. toda>ia ••• 
solicit:~da, s• 1wo esth·e~sc convcncida,r.omo cstil, 
por tt!stcuJUnhas Jhlcdi;was c irrccusavcis de O Sn. Cr.uz l\IAciiADO: -Li os nomes dosdous 

> • I d I r • SÍ~"JI.~Iilrios. CfUC o ma:.tJstJ'al o e qno ~c tr:•ta ac w-se elu!Cll· " 
vamenlt• dO•!JJto, fll'l!l~l~ando com urg.·ncia da li- O Sn. ::\[EXJ>E~ DI~ Ar.ll~:m.\:-IJ&~m, mas IJUCru 
renr;a IJUC >ulicit:•, c si is,;o j:í não tive~sl! sillo explic:u· a J':•z:io po1' CJ&Il! n~o estou :thi :&ssignndo. 
rcconhecid<> pela cauwrn !los S1·s. deputados. O Sn. l'llF-<IDt:xm:- Na discussão o podori:t 

• Assim pois entende a commissão ~ue a diL'l razcl' opportunmnente. 
1•roposiç;io cnta·e cm discussiiu e seJa appro-Yad:•. O Sn. lb:xnE< DE Auu:JD.\:- N:io You discutir. 

c Sala da.; commi~,;ões em !I tle Julho de 18i!l. \'Oli:&Jicnas dcclnr:tr n r:11.:io flOr que não assignei 
-A. I.l'iltill tltt Cuulta .- ~t. Jl. •\"unes Gouralres. o parecer, c 6 por considerar-me sus1wito trn· 
-L. ~1. Vieira da Silca. • • !an,lo·se de lliiJ:J matcl'ia cm IJUe ligUI'll um coo· 

Juncto meu pelos Ja~os do sangue. 
• A con&mis~ão de coinmcl·cio, agriculturn, _Não só n_iio cjuiz :•ssi:;nar o parecer, como até 

industria e .ll'tcs, lendo cslud:•do o objecto da n;10 \'Otm·ea. 
J1fOJ+oSi~iio da cmnnrn dos Sl'l'. tll~Jmtados do cor
rente anuo n. l:í!l. que autoriza a creaç;io de 
colonias agTicolas pal'il ellu~:t!;lio' dos iugcnuos 
que o forem por rort·a da lei u. 20~0 de :!8 de 
Setembro de !Si 1 : • 

• Considerando que-é de grande vant:1gem para 
o paiz c para n industria :•gTicola n providencia 
propostaljnc ali:ís é conscctn h dn rcf•!l'ida lei; e 

• Consitlcr:ando IJUC não ~ómcntc os ingenuos, 
uo que tr:•la a proposiç:io, mas lambem os origina
riamente Jiva·cs como propunha o projecto n. 11 A 
do corr••ntc anno IJUc sci'I'Íll de b:~se :i mesma 
proposição, dc\'cm sob pen:• de dcsignald<~dc c 
mjustiça gozm· ilos !Jcoclicios tla in~tituiçiio de 
lfUe se trn ta: 

• l~' de parece&·: 
• Que s••ja :tppro1•ada a JH'opúsi~iio, nlter:~do o 

art. 1.• de conformidade com o Ílo Jlrojccto. 
• Sala das commis>'líl's cm 10 de Julho de 1879. 

-A1l(OIIÍO Diu i:: de Si queira e 111~1/o, - Mrctro n. 
lfc/túu Cm:a/cauti. • 

Ficaram sobre a mesa para SL'I' tomados cm 
consi.derarão. com ns tn·oposi'.'iícs, indo ent&·ct:~n. 
to a IlllJll'lllllr. · 

Fol'am igtwlmente lidas :1s couclnsü!'sdo pare· 
eoa· da commi~são de constituição sobre as cllli· 
!;VcS de senndores pela provinc1a do S. P:~ulo. (") 

O Sn. I•n&>IIJE."(TE :-São as r.onclusões do pa-; 
recer; o pnrecer é extenso. 

O Sn. Cnuz .lf.\CIIADO ::.... Contém a mnterin de 
dous volumes tah•cz. · 

O Sn. 1'.\n.\.s.\cui. :-De dous volumes só 'f 

~··) O plrect.•r. com :~a- respt'ctiYJu coucJusôes · ach3·:u~ no 
.t.~slll.O que 3.CIJ111Jlunba estu volunlf'. ' 

O Sa·. Vieb•u da Sih:a (pl'lll ortlcm) : -
Sr. pre>i•lcntc, o~ jornacs desta côrte Jlublicar:un 
hoje o resultado elos trabalhos da commissão de 
constitui~:io c poderes sob:e a elciç:io de S. J>aulo. 
Acnba. porém, de \'Cr·l'C que hOUI'C alterat~ão de 
um nome, ~ahindo o Sr. lla1·ão de Pamh)'tin:;a . 
c entrando o Sr. llarcondcs. Occorron isto, por· 
c1ue hontem,rnzcndo-sc a apuração por um bori-Jo. 
contemplou-se o Sr. Jlarão de Parahvtinga quando 
dc1·ia ser o Sr. )farcondcs. Verilicóu-sc hontcm 
mesmo esta allcr~çlío. 

Entendi deyer dar esta exjlolicaçiio ao senado, 
allm de 11ue não Jlllreça cjue hou\'t;alteroç.iio c que 
as cousns se pa~s.1ram poroutrn forma. 

O Sn. I'IIE>IJJEXTE:- Viio a'imllrimir o parecer 
CJ suns conclusõ~s parn entrarem 11:1 ordem dos 
trabalhos. 

LJ)JITF.S Dll 1'110\'IXCI.\S, 

O Sr. Go~O;!." (pela ordem):- Queria fa· 
zer um requerimento n V. Ex. 

O Sn. PIIESIDE."'TE :-Passou a horo llcstinad:• 
para cllcs. 

O Sn. GoJJOY :-Siio apen:~s duas Jlalavras: é 
Jl:lra Jledir a V. Ex. 11ue de para or em do dia 
o _projecto da outr:1 camara sobre divisns das pro· 
Vlncias de S. Paulo c llinns Geracs. E' tão só· 
DIOOte isto. 

O Sn. t•nr..saDE:\'TE :-rra tle ;:c tomar cm con
sidL•ra~iio. 

ORDEll DO DIA. 

llEt"On.\1.\ D.\ IXSTUUCÇÃO PUBLICA. l 

' P1·oscguiu a 1. • discussão do projecto do 
senado, letra F. do correu to nnno, revuganúo o 
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. aeércto n. ?26.7 d~ i!l ~e Abril ultimo;'qoP refor
mou o ensmo pramano e secundaria no muni
ci_pio da côrte c o super!<.>r cm todo o Impcrio. 
Nao. havendo quem pedasse a palavra, votou-se· 
e Coa apr1rovndo para pass~r :i ~-· discussão. 

.... . - .... ~.~ ·;.~~-:·.:· . 
O ~rt. 6.. o.dCSSII?lêi~diz: 
• São cxc!nidos'~o· b~neficio desta lei fo meio· 

soldo) as vauvns, orphoos, filhos e mãts que 
receberem dos corres nacionhes alguma )Íens:io 
:1 titulo !~C ffiOUtepiO ouremnnernção de serviÇOS, 

Entrarnm cpt 2.• discussiío c r oram ar.provndas 
pnra pa~snr a 3.• as proposir·ões da cnmara dos 
Srs. ~deputados .do corrente aríno, appro\'ando as 
pcnsucs concedtdas: 

N. 6:.1, a Amet·ico Esteves, ex-fogui~ta do mo
nitor Solimiies. 

N. 6~, ao cabo de CSlJUadra rcformndo D:amiiío 
Felix 11a COsta. . 

N. 80, a D. llaria Corina da Silva e D. Hono· 
rína Augusta da Silva c outro. 

ll,\TRICUL;\ DE F.STUII.\:\'TES, 

Sc::uiram-sc em 2.• discussão e foram i::unl
mentc approvadas para passar :i 3.• discussoioas 

. proposições d;. me~ma camara ns. !1:;, 12:1, 126 
130 e V.i do corrcn~c anno, concedendo dispcns~ 
aos estud:mtes Josmo de Paula llrilo, Francisco 
de So~za lloch1 AntonioEyencio Ju,·cnal Raposo, 
Anlon ao ('.:mdulo de "\ssts Andrade c Luiz de 
Mello Brandiio. · · 

LJCE."\ÇA 

Entrou tambe1J?. em 2 ... disc.~slio c foi appro
\'adn Jlara pas~ar a 3.• a proposa~·ao da datn cnmar:a, 
do correnteanno, n. :!00, autorizando o governo 
a con•:cdcr um anno de licenca, com ordenado, · 
ao desembargador Dr. llarcos Antonio Ro· 
drigues de Souza. 

llEIO SOLDO. 

Entrou cm 2.• di~cussão c roi approvada pan 
pnssar :i 3.• a proposif;ão da camar:a dos Srs. de
putados, do corrente anno, n. !17. concedendo 3 
D. Franc!s.c., Martins F'urtndo dispcns.1 na lei 
pnra habthtar-se e receber o meio soldo de seu 
llnndo marido,o capitão Frnnklin Mendes Vianna 

Seguiu-se em 2.• discussão a propo~ir.ão d~ 
mesnw camar:a, n. 248, dll 1877, considerando 
D. Ril:t 'faggcssi Pinto apta par:a receber o meio 
soldo de seu finado marido. . 

ou que tiverem a proprredode ou serventia vtta· 
licín de algum omcio ou emprego. cujo rendi· 
mento igu:ale ou exceda ao meio soldo concedido 
por esta lei; mas não chegando este recebimento 
a mcL1de do soldo de seus finados mari:los, país 
ou !llhos, ~erccbeni~ tanto •1uanto faltar a pre
encher a dita quantm. • 

Cr•·io que este é o principio que a justi~a manda 
accitnr, c que não conv~m c~t:•b11lecer prece· 
dente derog:atorio de tal disposição. 

O scnndo s~be que, aceit.'l uma medida par
cial, derogatoria do princípio, essa .·medida 
conslituir:i precedente que tem de ser invocade 
c está no cnso de ser attendido cm casps ~orno 
lhantes. N:io hnvcrin raziio para que o poder 
l••gislativo fizc~sc excepção em ravQr de utn 
bcnofidado c a recusa~se a outrg cm identic:as 
condi~õcs • 

lllas foi exactamente pnra não ~crmittir esses 
fncto,-que o le:.:isl:ador do 1827 m•·luin na lei 
uma dlspo~ição tiio salutar, que !l~m atravessado 
t~ntos annos, com aceitaç;io ~o poder legisla· 
~ro. ; 

Sabemos que :J uoss.1 legislação não pt•rmille a 
mntrír.uln nos cursos superiores siniio :iqueii•J 
<JUC tiver certa ld:Jde; mas attendcmos um_ ,·cz 
a uma proposiçiio ravor:avcl a um estudante em 
id:~de menor; e nunca mais se pMe deixar de· 
conceder dispensa de ídndo para a matricula nos 
cursos superiores. 

A nos.•a lcgislnção continbn a limitarão de 
tempo pnrl! a validade da approv:at;ão nos éxamcs 
prc(lar:atorros. -

Dispensou-se uma vez a um ·c~tud:ante o lapliO 
de tempo; ímmediatamcnte enten !eu-se o poder 
legislativo obrigado a não recusar a outros em 
identicas circumstnncias o mesmo f:t\'Or, ·e a. 
consequencia foi a rcsoluç.ão legislativa de 1877 
qÜil acabou intcir:amcntc com a pre~cripç:io. 

Or:a, este mesmo facto hn de dnr-se, si vot:armos 
o projccto·que a camnr:a dos deputados nos cn· 
vi ou. 

O principio da justiça rela li va · lia de ser in\'O· 
cadoe bem invoc:ado cm cireumstanci:~sirlentic:as. 
.Assim, o principio consagr11do na lei, que 
mcrel·e ser mau tido, será annullado desde que 
p:ass:~r a proposição d:a c:amara dos dcput:ados. 

O Sr. Corrcla:-Sinto não JIOder con
cordar com o voto da maioria da honr:ada com
miss1io de marinha c guerru, favornvel :i pro
posit;ão que veiu da . camara dos deputlldos • 
inclino-me :JO parecer em scparndo do nobrà 
Visconde de :Muritiba. 

A riiZlío que tt.'nho 11:1ra pronunciar-me des\.'1 
• maneira é que não me parece conveniente que 

se derogue a disposiçiio da lei de 6 de Novembro 
de i827,.art. ~.· 

Tenlio até agora considerado como disposiçãó 
digna de ser iuvariavclmcntc obltervada a do 
art. !}. o da lei de 6 de Novembro de 18::!7. Si o 
legislador de 1827 estabeleceu n este respeito 

1 aquillo que entendo que deve ser conservado • 
. vendo no projl'cto o começo dn destrui!f=io destê 
principio, hesito ·em aceitnr. :1 propos1ç.ão quu 
veiu da c:amara,dos deputados. Por isso julguei 
del:er Cazer estas·observações,em justificarlio do 
voto que pretendo d~, de nccõrdo com· o do 
nobre senador o Sr:. Visconde de llluritibn. 

O que rnll pn!~ce que ajustiça reclama, quando 
pessoa da fawlla de um omcaal se acha em cir
cumstancias de accumular dous benetlcios pe
cuniarios. é o que eons:~gra essa lei, isto é, que 
se. lhe abone a flUantia maior. 

E' este o pcncipio que se encontra nn lei 
de i~T. 

' 'I":~ 

o ·sr. Juncilierra· sente discordar da 
opiniii!> do seu illustro .amigo, i>cnador pelo 

.P.arana ; e, como relator elo ~nrecer assignado 
pela maioria da commisslio, nao póde deixar de 
acudir ao reclamo .de S. Ex., explicando as 
razões em que se rondou a maioria para :~con-
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l'elhnr no senado a adopção. da proposição vinda 
da cnmnrn tios Srs. deputados. 

E' certo que :• lei de 6 de Novembro do :1827 
fJrohiba n accumulação de pensões, montepios 
ou quaesquer remunerações pecuninrias deste 
A"enero ; mas por isto mesmo que existe essa lei, 
é qui! n J•eticionarin r.1correu ao poder le,!l'islntlvo 
parn IJUC, cm vi~t.1 dns rnzões !JUe militam no 
ca!>o vertente, houvesse de f:•zer exccpçiio. 

Trata-se tia viuva de um cnpit;io do exercito 
que j1rcstou relevantes servil·os, como .-c e\'ÍIIen
ciit do Tl'sJiectivn fé dc officiô junt.1 no:; papeis; 
essa senhorn é igualmente lilha de um dislincto 
scrvidot· do Estado,· o t<:>ncntc-gcncral Dnrão de 
Vil111 llc!ln. . . 

Por mnrtc do mnrido llcstn son hora, ern 1872, 
foi que ella entrou no ~ozo do monlepio qnc lhe 
adveio por parte de ~cu pai; rnas hou,•e cm
bnl":JÇ(J para qUI! 1•1la rcci•be~se o pequeno meio 
soldo a IJLW tinha direito cllmo viu\'11 de um en
pilão rt•fot·m:•do, isto ,:, WS mensacs. E' isto que 
1•1lo pelltl ao poi!P.r leg-i>;l;~tivo. 

lia nmn mz:io pnllet·n~:• Jl:ll'~ o d<:>fm·irncnto 
desln prí'tcnção. A lei estalll'lcclm o principio cm 
nhsoluto: mns h a ca,:o~ !Jne re:llmente de\'cm 
merccr.r do poder <·om]:ctenti', 1/uc é o Jc,zi~lll· 
tivo, 11 devida equidndc. c um 1 cll~:; é 1111ando o 
mnn!l!pin c o m()io snldo provêm de origens di· 
yerSIIS, 

O 'IIIC o Estauo tem cm Yista com estas con· 
cessões é r•·muncrar o st•r\•iço 1lo morto na pes
soa de seus descendentes. Ora, si esta senhora é 
fill1:1 de um lli;tincto g,me•·al IJUC prestou rele
vantes sen·i..:os no seu 11aiz, c por i;so tem direito 
ao montrpio instituído para c~sc fim, por que 
razlío hnv••mo.; de pri\'al-n do cxiA"UO mero soluo 
'lUC lhe prlo\'eitt de seu f:allcciolo marido, 1111c 
iA"ualmentc 11rc;;tou bons scr\'ir.os :i palria ? Onde 
o direito de eliminar-se um dêstcs s<:>rviros? 

A lei diz : Quando hOU\'CI' direito á pcrccpçiio 
de duns mercês desta ordem, prcll•·n·sc. a mais 
crescida, m:1s isto 11uando a ori~cm é a mesm11. 
:!:\o caso vcrtcnte, porém, assim niio é : al)ni, si 
:1 lei !tir execut;1da rcstril!tamentc cm rclaç:io ao 
que 1•rctc!1dc a peticionaria, eliminar-se-ha úm 
dos prcnuos IJUC. lhe deve ser undo, ou o mcrc-· 
citlo pelos serviços di) .pai ou o merecido 1•clos 
servi~·os do marido. :Xão Jlnrccc isso de hoa raziio. 

A c mat'll tios Srs. deput:1dos fez a concessãt> 

ella tem o montepio, porque é filha do um dis- · 
lincto servidor do Estado, deve ter o meio soldo, 
por11ue é viuvn ao outro distincto servidor. E' 
caso difTerente c o senado, porlantó, 11doptando 
n proposição que vciu da cnmnra dos Srs: depll
lados, rar:í um neto, siniio de rigorosa justiça, 
pelo menos de grande equidade. · 

Som revo~ar a lei de Novembro de :1.8~7, cujas 
salutares disposições ninguem contesta, qunndo 
est:•s mercês vêm da mesma origem. póde o 
corpo legislativo cst:lbeleccr csl:l cspecie de in· 
tcrprelaç:io. · · 

O nobre senador pelo Paraná receia que este 
precedente venha :1 dar Jogar a muitos conces· 
sões iguacs, m11s evidentemente nfio procede t:ll 
receiO: poucas serão as pelicionari:•s l)ue, como 
esta senhora, npro•sentcm n nllegação do h:-.vcr 
tido pai c 111arido que tão relevantes serviços 
prestaram ao E,;lado. 

J>or estas razões, acrcdil:l 11uc o scnmlo appro
var:í a proposição vinda da cantara dos Srs. 
depul:ldos,praticando a>sim um neto de equidade, 
sem exorhit:tr de !illllS legitimn5 .otlrJbuiçõcs 
(II)IOiado.Y). 

O Sa·. Corrcin:-Ou\'i com toda a a ucnção 
as observações 1111e a c:• ba de fazer o meu honrado 
:omi~ro, scnndor pela Dnhia, cm contestação :is que 
cxpúz á consideração do senado; c sinto dizer 
IJUC nio me demO\'eram do proposito em que 
estou de votar como aconselha o voto cm sepa·-
rado. . 

J:í cu mo sentiria muito embaraçndo cm votar 
de•sa maneira, si fosse preccden te legislativo o 
'lUC o nobre senador invocou, 

Então diria en : assim con:o JIOr.equi,Jadc se 
fez essa excepção, devemos tnmbo.•m nttcndcr :i 
pcticion:u·ia. ll:•s ouvi que n~o se trota sinão do 
um precedente llrmndo pela cnmara dos depu
tados. 

O nrgumento não serve para nós, que não YO· 
tamos IJIIC fiiJllC IH'ejudil·nt1a a uisposi~ão da lei 
de ü de NO\'Cmbro de 1827. 

O que o precedente mostra é que 1crcmo3 de 
attcnder n outras proposicões semelhantes, desde 
que votemos a r:~vor da· que se acha em dis
cus~5o. 

l\las devemos, flOr mediuas Jl:lreiaes, acalmr 
com o prt•ccito do lei que o nobre senador, 
cm. seu esclarecido espírito, reconhece sa-
lutnr? · 

o IJUe j:i é um neto re:<Jwit:•vcl cm fa\'OI' !lo~ 
motivos allc;:ados pela supplicantc. ,\lém disso 
entre os seus papeis ~c vê n allcgat·ão de que já 
se fez uma coneess:io igual, ,., pois, niio ó caso 
novo. 

Cumprc :~inda not:1r 11ue ll montepio que est:i 
pcrcehenllo a viuva do capitão )[:~gcssi c qne 
)Jro\'~m do seu finndo pai o tenente-gencr:•l Dariio 
de Vi li~ llell11, não é correspondente no meio soldo 
11uc ellc percebia pela patente que occup11va no 
exercito; é menor, e o meio soluo é tnmbcm 
insigni!knnte. 

O Sn. JuNQUEIDA:-Xoto V. Ex. que o moni!J
pio que a peticionaria tem Ó du lllllrinhn, for
m:ldO com parte do soldo do pai ua peticionaria: 
ó uma cspccic de rcstitui~ão. 

As rr•zões alle~auas contra n pretençiío resu
mem-se na dls1•osição da lei de :1.827. A que 
cnsos, porém, li npplicavel ess.1 di> posição? Em 
gcr:•l, 11umdo um:1 viuvn tem direito a monte 
pio,.n l)ll!io ~.oldo, on a qunlquer outra mercc pe
cnnmrm, fot seu fallecido pai ou seu fallccido 
marido ljllelll lhe transmiltiU esl/1 cspecic de he· 
ran~·a ; w.as, no ca~o Yertente, niio · a suppli· 
cante e,;l:l cm circumst:mcias muito' cspecines; 

O Sn. ConnEIA:-Xão nego lfUO a peticionaria 
funda a sua pretcnção cm serviços diversos, os 
prestados por !'CU pai c os prestados por seu mn
t•ido. :Uas ó exactauwnte n cs~a accumul11çiio que 
n lei quer obstar. O art. ~-· n5o pcrmitte du
vida :1 este resJ.leito. 

O que a cqutdadc, sinão a justiça, pede foi 
attendido por esse artigo: em 131 caso abona-se 
a quanti11 maior, sem obrigarão de restituir o 
que se houver :mteriormentc 'recebido. 

Pela leitura do rci(Uerimento da peticionaria, 
reila pelo meu hon!'lldo amigo, se reconhece que, 
ntlendidll a prctenç5o que se ncha penuente da 
delibcrn~ão do senado, podemos desde logo tct· 

·' 
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por nttendidas outras, em que a mesma excepção 
se solicita 'por idonticos motivos. 

E o que .se scgue't Que embora continue a fi. 
gurar na legislação o princiJrio consa~ndo no 
art. ~.·da lei do 6 de Novembro de :1.8-7, estará 
revogado de facto ; pois não haverá rnziio pnra 
conceder o favor a uma, e negar a outr:a pettcio· 
naria que invo1:ar as mesmas razões. 

Fic:mí pralicamcnte annullado o 11rincipio que 
o nobre. senador tem como salutar e vantajoso 
aos interesses da fazenda publica. 

O Sn. JUNQUEIIIA dá um aparte. 
'o Sn. Conneu:- Todas as pretcncõcs· que se 

aprcsentar·cm cm contrario ao preceito do art. ''·" 
se basearão nas mesmas razões, cm serviços di· 
\'Crsos. 

Si o senado tem de fazer iguaes excepções, 
todns as vezes que a hypotbcso se der, então é 
melhor revogar claramente o art. 4..• da lei. 

O Sn. JUNQUEIRA: -Concedemos aqui ex· 
cel!~iícs da lei; aind:t hoje votamos dt!creto3 rc· 
lalivos á matracula de estudantes. 

O Sn. Conn&I.\ :-O ponto sobro ·IJUC têm ver· 
s:ulo minhas observat:ões é exactamente si con· 
vem a!Jrirmos ne~ttJ c.1so o precedente que,- por 
exemplo, nbrimos cm rcl:~çiio á idade exigida Jtara 
a mntricula no~ cu•·sos superiores, c cm rcln!,'iiO 
á dispensn do lapso de temr.o p:~rn n Yalidndc dos 
exames prc)laratorios. Estabelecemos a cxccJrção 
uma vez; c o remltatlo foi que tivemo:> neccssi· 
dado de :tdoptar uma medida geral. 

E' este o momento OJIJlOrluno para discutirmos 
este ponto. Convem abrir a excepção'! Convem 
não m:mter no anno do :18i9 o principio que 
temos mantido in\'nrjnvelmcntc desde 18:!7? Eis 
a questão. 

O meu parecer é que· devem continuar os cm
bnrnços que o poder legislativo tem Oi>J)Osto, du
rante t:mto tempo, a que se faça excepção ao 
principio csL'IIJclecido no art. 4. ~ da lei de G de 
Novembro de 18::7. 

Por i~s.1, conformo-me com o voto cm separado 
do nobre ViscGnde de .Uuritiba. 

Si :~IJrimos o precedente., prctençücs identicas 
a csla, entre as IJuaes a de que nos deu conhe· 
cimento o nobre senador pela D:~hia, virão; c a 
lei llc.1rá derog-nda por medidas cspcciaes que a 
dispc';lscw,. medi~as que ~o tornarão cada vez 
m:us unperaosas a pro)lorçao que crescer o nu-
mero das excepções. · 
. O senado, pois, tem de reflectir si convem 

manter o princi11io da lei de :1.8:!7, até hoj•! inva
riavelmente observado, ou· si convem allrir o 
precedcnlc,em seguida do oual vir:ío outros para 
nullilicarem compl~tnmentê n rcslricçiio esta· 
belccid:t na mesu1a lei, no interesse da fazenda 
pu!Jiicn. Não entro na apreciação especi:~l dos 
moti\•os que a peticionnria allega em favor de sua 
pretenç.ão ; não me prot>onho a contestar o me· 
rito dos serviços invocados. Co11sidero sómcnte 
que a exccpr:io que se quer fazer traz conse· 
quencias quó reputo inconvenientes, ·e diante 
tias quaes rccúo. 

Tenho justiticndo o meu voto ; o senado deli
bcrar:i como entunder cm sua sabedoria. 

. Es~;otada a iRateria da ordem do dJa~ o Sr. 
presidente deu para ordem do dia U: 

Votação da· proposiçiio, cuja dhcnssão ncoa 
encerrada. . . 

3.• discassão da propostn do poder execu
-tivo n. 81 do corrente nnno, approvnndo o·de
creto que autorizou a emissão de papel-moeda. 

:!.• discuss:io da proposição da camarn dos 
de1mtados n. 78 do corrente :~nno, reorganizan
do o· qU:Jdro dos oillcincs da armada e classes 
annexas. · 

1. • discussão do pnrccer da mesa sobro os re
querimentos do amnnucBsc da secretaria da 
cnmara, Antonio Augu~to de ~stilho. -

Levantõu-sc a sessão á f: hora da tarde. 

l'DESIDESCIA DO sn. VISCO!iDE DE JAGUADY. 

SUlfli.\RIO. - EXPEDIICITK, - Propo•lçjio da eam:lr& dos 
S,., dcpulndos tornan•lo oxtenliv:u aoa domai• ompro• 
g•doa da lllmm. eamara munlelpal da eórto as. dhpotl· , 
çüoa •lo doeroto n. 1:86 do 15 do Junho do 186G.-oaoiUI 
oo n••· lloio soldo a 11. ltlb lf:l.llOSIÍ l'lnto. Adlamonw 
d:> dlsea11ão por ompato na votaç!lo .-A omislllo do papo I• 
moeda. Diaeuno o omonda do Sr. ministro da razoada. 
Dl•euraoa dos Srt. Bar!lo do Cotogipo o Corroia. 

A's U horas da manhã fcz·se a chamada c acba- · 
mm-se presentes 26 Srs. senadores, .a snbcr: Vis
conde de Jagun ry, Dias de ~rvalho, D:ll'":io de Ma· 
manguape, Chichorro, Barrl•S Barreto, Correin, 
Diogo \'olho, Antão, Oiniz, Jnguaribe1 Barão de 
Uaroim, Visconde de Uom Retiro, Ribcaro da·Luz, · 
Junljucira. Ur.hõn C:tvalcanti, Visconde de Mariti· 
ba, Leão Yclloso, Leitão dn Cunha, Luiz Carlos, 
Visconde de Nicthcroy, Afl'onso Celso, Dantns, Paes 
de llcndonçn, Vieira d:1 Silva, Barão de Cotegipe e 
Teixeirn Junior. · 

Deixnram de comparecer, com causa partici· 
padn, os Srs. Darão da Laguna, Conde do Bae· 
pcndy, Duque do Caxias, Firmino, Octr.viano, 
Paul:~ Pesso:~, Silveira Lobo, Almeida e Albu
querque, Jo5o Alfredo, SaraiYa, Visconde do Rio 
Br:mco e Visconde do Rio Grande. • 

Dcixnrnm de compnreccr, sem causa partici· 
pada, os Srs. Bnriio de Souza Queiroz e VISconde 
de Suassunn. · 

O Sn. L" SECnETAIUo dc!l conta do seguinte 

EXPEDIENTE •. 

Oficio do :1. o secretario da camara dos Srs. de
putndos, de iO do corrente mez, remettendo a 
seguinte 

fropOSÍf.ÜO. 

• A assembléa geral resolve 

Findo o debnte, c n~o bavcntlo numero para 
\'Otar~se, ficou encerrada a discussão. 

• Art. 1."• As di:>posiçõcs do decreto n. t~SG 
de iã de Junho de 1866 llcnm extcnsiv:~s aos 
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de mais empregados da Illma. camara ~nnÍCipal 
da corte, sendo engenheiros, escripturarios da 
directoria das obras, advogado~ fiscaes, admi
nistradores, escrivão c continuo do matadouro. 

Um nobre deputa do pelo llaranhiío,distincto por 
seu talento e illustraçào... - · · 

O Sn. ConnEJA::-Apoiado. 

· • Art. ~-o Ficam revogadas as disposições cm 
cont~rio •. 

O Sn. AFFo~so Cei.so (ministro da fazenda):-.•• 
referindo-se a algumas palavras que eu p1·onun· 
ci:ira na caixa da amortizaçiío, ass cverando que 
não emittiria mais papel-moeda, perguntou-me 
si t:;es palavras comprehendiam só· os r.o:ooo 
contos emiltidos, ou tamiJem os :!0.000 restantes 
do decreto de Abril. 

· c: Paço dn camarn dos deputados em 10 de 
Jullio•de !879.- Viacot~dtJ de Pradoa.-Jo.çé Ct· 
sar,io"di:,Faria .dlvim.-;11. Alces de.Araujo, 
~-• secret.uio. •- A' respectiva commi~soio. 

Represont:açiío dos habitantes da freguezin do 
Carmo, do município !ln Christina. reclamando 
contra o imposto sobre a venda de Cumo.-A' 
com missão de orçamento. 

Tendo comparecido mais os Srs. Jlm:;io de Pi
rapama, Nunes Gonç:1lves, Ctmhn c Figueiredo e 
llarquez do Herval, o Sr. !'residente abriu 11 
sessa11;~,· 

.Leu-se n acta dn sessão :mtecedentc, c, niío ha· 
vendo-quem sobre ella fizesse observações, deu
se .por approvada. 

Compareceram depois os Sr~. Fausto de Aguiar, 
Visconde de Abacté, Paranagu:i, · Godov, Cmz 
3lachado, Candido ::llende~. Fernandes d:i Cunha, 
Silveira da llotta e Sinimbú. 

ORDE.\1 DO DIA. 

liEIO SOI.DO. 

Procedendo-se á votaÇ~io da proposi!:ãO n. ~r.s 
de i877, quo considera D. ll1ta llagcssi Pinto 
apta para receber o meio soldo do seu finado 
marido, e tendo havido llrnpatc,ficou,na t'órma do 
regimento, 11dindua proposição para entrar no· 
vamente cm discussão. 

A ElllSSÃO DE .PA.PF.L·llOEDA.. 

Entrou em 3.• discussão :i proposta do poder 
executivo n. 81 do corrente :mno, approvandoo 
decreto que transportou a quantia de ~7i :690~ 
de umns Jlllra outras verhns do or•:amento da 
marinhn no exercício de i877 ·i878 e igualmente 
approvando. o decreto 11ue autorizou a emissão 
de pa~l~m~c4a. , . 

E cm scguirla formulou uma emenda, appro· 
vando n emis~ão unicamente até os r.o.OOO contos, 
pt!Dsamento lfUe a commiss5o do senado repro
duziu em seu parecer. 

ne~pondi-lhc na sessão de 18 de l\lart;o, por 
estas palavras: 

• Alludindo a declnrarücs por mim feitas 
algures, allm de tornar coÍthccidn a resolu!:~o cm 
qtw e~to1• du nã1J an::mentar a nc!'sa ~c•r«:tl· 
l:1!:líO llduciat·in, o noiJro dcpuL1do c meu :~_nugo 
intJUiriu si por ventura rcsah·:irn cu 11 tot.1lulad.e 
dn emi~são, nutorizada pelo decreto de lG de Abrll 
do anno pa~sado, cuja :tpprovação o go\·erno so· 
licita do corpo· le::-i~Jati\'11. · 

• Satisfa~o ao nobre dcpuL,do, assegurando·llle 
e :i c11mara que niio fiz re~tric~ão algu,!lln. E~to.u 
no firme e deliherado propostto de nao cmJtttr 
uma cedula de iiOO ré is, s1quer, de não augmen
tar de um real a somma do papel-moeda que gyra 
no paiz. 

. ........................................... . 
• I:i \'c, pois, o nobre dP.putado prlo Maranhão, 

que cu não posso considerar desacertnda, IJCm 
inconveniente 11 emenda qu~ S •• EX. m:mun~IO,!l, 
no stmtido dt• :•pprovar-so t•o somente 11 emtssao 
de ~0.000: 000,5. J:i realizadll. 

• Não, senhores, c tanto que de ante-mão l~avJa 
combinado com o i Ilustrado relator da comm•ssao 
do orçamento, CJUe :i respeito 11oder:i informar .. ~ 

• O Sr. 1Juarqi1e de Jlaceclo : -Apoiado, é \"er· 
dade. 

• O Sr. ministro da fa::mtla: - ... hav}a Cf:!ID· 
binado a nprcsentaçiio de uma emenda Jdenttca, 
si porventm·a o nobre deputado, ou qunlquet· 
outro de sons distinctos collegns, usando do ~eu 
direito de iniciativa, que reconheço c respetto, 
niio viesse olTercccl·a. 
· • Venluz a emewla de o11de vie1·, da commissão, do 

11obredeputado, 011 tle qul'll~ quer IJ1!I! ,çeja, ~erá bem 
vinda pa1·a o gover11o: el/e a ace1ta (apoUJdos). • O Sr. Aft"on•o Celso (ministro da (a· 

.:enda):-E'.chegada a occasiiío de dar os mo
tivos por que não.posso conformar· me a em com o 
parecer. dn commissiio de orç:~mento, sobre o de
creto de emissão de papel-moeda, nem com o 
voto·emseparado do meu illustre mestre, o nobre 
senadorcpor Goyaz. 
.· Ãntes disso;. ·porém, esclarecerei um ponto, 
que incidentf"mente foi trazido no debate. 

O nobre senador disse que eu não declal".ira na 
camara dos deputados nceit.,r a emenda que 
reduziu a emissão aos IA0.000:0008. já emcircu-

Sem embargo de tão formal declnração, Sr. pre· 
sidente a cmendn do digno deputado pelo llln· 
r:mhiio' foi r,jeitada, p:1r:1 o que de modo algum 
influiu o governo. 

A camara quiz assim dar-lhe uma demons· 
tra·ção de confiança, que muito o penhorou. l\Ios· 

. trava eUa por esse modo julg:~r suJilciente n pa· 
lavra do ministro. 

l~ção quando entrei pnra o gabinete.. . 
Ha engano. Decluel-o e nos termos ··mais 

expressos e positiYos. 

~ Sn •. J>..\.~A..~i::._Apoiado. 
O Sn. 'ÁFFONSO CELSO (ministro da (aze1lda):

Portanto, Sr.'presidentc, labora em engano o 
Hobre senador per Goyaz. 

, 
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°Farei outra êonsid~ração pré;fa·: · ~ decr~tó~d;~~gcn~~kiritegraJmcnte, scm:;.ileducção de quota 
Abril· de 1878 autoriza\"ll a emissão gómeniO -nos -alguma'ipara os empregàdoi;' da. repartirão: 
exercícios de i8í7-1878 e l87S:::.t879. · : ·- · :~'~' _ ~ !:~·,s Ofo·'Spbre todans.Jóterias_ .que· "deveriam 

· · ·Estão ambos findos, e o governo lião póde mais ser pelo m.enos :l~ em. cada _!lnno. ~ · . _ .• 
prevalecer-se de semelhante recurso. · · .- · -._ Quando as concedidas nao chegassem· :a esse 

1?ara quc,.po1s, em1mdnr o projecto vindo da numero, dever·se-ia completai-o, para··o•om 
outra c:.mara nesta parte! Será rerder tempo, especial do resgate, deduzmdo·se cntão,!O:e:..nãó·· 
porque a emenda tem de ·seralli apreciada. · 8 %. · . · ~~-' ; 

Isto pnslo, Sr. pre~idente, entrarei na materin.. II ouve ainda a esse tempo a idéa de•re'iiilfr:;sc 
. Combato o pnreccr, no ponto cm que se oppõe a lodos estes recursos o preço_ da venda·í:loS\Jio:.:~ 
á consign:u:ão de uma v-erba especial, para o prios nacionaesdesnecessariosaoserviço:J)íilíUco;. 
resgate dn emissão, autorizada pelo decreto de lG para cujo fim exigiu·so·a relaçiio'dolles;;·.,',..::~ 
de AIJril dr. 1878,- porque, sah·o o respeito do- Determinou-se tambem que o rest.ite rar~..se~Iã 
yido á. illustração e proficicncia d11 commissiio, t~im••nsnlmentc. c que a elle se ·dcstlonsse;:aJém 
Jul:.:o-o mc .. wcto cm seus fun•lamcntos, contra- de todos esses recursos, o producto_das apolices, 
dic!orio, meno:; consentanco com a fé dos con- eo!Hprndas cm virtude da·lei de'6 ·de Outubro; · 
tratos, c altamente inconveniente cm seus rc- ns quncsdcverialn para esse llm.se.r novamente 
sullados. lançadas na eirculaçiío. • 

Sr. ttrcsidentc, é inexacto o parecer cm.~ens Dur:~ria o resg:•te emquanto o t:alor do. papel·· 
fundamento~, quando affirma que a medi lia, ado- 1uio fosse igual ao do padràb mouetario~miiS' :'-:
ptada pelo corpo lc:;i,:Jntivo para o rc~gatc do logo •JUO o auingisse, o produclo dos-~os _ 
papcl-mocdn, tem sido applicnr-Ihc as sobJ'ns da appliear·sc-ia :í compra de fuodos .. pubf. ico~q.~ue· _ 
receita puiJlica. . . . . teriam o destino IJ.nc ~s camal"llS. ma!-;Cil~s~;., ·: 

Para asse\'craJ-o, sr.rm m1ster chmmar da col· Fez-se a amoruzafiioO regulanncnte;·,bem~que:. 
Iec~ão dns leis ,·nrios decretos que llgurnm as circumslaucias do thcsouro obrigassôri(.:Jio·.':l· . 
nellas, :attcstn.ndo a III'Udt;ncia c sab.!:.lorin c~m dcs~iar d!JIIC parte dtlS fundos espcci:~;e!.:'+ciiléi'Íhe · 
íJllC nos>os m:uorcs procedanm, cm épocas nltliiO havmm stdo entregues para esse fim~ -·Si-~~ .. 
m:ais dilllceisllo quo a actual. J>o rclntorio do ministerio da·Jazend:i:êl~~ 
Destinou-~, é certo, em mais do uma lei Yê·sc que até 10 de Fevereiro' daqoeu·e.-~no 

as soha·as da r•!r.cita para a amortizatão do Jlnpel tinham sido íJUCimadas notas resgatadas no Talor 
emiuido,- pro\·idencia illusoria cm um_ paiz, de (l.iOi:ã:!!l/)000. _ · _ _ ···. .. · • 
eo~o o nos~o. c~;~jos exercícios llnanceiros li· Assim, St·. presidente, nté aqnolla época:esfor· 
qmd~m·!õC _lllfchzJ'!lentc, em regra geral, cem ~a\'ani-sr. clllc:azmcnte os poderespubllcos':.pelo 
defif!ls c~ns1d••rnve1s. . . . rcstnhelecimcntodo pndriío monel:lrio, e o :paper··· 

!'i ao fo1 ~~se,_ porém, o mc1o UJUCO su:ra.er!do ao cm circulação niio era cm grande abundaneia : 
corJlO legaslaliVo por suas luzes o pntr10ltsmo, pois em ·· ~ 
como é racil demonstrar. . '·,:.. _ 

A lei n. 5\ de. 6 de Outubro rlc 1835, que ~ · · ·· 
mandou substituir por cedulns do thcsouro as 1S:J6 havinm apenas.· !!!.~39:9-i6,SOOO · 
not.1s do cxtincto Banco do nrazil, e os IJilhctcs 1837 • · • .. • • • • • · • • • • · ~8-~:0H.SOOO,.-
do troco do coiJre, applicoo á amortizaçiio dessas 1838 • • • · · · • · • • · • • • • • 31. 7f:S:U36<JOO: 
cedulas : . . 1839 •• · .• • •. • • · • • • • • 3ã.00~:9i:!,SOOO - •;:. 

• \. b d · I fi d d 18~0 • • • • • • • . • • • • • .. • 60.537:60::!8000 
... o , s go rns a receita gera no tm c ca a iSU . • • . . ... • • •• • • • • 60.!99!:193t000' 

anno financeiro ; _ ·>;·:·.' _ 
~.o O produeto !la \"cnda do coiJre recolhido o Era uma quadra difficil aquella, senhora;; ! o 

a· recolher ; · Impcrio, sob o fraquissimo governo da regelicia, a 
3.• Os rccUTsos destinados ao novo Bnneo de quem a celebre Ict do Não poderá tirára os in-. 

que tratava a lei de 8 dc Outubro de 1833, :j dispcnsaveis meios de acção, ou nos primeiros' 
s~ber : tempos da mnioridarle, sentia-se ainda ·~abalado 

Os cnpitaes pertencentes á fazenda nacional, pelas ~onvulsõcs que puzeram em; riSco;.a sua 
que existiam nos corres do extincto Banco; mtcgrtdndc. . ..: _, .. , ~. .. · .. : • 

O producto dos impostos estabdccidos pelo ai· Entretanto, pudera, em-um só ·qumquennto. 
vará du :!0 de Outuhro do 181:!, ou.:i 0/o da com· resgatar m:us de 10% do papel emtttido r:--:, · 
pra e venda de embarcariie~; · Hoje, porém, que somos mais ndia'ntadõs;:mais 

O producto dos contratos de mineração cm fortes e mais ricos. o resg:i~;do:pilpel-moeda.é. 
terreno~ nacionac~, cm todas a!õ províncias do de ha muitos annos, nma tra'diçio·:lifstorlca,.apenas , 
Imperio, exceptuados os dinmantinos do Serro 0 0 pnroccr W. illustrada: commissão":op~se.á-
do 1-'rio; que olle se faç.1 na razão tniniJDa,d~Po.uco·;mais -

O imposto do sello extensivo n todos os papeis de i% da. totalidade.da emiSsão actu.UI~;;niais~d~t
e documentos constantes de uma tabella, annoxa cinco vezes mnior que a dos pobret~Mllr,__da;-encia~·· 
:i lei ; ' · ~- De i~l em diante começou .pa~,.o~~~~-· 

·Finalmente, a taxa annual de 2~000 pelos es· moeda uma nova ph:ase ; nindá'(nõs'\p~~-J 
cravos dns cidades e villus, e:~:cepto,os menores v.amos seriamente com o se~pte,;·'~Jla$Já•'ie· · 
do 12 c maiores de GO annos. ;, . . . . : .. ; ., lhe não destinava1n Valores--:t:é&és~~eft'eet~voii:; 

Dous anuo!) mais tarde
1 

Sr. presidérite,j{lei< nutorizava-so a venda de aTg~-::}lroptioS::na
n. 109 de H dt! Outubro ae 1837, creou novos· c-é!Oill\es, de,pequena :fmportancta,'e:~'réãlizàção 
impostos par-o~ a nmortiznçiio do papeVisto· .;·: da;(lperações . de 'cr~ito para .acudir: 'á · depre

L• i •/o addicional sobro o CX}lediente ·da&, cinçio dinlioedn.flucttUnte. ·" ·:,.~·í:.;.~>.''"'' . 
alranuegns, e i 3/6. o;. sobre _a arm:~;Zenagem· c;Io~- .. <Mas era se~p:c·um ree~~ pode~_ó.~~:·:'i,i". 

{ .. < J • ":\ :--~~... • - '".,;.·:':·,·~' -
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Foi assim tJUO a lei n. 231 de 13 de Novembro 
de :l8U, para occorrcr :ís dcspcs.1s com exercícios 
lindos c creditas extraordinarios e supplemen
tares, permittiu que se l:mçassc de novo na cit·
eulat:iio os ~ .700 contos deli a retirados. 

Novn .concessão para nlargamento da emissão 
Coi dccrctndn pela lei n. 2~3 de 7 de Junho de 
:18~ ; m:ts tres annos depois a de n. ~01 de 11 de 
Setembro de 1846 autorizou o ~:overno n res
tringir a círculaçEo, tanto quanto fosse preci~o 
para elevar o valor do pnpcJ no par, fazendo para 
1sso as operações de credito indispcnsnveis. 

A loi n. 55:! de 31 de ?traio de iSSO mandou 
substituir o papel-mood:l geral por outro com 
gyro limitado 11 certos districtos, c propibiu novas 
emissões ainda que temporariumenle, :mtori
zando tamb~m operações do credito para o rcs-

ga~~.ismo nesse anno ns leis ns. ãS5 de !5 de Ju
nho e :i86 de li do Setembro applíeararn certas 
rendas no melbornmento do meio circulante. 

Em !853 a lei n. 683 de 5 de Julho, ordenou 
que o Banco que fosse· ilu:orporndo (o ar.tunl 
Danco do llrazil), ro:<gatasse annunlmente :!,000 
contoll até completar !0,000, quo lhe seriam p:~· 
gos crn apoliccs, ou scr\'iriam de couçiio a qual
quer cmprestimo que o Bnnco levantasse no ex
teriorcom a gnrnnlin do çrovtrno. 

Essa mcsm:~ lei determmou tJUC se vendessem 
os bens da companhin de llamM, cm I>ernam
buco, o dous armazens existentes nn cidade do 
Rio Grande do Sul, emJircg:mdo·sc o seu pro
dueto ou no resgate do papel, ou na com!lra de 
a}lOiices p:u·a serem' :uuortizndns. 

A lei n. 1083 de :!:! do Agosto de 1860 confir
mou a autoriz:u;ão quo tinha o governo pnra 
11romover o re,;gate de papel, nos termos dn de 
n. ~01 de Setembro de t8'16, isto é, por meio de 
operações de credito ntéelcv:~l-o ao Jll'e(:O par. 

Vieram depois a,; leis ns. H I~ de ~i de Setem
bro de 1860 c un de 9 dt!Sctcmbro de 1862, que 
autorizaram a emissão d~ 2.000:0001), cm apo
líccs, para pagamento das no:as resgala!las pelo 
Banco do Drnzil. 

Foi o ultimo csfurço serio para a rcducção da 
nos~a circulal:ão fiduciaria, porfJUC ~cguiu-se o 
I•crwdo d:1 guerra do !'araguay, c, nem dumnlo 
elln nem depois, nada se praticou para diminuir 
a emissão, excepto a que se rcz especi:•lmenle 
Jlal'a auxiliar os Bancos, na crise de i~íã, mas 
1sso mesmo com recursos fornecidos pelos {lro
príos Bnncos. 

f.omplct.1rei este bistõrico, que parecerá talvez 
:~rido c fntignn te, mas que muito cscl:~rccc o as
sumpro. 

Em 1868, c por decreto n. 6232 de::; de Agosto, 
autori?.On·so outrn cmissiío do 60.000 contos, 
lllns som promes:~a siquer de resgate. 

De 1870 n 1877 comc~~ou o período das pro
messas perrcitamentc illusorias, ou, que não 
foram cumpridas. 

As leis ns. 176~ de :!8 do Junho de f870, 
1836 do 27 de Setembro do 1871; 23~8 do 2J de 
A~:osto do :1873; :!640 do :!2 de Sctcm!Jro de 
187ii, dispozcrnm que si a receita excedesse á 
despesa, scrin o excc$50 empregado • no resgnte 
do papel-moeda, c que o mesmo destino tives
sem, os saldos tJUC no tlm de cada anno dei
xassem o~ dcpositos das t·aixas cconomicas da 
ctirtc e das capiracs das provincins, o , que 
nunc:t se rcz. 

A lei n. :!õti5 do 29 do lfnio de 187G refere-se 
no resl;';•te da emissão cm favor dos Bancos, por 
occasiào da crise desse anno . 

.A de n. 27!1:! de :!0 de Outubro de 1877 reservou 
o saldo dos exercícios no resgate do papel ou da 
divida tluctunnlc. 

E, finahnente, o dect·cro n. 688:! de W do 
Abril de 1878 autorizou a emissão de 60,000:000$ 
com a nmorlíznçiio :tnnunl de 6 •;., :i pnrlir do 
exercício de 187~-1879. 

E' o que ora $C discute. 
Já vê o senado t{Ue o coJ•fiO legislntivo, reco

nhecendo os inconvenientes de uma circulação 
exclnsivamcnto liducinria, niio se ntcvc só, p~ra 
díminuil-a, ao recurso negativo do sol!rns da 
rcceiln, que :i exce)l!i•io unicn de Ires exercícios 
nunca se deram neste paiz. 

Foi nlélll1 c ni10 só designou impostos, cujo 
produclo fosse especialmente a)lJl)icado no resgato 
de papel, rn:•s aindn autorizou a nlicnnç:io de 
proz•ríos nacíonat.os para c~:;c fim, c :1 renlizaçoio 
de opcr:u;ões de cred i lo. . 

I>rereria-se (lcdir dinheiro cmprcst.1do, c a 
premio, oncr:ulo de mais com. descontos c com
missões, no fncil recurso da cmi~siio de notas, que 
nada custnm ao thcsonro sin5o os gastos da pro
dUC!f50. 

O Sn. D.\:O.'T.\S :-II aja vista a lei do p:tdJ·iio mo-
neta rio. · 

O Sn. AFFO~so CELSO (millistro tia (a::enda} :
~iio desconhr;o, Sr. Jlresideate,os pro~rcssos que 
o paiz tem feito, sol! va::-iadis,;imos aspectos, 
mas a re:>Jieito da moeda circulnute, como de 
muitos outros, forçoso é reconhecer tiUC a civí
lisaçi•o moderna niio vale o grosso 11om senso 
dos nossos maiores. 

'femos rctrogradado alguma cons:t •.. 
O Sn. SIL\'EIR.\ D.\ llo'IT.\ :-Em tudo. 

A lei n. f3~9 de f:2 de Setembro de :1866 
mandou o governo pagar cm notns o papel-moeda 
resgatado pelo Banco do D•·azíl, e as letras do 
thesouro existentes na sun carteira, corn :1 con. O Sn. A~·Fo!'1so CELSO (7Jlini.<tro da {aze111lu) :-
diçiío de que esse dinheiro, c o producto dn vcndn Em tudo n~o; eu não vou nté :thi. 
dos mctaes que JlOssuissc, fosse aJ•Piicado a re· 
colher p:~rte dn sua emissão. 

Esta lei declarou qnL', terminnda a gu:~rrn, a 
assembléa ger:tl assi~nnri:~ no orç.,rncnlo de cada 
exercício uma quantia atlplicavel ao rcsgelo do 
PliJlCl. 

A lei n. 1508 de 28 de Setembro de :1867 auto· 
rizou a emiss.io de 50.000 conlos cm not.1s, mas 
repetiu que finda a guet·ra se marcariam fundos 
no orçamento p:~ra suu amortização. 

O Sn. StLVF.tn.\ D.\ 1\IoT'rA:-Em IÍllllcrin ti ego· 
v orno em tudo; os senhores ttlm retJ·ogradado. 

O Sn. A~·•·o!'1so CELsO (miuistro da fa::nula):
Com o historico que fiz, c do tzual pet·o ainda 
uma vez dcseu!pa ao senado, demonstrei o meu 
primeiro asserto :-a inexactidão dos fundamen
tos do parecer. 

)I:ls, senhores, é elle ainda inexacto, em segun· 
'do Jogar, qu:mtlo assignnla, como uma cspecie d~ 
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contradict;ão, o Cacto de destinar n camara dos 
deputndos uma quota annual para resgate de 
paP.el, ante a perspectiva de um deficit, que avuJ. 
tarJa com essa mesma quota. 
. A. camnra. dos deputados procedeu diversa· 

mente, pois assígnou quotn para a amortização 
do pnpel, não em um orçamento flescquiliiJrado, 
mas em um orc;nmento que não só não apresenta 
deficit algum, mas tem snldo posto guo pequeno, 
saldo que será enorme sr por Cehcidade nC'ssa 
realizarem-se as previsões do honrado senador 
por Goym:, meu ii lustre mestre, acerca dos novos 
nnposlos. 

Deficit haveria, Sr. presidente, si acamara niio 
tivesse modificado a proposta do governo, mas 
nquelles que j;i examinaram o projecto de orça
mento por-clla elaborado, viram seguramente que 
para uma despesa de H6,675 contos, decretou 
meios calculados cm 117,::!03 contos, o que deixa 
uma margem de 528 contos. 

E' contradictorio o parecer comsigo proprio, 
llOrque reconhece a neccssidnde do rc•:olhimento 
gradual da emissão, e no emtanto recusa os 
meios capazes de rcaliznl·o. · 

Reconhece a necessidade do recolhimento, ou 
amortir.ar.ão, desde que mnnda applicar·lhe o 
s~l~o da rec•!it:l sobre a despesa dos futuros exer· 
CICIOS. 

Recus:~, porém, os meios proprios de levai-o á 
elToito, exnct:amente porque manda applicar.Jhe 
esse mesmo snhlo, que sabe não poderá existir, 

_ e por neto do JlroprJo senado. 
Sr. presidente,já ponderei que o om;amento veiu 

da carnnra, niio só equilibrado, mas com um mo· 
desto saldo de ii~S contos. 
. Esse eiJUilibrio rompeu-se, e a despesa subiu 
além do nível da receitn calculnda, desde o mo 
mento em que ao senado nprouve rejeitar as 
emend:t~ o :additamcntos feitos pela camara :is 
!lroposlas do governo, para fixa~ã'> das forças na· 
vaes e teJTe,;tres. 

Para chegu a e~se resultado (o saldo) quo 
cu considero patriotico, Ccz a :amara não 
)lequenos cúrtcs nas dej>pesas de .v:arios mini:~te· 
rio,;, principalmente nos da marinha e guerra. 

Pediu :1 proposta olo governo para as rie~pesas 
do ministerao da marinha...... il.35:! :000.5000 

Votou a camara... •• •• • . • .•• • • i0.119:000n000 

llenos ..•.•.••••••..•....••••.••.• f.233:000,SOOO 
Peili n pua as despl!sas do mi· 

nistcrio dn guerra............. H.SG&:OOO,SOOO 
Votou u camar-.1 .•... •. . •.• . • ..• 1:J.08~:000,SOOO 

llenos •.•••..••.•.••.•••.•••••• 
Economia rcaliznda .••.••••.•• 

l.780:000,SOOO 
a.or_3:ooonooo 

do . batalhão naval, o quo eleva a . despesa a 
mnas..................... •• • • • :lã9:!5JQOOO 
A dos corpos arregimentados do 

exercito que a augmenta em •• 
,\ das C()mpanhias mililares ••••• 
E, conseguintemente augmentou. 

U•mbean as etapas e fzmJamcn· 
tos em ••••••••••••••••••• ·"·. 

Assim como as munições de boca. 

231:000~0 
:!!7:000QOOO 

60&:000~00 
3":000,$000 

~----

O que ludo dá um excesso de... 1.5.N:l518600 
Logo, apenas dons ministerio~ niio só absC>rve· 

ram, pelo voto do senado, o saldo de ii:!S:OOO,S, 
como produziram um dt{JCil superior no duplo. 

·Portanto, a commi;;são manda applicar á amor· 
tização do papel o deficit, isto é, 1uula, conrcs· 
sando todavia ser nccessario applicar-Jhe alguma 
cou.o;.,! 

.~contra dicção, j:enhores, é manifesta e palmar I 
Sr. Jlre:;idente, eu disse que ·o parecer era 

tambem pouco consentaneo com a fé dos con· 
tratos, e a lealdade que os governos, como os 
particulares, dçvem guardar 110 desempenho de 
seus compromassos. 

Asserto que não carece de outra deinonstrar.lio 
altlm d.1 sim[lles leitura do decreto, que autorizou 
a emiss:io. 

Um:t emissão de papel-moed:~, senhores, não é 
outra cousa si não um empresti mo forçado, e sem 
jur(ls, divida quP. o Estndo contrnhe para com um 
credor indeterminado, qual o publico. · 

Si di\•ida é, foa·çoso so toa·na rcmil-:a, nos e):· 
. pressos e llOsith·os termos em que Cor contr:l· 
bida. 

Ora, autorizando umn emis~io de 60,000 contos 
a q~c se ohrigou o governo! A recolhel~os. na 
razao de 6 "/o, lodosos annos, da somma eJTe· 
ctivamente introlluzida na circulação, isto é, da 
somma IJUC cm logar de CSJlCcics metallicas e de 
valor inu·inseco, recebcr:~m o credor do Estado 
como pagamento do sna divida, o fornecedor 
como preço de seus geoero.~. o runccionario como 
rctrabO:ição de seus serviços, e finalmente o 
publico em geral como agente de su:~s permutas. 

Lo_go, esses 6 °/0 constituíam os pagamentos 
parcaaes a ~ue o ~;ovet·no se C()mprometteu, 110r 
11razos de i. mezes, até resgatar os títulos. quo 
ematliu c lbc foram aceitos. . 

E como esses ti tulos representam ~0,000 contes 
segue-se que o governo deve pagar todos os 
annos ~.~00 contos, sob pena de Caltnr- á palana 
empenhada e á honra compromettida. 

Desconhecer ess:1 obrigaçiio, ou tentar mu
dil·ll, como ruo projecto da commissão, cousa 
é tiio illt~gitima e condemoaYel como contestar 
divida de qualquer outra naturez:t; e .recorrer 
a subtorrugios na época de seus vencimentos. · 

Por ser iadeternunado o aredor, não é menos 
sagr:ado o seu direito, e menos rigoroso o dever 
do Estad•J que a elle corrllsponde. -

Foi, em virtude destes córtes, que sü e1n dous 
ministerios :~scenderam assim a ma as de 3.000:000.) 
t]Ull o oro;amouto :tp}li'O\•:tdo (leia eamara apre
sentou um $:lido de :S~S: OOO,SOOO. 

O Sn. SaL{&JI\AD.\MOTr.\:-Sejaenlãoo resgate 
em relação li totalidade do papel-moeda. · · 

lhts, rejeito:;. o senado já a 
V. III. 

suppressrio 

O ·sn. AFFO!'(SO CELSO (rninist,·o da {a::ellda):
Nada obsta, comtanto que se salve o mínimo dos 
ü •;., garantidos pelo decreto de !6 de Abril. 
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O Sn .. SJLYEIIL\. DA )[OTTA:- A logicn devia 
obrigar o nobre ministro n applícnr os 6 °/0 ;i 
todo o p:tpcl-moeda. 

O Sn. J\FFOXSO CELSO {ministro da fa::cnda): 
-Si todo elle tivesse s1do cmittido com essn 
condiçiio, sem duvida, mm; não foi. 

O Sn. Dmnos DARnETo d:í um apnrte. 

0 Sn. AFFOXSO CELSO (mini.</1'0 da (aienda):
Niio consta que :tlgucm tenha rejeitado umn só 
nota dess:t emissão até hoje. 

O Sn. D.\nnos DAnnETo: -E' porque nlio so 
reconhecem as fnlsas dns verdadeiras. 

O Sn • .Arroxso CELSO (ministro da {a::enda) :
Si IIOU\'cssc os escrupulos (JUC o nobre senador 
agorn manifesta, nada obsl:l\'a que so reclamasse 

·do governo a divulgação dn cstnmpa, scric, nu· 
mcr:tç:io c valor das novas notas, e desde Jogo 
facil seria não confundil·as c~m ns nntigns. 

Jlfas, dizin cu, Sr. presidente, que tendo o Es
tado assumido o compromisso do rcsgnto an
nual •••• 

O Sn. D.\nnos DAnnETo:-Qucm contrahíu css c 
compt·omisso ? O go\·crno sem nutoriz:t!,"ão. 

O Sn .• \rroxso CELSO (minist1·o da {a::cnda):
Isso é ponto j:'• muito discutítlo. 

O Sn. D.\nnos ll.\nnETo:-l[:~;;, nem por isso 
deixa de ser vcrdlldeiro o que eu disse. 

O SR. DioGo Vetuo:- Tudo quanto se disser :í 
esse respeito é pouco. 

0 SR. AFFOXSO CELSO (ministro da {a::emJa):
V. Ex. então vir:í esclarecer o :~ssumpto. 

O Sn. DIOGO VEtuo:- Xão tenho essa pre
lenção. 

O Sn. Arroxso CELso (ministro da (a::enda):
Si or:~dorcs da ordem dos nobres senadores pela 
Dahia, I'ernambuco, nio de Janeiro, etc., que se 
pronunci:trllm sobre a materia, não podcrnm bem 
csclarccel·:t, não sei quem o csclarcccr:í nesta 
C:ISII. 

O Sn. DioGo VELUo:- Ainda ha muito que 
dizer. 

O Sn. AFFo:sso CELSO (miuistro da fa::enda):
Não duvido. 

Proseguindo,S1·. presidonte,~dirci que o resgate 
da emissiío ultima é um compromisso, um 
dever :í desempenhar para com o publico cm 
geral. 

F:~ltar a esse dever é tlio rcpror:~do como 
tleixar de satisfazer o juro das :~policcs, ·ou o 
premio e amortiz:tção dos omprcstimos contra
hidos no exterior. 

Porque não reduz os juros d11s apoliccs, ou niio
dccrctn do vez a sua suspensão? 

O Sn. BAnnos DAnnETo:-Isto não, porque o go
verno está autoriz:tdo por muillls leis p:~ra emittir 
~~~~- . 

O Sn. Arroxso CELSO (mi11istro da (a::r.nda):
E si emittiu papel-moeda foi não autoriz:tdo, mas 
compcllido (Jela lei Catai da necessidade, que 
V. J::x. não póde desconhecer sem condcmnar 
netos identicos do seus co·rcligionarios, c1ue 
lambem a clla se curvaram. 

Ficou bem claro na discussão havid:t, que si 
havia diJToren~:t n:t situa!iãO financeira de 1878, 
relativamente n de :1868, era cm favor do governo 
actual que se viu cm maiores diillculd:~dcs. 

Os Sns. -DAnnos D.\RRETO E DioGo VELIIO :-Não 
apoindo. 

O Sn. Arro.Sso CELSO (mi/listro tia [a::enda):
Para rcconhcccl·o, bnst:t attender á 11uc o Sr. 
Visconde de ltanoral:y ;, ()U:tndo <•Utorizou a 
emissão de papel-moeda, tinha ainda :í sua dis· 
posf!,"iío 7,000 c t:mtos contos do réis da emisslio 
anteriormente volndn pelo corpo legislativo. 

E t:mto não eram Ião npcrt:tdns as suas ncces· 
sid:~des de dinheiro ()UC cinco mczcs depois do 
seu decreto 11pcn:~s cmittira ::!,000 contos. 

Ora, com aiJuellcs 7,000 e tantos contos c o seu 
cmprestimo dos bonds cm ouro, bem podia fazer 
face :l situaç;io, nté reunir-se o corpo lcgis
lali\'o. 

Em 18i8, porém, não encontrou o gabinete de 
:; de Janeiro nenhum recurso, pois o tbesouro, 
na phrasc do Sr. Visconde do flio Dranco, vivia 
de cxpcdil•ntcs protcll:~torios. 

Contestou-se, é vcrd:~de, a aprcci:tç;io do 
Sr. Visconde do Rio Dronco, m:ts ncsla pnrte 
clla se b:tsei:~ em documentos irrecusaveis, que 
já foram vistos ncstn c:ts:t. 

Sinto niio ter trazido boje os b:tlnncetes do tbe
souro, que mandei vir em u:na das sessões pas
s:tdas e mostrei a nlguns dos meus collegns. 

Em (:ace delles, reconheceria o senado que a 
contar de Dezembro de :1877, cm di:~nlo, todos os 
di11s descontaram-se lelros do thesouro, o f11· 
ziam-se p:t~amcntos com eiJIIS, até .Abril do :!BiS, 
époc:t da emissão. Isto é incontestavcl. 

(lia outros apartes.) 

1\[ns, não nos desviemo~ do assumpto. 
Sr. presidente, em honrn de todos os partidos, 

eu não creio q_uo lwja neste paiz nenhum que 
julgue ser licitO deixar de pagar os juros ou 
amortiz:tção d:~ nossa divida fundada , in· 
terna, ou cxtcrn:t. . 

No momento em que o lb:crmos, nlio teremos 
mais o direito de invocnr esse ct·edito, que 
sempre zelamos, de n:tçiio pontualissim:t nn sa
tisf:u;ão de seus cnc:trgos. 

Pois, senhores, o que se pt·etendc ã:rcspeito d:t 
emisslio, seria o mesmo. 1::' sempre do um:~ di
vida quo se trata, e o primeiro principio regu
lador do todas as dividas é que devem ser p:tgas, 
nas épocas estipuladas, fiel c integralmente. 

Estarei cm erro, m:ts a minl111 convicção á este 
respeito é profunda, c repousa na rehgilio dos 
compromissos. 

Lev:~do pelos mesmos princípios combati a 
idtía de comprehendcr-so no imposto da renda 
os juros das l!Poliee_s. ~os tas d~ Jl!lrtc a.s ~ubli
lc'las e argucws, nao unportnrm 1sso smao re
duzir o juro á que nos obrig:~mos para com 

Perguntarei :í illustrodn commisslio : porque 
não v:~i além, desde que julgn-so :tutof!zada a 
aconselhar que não se ctrcctuo o resgate da 
cmissiio? 

··~~~ .. ~-~- : 

---· 

. .... 



.. 

I r .,-

. ,_ .. 
-/ 

I•"', ~" --· ;·~ • 

SESSÃO El\1 1.-1 DE JULHO. 1.63 

aquelles, que em momentos de apuros nos con
fiaram seus dinhsiros (apoiados) • . 

Em ultimo log:~r, Sr.presidcnte, qualifiquei o 
parecer, de alt:lmcnte inconveniente em seus re
sultados. 

Depois do que tenho dito, pudera dispensar-me 
de largos commentarios. 
. Com ctrcito, niio sei que possa bavcr nada de 
mais inconveniente c perigoso do que abalar o 
credito publico, e autorizar que se ponha cm 
duvida a boa fé c a lealdade do Esl:ldo. 

QuaCSIJUer t:acrifiCÍOS que SC fa~a, para CTitaJ-O, 
não ser.1o de mais, porque ficar;io sob~jamcnte 

.compensados pela manutenção do nome honrado 

.e boa rama de que sempre gozou o Brazil. 
Já llt ver, Sr. presidente, que a lei de 28 de 

Setembro de 1867 prometwu solemnemcnte que 
marcar-se-hia na lei de orçamento os fundos pre
c:!sos para amortizar-se a cmi~siio, que ella auto
rJzára. 

Ess.1 promessa não se cum)lriu até hoje. 
As leis posteriores ns. i76í de !870 c i836.dc 

1871, m:mdnram que o excesso da receita se 
applicassc ao resgate do papel-moedn. 

Nenhum resgate se eiTectuou, porque tambem 
não houve nenhum exce:>so de receita. 

Talvez por isso ns leis posteriores ns. 23&8 de 
1873 c 26(&0 de :187:i dcterminnram que se om
preg:Jsse nesse resgate os saldos~ que no fim de 
cada anno financeiro deixassem os depositas das 
Cl!iXl!s economicas da côrte c capilllcs das pro
VIUCias. 

Estes saldos se deram, rcnlizaram-sc c em não 
pequena escala, pois das tabellas do rclatorio do 
meu illustrndo antecessor vc-sc que, a conwr do 
exercício de t8a-t87:; até boje, ns entradns dos 
depositas subiram a 20.827:000,$ c as retiradas 
apenas a 8.9.5,3:000;5. O que deixa uma diJTercnra 
de U .8M:OOO,S, os qu:u:s de\" iam ter sido npplicâ
dos á retirada do papel e não o rormn, tendo 
sido nbson·idos por outrDs despcs.1s. 

Isto niio é regular. Ainda a lei que se· póde 
dizer recente n. :!7~ de !877 repetiu aquella 
promessa de destinar-se o saldo dos exercíciOs :aó 
resgate do papel-moeda. 

Ora niio direi que est:~ promessa reiterada seja 
deshonesta á vista dos precedentes, m:as com cer
teza não parecerá séria, antes Ceita para embair o 
publico. 

Pois é este o expediente que lembra a iJ)us
lrada commissiio de or~amcnto, cm desempenho 

.da obrigação solemnemente contrahida I 
Com isto não me conrormo, c lembrarei que si 

uma ou outra phrase. escapa no correr da v.enn:a 
ou no calor de um discurso, pôde, n:1 opimiio de 
alguns nobres senadores, concorrer para aba
lar-se a con!ianç:a de que o paiz gozavn no estran
geiro, muito mai:> concorreram para isso factos 

.desta ordem. 
O Sn. SILVEIRA DA 1\IOTrA:- Tem razão. 
O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da{a::enda):

Tenho· razão, diz: o nobre senndor -por Goyaz, c 
todavia .niio quer que se rll:lliz:e a amortização! 
lsto não é logico~ perdõe-mc o meu illustro 
mestre. 

A's considerações que expuz, Sr. pre:>idento, 
aceresccm outras. 

Não perten~o, Sr. presidente, ao numere da
qucllcs que JUignm excessiva a noss:1 moeda 
circulante, c vêm na abundancia do papel a causa 
principal da baixn do cambio com que lutamos. 

E' o papel o nosso unico agente do circuiDçiío; 
o paiz é vastis&imo e sua população muito disse· 
mmnda ; as rela~ões commercmes das nossas 
povo:~çõcs cnlre SI não são taes aind:i, que possam 
cfTcetuar-sc e liquidar-se, sem um signal repre
sentativo de moeda; niio está ainda desenvolvido 
entre nós o systema bancaria, c tudo isto con
corro para que não possamos di~pensnr uma eon· 
sidcravcl mnssa de circulação, t:llvoz maior do 
que Cõra precisa para as necessidades reaes das 
pcrmullls de todo o gencro. . · 

Demais, os nossos habitos, no contrario dos de 
outros paizes, contribuem grandemente para que 
uma parte dessa moeda circulante flquo Córa e 
se:rr!'gadn do gyro commercial. 

E' sabido que em outros paizes, ninguom guar
da comsigo siniio a quantia nb:>olutamente in
dispensnvcl para as despesas de poucos dias, em
pre~nndo, ou collocando todo o excedente • .' 

Entre nós acontece o contrario. Em grande 
parte pelos nossos costumes, o tnmbem pcl:l !Dita 
de c:<tabelecimcntos aproprllldos, c }louco des
envolvimento do csp1rito de empreza, não ha 
nin~'1lcm que não traga nCI bolço, ou na gaveta 
um:a somma mais ou menos elevada, improdu-
ctiva, c inerte. · 

Desde o trabalhador de estrada de rerro, no 
interior da paiz, ou o carroceiro d.1 cidade, por 
via do rc~ra estrangeiro, que conduz :m1arrados 
ao corpo :100, :!00 c mais mil réis, :i espera do dia 
cm que, roubando alguma:> hora~ ao serviço, 
possa depositai-os em uma caixa cconomica, ou 
saecar uma letra cm fa\"or da Camilia, até o ne
gociante que tem no bolço um conto c mai:> de 
réis ; o capitalista que guarda no cofre dezenas 
dellcs :í espera de bo:~s lutras para descontar, e 
os Dancos que conservam milhares de contos, 
sem emprego, sem applicn~ão; tcsullll d' ahi que 
uma boa parto do nosso meio circulante deixa de 
alimcntnr as trnnsacçues (apoiados). 

A quanto sóbc t:ll somma, não pode calcular 
ning-uem, mas a verdade é que, seja qual Cor,· 
contribue para convencer de que niio j>óde ser 
excessiva uma circulação monetaria, que tomada 
em sua totalidade c dividida pela população não 
dá mais de i8S para cada hDbitante deste im
mcnso territorio. 

lias, é verdnde tambem que o pnpcl csl.i 
depreciado e muito, não pela sua abundaneia quo 
aqui, como em parte alguma, é a causa unica de 
depreciação. . 

O Sn. D.U."TAS:-A prova é que o catllbio tem 
subido em occasião da emissão até ~7. 

O Sn. AFFo~so CELso :-E' verdade, como 
aconteceu cm :1875. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTl'A:- Isto nlio estti no 
111cu voto em separado. 

O Sn .• o\FFONSO CELSO (ministro da (a;:enda):
Logo ve.remos. 

A causa primordial da depreciação do papel é 
a desconfiança de que uiio seja ello um recurso 
temporario, o de quo na mente dos poderes 
publieos não cstej:a o deliberado e firme proposito 
de restituir o paiz ao regímen da verdadeira 
moeda, isto é, á circulação metnllica. 

Desappareça essa desconfiança, incul.:l-se no 
. nnimo publico a convicção de que mnis cêdo, ou 
mais tarde, esse p:~pel será convertido, e o valor 
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do papel ha de subir, perquc duzentos mil contos O Sr. 'Visconde do Rio nranco, na conferencia. 
não s:io de mais para as transacções do Drazil. • da secção do conselho, opinoo asllim: 

Autorizarei as minhas palavras com o seguinte • Não ~c. oppoz, nem agora se· OPilÕC á fixação 
exccrpto do cscriplor, que o nobre senador pela de um mm1mo para o resgate :mnual da nova 
Dah!a, o Sr. J unquci_ra, disse ser o meu predilecto. emissão ; entende mesmo fJIIC é isso necessario. 

Dtz Leroy Deauhtu •siio numerosas as causas • J.ulga, porém, que<? resgato se deve começar 
quo fazem variar o valor do bilhete de curso depo1s que cessar a cmJssfio, porque resgatar c 
forcado. Púdc·se, entretanto, atnrmar que não ao mesmo .tempo emittir é um verdadeiro cir· 
sendo a circulaçlío exces.>iv::~, a que influe mais enio vicioso, que não serviria sinão para crcar 
é a opinião que se forma da solidez do Estado c embaracos ao thesouro sem nenhuma utilidade 
do seu desejo de banir o curso forçado. . real. 

• E' a essn opiniiío juslillcnda pelos factos, que •T:Jmbcm não concorda na designar.lío de uma 
se allribue principalmente a conservarão ao J>ar renda especi:~l para esse fim, pratica geralmente 
do bilhete do banco franccz de cursô forçado, ab:mdonadn, porque t.1nto vale um:~ renda como 
nos ultimos 7 annos, cmrtuanto que n:a nussi3, outra, e é ma1s seguro o tirar·SO uma quota de· 
nos Esl:~dos-Unidos, na Austria, na lloll:~nda, terminada da receita tol31. A renda da • estrada 
não tendo o publico igual confiança, n:~tural. de Cerro D. Pe!lro II JlO!lerin ati! ser uma ga
mcntc os bilhelcs se deprccinri:un, ainda quando rantía illusoria, porque essa cstrad3 cslli swpon-
a circul:wiio niío fosse excessiva. dondo o seu rendimento. • 

c Qumido um governo não mostra firme e O nob_re .sr. senador pelo Rio de Janeiro, assim 
inall.eravel resolnÇJiO do voltar gradualmente ao se cxpr1mm : 
pagamento cm cspccies, deve-se recciar que cm c Quanto á necessidade de fi:car-se o mínimo 
couscqut!ncia de acoutecimontos imprevistos Cnr.:~ da amortlzncão c de designar· se uma renda. 
cllo novns emissões. • especial pnra tal fim, parece-lhe que é de grande. 

alc.1nce attendel-a. 
• A rvt!nlu!tlitlatle dt• t'TIIissües futuras iuflue • Estns duas condições são pro\'idencins saluta-

como causa. de bai:z:a, mesmo não smdo Sllptr- res lltlra neutralizar as 3nnrcbensões nue nu:~si 
nbu11dante a emisstio e:z:istmle. • sempre su3Citam as mcu'Íd:ts desta n3tureb, c 
. Em conscqucncia dn dcpreciat;iio do nosso meio que a especulação provoca c augment.1 no iu

CJrculantc, Sr • .,residente. eoiTrc o r-:sl3do directa- tuilo de influir sobre as transacções. AccrP.scu 
mente nns remessas de riumerario que {J'etJUen- I{Ue a obrill'ação contrahida desde logo de amor
temente faz par·a a Europa, e in!lirecL,mcntc tJz:~r a cmJssão, IJUC se fizer dentro de um 
pelos prejuízos que cxpe1·imcnt.1 o commcrcio, período determinado, c n certeza do cumpri
o grande contribuinte da receita publica no mcnto dessa obrign~o, desde IJUC par.1 clln 
Br:~zil. é cspccinlmcnte apphc:ula uma renda do E~õtado, 

Assim, a falta de :~mortiz.1rão do papel cmit- são condições que de,·cm actuar beneficamente 
tid_o, mesmo não iufiuindo "11ara 1113ntcr·sc a sobro o CSI>irito publico, ao passo IJUC collocam 
b?Dc:t do cambio,. impediria que calasse cm na· o governo na impossibilidade de protcll:~r ou J>re· 
cwnaes c estrangeJr&s n confiança nos desejos c tcrir aqnellc dever. 
esforços do go,·erno, para rcst.,helccimonto do • Isto não obst.1r.í quo cm maior escala se faca 
curso. mei31Iico, c n tleprccia!,"ão do papel conti- a autorizaÇJio, l>; as circumslancias do thcsouro 
nuara em damno de tr.dos, dos particul:~rcs como o permittirem • Assim pens:IDdO, entende , 
do Estado. !;O~ o Sr .. ministro dn fazenda, que a renda 

Longe de rcjcil3r a clausula do rcsg:Jte, ou; 0 ma1s proprm p:~ra 131 fim é a d:~ estrada de 
que vale o mesmo, ordenar quo c!Ie se f:~ça com ferro D. Pedro II, mesmo por'l.uo ó pri.nei
um. salqo imaginnrio, o sen:~do molllor consul- p~lmente para occorrer :i construcç:to de outras 
tar1:1 o mtercsso publico, pondo· ;i disposição do estradas do ferro e ao desenvolvimento mllterial 
governo para esse fim rccnrsos rcaes c ciTecti· do p~iz que se torna ncccssario o recurso ex-
vos, meios amplos de rcalizol-o l'm mais 13r"a tremo de que se trata, cujos clfeitos devem " 
csc:lin. " ser _previstos e prevenidos üesde- a sua appli-

D.esta medida não poder:i vir si não vanta"'ens. eaçao. 
~~ o numcr!Jrio cm circulação inll.uc pnra a • Além dest:>s providencio::, de,•cr.í o governo 

bar.xa do carnb1o, sua reducr.iio deverá trazer na- prevenir a ac~iio das c:~us.,s artificiaes que 
tur:tlmcnte orno alto, com a 'qu:~l lodos Jucrnrão. tendam a ínauir sobre o cnutbio, pnra o que 

.Si não influe, por niio ser cxccssh·o c !l'alli bastará que providencio em ordem a h:~bilitar o 
Vterçm ditnculd:~des, facil scr:í provei-as de re· thesouro a não concorrer por :tl .. um tcmJ>O na 
medJO peJos meios regulares, já nutoriznndo 0 toma!}a do· cambiaes. • o 
corpo legislativo uma cmissiío, j:i creando um 00 O venernndo Sr. Visconde de Abneté foi de 
m:us bnncos nas condições do !azcl·a com as parecer: 
d.esejaveis garanti:ts de seoourança c converlibí· • Que esta emissão sejn acompanhadll da :-n
hdado, o que ser.í relevante serviço prestado :i rantia de um rcsg:Jte cerlo o reg-ul:~r, desli
todas as classes. nando-se para elle o rendimento da estr11da tle 

Vt!m conllrm:~r-me neste modo do pens3r se- Cerro D. l'cdro II, como lcmbrn o Sr. ministro 
n)10res, as opiniões muito illustradas de ês13- da fazenda, o que contribnir.í para desvanecer 
dJst:~s nossos,- alguns dos quacs não J>Odom os temores, que medidas dostn nnturcz:~ sóaat 
ser suspeitos á maiori:~ do senado. pr~duzir, e que a especulação explora em bone-

q n'!,en honrado :mtccessor, antes do resolver a ficJO de interesses illegitimos. • 
cmJssao, consultou niio só a secçlío de fazenda O voto do distincto Sr. Visconde de Dom 
do conselho de Est.ado, mas o conselho de Es- Retiro foi este : 
lado pleno, como c sabido. · • Tambem parece-me conveniente que se fixe 
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a clausula do rosgatc pelo modo lembrado no 
preambulo da consulta pelo ministro da fllzenda. 

c .A cspceialisoção tornará mais positiva o res· 
tricta a obrigação, o inspirará menor rec~io. 

c E não é só o resgate. Quem sabe st, para 
firmar-se melhor n confiança, não será acertado 
garantir a amortização com o valor de toda o 
estrada de !erro D. Pedro II, qde não póde ser 
calculado cm menos de 80 mil contos. Isto roi·me, 
ha tempos, suggcrido por pessoa de muita llra· 
tica em nosso commcrcio, e uma das de maior 
crilerio c gravill:ulc que conheço, a qual receia 
muito da emissão arbitraria. · 

• Não tendo, porém, o mesmo receio, observa
das· as cautelas apontadas pela secção, não faço 
sobre cste')lonto mnis do que sujeitar a lcmbr~nça 
:i sabia apreciação de Vossa !llagestad!llmperml c 
de seu ~overno. Inquestionnvclmentc ~fia des
pertará mais racilmentc a confiança publica dcn· 
tro c fóra do Imperio. • 

O nobre :1. • secrctal'io disse: 
c Considerando de bom conselho a 011inião de •o· 

· bre ministro da razenda, abraçada pelo Sr. conse· 
lheiro Teixeira Junior, de tomnr o govcmo o com
promisso rormal dr. applicar n renda da estrada de 
ferro ao resgate progressivo da nossa emissão, 
remettendo-se para a caixa de nmortiz.1ção as 
quantias que o thesouro receber mensalmente, 
afim de serem logo inutilizadas, sonde opinião que 
esta clausula deve ser expressa no decreto, al.lm 
de provar ao publico a intenção do sovemo, e a 
garantia de sua promes3a. • 
Júv~ a illustrecommi~são que o ~cu pensamento 

é combatido por autoridades de grande peso, c 
desde j:i appellando para os honrado~ sena~ores, 
que aconselharam o governo, cu os convtdo ;a 
virem auxiliar-mo nos csrorços que estou empre· 
gando, para que a amortização seja um~ r~alidadc. 

Sr. presidente, ao parecer da commassno acom· 
panha um voto cm separado do muito illustrado 
senador por Goyaz. 

Em nome da logica c d11 cohercnciD, propõe 
S. Ex. que não se appro;•e o decreto da. emissiíoi 
pretendendo ser essa a consequencaa natura 
da.s premissas estabelecidas no parecer da com
mJssao. 

Comprchendem todos que niio me cab~ tomar 
a der-es:a do parecer, para mostrar que nno pa
dece elle dos defeitos que o nobre senodor en
xergou. 

E' tarcra que iBcumbc 11 qualquer dos illustr•s 
membros ela commissão, que seguramente ha de 
desempenhai-a com a prollcienci:t que a todos 
caracteriza. 

Peço unicamente licença ao no!Jrc senador, meu 
mestre, p:~ra ponderar-lhe que a logic:t e cohercn
cin que S. Ex. entendeu dever exigir da honrada 
commiss:io, parece que tambem exigiam que o 
nobro senador fosse mais longe do que roi. 

Sr. presidente, si o nobre sen:~dor julgn que o 
decreto do :1.6 de .Abril não deve ser approvado, 
porque além de illegal era desnecessario, si pensa 
que a moeda que cllc introduziu na eircul:~ção é 
ralso,não devera limitar-se a condemnar o decreto, 
deixando pendente sobre a cabeça dos ministros 
referendarias a respons:tbilidade,que só prescreve 
em tres annos. 

cluisse tambem pela nullificação d11 emissão, pelo 
recolhimento immediato c prompto da moeda 
falsa. 
· Pois o nobre senador reconhece que • existem 

na circulação ~0,000 contos de moeda ralsa, é 
podendo, no exercicio de suas altas runcçõcs, 
prover sobre os meios de retirai-a, para que não 
contamine a legitima, não se confunda com ella, 
eotno as enxurradas de lodo com a limpidez dos 
rios, c S. Ex. não o raz?! . 

. Onde, pois, a logica, cujo culto inspíreu o voto 
em separado 1 . 
~ porque. o nobre senad!'r, espírito. tiío Incido 

c tão perspacaz, parou assam no meao de suas 
deducções, recuando diante da ultima conae
quencaa de suas proprias premissas 1 

E' que S. Ex.-, no intuito do stygmati11nr um 
acto, que reprova e condemna, quiz dofinil-o 
110r urna pbrase incisiva, acerada, pungente, 
tsto é, moeda falsa c empregou-a. 

Jloeda falsa I l\las si o é1 o que ser~o ·quantos 
a recebem, sem reluctaneta · c conscaentcmente 
passam-n'a a outros nas suas transacções dia· 
rias't 

Si o ú,talsariossão todos os que nos achamos no 
senado, pois dclla nos temos servido para satis
ração de nossas necessidades. 

O Sn. SILVEIRA DA llfoTTA :-P•Jrque a recé· 
hemos do thesouro. 

O Sn. AFvo:o;so CELso ( ministro da fa.::mda ) : 
-llns, com a consciencia de que é falsa, na dou-
trina do voto cm separado. · 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTT.\ :-Falsa pela lei. 
O Sn . .APPosso C!LSO ( mi"istro da (a::mda) :

Xão, a emissão de ~0.000:0006 não é 1/UJeda falsa; 
protesto contra n expressão. 

Não se confundam as cousas, nem se incutam 
ideias crroneas no animo do publico. 

Que a emissão roi exorbitanle das attribuições 
do governo, que é illegal, e sel-o-h.t emquanto 
não receber do corpo legislativo a indispensavei 
sancçiio, ninguem pódc contestai-o, porque só o 
corpo legislativo tem o direito de autorizar 
emass:io de papel-moed11. 

Falsa, porém, niio é, porque moeda-falsa é 
aquell:~ que não obriga ao Estado,·que ellc não 
é forçado a aceitar, nem a pagar ou resgatar 
(apoiados). 

Isto não se dá com a emissão de ~0.000 contos, 
c t.1nto que o proprio nobre senador consente 
que ella continue na circulação. 

O nobre senador, port~nto, não commetteu · 
um erro de logica, incorreu, sim, em um exa
gero de linG'llagem, um abuso de dicção~ 

Mas, Sr. presidente, ainda simplesmente ille· 
gal, que é, essa emissão, tanlo bllsta]."ia pnra que 
se trat:~sse de nullillcal-a,..recolllcndo-11. 

Não sendo possivel amortizai-a totalmente, e 
desde já, o q_ue convem !:~zer 't 

Quando n11o se póde supprimir o mal de um 
jacto, debclla·se aos poucos, attenuando-Jhe e 
remediando os m:ios cJTeitos. Consegue-se. no 
decurso de tempo o que niío se obtem em um di:s. 

O 9ue n logic:t e a coherencia recl11mavam, 
perdoe-me o nobru senador, era que S. Ex. con-

E' por isso que :tJnda espero ver o nobre se
nador unir· se a mim, par:a pugnar pelo restabele
cimento da amortização annua, approv:tda pela 
c:tmnra dos Srs. deputados. 

Si os nossos recursos não chegam para resgatar 
de uma vez ~0,000 contos de papel·moeda, per-

.··.-. .J". 
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mitlcm todavia que a isso se applique no menos o 
mínimo do decreto da emissão, !!,~00 contos. 

Si pnra tanto fõr mister crear novos impostos 
crêem-se, que siio indispensnvcis não so para 
isso, como para melhoramento das nossas con
dições financeiras. 

O Sn. TEIXEIRA Ju~Ion:-Sem severa economia 
nndn valem os impostos. 

O Sn. AFFosso CELSO (ministro da {a::cnda):
Scm duvida nlguma c cu sempre a aconselhei c 
tenho prnticado. 

0 Sn. TEIXEIRA Jt:~IOR:-V. EX. só. 
0 Sn. AFFOXSO CELSO (ministro da {a::cnda):

Eu c os meus nobres collegas do mimstcrio. 
O Sn. TEIXEIRA J~Ion:-Niio apoiado. 
O Sn. AFFoxso Cnso (ministro da (a::rnda):

Perdüe-mo V. Ex. 
Eis ahi outra cousa cc.ntra a qual devo pro

testar. Essa espccic de selecção com que os nobres 
sen:idores pretendem favorecer-me, contra os 
meus collc:.::~s, niio tem lognr. Somos todos so· 
lidarias; si algum acto meu mereceu a appro
val'iio dn honrada maioria,. dellu Jlnrlicipa lodo o 
":lbinctc, porque fui apenas orgão do pensamento 
~ delibcrn~ão commum. 

O Sn. StLYEinA DA ~IOTTA:-Eu não estabeleço 
!'elecção. 

O Sn. AFFO.li'SO CELSO (ministt'l da (a::cnda):
EV. Ex. !az muito bem. 

O Sn. SIL\'EUIA D.\ MoTT.\:-V. Ex. é melhor 
que o seu antecessor. 

o Sn • .AFFO.li'SO CELso (núnistro da (a:enda):
Nem liío bom. 

(lia varios ·apartes.) 

Si temos feito grandes despesns, culpa não ó 
noss:~, porque nos coube cm sorte liquidar com
J>romissos nlheios. A responsabilidade de tacs 
despesas não é de quem as pn;:{a ou faz, sinão 
do.; que obrigaram o Estado a fazei-as. 

A • excepção dos gastos exigid<>s pela sêcea, o 
m~llcs devem de ser incluídos o;; das estradas de 
Cerro, cmprchcnilidas j:i para dar trnbnlho :i po
pulação indigente c victima do llagcllo, c jã parn 
pr3VJDir que no futuro a caln:nidadc se npresentc 
com o mesmo cortejo de horrores, nem um se fez 
por ot·dcm do gabinete, que não fosse dclermi· 
nado cm lei c com os fundos I>or elln conce
didos.· 

Esta ó a verdade, e emprazo os nobres sena· 
dores a me contestarem baseados cm !netos. 

iura de fios anreos. E poderá vir a ser a mortalha 
dos nossos credilos de nnção honrada! 

O Sn. JuNQUEIRA:- Fios de p:ipel. 
O Sn. AFFONSO CELs~ (ministro da (a::mda):

Ila poucos dias, rctcrzu-se o nobre senador por 
Goyaz ao progresso da divida publica. 

E' realmentc-cxtraordínario, c quan~o C!n op
posir.ão cu assígnalava·o como um perJgo, Já pe· 
dia âos est1distas que dirigiam o governo que 
arrepiassem carreira. . 

A noss.1 receita cresce lambem, Sr. presidente, 
é verdade, porque esse pb.pnomcno é nntural cm 
todos os pzuzcs novos c abundanl•!s de recursos 
como o nosso. _ 

ltfns tal augmento niio guarda propoFçuo com 
a divida, porqu~ ó moroso c lento, a!> passo que 
elln avulta rapzdamcnte, cm um dw, em umn 
hora. . _ 

Os impugnndores de novos Impostos nuo at
tcndem a que rorçosnmcnlc siio ~rraslados para 
aquillo mesmo quo!. procu~m ev1tar. . 

Novos compromzssos exigem necessarznmenr.o 
recursos novos, c é aos impostos que devemos 
pcdil·os. 

Si temos (ntalmentc de ir btL~cnl-os :~.essa fonte, 
cumpre haurir nella niio só o n~cess:mo 1~ar:1 sa
tisfazer e.-<ses novos compromtssos, como para 
dispensai-os no ruturo, cmpl'chcndcndo ~ scrlc 
dos trabalhos precisos para explorar as rzquczas 
desaproveitadas do paiz, fecundar e desenvolver 
as suas forças producth·as. . . 

O que fnz o homem prudente, CUJa vr~a ror- ' 
na-se embaraçosa? Trata de nugmentar~.a custa 
de lfUaesqucr sacrificios, os propríos renuuuentos 
e de reduzir os seus gastos. . 

Si o não fizer c confiar cxcluszvamentc do 
credito cm pouco o pcrder:í, condemnan~o-se á 
uma vldn de laboriosos expedientes, de tlzalc!!l· 
dndes sempre crescentes, de nmnrguras crucz~. 

N:io é outra, senhores, a sorte reservada 11s 
nações, que, obrigadas n recorrer nos cmpres; 
Limos, nuo ttim a coragem de p~ocurar ~m sr, 
J,>eln elevaç.io das taxas, os mct!IS de sahs~nzer 
as suas necessidades, ou de reduzd -as ao str•cta· 
mente indispcnsavel. 

As nal'ões que assim praticam collocam-se na 
posit;ão do galé, que arrasta perpctunm~nte n su:t 
bra:.:a. 'd 

Não caminha, c menos progr• c ; move-se :1 
custo e dolorosamente, pcrd.end~ poucl? n pouco 
as forças, a vida, c o que peror o, a nlttvez e os 
brios l . . . d d 

Sr. presidente, proscguindo no que disso, niio 
comprehcndo como se poss:r perseverar no pcri· 
gosissimo syslemn de J;a!dnr dh·idns, conlrahindo 
uovas, que tem sido adoptado entre nós, rcnli· 
zando a>sim o thesouro publico a !abula da teia 
ele Penelope. 

Não ra~o, Sr. presidente, 11 mator•n o se_nn o a 
injustir.a de SUJli>Õr, que cm 1!-mn qucstao que 
tiio de perto interessn ao c~eduo do. ~stado, se 
deixe mlluir pelo antngomsmo polrtrco que a 
separa do actual ministro da fazc~âa: . 

Acredito que a maioria se i~s~zrar.t cxclus•.va
mente cu\ sua sabedoria e patrtollsmo, e por tsso 
espero que qualquer de seus illustrcs. membros, 
ou a proprin commissiio; formulara emenda, 
restabelecendo nesta parte o projecto da camal'3 Teia para cuja urdidura tem concorrido todos, 

liberacs c conservadores, mas que compnradn 
com n da rainha grega tem uma iliJTerença. 

AqueiJa, conservando as mc~mns dimensões, 
foi o estratagema feliz de que serviu-se para 
manter iliCS:l n fé jurada. 

A nossa, cresce c alargn-sc sempre, e na de 
em breve envolver-nos, tolhendo-nos os moTi· 
mantos, c por fim abafando-nos em sua conle:s:-

dos deputados. . 
Si assim não acontecer, cu a form~arer, CJO!tre

"'ando-n á ventura, c S:ll vandn nsstm a nunha 
responsabilidade. 

O Sr. Bnr.üo de Cotegipe_:-Folgo 
que n discnssiio tome um caracter pacr~cl?, abso
lutamente dcsap:~ixonndo. Si o nobre mtn1stro da 
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fnzenda tem por seu principal empenho manter 
a !Ç pul>li.ca c rest.mrar nossas llnnnças pc!os 
mc10s m~Is adequados, deve. fazer-nos a justrça 
de aeredttarquc nossos sentimentos siio igunes 
aos seus. 

O Sn. AFFO~so CELSO (ministro da (a::emla):-
Sem du\"ida. · 

O Sn. BAIIÃo DE CorEGIPE:- Podemos divergir 
nos meios de conseguir o mesmo fim, mas são 
n~sSflS inten':Ões tão puras como as do nobre 
muustro. 
. f) Sn. Cnuz 1\fACJio\DO:- A verdadeira ró pu
blica é o cumprimento exacto da lei. 

O Sn. D.\.n:\o DE CorEGIPE:-Começou S. Ex. por 
combater o parecer da commissão na r.artc cm 
que acrescentou uma disposição prohrbindo a 

.emissão do mais 20.000:000,) excedentes aos 
~.OOO:OOOr), já emittidos pelo governo. Con
Siderou S. Ex:. inutil essa disr.osição, porque, 
tendo o decreto do :16 de Abr1l autorizado a 
emissão de 60.000:000,) para os exercícios de 
!~~7 a 1878 o 1878 a 11:!79 e estando estes excr
crcros findos, ipso (acto a autorização achava-se 
caduca. 

A comrnissão não deixou de attender a JlSla 
razão c allegou·a~ parece-me, na exposrção 
que tez. 

l\faso tim-que th·cmos em Yista. apresentando 
essa res.tricção, foi a consideração de que, estando 
o c~ercicio lindo, mas niio estando liquidado, 
p~dw o governo entender que est.1s dcs(lesas po
iham ser pag:ss pelo papel-moeda. Ora, sr estamos 
enganados nesta supposição, sem duvida que o 
que a commissão propoz é inutil. lias si as des
pesas do exercício de 1878 a 1879 ainda não es
tl!o.liquidadas, verificado um deficit neste exer
CICio, qualquer que clle seja, poderá o ministro 
lançar mão do p:~pcl-mocda. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (a::enda): 
-Não, porque já declarei que não o tari:1. 
· O Sn. Cnuz :llACHADo:-Xeste caso quod abundat
non 110scet. 

OSn.BAIIÃO DE CoTEGIPE :-Não tenho intenção 
de pôr cm duvidll a p:~Iavra do nobre ministro ; 
mas quando se tomam est:~s· cautelas nas leis, 
não se olha para as pessoas nem para as pro
mess:~s (apoiados), que podem até não ser execu
tadas pelos mesmos indivíduos (apoiados). 

O nobre ministro póde entender diversamente 
e neste caso cumprir com a pal:~vra dada, mas 
taes podem ser as circumstancias que levem seu 
successor a fazer a emissão. 

Nós que somos tiio inimigos do papel-moeda, 
quanto é o nobre ministro, queremos e\·itar :~té 
a possibilid:~de de que se possa exceder á emis
são já rc:~lizad:~., 

O Sn. AFFoNso CELso (ministro da (azmda) dá 
um ap:~rte. 

. A c~ll_!missão, senhores, não ignornva estas 
drspo:Hçoes; mas referiu-se ás ultimas leis que 
trataram da materin. ' 

l_leconheeer:~m .af!lbas as escoliis, conservadora 
e. hbcr:~I, que cmrttir papel por um lado c amor
trzar pelo outro era andar sobre o mesmo passo 
gyrar em um circulo vicioso, porque o que queriâ 
~rzer tirar da ronda ~. 5, 6 mil contQs para amor
trzar papel-moeda e emittir mais ~ 5 e 6 mil 
contos para preencher rkficits ou rÓ.1liznr des
posas extraordinarias que se houvessem de 
fazer 'i . 

Não se quiz amortizar mais mantendo-se com 
tudo a amortização para quando houvesse sobra 
do recorta, que c realmente o meio mais racional 
pelo qual se deve fazer a nmortização 

O nobre ministro comparou o Estado a um 
particular; na verdade a comparaç;io é proce
dente •. O CJUC se ~ir:ia de um particular CJUe para 
an~ortrzar uma divrda contrahisse outra.? Não 
adwnta\"a cousa nenhuma. Não é este o fim do 
Estado •. o fin~ resgatando ~ ~u papel-moeda é 
cl~r mnror vrgor ou cstabdrdnde ao seu meio 
Circulante. 
• Ç) J?tOP.rio Sr. conselheiro Zacarins, que er11 o 
mtmigo JUrado do papel-moeda, que não admitti:~ 
em.ci~cum~tancia alguma a possibilidade de sua 
cmrssao, drsse quando se tratou da lei do orça·
mcnto de :l8?7-:l8i8 que, embora não pudes
somos nmor·trznr, era bom que na lei do orça
mento sempre fosse aquclla promessa, porque 
isto demon»trova as idéas do go\"erno de nunca 
se descf!id:rr de curar esta chaga do nosso systcma 
financeiro. • 

Si se tentasse fazer uma operação de credito 
pua resgatar-se parto do papel-moeda, de sorte 
que ella viesse restabelecer o cambio, segundo o 
nosso padrão monctario, eu e:li:aminaria' muito 
favoravelmente esta proposição, porque entendo 
que plío só é da natureza do papel·moeda estas 
Vflriações, CO_!IlO !~lesmo u~n emissã!l qualquer, 
amda q_uo D:JO Seja exceSSIVIl, contribUO para a 
d~:prCSS:Jo do cambio e conseguintemente para a 
variação de todos os valores. 

Citarnm-se leis de !835, em époe3 em que 
nós estavamos em peiores circumstancias~ ~e
gundo o nobre ministro, e outras subsequentes. 
ora; si niio me c~:~gano (desto tempo é o nobre 
Visconde de Abneté que mo presta a sua nt· 
tençiio, c clle me dirá si é assim) creio gue 
entiio pag-.lmos sempre os juros da nossa divlil:s, 
mas a amortização, por algum tempo, ficou sns· 
pensa. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:-Suspenclemos o pnga
monto, ou amortização tia divida interna du
rante muito tempo, não obstante estarmos obri
s-ndos a esse pagamento pela lei de i8~7. 

O Sn. BARÃo DE CorEGIPE:-Estavamos obri
gados a amortizai-a e nunca a amortizámos. 

O Sn. DARÃo DE CoTEGJPE:- Eis cxplie3da a 
intenção da commissão guanto a este ponto. · 

O Sn. AFFoxsll CELSO (ministro da fazenda):-
Não foi no tempo da regencia, · 

O outro ponto quo S. Ex. combateu como 
inexacto foi que as nossas leis applicasscm sem
pre :i amortização do p:~pel-moeda as sobras da 
receita~ e citou-nos muitas leis, em que se appli· 
cavam para esse fim não só sobrns da recerta, 
como impostos cspeciaes e até saldos dos dcpo
sitos dos orphãos c d:~s caixas cconomicas. 

O Sn. RIBEIRO D.\ Luz:- Fosse cm que tempo 
fosse, o que é verdade é que suspendeu-se. 

O Sn. BARÃO DE CoTEOIPE:-Niio affirmo; mas 
parece-me que chegou a 'Suspender-se; a divida 
mter.:.1a essa por certo. 

Reconheceu-se que applicu o imposto da 
amortização ou resgate do papel não produzia 



I 

i68 ANNAES DO 'SENADO. 

nenhum ctreito, desde que a receita não chegava 
para a dêspesa e este systema foi abandonndo. 

O nobre senador parece que quer datar de 
agora esta disposição do goY"crno para· o cumpri· 
monto da promessa da amortização do Jlapcl· 
moeda. Eu farei recordar no lllustre senador que 
a escola conservadorn tem empenhado os maiores 
esforços que é· possível lazer-se para, não , só 
amortizar o papel-moeda, como acabar-se com 
ollo. Um dos fins da crcação do B:aneo do Brazil 
foi amortizar o papel-moeda, e este servii(O che
gou no ponto de que tivemos em circuluçao :~pe
nas 28.000:0006, e o papel-moeda era naquella 
ópoca preferido á moeda metallica. D'aqui se Te 
que a nossa escola sempre se esforr.ou r•or di
minuir a quantidade do pnpel-moeJ:,, ou antes, 
pnra restabelecer, contra a opinião de muitos, a 
circulação meta!Jica. 

entendeu que 60.000:000,) oram neccssarios pua 
pagamento das despesas dos exercícios de !877 
-!878, !878-!879, e vem o nobre ministro não 
só dizer-nos que !:!O.OOO:OOO,S são dispensaveis, 
como solicitar recursos pnra fazer face a essas 
des.tJesas dos exerci cios, c ii outras extraordi • 
narms, sem recorrer a esse meio. D'aqui concluo 
que S. Ex. é o maior censor da emissão 11ue se 

As promessas de !867 ficaram cm simples pro
messas, o a gucrrn do Paraguay desconcertou 
todos os nossos planos. A emissão elevou-se si
não a uma somma superior :is necessidades da 
.circula•;iio do paiz, a ponto que contribuiu muito 
para e~sas vnriaç?íes constantes no cambio. 

Este mal que J:Í não era pequeno foi nugmen
tado com a emissão do GO.OOO:OOO,SOOO. 

O nobre ministro o reconheceu, dizendo que 
a principal razão não era n supcr~tbundancia só· 
mente, mas a idía que tinha o publico de que o 
go\·erno l:rnçari:~ mão destes mcius sempre quo 
~e achasse em dificuldade e a pouca confianca 
que inspira a solidez das finanças de um paiz 
para resgatar o seu papel. 

Acredito, Sr. presidente, que o meio do que 
lançou mão o governo para ncudir ao IJUe eu 

· chamo suppostas necessidades do tbesouro, con
tribuiu ninda mais para esta desconfianca. Com 
clJ'eito;o que dir:i o capitalista nacional ou o capi
&alista estrangeiro de um flaiz, cm o qual, estando 
a reunir-se o corpo legislativo, o governo torna 
a si a attriiluição de emittir papel-moeda, c des· 
li na r renda para sua amortrz:ação ; cm fim (per
doe-me, não estou fnzendo aqui uma recriminn· 
ção) assume uma dictadura em ma teria financeira, 
sem que o corpo legislativo seja ouvido 't Quu 
em vez de convocar o corpo legislativo, dissolve 
a camara temporaria para po.tlcr 11raticar esse 
acto ii legal '!Si inspira sempre desconfianç.a emit
tir·se pnpcl legalmente, lfUBI não será o resultado 
de uma ewissão illegal '! 

Quando nós denominamos moeda falsa, não 
queremos dizer que· esse papel não devn ser rece
tiido pela população ; queremos dizer que o exe
cutivo, aquelles que tomamm parte nesse acto 
est:io sujeitos á mesma )lena a que cslão su
jeitos os que fabricam moeda fals:1. 

O Sn. AFFoxso C~~:tso (ministro da {a:enda):
lsto é outra cousa. 

O Sn. nAiiÃo DE CoTE:GII'E:- E' neste sentido 
que argumentamos. 

O Sn •• oU"Foxso CELSO (mi11istro da {a:enda) dá 
um aparte. 

O Sn .. BAnÃo DE COTEGIPE :-Explicando assim 
estamos conformes. 

O que contribuiu tnmbem ainda para esta des
confianç:•. c consequente deprcssiio do cnmbio, 
ou fraqueza da moctl:~, foi ver que o governo niío 
demonstrou a situar.ão financeira do paiz debaixo 
do seu vcrd:~deiro ·ponto de vist:•. O ministerio 

tez do papel-moeda. · 
U.u Sn. SENADOR :-Nãoresta duvida. 
O Sn. BAnÃo DE CoTEGII'E: - Dorenda-se como 

quizer ; mostre o thesouro cm estado affiictivo; 
mas toda a argumentaç;io de S. Ex., todas ns 
suas hléas, são contrar~ns á semelhante emissão 
(apoiado&). 

O Sn. SILYEIRA DA lfoTrA:- Apoiado; creio 
que, si fosse ministro em 16 de Abril, não apre
sent:lria o decreto da emissão do papel-moeda." 

.O Sn. RIBEIRO DA Luz:-Tambem lheraço 
esta justiça. , 

O Sn. BARÃO DE CoTEGII'E:- Niio laço dis· 
tincção entre os nobres ministros e seus collcgas, 
assim como não faço entre ello· e ·seus anteces
sores, politicamente !aliando ; não me pódc, 
porém, privar de apreciar suas idéas como mi
nistro particularmente, d:~r-lhcs o valor que 
ellas mercc:em no meu.conceito. 

Embora S. Ex. recuse os nossos elogios, como 
não os f~tzemos para ser agr·adavcl :í S. Ex;; mas 
por espirlto. de Justiça e rectidão, nos permittirá . 
que continUBmos a dizer. que S. Ex ••• 

O Sn. •\P'FO~so C~tso (mi11istro 1la {azemb.1) : 
-l!uito obrigmlo, mas permitia que não os 
;cclte. 

O Sn. BA~o DE CoTEGIPE :-Xiio aceite; mas 
conlinúo n pensar que na snn opiniiio esse re·· 
curso não era necessar·io, c tanto que empregou 
e accumulou nrgumenttJs para {'rDVOcar-ne~s a 
dar-lhes moios p:~ra retirad:~ da circulação desse 
p:~pcl. · 

J<; ainda disse S. Ex. em um aparte ••• (est.1mos 
com·ersa'ndo, e não fazendo discursos; e ó ess~ o 
melhor cnJUinho de chegarmos :i verdade) .•• 
que a emissão foi que facilitou-lhe reco1·rer 
a outros meios. Semelhante argumentação j;i roi 
apresentada por um meu honrado collcga na 
occasilio em que fllllou ; mas.eu :~credito, penso . 
que ó um meio muito triste de fllcilitar ns ope
rnções do !besouro o enfraquecer a moeda, redu
zindo-a a um v:llor inferior :i que tinha, de 30 
ou 3:! 0/o. Como dizer-se que se faz um~t boa ne
go~iaç:'io, por9uc por meio de um:~ ope:-açiio finan
cerra, reduz1u-se a relação entre a moeda-papel 
e a moeda mctallica ; fez-se cltwar todos os 
outros valores 't Houve superabundanci:~ do 
meio circulante 't Neste· caso a logica pedia, ji 
que a logica é aqui sempre invocada para nossa 
nr[:'ument:lção, e na re:llidadc assim dt~Te ser, a 
JogiCil ped1a que essa tlmissão fosse DJ~tior, mais 
abundante,porque qu11nto mnior fosse. mais dimi
nuiria o juro, mais augmeataria o v:~lor dns apo
lices, se reduziri:~ o juro de Ga 3 e a~ •; .. ; cmfim 
nós teríamos niío abuudancin re~l, mns uma 
abundancia ficticin, uma desgraça pre~priumcnte 
11ara o paiz. · 

O Sn. Cnuz ~f.\CIIADO :-lliragem ; appareneia. 

I 
I 
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O Sn. BAnio DR CoTEGJPE :-Não renovarei a podem praticar ns mais audaciosas violencins, 
discussão de examinar qual era o cstndo do thc· as mais audaciosas illegnlidades c tudo passa
souro quando o ministcrio de 5 do Janeiro assu-· rá, sem reclaníaçiío alguma. . 
miu o poder. -para demonstrar que niio havia ~fas attendam . a que o descontentamento _vai 
ncccssidndc da emissão do papcr-mocda. Respeito se accumulando pouco c JlOUco e que a respon
muilO os pareceres <los dignos ~onsclheiros do snbilidadc do governo ó tnJ que si não C}l.ha para 
Estndo, gue não os emittirnm siuiio sobre inCor· esse descontentamento, nrrJsen-se mUltO a ver 
mações do. governo; não digo como o -nobre se- naurr.agnr a n:ío que dirige. . 
nador, que elfes podiam ignorar as circumstan· As revoluções não siio preparadas J?Or carbo·-
cias do paiz; truorori:l mesmo i~nornr quaes nnrios ou maçons ou outros que se aJuntem em , 
eram esses pareceres, vejo os inconvenientes quo sociedades secretas, cllas apparecem de rcpent11 
se podem dar dn sua publicação. Não pretendo c muitas vezes por motivos muito !utcis que só 

·censurai-os; mas parece-me IJUC tnmbcm não se podem ser explicados por este descontentnmento 
ma poderá recusar o direito. de divergir de sun latente. · 
opíniiio, demonstrando o contrario. O proprio Sr. Não quero citar exemplos da .historia, porque 
Visconde do Rio Branco mostrou CJUO ns nvnlía- algnom podcrit <lízer que pretendo Cnzer appli
ções de nossos recursos que o governo fez erntn cações; mas os nobres senadores que são muito 
incomplctns, e o Cacto demonstrou C]tto assim era. lidos nella, sabem como as revoluções surgem e 
Depois, niio trntci deste nssumpto só debaixo deste qunes os seus resultados. · 
ponto de vista, mas tnmbcm no de que o ~ovcrno E porque ha de o ministro commetter tamnnba 
tinhntodo tempo de espernr pela reunião db corpo IJlogalidade '! Só para manter-se no poder que 
legislativo; que o thesouro não estava cm cir- tem tnntos espinhos, CJUO cu considero oc'casíão 
cumstnncia do cm :l:S ou ~O dias ou um mcz nno para dar parabens o daa em que o deixn? . 
poder nguardar n reunião do r.ssembléa gcr~l. O nobre ministro da Cazonda accumulou ar
Podia-o razcr. os ministros Cornm os proprios gumon10s, e do uma mnncirn nrdadeiromente 
que assim o nmrmarom. cloqucntet para convencer-nos da necessidade dn 

Contro n opinião do nobre presidente do eon-. nmortiz11çao qUe o decreto de i6 de Abril promet• 
selbo, cuJas mtençõe~sempre siio boas, mas que teu parn os 60 mil contos autorizados pelo mesmo 
afinal SUJeita-se ao pcior.... · . ·dc~rc!o. . . •· ·• 

o Sn RIBEIRO DA Luz :-Infelizmente. EU Já ,dtsse e11,1 prmctpJo qu<; cstnva doaccõrdo 
• . • . • quanto a necesstdadc da :~mortu:ação, que fto que 

O Sn. Cuuz MACIIADo : -Deve reststtr m:us. d ivergiamos era na idéa de destinar-se da renda 
O Sn. BAn:\o o& COTEGIPE : -Sua tcndencin quo niio chega par;, as de!>pesas ordínarins, quotÍ. 

ern reunir o corpo Jegislntivo; mas o nobre mi- pnrn fazer essn amortíz~ção. Quando mesmo, nós 
nistro dn razenda,dcfendondo n o~nis;;iio do ~pel- a . d~vesscmos fazer,. de~de já, convido o nobre 
moeda, disse que o go\'erno scraa mcpto, st es- muustro 11 agunrdnr a !01 _do or~amento! que é o 
pernssc de seus advcrsarios n conecs~ão de urna log?r competente e.m q~o se pode appltc.~r Cnn· 
medida desta ordem, que estes conhecem cm dos par~ essn amort1zaç11o. · 
suas eonsciencias que não a concederiam. Dema1s tratn-sc de um decreto especial, que 

Eu de\'O ]lrotestnr; os meus collegas já pro- deve ser ~sómentc npprovad? nn p~rte ,da emi~
testnram e lle novo protosto·contra semclh~tute são_ e nao_ na parte que d1z respeito a amorta·_ 
accusnção que se nos fnz. zaçao. 

Nós darinmos todos os meios do que o governo Si S. E:c, na dizcnssão que ha do ter com·-
precisassc para restaurar ns ·nnnnças e parn sn- nosco para receita do Imperio, nos demonstrnr 
tisCazer as necessidades publicas. Isto é da nossa que se pódc rnzer essa nmorlizacão, quer appli
eseola o não podemos desprezar os princípios que cnndo parte da renda, quer as sobrns de receita, 

• sempre consagrámos c devemos consagrar. quer ns sobras dos depositos das caixas econo-
- 1\lns não nos dnrieis papel-moeda! micas e dos orphiio~ •• rein S. Ex. que nos ilCbará 
Oh! senhores, si n logica não falha, a <:OU· nas melhores disposições para o fnzer. 

clusiio é que sempre que o governo divergir d:1s • Si mesmo, !nllo por mim, S. Ex. nos aprc
camaras, em uma medida importante, poder:'t sentnr um plano de amortização de papel-moeda, 

. tomai-a por sí.proprio o proclamar-se clictador. que soja seguido sem interrupção, o paro o qual 
Qual seria a respo!lsn~ilidndo do ~overno,, si seja mister alguma Op!!rnção de credito, tnmbem 
ncaso o_ corpo Jegtslattvo lhe negasse papel· acho-me disposto a concordar com S. Ex. 
moeda, mas de combinação com os ministro:~ lhes E', pois, cssn a razão por que penso que nos 
déssc meios que podcsscm produzir o resultado dcvcn1os limitar li approv:u~o do decreto e 
que elle deseJaVn'! · quanto :i applicação aos meios, resernl·n para 

Diria : Niío podemos governar sem pnpel-moe- o Jogar competente. -
dn? Eu, em um cnso destes, fazia de duas, uma: Fnllando dos depo~itos das cnixns economieas 
ou mo rctirarin do poder~ deixando n responsn· e do cmprestimo dos orpbãos, ilcvo observar 
bilidado a quem n quizessc tomar, ou cntiío 1lis- que o nobre ministro commetteu impensada· 
solveria n cam:~ra; mns n convoc:tria extraordi· mente uma inexactidão. . 
nariamente parn dnr-me n mcdid~, que só ella A lei, IJUnndo mandou applicar :i amortização 
poderia dar. do papel-moeda Oi> tleposilos das caixas econo-

Si um ~aiz que se diz regido 11elo systemn rc· micns e dos emprcsumos dos orphàos, roi .na 
Jlrcsentntt\'O está sujeito a estes vai-vens, então idéa de que a renda ordinarin do Estndo cbe
deClnro que isto tudo é umu in_utilidade; ha app~· gasse pnra suas _despesas,. e como seria grnnde 
rcnein de governo representnt1Vo, mas n essencaa ouus pagar os JUros pelo deposito das caixas 
é de governo nbsoluto, o os nobres ministros, economicas c dos orphiíos, neste caso disse: em 
quacsqner que sejam e nijo sómcutc os actuncs, vez de estarem estlls quantias dormindo no tbe-

v. lU 2~ 
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soúro, e vencendo juros, appliquc-sb á amorti
zaçfio do pnpel-moeda. Este ó o sentido da lei. 
Portnnto aqnclles que nn deficiencia do renda 
têm applicado :ís despesas do E~tado não só os 
deeos1tos dns caixas cconomicns como o dos or
phnos, têm procedido do conformidade com a lei 
c não contra elln, como pareceu nQ nobre mi
nistro. 

Umn e mais vezes S. Ex. eonvidon-nos a sus
tentar a fé publica, que é a ra do governo, e ha
vendo este promettiilo :~morliznr a emis:tão an
nualmento, seria de muito m:ío ver que a sua 
palavra niiesc cumprisso. 

sr. presidente, o publico conhec.1 perfeita
mente C)Uc o ~ovcrno não pol'lia dar esta p3lavrn, 
que olla foi u:~da conforme declara o decreto, 
sujeito :í approva1;ão do corpo legislativo; nós 
não honr:~mos neste caso a pnlavr:1, dizemos-foi 
illegal a emissão, pnssc ; mas a :~mortiznçfio, não; 
assim tambom podíamos dizer-não approvamos 
o decreto, e a omissão será recolhida toda ; si nós 
estiVCSllemos cm circumstanciasdc contrahil· um 
emprcstimo:1o par pnra rc•gate destes 40.000:0006 
:Ievcri:~mos fazei-o. 

O Sn. Cnuz :UACHADO:-Apoiado. 
O Sn. Arroxso CELSo (ministro da {a::cmla) :

Aceito :1 nutorizaçiio. 
O Sn. D.Ln.io DE CoTEGtt>E:-Eu preferia ... 
O Sn. Arroxso Cttso (mi"istro da ft~::ctzda):

Dá-m'a? 
O Sn. _DAnÃO DE CoTEGit>E:- •.• J:í disso nqui 

lJUO era muito menos oneroso (apouulos). 
O Sn. RtnEmo DA Lt:z:-E' mnis umn prova de 

que o nobre ministro é contr:~rio :í emissão. 
O Sn. Arroxso CELSO (miui.~tro da {a::mda):

Nós estamos cm Julho de i8i!J, c 3 emissiio roi 
em Abril de !878. Então um anno não V3le 
nada? 

O Sn. DA.nÃo DE: ComGIP.r::-Pel3 minh3 parto 
preferia. -

O Sn. AFFO:'\SO CELSO (ministro da {a::mda):
Aceito ; temos celebrado uo1 compromisso so
Jemne. 

O Sn. BA.IlÃO ·DE CoTE~It>E:- Eu digo: pela 
minhn pnrtc.- . 

O Sn •. Arrox;;o CELSO (mi11istro da fa::enda):-'
)las cre10 que V. Ex. não foi apoiado ainda do 
COUini:!UdO. 

O Sn. DADÃO DE COT!i:GIP.Il :-Do com mondo? 
eu sou chefe como o 11wior de Pernambuco (ri
sadas). 

· O Sn. AFFoxso f!:ELSO (minislro da (a::enda) ·
Logo vi que. o discut·so do nobre seu:tdor por 
J>ernambuco não quiz dizer n:td:t •.. 

O Sn. D.\RÃODE CoTEGil'E:-Nfio posso a"Or:t 
qu:mdo nem pretendia responde:· ao nob1·; mi~ 
nistro, tomar um compromisso cm nome do meu 
pa~ti.~o S()lll que o oúça, afim de saber de; sua 
upmwo. 

0 Sn •. AFFOXSO CELSO (ministro da (a::enda) :
.Mas sallsfaz-mc que V. Ex. se comprometia. 

O Sn. DA~Ã~ DE CoTEGII'E:- Sc1·i3 de minha 
parltl um3 m~iscrição incomprehcusi\·ol tomar 
este comp1·onusso cm nome do meu partido sem 
consultai-o. ' 

A fé do governo, pois, niío esl:í nqui em pe
rigo; t~elo contrario 3 fé nacion31 é crue corrcri 
perigo si nós approvarmos esta medida sem li
milaç;io. A paln\Ta que existe é a do legislador; 
este diz que o go,•erno não emittir.i uma nota 
sem fir.ar sujeito :i pena de moedeiro falso; o 
que o papel-moeda ser:í amortizndo, isto é, 
aquelle que existe legalmente. Vem o governo, 
emillc papel, que si não é f31so, é illegal, c pro-. 
mel te resgatai-o, apfllicando para isso- parte da 
renda que só nós temos o direito do applicar. 
Não honromos essa palavra, a noss:t é CJUe ha de 
ficnr honrada. 

•rodas a~ obsen•nçõcs, pois, do nobre ministro, 
neste sentido c1ue de certo me commovcram, · 
nã<! tem applica~ão ao coso ; n fé nacional niio 
esta cm pcr1go. 

Não sou adverso a que se nppliquo alguma 
renda pnra nmortiznç;io do papel, comtanto quo 
esta renda scj:t excesso das que siio votadas para 
as de.~p?)sas ordinarins do paiz. 

Seguiu-se este systcma cm princípios do 1835, 
porém.reconheccu-sc o inconveniente; e \'Oitou
sc atr:.z ; mns cu uão sou contrario a isso, desdo 
que nquclle deposito sejn sa::rado, e niio hnja 
meio algum de desviai-o de seu fim, porque desde 
que o governo poder desviar do sou fim uma 
quantia destirinda p.1ra a amortização do popel, 
c i n util completamente n providencia. 

SI'. presidente, ou lambem creio com o nobre 
ministro que a circulação do nosso papel, atú 
antes do decreto de J6 de Abril, U6 mil 
contos, niio era excessin para as necessidades 
do nosso commercio; c a· prova de que o cambio 
niio sotrria com a circulação dessn som ma as va
riações que prc;cntemcnte solfrc, c que chegou 
a ponto de elovnr-sc acimn do por. 

O nobre ministro ponderou mui bem, que entre 
nós é ncccssnrio maior quantidndo 1le moed3 para 
se satisfazer as mesmas necessidades que cm 
al"uns paizes da Europa talvez se satisraç:tm com 
a dccima uarte, os pagamentos niio são feitos por 
encontros em um estabelecimento bnncnrio, ou 
cm nlgum como o que ha cm Inglaterra na praça 
do commcrcio ; do sorte que o pagamento que se 
póde fazer por meio de umn operação, faz-se por 
meio de S, 6 c 8 opcr3çõcs no dm. Para isto é 
prociso sempre maior quantidade de moeda. 

'l:ambcm é certo que todos nós guardamos o 
que temos, e niio vamos depositar em Banco 
algum, c estas somm:~s devem ser avultodas; 
cn t:·etanto que na Inglaterra 3 casa mais rica 
talvez não tenho em carteira mais do quo lO ou 
20 lib1·as. Sacam até pelas despesas diarins ; c 
esta circumstancia diminuía muito a necessi
dade do meio circulante. 

Em Fmnça d:'l-se o contrario: alli já se pre
ci~a maior quantidade de moedn para trnns
:~cçõe;; muito menores do que as de Inglaterra; 
No nrazil, pelas gr3nd•·s distancias, e igu31-
mentc pelos nossos habitos, o papel-moeda quo 
é o nosso meio circulantB não me parece ser cm 
quantidade exnger:ufa. 

l\l:~s os ~0,000-:0005 ultimamente emittidos, isto 
é 25"/. da circul:.ção além da existente, neces
s~riamente deviã pt'Odnzir um cffdto, sinão de
sastroso, ao menos nocivo (apoiados). 

O noflre minbtro demonstrou que o :lUgml!llto 
de emissiio só por si, ainda mesmo que entenda 
n5o ser excessivo o meio circulante, faria com 
que este se depreciasse. 

-:_ 
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O §n. AFroNso CELso (mi11istro da (a::ettda) : 
-Nuo o contesto. 

O Sn. BAiiÃo DE CoTEGIPE:- nccoahc~l> que 
temos tirado vantagem do papel-moeda;· talvez 
niio pudcsscmos. viver sem elle, assim como talvez. 
fosse um mal menor conservar essa circula~ão 
do que tratar de resgatai-a de chofre. • 

Cc:>mtudo incontcstnvelmcnto devemos csror
.cnr-nos por colfocnrmo-nos a par do todos ·os 
Estados do mundo ; porque não é possível 'JUC 
vivamos, como a Chma, isolados, tendo por meio 
circulante exclusivamente o pnpel-mocda. Dcsdo 
cruc n nossa moeda esteja mais solida, podemos 
estabelecer os bancos de circul:u;iio, que s5o ns 
instituições para acudir :is ct·iscs. aug'mcntnndo 
ou restringindo n sun emissão. Por crnc1u:tnto, 
com n nossa moeda-papel, não podem tacs Dan· 
cos existir. ~luitos apoiat!os.) 

A conclu.~no que deduzo, Sr. prt:'sidcntc, é 
que .. onda mais de papel-moeda, scjnm quacs 
fore.m· as circumstoncJas, salvo o caso de guerra 
-VtYcr ou morrer. 

O Sn. Cnuz ?IL\CIIADo :-E' o unico caso. 
O Sn. DA nÃo DE CoTP.GIPE : -Tr·atcmos de reli· 

r:1l·O dn ch·culação quanto antes. Tnmbem estou 
de accôrdo com o nobre ministro; é ·preciso que 
nos restrinjamos :i economia e ao imposto para 
equilibrar o nosso orçamento. 

O Sn. AFFoxso CeLSo (111inistro da (a::endli):
Est:i comigo. 

O Sn. Cnu? liACIIADO :- :Mas não por impostos 
sem econonua. 

O Sn. llAnÃo DE CoTEGIPE:- Niio tome a si o 
~:"OVCrno a faculdade de transgredir as leis, e 
gastar mnis, porque assim o entcndcJ. 

O Sn. Cnuz :li.\CII,\DO:- Não se dá dinheiro n 
quem o joga fóra. 

O Sn. DtoGo VELno .:- .J:í \'ê o nobre ministro 
da f:azenda !JUanta cousa ainda hnvia para dizer 
nesta discussão. . 

O Sn. D.~nÃoDE CoTr.GIPE:-Sr.prcsidcntc, re
sumindo ns minhns idéns, declaro !JUC a commis
s:lo está de nccurdo com o nobre ministro cm que 
não se cmittam os 20.000:000é()OO. • 

Eu confio nn pnln\'ra do nob•·c ministro; por 
minha parte não a recuso; mas creio que ella 
niio nos pódo satisfnzcr,niio só porque de um para 
outro momento Jltjdc S. Ex. deixar de ser mi
nistro, ou lic:u· llllpcdido, o que não desejo, por 
al:.:uma cnformitlado a que todos nós somos su
jeitos. 

trar que muito deseja-mos manter a fé publica c · 
que o nobre .~inistro nos ac.hará sempre dis· 
posros n auxthal·o com os me1os que não se·re· 
fcrircm.:í politica. 

São !.'stas as explicações guo se mo oiTereccm a 
dar por parte da commissao. (Jfuito bem, milito 
bem.) 

I~oi lida, apoiada, posta cm discussão cóm a 
proposta a seguinte -

Emenda. 

• ncstabeleçn-sc o resgate determinado pelo 
pr~jc!!lo da cnmnrn dos Srs. dcput:ldos, sup· 
pr~mmdo-sc n emendn da commissiio . .,-Saln dos 
ses>õcs, H do Julbo de 1879. -Alfonso Ctlso: • 

. . 
. O Sr. ~rrci_n =-Sr: presidente, como 

liJsse na 2.• dJscusSiiO,a mntcrm sujeita á delibe· 
ra~·ão do senado é complexa : comprcbende um 
Indo cconomico c financeiro, c outro politico • o 
cxigo amplo desenvolvimento. ' 

Na.2.• di~cussão notei que o governo procur:l 
o ma1s poss1Ycl encerrar a discussão na r.nrte 
cconomica c fin:mccirn, cvit:lndo n parto poltticn. 

O meu modo de encamr o assumpto é diverso: 
ante:; de tudo examino o acto do poder execu
tivo de 16 de Abril pelo Indo polihco ; trato de 
dcmonstrnr que a VIOlação da constituir.iio e das 
leis, de que c~sc neto é vivo testemunho, roi de 
alcance o ma1s funesto, não só para a situação 
llnanccira, como principalmente cm relação no 
~ricçipio da ordem legal, que cumpre ser man· 
udo maltern\'Cimente cm um pniz livre. 

O acto de iG do .\bril, pelo qunl o governo, 
dc~oi~ de ter diss~lvido a. camara dos deputados. 
cuuttm JlOr proprm autor1d1de pnpol·moeda, foi 
viol:ador da constitui!;ão, não só na parte em que 
o go\'erno assumiu attribui'::io que não lhe com
pete, como na parte cm que crcou despesa pu
.IJJica, a que resulta do determinado resgate do . 
novo pnpcl-moedn,o qual n1io póde ser cffcctua'do 
sinão pela renda do Est:1do. 

Além disto não lhe conced!.'mos que se rcs
t.11.Jelc-:a a disposiçiio que mnnda :unortiznr o 
papel.· moeda Clllitti!lo, não porque sejamos 
avc.-sos :i- :unortizaçiio, mas porq uc n1ío temos 
renda pnra fazei-o, c porque queremos conccd,•r 
a competente autoriznç:io na lei do on~~meuto, ou 
cm lei especial, ·si o noi.Jro miuist r o assim 
quizcr. 

Não ~ci si me illudo suppondo que mnis pug
na pelos interesses dn naç5o brazileira nquello que 
não deixa passar occasião de rcclnmar o relig•o· 
so respeito :is leis, do que aquellc que pretende 
reformm· o systema clcJtoral. Todos estnmos de 
nccõrdo cm qne devem ser tidos na maior con
sidcrat:ão os esforços para que a naçiio se fnçll 
li\'r~mcntc roprcscnlnl· nns camaras le~:"isl:~tivas, 
pela.cspor:mça dll que camnr:lS, tfUC rcpresente1n 
•·enlrueutc n vontnde nncionnl, não só adoptarão· 
medidas do réconltecida utilidade, como cohibi· 
1·iio os excessos 'IUO contra ns leis se pr:~ticnrem. 

. .lias o principio da legalidade, o principio do 
respeito relig-ioso :is leis cm um paiz livre, pro
duz em rcln-:ão á pormlnção os mais benellcos 
dTdtos, mesmo com referencia :is eleições. 

O Sn. StLYEIRA D.~ :UoTT.\:-Como mediua 
geral, o não cxclusivn aos -10.000:000;5000. 

O Sn. D.\n.to o& COTEGII'E:-São estes os pontos 
cssonciacs: o m:1is consistiu em dcscm•oiYi· 
mentos que o noht'C ministro lhes deu, c a que 
respondi. 

N•io somos contrauictorios querendo :a supprcs
são • .-\s oxplicaçõcs que dei .IJnstnm pnra mos-

o povo, certo de que as lei:> que seus reprc
sent:llltcs llzcrcm ser;io escrupulosamente ob· 
scrvad:~s, ter:\ o maior cuidado na escol lia desses 
l'e)II'CSCntaUtCS, 
. O Sa .. ME:-ioES Dli: ALliEID.\:-Apoiado. 
O Sn. ConnEJÁ:-0 que produz a indiiTerença 

elcitor:1l é :.1 crcn~·a do que as leis que sahirem 
da rcpre:<cntnc;ão ~1acioual, quaesquet· quo sejam, 
pouco ,.,.tem ; so v:11cm emqunnto o governo 
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não entende que ellas prejudicam os interesses 
publicos. 

O Srr. ConnEIA :-... ó o melhor :~rgumento ... 
O Sn. J~E.\O VELLoso:-De que? 

O Sn. DIOGO VELno:-Apoindo. 
O Sn. éonnEIA:-Portanto, Sr. p1·csidente, o 

principio da legalidade deve ser mantido ainda· 
pelo Indo do ~rrandc c bcnefico clTeito que sobre 
as l!)cições 1.:1 de ter. 

Não é tanto a reforma do processo eleitoral o 
crue hn de trazer a este paiz a convicção de que 
deve cmpenhnr·sll com mnximo csrorco nns 
eleições, pnt·a que sej:HU livres c regulares, si· 
não a crcnr.a de que as leis que partirem da re· 
Jlresent:lç;ió nacional biío de ser observadas. En· 
llio a pormlnçiio inteirn so esforçará peln.ncerta· 
da r.scolha de seus representantes, desllJ~sa de 
c)ue se promulguem boas leis, que contr1lmam 
1•ara a Celiçidadc publicn. 

O Sn. Conn&IA :-... <lo que vnlo mais o rc.!l· 
peito no principio d:1 legalidade para despertar 
no p:tiz o interesse pelns cloi!(ÕCS do que o fazer
se a eleição por este ou :.quctle systcmn. 

O Sn. LF-\o VELLoso:- Não apoiado. A consc
quencia do meu aparte é que se deve fnze•· n 
eleição pelo melhor systema. 

Niio sustento o principio da legnl!dnd.c ~ú· 
mente pela raziio que dern•a do respe1to us 1n· 
slituiçücs runda~tentnP.s; s~~tento·o n!ndn con~o 
uma conveniencm c1uc as c•rcumstanc1as do p:uz 
aconselham não seja prete1·ida. 

Emqu:mto as leis Corem incmcazcs. como são, 
ainda que contenham as mais sahias d!SP.osi~,;õcs; 
emqunnto as leis !orem embarnço mm1mo pm·a 
se tomarem inetlidns como a do dJcreto de i6 <!e 
Abril, ainda que contenham tiao se\'Cras (ll'OVJ· 
•lenciascomo as consagradas na d,,J-2 de Setembro 
de f86G; escusado ó tratar de reforma el!!ilornl 
(apoiados). . . 

O que se de>c querer é que a~ lc1s se cnm· 
pram : tior,;m ellns siio !ragcis estor\"os, desde 
I(UO se pódtJ JlrocedCI' sem risco, como se pro· 
cedeu cm Ui de Abril do :moo passado. 

l 1nrn fazer leis que niío tenb:un cfficoci:~, tnnlo 
import:l que venham de uma a$Scmulén eleita 
pelo svstema directo como pa:lo indirecto. . 

O Indo politico quP. o decreto de ifi 1le Abr1l 
encerra é para mim capital. 

Nii& desconher.o a hnportancin, o alcanc•l da 
parle financeira· c cconomica, de c1ue lambem 
)lrelendo tratar, mas não dei:t:.rei passar a occn
sião ••• 

O Sn. DIOGO VEI.no:-Faz muito bem. 
O Sn. ConnEIA : - ... sem insistir }leio t•rinci~ 

pio da legalidade que soffrcu o mais rude golpe 
com o do decreto de :16 de Abril. São muitas ns 
violar.ües do lei na actual situação ; mns esta é 
das m:tis cnrncterislicas, porque no mesmo tempo 
calcou-se o preceito constitucional que não dá 
compotencin ao governo pnr:1 tomar .semclha!Jle 
medida, c atirou-se p:•ra o lado a lm r~prt;;~s•vn 
da emissão do )>apel-moeda sem autor1zaça,o do 
poder competente ; procedendo-se assim com pr~· 
teriçiio de princiJlios que cm _lodos_os ~ov.os .regi
dos pelo systema repr•!scntntl\·o suo lmarwvcl
mente observados. . 

Dissoh•eu-se n camar:t dos deputados para se 
tomar :1 ille;::al medida (apoia~s); disso~veu-sc 
qunndo estava proxima a reuu1r·l>ll : nqulllo que 
:;.; de> ia tmrtir d:ts cnmarns, ser\' iu de mot1vo 
p:~ra se dispensar n sua reunião. 

O Sn. LEÃo VEu.oso:- E veiu n camnr:t que 
np)lrOVOU ludo. 

O Sn. ConnEI.\ :-Este apni·te do nobre senador 
pel3 Bnhia ... 

O Sn. D1ocoo YELIIO:- Confil'llla o que Y. Ex. 
tlst:i dizendo. 

O Sn. ConnEIA :- O aparte· do nobre senador 
mostra que umn dispo~ução constitucional como 
nquclla rrue diz que :i camara dos deputados 
competi' 1lecretar n nccu.'i.1~ão dos ministros, dis
r•o.;;irão f:ovorecidn pela theorin, tornn-so na pra
tica· o meio que garante a violação impune das 
leis. 

Quem 1.: a constituirão, c depara com a di~po
~ição •1ue dcclnra que á camara !los ll~p'!tailos 
compete decretar :1 accus:u·lio dos m1Distros. 
suppüc estar cm presença de 'uma garnntin. pnrn 
c1uc os ministros desempenhem dcsassomlirada· 
mente seus nrduos deveres. l\la~ em que se 
transCormo11 esta disposh·ão constitucíonnl? O 
que tem sidÕ clla na pratica ? Na pratica tem 
seJ'\'itlo pam se violn1· impunemente a lei, ainda 
quando a camnra dos deputados se componha cm 
sua maioria do membro,; contrarias no ministe-
l'io, porque entiío é dissolvill:.. , 

O Sn. LEÃO YELI.OSO :-O nobre senador não. 
ptidc ter n pretcnriío de 11 ue n c:.mnra nctunl 
,.alha menos do qÚe a dissolvida. 

o Sn. r..ortnEIA:-Xão estoÚ dizendo isto; não 
eslon fazendo comparar.ües, evito-as sempre. 
Estou demonstrando qué um principio constitn· 
cional, que em theoria p:~rece scn•ir de garantia 
a gr:mdcs in !cresses publicos, tem-se tornado na 
pratica um meio f:•cil de o go,·crno não rcspei· 
ta1· as leis, o meio mnis cfficaz de perturb:~r o 
aniqnil:u·o principio da h!g.1lillade, que é nqnelle 
porque hei de pugnar incessantemente. 

O Sn. LE.\o YELLoso:-~las porque? 
O Sn. ConnEI.\:-Porquc dissolvida uma en

mnra, si ella I! composta de membros cm sua 
maioria mlvcr::;os ao ministerio, emprc,(:'nm·sc nas· 
clckües .os meios precisos para que a cnmara fu
turá não se componha ... 

O Sn. I.EÃO YELLoso :-Ora! Qunl foi o go
verno que ainda não venceu a cleir.iio depois de 
uma dissolll!'ão '! • 

OSn. ConnEI.\:-••• sinão de p~ssoas que este· 
jam dispostas por suas convic..:õcs a julgar que 
n dccretar.ão lia :tceusação não deve ter Jogar. 

O noLre senador pergunta qual Coi o go\'crno 
qnt•, dissoh•cndo a cnmnra, nfao teve maioria n:t 
cam:~t·a f11turn 't E' isto mesmo que mostra como 
um princiJ!iO magnifico cm theoria torna-se na 
pratica o grande c~cudo que Jli'Otcge actos seme
lh:mtes ao de 16 de Abril de 187$. 

O Sn. JvxQt:EIRA :-Apoiado. 
O Sn. Conmm :-Si o principio dn leg:.lidade. 

tivcs.<e neste paiz a força que deve ter c tem cm 
outros. quando fosse dissoh·ida a camarn, a n:ação 
não mandaria como seus representantes quem 
vies:>e pas,ar n esponja soure commuttimentos 
contrm·ios :i constituição e :is leis. Por isso di$se 
que não sabia quem mais (Jugn:t pa!':l dcsportur no 
po\'o o deSI!jo de iutl!rril' emc~zmentc nas clt'i· 
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çõcs, si aquclles que apenas tratam de alterar o 
modo pratico de so fazerem eleições, si ~uelles 
que trabalham com esfor(;o para. que o principio 
d:~legalidadc se mantenb:~ escrupulosamente. 

A dissolu~,;ão da camnra dos deputndos, se
gundo o preceito eonstitucionnl, só pódo ter_ lo
snr quando n snlvação do Estado o exigir. 

dente do conselho. S. Ex. neste negocio repre
sentou papel secundario; concordon· com o nobre 
cx-m imstro da fazenda 11a emissão do papel· 
rnoedn ; agora concorda com o nctunl m1n1slro 
cm não continu:~r n emissão que nquolle deela· 
rnra indispensavel até :i ~omma autorizada. 

E qual foi n salva!:iiO do Estado cm U de Abril 
de !878.? 

O Sn. CANSA:>sÃo· DE Snmmú (presidente do cm· 
srlh1):- Satisfeita a necessidade, é inulil o re· 
modio. 

Justificou o ministerio a medida dn dissolur.iio 
de modo que ella coubesse dentro do artigo cón
slitucional 'f_ 

Qual foi a razão nllegada '! 
O que se subo é quo o ministorio n p1·incipio 

não cogitava na dissolução; esperava obter !la 
camarn a reforma eleitoral ; sendo sómente arre· 
dado deste proposito pela precisão cm que julgou 
achar-se do cmittir papel-moeda, r:~zendo-o por 
autoridade proprin. 

Eis o que foi a snh·nção do Estado, condição 
constituc10n:ll para a dissoluçiio da cnmar:t ! 

Julgou o governo no decreto do J6 dtJ Abril 
que a emissão devia subir nos cx6rcicios do 
1877 • 1878 c de 1878-1879 n 60.000:000,5. l~oi 
mais um dos enganos que teve o minisl!!rio n:• 
apreciação da situ:u;ão lln:mceir:~. 

O facto ,·eiu demonstrar que chcg:ímos ao 
exercício de 1879·1880 sem que houvesse pre· 
cisão de cmiuir os 60.000:000,) que o go\"erno 
declarou indispcns:~vci:l no prearnbulo do llc· 
creto ..• 

O Sn. C.\~SA:OSÃO DE Sl::oiOtn.; (p1·esitlente do con· 
selllo): - Bastou estar nrmndo com o decreto 
par:l fnci!itar outras oper:.çties. ' 

O Sn. ConnEIA : - Por esta raziio V. .E:c; 
clevia pedir !!00.000:000,) para colher maior he· 
nellcio da autoriz:~c:iio. · 

A não continuação da emissão do p:apcl-rnoeda 
dependeu de umn das modifica~õcs mini•tcrines.O 
ex-ministro da fazenda entendia dever proso· 
guir na emiss.'io do papel-moeda, autorizada ille· 
~'31meote, ainda achando-se abert:ls as camaras, 
porque suas ultimas emissões ror:~rn depois dn 
reunifio da assembléia geral; dispensnndoassim 
o concur~o desta. n5o só p:am tomar a medida, 
como pnra proseguir no uso de uma faculdade 
que só ella podin dar. ~ras desde que retirou-se 
o ex-ministro, o seu successor, que tinh:a opinião 
diiTeronte :~cerca da emiss:io do pn.r,cl-moed:l, 
:~chou logo que podia proscindh· dos .0.000:00015 
resl:lntcs dn cmis:~ão :~uto1·iz:ada; o o seu pri· 
mciro acto foi dcclar:ar que não emiltirin uma 
nota de papel-moeda; c não .trouxe isto emb:t· 
rar.o á marcha dn administr:u:·ão. 

O Sn. ConREIA :-lias cm Abril do :tnno pas
sado V. Ex. se persuadia de que era nccesS:Iria a 
emissão de GO.Ou0:0006; e já em Fevereiro ultimo 
reconhccin,eom o ministro da fczond:. :~ctual, que 
lmtavnm ~O .OOO:OOO,SOOO. 

O Sn. CANSA:SSÃO t>E • St:SiliDÚ (p•·eside11te · tfo 
consrllw) !lá um a11nrte. 

O Sn. ConnEI.\ :- llecordn o nobre presidente 
do conselho a emissão de ~o.ooo:ooo,s de :~poiices 
cm Janeiro deste :tnno para explica~ a cessn~,;ão do 
cmprc::-o do pnpol-moeda. !lias duv1do que o no~ 
bre presidente do conselho diga que a opern~ão 
da emissão de apolices que reve Jogar em prfn
cipios de Jnnciro deste :anno não podin re:.liZ:Ir-se 
:mrcs ... 

o Sn. c.,XSAXSÃO DE SI:SUrDÚ ( pl'tlide!lte do 
coiisellw) : -Não podia rcalizal'·se quando se 
cmitliu p:.pcl-moeda. 

O SR. ConnF.IA :-E' o que queria que o nobre 
presidente do conselho dissesse. Si a emissão· só 
era justillcavt'l até lfUe se pudesse realizar a ope· 
rnc;i•o das :apolices, e está J•rovado que ella podia 
cffcctu:ar·sc antes de Janeiro, se:rue-sc que o pro
prio nobre presidente do conselho condemna a:~ 
emissões que nesse mez se fizeram. 

O Sn. CA:ss.\:SSÃo nr. St~nmú( presidente tlo 
co1uflho) :-~ão condcmn'o. 

O Sn. ConRF.t.\ :- O nobre prcsidenié do con· 
sclbo disso que a tJmi:~são do p:tilel-mocda foi prc· 
cisa, porque em AIJril nãose podia realizar um 
cmp1·estimo interno. Logo, a emi::são ero injusti· 
ficavcl desde quo a ncgoeiaçiio das apolices cm 
possível. Ora, verificou-se que n venda tle apo
lices crn JlOssivel muito antes das datas das ul
timas emissões do papel-moeda. 

O Sn. C.'NS.\'XSÃO DE SI~IXDÚ (presidente do eon
selllo) :-V. Ex. não reconhece que com a facul· 
dade lle emittir (mpcl o governo est.nvn nrmndo 
de recursos para não sujeitar-se n imposições dos 
capitnlist:~s? 

O Sn. CORREIA: -Ptide-sc sustentar que, si 

ó nobre ministro dn fazenda actual tem mesmo 
dernonstr:ado na sua maneira de argumentar, o 
cm providencias que adopl:t, qu~. si elle exer· 
cesse o cargo cm Abril do :~nno passado,:~ cmissfio 
do papel-moeda não se tcri:~ feito, c aindn hoje 
deu disto testemunho irrecusavel in~istindo pelo 
resgate, mesmo á custa de novos impostos. 

O Sa. SILYEIIlA D.\ :MoTTA : - Ellc conllemnou 
o seu antecessor formalmente. 

O Sn. CORREI.\ : -Isto prova que si o nobre 
ministro ti'\"esso entrJdo rara o ministerio nntes 
de Hi de Abril o decreto dest:a data teria feliz· 
monte deixado de figumr na collcc~·iio das nossas 
leis. D'nqui se vil que nesta mcdid:1 n r••·~JlQn· 
dcrancia uão estcYC da parte do twiJrc lll'esi· 

o Banco do nrazil tivesso sido consult:ldo em 
Abril, como foi consult.ndo no fim do anno, 
havia de responder ent5o do modo por que res
pondeu depois, visto que os recursos que tinha 
para realizar n operac:ão ernm os rnes~os. 

· O nobre presidente do con~elho doma trnlar de 
provar e mio :~Jiegal', como allega simplesmente, 
11ue niio era .. possível renliznr um emprcslimo 
interno em Abril do al}no pns~ado. A quem rc· 
correu par:• s11ber ~uc a emiss..io de apoliccs era 
entiio impraticnvcl . I>orqutJ uão ouviu em Abril 
cstnhelcclmcnto:> que pudessem enc:~rre~r.~r-sc da 
opoi':J~~o't 

O SR. CAxsA~SÃO DE Sr:smnú (prrsidmtedo con· 
srlllo) :-E como sabe di:>to '! 

O SR. Coni\EtA :- Pela exposição lle moti\·Qs 

i 
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do decreto de :lG do Abril. Elia dcmonsu·a que 
disto não se cogitou. 

O governo resolveu á p1·iori uma qucst1ío de 
!neto. A ningucm ouviu; c, acreditando na in· 
rallibilid:~do de seu juizo, foi logo dcclnrnndo que 
cm Abril era impo~sivel a cmissiio de npolices, 
que nada teve de impratic:wcl no momento cm 
que a olla guiz recorrer. Porque niio u·atou cm 
.Abril de cflcctuar :• opcra(;ão 't Si assim fizesse, o 
nobre presidente do conselho podia hoje dize•·· 
nos: busquei contra IIi r cm Abril um cm1trcstimo 
interno, não pUdo; as condições IJUC se me oiTc • 
rccinm não eram accitaveis, c urg1do pela neccssi· 
dade de pagamento dns dividas do thcsouro, 
achei-me na durissima conlingcncia de saltar pela 
constit11i~ão c pelas leis, c dcc•·etar a emissão de 
papel-moeda. . 

Rcst.1r-nos·llia cnt:io sómentc a fJUCstão de 
saber si, cm tal caso, devia antes dissolver a ca· 
mnrn ou dcíx.1r que ella se reunisse. 

Mas o honrado (lrcsidcn te do l:onselho confiou 
de mais no seu juizo acerca do estado da pra~a; 
sem fazer nenhuma tentativa,. julgóu-sc hnhili· 
tado para declarar que cm Abril n~o era 11ossivcl 
a operr.!:ãO de credito que o foi mais tarde. 

ViiTercn~mcnte procedeu o nobro Vi,;conde de 
Itaborahy cm 18G8. Ellc trntou de realizar opc· 
rações de credito, c, só fJUandoachou-se cm pro· 
scn!;a de propostas inaceitavcis, foi flUe solicitoU 
a providencia cxtraot·dinnt·ia c illrgn da emissão 
do l_l:tpel-moclla. Elle declarolliJU:.l a lll'opo~ta 
ma:ttma que pôde conseguir para emissão de apo· 
Jiccs. 

.Na situação de i) de Jnneiro o negocio corre 
mais summariamcnte, desde que o embnrnro que 
se oppõc á rcalizaçiio dos projectos do gorcrno é 
simplesmente a c•mstitui~:iu ou a lei. 

Os ministros indagnm entre si si ser;í possi\·el 
uma emissão de a polir-es; resolvem negativa· 
mente, c fica rCSlllVido, sem mais darem passo 
algum para ver si este juizo é inexacto. 

O Sn. Dwao V.Ewo : -A que,t;io era n disso
lução da cromara ; a cmis..;iio foi n causn occa
sional; a causa cfficientc era li dissolu~iío da ca-
mllra. • 

O Sn. ConnEt.\ :-Eis no que conduz o modo 
por que as cousas correram. 

Eu est.wa trat.1ndo de mostrar quanto a 
mudanç:t do ministro da razcn•la alterou o ~rs· 
tema linanccil·o do ministcrio. As opiniões 
que tem manifest.1do o nobre ministro da fazenda 
:~ctual c o prrssu1·oso acolhimento que deu :ís 
pal:~vras do nobre senador pela B:~hi:•. rel:•tor.tla 
commissiio de orç:mwnto, qnanto :í prcfércncia de 
opcr:u;ues de credito so!Jm li cmis,;ão do papt!l
mocda, mostram que outra te da sido dl'sllc o co
meço o que cham:tt·ei a politica t1nanccirn do mi· 
nistcl'io, si ti\•essc feito parte delle d••sdc ã de 
Janeiro o nobre ministro da fazenda actual. 

Tratou o nobre ministro cm seu discnrso tle 
boje do dcmonstr:~r :1 intllilhladé d:t emenda da 
commi~siio dcclaratorin de que a approvaçiío 
conccdu.l:t ao dect·eto de :lG de Abril do anuo 
passado limit:>·sé á somma do p3pcl-moeda elfc· 
c~i\'amentc cmittida. 

Sr. p1·csidcnte, si o argumento do nobre mi· 
nistro da fnzcnda prevalecesse, a coriSCIJucncia 
n tirar ó que não se devia consumir tempo pnra 
app1·ovar o decreto ·do :lG de Abril, que por si 
mesmo ne:tbou o seu tempo. 

~lns não tem razão o nobre ministro cm não 
querer a adop~:iio dn emenda, que tem de fazer 
voltar o projecto :i camara dos dcpntados. S. Ex. 
sniJe fJlle tam!Jcm n emissão de r•ap!ll·moedn, 
antorizadn pelo decreto de 5 de Agosto do i8G8, 
era rcstricta ao exerci cio de :l8G8-18G!I. O art. i.• 
dostc decreto diz (le11do): • Para acudir ás ur
gcnte5 dcspes::s·da guerra contra o go,·crno do 
l'araguar, c ;is demnis obrigações contrahidas 
pelo thcsouro, fica o ministro da fazenda auto
rizado pnrn emittir no exercício de :1.868-:186!1 
até :i importancia· do ~0.000:000,5, em papel 
moeda.• . 

Mas, porque não se tratou da concessão do bill de 
índemnitlade sinão dt•pois 1lo passado esto-cxcr· 
cicio, julgou-se dispcnsavel a declarnçiío llc que 
a approraçiío· do acto limitava-se :í quanti:t er
fccti\·amentc cmittida ? Não ; a declaração foi 
feita cm Abril de 1873, no exercício de 1872-
1873, quando já ha muito tempo não se podia, em 
virtudo do decreto, cmittir Jmpcl-mocda. 

E por que quiz o poder lcgislath·o declarar nn 
lei de 26 de Abril de 1873 IJUO a :~pprovaçiío da 
emissão autorizada pelo decreto de i) de Agosto 
de J868,c rcstricta .~o exercício de 1868-1869, 
não comprt>hcndía si não n qunntia ciTcctivamcntc 
cmiltida cm conscqucncia daquelle decreto? Esta 
decl~ração sCt'Via, quando niio pnrn mnis, pnr:t 
dcmonsu·ar o proposito do poder Jcgisl:stivo cm 
restringir no estrictameHtc ncc,cssario as medidas 
que nutorizcm emissão do papel-moeda, c para 
se conhecer a somma exacta do paJIC!·mocda le
galmente na circula(:ão. 

O que a commissão pretende com a emenda ó • 
declarar qual a nova somma de papel-moeda que 
fica legalizada. 

Pnrccc-me que li m:tiorin do senado, conror· 
mando-se com o precedente, no qual ali:is não 
lt:t inconveniente :•lgum. estabelecido no tempo 
em que se achava no poder o partido conserva· 
dor, n:io dá motivo a qualquer reparo da parte 
do nobre ministro. 

Si pns~ar a prOJlOSÍ!:iiO sem a emenda da com· 
missf•o, ficnr:í formulada ne=-tos termos : • Fica 
approvado o decreto n. 688::! díl iii do Abril do 
18i8 'IUO autorizou a emissão de G0.000:0001) cm 
pnpcl-mocd:•. • 

Pérgunto: si nssim ror conccbitla li lei, quem 
nos pó•le as~egurnt· IJUC :~lgum futuro ministro 
da f:•zcnda não se julg-nr:i autorizado p:u·a cmit· 
tir os t•cst:lllll'S ::!0.000:000,5, não por for~a do de· 
crcto de lG dé .Abril, mas 110r for~·n dosta lei 't 

O Sn. StLVEtnA D.\. lioTTA :- E' uma ld feita 
depois do exercicio. 

O Sn. ConnEtA :- Accr·csce n considera~ão, quç 
ncaba de f:1zcr o nobre senador. de qnll a lei sera 
de dat:t postcriot· :10 ultimo dos exercicios cm 
que de\'i:t \'Íg-orar o decreto de lG de Abril. 
Creio IJUC o nobre ministro não recusará a pro· 
ccdencia deste nrg-umcnto. O decreto, disso S. Ex., j:í raducou: cm vir· 

tudo deU,, n~o se Jlótle m:lis cmittir paJwl·moedo; 
Jl:tra que pots rct!_lrd:tr a :IJlJlro\·a;-flo da proposi
r.~o pela decJ:mu:~o do que não se emittiri• nwis 
p:tpcl· moeda cm Yirtutle deste decreto '! 

Si é incvitn,·cl que esse acto injustificnvel, que 
fc1·iu a constituiç:io c as lei~, tique lcgaliz:~tlo, 
dcvomos ent1·ctnnto JlroccdL•r de motlo, que não 

. se possa inferir do acto tlc leg:.liztu;ão que este 

. '-' , 
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encerra p(}rmissão p:tra gne se complete a emissão 
oxorbitantcmcntc nutorizo_da. . ~·. 

trate do resgate pura e siii\Plcsmcnte, sem pro
por cllc mesmo os meios precisos? 

O nobre ministro da tnzonda consum1u mmtas 
p:alavras eloquentes para justificar n convc· 
nicneia do resgate do papcl·mooda. Tenho a c~n· 
vic~iio (c creio quo niio ha no senado '!lm .umco 
membro que não a tenha) da ... conveniencia pu· 
blica que resulta do resgato do papcl·mocda. 

1\l:as o nobre ministro da C:u:enda ~uer que se 
autorize cxpltcitamentc o rçsgatc d_o -.4oo:ooo,s 
de p:apel-moeda o isto na rcsoluçao que d1seu· 
ti mos. S. Ex. argumentou assim_: • E' urge!ltc 
voltar ao restabelecimento do padrao monotllrlo; 
parn isto torna·sc )lreeiso rctir:1r d:a ~ir~ul?ção :ao 
menos parte do papel-moeda; o po1s mststo cm 
que nlgum res,!::atc . se cfT!!e'uo desde log~ em 
conscquencin do d1sposlçao expressa, ~ nno .de 
alguma que traga o mesmo rcsul tallo, . s~ as e1r· 
cumstancias financeiras do Estado pernlltllrcm ; • 
c aercscontou·S. Ex.: • O resgate é i~dispens:a· 
vel, embora tenhamos de augmcntaros lmP,os.tos.• 
Pois si S. Ex:. entende que devemos pers1slir !lO 
resgate do p:~pcl-mocda, e si para o consegu1r· 
mos· temos do augmentar _os impostos,. porque 
não reserva S. Ex:. a soluçao desta m:~tcrm p:ara a 
lei cm que é possível esse augmcnto de 1m· 
postos? 

O Sn. ·LEÃO VELLoso :- Os meios hlio do vir na 
zei.do or~:amento. 

O Sn. ConnErA. :-Si hão de vir depois, vcnba 
junta mente com os mcios·n decretação da medida, 
Mas o J}Obre senador (JUO ainda agora deu um 
aparte dizendo que uma nutorização semclh:mto 
foi para ingle:: vtr, como lia de qualificar a auto
rizaçlio .nestn resolução que apenas approv:a o 

Reconheceu o nobre ministro que o resgate do 
papel-moeda niio se pódc fazl?r com os recursos 
aetunes do Estado, c dls~e que não devemos 
hesiL'Ir em votar outros; ma5 pod.emos votai-os 
agoro '! Niio. Esto argumento pOis .serve paro 
demonstror que S. Ex. niio devo insiStir cm sua 
emend:a, deve reservar a questão do rcsgal<! para 
o momento em qu.c se pódc trntar des me1os do 
realizar a medida. 

E desde cruc haja novos impostos, desde ql!e 
da arrecadação delles resulte saldo:. o nob~o nu· 
nistro, para realizar o resgate. nao precisa de 
disposit;ão nova. O governo tem presentemente 
autorização p:1ra rcs::-atar papel-moeda, logo quo 
haja salilo · :1 autorizAção está renovada ncst:a 

· mesma resÓiuçiio, c portanto o que S. Ex. deve 
procurar é fazer c~m que_ appareça s~ldo_; deste 

. é que S. Ex:. prcc1sa e nao de autorw!:ao para 
o resgate. 

O Sn. LEÃo VELLOso.:-Qucr nutorizaçlio espc· 
cial. 

O Sn. ConnEtA :- Autol'ização especial _ est:i 
dada n:a emenda que S. Ex. quer que nao se 
approve em 3.• discussão. . 

Sem soldo, d'ondo hn de tirar S. Ex; os me1os 1 
e Sn. LEÃo VELLoso :-Quer consagra.do o 

compromisso. . ·· 

decreto do !6 de Abril ? · 
S1·. presidente, quando justifico com os termos 

genor1cos cm que o nobre ministro dn fazenda 
quer que fique approvado. o decreto de !6 de 
Abril a possibilidade do vir a crltondcr·so em 
boa fé que essa generalidade comprehondc uma 
faculdade que na intonçiio do nobre ministro olla 
nlio tem, nao o faço sem plausível motivo. 

Os termos l'm que as lois são concebidas ser
vem depois muito quando se trata de ns n.P.plicar: 
E' :assim que a lei ilo 29 do l'tlaio do i81:>, que 
apenas continha medidas de occasião para com
bater n~na crise, veiu a ser diversamcuto enten
dida por causa dos termos em que está con
cebida. 

Aquellcs quo approvaram a modida.em i~7S, 
com o pensamento de que não conced1am smlio 
uma medida exigida pelas imperiosas eircum
stancias do momento ••• 

0 Sn. JcsouEtllA. :-Provisoria. 
O Sn. ConnEr.\ :- ••• porque não trataro~ do 

fazer cxplicit.,mcntc cstn declnracão na lei, Jns
tiflcam o nobre ministro da fazcndn, c o seu 
illustrc nnteeessor do ~abinetc pnssado que eon
scicnciosnmente entendem que :1 lei comprchcndc 
mais do que :aqui! lo que, creio, realmente se quiz 
conceder ; que a autorização é permanente. 

E eis porque crcin que a lei de :1875 cro uma 
lei· transitaria. A J.>roposta que então fez o mi
nistro da fnzend:~Jo1 nestes termos : . 

c As circumstanci:~s acluaes dn praça do Rio de 
Janeiro, c de ou&ras dns mais importantes do Im
pcrio, exigem providencias promptas c e:uepcio-
1Uies, para evitar :~s graves eonscquencias de um 
p:anico pela falta de meio circulante ou retracção 
do cavítal monctnrio. 

c Neste intuito bouve ,por bem S.n:alla~estndc 
o Imperador ot•denar-mo que sujcJt.,sso a vossa 
s:~bedoría c solicitude pelo bem publico esta pro
posta. • · 

A propost.'l Coi inteiramente approvada pcl:i 
camara dos deputados, :í qual nesse tempo tmha 
eu a subida honra de prcsi1lir. . 

Quando no ultimo dia de sessão tive de refor1r 
:IS mPdidas adoptadas pela eamara, disse trot:m
do desta: 

O Sn. ConnEIA :-cons.1grado est:í, n:io s? n:a· 
lei do ort;amento vigente, como na e'?cnga"<jue 
n commissiio olfereccu ; mns :mtot:!zaç:to Jl~ra 
rcsgatarpapel·moeda sem a co~cessao do meiO~ 
p:lfn tornar cJTeetiva a providcncm, de quo serve : 
E' como aquella autorização, ql!c ~· Ex. aqu1 
leu, 1_1ara se npplie:,r o productf! hqu1do dos em· 
prcstunos das c:uxns econom1cas no re~g':lto do 
11:1 pel-moedn. 

• Uma ct·isc, que podia ter desastrosa.s conse
qucncias, manifostou-se na praça do Rto do Ja
neiro. Acudistes com remedias promptos que 
:u:~lharam o m:~l. • . _ 

O Sn. LE.\o VELLOSO :-Era parn inglcz vcy. 
O Sn. ConnEJA :-A melliila dependia d:1 exi,;

tcncia de saldo, o snldo não app:areceu, c do que 
serl'iu a autorizarão ? Estamos no mesmo c:a.so. 
l'nn1 que pois insiste S. Ex. cm que-nesta lc1 se 

• Niío sou, cm regra, pnrtidario da mte~ençao 
do Est:ldo pnra remover os natur:aes efTeltos ~e 
erros, facilidades ou poucn providencia que haJa 
nn administrn~:5o de estabelecimentos particula
res, dirigidos sem ncnhum:a }Jartieipaçlio dos 
:~ .. entes ou representantes do mesmo Est:ldo. 
i' c:adn um n responsabilidade de sua impericin 
ou do sua colll)llacencia, como a gloria e 1·ecom· 
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pensa do seu intclligoute c pcrsevcr:mtc trabalho, 
•le seu cauteloso o prudente proceder, c de seus 
l:.IJoriosos c 1Jrolleuos esforços. . 

. O Sn. DioGo V&tno :-Não Iui .·p~rigo, si foi' 
observada n lei que estabelece cond1çoes mcs rJue 
evitam o abuso: . • 

• lUas ha circumstancias cxtraordinnrias e cx
ceJicionncs, <JuO devem ser jul~:ulas com critcrio, 
cm que a opportuna dccrctaçao de medidas lc· 
gislativas púdc ser corond~ de _Celiz!l$ rcsulta_dos. 

• CUillpre que n CXperlellelll Sejll 11pfO.Ve!l3da 
e que não se aventurem operl!~~ões e cmprozas 
temera rias nn CSJlerança de <JUC, no momouto da 
crise, venha o a!llparo poderoso de um braço su
perior, que em todo o caso não pódc e:;tcndcr-se 
em favor de alguns, sinão <1u:mdo niio compro-
mctte o. i ntercsso geral. • . . 

Era crença rJue a medida cons:~gr11da na lCI de 
2!1 de A(:~ i o de' j87ã er:t tr:msitori:t. 

V ajamos como a commissão do fazenda do se
nado cnca•·ou a medida no pn•·ccer aJ1rescntado 
na sessão de 21 do 3(nio : 

• A commis~ão de fazend11, incumbida de dar 
parec•!r sobre n proposição n. 67, do corrente 
anno, que foi rcmcltida ao scn11do pela camara 
dos SI'S. dcput11dos, vem dllr cont:J de sua tarefa. 

• O 11ssumpto ela refcridn prot1osíção é a pro
posta rcceutcmentc apresentllda n assembléa ge
ral pelo poder executivo, pedindo di\"ersa.; pl\l· 

. vidoncias sobro li:! conscquenei:~s da falta de meio 
circulante ou rctrncçào do C.'IJlital monctnrio que 
sente n praça do mo de Janeiro e outrlls das mais 
imporl:mtes do Imperio . 

• c~nsidcrnndo rJuc :t retracção do capilal mo
nct:•rio é um fnclo incontostavcl, cujos eQ'citos 
l'rcjudicam li Cortuna public:t c particul:tr; 

• Considerando <JUe a organização actual dos 
bancos de depositos, dada a falt:J de um banco de 
circulação, os expõe n gra\'es perturbações e os 
impossibilita 1le obviar ns difllculdatles de sitna
tiies :mormacs ; 

• Considerando que a 31nplítude <le algumlls 
dispositõcs ria proposta será prudentemente 
acautelada· pelo go'f'crno; 

• Considerando que as medidas que se petiCln 
:<lío ezcepcioiUua c tra11sítorias c que o governo 
as cmprl'~arit sal\"'aguardllhdo os interesses da fa • 
1.end:t publica : 

• A commisslío entende que n efficacia das 
providoneins propost:1s depende da urgCitcia" do 
sua decret:Jr.:'ío; e por isso é de parecer : 

• Qne a 1iroposiçiío n. 67, do corrente anuo, 
entre com urgencia nn ordem dos trabalhos c seja 
adoptada. • 

O Sn. LE.\o V&r.toso:-I•or·quem está assigun
do o parecer~ 

O Sn. ConnEI.\ :-Pelos Srs. Tcixpim Junior e 
Bar:io ao Cotegipe. · 

Vt)-sc que no . parecer s~ d~clara eXJlrSfiS:I· 
111entc que :t med1d:t é transllor1a. 

O Sn. D1oco VELHO :-A lei é pern~anentc; as 
dispositõcs,.as providoncills que em VIrtude dell:t 
se tomam é que são transitorias, sendo o gover
no obrigndo a dnr contas ao JlOder legislativo. 

O Sn. Conn&IA :-,.lias eu estou certo de que o 
nobre senador JICio lHo Gr:mde do Norte não ter;i 
duvid:~ em que cesse· esta autorização. 

o Sn. DIOGO v~:LIIO :-Estou prompto a dnr 
meu roto Pllr:t isso. 

O Sn. ConnEIA. :-E' súmcntc• a que cu guero 
chegar. Si liz o historico foi Jlorque desl'jo dc
Ulonstrar que a minh:t OJiiuião não é tlo hoje. 

O Sn. ComtF.IA :-!L1s púdc nn occasião e~ <Iuc· 
se der uma crise hllvcr necessidade do prov1den· 
cias diiTercnles ; para casos extrllordinarios, re· 
cursos espccincs. 

O Sn. DA!\'TAS :-Este remedio qne serviu nll
·ftuclla occasião póde não scrvircm.outras. 

O Sn. DIOGO VELHO :-Já serviu.cJ!l dU:Js s~m 
perigo, sem transtorno, silm proJu•zo do nm-
guem. · · 

O Sn. SIL\'&111.\ D,\ 3loTT.A. :-A segunda vez 
foi illegalmente. 

O Sn. ConnEI,\ :-1-:sla·parte de ll}inba _ar::-u: 
ment:Jçiio tem por fim mo . .;trar (o n1sto nao lera 
nenhuma duvida o nobre senador pelo mo Gran· 
do do Xo1·te) que n presente resolução como foi 
vot:Jd:t pela cnmara dos deput:Jdos o como o 
nobre mini~tro quer que pllssc ne.·da casa, 
Jlermittc pela letra mUltO mais do <1uo aquillo 
que S. Ex. de_;;eja, porque, approvand~ o decre.te 
de 16 de Alml, acrescenta que rtutorl::tl a tnus
Stio de 60.000:000,,000. - • 

Sr. prcsi!lentl!, o decreto de :16 de Abril e!!ta 
redigido de mnneira que mostra que o governo 
não queria de modo algum repartir a gloria fJUC 
julgnvn colher com li sua eXJiedição. Tanto o go
verno suppunha grande n glorill 9nc colhia dessa 
medidn, que ainda o nobre ex-mmistro da fazen
da fez della ostcnt.1çiio em seu reJ:IIoJ•io dizendo 
que foi acolhida com apJilauso geral pelo com· 
mercio e pelll lavoura. 

Depois que começamos :t trat:Jr do ;~ssumpto ç 
passou nesta ca;m um requerimento em rrue se 
pedill CÓJiia do parecer do conselho de Est:tdo, 
roi quo o nobre ex-ministro da tazendn, :to re• 
mctter o parecer d:t secdio de fazenda, escreveu 
est:Js palavrns no ofllció de 2:; de Janeiro ulli.mo 
(lê): 

• Com a remessn por cúpia da consulta da sec· 
~;ão de fazenda do conselho de Estado de :1.2 de 
~farço do anno passlldo, que serviu dr. base ao de· 
creto n. 688~ de !6 de Jlbril ••• satisfaco a cxi· 
goncia do senado .•. • 

l~oi neste oficio, depojs que comec;aram as 
contest.1ções, que o nobre ex-ministro princjpiou 
n dizer que a base do decreto de f6 de Abr1l cr·a 
o parecer da scc!:iiO de fazcndll. AI~ cnll!o, con
scao da gloria que o governo hnvia colludo com 
aqucll:l esplendida medido, tratava de arredar 
tod:~ a co-p:articipnção. 

Nenhuma •·crercncin ao p:trt!cer dll secção de 
fazenda do con~clho de E.;raao se cncontrn na 
cxposiolío de motivos, ·nem no decreto do .f6 do 
At,J::l,. nem no relotorio. 

Sr. prcsidento, ·a :~pprovação do !lecrelo ~e 
16 de Abril niio (: feita 110r uma lei quo exclus•· 
yamente trnte do nssumpto. Esta. que~tão de 
r.irm:t é do grnnde imjlortancia. O nobre minis· 
tro da fazenda entendeu fazer uma}lroposl:t para. 
pedir a :IJIJlrova(:ão do decreto: era. oscu~nda. 
Niio foi preciso proposta J~:t!:a se conceder b1l!. de 
indcmn•dadc, peh1 CXJll!d•rao do decreto_ do a de 
A~:"O!to de 186S; c () governo actu~l nao li tem 
jul::-:ado necossai·in p:ara a approvoçao ·de outras 
mcdid:~s illegacs que tomQu. . . 

Mas apresout:nu.lo a proposta, ~m. \'CZ do lum
tar-sc " esse ponto, o uo!Jro mtuisll·u compre· 
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hendeu outro, um tr:msporte de verbas, ·que devia 
ser contemplado na tabella apresentada com a 

• proposta de lei do orçamento para o exercício de 

que me razem _a honra. de ouvir. (.M11ito .bem, 
·muito bem.) 

!879--1880. . . 
O art. !.0 da proposld cm diseuss1ío diz~ • Fica 

approvado crdecrcto n. 7H9 de 28 de Dezembro 
do 1878, que transJlOrtou a quantia de 271:690,) 
do umas para outras verbas do orçamento do 
ministerio da marinha no exercício do !877-
1878· •• 

O nobre ex-ministro da fazondn não cuidou em 

A discussão ficou adiada pela hora: . 
O Sn. rnEStD&NTE deu para ordem· do· dia 1:! : 

J..• parle (até ti. I ltora da tarde); 

Continuação da 3. • discussão da proposta do 
poder I'Xeculivo n. 81 do corrente anno, appro· 
van~o o decrelo que autorizou a emissão ·llc 
papehmoe!la. · 

2.• 11arte (á !l,ora ou ante1). _ 
· requisitar do so11 collega da mnrinh:1 a expedi· 

ção do decreto a tcmpB do poder o transporto fi· 
gurar na. tabclla que ia apresentar com a pro· · d · d' d 
JIOSta da lei do orçamento. o decreto é do ~8 do D1scussiio os requerimentos a 1a os pela or-
Dczembro; a proposta· foi apresentada cm 23. dom de sua apresentação, a .s:~ber: . . 

Teve, pois, o nobre ministro actual de reparar :1.. o, do Sr. Leitiío da Cunha, pedindo cópia da 
a ralla, que o seu antecC$SOr devia tratar de rc· intimação do governo á companhia de navegação 
parar Jogo depoi~ de ~ de Dezembro; o apre· entro os portos do Rio de Janeiro o Now-Y'ork, 
sentou a neccssar1a proposta. rclati\'amento á inclusão do porto do Maranhão 

A camara dos deputados, quo só votou a lei n:r escala de seus vapores. ·• 
do ofçamento mnito depois de apresent.1da a pro· ~.",do Sr. Jnnqneirn, pedindo cüpia do omcio 
posta pelo actual Sr. ministro da fnzonda, devia do conselheiro director interino da escola poly-
ter incluído o transporte de vcrbns de que se tecbnicn o da ncta·da congrcgatão. · , 
trata na tabella respectiva. 3.•, do Sr. Teixeira Jnnior, pedindo cópia do 

Assim não fez; o eis·nosconstr:mgido!' a tratar a\'iSO eX(Jedido á directoria da mesma escola in· 
no mesmo projecto do lei de assumptos que não queríndo dos promenores 1111e se deram na con-
tem entre si rclnçlio alguma. gregaçlio dos lentes. 

Não era preciso proposta para o blll do indem· {1., 0
1 do Sr. Correia, pedindo inrormnções a 

nidado peln illcgnl emissão do papel-moeda; rospc1to da quantia despendida com o pagamento 
mas, já que se fez, devin -ser proposta separada, do ordenado do.juiz de direito de Tagnaratinga, 
e não reunida naquella cm que se trata da Dflpro· nn província de Pea·nambuco. . 
\'açiio de um tt'3nsporte de verbas. ·· :;,o, do Sr. Correia, pedindo inrormações sobre 

Nem isto está de accõrdo com o regimento que a somma despendida, no (lrescnte exercício, com . 
não cunfente no mesmo projecto do lei materias soccorros ~ublicos na província do Pianhy. · 
sem nexo entre si. 6.•, do :sr. Correia, para pedir-se cópia· dos' 

O Ioga r do nrt. 1.0 dn 'proposta é a lei do or· tlocumentos que justillc:~m a ordem do thesouro 
çnmculo. de !6 tlo Junho proximo findo, relntiva ao al-

c:mcc do ex-director das colonias do Itajaby o 
O Sn. SJL\'EIIIA J>A.:lfllnA:-0 melhor é votar Príncipe D. Pedro; cópia do acto -JlOlo qual roi 

contra tudo. nomeado João Daplista Ferreirn. Brito delefPldO 
O Sn. ConnEtA.:-Sr. Jlresidente, esta mnteri:a do inspector geral da instrucÇ:io pri1nar1a e 

de qúe me tenho occnpado, do que não me nrro- secundaria da côrte, na província do Paraná. 
)lenilo, ainda que possa ter a magoa do desgostar 7.o, do sr. Jnnqu~nra, para pedir informações 

·algum de meus nobres collcgas (11ão apoiados), é do qual!s as som mas que tem o . tbesouro roce
tão va:;tn, suscita considerar.ões de tantas ordens, bido por omissão do bilhetes no mez proximo 
t)Ue não basta o tempo ordinario dn sessão para passado, c a ta"n de furos. 
o orador que quer, ainda que ligeiramente, occu- s.o, do Sr. Junqueira, paro pedir-se c~11ia do 
lJ:tr·so com todas ellas. Eu disse no começo de aviso de 20 de Dezembro pi'Oximo Jl:lssado diri· 
meu discurso que trataria tambcm dos incon- gido peló ministerio da agricultura ao da Ca· 
vonientescconomicos c financeh·os que do decreto zenda acerca do pagamento Coito. pol!- estrada 
tlc J6 de Abril resultaram; c, Sr. presidente, de rerro n. Pedro II por dcsapropr1acao do ter· 
V. Ex. está vendo que cheguei ao termB..... 5 • reno • . . d ·-

0 Sn. DA:IT.As:-J:i excedeu. 9 o, do Sr. Correaa, cópu1 da acta a reumno 
0 Sn. ConnEu:-..•. marc:~do para n scss:io do éonselho de Estado cm Abril do anno passado, 

sem ter podido entrar U(.'ssa parte cuja importnn· na qual se.tratou da dissolu~o da camara dos 
. conlleAo deputados. - . . . d c1n re 1t • E, si houver tempo, as outras matOI'Jas Ja c-
O Sn. SILVEIIIA D.\ l\lonA.:-Pódo rallar segun- signadas, a saber: 

da vez.: - 2 a discussão- dn Jlroposiçiío da cnmara dos 
o Sn. Conn&a.\:- Esta parte destinava eu pnrn detJÚtados n. 78, do correntft anno .. reorgani-

o exame dn questão--si o pnpel-moeda é super- znndo 0 quadro dos oiDctnes da armada e-classes 
:abundante c está depreciado,-si a medida tomadn annexns. . 
em i li de Abril do :mno passado e a consequente . i. a discussão do parecer da mesa so~re os re· 
emissão de 4.0.000:000,$ augmentaram osso de· · qucriment•Js do amanuensc da secretarJD da cn
preciamento, perturbando as relações economi· mara, Antonio Augusto de Castilho. 
casque se prendem :i circulação monetl!ria,-e Levantou-se a sessão ás 3 horas dn ta_ rde. 
si mesmo- por esse lado que tanto g!or1ficqu o 
nobre ex-minisll·o da fnzeuda em sep. relntor10, a 
medida deve ser censurada. 1\las nao devo abu· 
:;ardapacienciado V. Ex. e dos nobres senadores 

v. I11 
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..S4 .• 8calliio' em 1~ de ..J'ulllo de 18,.0• dapulados do corrente anuo, n. i87, approvnndo 
a pensão de 50/S mensaes, concedida por decreto · 
!lu :1.6 de Novembro de :1.878, aocid:idiio franccz· ... 
Charleli Dccorio, que se :1cha impossibilitado do
procurar os meios de subsistencia por so ter 
.nutilisado no serviço do Estado. 

PRESIDENCI~ DO SR, VISCO:\'DE DE 1.\GUARY. 

SUllliAMO. - Exr.nrE:m:. - Pareceres da commlasSo do 
porulfu e ordenados do senado sobre A ponsfto do elda• 
dllo Cr:ancoz Charlea Doeorio, o da cummlsallo do lnllruc· 
~llo (lnbllea &obre as malrlcnlas ~ot estudantes Dina do 
OllYelrA Mello, MarUnho Corr~:r. de Si,·Jurino Odillon 
Cutello Branco, Jos4 Antonio 'do AzeYcdo V loira o Donto 
Xavier 'Paos de Barros. - i.• PARTE u oanz11 DO n•.•~· 
Emisallo do papol-moodn. Di1cuno do Sr. Diogo V olho. 
-S. o P.lRTII oa oanz11 Do Dl.l, N~>YOI(açllo do• portoa do 
Rio do Janolro o Now-York. Discurso o AdJil:lmento 
do Sr. Mondes de Almoid:r.. Discurso do Sr. CorreiA. 
Encerramento d:r. dbcull!lo. 

• Annexa 11. essa resolução :veio um nviso do 
ministerio dos negocio dos cstrnngeiros ·de 25 do 
Outubro do. n.no proximo pnssado solicit:mdo 
do ministerio dd lm)lcrio n pensão de que se 
trata sob o fll'llllnmcnto de haver-se invalidado 
o ngraciado no serviço publico quando empre
gado na commissiío demarcadora dos limites 
com a republica da ·nolivin, resultando da mo· 
I estia que adquirirn o estado de parnlysia em que 
hoje se acha, o q_ue é tudo confirmado pelo chefe 

A's U horas d:1 m:mhã achnm·sc presentes 30 
Srs. senadores, a saber : Visconde d3 J3~unry, 
Dias de Carvalho, Cruz M3r.hado, Barão de l\13· 
m:mguape, Visconde do Abaeté, Correia, Tcixeir3 
.Junior, Vieira d3 Silvn, Ribeiro da Luz, Antão, 
Junqueira, Diniz, D3rros narrcto, Visconde de 
l\lurJtib3, D3rão de ?ll3roim, Luiz Carlos, Alfonso 
Celso, Cunha c Figueiredo, Jngu3ribo, D3ntas~ 
Uchô3 C3vnlcanti, Bariio de Cotcgipc, João Al· 
frcdo, Visconde de Nictbcroy, Candido Mendes, 
Nunes Gonçalves, Diogo Velho, Barão de Pirn· 
paru3, F3usto de Aguiar o Leão Vclloso. • 

Compareceram depois os.Srs. Visconde de Dom 
Retiro, Leitão ·da Cunha, Parnnagu:í, Sinimbú c 
OctaVi3no. 

Deix:~ram de comparecer, com cnus3 p3rtiei
pada, os Srs. Chichorro, Barão da L.,guna, Conde 
de Baepcndy, Duque de Ca:tins, Firmino, Paula 
Pessoa, Silveira Lobo, AJmcidn c Albuquerque, 
I>acs de lllendonta, Saraiva, Godoy, Fernandes da 
Cunha, Silveira d3 l\lotl3, l\lar~uez do Hervnl, 
Visconde do Rio Branco c V1scondc do Rio 
Gr3nde. 

Dcix:miin de comparecer, sem causa pnrtici
pada, os Srs. Darão de Souza Queiroz c V1scoude 
de Su3ssun3. · 

O Sn. PDESIDE!\'TE nbriu a sessão. 
Leu-se a acta. da sessão 3ntecedcntc, e, não ba· 

vendo quem sobro ella llzessooobscrvaçi.ícs, deu-se 
por npprovada. 

O Sn. i.• ~nETAmo deu conta do seguinte 

EXPEDIEl\"TE. 

omeio do ministerio da justiça, de 9 do cor
rente mez, transmittindo, em resposta ao do se· 
nado de iS de Janeiro ultimo, cópia das infor· 
maçi.íes que ac.,ba de receber do presidente da 
província de Mntto Grosso, acerca dos actos pra
ticados contra a typo~:"rnpltia do pcriodico Porvir. 
-A quem fez a requisição. 
· Authentica da eleição. de eleitores cspeciacs da 
parochia de Noss3 Senhora do Carmo, collegio d3 
Bagagem, feit3 cm iO de Novembro do anno 
proximo findo.-A' commissiio do constituição. 

- . Representação dos commcrciantcs c prepara· 
dores de fumo na provinci3 de Pernambuco, re
clamando contr3 o imposto de 20 °/o sobre a 
venda de fumo.-A' commissiio de orramento. 

da dita commisSllo. · 
c .Nestes termos entendo .a commiss.io de pcn· 

sücs c ordenados que a rcsoluçlío está nos ter-· 
mos do ser approvada, entrando pnrn isso cm 
discusslío. 

•· Snl3 dns commissõcs em H de .Julb'O du 
!879.- A11tonio 111. Nune& Gont:alve&.- A. Lei· 
tiio da Cu1111a.- L. A. Vieira (la, Silr:a.• . 

c A' com missão de instrucçiio public3 Joi pre
sento a proposição n. U~ de 23 de M3io pro
ximo pass:~do cnvi3d3 pel:1 cnmara dos deput:•dos 
que :mtoriza o governo a mand3r 3dmittir a 
exame das matcrius do curso obstetricio d3 f3· 
culd3do de medicin3 do Rio de J3neiro 3 Dina 
de Oliveira Mcllo, independentemente dó nova 
frcqueuci3 c depois do pagas :1s respectivas m3· 
trieulns. 

• Dos documentos juntos :í proposiçiio so:vA que 
n supplic3ntc !requentou com assiduid3de 35 
anlns do p3rtos, anntomia descripliva o putho
Jo~ia externa cm i87G c 1877 o r1ue roi 3ppro· 
vada nos exames de franccz, portugucz o 
aritbmetic3, n:.s quatro opernçücs sobre nu· 
meros inteiros. 

• Entendo acommisslío que deve ser defcrid3 
esta prctcnção, 3 qual não envolve dispensa de 
hnbilita~:õos scicnllllc3s, mas, só do nov3 fre- · 
quencia das aulas respcctiV3S, desde que est.i a · 
pretendente obrigad3 a fazer exame <las mate
rias do curso obstetricio, na qunl não obterá, por 
certo, approvnçiio, si'ulío mostr3r-so deTid3mentc 
h3bil itada. · 

• Portanto é a commissão do parecer que se 
discuta c 3pprovo a sobredita proposição. 

• Sola d3s com missões, i~ de .Julho tle !879.-
J. D. Ribeiro da Lu::.-:Jl. F. Correia. • 

• A com missão de instrucção publica examinou 
3S proposições ns. iG5, i67 c :1.80, que 3utorizam 
o governo a m:.ndar admittir :i m3triculn do 3.o 
anno d3 faculdade de medicina do1Uo de J3-
nciro, os P.h:.rmaccuticos Martinho Corl"'!a ·de &i, 
Josino Od1Uon Castello-Br3nco c José Antonio de 
Azevedo Vianna, depois de approvados em :ln3-
tomi3 e physiolol)ia do L o c 2.0 :mnos da mcsm3 
faculdade. · 

O Sn. ~.· stcnET.\mo leu os seguintes 

Pa1·eceres. 

• Conformando-se a commissão com os pre
cedentes c.'tabelccidos pelo senado é de parecer 
que sejam diseu~idns c upprov3dns as sobrc•lit3s 
proposir.ücs. 

• Sai:Í das commissi.íes em H do .Julho de i879. 
-J. D. llibeiro da Lu::.-M. F. Correia.-Sil
veira da Motta. • 

• A' eommissão de pensões o ordenados foi • Foi presente á commissão do instrucção 
presente a rcsolu~:iio vinda da C3ruara dos Srs. publica a proposição n. iii de~ de Junho ultimo, 
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autorizando o governo a·mandar que Bento Xa
vier Paes de Dorros seja ildmittido li matricula 

. do- !.0 anno do. faculdade de medicina desta 

electiva o venerando Sr. Visconde "de· nâbornhy 
o seus dignos eollegas, que se viram· forçados a 
tomar as providencias que n responsabilidade do 
governo lhos impunhn. Em i878, aproximava-se 
a .. época cm que. devia reunir-se a nssembléa 
gerar o o govornCI em vez de espernl-n o pedir· 
lhe os meios que julgavn indispensaveis p:irn as 
necessidades do thesouro,. dissolveu a·eamara 
dos Srs. •reputados; o atiron á publicidade o do·. 
creto cuja approvação agorn ox1ge. • 

· côrte, devendo, porém, àntes do exame das mate· 
rias d" anuo mostrar-se approvado cm algcbra. 

• O senado tom negado sempre deferimento a 
pretonções de estudantes, que envolvem dispensa 
de preporaçõcs scientificas. A de que se trata 

. refere-se a dispensa do exame do algcbrnf exi
gido J?Cios estatutos, que regem as escó ns-de 
modiema do Imperio, paro a matricula do i. 0 

anno. . · · . · 
" OJnrormando-so a commissão com os prece· 

dentes estabelecidos, é de parecer, que não soja 
approvada a referida eroposiçiio. . 

Quanto ã situnçiio administrativn, em !868 o 
Imperio achava-se cm nma guerra do vida ou 
morto contra o dictador do Paraguay,. a qual 
impunhll ã na~ão os sacrificios de sangue e ouro 
qne ·o paiz inteiro sabe o cnjas.eonsequencias 
uindn bojo se fazem s~ntir da maneira a mais 
perniciosa, ret.1rdando a prosperidade publica 
pelo desequilibrio das nossas nnanç:1s. 'Em !8i8 
havia a sccca do Norte que se procnrn contrapôr 

· •· Saln das commissocs, H de Julho do i8i9 .-
1. D. Ribeiro da Lu:.-Silveira <(a lfotta. • 

Ficaram sobre á mesa par.a ser tomados cm 
éonsideraç5o com as proposicões a que se rcr~rem, 
indo cntrcta~to a imprimir. 

P.RniEIRA PARTE DA ORDEM ·DO DIA. 
. A. JWISSÃO DE: I'A.I'EL·)[OE:DA.. 

Prosognin a 3.•. discnssiio da proposta do po· 
der execntivo n. 81, do corrente anno, appro· 
vando o decreto que transportou a ifuantia -de 
!i 1:6908, de umas para outras verbas. do orça· 
mento cb marinha no exercício de :f.8i7 ·i878, 
igualmente npprovando o decreto IJUe autorizou 
a emissão do pnpel-moedn. 

O Sr. Diogo-Velho:- Em um paiz 
como o nQSSo, onde o systema representativo se 
ncha falseado ao ponto do grande partido constf· 
tncional não ter orgãos símio na camara vital i· 
cia, não é por de mais a p3lnvra que neste r('cinto 
proOigue os•abusos, os desmandos, ·as arbitra· 
riedades da administração. O senado perdoará a 
minha presença )ia tribuna, que aliás deixo 
sempre aos que pódem lllnstrnl·a, o a qne ve~ho 
niio tanto discut1r, siniio ratificar o protesto que 
já fiz, como membro da eommissiio de orçamento 
contra o attentado cujo COrJ>O de dolicto ó a pro· 
posta do governo~ que se d1scute. 

A luz está Ceita. A nrdado é umn só ; o re
salta ã evidencia que este acto . não tem prece
dente igual na nossa historia administrativa ; 
niio Coi determinado pelas necessidades reaes do 
tbesouro ; não ·passou de um expediente de re· 
provuda lliÍiiticn, com o fim de obter-se a disso· 
lução da eamara tempornria e :~ssumir·so n 
dieta dura. . - · 

Tem·so procurado jusLiOcnr o decreto de :16 
de Abril do 1878 com o precedente que abrin o 
decreto de :; do Agosto de !868 : mns não ha 

- analogia ;-não h:.. paridade entre um o o outro 
acto .•••• 

O Sn. CoamA:- Apoiado. 

á guerra do Paraguay. . · · . . 
.Uns, senhores, o simples bom sonso mestra guo 

esse accidento, embora calamitoso é amíctivo, 
afi'ectando npenas· nma parto do Imperio, tres ou 
quatro provinclns, não pódo ser · considerado 
Igual ou semelhante siqnor, a mna guerra ex
torna. Par:; esta o· governo se vin obrigndo a 
emproltar meios extraordinarios, impondo sacri· 
fi cios do toda ordem ó popnlação inteira ; en trc· . 
tanto que as circumstanclas especiaes dotermi· 
andas pela sêcca actuavam sobro as classes dcs· 
validas do poucas províncias, e pnra provêr ás 
suns necessid11dcs bastavam medidas de natureza 
administrativa, na nicada .dos poderes ordinarios 
do governe. · . · 

Q11anto .ã situação financeira, em !868, eon· 
forme n exposição de motivos que precedo ao 
decreto de :; da Agosto desse anno, o deficit men· 
sal que o . thcsouro devia supprir por meios e:t:· 
traordi111zrios, attend:r·so bem, regulava de 8 :t 
9 mil contos. Havia n:r circulação 73 mil contos 
em bilhetes do thesoaro; ns apolices . estrrnm 
depreciadas e oram c9tndas a 7i Ofo • 

O Sn. JoÃo ALFREDo :-A mc~os. 
O Sn. Droao VxLÍio : - lias na occasiiio dn 

omissão do papel-moeda oram a 7ã. O cambio 
·tinha baixado até i6r. Em i878 o gabinete 11o 5 
de Janeiro achou l'ecursos para acndir ás neces
sidades publicas no interior e no exterior, e pôde 
viTer sem o recurso da emissão do papel-moeda 
até o moz ·-de Abril. 

A circumstancia extraordínaria que se quer 
igualará guerra do Pnraguay, isto é, a nccessi· 
dade de soecorros para as províncias do norte, 
não tinha imposto ao gabinete de 5 de Janeiro 
até aquello mez do Abril siniío o saeril!cio do 6 
mil contos pouco mais ou menos. Formo este cal· 
culo pela demonstração já Ceita de que até o fim 
do cx:crcicío de i877 a i878 tinha-se despen
dido· com taes-soccorros a somma do i3 mil O· 
tantos contos. 

O Sn. AFFONSO CELso (mit~istro da (a::enda) :-
O Sn. DioGo VEL'uo:-..• quer os consideremos 

quanto ã situaciio politica, quer quanto á situação 
administrativa, quer quanto :i situação 1lnance1ra 
do> paiz nas duns épocas. 

Quanto :i situação -politicn, cm :1868· estnvn 
reunido o corJ?O legislativo c perante este _com
pareceu o gnbmeto solicitan.do !'S meios _mdis
pensaveis pnra poder acud1r as urgene1ns do 
Estado. Mns consigna a nossa historin pnrlamentar 
o. modo brusco por que roi repellido na camnra 

Em relação ao exdrcicio. • 
"' o· Sn. DIOGO VRLUO :-Sem duvida; mas Si essas. 
despesos no !.0 semestre do exercício elevnram-se 
a mais de lO mil contos, n5o é sem base énleular 
que até :l6 do Abril, data do decreto da emissão 
do pnpel-moedn, a despesn andava por 6 mil 
contos. 

• I 

.. 
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o sn. AFroNso CELSO (ministro. ~a (a::enda):- curso o o nconsolhnrnm para·sor empregado iro
Noto v. Ex. que no· mez de AbrilJez.so despcsn media!Dmento, ou opinnrnm peln emissão do 
por con!D do dons exercícios. . . pnpel-mooda como medida prollcun, mas pelos 

· 1 tramil.f's l~gaes o cm tempo opportuno '! ,.. 
o·sn. DioGo Vnuo:- Niío seJ, nem posso ca • Da neta da sessão do ·conselho do Estado pleno, 

cula~r. ao certo qunnto despendera 0 gabinete i> võ-sc que n questão da legalidade e opportuni
de Janeiro com soccorros para o Norte até :I da ln d:tde da emissão roi por :IIguns Srs. conselheiros 
do decreto da omissão do }lnpol-moeda. Si V.Ex. apartada inteirnmente da discussiio; outros occu
me puder dizer •• • parnm·so de lia como cousa meramente by-

0 Sn. AFrosso CELso (ministi'O ria (a-::cmla):- pothelicn, o todos toram accordes cm aconselhar 
De momento, não. ao governo cauteln o . prudencin no emprego 

das providencias que sob a propria responsabili· 
O Sn. DIOGO VELIIO:- Creio quo niio podia ler dnde ·entendesse dever tomar na omergcncia de 

!lassado do 6 mil contos, que ti pouco mnis da diRiculdados insuporaveis parn o thesouro. 
mo!Ddo daquillo que se despendeu no 2.0 semes- Embora os pnreceres dos doutos conselheiros 
trc do exercício do !877-1878, visto c1ne até o do Estado já tenham sido publicados no discurso 
fim do 1. o semestre, c'lja responsabilidade per- do nosso distincto collega, representante pelo 
tenco :~e gnbincto do 25 do Junho, a dcspcsn não Para mi, que prestou o sen•iço de por esta !órma 
cbog:íra a 4 mil contos. · insoril-os nos annaes do senado, peço permissão 

Concluirei o para li elo das duas situnçõcs fi- p:~ra leJ' o ·Voto do nosso venerando presidente, 
nanceirns, lembrando que as :~polices ao tempo a que, como no do rospeitDvel Sr. Yiscondo do 
em que foi expedido o clecroto de :16 de Abril do !llurilib:l, presto plena acquiosccncia, pela proA· 
1878 ach:~vam-se :1 t30; hnvia na circulaçiío cicncia com que SS. EExs. d~scnvolvcr:~m a 
npen:1s ~6 mil contos cm bilhetes do thcsouro o o questão o pela maneira cxplici!D por que, com· 
cambio eswvn a :t3 para ~~. prchendondo-n debaixo do ponto do vist.:1 mais 

Orll colloc:Indo·se de um lado as circums!Dn- Importante, profiigarnm com energia o meio de 
CÍ3S em que SO :ICbOU O gabinete de 16 do Julho que se lançou miio. -
de 18i6, e dn outro as cm que se :~chou o gabi- . 
note de 5 do Janeiro, qn:~ndo lanç:~r:~m miio do O Sr: Visconde do Jaguarr diz : 
recurso extremo do papel·mocda, póclc-se de J,oa • Scnhor.-Dovo,em observ.:mcia da ordem do 
ré dizer que ellas o mm igu;tes c :Iindn mnis que Vossa .Magest:Jdc Imperial, expor :1 minha opi
as do 1878 cr:~m m:~Js dialcois,.como :Iinda hontem nião sobre as llrovidcnci:~s que rccl:~ma o estado 
ouvi :10 nobre ministro d:1 fazenda'! do thesouro,c n que se referem os paroJccrcs con-

Portanto, senhores; eu creio qu~ não se P.tíd.c st.1ntes da conferencia dn secção de r:~zcndll do 
contcst:Jr com v:mt.:l;-cm a proposJç:~o C)neemtltl, conselho do Estado, e documentos a cs!D apre
de que oncto de i6uc .Abril do 18i8, pelo que sentados. ncsui!D de um dos p:~rcccrcs (o do Sr. 
se decretou a omissão de 60 mil contas do pnpel- , Visconde do Itio Branco) que o estado do thc
moodn, não tem prccede!ltc igual e1n noss:. bis- souro não é LDI como o ligurnr:~m os dados oiTo· 
tori:1 :~dministrallv:I (apomllos). · rccidos. A cstimath':t da rccei!D do segundo se-

Disse tnmbem que essa providencia niio foi mestre cm 31,lí31:000" é muito b:~ixa, :~!:~stan
imposta pelas noccssicl:lde,; roaes do thcsouro, e do·so da previsão do lcgisl:~dor, sem :~poio n:1 
ac:~bo de expor que o. gabinete ã de Ja.!leiro teve contron!Dçiio do que se arrecadou no primeiro 
meios do occorrcr as despesas pubhcas, sem semestre. 
chegar :1 uma nova omisSliO de pnpel-moed:I, até • Analysando~se as ·verbas d:I cstim:~tiva rela-
a data do respectivo decreto. tiva a cnda mcz, o douto parecer demonstra com 

J:'t se provou com dndos fornecidos pelo proprio evidencia que o dtficit do segundo semestre será 
gotcrno o lleç:~s officiaes, como o rcl:~torio do notavelmente inferior :10 que foi c:~lculado pela 
ex-ministro d:I razcndn, que até a époc:I cm que directoria gemi do contobilid:~de. · 
se devia reunir o corpo Jegislntivo, stí se tinha , No tocante it receita calculada por est.:t di· 
lanr.ndo na circuln!,l1io, por contada nov:1 emissão, rectoria, aos rep:~ros do douto p:~rocor sobro :1 
!! mil contos. o decreto é do 16 do Abril; 3 pri- omissão do liquido dos dcpositos; I)Ue aliás é um 

.meirn emissão fez-se '}O dia !!3, sendo de 2 mil recurso legal c certo de 3.000:000,S, c da por-
contos; :1 sogund:I vem a fazcr·so no dia :1.6 do 0untngcm de 5%, que começou-se :1 cobrar no 
Maio, sendo do· outros 2 mil contus. 0orrento mcz do l\Iarço, peço licenç:~ -para 

Eis ahi. Parn prover ao p:~gamento do des- crcscon!Dr que foi !Dmbem omittida :1 ronda do 
pesns cm tão poqucnn import:mcia, ph:mt:~sia- correio gerol, que cm :umo Jln:~nceiro proximo 
rnm-se urgoncins do the~ouro, desvittu:~r:~rn-so produziu mais do i.OOO:OOO,S; :1 do imaosto sobre 
os seus recursos, fizernm·sc recriminnções ca- loterias, do igu:~l valor; a dos tclegrnphos ele· 
lumnios:ts, violou-se :1 constituição. c .mun- ctricos, av:~Ji:~da em 160:000,); o muitas outras 
dou·so n circul:~ção ·com essa novn m:tssn de do menos importancia, que, todavi:~, reunidas, 
Jl:tpel·moeda inconvertível que o governo fa- avultam. Tnmbom não estão contcmpi:Idns :JS 
bricou arbitrnri:l c c:~prichosamcnttJ (apoiados). .t 600.000 rocebid:Is pcl:I :~gcncia em Londres, 

O honr:tdo ministro da f:~zoJHla, dcfcndcndo se- prer!O da \'Cnd:I d:1 fragat:I Indepemlencia; :~ssim 
melhanle 3l!OUt:tdOo, teDl•SO :Ip3drinh:tdO com O COnlO não SO fez COUt:I do producto da diVida 
pa!'hcer do vnrios conscllwiros de Es!Ddo qno :~ctiva, não só proveniente dos impostos como de 
sendo ouvidos cm conselho pleno, opinaram por outr:ls origens, o que llOI' isso avulta. 
essa JlrOYidencia. , Convem ainda :ttlcndcr que a :~rrec:~daçiio 

lll:~s, senhores, rest:~ tirar a limpo nest:1 C(UCstão relativ:t aos mezcs do Janeiro, Fevereiro c do 
um ponto : sabiam os rlistinctos conselkearos de corrcntc, em quo se baseam os. calculos do thc
Est:tdo que o goYcrno ia I:Iut;ar mão desse ro- souJ'9• não pódo ainda ser inteiramente con~e-

:;:is .A 
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. cida, o que circumstancins oxtraordinarias, mos 
. transitorias, inQuiram para a diminuição da ren· 

do nesses mezes. . . . . 
• Quanto á despesa, não se attendeu qull as 

providencias louvavelmento tomadas para res· 
tringir o dispendio dos cofres publicos, só d'aqui 
em diante começarão n produzir todos os seus 
elfeitos. : 

• E ·maiores e muito mais importantes rcduc· 
ções, sem duvida, fnr-.í o governo, visto que nos 
contratos ultimamente celebrados p,ora a con· 

' strucção de estrados do forro, roi reservado o 
tUreito de determinar e regular por seus cnge· 
nbciros as obras conrorme as Corc;ns do the· 
souro. Algumas outras reducções se pódem con
seguir, aliás sem preJuízo do serviço publíco, e 
que deixo do mencaonnr. por não ser occ:~sião 
opportona. As considerações adduzidas bastam 
para convencer-me que, si não é prospero o 
estado do thesouro, como todos reconhecem, 
não exige comtudo prov.idencins cxtraordinn· 
rias, e taes como a que teve o nssenlimcnto o 
npprovac;iío dos doutos pareceres n (\UC me re· 
reri, a emissão de pnpel-moed:• inconvertível. 

• Ainda que o estado do thesouro fosso tar, 
como supplícm os dados fornecidos pela directoria 
geral de contabilidade, j:imais poderia ser ndo· 
ptada essa providenci:., só justillcada por motivo 
de s:.lvaçiío do Estado, e de que, Córa desse caso, 
só se serve a n:u;ão que não tem credito c contra 
n qual se pronunciam considerac;ões da maior re· 
Jovancia, que escus.,do é reproduzir. 

• Cumpre notar que as providencias no alcance 
· do poder executivo 11iio pódem nesta occasião 
comprchcnder siniio o exercício corrente ; outras 
providencias que. entendam com a foi cuja exe
cução ha de.comecnr cm Julho, quan<Jo ncces· 
sari:~s, devem partir do poder legislativo,· cm 
virtude de sua attribuiçiio constitucion:ll a mais 
importante • 

• Em todo caso, somelhnntc providencia está 
róra das attribuiçues do governo ; a lei :1 prohibo 
nos termos os mais expressivos, pronunciando·se 
assim : · 

• Em nénhum c:1s0 e sob nenhum pretexto, 
poder.í ser augmllntnda a somma do papel circu
l:lntc no Imperio, :linda mesmo tcmporaria· 
monto. Lei n. 552 do 31 do Março de iSiiO 
nrt.a.• • 

c O servir.ó da .emissão do Banco o da. guarda 
do material" que lhe pertence será. incumbido á 
secçào de substitui~:ão da caixa de amortização, 
e os empregados della que emittirem ou consoo· 

· tirem que se emittam notas que niio sejam cm 
substilUiçiio das que, por dilaceradas ou por
outros mal.ivos, devam ser retiradas legalmente 
da circulação, serão punidos com as penas do 
:~rt. 175 do codigo criminal. · 

cspociacs, diminuindo a receita do Estado; ag· 
grnvará o mal, sem c:.omtudo dissipar ns :~ppre· 
hensucs que por ventura se levantem,· visto como 
não pódo o simples neto do governo inspirar 
mais confinnça que n lei, que roi dcsattendidn. · 

• Pnra occorrer :Is despesas qu.o exigir n con- • 
· tinuaçiio de obras pubhcas o outros serviços 
votados pela lei do orçamento, na insafficiencia .. 
da receita e dos recursos do tbesouro, si presen- :;_. 
temente niio é possível alcançar, em condiçlíes ' 
vantajosas, um emprestimo no exterior mais -
tardo será facil, mantendo o Drazil .o credito. de 
que goza. . 

• Como medida ·tcmporaria, o em menor escala 
:í proporção d:ts necessidades da occasião, tom o 
·governo o recurso do emprestimo interno pela 
emissão de apoliccs da divida publica, que seria 
bem acolhido pelos capitalistas. Prova-o o acon
tecido em !868, elevando-se a 90.000:000,S a sub· 
scrip~o aberta para 30.000:0008. Prova-o a cota
ção actual daquellas apolir.cs a i: UO,) o dns 
goraes a l:0:!5,SOOO; . , 

• Si por somclllante operayão fossem oiTcndidos 
os interesses de alguns indaviduos, niio é consi· 
llera~iío a que deva attender-so, quando se trata 
do interesso geral do Estado. · · 

c lia em circulação !&6.!6:6006 cm bilhetes do 
thesoaro, sendo ~0.000:0006 autorizados pel:1 · 
lei de lSil, iG.OOO:OOO:S pela, lei do orçamento 
cm vigor c o excesso por ordem do ~:overno, ha· 
vendo ainda u1na margem de 3.983:~00,S para 
complctnl·n. . . 

c Ean moa humildo conceito. sendo a. omissiío 
dos bilhetes am meio nutorizado pela lei, posto 
que dentro de certos limites, é o de que o go· 
vemo, attontas as circumstancias, deverá conti· 
nuar a servir-se, sem receio dos grnndcs incon· 
vcnientes do algum outro. 

c Niio me parece que seja neeessorio elevnr a 
taxa do juro para facilitar sua emissiio : bastará 
sujeitai-os :1 certas rcgrns, como se . praticou na 
Inglaterra, onde por vezes toram emittidos cm 
grande escala, com destino até pnra obras pub1icas 
uas províncias c cidades. Eram cmittidos com 
prazo o valor certo o dosignaçiio do juro que Jhes 
competia em cada dia, pagaveis ao portador, o, 
portAnto, circulavcis o recebidos nas estac;ões 
publicas, depois do yencimento, em paii"amento 
de impostos. Tacs bilhetos, representan o n di· 
vida Quctuante, de certo seriam procurados do 
prererencin :is apolices dn divida publica Cundadl\ 
para o emprego de avultadas sommas de parti
culares, 9.ue, segundo os baJanços dos bancos, se 
ncham :~I h n juro mais baixo. Trnzem o onus do 
juro, mas o Estado, que se aproveita do capital 
alheio, niio póde · dcixnr'dc retribuir o· interésso 
a que elle tom direito; c não scni tão grande o 
onus, que causo dnmno :is nossas finanças. 

• Nas mesmas penas incorrerão os que fizerem 
~ahir ou· consintam que saia da c:~ixn dn amO!· 
tiza~iío qualquer somma de papel-moeda, a nao 
ser por troco ou por olfecti va substituição. ou 
.para ser entregue no thesouro, em virtude de lei 
~ue autorizo tal entrega. Lei n. !3\9 do i:! de 
setembro de !866, nrt. i. • § 7. • • 

• Ao contrario dõ que se pretendo,n lei do or
çamento ultimo manda applic;.r as sobras da re· 

.• O ~npel-moeda poupa os jul'os, mas cm com· 
ponsar.no traz outros inconvenientes, niio sendo o 
menor o difficultar a creaçiio do um banco do 
circulação; indisponsavel em todos os tempos. 
Como quer que sejn, semelhante expediente é 
expressa e severamente prohibido pela lei. Só o 
poder Jegislntivo póde autorizai-o. 

c E, portanto, o meu parecer é explicito contra 
a emissão do papel-moeda inconvertíveL .• 

A tão judiciosas considerações nada aCl"escen· 
t:~rei. Devo, porém, contest:~r ao honrado minis· 
tro da fnzf.'nda a re!utação que rez de ,"m argu· 

ceita :10 resgate do papel-moeda. · 
• As cnutelas de que se intenta ccrc:~r essa 

cmissiio são negativas; a ndjudica~ão do rcnd:1s 

• 
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mento empr13gndo pelo distincto relator da com-
missão de orçamento. . . • . 

Disso o honrado Sr. B:lrão de Cotegipe que uma 
das provas da dcsneeessidade da cmissiio do pa
pel-moeda, autorizada pelo decrOto de i6 de 
Abril de 1878, era que, até·a época da abertura 
das eamaras, se tinham emitlido apenas de ~ a 4. 
mil contos. For:~m ~.000, como ncabo de mostrar. 

O nobre ministro d:1. f:~zcnda, pretendendo des
truir o eiTcito desta observnção, aliás de todn a 
torça c procedcncin, disse que esse !neto nada 
pro•nva. porque tllmbcm o Sr. Visconde de lto· 
llorahy, não obstnntc ser o seu decreto de em is· 
siio de pnpel-moedn de:; de Agosto de 1868, até o 
fim do mesmo· onno não tinh:~ cmittido si não 
dous mil c ·tllntos contos. Ora é facil provar que 
a observa~ão de S. Ex. não procede. 

Não me" constn que o gabmetc de S de 1:~neiro, 
entre a dnt.1 do.decrcto de emissão cuja respon
sabilidade lhe cabe c a da abertura das camnras, 
nem mesmo depois até o fim do nono, ti\"esse 
feito qunlqucr outra or.er::ção do credito para 
acudir lis despcsns do t 1esouró; entret.1nto que 
o Sr. Visconde de Itabornhy, intenso como era no 
Jlapel-moeda in·convcrtivel pelas rnzoos que são 
obvias, empregou outros recursos, c só na ui· 
tima extremidade roi que ~crviu·se desse meio 
reprovado. · 

Foi assim que esse iii ustrc estadist:1. teve os 
27 mil contos result.1ntcs do cmprcstimo por 
subscripção publica que negociou na praça do 
Rio de Jane1ro: eontmuou a vender npolices. 
Neste ponto não estou bem certo, mas com cer
teza emiuiu novos bilhetes do thosouro, cm pro
porção tnl que, conforme a tnbcll:~ publicada nos 
nnnexos ao relatorio do ministerio da razcndn de 
:1869. chegnrnm cm ccrtn época do mez de No
vembro á sommn de Ui mil conto~. 

O Sn. AsrÃo:- Foram resgatados. 
O Sn. DIOGo VELIIO:- Foram resgatados pro· 

grcssivnmcnte, do -sorte que cm Abril de :1869, 
quando o Sr. Visconde de Itnbor:~hy . organizou 
o llcu rel:atorio para :~presentar ás c:am:~ras, a 
import.1nci:J dos bilhetes do thcsouro estava 
muito diminuída; and:JV:I. por 61 mil contos, 
ponro mr..is ou monos. 

Isto ainda serve pnra provar que este ·recurso 
:I.Consolhndo por diversos membros do conselho 
de Est:~do, especialmente pelo .sr. Vi~conde de 
J:~guary no parecer que li, era meio cfficnz pnra 
acudir :is necessidades do thésouro na épocn em 
que o gabinete do r; de Janeiro metteu arbitrn
riamentc na circul:~rão o seu papol-moctla 
(apoiados). • 

Tendo demonstrado que nenhumn eompar~ç:io 
é possível en tl·o :~s circumst:~ncias financeiras do 
paiz cm 1863 :1 f878, pnss:~rei :1 outro ponto. 

E j:í que fiz rererel)cià ao honrndo Sr. minis
tro d:~ fnzend:a, permittir·me·ha S. Ex. que ou 
tome ngora cm considerarão algumas das obscr
v:~çlícs que hontem :~presentou, impugn:mdo o 
parecer da commissão de flrçamento :Jccrc:~ dn 
proposta que se discute. Si bem fJUO o honr:~do 
relator da commissiio j:i tivesse suficientemente 
justil\c:ado esse parecer e desvanecesse a argu. 
men~t.r.iio do nobre ministro da f:~zendn, direi 
algum:~s pala\"r:ls esper.ialmentc sobre certos 
tOJ>icos, I!UC mo p:~recem dignos de rectifica,iio. 

Disse s.~ Ex. que julgar:! o parecer incxâcto 

nos seus fundàmentos,contradictorio, monos con·. 
sentaneo com a ré dos contr:~tos o inconvcnien· 
to em seus resultndos. Explicando-se, disse . 
S. Ex. (lê) : · 

• E' inexncto o parecer quando ~ffirma que :1. 
mcdidn adoptada pelo corpo lc8"islativo para o 
resg:~te de papcl-moedn tem s1do applicnr-lbe 
as sobras d3 receita pubJic:J. • . 

• Para :~ssevcrnl·o seri:1. mister elimlnur da 
coJJecçiio das leis varios decretos que nellns 11gu· 
ram, auestnndo n prudcncia e snbedorla · com 
que nossos maiores procediam ••. • . . 

n:~zão tcrin o honrado minisíro, si ·a commis· 
são tivesse dito cm absoluto o guo lhe nttribue, 
mns peço n S. Ex. que at!cnda ás conslder:~çües 
que preccd~m ns conclusões do parecer; .o então 
verá S. Ex. que" n commissão não affirmou que 
a mcdid:~ :~doptada pelo corpo legislativo para 
resgate do pnpel-moed:~ tom s1do oxclusivamento 
as sobras da receita publica. O que disso a com· 
missão é o seguinte (lê): · 

• O :~rt. ~ .• do decreto do poder executivo tam· 
bem dispüc que no IIm de cad:J exercicio reco

·lher-sc-ha á caixa de amortiznção, p:~ra ser quei· 
m:~da, a quantia correspondente a 6 °/o d:> capitnl 
emíltido até sua totnl extincçiio. Estn clausula 
importn uma :~.ntoriznçiio p:~ra despender a qunn
ti:~ corrc$pondcnte á somma empreg:~da no r•lS· 
g:~te do p:~pcl cmittido. Umn tal operação só póde 
se f:~zer pelo saldo quoresultnr da rec<litn orçada 
sobro a despnsa fixnda, como o dispõe o nrt. ~~ 
dn actual lei do orçnmcnto n. 2792 de 20 de Ou· 
tubro de :1877, que aind:~ rege o actual exercício, 

·ou por :~utorização especial consignando os JJJeios. 
Tem sido aqucll:~. a medida adopt:Jda pelo poder 
legislativo pnrn o resgate de todo o papel-moeda ; 
não hn rnziio que justifique a consignação de 
umn verba especial para o resgate de pnrte desse 
p:~pel, quando se reconhece que ha um deficit, o 
IJUDI será augment:Jdo com a quota destinada p:1rn 
esse fim que, devendo sor preenchido com ope
mçiícs de credito, ou com n aggrav:~ção do im
postos, trnr:í novos sacritlcios. 

• Portanto pensa a commissão que á clausula 
do decreto do executivo deve-se ncrescentnr a da 
lei do orçamento acima citnda, isto é, quo o rcs
~ratc se raça pelo snldo da rcceitn sobro a de>pes:~. 
de c:~dn exercício. 

D·aqui se v~ que n com missão o que quiz signi
flc:~r foi que. ns sobras dn rocei ta constituem o 
meio de resgate do p:tpel-mocdn, actualmente 
em vigor; c isto ú o que o nobre ministro não 
póclc deix:~r do reconhecer. . 

E' exacto que a commissão jnlgou ser incon
veniente decretar fundos especiaes para o rcsgutc 
dn cmissiio, por isso que 1mportnria augmcnto 
de de~pesn, o que nas circumsuncins :~ctu:~es que 
.o nobre ministro bem conhece, não seria de bom 
elfeito ; mas, d'ahi se não devo inferir que a 
commi~são contestasse a oxistcncia de d!sposiçõcs 
lcgisl:Jti\'as sobro o :~ssum[Jto. Era imposs1vel 
que, bavcndo nn com missão espeeialistlls, como_ 
o seu digno relator c o nobre senador por 1\linas. · 
alio runccionnrio do tbesouro, ignorasse que di
vcrs:~s leis existem nas nossas collccções consi • 
gnnndo fundos pa·rn resgate do papel-moeda emit· 
tido em Vlll"ills cpocns. 

Disse tnmbem S. Ex. no seu discurso cujo 
resumo vem .publicado no Dia rio do Parlammto 
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de'.boje ·que de :1.870 a !877 começou· o período 
.das promessas perCeít:lmento lllusorias ou que 
não. !oram cumpridns qWlnto. ao resgato. do 
pnpel-moeda~ . . 

E' uma injustiça tnnto-mais sensível qWlnlo 
não tem apoio. nos Cactos expostos_ pelo proprio 
Sr. ·ministro da fazenda. S. Ex.; fazendo. menção 
chronologicn de toda a legislação referente ao 
assumpto, Coi o proprio que disse que ate! !SU, 
se fez cJrecllvo o resgato ; que ile então em 
diante as leis deixaram de ser cumpridas, o assim 
continuou-se a cmittir papel-moeda, sem que 
de !neto se tivesse rcsgat:ldo um real siquer. Si 
o nobre ministro reconheceu que só ati! f.!!lJ.l 

.. l10uvc eJrectiva execuçiio do preceito legal, quanto 
ao resgate, como atnrmou que. do :1.870 data o 
período das promessas illnsor1as. 

Não ba nisto eiJUivoco de minlla parto. Foi 
S. Ex. mesmo quem disse : 

c Do :I.Ml em diante começou para o papel
moeda· uma nova phaso ; aindn nos preoccupa
vam seriamente com o seu resgnto, mas já não se 
lho destinavam valores reacs c efi'eclivos .•• • 

Creio, Sr. presidente, que o nobre ministro 
me agradecerá a occasião que lhe ofTereço para 
rectificar essa parte do seu discurso, e nssim 
Cozer mais jnsti~ á situação inaugurada em 
:1.868, á cuja responsabilidade S. Ex.attribue essa 
grave !alta; 

Disse tnmbem S. Ex. (le) : 
. c O parecer da commissão é ainda inoxncto, 
• quanilo assignala como uma especie de con
e tradicção o !acto. do deslinnr acamara dos de
c putados uma quota annual pnra rcsg~te de 
• papel, ante a perspcctivn de um deficit que 
• nvultaria com ess:1 mcsmn quota. • 

S. Ex. entrou cm desenvolvimentos (}UO te
rinm melhor occ:~sião na discu.ssão da lei do or
çnmento, parn pr~v:ir que a outl'! cn~ara vot?U 
estn lei sem defiCit,_ e portanto, nao Co1 .contradic
toria quando · des1gnou quotn espectai para o 
resgate dn emissão. · 

.Assim, no entender rlo nobre ministro, a argu
mentação da commissão cabe pe[a base •. 

Ora senhores, a commissão,!allando em deficit, 
não pÓdia por !órma algumn cogitar do modo 
como a camara votou a lei do orçamento. Por 
cmquanto nada hn estabelecido para servir de 
norma ao nosso procedimento; ha sómente a ver
dade do tkficit o âeficit espantoso, que não desnp-. 
p:.rece pela· circumst:lncia de nn cnmara dos 
deputados se ter arranjado um orçamento onde, 
comparada a receita com a despesa, figurn-se 
um $llldo. Isto, paro bem dizer, é cousa pbantns
tica ima"'inaria; o que ha de· real é o grande 
deséquilibrio entre a renda do Estado e os en-

oapaei:~es ou quota para o resgate de quahruel:' 
emissão, quando as despesas absorvem toda are- · 
ceita e· obrigam o governo n operações extrnor
dinarias 'f E', como se diz vulgarmente, despir 
um 

1

Sllnto pnra vestir outro, é tirar (los. creditas 
deStinados ás despesas randos para resgatar pa· 
pei-moed:t, o depois, conforme ns necessidades: 
recorrer-se á nova emissão do mesmo papel ou 
de bilheÇes do tbcsouro, na !alta de qualquer 
outro expcdiento com que o governo costuma 
supprir a deficiencln de meios. 

O que é serio,· o que se póde tomar como me· 
dida emcaz nns actuacs circumstancins é o que n 
commissão propoz, isto"é, ns sobras da receita.· 
Com)lete ao governo Cozer com que ollas elfecti
vamente nppareçnm, reduzindo ns despe~, ob-. 
servando economia. . · 

Não hn, pois, rundamon~ para dizer-se que a 
commissão é contradictoria. · . . 

Em nome dclla ea puderia perguntar : Quereis 
autorização parn resgatar o papel-moeda emittido 
cm virtude do decreto de :1.6 de Abril, nn propor
ção de 6 "lo ao nnno; mas de onde vem a.raziio 
·de est:lbclecerdes providencia especial pnrn essa 
CJllissõo c niio tratardes do resgate grodWll de 
todo o papel-moeda emittido 'f · · · 

Já o honrado relator dn commissão disse que 
est:lvn prornpto a concorrer com o nobre minis
tro na ndopção :!e todas as providencias que 
S Ex. julgasse ncccssarias para solução desse 
grovissirno assumpto, de modo qu.e PC?r meios 
regulares e permanentes obtenhamos 'dell!l"atum 
tiio proficao, como oJ!e entr:~rmos no regimen 
da moeda metallica. . 
. Neste empenho entrarei ·sem reservas. 

Disse o nobre ministro da fazenda que o pare
cer era tnmbem pouco conscntaneo com n !d dos 
contratos o a lealdade que o governo, .como os 
particulares, deve gWlrdar no desempenho de seus 
compromissos. As p:~lavrns de S. Ex. !oram as 
seguintes (U) : . • 

c A' emissão de pnpel-mocda nlio é outra ÇO'!l5a 
• sinão emprestim.o torçndo o sem juros, d1V1dn 
c que o Est.1d'o controhiu parn com um credor in-
• determinado, qual o publico. Si divida 6, for· 
• çoso se torna remil-a ••• • 

c Ora, autoriznndo umn emissão de 60.000:0008, 
• a que se obrigou o governo 'f A recolhei-os · 
c. na razão·dc 6" 0/ 0 todos os nnnos .•• • 

São principios muito eXllctos, muito verdadei~ 
ros quanto á natureza do papel-m!>odn eD_t gel'l!.l, 
mas quanto :i emissão de f.6 de Abrd tudo tsto !lao 
passa de. um verniz com que se pretendeu color•r o 
attentndo que o governo {lrnttcou. lnnçando na 
circulação por sua proprlll contn ma•s papel-

cargos do thesouro. . . 
. A commi:tsiío rereriu-sc a ve':dade !los Ca~tos; 

c portanto n5o tomou cm constderaçao ~s 1dé:~s 
que passnrnm na camara dos Srs. deputados, a 
gual pal'n occorrer ao grande deficit verificado, 
lnnçÓu uma rêd~ de impostos, abrangendo tudo 
quanto podia ser taxado.. • - · 

O Sn. B.umosBAnnETo:-E que já csta\·a t:~xado. 
O Sn. DIOGO Vm:.uo: - Aggr:~vou muitos im

postos já crendos e estabeleceu no.vos. 
A coJBmissão quer que SJ' apphque no resgate 

do papel-moeda :squill.o quç do Cacto pód~ ser 
considerado um:~ prov1dencta de ç-overno, tdo
nea n esse fim. De que ser.vc destgnnr !undos 

moeda. . 
Sem duvida, o pnpel inconvcrtl\"~1 do Estado é 

uma contribuição torçada que se 1mp~ ao pu~ 
blicó ; mas quem mandou o governo ~anC!l' 
mlio deste meio condemnado, sem autor1znçao 
do "poder competente, sem extrema !altn de 
outros recursos, como se t~m demonstrado.'l 
Quem o mandou embair n nnça.o, promettendo ~s 
victimns desse acto um;~. cousa que elle nao 
podia cumprir,- o resga.te na razão de. 6 °/o ao 

.1mno promessu illusoria,que elle não dev1a Cozer 'i 
Quando ns disposições de lei que esta~eleeeram o 
rcs<>:ite das emissões nnteriores não Coram cumw 
pridas, não era licito a um governo que preznsse 
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o proprio croaito tomnr um 
ordem. 

compromisso dessa de um mínimo paro o resgate annu:al d:a nov:a 
emissão; entendo mesmo que é isso necessario. • 

O.Sr. ministro da fazenda subHnhou.estas pa
lavras, mas não attendou bom ao que dtsso para 
diante o Sr. Visconde do Rio Branco:· 

Foí uma promessa illusoria, como têm sido il
lnsorins outras muitas do gabinete de :; de Ja-
neiro. . . · 

Acredito que o nobre ministro da fazenda tem 
boas intenções c si estivesse nó poder an tcrior· 
mente, isto é, ao tempo da ultima emissão, re
solveria a questiio de fórma tal que o JlOdcr lc· 
gislntivo honraria a soa palavra. . 

Agora quer S. Ex. quota para o resgato, sob 
promessa de ori!;il·o em principio de sua a!lmi· 
nistrot;iio ; mas quem nos g:~rante a execução ? 
Depende cstn da probiiL1du individual do nunis
tro. Semelhante garnntia sor:í muito valiosa para 
outros actos do governo, mas para uma despo· 

·sição permanente, cuja duração excederá ú do 
ministro no ptlder, niio é para ser recebida como 
so~ura o suiDcientc. 

s. Ex. qualificou o parecer, cm ultimo Jogar, 
de altamente inconveniente em seus resultados, 
dizendo: 

Com eiTeito não sei que possa bD\'Cr nada de 
mais inconveniente c JlCrigoso do que abalar o 
credito publico c autorizar que se ponha cp1 
duddn a boa fé c a lealdade do Estado. 

As considerações que S. Ex fez sobre este 
ponto já estavam englobadas na impugnaçiio 
geral do parecer ; limito· me lambem :1 poucas 
obsen·aeõCs. Tudo quanto aos males já existentes 
cm nossa sitru~cüo cconomica e financeira tem 
accreseido de inconveniente para o meio circu· 
Jante,. e de funesto para o g~vcrno, impute· o este 
a si mesmo; é o rcsnltntlo uo sen acto sem justi
ficaçüo c contro o qual os m=tis euergicos es
tigmas não são sufficicntes. 

Sectario das boas doutrina,; cm materin de 
circnlariio fiduciaria, o nobre ministro soccor
reu-se ii opiniiio dos economist.1s e citou as se
guintes palavras de Leroy Bcaulieu : 

c Quando um governo não mostra firme o 
inalteravel rcsolurão de voltar graduahncnte 30 
pagamento cm espceics, deve-se rcceiar que, cm 
consequenela de neontecimentos imprO\'istos, faça 
ellc novas emissões. • 

c .t1 elJmtualidtule de emissiies futuras ill/1111! 
como causa. na. liuixa., mesmo niio · sendo super-
abundante a l!lllisstio existmtc. • ' 

O Sn. ConnEI~ :-llesmo não sendo supet·
nbundante. 

• Julga, porém, que o resgate se deve começ;~r 
depois qqe coss~r a .o'!Jissiio; porque re~atat: e 
ao mesmo tempo emttllr é um verdadetro CJr- · 
cuJo vicioso, que não serviria siniio 'par:a crear 
embaroros :ao .thesouro sem nenhuma utili
d:ade. ; 

• Tambcm niio concorda na designacão do um:~. 
rentl:a especial p:ar:a osso fim, pratica gorai
mente abandonada, porqu~ tanto vai~ uma 
renda como outra, c o m:us seguro é ttrar-se 
uma quota da receita total. • 

Ora, bem ponderadris estas razões do notn\·el 
ostallista, vê-se4Jue na substancia estão de accõrdo 
com :2s da commissão, isto é, tanto vale nmn 
quota para o res9ate como as sobras ~a rc· 
ceit11, a questüo o que haja renda suffictento ; 
é que não haja cleficit n~ orça!'"onto pelo c;c
cosso do do~pes.1s; é que nao surjam novas omts-. 
sões, principalmente por decreto do governo .•• 

Portanto, a opinião do Sr. Visconde do·Rio 
Bronco mo parece contra-producente. ·· · · 

O Sn. ·AFFosso CELSO (ministro ilil f_n:elldtt):
Contra-produccnte cm rel:u;ão a mim"! 

O Sn. Droco VEtuo:- Sim, cm relação :\ argu ·. 
mcntnljiiO do nobre ministro. 

O Sn. AFFosso CEtSil (mi11istro da {a::e11da) :
Ah! BQm. 

O Sn. D1oao VEtno:-SUllponho ter mostrado 
que o parecer !la commissiio n~o foi nem inexacto 
cm seus fundamentos, ncut contr:~dictot•Jo c 
menos conscntanco com a fé dos controlos, nem 
altamente inco'lvcniente cm seus result.1dos. 

Di;;sc no começo do meu discurso, si discurso 
so ptíde chamar ás obscrvat;ões que estou oiTcrc
ccndo, <.'m desempenho de um dever, que a 
emissão de pnpcl-mo:Jda autorizada pelo de
creto de 16 de Abril de 1878 não passava de 
um expediente politico paro dissolver-se :1 ea
mara o assumir-se a dictadurn. 

Pro\·:uJo, como fica, que não houve {)roce
dente igual na nossa historia administrllttva, c 
que as necessidades rClles do thosouro não exi
giam semelhante medida, porque o ~overno 
podia acudir :is · necessidades publicas por 
outros meios, como a emissão de bilhetes do 

O Sn. Droco VEtno : -De proposito friso n thcsouro, a vcndn do npoliccs, etc., realmente 
ultima parto da citaçiio, porque S. Ex:. lhe deu não descubro explicação para esse :1cto, sinão 
tal importancia que mandou publicai-a cm no pensnmento de impedir-se a reunião de uma 
italico; e cu lhe dou ainda m:~ior Jlllra applicnl-n camara de adversarias com cujo apoio não podia 
ao governo: contar o gabinete, na partlJ politica, VlllS que sem 

E' mais uma eondenmacüo do attcntndo de :16 de duvid:l, como já se tem dito desta tribuna, niio 
Abril, e serve para destruir :1 :~rgumentnção do poderia nunca recusar meios de governo, por
honrodo ministro d:1 fazenda quando tem ditó que está isto nas tradições do partido, é de sua 
que esta operaç.üo infclicissima niio influiu na escoln, é preceito que recebemos de IQrrga datn 
baixa do cambio, nem nos desastrosos cJTeitos de nossos chefes e muito cspccinlmente do Sr. 
observados na praç=t do Rio de Janeiro. · Visconde do Itaboraby, que alt:~mente con-

Occorre-me que S. Ex. soccorrcu-sc á opinião demnou o procedimento dos nossos advcr
de alguns Srs. conselheiros de Estado para cou. sarios cm !868 (apoiados). O gabinete tlc ii 
t.!cmnar o facto de não ter a eommissão :1ppro- de Janeiro sabia disto, c foi isto que o fez 
vado a consignacüo especial de fundos para o não dissoh•cr n camnra immcdiatamentc que 
resg:~te desta emissão, e entre os parccert's que. aceitou o poder. 
citou: tr:mscreveu o do illustrado Sr. Visconde Eis :thi a causa inêognita, a razão. eiDcientc 
do Rto Br:anco. desse neto illeg-Jl, verdadeiro allcntado contr11 a 

c Niio se- oppoz, nem agora se oppõe, li lh:açiio . constituição L' as leis: o gabinete, impellido pelas 
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~;~~sl~nciosémqucscachoucollocadopcfant~' Trcguas pedimos nós para os nc~s de.dicla-
;' o partido liberal, 'que lhe pedia arrhas do sou pt·o- dura.·.. . 

,/ · grnmma, congido pelas e:dgencias de sens:11~1gos · O Sn. CA;<;SAN:;Ão Dg SINilmú (presidnite. elo 
solTre~os das posições'officiaes e c.1rgos pubh~os i. colt$elho) :-A dictadura t:Jnto ·pódc ser do go- . 
o gabinete, que a principio tinha '!utr~do a.cs~e- vcrno como do senado. . . . 
rança de obter daquella camora na.o so os mctos o Sn. Cnuz MACIJADO:-:- Não _ba rcgliio ma_is 
de g~verno, mos t.1mbem ~ ~e~dlda alt:Jm~n~te isont:l do paixões. do que o senado. · 

. polittca da rcrorma da COJ!StltUiç:Jo para a ele1ç<~o _ . • • . . 
iliroctn inventou a necessidade ur~rente do papel O Sn. CANS.\i'\SAO DE SINiliDU .(preslllnztedo CO!l-

.. moeda e desembaraçou-se da cnmnra conserva· selftp):-Eu fali o sempre em· hyp:>the:;e; _pódc 
dorn. · . . ser t:lnto de om.como do outro. · 

E' por islo que digo que o decrelo de !6 1le O Sn. Jo!o .AI.FnEÓO:-E o que ou digo é que, 
Abril foi um manejo, almsivamentll empregndo, si 0 senado é 11ma corpornç:io a quem se po~s., 

· com prejuízo de conveniencias que nunca podinm amcarar assim todos os dias, é melhor·acabor 
ter sido esquécidas por um ministcrio a cuja logo êom elln. . 
Crente -se· acbayn o honrado Sr. _presidente do o Sn. D.taoo. VBLIIO:-Niio comprchondo·o pro-
conselho. · ccdimento do governo; niio sei até onde quer ir· 

Tudo quanto se disser, protli;:ando semc- o nobre presidente do conselho, nem o que S. Ex~ 
Jhnntc attentado, é pouco. E o n~dn estou dizendo nninha cm seu cerel.iro. · · 
de novo; tenho reproduzido o quo se tem d_lto A's vezes persuado-me que com os s-ons repa
desta tribuna, melhor e com ma i:; cloquencm; ti !los netos do dictadnra quer ir habituando o 
ma~ é preciso esmerilhnr ·todns as circumstnnci:Js, calz :í omnipotencin do governo, nté que cm um 
o pôr bem patente a responsabilidade do :;o- cllo din virú um golpe de Estado·mandnndo to· 
v~rno, emb~ra clle J!C?UC~ caso !açu, porque n soa chnr o sen~do, e convocnndo ·.a conslltuinto por 
vtdn se distmguc prmc1palmente por actos de decreto ! · · 
verdndeira dictndnra. N'ão é isto· uma nmpliflcnçiio do :oratoriu; 

Eu sinto pronunciar-me deste modo_. que de tenho na v~r.dode receio de que assim aconteça. 
certo niio póde ngradnr ao honrado prc~tdcntc do O nobre mm1stro da fazenda parece ser scctario 
conselho, a cujo caracter rendo homf,)nagem, a dcst.1s idéas, porque no importaRtissímo dlscni'IIO 
cujos sentimentos !aço n devida ~ustiçn. . que proferiu na camara a proposito dn reforma 
· l\las realmonlll quando combmo o procodt· (•leitora! trouxe o exemplo do Duque do,Snlda
mento individu:rf.d'3 S. Ex., suas pnlavrns, pro- nha cm J>ortugnl. 
reridas na tribuna e f•jra dclla, c os netos t!O'Seu llns isto flcn porconL1 c risco dos honrados 
governo, fico atlonito ; não posso conciliar de mini!:lros, e especialmente dÕ honrado presidente 
mancirn .nJguma tacs aclos -com os sentimentos do consP.Iho. J>or minha parto, dccl:lro que rece
mnnifos:ados por S. Ex. berci tudo com a maior resignação, e meu con-

E, Sr. presidente. t.,nta contrndicçiio me ipt- sclho desta tribuna, ou rór;l della, será a resis
prcs.qiona por tal tórma que fico npprehcns1vo lenein pns.~iTa do qull obedece sob protcstt>. 
sobre o que vini. Cada povo tem o governo que oJcrcce ; si a 

J>ara onde marcl111mosTO que pretende o hon- nação brazileira estiver dispost2 n sopportar sem 
rado presidenlo do con~elho 't S. E:t. c·seus col- rea;;lr os netos de dict.1dura do nobre presidente 
legas ostentam :is vezes certos assomes de omni- do conselho, !nça-~o a sua vontade ; supporle as 
potoncin, exigem o orr.amento, exigem a retorm:t consequcncl:ts; mas em todo o c:tso fique a res-
da constituição, como si aqui pudeSsem mandnr. ponsnt.ilidll.de a quem de direito. . .. 

Sr. presidente, o scnndo sab~r:i ~umprir soo o sn. AFFosso CELSO (ministro da {a:enda):-
dcver. O orçamento ha de ser d1scnltdo; e o pro- Isto 3,.0ra não é :ameaça... · - . 
jccto vindo da outra camnr:a sobre a reforma . . " • _ · 
da constitO.i~o tt'r-.i o devido nnd:~mento. Te- <> Sn. D1oc.o V~Ln~::-·En nao posso ameaçar; · 
nhnm ss. EExs. p:~cieneia. !alio por mtm .JDdlVIdualmentc! todo o meu . 

p:assado é conhectdo; nunca mettt-me em rc"ro· 
0-Sn.'CAN'SANsÃo DE SrNrMnú-(presidtnte dC! cou- loções nem as aconselhei. . 

s1llw):- Bastante, desde que V. Ex. ~e da esta () Sn; C.\."'(SA."\sÃo DE SrNir.mú (presidentedocun-
promcssn. scl/w):-Assim como nós. . 

O Sn. Droo~ VEL~o ::-E' imp~ssivcl Q!Je, ~!!ndo o sn. Dfoco VELÍIO :-Eu f:lllo cie ·mim ... a rerorma ele1tornJ :,n tdéa cnpttal dn sttuaçno, a _ . _ 
idéa mãi, na phra~ de um dos nobres· ministros, <> Sn. Cnvz liL\cnAoo:-E n;t~ d1sll!!e do poder, 
o senado não a tome em consideração. Sim ou npenas. de uma parcella do dehberaç.ao. 

·não; a decisão, porém, não pódc deb:nr de sor () Sn. AFFON'SO CELso (ministro da.{azlllda):-
dada... · Todos nós neste pniz somos rcvolucionnrios. 

O Sn. CANS.\NSÃO DE Sl!'miDú (presidente do- COI!· () Sn. Cnuz liACUADO :-Não apoiado. 
sel/1;0) :-Folgo muito de OUVI,!' do. Y·. Ex., no () sn. AFFONSO CELSO (miltistro da fazenda):-
meto das accusaçl!es que me sno dtrlgtda~, cssn Todos nós. 
promessa. o Sn. Cnuz li[.\CUADO :-Em sentido bom; 

O Sn. Drooo VELHO:-!I!:Js entro o que querem todos. 
os JlObres mi~istros c o que deve fazer_ ou que o sn. JoÃo ALFREDO :-Não respeita H! nem 
rara o. senado, púde have,r ~m abysmo. E.~pcrcm, 0 J1oder judicia rio, nem o poder· legislativo, 
port..,nto, os ho~rndos mumtroJ~. . . . nn a do ·que está constitui do. 

O nobre prestdeotc do conselho J:• se JUI~on . 
autorizado a vir aqui )ledir treguas ás )lai:tõcs.. (lla out1·os apartes.) 

V, III 
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O Sn. ConltErA :-Est:lmos ouvindo proposições 
cs.tr:mhns·: o Sr. presidente fnllou cm netos de 
d1et:1dur:a do senndo, agorn o Sr. ministro dn 
fazenda diz que somos revolucionar!os l 
. O Sn. D!OIJO VELUO: -Sr. presidente, não 
passe tnmbern sem protesto de mm h a pnrtc mnis 
umn proposrção do nobre ministro dn fnzcndn. 
Disse S. Ex. que a dissolução da cam:~rn con. 
servndora foi detorminnda porque seria i11{m1til 
cspernr della os meios que o governo tinha de 
exigir pnrn acudir ás urgcncins do thesouro. 
Não é das trndil;õcs nem das doutrinns do pnr· 
tido conservador negar ao governo, ninda no da 
dictndura, os meios necessarios parn viver no 
roj;imcn lc~al c oecorrer ás necessidndcs pu· 
hlrcns. O nooro presidente do conselho e seus 
collcgns do gabinete ttim disto provn quasi diaria: 
qunl foi o acto trazido n cst.'l c:am:arn c requerido 
por SS. EExs. como medida neccss:Jrin que lhe 
tcnh:J sido denegado'! Não Ira um só. Fixnção 
de tortas de m:u· e tcrrn, credites de todo o ge· 
nero, autoriz.'lção parn cmprcstimos c outras 
muitas providencias, inclusive este :Jttcntado da 
cmissão.de p:apel·moedn, est:io consl:lntcmcnte :a 
receber a consagrnção do senndo, cujo m:aior cm· 
penho tem sido conter na orbit:a da constituição 
o das leis as arbitrnricdndcs commetlidas pelo 
governo. 

De certo que a· c:amara conscrvn1lorn não po· 
deria autoriznr n cmissiio do papel-moedn, sem 
cst:lr convencidn dn nccessidndc de semelhante 
providenci:~, mns dnrin os meios que julg:asse 
compntivcis com ns convcniencins publicns pnr:1 
que o ~overno tivesse vidn fncil c constitucionnl. 
Eis nlu n dilferenç:.. Não dnrin, por certo~ em 
caso algum recursos p:1r:a serem cs!JanjndO$, 11ra
ticnndo-sc os esc:andalos que, a pretexto de soc
corros :ís províncias do norte llagcllndas pela sêcca, 
se tem denunciado, não consentirin q._uc os di· 
nheiros publicos, cm circumst:lncias li•o difficcis 
como ns do thcsouro, fossem malbarnt:lllos com 
dc$cnlabro dns finanças o dn mornlid:adc do paiz 
(apoiados). 

O minrsterio sabe o que tem bnvido a rc$peito 
do fornecimento do soccorros :is províncias do 
norte ; os nbusos, ::13 malversações, os desvios 
dos dinheiros c generos envindos t~m tomado 
proporções tão eleTadns, tão esp:antosns que o 
proprio gabinete, apez:ar do inerte em presenl'!a 
de tão revoltantes scenus, apcznr de allribuir ás 
pnlavrns dn orposição á paixão politica o 30 des
pei-to, não pôde cxirnir-se do olbnr com mais 
a~tenção paf!l nqucllas regiões c tomou providcn· 
c1as re)lresslVIlS contrn seus agentes. 

HojoSS. EExs. devem csl3r convencidos de que 
ns qucixns que se razinrn não eram vãs, não eram 
filhas do sentimento partidario, crnm sim deter· 
min:ada.o; rela vcrdnde dos factos. peln situação 
doplornve do. populal'!ão dnquclla pnrto do Impe
rio, em cujo c;>pirito ó espcctaeulo dn miseria, os 
desastrosos elfoitos da fome o dns cpidemi:~s, não 
produziam menor impressão que as e.;candalo>ns 
prevarlea~ões dos cncnrregndos de distribuitão de 
soccorros. 

pcrio fo_i o proprio que denunciou ao pniz ... 
cxtstencJa dos ladrões de casaca e luvas de pollica; 
mas nté boje nenhum Col descoberto e estão todos 
impll.nCS, . . . 

A cnmorn conservadora do certo não cobriria 
com o mnnto de m:al cntendidns convcniencias 
tão revoltantes nbusos1 mas concorreria purn re· 
primil-os com cillcac1a, o não sórnente por meio 
de commíssõcs que nté hoje nnda apresent:lrnm 
do renl, ao p:asso que os ladrões denuncindos pelo 
proprio governo locnpletnm-se com os fructos 
do seu crirno, o não ha espernnça de que sobre 
olles recaia sancçào pennl. 

A camara conscrvndorn do certo não póderia 
sanccionnr as orbitraricdndcs do governo, nem. 
tudo quanto tem praticado fóra do regímen 
logn!, _mas teria poupndo no flaiz o espccl:lculo 
trist1ss1mo o n unc:a VIsto de exigir-se o imposlo 
de sangue, o serviço dns nrmns, por um acto do 
poder oxec!_ltivo (apoiados); teria evitado a rui· 
nos:a opernçno de atirarem-se na circulação, além 
dos ~O.OOO:OOO,S em papcl-mocdn, ma1s ~O mil 
cm a(IOiiccs, ncgocindns quasi que ntro~z da porlll, 
sem sciencin de todo o ministerio, c quando o 
pndriio do~ vnlores se. nchava profundnmcnte. 
alterado, nuo tanto cm VIrtude da mesma omissão 
de papel-moeda, como dn projecl3da .conversão 
do juro das antigas apohccs i teria impedido 
tantas outras medidas· nrbitrnrins do que o ga
binete lançou mão, com tnmanha profusão que 
c !I c co~tn. qua_si os seus ~ias de vida por outrns 
tanl:ls Jllegnhdajes (apo~ados): Tudo isto por 
certo n camarn conservndorn teria cstigmatisado 
c reprovado como reprovaria o procedimento do 
nob_re_presidentc do conselho, quando por mero 
arb1tr10 _ordenou quo se constru1sscm estrad:as do 
ferro, nno sómontc sem autorização do poder le· 
gislativo, mns contrarinndo o pcnsnmcnto dellc 
ou oxarado em leis vigentes, ou mnnifestadÔ 
pelo voto de ambas ns cnmaras. Refiro-me ás 
estradas de Batu~ité, Paulo Alfonso o Camor.im ... 

S. Ex_. contr?r1on o pensamento do leA'islador 
quanto n Baturllé, porqu'l ns camaras tinharn ro
geitndo um projecto autoriznndo o governo ares
gat:lr essa cstrndn (apoiatlos). . 

Contrn a estrada de PauloA1Tonso,pondo de parto 
::1 utilidade que porventura resulte da construcçlio 
dessa cstrad:a, bavia lei cspecinl que· a exclui a 
dcsd,c qu_c desig'!ou fundos para ligar' o nllÓ 
S. F ranc1sco ao h torai, niio por uma nova linb:a 
ferrea de Jatob:i á Pirnnhas, mas sim pelo {lro
longamcnto dns estradas do ferro da BahJD· o 
Pcrn:amiJuco. · 
. Quant~ :i do CalJ!OCim não ha cxplicaçiío plau

sivc! : fo~ um capncho, continuado sómcntc por 
obstrnaç:~o. 

S. Ex. tc!D querido justificar taes actos allc
ga ndo a lei extrema da necessidade. Athnitto 
~ue ~· E~. pelns circum.sl:lncins ospeciacs do 
Cenra prnticnsso um neto d1~no denpprovaçiío dos 
poderes competentes quanto á estrada dcBnturité 
1\las com ~elação á de Paulo Alfonso e sobrctudÕ 
do C:arnocun, _entendo que o nobre presidente 
do conselho n:~o póde jusLiflcar o seu procedi· 
mento. Desviados de seus fins piedosos os meios com 

que se devia ncudir :i miseria, mitignr :í fome c 
c~ra~ ~!,_> enfermos desv:tiidos, flzel'nm-se dis
tri~UJtoes esc:mdnlosns todas com arranjos parti· 
clarws, sobropuj:mdo ns elei!;ões :is necessid:~des 
rencs d:a pojlula~'ão I O Sr. ex-ministro do lm· 

O Sn. JoÃo ALFnEoo:- Eu niio comprehendo 
com~ l! cst_ra~a do Pnulo Alfonso. serviu. pnra 
acudu· us v Jcllmas da sêcca. 

O Sn. Dwao_YELno:-Emissiio do papci-mocdn, 
venda de llllOilccs, estr:adas do ferro sem autori-

. .' .. 
" 
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zaçiío _ legal, abusos inqualitlcavcis cm todos os 
ramos da publica administração, esbanjamento 
dos dinheiros da nação, violação do contratos, 
pcrtnrbaç:io cm todas as relações da vida nncio
n~l, :;iio os padrões do glorill do gabinete do 5 do 
JnnmPo I · 

No rcquérimento q~e tive a honra de apre
s~ntar ao senado e que Coi logo approvado, soll
CJtci informações pelo ministerio da agricnltnra 
a. respeito das medidas que o governo imperial 
t1vcsso tomado com rclnçiio ao decreto de_ · i O de 
!!:~lo deste anno, que npprovou o contrato feito 
11elo mesmo ministerio com :1 emprozn Ronch & 
Filho:1. Esse ministcrio,poraviso de i9 de Junho 
destc.anno, remctteu cópi:I de outro que tinha 
dirigido ao reprcsontnnte dcss:J empreza. TendG 
ou proferido o meu discurso em H de Junho, o 
documento remettido posteriormente 6 npenas 11 
cópia do aviso de U de :alaio ultim6 endereçado 
á cm prezo, tendo depois disto tomado o governo 

E, entretanto, SS. EExs. quei:tnm-se do senn-
. do, vtim pedir trcguas :is p:uxõcs I . 

Que pnixõe~ tem o senado mn-nifcstado, a não 
serem os pnixiícs nobres' que devem snscitnr os 
desmandos, os abusos, ~nó constituem :i normn 
do proceder do gabinete á de Janeiro? · 

Treguas deve pedir·o s.:nado á dictndnra deste 
governo, que parece ter-se esquecida de que o 
podol' legislativo é o unico competente para Cazcl' 
Jeis, interpretai-as, suspendei-as, ou l'evognl-ns 
(apoiados). . 

•rreguas pede a nação ao governo, que pnrece 
ter olvidado inteiramente ·o regímen representa
tivo, que ainda vit;orn c fnz seu programmn do 
desacato nos preceitos não só da constituição, 
cómo das lois ordinarins. . 

O Sn. DAnnos DAnnETo : -Fez como· o juiz de 
pnz da roça que revogon n constituição. · 

O Sn. DARÃO DE CoTEGIPE : - Ello não .!ti a 
constituição. . 

0 Sii. DARROS DARRETO:- Ellc nem n consti
tuiç!ío tem. 

O Sn. D1oao VELno : - O senado me dP.seul
pará si indevidamente tomoi seu precioso tempo. 
1\cconheço·que a quest:io se acha esclarecida. 
q011nto nos pontos considerados pelos distinctos 
oradores que me precederam, inclusive o nobre 
ministro da fazenda ; m:~s que ainda !Javia e ha 
muito que dizer, como nffirmei em aparte ao 
mesmo nobre ministro, Coi S. Et. quem se en
carregou de provnr, examinando proposições que 
não tinh;•m sidodiscutid:~s, procul'ando pela pri
meira vez rcCutnr o parecer da commissiio, e 
obrigando o honrndo relator da commis~o :1 
vir novamente á tribuna para justificar o mesmo 
parecer. 

Eu, portanto; tinbn. o dever de justiflcar o meu 
:~pnrtc cuja signiflcnc;ão era que o senado de
veria erguer-se contrn o :~ttentado do gabinete de 
5 de Janeiro, e Culminai-o com sua reprovação, 
si não fosse :i imperiosa necessidade que nos 
obriga a legalizar n. circulnc!ío do papel-moeda 
illegalmcnte emittide. Si não fosso esta consi
deração, eu certamente não concorreria para que 
vingnsso o abuso revoltnnte prnticndo pelo ga!Ji
nete'dc :S de Jnneiro, expedindo o decreto do i6 
do Abril do !878. · 

Tenho conclui do. (Muito beln, muito bem.) 
A_discussiio ficou ndind:t pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEUDO DIA. 

. !\.\ VEG.\ÇÃO E.''TRE OS PORTOS DO RIO DE 1A:O.'EIRO E 
j:.'EW·YORK. 

O Sr.l'llcndcs de A.IDlelda:-Sr. 
presidente, tomei a palnvr:t neste deb:Jte, sobre
tudo porque desejo otreroccr urn :~ddllnmcnto ao 
requerimento cm discussão. Não o Cari:J, si ncnso 
o governo, n~ rl•sp_ostn que deu ao senaqo,. ti
vesse rcmettulo :JS mformaçõ~s que eu solicitara. 
Por isso vou qutlixar-mo :tO g'O\'Crno, QUI) está 
presente, do proprio governo. 

outra. providencia. · - · 
Orn, Sr. presidente, o esta ó miriha queixa: de

pois do dia H de Junho, e tnlvez antes, o minis
terio da ngricultnra tinha tumado uma resoluçãG 
a este respeito, Já o agente da· cm preza americana 
h:~ via respondido com ns reclamações qao fez; 
jtí o nobro ministro da marinha tinha nome:~do, 
a pedido do nobre prcsidonto do conselho,. uma 
commisslio hydrographica parn il' exnminal' -() 
porto do ~rarnrih!ío; portanto, tendo eu sollcita!lo 
mCormaçlJes no ministerio da agricultura sobre os 
netos Jlratieados apóz a publicação do decreto gne 
approvou o contrato,com a clausula Cavoravel ao 
porto do .Mnrnnhiío, parecia de razão que S. Ex. 
o Sr. (Jresidentc do conselho o ministro dess:J re· 
{lnrliçiío, não nos mandasse só monte sua intima~o 
"cmprP.za americnnn, mas tambem a resposta do 
agente dessa emprczn, e pelo menos a noticia da 
nomeação deSS:I commissão hydrograpbica. 

O Sn. CA:;sA..'\'SÃo DE SIXI)(DÚ (president8 do cor&
selllo):-Si V. Ex. quer,explicaroi em um nparle. 

O Sn. Mr.:."DES DE ÁLDIDA..:-Admitto o aparto 
de V. Ex., mas depois do que von dizer. · 

V cjo no Diario Oflicial do ~6 do Janbo o aviso 
do mínisterio da marinha de !!O do mesmo mez, 
data que muito importa á esta questão, nomeando 
essa commissão a pedido do mioisterio da agri· 
cultura. ,\gora estou ás ordens de V. Ex. 

O Sn. CANsA!'iSÃO DE S1xuruú (presidente do 
collsell,o) : -Eu queria dizer que, -depois da in
formnçiio que V. Ex. pediu e que o ministerio 
satisfez, enviando o officio do agente da compa-.. 
nhin, o governo entendeu que devi:~ mondar nve
rigunr ·o ponto duvidoso, a difficuldade postn pela 
mesma companhia, c então requisitei do mioiste
rio da marinha a nomeação ilo uma commissãe 
que fosse fazer essa verillcnção. _ 

O Sn. :UE:'iDES DE ALl[EIDA.:-Perdüe-me V. EL, 
quando 11cdi as informnrÕClS, a· U de Junho, jã-
o ugcnto da omprezn ameríc:ma tinha respondido~ 
pois Cfue o nobre senador pelo Amazonns, justifl- o: 
cando cm 30 de :Unio seu requerimento, já no.; 
nnnunciavn aqui a resistencia do agente da em
pr~za. 

O Sn. CAssANsÃo DE S1swnú (presidente tlo con.
sellw):- Talvez foss~ entro ll apresentnção do 
requerimento o esse intcrvnllo. 

O Sn. ME!\'DES DE ALliEIDA :-Eu fallei a U de 
Junho c o nobre ministJ'O respondeu em i9-do 
IIDSnJO IIICZ. 

O Sn. CAxSA.xs!Ó DE Summú (presidente do con
~ell!o) : - Foi posteriqr !! i~~o, 
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-o Sn. MENDES DE AoiEIDA : - Pcrdõe-me 
V. Ex., niio podia ser posterior, porque cm 2G de 
Junho veiu no Dial'io OIJicial 3 nome3~iio fcit3 
em 20 do mesmo mez, nuo por V. Ex., m:~s pelo 
miniaterio da marinh3. . 

invocou a sua autoridade em favor do porto dn 
nossa província. · 

O Sn. CANSA!fsÃo DE SINnmú (presidente do ctm- · 
selflo): - E"npcnns membro da commissão, que 

· .O Sn. CANsANsÃo Drt SJNI!IIDú (presidente do con· 
stlho) : - Foi neste intcrvallo. • 

se.compõc de quatro. • 
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Parecin nnturnl 

que todos os of!!cincs nom~a_dos_não estivessem já 
O Sn. !fEI\"DES DE .Ar.ileiDA :-Era muito curto. com essa cspccre do suspo1çuo. · : . 

Nós soubemos da resistcncia do ngcntc da cm· 
preza pelo discurso que o nobre senador J.>clo 
.Amazonas proferiu aqui, no dia 30 de ~raio ; fiz 
meu requerimento a U de Junho, V. Ex. rcs· 
pondeu a i9,.e não enviou o omcio do 3gcntc da 
emprezn~ nem deu noticia da nomeagiío dn com· 
missão bydrograpbicn. que fcil:l a .O pelo mi· 
nistcrio da marinha devia ter sido com muita 
antecedencia solicil:lda pelo nobre ministro. 

Vou por isso fazer :.gora um nddll:lmcnto ao 
requerimento do honrado senador pelo Am3ZO· 
nas, reclnmnndo o conhecimento olllcial do que 
disse o llJ!'Cnte da em preza amcric:ma, c justa
monto a rn.zlío por que o nobre ministro da agri • 
cullura exigiu a nomcaçiio. de uma com missão 
pnr:a exnminnr o porto do lfllranbiío ••• 

0 Sn. CANsANSÃO DE SINUlDÚ (presidente do COt&• 
sellw) :·~ Esse officinl da armada ba de saber 
cumprir ó seu dever. 

O Sn. ·MENDES DE ALliEIDA :-Niío digo o con
traJ·io, c quero acredilllr que o fará, mas or11 na-
tural que ·não nzcsso parto de commissão llio 
dclicndu, quem já tivesse pronunciado seu laudo 

· cm· desnccõrdo com o ~ue Já havia dito~ c depois 
contestou na c3rta d1rig1da no nobre senndor 
po1· Amazonas. 

O Sn. CA:SSA."{S.ÃO DE SJ:suroú (presidente do con
ull•o):-Accito o additamento e hei de s:~tisfnzer 
a v. Ex. · 

O Sn. ME:.,"DES Dll: ALIIEIDA :-E' do que me 
queixo ... 

O Sn. CA:ss.u>sÃo ·DE SJ:sumú (p1·eside11te do con-
stlllo):..;_Não tem razão. · 

O Sn. !IE."{DES DE ALliEJD.\:-Nn discussio que 
bouye aqui, não sei ·si :~cerc:. da emissão do pa
pel-moedaou si sobre outro assumpto de f:.zcnda, 
o nobre scn:.dor por GO)'az, que sinto não võl·o 
presente, referiu-se :í noticia que tinha vindo nos 
JOr.nncs do dia, acerca da resolur.ão tomada pelo 
honr:~do ministro da agricultura 'de suspender a 
execuçlio da lei, e de permiltir que a emprezn 
amcricnna continuasse no serviço sem tocar no 
porto do )lanmhiio, c lllmbcm acerca da resolu
ção do mandar :íquello porto uma com missão hy
ilrogr:~phica, quando podia prescindir do :.n· 
eor:~douro commcrcinl • 

Eu não questiono sobre a nomeação dessa com
missão ; o governo quer esclarecer-se mais, está 
cm seu direito ; mas lastimo IJUe f3~n parte dessa 
commissão um official de mal'inha, cujos talen
tos não J!Onho cm duvida, mns que não era pro
Jlrio pnrn ngurar nesta commissiío, qu:.ndo tmhn 
j:í daílo un1 parecer desravoravcl ú questão. 

O Sn. CANsANSÃO DE SINIMBÚ (presidente do co11· 
sell1o) :-Quem? _ 

O Sn. :riE."{DES DE ÂL!I!B!D.\:-0 Sr. f.• tenente 
• )l:mcebo. 

O Sn. C.U.sA:ssÃo DE SrNruuú (presidetlle do coll· 
sellw) :-Creio que foi invocado o testemunho 
dclle em favor. 

O Sn. )fE.,"DES DE Ar.!l!ll:JDA :- Pelo nobre sena-
\ dor pelo .Ullazonns. · 

, O Sn. CANSA."\SÃO DE StXIliDÚ (presidmte do con· 
·ull1o) :- Tnmbcm pelo nobre senador pelo :Ma
rãnhi.io. · 

o··Sn. ME."{DES DE ÂLliEID.\ :-o meu honrado 
collegn.pelo Marnnlli.io, fJUe est;i nusentt!, npresen
tou o ca!ltr11stc da opinião de>sc omcinl, mas não 

O Sn. CANSANsÃo DE Sr:surnú (presidente do co"· 
sellto) :-Declaro que não tomei a menor purtc 
na nomea!:iiO da commissão. · 

0 Sn. MENDES DE AUlEIDA :-0 nobre ministro 
:~inda mesmo que não indicasse os membros dessa 
commissiio, naturalmente ser!a informado de 
seus nomes c podia reclamar de seu collcgn a 
subslituiçiio desse nome de quem não ponho cm 
duvida, nem o l:llcnto, nem a probidade, mas temo 
a inconstancin. E dcm3is ha uma 131 ou qual 
suspeição em quem j:i tem pronunci:~do o seu 
voto, ·sobre o assumpto que ·discutimos. 

Agora julgo que o·nobrc ministro tomando esl:l 
resoluçiio quo tomou, resolução dispendiosa, c 
escusada, afastou-se do que se passou no senado c 
que est:í hoje consngrndo em lei ; porquanto, si 
me niío illudo, a-razão por que 'O senado resolveu 
esta questão no sentido f3voravcl no porto do Mn
rnnhao, foi pela seguinte circumstancia, isto é, 
que 11uando a cmprczn niío quizesse, por seus · 
temorl!s, que cham:.rei chimcncos, levar os seus 
VllJlores ao porto do commcrcio da minha pro
víncia, clla tinha ancorndouros aptos, isso é, 
profundos c aiJrigados, para receber esses va
pores na proximidade do por·to commercial :t 
doa~, n quatro c seis .milhas de distancia, e 
então para que logo cmbnra~ar n. execução plena 
dcllto dccr·otoY E' uma ex:orbl!nncJa. 

Entendo, !Sr. prcsitlentt•, que, com a melhor 
boa vontade, o nobre ministro da agricultura 
nesl:l parte excedeu-se; pois 11 questão niio é 
simplesmente com o porto commcrcial entre as 
forl:llezlls da b:.rrn (Po11ta ela Arêa) o do Ba
luarte, como aqui se disse por varias vezes, com
Jlrchcude os outros ancoradouros, profundús c 
abrigndos. . 

Si 3 cm preza, como por vezes disse, nutre cs
crupulos de levar os seus navi_os ao porto c~Il!· 
mercial, tem o porto de Itaqur. o do Guarnprr-o~, 
ou o porto ao sul da ilha do lllêdo mui recom
mendado por l\louchez, porto profundo, abrigado, 
e máis proximo que estes da cidade; nssim l:lmbem 
o JlOrto du Eira defronte d3 Pont..'l da Arüa tão pro· 
fundo como os precedente>, postoqueniío Lio 3bri
"ado na éjloca dos nordestes : dispenso destn. cnu
~wraçiío o porto de Alngôas por sua distancia. i\las 
o ancomtlouro da Eira que eslú a dons ou :ainda 
u·es milhas (nem tlinto) distnnte da cidade, o do 
Itat1ui ou melhor o que dcmor:~ao sul da ilha do 
l\lêtio,' comquanto seja mais distnnte qu1.1 o da 
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Eira, tem ~acil a communicaÇio á Cidade mediante tnsse :-cabf, a ·esse ou n esses portos não vai 
lanchas a vapor. . . :_ . vapor algum meu porque niio têm !1111do para. 

O Sn. VIEIRA. DA. SILVA:- Segundo tf opinião rccebcl·os. • ,. 
de pcssl)a que l:i esteve,_ 0 Sr. Dariio de An

0
,.ra, Como responderia á emprcza brazileira o mi·· 

é d ilistro do commercio dos Estados-Unidos 't · · 
um os melhores portos do Drazil. 3IediteRlos um pouco nessa rcsposla: diria 
O. Su. 11IENDKS DE AL:IlEID.\ :-E' o terccil·o po.l!ventura ao agente: c Homem, as suas·objcc· 

porto do Drazil. : · . çõcs têm um certo fundamento, o vou mand:Jr Já 
A~ora, Sr. presidente, quero fazer mais. .:Jiguem de minhn confiança Jl:lra examinar. a pro· 

uma observação. Vejo que a emprCZll tem von· rundicL1de do porto impugn:~ilo. • Isto seria tristis· 
. lado de ficar com o subsidio, niío o perde de \"ist:J, si mo: uma tal re~post:J nunca s.1hiria dos labi&s 

· e ao mesmo tempo·procnra· um embaraço lal que do ministro amcrie:~no. A cnonnidade da objcc· · 
clla ·fique desr.brignda de sutlsf11zer ao preceito ç3o seria tiío ~rande que o ministro americano · 
legal. A em preza procede aqui de uma maneira naturalmente diria ao a~ente da empreza brazi
Jmbil c :10 mesmo tempo se mostra mui· atten· !eira: •alli est:í o caminuo (indicando a porta). · 
ciosa, mui civil, e mesmo sobremodo c:mt· Mais do que vocu conheço e11 a minhn casa, o 
Jbeira com o p-overno do ~razil. Por certo quando pelos recursos dcsla roparliçüo igno~ 
a .cmprcza pod111 dizer ao nobre ministro da rnsse o csla(lo dos nesses portos, no mc11 collo~ 
agriculturn : • cu tinh:t feilo o -contrato dn marinJJn encontraria os précisos oseJarec1· 
Jlara esta navc~nçiio dcbnixo dcst.1s bases ou con· mcntos. Quando propuz-mo a contratar· com :1 
ili~;õcs ('O primitivo conlrato ), o sappuz CJUC o empro:ta, de antc·miio sabia 011 doYia.snber que a 
governo do Brtlzil pudesse conseguir dal' duns csc:d11 proposla estnva nas condições de ser con· 
eamaras n approvaçiio do contraio som nenhumn templndn •• E nús acoitnmo:J rofioxões que só pór 

· emendn. E niio o fez, port:Jntu estou desligada si constituem uma· flagrante censura I 
d:~-obrigaçlio que contrahi. • · E note ainda o senndo (c eu ec~o no nobre mi· 

Proferiu dizer, Sr. pro~idente : • a cJDpreza nistro qnc tenha em consideraçao o que voü ainda 
tem tiio boa vontade ·do ~cr agrndavel ao governo dccl:•rnr):o porto do l\laranhüo, esse inroliz porto, 
do Bruzil que não duvidarin acr~itnr m:ois c>le tem sido cxnminado umas poucas de vezes desde 
onus para satisfnzer :i vonl:tde do parlnmcntobrn· lSiiS. niio por· cnusa deste assumpto, mas pela 
1.ilciro c do governo que sanccionon o respectivo questão do dique c cmprcz:ts do dócas. Tem-se 
dccrclo, comtarito que lmjn fundo sufficicntc no !eilo ns sondagens convenientes, têm ido umas· 
porto indicndo do l\f3 r.mhiio, comL1nto que cu cs· ponc:as do commissõe.~ no M:tranhiio ver c oxami· . 
teja certa do que naquellc 1,orto ha rundo b:~stante n:tr este mnlfadndo fundo, que faz o objecto desta 
para a<lmiltir os meus v:tporcs. , .Nisto consiste :t questão. E o nobre ministro tem na sua socre· 
sua· rcclam:u;iio. E niío m·e consla que haja poslo tarin o;tes llocumentos, nli:is ínui import:Jntcs, a 
obices :i navcg:Jçiio com destino nesse porlo. ífUe poderia recorrer; de sondagens por contn c 

Or:t, Sr. lll'eshlente, niío róde haver u:ul:t ao de ordem do governo do nrazil, fcilas por cm-
mesmo tempo do maill"habi e dê' m:~i:s :tll~ncioso ci:1cs h:.bililallos. . 
Jlllrn o nosso governo. . o Sn. C.\S:O:.\:'i!':\o· DR StNuJuú ( }lrt:.Yidmle do co11· 

lias no mesmo tempo, Sr. prt)Sidcntc; no: o st'lllo):-Xo mini:slorio da ngricultara não consla. ' 
que não Jlódo lmvcr nad:1 .de nmis injurioso l!llf:t 0 Su. liE~DES DE AUIKID.\: _vou mostrnr 3 
l!ste'Jmiz ·c dito como umn llncz:t; porqunnto, v. Ex. J\qul temos 0 rclatorio do J877. 

· Sr. (lrcsidcnfu, vir o cslrnugciro dizer no mi· . 
nistro dn marinlla mercante déste JlRÍZ: • Vús O Sn. C.\..,.~.\ss.Ão DK Srsr:~rnú (pr1!8úle11lt: do co"· 
me iudic.1is um porto que niío tem rondo rmra scl11o):-Isto é par:1 o dique. 
os meus. vaj1ore.~, ímtret.1n1o IJUO conheceis o seu o Sn. !llv.suES DE ALsrEID.\:-Noto o nobre mi· 
calado e deveis s:Jber qual o o fundo do porto nistro, quando foi Já o Sr. Jlnwksh:~w ·cm 187~, 
que ndflicionais cõ1iJo esc:~ ln. • ·E póde acres· llzer:tm-sc sondagens no porlo do commercio ;· 
centar: c E, pois. si. não ha rondo, como quereis vilriflcou·se o seu fundo, c este engenheiro, nas 
que os vnpor11s IIi viio ancórar'f Vós mesmo, ::-o· obrns que aconsclllou, comprobondou a possibili· 
\'orno do Brazil,.esl:tbclecei,; a cxccptão dn impos- dade d:1 vinda ao lL1r:111biio do vnporcs trnnll:IUan· 
sibilidndc e ncl impossibilia nt1110 tc111:l111'. • tiros p:trn concertar, isto 1!, vasos nas conditõos 

A cmprcza llizin muito bom; mas que p~pcl dos d:J cmpre1.n :tmcric:mn com A"rando cnlado. 
fica fazendo o governo? 01-:1, Sr. presidente, niío I>or·lnnto, si Hawkshawnconsollíav:t tncsobras, 
é ver~onhoso pnrn nós que o cslrnngciro \'enhn é 11orltne o porto do commereio tinbn C:IJlacidade 
dizer-nos cm f:1ee, como si tral:trn com i_!mor:tn- rmra receber esses vapores transatl:mticos, c·por· 
tes ou insensatos, que o porlo j)ar:J qno destin:1· qne elle comprdwndin que podiam J:i ir.:. 
mos t.1ílS vnport:s n:io tem fundo'f o sn. CANSA-""SÃo:otrSrsJllnú (pl·tsülmtcdocon· 

AdúJitt.1mos que J)Or qunlqucr circumstancia Sl'lflo): _ Logo ora preciso (azer previ:tmcnte • 
se org:tniz:~vn p:trn o mesmo fim uma emprcza estas obras. . 
neste 11aiz, que cm summn quizcs~e rnzer uma -
nave~raçiío com o mesmo proJlosilo cJue a amcri· O Sn. MENDES DE ALliJ.:Jl).\:-Tempo do certo 
cann c nas mesmas eontlitiícs. ern Jlrl!ciso pnr:t !nzer as dúcns. lll:IS o fundo do 

Imagine:se que a emp1·ez:~ brazileira ia dizer porto t>J'll outra [cousa, pois si nlio e:~:islira, as 
ao ministro tio commereio dos Es1.1tlus·Unidos, iltic:•s niio tinbnm razão do ser; ú porqnese com· 
que é o ministro da m:~rinba merc:•nte :-o ~o· J•rclwnr..lia que esses vapores podinm lá ir c per-

. Ycruo da Uuiiio quer que os vnporcs da minha fl'it:unenle uncor:~r, pal':J serem depois intrQdU· 
<lmpt·eza fa(;:llll esc;• la por t:tcs o tves porto~. [lO I' zidus nas dóc:1s. Mas, Sr. J.ll·eside_!lle, ~nb:u~os 
Savananh,. ChurJestown, Wilmingtou, etc. ou dc_lado o que vc~llo de chzcr. u:~o. a~Jt~mos,.o 
aiudà por llobilo, Nova Orle:ms. ele., :~tre:;cM- 1 que se fez em i87a. O celebre engenhetró tnglcz, 
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no interesse da conservação do mesmo porto, 
exigia que se fizessem grandes escavações mo· 
diante as dragas. Apreciemos outra prova. 

Temos aqui, Sr. presidente, o relatorio de 1877, 
que diz o seguinte a respeito d:1 sondngcm do. 
porto do lllaranbão. Nesta época não se cogitava 
do Tapores americnnos fnzendo escala por esse 
JiOrLo. E', pois, documento insuspeito que existo 
no archivo. do ministerio da ngricullurn. Não 
me occorre neste momento o nome do oficial que 
fez nesse tempo, 1876, :o sondagem, sondagem 
que tanto pódc aproveitar para o trabalho das 
dócns .que se pretendia construir, como para o 
ancoradouro; mas ó um oficial ()Ue, segundo 

mnlsinado do 1\far:mhíiQ, desde a época do asson· 
t:~mento do c:~oo sub-marino. . 

Passarnm-sc deus nonos (1876 a :1.878), o o 
noorc ministro, já na gcrenclll da pnstil dn agri· 
cultura, dcclnrn o seguinte no sou relntorio, 

. mo asseveram, é de muito merecimento, c roi a 
razão do sua escolha. . · 

Eis o que diz o artigo - mell1oramentos dos 
porto1 - do rclatorio de 1877 do Sr. Thomnz 
r..oclbo, na pnrtc concernente ao porto tJq Ma-
ranllão ( lê ) : . 

c. Os serviços concernentes á conservação do 
porto do lllaranhiio foram desempenhados com rc· 
l)lllarldadc no anno do 1876,c posteriormente nté 
u ,data. das ultimas informações prestadas no mi
mstcrJo. 

c A policia do c:ícs c nncoradouro tem melho
rado, cvit.1ndo-sc nhi o lan~nmcnto do lastro dos 
navios c do lixo da cidndc: 

c Está termioadn a Jllanta do litornl na pnrlt! 
comprchendida cntr·c llemcdios c a fõz do Da
c:mga, formando, JlOr assim dizer, o porto de 
S. Luiz. Falta apenas unir a mesma plnnta :i 
que foi levantada entre os fortes de S.1nt'Anna 
da narra c S. !llarcos, c mencionar as dilTcrcntcs 
sondagens clTectuadas no porto c a11coradow·o c 
t1 direcção das correntes. • 

Agora peço attcnçiio mais dc'tida do nobre mi
nistro pnra esta parto do artigo que estou lendo, 
é importante (lê): · 

c O serviço das sond:~gens não teve maior 
desenvolvimento por falta do escnleres npro
)Jriados a este genero de trabalho. Foram apenas 
remettidas ao mioisterio algum:~s cót:Js do son· 
dagens, e entre essas a do canal, liUC, pnrtindo 
da rampa do Jlalacio do govctno, vai terminar 
no Corto de Santo Antonio da narra. 

• A extensão desse canal é de 1.6!19 metros, 
com as seguintes profumlidadcs na baixa-mar 
das a suas vivas : 

• Em 371 metros, entre 8111,ã o IO••,!I:i •• 
E' uma grande profundidade. 
l'or consequencia, são qunsi f.1 metro;;, 4! II 

metros slio. pouco menos r;o palmos do Jlrofundi· 
dnde, excede aos =~ pés do cal:~do dos vnpores 
americanos, 36 p:olmo~, isto é, :!-i J)és, lfunndo 
sahem d'aqui cnrrcgados tio café, se;.;-undu a oh· 
scrvação do nobre ministro da ngricultm-:1, mas 

. sem o desconto· do que vão perdendo no trajecto 
cm carvão. . 

O :~lgarismo notado do H metros é umn prova 
que me dá o g-overno cm favor do porto do 1\Ia • 
ranhão, cm vista do que decJ:u·ou neste relntorio, 
no :migo que ac;obei de ler. . 

ll}lrosent.1d0 :i i.• SCSSÜO dc.o;to anno (lê): · 
c Porto do Jlaranllà!J.- Durante o decurso do 

anno proximo passado extral,iram·se neste porto 
cerca de :!5.000 t. de vasa, que foram deposita· 
das nos terrenos limitados pelo c:ics do Sagruçiío, 
atorr:~ndo-so umn superllcie do 165.000m:!. 

c Alargou-se consadcravolmonto a :irea do an • 
coradouro, podendo hoje navios de uralld!! calado 
fundo~ar cm Jogares que na baixa-mar fie:Jvarn 
outr'ora 'fua&i a descoberto. • 

Si contrnuaram as excav:~çõcs., corno não estará 
hoje o fundo'! . · 

ora; Sr ·llrcsidontc, linha o nobre ministro doas 
provas das lll3iS poderosas, dadas por officincs 
da nrmada, encarregados do ir soud:Jr o porto 
do ~!aranhão por conta do mesmo governo, por 
onde se via que esse porto linha, c tem, um rondo · 
pnra navios do muito maior cnlado do que n pés. 
Si em 1870 ofundo era dewou:iO p:1lmos, e por· 
tanto superior:~ 36, CJUO é o fundo que, diz-se, 
dr>mandmn os nnvios americanos carregados do 
enfé, (JUnnto nmis depois da noticia que vem nó 
rei:~Lorio do nobre mmistro, onde se declara que 
depois de 1876 ou i877 se tirou do porto mais 
de :m:ooo toneladas de vasa'! 

Isto asscgua·a JIOsilivamonto a entrada no fiOI'tO 
a navios de maaor cala'do. · · 

O Sn. CA.!'\S.\:'iSÃo DE S J!'\nmú (presidente do C()lt· 
sel/10):- Por quem foram feitos esse3 trnbalhos 1 

O Sn. ME."iDES DE ALliEIDA :- Pelo Sr. 1\lan·-
cebo. • . 

O Sn. CAXSA!'\SÃO DE Sr!'\'rliDIÍ (presidc11te do co"-
scl/10):- Logo não é suspcTto. · 

O Sn. MENDES DE Ar.lJEJoA;- !lias o qne tem 
i~to? O que digo, c o que disso, é que esse oQI
cial negou essa c:~pncidado nn cart:~.nprcscut.,da 
pelo nobre senador pelo Amazotias. O S1·. ll:mcebo 
declarn llUC o porto do llaranhiio niio tem !unrlo 
!Jnst:mtu J'ara tnos vapores ; a doclarnção do 
relatorio o nobre ministro cm :1878 dcYm estar 
de accõrdo com esta informação. E d:í·so· ao con-
trario. · 

E' da carta Jlnl'licular quu cm me fJUei:l:o, por
quanto foi cscriptn em um sentido clivorso da 
d!!claraçiio do rclntorio, o ellc não devia dizer 
uma cousa :mtcs e negar depois na carta. 

Ora, Sr. presidente, com n dolioera,.ão que 
tomou o nobre presiclo!nte elo conselho de "manda l" 
ao Jllar:mllão novn commissiio, o que c! ()Uc se 
concluo'! E' que se desmornlisam os tralmlhos 
rios omcincs brazileiros, lfUO mc•·occrnm a con· 
lian~·a do governo c roa·:~m J:i fazer cxnme o son· 
dar o mesmo porto, cleclarando afinal que o 
porto chamndo do Commercio tinha c:ip,ncidade 
Jl3ra receber navios de ordem: superior·, ainda 
em calado, aos vnpores da cm preza americana. 

'o Sn. CAxs.\NSÃo DE SaNmnú (prcside11te tio 
COIISClilo) :-Ess:1 COIIIDJiSsiiu tinha tlltil!JCill Ofi· 
ciaos br:ozildms. 

O Sn. ll"xoEs DE AL:IIEID.\ :-Niío estou dizentlo 
Portanto, siio 36 palmos (JUO tinha o porto' do 

:Marnnhãu sc"'undo os roteiros tlos Jll'aticos · co111 
as exc.wa::õc; feitas nloí :1870, aprescnta\'a fundo 
sinão do iili :u> menvs tle iiO palmos.· 

E', pois, a rcpnrtição do nooa·c ministro f( ue 
me vem dnr razão o M porto tão P<'rscguido o 

o contrnrio; digo que a objecção estrangeira 
:•ssim niio Jlodia pa·ocec.lca·, tendo. o go\·orno cm 
sOl_lJIOd<:r esses dados de que não se quiz npro
veatar. 
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Não se trata, Sr. presidente, das sondagens 
feitas por estr:ml,l"eiros, não so trata mesmo dos 
.roteiros dos praticos c com especialidndo do ce
lebrado pratico Folippo; trata-se do trabalhos 
postorJores por contn do governo imperial, por
tanto do todn a conllançn ; por onde so vG que o 
portodolll:mmhão'tinha em :1876, na p:arte cha
mada porto do Commercio, :10 metros c !li.i cenlimo
tros de profundidade excedendo, por consequcn
cia, ou alcançando 50 palmos, si se quizer,.mas 
profundidade superior :1 que exigem esses vapo· 
res. l\Ins agora indo cssn commissão· o que so dirá 
de tacs trnbalbos '!·De certo ficariio desmoralisados 
completamente. 

.rtiio me opponho, Sr. presidente, a que o nobre 
ministro mande examinar -o porto do Commcrcio 
do 1\lnr:mhão outra vez o apczar de ter sido tantas 
vozes exnminauo, sondado c rovolvido.llln~, desde 
que S. Ex •. niio dcsconheco que existem no l\la· 
r:mhão outros ancorndouros de profundidade 
muito superior no fundo do porto do Commorcio 
c mui abri~rados, como suspender :a navegnção 
para alli '! E' uma exorbitancin, que niío tem, 
permitta V. Ex. que o diga, justificação alguma. 

corndouros externos do 1\faranhiio. Jii não é • 
pouco esta· conllssiio: agrádeccmol·a. ·_ ': 

Ora, Sr. presidente, si ba rundo e si a em preza . 
americana pede sómente pnra cumprir o decreto 
de :IO.dc Mnio r1ue lh'c dõcm ancoradouros com · 
fundo suficiente para fazer ancorar com segu
rança seus navios, porque mandar examinar o 
porto outra vez com algum dispendio para o tbe~ 
souro, porque niio se declarar-logo que ha run"do 
desejado, ao monos nos ancoradouros externos, e 
niio desabrigados '! . 

O nobre senador pelo Amazonas, todavia, rio 
fim do sou discurso o nlíás não querendo _mais 
occupnr-se com este n~sumpto, :.presentou duas 
objecções. Eu vi logo qu~ a concessão em parca, 

Outros ancoradouros existem a IIi, onde os navios 
americanos. podiam o podem achar largo fundo, 
não seria oxagorndo dizer, fundo até do !!00 
p:.lmos. • 

Võ-se que os emprezarios estr:mgeiros aprc
sentarnm-sc no governo cnvalhcirnmcntc, porque 
imaginaram ou imnginnm existir n excepção da 
lmpossibilídnde que lhes éfnvornvel ; mns, c esta 
ó n verdade que não consoguir:io escurecer, 
si hn outro ancoradouro; cm qt:e os vapores po-

. dom ir enncorar bem, est:io terminados os cscru-
• pulos para a entrada no porto do Commercio, J?Orto 

CJUC, diz Ilawkshaw, tem fundo sufficiOnte 
para os vapores transatlanticos, e ató, como bem 
disse um aos nossos· engenheiros que cxnminou 
aquello porto, para ter entrada nello o proprio 
úviallum com a ·altura c1ue nlli alcan!inm as 
marés •. _ · · · 

O porto do 1\(aran.hiio, Sr. p~csidcntc, ó c:ccc
IJCionaloa esta respeito ; a mnrc de aguas VIVas, 
sendo muito elevada, pódo até na su11 barra per· 
mittir a eutrada doLeviatllall, o maior navio que 
se tem construido, que tem 30 pós de calndõ ; 
c como não ontrnriio os vapores dn emprez.1 nmc• 
ric:tnn, que tlim ~·5. "pés, c só, como disse o nobre 
presiucnte do conselho, bem cnrrcgndos de c.1Cé! . 
. Parece-me, Sr. presidente, que o nobre ministro 

niio attendcu bem pnra esta circumst:mcin. 
Tenho ató agorn nrgumcntado com relnç~io :i 

c.1pnciuado do porto, sobrL'ludo o commercial, o 
não qucrin tocar por orn nos ar::umontos do 
nobre g~nador pelo Amnzon:.s rcl:itivos n este 
nssumpto, qne reserv:•v:• Jlllr~. n ;Sc:pmdn pnrtc 
do meu dis•:urso. 1\[:.g, desde J:•, drrm •rne tenho 
nl,.umn rltzão pnra invocnrn :•utoric.l:ule de S. Ex:., 
flOr isso que j:i reconheceu no seu ultimo discurso, 
que si ó dellciente o fundo no porto do Commer
cio nlio acontece outro tnnto nos ancoradouros 
prÓ.~imos, externo;;, além d:. barrn. Ainda bem. 

Ar,.nmilnt:•ndo com a confus:io uos :mcorndou
ros ~omo o uo porto e cm Crente :i bnrra, dcno
min:•do tia Ilonta da Arca, o de It:•qui ou antes 
ao sul tia ilha tio 1\Iêuo, c mesmo o ·de_ AI«::JJltnra 
c outro::, menos o do J\rnçagy, I}UC nao c!t<~mos, 
nem poc.li:~mos citm·, (Jui'QUO não tem fundo, ro· 
conlleeeu o nobre senadot· que lia fundo nos nu-

o era o caso dc'dizor-i7& catula tumemtm. 
Estas du:tS objecções, póde-se dizer, parece . 

terem por IIm reforçar n Impossibilidade da on· 
tr:rda no J10rto do 1\larnnhão. · 

O nobre senador pelo Amazonas !aliou em 
umas ventanias enormes, descommunaes, em 
certas épocas do anno nos ancoradouros oxter· 
nos do 1\faranbão, que niio deixam os navios an
corar, e si ancor:rm, llcam expostos a perder 
ferros, a garrar, a precipitar-se, em summa. 

Fallou tambem da distnncia grande do porto 
do Itilqui á cirladc: acrescentou mais .trcs .ml· 
lhas do que as que ordinariamente se d:i, pois 
que n distancia que vai do porto da cirl!1dc,Jú 
não digo a Itaqu1, mas :i P,:trle sul da dba .. o 
Mtido1 não excedo ãe seis milhas, distancia reco
nhecida por todos os n:•veg:mtes que se tt!m oc
cupado da nnvegação do liJarnobiio, sobretod.o os 
que têm feito roteiros o cartas bydrogrnph1cns • 

!louchez diz deste ancoradouro, que é abrigndp 
·em todo o tempo doanno, o as corrontlls sã<> mais 
brnndns c o mar menos ngitado pcl:ls correntes o 
marés, tendo excellente ru~do para nnC!Jrar. 

E, Sr. presidente, perm1tta-sc-rpo fazer uma 
comparação do :.ucorndouro da E1ra cm rrento 
:i l'ontn da Arêa, com o porto externo do Pcrnam· 
buco, o Lamar:io, qunnuo se trata de ventanias, 
o· difficohlades de ancorar, sem que com esta com
pnraç;io tenba cm vista desairar o porto de Per
nambuco, como já se me n~cusou por confronto 
igual com o do l'ar:i, relativamente a seguros. 

Os vapores americ:mos ancoram no La1nar:io c, 
Sr. presidente, bnverá ~m porto Q)le ~c reco· 
nhe~a realmente mais perigoso e ~e diffic1l amar
rnr.lio, utilisando-me da cxpressao do nobre se
nailor pelo Amazonas, do que o do Pernam· 
buco '! Basta lAr os trabalhos do nosso patricifl o 
ti nado Sr. Vital de Oliveir?, além de outros, nos 
quacs cllc mostrn que as drmculdndes de ancor:tr 
no J .... 1mnr.io -são de tal ordem, que ntó o.s !crr~s 
que cst<io no fundo e_m!Jarnçam esse ·se~JÇO, p01s 
s:io 1.·m grnndo qu:mtrdnde, porque se eneatnm nas 
aucorns dos novos, formando um grande rcso, 
que muita:> .vezes se niio· pólio levantar: ..E um 
fundo assim nlastr:.do, além de outros rneonvc
nientes·quc corroem ns amarras. • . _ • 

Ora, sr. presidente, o porto d:l Eira J!no_es~'\ 
nest:rs condições, n verdade é esta, e·si nao c, 
pergunto :i consc:icncia do nobre senador, pelo 
.<\nwzonns, ('SI.1l'll esto ancol':!do_uro no f!SO do 
do L:un:u'iio '! Ninguem podem d1zer qne c 1guaJ, 
s<'ja com rclnç..io ao !uuuo, seja quanto ao dcs· 
nbrigQ dos ventos. . . . 
· Si ucaso os paquetes un hnha americana torem 
ao !tlaronhão, como nutro toda a esper:u:lç3, nos 



. :19~. ANNAES DO SENADO • 

tempos rcpnlmlos lJOns o niío nos t··mpos do 
nordéslt~,podcm ficar no ancoradouro !1:1 Eira c por 
t·onsNJUcncia a duns milhas da cid:ulc; no tmupo 
dos nordüstes porlcm ir no porto ao sul dn ilha 
do lllêdo, onde cst:io !Jcni abrigados contra cs~cs 
ventos, porque tum o :mte-paro da ilha montuosa 
do l\lcdo quo omhar;,~a por sua altura o cu1·so 
·rJc~se ycnto, por :lrlucllc lado. E mesmo, ~i 
•1nizerem estar sempre :;cguros c cm po1·to 
}lrofundo, b:~sta irem ancor:1r a este magnilico 
JIOrto, c:onslantemcntc nbrigatlo. . 

Esse porto (IOI'élll, se disse, é dist:mtc da cilla!lc ;· 
não é muito, por vezes o tenho mo:>tr:ulo seja 
1101' mar ou 1•or terra. Admitlnmos to!la\·ia a 
uhjccçiío. l\las, pergunto cu, quo tem os amll· 
ricanos CJUC vc1' com is$0, de quem é o incon"t· 
modo'! Us americanos trazc:m cs seus n:•vios 
:~1Ja1·rotados de car\"iio 11ara o seu tr:~jecto, n5o 
rccrbcm este comlmsh\"cl cm parto :~lguma, 
siniío nos porlos tcrminacs da ''iagcm, ou cm 
extrema nccc$sidade; a propria agun rrazcm 
nos seus tanrlnrs; mas si af11 precisnssem, lhes 
:<d'i:J J•romptanwnlc fornecida, t·omo CJit:WSIJUCr 
oulJ·os rdr•!st~os cm l:mchas :1 ''apor. 

ao largo, m:rs com prõ:r dircct:J ao phnrol doSa· 
li na:;, mas, 111111ndo snhcm do !'ará, navegam do 
prcfcrcncia pelo ~nal.c.lo D:mtre, isto é, entre as 
ilhas do S. João c a vigia de llhmoel Luiz, J'arn 
!Jusrarcm a pont:• de Jericoacoára, c entiio isso 
S. l~x., cm conclu~iio, tacs vapores não· I>Odent 
ver c nem ser \'istos dos (lh:frocs do l\lal':lnhiio, 
II:IVC;!am mui tlisL10tcs. Ao contrario, cu digo 
CJUe, levando semelhante derrota, dos vapores 
podem ser vistos os nossos pharóes, c dcslcs su 
r•ódo vor os vapores no s1m trajecto 11ara o sul. 

Comprchcndo, Sr. r•rcsitlcntc, a navegaç.iio dos 
Ta pores americanos, muito ao l:u·go de nossm; 
costas, desde quo deixam l'crnambuco, pellls pc· 
rigos que têm n c\'ilar, sobretudo n vigia do Ma· 
nocl I,uiz, j:i nas latitudes do l'ar:i, c fazem prôa 
:is Snlinas, tJn:.ndo se jul~am c~cnpos ·desses pc· 
rigos. 1\las outro t:onto n5o fnzcm na volta (lara 
o sul, por temor da mesma vi~ia, c da Corça da 
corrente do r.o1·o~s1c. 

E' por isso que, sr-h indo d:r barr:r do P:u·~, tlit·i, 
gcm-~c ás ilhas de S. Joiio, ponto mui saliente 
da costa do .ll:~ranhiio, c vlío pcrcorrcmlo o nosso 
litiJrnl, pnssnndo, como já diss<', :i vist:r, (JOsto 
llllC em dist:mci:• •·azo:rvel, dos nos~os ph:rrúc!l, 
IJUC siio vistos :1 l:i milhas do mar, pouco mais 
on monos. 

Tiio impo1·t:m!c" é c.~se locnl das ilhas de S. 
Joiio 'Iuc cst:í projcctldo o asscnt.1mento de um 
pharo p:~ra guiar os nautas. 

O i~ciJ:umodo, port:mta, da dlsl..1nt·i:~ seria dos 
lwbil:mtcs, c cs~c mio é :;rantlc, nem penoso. 
llns si o commcrcio da provincin, si os luobi· 
!antes dclla. de:0cjam c sta n:wcgat;;io, c julgam 
com el1:1 l!l~horar a sua Situac;:·oo commerci:~l, 
CJU:d o moli\'O l>Or que ~c lhP-slm !lc ncgal·a 'tEm 
todo o caso o porto do .M:mmhiio cstm·ia cm 
melhores condic;ücs do CJUC os de l'e111:nnbuco, 
Bucno.;·Ayre~, .lfontcvirléo c ou11·os, c os vapores 
mncric:~nos cstm·i:ml alli, no porto :10 sul da ilha 
do .lfCdo, !Jcm abrigados. N~o se de\'C pois in· 
v~car contra nt'·s u~a ohjec(;iiO CJUC não Jll'eju· 
d1ca a cllllll'eza amerwana. 

Sr. presidente, confio na commiss:ío que o 
nobre minbtro da agriculln1·a m:mdou ou v:~i 
m:mdar ao l\f:.ranh:io, mas digo ttuc é uma dcs· 
JIC~a dcsncco•ssaria c I)Ue se poderw {>Oupa1·. si o 

Portanto, Sr •. presidente. os vapores americanos 
l.Jeirnm c dcmandnm o nosso litoral na sun viagem 
para o sul, não, corno já disse, por temor súmcnte 
dnl}uclla vi;.: ia, mas tamb{'m pnra cvitnr a !01'0::11 
d:1 corrente do noroeste, que não é ainda 1•ro·. 
Jll'iamentc a do uulpl,·strtam, embora depois con· 

. tinu:rndo o seu curso penetre no mm· das Antilhas 
c se introduza no golpho do )lcxico, n origem 
daquclla celebre corrente. . 

· nobre ministro cumprindo o decreto 1lc 10 de 
.ll:•io, :.bstr:ohisse do porto do Commcrciu, ou 
mc~mo t)Uize~~c cx;uuirwr cs documentos que 
lcm cm sua PI'OJII'ia ~ccrctarb, indcllcnclt-ntc de 
juizo estranho, independente de sondagens ma11· 
dach•s fazer pelos go\'crnos Ci':lnccz c iuglm:, cm 
rliiTcren!es épocas, c l)ue 1~111 entre os marítimo~ 
uma ccr1..1 reputat;iio. 

Os ~onndorcs 11 rlcpntatlos r lo .lf:~ran h ii o devc•m 
l'!'lar mnlto n,gr':ltlcrillcl~ aro nnlll'c~ ~en:~clor Jor.lo 
Amazqnas, }lf.'ln tolJsc•qnio lflll' nos fez com c•slns 
1'1!\'t'l:lt'ÜCS, )IOI'IJIIC :1 s.na :ll',(.'lllllúUI:JOiiO, I'Xami· 
nntla ntl~nt:unente , L' ronll':l·produccntc pa,·n 
:·:. E\" .• m:~s f:•vorabilissima :1 nus. A rn11:<n que 
cldo'IHiemo~ tL•lll nm grnnde fnndo de jnsriça, c 
••sJwr·:~mes ,·cnccr·, como nos :won teceu nnqnl':;tiio 
elo rniJo ll':m~alfmttico. 

Em nm do,; discursos proferidos aqui com I'O· 
la~üo a este :Js~um)Jto, o no!Jre scnndor pelo 
Amazonns lembrou-nos ou :olludiu de pas~ngl'm 
;i vigia elo :llanoel Luiz, como um o!Jst:~culo insu
IJCI':•vcl Jln.rn a nav~ga~~ào do .llar:mhiío; porém 
nunca ma1s f;dlnu.nr~to, c agor:~, dizendo cu JIOr 
inform:u;i:es, IJUCjulgo Jidedi;!UaS, llUC OS pat)Uctes 
nmcric:wo" pas~am ;i \'iSI:J dos no~sus pllal·c'ocs, o 
nollrc senador coutou· nos a !Jistori:~ dc~sn IJ:J\"il· 
gariío JIL'I:t nossa ~.osl:t, J•Ot' c·ousc:~•JIIl'IICÍ:J, veiu 
o :'t>.gl'('dll p:oról lor;•. S. Ex. mostrou •JUe 
os ~·:J)jOrcs, quaudo J•:lrteru d'ncJui lJal'a o Pt~rá, ~ão 

!'o•· tanto, Sr. prcsidcnti•, cslcs ,·;~pores v;io um 
)louco mais JlCI'Lo t!õl terra, !Jcir:mdo o uosso li· 
torai, por terem :1 ccJ'tcza de llUC nesses mart!:; 
ach:u·ão sempre fundo. Eis a rnziio por que, sendo 
o ph:rrol de Saut'Anu:o on ainda o de Jlacolomy 
vizh·cis na distancia de 15 milh:~s pelo mcno!!, 
os JliHJUelcs nmm·icanos não podem deixar du 
vcl·os, c muitas vezes, pelo menos á noite, e de sct· 
vistos quando se approximem um pouco do li· 
tora I; de di:•. 

Os \'nporc.• tias no~~as linhas intí'rmctlin~. IJ!ll! 
lt:IH~gnm para o pot·ro do .Maranhiio, os y,;m muiltl 
lu!m, pel·corTcntlo os mc~mos mares c tão nvi?.i· 
nh:ulos do litoral. . 

1~. pois, si o.~ JIMJiletes :mwricano:>, que podem 
pn>~n•· srm l'eel'io d!!~sas vigias, fmwndo a na· 
Vl'g"at;iio IJIW f:t?.elll, t:igias I)Ue CU St>mlii'C im:r• 
ginei qnc fossem inVOI':Hias como uma das ol.Jjec· 
{'ÜCs cont1·a t'l'SC malf:•dado porto, é port}ne qunnto 
:i narcg:•t;ão não h a o!Jsta.culo algum .a ,•cncct·. 
nesta ir :.o porto, c o cmnmho é o m:us prornn· 
do t>ossivcl c JUUi lar;.:o, c os ancor:ulo11ros '30· 
l.Jretudo cxte111os são t:•mbcm profundos, segu
ros, abl'ig-ados, JoOdendu-se entrar ncllcs sem 
Ull'SIIlO i'CCuri'CI'·Se a Jli':JtÍI'OS, . 

I•oucrn os \':IJIOI'('S cnlr:~r francamcnto no 
IJOSSO 1101'111 ~OUI'ciUdu IOIIlmli)O JlClO h1d0 OCCÍ· 
dcnt:•l. o do Iitot·;.J '"' .\lc:onlara, afast:m!lo-sc do 
l'OIIhl•ciuo Danc:o c.la Cc!rca :.té aucor:u··no porto 
ao sul dõl ilha do lltêdo ou 1nnis distuutc ao de 
Itaqui, ou vinda cm outros como o du Eira 

... 

I 

.... 
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que não s1io ancoradouros t;io perfeitos, pelo fllndo, 
correntes forte.•, c a!Jt·igo. 1,arn esse porto, tão 
vasto, podem entrar o ancorar, tódns as·es_quatlras 
do· mundo! não hn exageração alg11ma no rJUO 
acabo do dtzcr. . · 

Si isto é conhecido, ou deve scl·o, pelo nobre 
ministro da agriculturJ, niio tom S. Ex. ra~<~o 
em niio fazer dar principio :í navogn~ão a!e o 
Mar.tnhiío, sem primeiramente e:caminar o cst.1do 
do porto do Commercio, exame escusado no estado 
da Clucstiio, quando é corto CJUC existem 2 anro· 
radouros seguríssimos c profundos, scjn com 
rclnçiio :lOS ventos c correntes, seja com rclaçiio 
ao fundo, CJUe não é de rocha, c nem de coral, 
como se tem provado. • _ 

Comlu!lo, si tantos s:io os cscrupulos~ n<LO 
me importn que 110r isso se suspenda a navega_
ção: comtant() 'CJHC ~o r.1c;a com alguma l':_galt
dadc, ao menos; os exames estou certo h:•o de 
mo~trnr· a verdade c:uc Juzir:í como o sol : t:1l 
é a nos5:~ cspcr:mçn, ·posto CJUe contra elln, 
t•~nhamos lutado, o por orn, sem fl'llcto. • 

J:í lambem r>or causa do ca!Jo tr:msatlantico, 
St·. prc~idenll), se nprcsentarJm duvhlas, acerca 
dnqucllas a;:uas c seu fundo ; mandou-se uma 
commiss:io do cnvallciros rcsp!!ila\'cis examinai· 
as, c verificou-se que não havia no fundo dn· 
quclles mares os embaraços allcgados. Espero, 
Sr. prcsidcnle, CJUC assi-m agora lambem acon
teça, JJorquanto nossa reclamac;ão firma·s~ na 
Y•.•rda c, c no bom direito. 

Não hn rundamcnlo, repito-o, cm sobrcest.,r·se 
cm uma navegação dccrctnda, quando se pódc 
dizer ia ('mpreza, não sois obriga :Ia a ir no porto 
elo Conuncrcio do Maranhão, tendes cm outros 
pontos melhores ancoradouros, sem receio das 
difficuldadcs IJUC imaginais, c imaginou o no
bt·c senador pelo Amazonas. 

ParJ dar um t:al JIDSso basta um J•ouco de 
energia c patriotismo. 

"\gora, :51'. presidente, preciso dizer niA"ullla 
cousa em rela~;io :is queixas que sem raz:io rc~ 
contra mim o nobre senador pelo Amazonas no 
ultimo discurso que so!Jrc esta maioria proferiu. 
E a proposilo dil'ci que niio !ac;o qucstiio de ~par· 

· lcs, nem rct•lnmo contra cllcs no nobro r•rcs•den· 
le desta casa !llll'a garantir-me. Aceito-os, adu~it· 
IO·OS. 

Considero-me honrmlo pelos meus nobres 
rollcga~. qunndo me sino apartes ; c tomo-os em 
con~idera!:iio pnt':l os responder Jogo on nppot'· 
tnnamentc. . 

:lias JIOI' issu niesmo niio admillo IJUP. se! d1ga, 
f•omo fez o nobre senador, que o!Jscquiou-rnc, 
não mo dando 11p.1r1cs r•or occnsião do discurso 
crnc proferi cm U do mcz p.,ss.1dO. Recuso um 
tal fnYOl'. Não me fcz oh~equio ; até· porque 
não me ouviu, como cu costumo r:~zcr quando o 
uobrc senador falia : pelo conlrl!rio çstou mu_i!o 

0 SR. FRANCISCO OCTAVIANO :- 0 Apollo. 
O Sn. UeNoES oe AL~IBIDA : - Ass!m obstava 

que cu fosse ouvido, por quem desejava ser, pois -
que os discursos que aqui se proferem são sempre 
dirigidos nos mi01slros, que cm casos_ tacs -niiCI 
potlcm c não devem ser distrahidos da nLten!(ã~ 
que o orndor reclam~. , . 

Eis a rn.:ilo por que usei proposilahnente das 
rcliccncins, de cruc se queixou o no!Jre scu:tdor : 
rrueria chamar n snn altonç1io pnra as considc· · 
rações c:rnu eslava fazendo, cvít.1ndo a distracção 
do mintstro, c não. mngoal·o1 como não era meu 
proposilo, c nem sou cnpnz oc fazer. 

V('jamos si cm outra queixa teve razão o nobre 
senador. 

Talvez conviesse que o nobre senndor me llis· 
pcnsns5c de !aliar a rcspcilo da e:cprcssão cut1·o 
JUiz na nova questão que surgia, mas não é pre
ciso. I~u c o meu nobre collegn pelo :Maranhão 
(o S1·. Nunes Gonçnlves), entendemos cousa di!· 
!crente. 

O decreto de iO de Jlfaio, fJUnnto n esta navc
gnçiio, estava cm cxccur·ão : os juizes já tinham 
dado ou 11rorerido sua sên tcnç.1, dcquc juiz pois 
nlém destes se JIOdia lem!Jrnr o nobre senador 'f 
Is lo é o que cnu~ou o nosso reparo. Si não hnvin 
mais quem pudesse julgara r[uestão, porque não 
estava cm tela, rnzão tinha mos para crer que o 
no!Jre senndor se refl•ria no nobre presidente do 
conselho, c pnrecc cruc no>sa su:~peita teve sou 
fundamento, porque foi O CJUC rcaliZOll•Se. · 

Queixou-se ainda o no!Jrc senador de que eu 
lhe fazia injusti~a, julgando que S. Ex. tinha 
vindo para o seo:1do muilol prazenteiro, tratando 
dcst.1 discnssiio, c vendo que tudo nind11. ·não 
cst.wn perdido, não se executando o decreto de tO 
de llaio. 

O nobre senador não podia,()U antes não devia 
,;cr hostil :i causa do Jlorto do .llarnnhfio~ JIOr!JUe 
::;, Ex. tinha sido em noSSII. J>rovincin mui bem 
acolhido, o pois cu intcr.prclara mal os seus scn· 
timcntos; não podia JIOis, disse S. Ex., estar 
Jll'nzcntciro c.,usando um tal desgosto. 

E' r•ossivel, mas cu presenciei n má disposição 
de S. Ex. quanto :i passagem da emenda, que 
asscgura\'a ao nosso porto essa vantagem: assim 
pareceu-me IJUC S. Ex. vinlm muito satisfeito 
por havf'r ~m·g!ll;o uma o!Jjcc•;ão do impossib!· 
lidndc,qnc mutthsavn nogsos ~srorços, -e unped1:1 
o J)Orlo do i\lar:mhiio tlo gozo do hcnellciri dessa 
nll.vcga~ão que :. cmcnd:~ lhe proporr.ionnvn. E 
por oillro lado, lambem por ficar S. Ex. dcs:Jsgom
brado quanto~~ conlinuat;ão da navcgaç:io para 
o porto do Par:•. 

Niio era natural o ]Jrazer de S. Ex. por ver 
vcnceclora :1 causa Jlcla qual se. havia pronun
ciado~ Ao mesmo tcmJIO não hnvin motivo de 
dcs"osto p:~r:• nós, vendo mallogrados nossos cs~ 
forÇ'os comqunnlo a \'erdado, a razão c n jusliç.n 
fali cm bem 11.llo cm oo5so tnvor? · · crucixo::o de S. Ex. E aprovcll:•rct n occnsmo 

Jlnra declarar no· no!Jre senador, .que l:mto se 
:Jffii:-tin com reticcmcins minh:ls,quc, si usei de rc· 
ticcncias qu:mclo fnllci na ~css:io tle 11 de Junho, 
fui Jll'Opositnlmentc, foi mesmo por cau~n do 
silencio do nobre scnadot·, que por vezes mucliiU 
d" lo·•at' [1.1r<l não ouvir ns õtr:-tumcntos 1p10 JlrO· 
du:r.i," :~tó que_ foi conversar nessa occnsíão cont 
u nobre prcstdente do conselho, c as,;imtallo do 
m:m~ira t:tl l]ue cu não podia vt!r o sol da si tua· 
~:ão (riso),. 

Niio duvido quo o no!Jrc senador scj:~ amigo do , 
llaranhãn, que j:i presidiu por dilas vezes; mas 
não b:1 <luvid:t de quu o nobre scnndor, á vista 
do obswculo IJUC sm·giu, si :•drcdt? nã~ foi crendo, 
mostrou-se de alguma sorte snt1sfetiO, zcl:indo 
mais os iutcres.~es do P:u-:i, d11. llahia c Pernam
buco do cruc os do lllaranhão, que ali:is combnti11. 
com c~rorço, c isto so devia inferir a co11trirrio 
scnstt, ou pelo menos collocava cm JIOsição inferior 
os- interesses do nossa }Jrovincin, nli:is Ião neees-
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silnda ele amparo, pois sua aspiração é jnstifi· 
cada. Isto niio podia deixar de nos mngoar. 

Tenho ainda onlrn magoa a e\:ternar pnrtindo 
do nobre ~enndor. No discurso que S. Ex. pro
nul!ciou cm 30 de Jlfaio, nccusou-mc de ler cm· 
baraçado a pns~agcm do projecto, rclntivo :i 
eslradn ferrca denominnda do illudcira c .llanloré 
qunndo no anuo corrente logo :i primeira sessiio 
não embaracei por modo algum n passagem desse 
projecto aqui, c minhas objecções, nos discursos 
de :l87~, não eram de natureza a crc:1r embaraços 
rcacs 1i esse cmpcn h o, como por vezes manifestei, 
niio era, c nunca foi meu lli'Olwsito O(lltôr-Jnc 
di rectamente :i construcrão dessa estrada, que 
julgo de mnxima importancia para nós, si für 
levada á cffcito. 

Ora, Sr. presidente, como rc!<pondcu o nobre 
senador a essa minha rcclarna•;ão "! 

Foi lembrando que cm :187~ me tinhn dndo um 
IJUin:ío c até, disso S. Ex •• utilizando-se de meu 
Atlas! Expliquei perfcilamcntc esse negocio cm 
:l87~,c portanlO não sei por que razão o nobre sena
dor quiz agora rememorai-o, o revolver ·o •1nc 
cnliio dis.<c,p:u·a fazer- me essa recordação estra
nha :í fiUcslao, cá minha reclama~ão, c l?ara mim 
tambem mai;; desngrad:t\'cl qunnto a "' lan~ada 
cm um periodico estr:mgciro nd\·ogado da cm· 
preza americana c que me foi rc~mcUido pelo 
correio, após a sua publica•;ão cm :; de Junho .•. 

O Sn. LEITÃO D.\ CusiiA:-Não por mim. 
O Sn. 1\f&soES DE ALli&ID.\:- Niio digo isto, c 

L1mbcm não IJuero saber quem foi, consigno o 
facto. 

O nobre senador aJlrcscntoa aqui um projecto 
com outros membros do senado, propondo •1uc o 
pai2 déssc um subsidio para a construcção des~a 
cstradn; o cu, IJUCrcndo criticar o nome dclla 
pela maneira por que se aprcscnt~\'a, disse:
Com este nomo, quo presuppõo dous Jtontos ter· 
minncs,·um no lladcira c outro no ll:trnoré, n:io 
púdo o trar.:ulo ser pelo tcrrilOrio do lado direito 
do ~ladeirá c sim pelo OSIJncrdo, onde tambem 
temos terrenos c por onde a eslra•la podin se~uir 
com dirccr.ão :is mar·gcns do .llamoré, verdade é 
c1uc com Óutr·os e mui pujantes emb:mtços. A isto 
rc~pondcu o nobre sen:•dor pouco mais ou menos 
nestes termos: •Não, o trnt;ado passa ~ór_ncntc cm 
tcrritorio brazilciro, c o seu ..tlllas drz o con
trario. • 

Como diz o contrario do •1uc :~s,;cgurci "! Não 
sou obrigado a conhecer por onde se fazem os 
traçados das e~tradas sinão pelo=- nomes que se 
lhes d:i, si estes niio s:io arhitr:•rios, ou d" prm1 
i m:t gi nação. · . 

crcou na Dolivia o se levou postc"riormcntc para 
Inglaterra, isto é, o traçado 11uo se h~via eonco
bido, mas não tem relação alguma dstn qucst:io 
com a outra, a s:~bcr, o ignornr-sc o trn((ado de 
uma Yia f<!rrea desde 11uc o nome drulo indica 
bem o tcrritorio onde se acha executado, ou vni 
pt'lr·se em prntica. O nome dado li ostra• ln induzia 
c_!ll erro com as noções IJue temos desses dons 
riOS . 
. Depois,. eu mesmo mostrei, no segundo dis

curso, a raziio por quo nn Do li via se deu 1í essa es
trada o nome de Illlldch·n o l\lamoré; c o nobre 
senador pelo Amazona:;, .nns r·cspost.as 11110 dett 
cm ap:•rtcs c 9uc csliio trnnscriptas cm meus dis
cur~os dessa cpoca, mostrou 11110 não linha com· 
prchcndidu bem o trat.:ado,o a sua razão de ser ,por· 
IJUC não ha c não pódo hnvcr Alto Madeira lla
Ye:;ravel, com semelhante projccto'c sua dcnomi-
naçiio, porcJuO esse .Alto lladeira é precisamente 
o llamoré. . 

O nohro scna•lor considerava c assclguron. 
haver o Alto lladcira nnvcgavcl; mas neste ca~o 
a estrada partindo do baixo lladcira do Jtonto da 
cnchocira de Santo Antonio, vai tcrminnr lambem 
no !\ladeira acima tia ultima cachoeira do Guaja
r:í·mirim; c então o nomo imposto :i éstrada é 
impi'Oprio, porque niio nlcanra o Mamoró. Jl[:;;s 
não é isto a vcrdadn. . • 

O nome prorn·io dado :i cstradn nn Doli\'ia re
sultou do u~alatlo ultimo que ,;e rez com aqui!! la 
rcpublit-a, reproduzindo-se a antiga dcnominnção -
portugueza de prcfcrencia :i hcsp:mholn,cJUC era n 
commum o vulgar, c não podo prevalecer no tr:a· 
tado. A prctcnção portugueza fundnvn-so cm 1•ro· 
longar a denominação de llnmoré até a conflnencia 
do Heni, a hcspanholn crn drlfercnto. Denomina· 
ram Madeira o rio rormndo pcl:.s aguas dos rios 
Guaporé c lfamoré desde a sua conflnencia1 do 
modo IJUC desde essa conflucncia até :i:: primcrras 
c:Jchoerras o rio era denominado ,\Jto ~ladeira c 
navega\·cl, c assim é como se cunhcco vulgar· 
mente, até hoje, c o conheceram os nossos (lri • 
moiros exploradores. 

!\lns, Sr. presidente, no tratado cllamou·<O ao 
alto :\ladeira !ll:tmoré até á conflucncia com o 
Bcni e d'abi então é que o poderoso rio tomou 
dcfinitil·amcnto o nome de !ll:uleirn. . 

Os portugucZf!S tinham cm visi:J cst:• dcnomi· 
nação no interesse de ficarem do JlOssc do terreno 
q tiO descjavact c arredondaram bom o nosso tcr
rilorio. • 

!llantevc-so esta prctcnção no tratnclo feito 
com n nolivin, clt,mou-sc 1\f:unoré ao flUO ern · 
ontr'ora ;\ladeira c é a razão do nome actur~l da 
estr·r~da. gm todos os map1•as Vf'Dl semr1rc con • 
sifl.,rntlo como 1\l:ultlim o •ruo ruis (llllu trat:ulo 
de H!tl7 chamamos M:unoré. 

lfns est:~ quest:io não tem agora imporlancin ; 
só tem fundamento Jlam justilic:1r o fJilfl fli,;stl 
sobro a injustit;~1. com que so houyo pnra comi~o 

Si alguma Jlt!~soa, 11uc tcnlm conltecrmonto do 
territorio do Hrazil, por· :•l~um m:l(lpa, o 1111i1.er 
conhecer, estnndo por exemplo, n:• Europa, snp· 
ponhamos, onde 11a~s:. a e:;u·:~dn de fcl'l'~' l'edro li, 
onde é a estrada do presidente Pe•lrd.-a c outras 
m:~is, estes nomt~S m·bitrarios, por· si sús não in
dkariio o tr:ll':tdo d•l cada uma del1:1s. 

ll:ts, quando se diz-:1 c:<lr<~d:• é do ll:uleir·a no 
M:IDliJI"•!-snllJIUe·Sc lo~o que estes duns pontos 
si:,:niti•::•m du:rs krmin:u•,;, uum onde t·omcr:• n 
estr:ula no Jl[:ull'im c outr·:• outlo :u·:•ha 110 li:•· 
moré · c f:1cil sc1~i t•unceher· o tt·:•r.:tdu, fiU:IIulo 
se con'llCt~•) pelas cart:•s :.:eo:.:raphit-as o tl'rritorio 
de um paiz, c, 11ar:• o ca.<o, o do l.lr-.•zil. E n:ula 
disto tem 1fUO ,·er com o ,ttlus. Eu podi<~ ignor:n· 
a ~xistenera destP }lrojccto de estrada . que se 

o nobre senador. P:~ssemos, poi~, adiante. 
0 llohrc SCU:IdOr ftlZ•mC :lllld:l Ulllll aCCUS:I~ãO 

:::-mvissirun com -rel:r!:.:io :i sna provincia natal : 
-Dis:<•: S. E-.:. •1ue eu Jlrocuroi ridicul:u·isal-a por 
.c:111~11 de seus pruducto;;, c sem r:•zão, JIOI"fJIWUtO 
u rwhrc s••Jwdur uune:1 ft•z cnmp:u·:I\;Üi!s otlios:ts 
uu l"idkul:1s entre o l'm'á c o M:•l':lnhiio. Ora, Sr·. 
r••·•·sidenh•, ncs1:1 pnrte é IIUtJ <~cho fJUC o U(IIJro 
stmador foi o mais injusto IJussivcl. S. Ex. t•slal:l, 
púdc·sc llizet·, na occnsião um pouco allncinado, 
consinta na exlll"cssZio. 

.. ~. 
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Na verdade; éomo deduzir seriamente some· 
Jhante arguição, porque se compara um porto 
com outro, o so mostro que si tal navegação não 
póde ser aprovcitavel a um ppr esta ou outra 
circumstancia, uão pódo lambem ser ap~;oveita· 
vcl a outro por se achar cm idcntic.1s ou pciorcs 
circurnstancms,- por isto ou aquillo 't 

E isto é desconsiderar o porto do Pará 't 
Não, cu fallava a respeito da objecção dn de· 

ficiencia de seguros com rclaçuo no llOrto do 
:ataranhlio. . 

O porto do Pará, tem Lncs c t.10s inconvcnicn: 
tcs que o tornam inferior ao do 1\larnnbão, c, 
cntrct:mto, o seguro se faz para alli sem rcpug· 
nancia. Mas isto não é prejudicar o credito 

• desse porto. E era o mesmo que comparar, com 
relação á província de Porn:~mbuco o ii tio Mara· 
nhão, os dous portus o Lam:.rão alli c o Eira na 
minha província, mostrando a superioridade 
deste. - · 

Aqui niio pótlc, c não poderia, o nobre senador 
vêr essa oiTcnsa :i província de l,crn:.mbuco. 

Que mctti n rid1culo, disso o nobre senador, 
os productos da sua provincial 

Não ba l.1l; isto ó IJUcrer S. Ex. tom:. r n nu· 
vem por Juno. O que cu disse roi o scauintc: 
Que o 1\laranhão scnwrc andou adi:mtc do Pará 
:~tó certo tempo. 

Depois que nos Estados-Unillos a industria 
amcr1c:1na pôde aproveitar-se do producto da 
gomma clastica, vul::-armcntc conhecido pelo 
nome de borracha, O l,ari1 prosperou O tom COO• 
linuado a prosperar, c cu nunca por esta causa 
lhe posso, ou poderia querer m:tl. 

Eu só cjuiz mostrar a razão por que a minh:. 
província decresceu relativamente o a outra S!l· 
bresahiu. Foi neste sentido que pronunciei-me. 
Dizer que com isto cu qniz estabelecendo com· 
paracües, c fazendo parallclos ridicularisar um 
producto que tanto concorre para o augmcnto 
da nossa renda c o desenvolvimento do no~so 
commercio, perdõe-me o nobre senador, ú umn 
accusação desarrazoada, injustíssima. 

O que disse, Sr. presidente, foi isto sómente : 
(JUC si :tenso fosso outro o producto do l'ar:í a 
cxport."'lr para o estrangeiro, por exemplo~ n cas· 
tanha e o puxurv, que tem poucos at)rccwdorcs 
c rrc«uezcs (nen1 me referi ú borracha), si se Ji. 
mitassc n esses não teria aindn podido o l'ar-.í 
ultrapassar n rend:~ do ll:lronhão. 

l\las o nobre senador, Sr. presidente, argúo-mc 
ainda por estabelecer compar:u;ões entre esta 
provinda o a sna ! grnn1lc crime ! Direi ao no· 
hJ"Il lwnador : ningucm Ce1. ainda compm·:ll;ões 
1Jesta or.~CUlJlt'imciJ'O do que S. Ex., .c s~m que 
da nos~a pnrtc houvesse a menor. cxc•tnç:JO para 
isto O nobre scnndor n1io trata dos recursos do 
Par-.\ sem Jo::o contraJIOr·lhe os delicicntcs do 
.Maranhão por ser vizinho. E si o nobre se· 
nador te1Í1 duvidas ú este respeito, citarei um 
exemplo de S. Ex., o qull :~go_r;• mo occorro, em 
um discurso seu de :!ii de Abrtl deste anno. 

Ningucm tinha provocado ao nobre scn:tdor o 
entretanto vejo ~qui nos a~nal's do .se~~a•lo c~t.o 
trecho em um d1scurso d~ :s. Ex .• do 2.., dcAIJI'JI 
lltJstc anno, contra o nobre ministJ'O da guerr-J 

(le1 :A alfandega do Par:i •·cndeu ainda no mcz. d.c 
l\lart·o ultimo fl30:000,S, ao passo que a sua '":'· 
nlla; 1\l~nhiio, tove aJ~enas cento e tantos coutos 

no mesmo perlodo. • E nós não nos. queixemos 
de fazer S. Ex. cstn comparação sem visível obri
gação ou utilidodo, recurso escu.~ado para o as-
sumpto do que se occupnvn. . _ 

Podia db:or que o Pará tinha rendido muito, c 
promottia nindn mais o não revelar com alguma 
crueza a nossa pobreza c inCerioridade. Portanto, 
Sr. presidente, si algucm foz comparações guo 
podem se tornar, si não desairosas, ao menos des- · 
agradaveis, parLiu a provocnçiio do lado do nobre 
senador. 

Eu p61loria invocar mesmo o que o nohro so
n:.dor disse á este respeito ·no son ullimo dis
curso ; mas não vale a pena fazer estes parallelos 
p:~roccndo uma rcl:lliaçi'io, sobretudo ágora, guc • 
estou um pouco Cntígado. E nada 111lrovo1ta. 

Entretanto o nobre senador cstcndt!U·SC por 
muito tempo, fazendo aqui a :~pologia das gr:~n
dczas o dos recursos da provincia do Par:i,pondo 
cm confronto a distancia cm que se achava o vi
zinho !llaranhiio. Era escusado esl.;l defesa, por
que cu não tínhn negado o facto. E.oo;Limo IJUC a 
provincia do Parú prOSJICroo vá sempre em escala 
nsccndentc, porque nó~ todos, so!Jrotudo os que 
torem sons vízmhos, aprovcitaremoi tambcm 
de sua prosperidade. . 

~ras mfchzmcntc, nem ludo que lnz é ouro. 
Zn tenho aqui tn!chos impressos de c.1rtas do 

Pará, oscríptas, p6tlu-sc dizer, do proprio palacio · 
da presidcncia c publicadas no Jornal do Commer· 
cio de llaio deste anno, cm que so diz para cara
cterisnr o dcploravol cst.1do, ao menos da cidade, 
que não so pôde alli vender uma casn pelo sou 
valor real por causa do estado do abatimento cm 
que so nchn o commercio o a mesma terra ; pois 
uma cnsa qUO podia valer clnco,scisou oito contos, 
vcndcu·sc por muito menos, por preto oxtraor
dinaríamento b:~ixo; não sei si por :l:OOOrS ou 
menos · c isto era jnstillcndo pelo estado de11lo· 
ra,·el do commcrcio c outros cmbar:tçQil lor.aos. 

Qu:mto i• ngricn!tura, dízin-.sc lambe~ na c.1r!n 
que t.1cs eram as carcumstancaas, IJUe n:•o se podm 
or,.nniznr alli uma cmprcza de engenho c1mtral 
de n IJUC tanto necessít.wa a ()rovincia, o que só os 
cap1taes do sul podiam lcv:.ntar alli um cst:Jbc: 
lccimcnto destes ! -

Si o nobre senador duvid:. do que acabo de 
cXJIÔr, cu tenho :utui á mão os trechosldess.1s 
cartas transcriptas no Jomal do C01mnercio de 
l\faio ultimo. 

Sei IJllC .a província do Parú pr-ospéra, e tem 
forças l!ar:l ir m~is long.o, rnn~ com (lro~uctos do 
indnstr1a extractiVO c nno agr1cola; c, po1s, tendo 
o;; m:tiores elementos, como dccl:arou o nnhrcse
n:ador, para aintln m:ais clovar·so podia ha muito 
tempo ter n5o um, mas muitos C!lgcnhos ccn
tracs. E, infelizmente nenhum amtla poss~lol 

Orn, Sr. presidente, para mo,;trar-s~ a dllfc
rcnra IJUO ha entro Ulll povo que esta rcgul:1r· 
nwntc assentado c na posso re:~l t!_c um ter
ritorío IJUC desfrucl:l, o o.utro qufl n:to . se acha 
nas mesmas circumstanctas, lcm!Jraro1 que os 
inglczcs foram ao Cal!o d:a lloa Espcr:mt:a como 
colonos, c logo lhes occor·rcu o :tpro!Citamcnto do 
abcst1·uz. pr.lmOVCIIIl~l :1 sua creaÇ:tO cm grande 
csc:al:a. l'J'occtlcrammsto mt•lhor do IJUc os sei V=!· 
gcns o raziam, vcntlcntlo aS.liCIIn:ls ao commOI'CIO 
cm melhores contliçõl)s queoutrGs (lUC mcl'cade· 
jam com esse pl'odu~to: 

Pois bem, n provmcaa do Pará que está cm 
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situação tãoclevada, como'diz.o nobre senador; 
·cm vez de plantar a arvore da gomrim clnstica c 
cultivai-a com regularidade, e _intclligencia, de 
que poderia tirar maiores lucros, não o f:~z: 
deixa cxpõr seus lllhos nos incomrriodos tormcn· 
tosos dessn industria cá t:>d:Js ns eonsequcncias 
dcletcreas do processo alli empregado para a co
lhcit:J desse producto. · 

- -. go, dizendo que fazia opposição sem o azedume n 

• Veiu pelos jorn:~cs ultimamente n noticia, c 
IJÜe eu sinceramente :IJlJll:mdo, de cJue·umn as
sociação assucarcira se org:~nizou no Pará par:~ 
Icv:mtnr nnnnl um engenho· central. Deus )ler
mitta (JUC se renlize o empenho. l\(ns, pelas no
ticias de 1\laio sabíamos que só com capitacs elo 
sul, se pocleria cmprehcndcr !'cmclhantc molho" 
rnmento; mas ou por uma fórmn ou por outrn, 
o que todos devemos desejar é que a cmJlrczn se 
organize. · 

A nossa província, Sr. presidente, apcznr de 
não se achar .neste i:Stado tiio llorcsccntc, como 
dcclnrou o nobre senador, ao monos é um paiz 
cujn popula~ão c~t:í · nssent.1da no súlo, rcgula
risndn com mdustrin ngricola c com n crimlora, 
a sua popul:u~ão trabalhmlorn não 1l nomada. Com 
IJUalqucr sopro da fortuna ini para adiante, 
com llrmczn c grande pujançn .. Mas tudo se 

_ lhe nega, c t•lé esta navega!;ãO I 
O nobre s•mador, pcrdl)e-mc IJlle lhe diga: um 

paiz que vive de industria cxtro~cliva ainda não . 
é um 11niz regular, consolidado, 11or isso qne a 
população 11uc explora esta industria é nomada, 
c ncst:Js condições ainda não se póde reconhecer 
senhorn do sólo. · 

E, por outro lado, o porto do Pará n;';o li só o 
porto da província, é o porto do Amr.zonas c o 
porto, por si só, póde ser tudo pela especialiclado 
de sua posição. A eidatle é pois uma cabec.a sem 
corpo. _ 

Dcsdll IJUC não h a indust1·ia ao:-ricola asscnt.1da 
ha um nwvimcnto constante na JlOJlUln•;ão trn
lmllwdom )lm·a os ponllls da industrm cxtra•:tiva 
onde se dissemina. &:golada a fonte, 11assa parn 
outros Jogares, niio tem crendo raizes .J.IO sólo. 
O I>nr:í é uma rcgiiio I!UC:: l!a de consli~uir 
grandes c florescente~ provmc.:ts quando tiver 
população rogular firmada no só lo, apro\'Ci • 
tnndo·o; mas hoje, ainda não.l'crtence ao gtJ· 
verno preparar c org:mizar convenientemente 
esse vasto tt•J-ritorio, tendo cm vista o futuro. 

Qu,.ro concluir l'sl:ls l'onsidc~n._,ões pl'la uJ. 
ti ma rm·tc elo disenr~o elo nobre scnndor. 

Accusou-mc S. Ex.. de o tCJ' mngo:ulo, po1· tle
•·larar que linha grande influencia no actnnl g:J· 
J)illetr.. • 

Orn, Sr. prcsiuentc, msn influcncin todo o 
mundo a vc, c o nobre ~cnador confessou -a pcr
fcitnmcntc no seu discurso, porquanto disso que 
era amigo intimo do nobre presidente do con
si' lho c do nohro ministro da fazenda. Est:i, pois, 
a iullucncia pro\·adissima: 

O Sn. OCT.\\'IAso:-Dc amiz:ule, não ó a politica. 

a virulcncln que cu costumo usar. 
Ouvindo essas expressões, cu fiquei pasmo de 

ver ao meu Indo este manso cordcirinbo, por
quante ainda niio ba muito tcmpoouyi dous dis
cursos proferidos por S. Ex.; um contra o ex· 
ministro do Jmpcrio c outro contra·o nobre mi· 
nistro da guerra, que levantou-se pouco satis
feito da aggressão; o marnvilb..:i-mo qno S. Ex., 
depois do tnos exemplos, me achasse virulento. 

Qual ·foi o. discurso dosto anno, destas doas 
sessões (par:~ não termos que revolver o passado) 
em que cn me mostrasse virulento com qualquer 
mintstro ou collegn nosso 't Estimaria sabei-o 
para emend:~r·me. · . 

O nobre senador, pcrmittn que o diga, n3"o ú. 
caJiaz de apontm· um só. Discutindo o projecto 
dil resposta á falla do throno, tratei com toda defc· 
rcnr.ia o nobre presidente do conselho, o a provn 
de que n5o rnaltJ•atci·o tive-a, porque quando 
ncaiJci de or:~r S. Ex. \'eiu fallar-me com muita 
amcnidndc. 
N~o gosto, niio nprecio as discus.~es violentas, 

salvo mui provocado ; a discussão séria e scien- · 
tillca apraz-me. -

Com franrpiCzn, dign·me o nobre senador, qual 
é a viruleQcta de que estou fnzendo uso oa que: 
tenha feito, para dizer S. Ex. que ao contrario 
do CJUC eu faço é do uma pacatez, de umn man· 
suetude, de uma convcnicncia admiravcl 't 

Peln minha parte. deyo declarar no nobre 
~enador, c· mesmo ao senado, que cu considero 
todos os membros desta casa cm condições de 
irmãos. Si vou alguma voz um pouco inais 
adiante nas di~cussões, não tendo -governado 
bem minhn palavrn, si me nnimo mais do que é 
pi'Cciso cm raz:io do interesse. ·elo assumpto, não 
tenho nuncn 110r fim, que ú o IJUO ~ignifica 11 
)lnla\·ra virulcncia, dirigir a injuria, a aiTronta, 
a oiTensa pc~onl :t nenhum dos meus coll:!gas. 

O Sn. Lt!ITÃO ll.\. Cu~nA: -Eu ma referi á 
energia d:t plu':lso. • ' 

O ::)n. liE~DES n•: ,\LMEJDA:-l)ela maneira por
IJUe S. Ex. se expressou, pareceu-me que o no6re 
senador dizin 1111e eu tinha por hab1to discutir 
olfendcndo. 

O Sn. L&JT~o 11.\ Cuxu.\:- N:iQ, senhor. 

·o Sn. lllF.xn&s DF: Ar.lmm.\:- Si me dirijo, un 
opposição IJUO f:tt:9 no ;.rahinctc, de rt:eforencin 
no honrado presidente do conselho, c porqUI' 
jnl~o I}UC nlli é que está n chnv·~ ou ames o nó 
da questão politica; é S. Ex. o verdadeiro ad· 
\'i!rsario, o IJ ue convém derrocar; seus coJlegas 
o ::comp:mh:~m, )Iorque desejam o:xecut.1r sua 
politica. Portanto, cst.1 prercrcncin está justifi
catla, mas nem por isso fnllo :is regras de cortczia 
o de convenioncin na discu~s:io, qu~ procuro 
sempre manter. Esses dons devores podem cum
prh··sll sem ombar:tços, não rcpugnnm. 

S:i;, esta~. Sr. presidente, as ohserva~õcs que 
eu tinha a fuzet·, :•cerca d:t materla deste reque
rimento c •·stimard IJUC o nobre senador )leio 
Amazonas me f:t!;:t eompleta justiça, dando pllr 
não dil:ls :ts ~u·gui~ões IJUO ft!Z·IIlo, o me penali-
sm·nm. . . · 

· U Sn. )(Eso:&;; DF. ALliJ::ID.\. :-E tanto existe 
essa influencia, que vimos o nobre scu:ulor snhir 
do seu Jogar c it· interpo•·-so nlli (apolltanrlt>. 
para as 'caddms dos Srs. mi11istro.~). junto :tos 
nobres tninistro~. disiJ·allindo-o.~, c sem IJUCror 
ouYir-mo com o mesmo interesso com que cu 
ouço o costumo ouvir a S. Ex. quando falia. 

U nobre senador (leiO Amazonas fez tamlrem 
Üill:l d:ls moior(l~ inju~ti~as ao seu collega c ami· 

Como o noiJro presitlent~ do conselho ainda ha 
pouco mo 11ssegurou •1ue enviaria ao senado as 
outr:ts iuformn•·ões a •JUO alludi no p1·incipio do 
meu discurso, vou mnndnr á mcsn o additnmento 

.· 

•) 
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.qne prometti no requerimento do nobre senad~r 
pelo Am:~zonns, com quem, como am1go, deseJo 
viver sompru em paz. · 

Foi lido, apoiado e posto em discussão com o 
requerimento o seguinte • ... · 

Jldditapaento. 

• Re({neiro que tambem se solicite do governo 
cópia dn resposta do agente americano, :i Intima· 
çiio que lhe foi Ceita polo·ministorio da ngrlcul· 

'tura; assim· como das instructões que dou o 
mesmo ··governo á commissão hydrO~n'OJlhlcn, 
que mandou :i capital dn província do ~lnr:anhão 

•parn examinar o respectJvo porto o ancoradouro 
proximos. · · 

S. R.-Mtlldtl de Almeida.• . 

O 8r. Correia :-Cuusnrin estranheza 
no scnndo, si tratando-se do assumpto deste 
requerimento eu me conservnsso silencioso. 

Tenho-me esrorçDdo por sustentar o principio 
da legalidade; não deixando pass;~r occasiiio que 
se me olTorcça pnrn pugnnr por esse principiO ; 
o tratn-so de um t:~cto no qual o que menos se 
respeitou foi a Iegalidndo. · 

O Sn. !f&'fDES DE ALMBIDA:-Apolado. 
·o Sn. ConnErA.:- A camarà dos deputados on· 

vion ao senado uma resolução npprovando o 
contrnto que o governo bnviu celebrado coni uma 
casa de New-York para navegação entre os Est:J· 
dos-Unidos e o Brazll. Essa resolu~o npartára· 
se do contrato· em um ponto. - · 

O contrato não comprebondla, entre os portos 
em que os vapores deviam tocnr, o do llnranbiio ; 
a camnra dos deput:Jdos npprovou uma emenda 
incluindo oste•porto, c n resolução Coi aqui vota· 
iiD tnl qual veio.· . 

A resolução foi votai111 pela aclunl camara dos 
deputados, que não podia ter a intenção de collo· 
car o ministorio em diiDculdades." · 

Approvada a resoluçiío no soitado tnl como foi 
env1ada pela enmnrn dos deputndos, subiu à 
sancçiío, roi snnccionada c promulgnda. Ningnom 
podia esperar, depois destes Cactos, que a lei não 
losse cnmpridn. 

O Sn. PARANAGUÁ:- Procedo-se a diligencias 
p:tra cumpril·n razonTclmento. 

O Sn. ConriErA :-As diligencins a que o gover
no mandou proceder nnda importam parn a sus· 
pensão da lei ; o governo 11ódo mandar fazer 
exnmes no porto do llnranbão; .o qae não póde é 
suspender a lei. 

O Sn. PARANAGU.\:-Nlio suspendeu, procedo a 
diligencias: 

O Sn. CoiUIEIA :-.A. lei não se cumpre. 
O Sn. PARANAGUÁ :-Cumpre-so, nii& se fez re· 

scisão do contrato. · · 

rante a discllSSiio: nem se invoca cousa que 
occorresse depois da promulgaça:o da lei. 

O Sn. PARA.~ AGUÁ: -Mas niio houve exame es-
pecinl, foi o que se determinou agora. 

o Sn. ConnRIA:- Como bnvemos de consentJr 
em que a lei deixe de ter oxecu~ão, por•Jue o 
governo mandou fnzor exames? 

O ponto cm que insisto é que a lei está pro· 
mulgáda c não cumprid:J (apoiados). O governo ' 
julgon que tinh:1 nltribuição para suspender uma 
lei: mas não hn quem ignore que pela consti· 
tuição é no poder legislativo gnc compete fazer 
leis, suspendei-as, interpret:Jl·ns. e revos;:~I· as. 

O nobre presidente· do conselho, qunnao tra· 
too deste :~ssumpto cm uma'dassessõcsjlassndas, 
declnrou que tendo :1 c:.sa que contrntár:a o ser· -
vil:o reclam:.do contra 11 execução de parte des.~n· 
lei, S. Ex. m:~ndár11 continuar o serviço do modo 
por que era feito antes da lei. . 

'Nessa occnsiãú dei este aparto:. mas.isso é a 
su~ponsiio· da lei. 
• Sobre isto não pódc .baver duvida : est:í·s& 
execut:Jndo o contrnto como foi feito; não como 
a lei o npprovou. Qual é pois o valor dessa lei 'f 
A illegalidndc ·não pó de ser escurecida. 

Si o nobre presidente do conselho julgava que 
não poclin~ar cumprimento ':i lei... -

O Sn. PAnA•'•Aaui:-"ltlas ncbnva prerorivel que 
suspendesse a -nnvcgação? 

O Sn. · Conm:u. :- Entre n suspensão do ser· 
viço, c a execução dn lei, não posso ter bositnção. 

O Sn. PARANAGUÁ :- A lei não está suspensa 
por acto do governo. . · 

O Sn. ConDEIA. :- Por mais que o nobre "sena· 
dor queira justificar o governo, não póde negnr 
que o serviço· se osl:i f:~zendo do nccórdo com o 
contrato que não roi npprovado tal qual pelo 
pod()r legislntivo. Esse contrato, que foi· feito 
sem autoriza~ão, ficou depondonto da npprovn· 
ção legislativa : e a lei que o approvou nao tern 
tido exccu,no, tem sido considernda som valor. 

Ora, Sr. presidente, ~inda quando o nobre mi· -
nistro da ngricultura julgasse não dever aconse·. 
lbar que, pelos motivos por que depois veiu a 
SU!'I?ender a lei, não CO$Se ella sunccionada ; não 
devm nrrancar. mesmo não estnndo reunidas n.~ 
canmras, uma nttribuitiio que lhes compete; 
mns, estando reunidas, o !lue lhe cumpriu· em re· 
correr ao poder legislatiVO. .ASsim não fez : 
por si mesmo suspendeu a lei, nem· siquer veio 
até agorn propõr DO poder legislativo, o compe
tente, que tomo essa delibornr.ão. Onde está o 
acto do nobre presidente do coõsolho solicit:Jndo 
do poder le~islativo que suspenda a execução 
dessa lei ! S1 está suspensa de facto; si ll:lStou 
para isso a autoridnde do S. Ex., parnque gastnr 
tempo com formulidadcs constituc10nnes? Entre
tanto é com o que não posso conformar-me. 

O Sn. JUNQUEIRA : - Fnz o POder logislntivo 
umalei,e depois o governo manda que os omciaes 
de marinha digam si ella póde ser execut:Jda. O Sn. Conn&IA. : - O nobre senador nlio tem 

bem presento n. lei. Approva ellu o contrato 
feito ; ncrcscont:mdo a olmg:~~:iio do tocarem os 
vapores no porto do :Maranhiio. 

O Sn. PARA~AGUÁ : -Ad impossibilia neino tt· 
11ttur. 

o Sn. PAR.\~AGUÁ: _:_Clausula que se reputn 
impossível o que cumpre veriticnr. · 

O Sri. Conn&r.\: -Essa alleg:~~ão foi fcita·du· 

0 Sn:ItiENDES DE ALMEIDA : -Não bavin O tal 
ilnpóssibilia. 

OSn. ConnEIA._:- Como so snnccionoü umn IIli 
impossível! 
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o Sn. P.!RANAGUÁ .:-:l'tfandou-se veriJlcar para 
celebrar o contrato. · 

situacüo liberal, que parece que devia assignalar· 
se pela obscrvancia das leis, ganharia cada vez 
mais terreno na opinião nacional. lias conver
ter a situação dila liberal cm uma situnção do 
com pie to desrespeito á constituição c ás leis, é 
prCJlarar-Jho uma morte ingloria. 

O Sn. CoRREIA :-Os caminhos constitucionaos 
toram complet:lmcntc nbnndonndos. Si a impossi
bilidade obstava á execução da rcsoluç~o vo· 
tnda pelas camnrns, o caminho regular era o 
nobre ministro dnngricultur:t acons~:lhar á corôa 
que negasse a s:mccüo,mas aconscl h ar a s:mcção, 
seguir-se a promulg:~ç:io, e, qunndo n lei cstnva 
com todos os requisitos obri:;-ntori<~s, dizer o· go
verno, por autoridade propria : • suspendn-se a 
execução ; » isto, senhores, é o que não podem 
vêr impassivelmente os rcprescnt:lntcs dn nnção. 

Pois vot:l·se umn lei, promulgn-se par:~ ter 
exceuçiio, c o governo é o juiz supremo d6stn 
execução ? lia de a lei ficar letrn morta, desde o 
momento· cm que o governo declara que é im· 
possível executai-a? 

Si não arripiar carreira, .c succumbir, niio 
encontrará no córn~ão dos brnzilciros nenhum 
sentimento de saudade. Quando, pois, o ·cum· 
primento do dever niio levnsse o governo a 
manter invariavelmente o principio da legali
dnde, o interesse de seu partido devia aconse
lhar-lhe esse procedimento. · 

Lembrarei ao senado palavras 9ue bonten1 
proferiu nn outrn cnmara um ex-mu1istro deste 
gabinete, com relação ao modo por que o minis
terio encara o cumprimento da ·Jci. O nobre 
ex-ministro da fazenda disse hontem: 

A .:!cclnrnçiio da impossibilidade por parte do 
governo deve bnstar par:~. supprir o neto do 
suspensão pelo poder competente ? E ainda que 
se podesse presumir a decisiio 1lcsse poder, 
serviria isso para justificar a usurpn!;ãO da attri· 
buiçiio? 

O Sn. ~IF.NoES DE AuiEIDA.: - Niio l1a duvida, 
é um attentndo. 

O Sn. PAn.\N.\GUÁ:- E' uma questliÕ pendente, 
o governo quer resolvei-a com conhecimento de 
causa. 

OSn. ConnEIA:-N:io ha tal. 
Creio que, nssim como está suspensa n cxe· 

cução dessa lei relativa á nnvegação n vapor 
entre os portos dos Est:ldos-Unidos e do nra7.il, 
cst:í tamticm su~pensa a lei prorogntiva do orça
n1cnto; continu:mdo-so a fazer despesas, para 
as qunes se negou credito, com n continunção 
·das estradas de r erro illcgalmcntc dccrctndas 
pelo governo. Supponho que essas despesas 
continunm por ordem do governo. A camnra 
dos dcpntndos havin concedido credito, o senado 
o eliminou da resolução prorogativa do orça
mento, a emenda por ci11J vot.1da foi appro\·adn 
por aquolla carnarn ; na· lei sanccionnda c pro
mulgada não se enc.,ntra credito pnra a conti
nunção dcssns obras, e ellas se fazem I 

E tratn·SC de de~pcsa permanente, dcterrili
nnda pelo governo, mvocnndo, parn justiflc:~l·n, 
a sêccn, que Deus nos livre aindn dure a met.1do 
do tempo que têm de durnr ns obrns I E n des
pesa continúa por acto do governo I De !JUe ser· 
viu a eliminação desse credito na rcsolu~ão pro· 
rogati\·n do orçamento? 

• ·O go\•crno, como que adopta o systcma de 
castigar os presidentes do província que tazem 
respeitar a lei. • 

O Sn. JoÃo AunEoo:-Brignm as eomndres ••• 
O Sn. CoRREIA:- Encontro estas palavns 

cm um resumo do seu discurso. 
Que juizo mai:1 desravoravcl ao gabinete se 

pódc r:~zcr ? 
O que todos devíamos esperar era que o mlnis

tcrio não deixasse que os presidentes se apar
tassem do cominho legal, reprimindo nos que 
dellc se desviassem. 

Nzio podia deixar do lavrar este protesto em 
prol do principio pelo qual tenho constantemente 
pugnado nesta cnsa. 

Findo o debate, ficou 11 discussão encerrada, 
por falt:l de numero para vot:lr·sc. 

E.~got:lda a hora, o Sr. Presidente deu para 
ordem do dia U : . 

Votnção do requerimento, cuja discussão ficou 
cnccrr:~da. · 

As ma terias já designadas, menos os requeri
mentos adindos, a s.1bcr: 

Continuação da 3.• discussão da propost:l do 
poder executivo n. 81 do corrente anno, appro
vando o decreto que autorizou a emissão de pa· 
pel-mocda. · 

~.· discus.~ão da proposição dn cnmnra dos 
deputados n. 78, do corrente nnno, reorgani
zando o quadro doi omciacs da armada e classes 
anncx:~s. 

i.• discussão do pnrecer da mesa sobre os re
querimentos do nmnnucnsc da secretaria desta 
camarn, Antonio Augusto de Castilho. 

Lovnntou-se a sessão :is 3 horas da tarde. 
1\lns, si :10 governo cabe não dnr cxecuçlio :is 

leis, suspcndel·ns, como si se trat.1sse de cousn 
indilferentt>, o que teremCis de esperar quanto á .-.;.:;.• 8casiio cm 1..-.t de Julho de 18')"0 • . 
sorte de nossns instituições? 

Tenho sempre npontndo as illegnlidndes com
nlettitlas pelo governo no intuito de ver si posso 
convencer o~ nobres ministros de que o melhot· 
que elles JIOdem f;tzer, em ,bem da causa publicn 
c atti 1\m sustcntnçiio da politica de CJUe são 
repre~cntnntes, é tirmar solidnmcntc o prin
CiJiiO do religioso respeito ás· leis .• -\lém de qne 
nssim cumpt·iriio deveres de que não dcvcm 
prescindir, interessari:un a potml:~çiio no anda· 
meuto dos tr:ll.wlhos lc~isl:~tivos. Deste interesse 
dn JlOIJLil:1qiio pelo procedimento dos· seus rc· 
prese.utilntes se colhcrimn benclicos fructos; c a 

Pl\ESIDE.~CIA DO Sn, VISCOXDE DE 1.\GU.\RY. 
SUlniARIO. - ExPEDlEl<TB. -Dez J1roposiçúoa d~ Cllm~ra 

do• Su. do pulado•, sondo novo sobro ·matriculas do· o•· 
tudantos, o a ultima sobro o ro~:ut~monto par~ a pr~çll. 
do morcado :la c<lrlo.- I':Lrecor da commis:>no do senado 
sobro o orr.nmonto do mini•torio do ostran~:olroa,- Oaou 
no ou ... - !\aYo::~ç4o cmLro os portos do Rio do Janeiro o 
No"·-York. Appru"nr~o do roquerimonto do Sr. Lo1t!!o 
diL Cunha, o do ad.ht>mcnto do Sr • .Mondes do ,\!moida. 
- A cmislão do papol-mooda. Discuuos dos Sra. Doutas 
o Corroia. 

A's U horas da manhã fez-se n chnmada c 
nclwrmn·sc presentes 31 Sr~. scn:~dorcs, a saber: 
Visconde do Jngunry, Dias do Carvalho, Crq7; 
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l\lachado, Darão de l\Iamangnape, Visconde de 
Abaelé, J.uiz Carlos, Vieira da Silva, Darão da 
Laguna, Barros Dure to, Leão V elloso, Chichorro, 
Paranaguá, Corroia, Visconde do Nictheroy, l':i· 
guaribe, Visconde (}C 1\luritiba, Diniz, Antiio, 
Junqueira, Visconde de Dom Retiro, 1\lcndes 
de Almeida, Ribeiro da Luz, Teixeira Junior, 
.Cunha c Figueiredo, D.1riio de Maroim, Alfonso 
Celso, D:mtas, Ul'hôa Cavalcanti, Llliliio- da 
Cunha, Nunes Gonçalves e Darão de Pirapama. 

Compnreceram depois os Srs. Diogo Velho, 
Darão do Cotegipo, lllarquez do Herval, Fernandes 
da Cunha, Octaviano c Sinimbú. · 

Deixaram de comparecer, com cnusa parti· 
eipada, o:; Srs. Conde do Baependy, Duque do 
C:ixias, I~austo de Aguiar, Firmino, t>aula Pessoa, 
Silveira Lobo, Almeida e Albuquerque, Paes de 
1\Iendonça, João Alfredo, Godoy, Saraiva, SH· 
vcira da Motta, Visconde do Rio Branco e Vis· 
conde do Rio Grande. 

Deix:~ram de. éomp3rceer, sem c:msa parti
cipada, os Srs. Darão de Souza Queiroz c Vis· 
conde de Suassuna. 

O Sn. PnESIDE::iTE abriu a sessão. 
Leu-se a acta dn sessão :~nteccdcnte, c, niío ha· 

,·endo quem sobre ella fizesse observ:~ções, deu· 
se JlOr apJlrov:~da. 

O Sn. :l.• sEcnETAIIIO deu cont:t do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministcrio da fazenda, de H du corrente 

mcz, remettcndo a rcpresenL1çiío que acompa
nhou o officio do presidente da·provincia do l\io 
de Janeiro de 31 de Junho proximo passado, c 
no qual a camara municipal da imperral cidade 
de Nictheroy pede que não sejam convertidos 
ém lei alguns impostos incluídos no orçamento 
geraL-A' comrmssãn do orrameoto. 

Dez do L• secretario da éamara dos Srs. de· 
putndos, de igual dat:l, remettendo as seguintes 

. Proposições. 

• A asscmbléa geral resolve : 
• Artigo imico. O governo é autorizado a man

dar admittir Antonio 3IOJ·eira da Costa Rodri"'ues 
a cxnme das mnterias do i. • anno dn faculdade 
de medicina do Rio de Jnneiro, depois de mostrar
se aJlllrovado em historia c algebra ; rcvogndas 
as disposições cm con trnrio. 

• Paço dn camnra dos deputados cm H de J'u. 
lho de i8i9.-Visconde de Prados. -JosiCesario 
tk-Fal·ia Alvin1.-M. Alves de .~iraujo, ~-· sccrc
tnrio. • 

c A nsseml!ltin gcrnl rcsoh•e: 
c Artigo unico. O governo é nutori~ado a 

mnndnr admiltir Pedro Vclloso RebeiJo Junior 
alumno da cscoln da mnrinhn, n fazer cume dns 
m:~teri:1s da L• cadeir:l do !!.• anno, para poder 
matricular-se no 3.• nnno da referida cscol:t; su
jcitnndo-se. porém, pr.cviamentc no exame ·de 
;;-oncralidadcs, como e de llrecui!o do re~uJnmento 

dll. mesma Óscoia i revogadas II.S dfsposiçõés em 
contrnrlo. • 

• Pnço da comnra dos deput:tdos cm U do Julho 
de !879.- Visconde de Prados.-Joú C11ario d4 
Fa~ra .Alvim.~ M. -.Aloes de Araujo, !!.• secre· 
tar10. • . . 

• A asscmbléa gernl resolve : 
• Artigo unieo. O governo é âutoriz:~do a 

mandnr que o phnrmaccutico Antonio Victorio de 
Araujo 1-'alcão seja admittido á matriculn do 
3. • anno medico da !nculdadc da Bahia, depois 
de approvado em anatomia c physiologia do i.• e 
~-·. annos dn mcsmn faculdãde i revogndas as 
disposições em contrnrlo. 

c Pnço da camarn dos depuiDdos em U de 
Julho de i8i9.-Visconde de Prados.-José Cesa
rio de .Faria.Alvim.-11! • .Alr:es de Araujo, !.• se-
crctnrJo. • · 

• A assembléa geral resolve : 
c Arti;-o unico. O governo é autoriz:~do 11 man

dnr ndmrttir José AncbieL1 Gomidc a exame das 
mntcrias do i.• nnno do curso pharmnccutlco da 
faculdade de medicinn do Rio de Janeiro, depois 
de approvado cm franccz, unico prcparatorio que 
lhe faltn:; rcvogndas ns disposições cm contrar1o. 

• Paço dn e:~mnra dos depuiDdos em U de 
Julho de !879.-Visconde de Prados.-José Cesa
rio de Faria .~1lvim.-M. Alves de Araujo, !!. • se· 
crotnrio. • · 

• A asscmbléa geral resolve: 
• Art. :1..• O (:OVerno é :~utorizndo a mnndnr 

admiuir D. llbrrn Adclia c Olivciro,_ n cx.,mo das 
matcrias do curso ob~tetrieio da Jaculdadc de 
medicino do Rio de Janeiro. · 

• Art. ~-·Ficam revogadas as disposições om 
contrario. • · 

• Pnço dn eamarn dos dcpuiDdos cm :l:l de 
J'allto de t879.-Viscollde de Prados.-José c,_. 
sario de Faria Aloim.-M. Alves d4 .Araujo, 
~-· sccretnrlo. ·-

• A assembléa geral resolvo: . 
c Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 

admittir a exame do :matomia c physlologia o 
alumno phnrmaceutico da faculdade de medi· 
cina do Hio de J'nneiro Olympio Leite de Ar:tujo, 
afim de que o mesmo so matricule no 3. • :mno 
do curso medico da mesma !acuJdndo i revogadas 
as disposições cm contrario. 

• P:u~o da camnra dos deputados em H de 
Julho de f.8i9.-Viscande de Prados. -José Ce· 
sario de Faria .~ilvim. - M. .Alves de .Araujo, 
2.• secretario. • 

• A asscmbléa ger:tl rL>solve : 

c Arti~o unico. O governo é autorizado n m:Ín
dar ndmittir :i matricula do i.• :~nno na facuJ. 
dado de medicina do Rio de Janeiro o estudante 
Amador Pires Correa, que deverá antes do exame 
das mntcrias do nnno mostrar-se npprovado em 
~l,.o!Jra, unico prepar:ttorio que llte falta; revo· 
"'ndas as disposiçues cm contrario. 
" • J>:~ço dn camara dos deputados cm. H de 
Julho de i8i9.-l'isc01ule de P1·ados.-Josi Cesa· 
rio tle Fm·ia 4lvim.-M . .Alves de ..Ara11jo, ~.·se· 
cretariQ. • 
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• A assemblén geral resolve : 
• ArtilJO unico. O governo é autorizado n mnn

dar admtttir a cx11mc dns- ma terias do~-o anno da 
faculdndc de mcdicin.:t do Rio de Janeiro o cstu· 
dante Luiz Duarte Pereira Junior, depois de 
approvndo cm anatomia ; revogadas as disposi· 
çõcs cm contrario. _ 

concorrem cm son pl'.sson considerei-me' no dever 
de ch~mnl-o sempre meu mestre neste recinto. 

Eu esperava pois, Sr. presidente, (jUe o il/us
trndo senador peln província de Goynz. com a 
compctencín que lhe reconhecemos o mnis nindn 
por hnvcr otrcrecido ·um voto cm sepnrndo no da 
commissiio, que deu parecer sobro o decreto da 
emissão de papel-moeda, illuslrassc com sana 
idéns o dcb:ttc, dispens:mdo·mc tnlvez do occupnr 
a attcn'r.iio da c:~s~. si por vcntur:~, o que me 
parece "nliá$ difficil neste ponto, npeznr de sun 
nutoridndc, S. Ex. consc~uisse dcmover-mc.da 
opiniiio quo nutro, contrnrin á que S. Ex. mnni
rcstou cm seu parecer. c mais ninda cR :llguns 
ap~rtcs dndos durnntc cllc. 

• Paço da cam:~rn dos dcputmlos cm H de 
Julho de :1.819.-Yisconde de Prados.-JoJé Ce
sario de Faria Alvim.-Jf. Alves de Amujo, ~-· 
secretnrio. • . 
· • A nssemblén geral resolve : 

c Artigo unlco. O governo ó autorizado ri man
dnr ndmittir n exame das maiorias do :1.. o anno 
medico :1 Pedro Barreto Cotrim de Almeida; rc· 
vogadns ns disposições cm contrario. 

A nuscncin sempre lnmont.wcl do l1onrado 
scnndor de Goynz, o é boje para mim dupla
monte porque, si .estivera cllo presento, a tri· 
huna seria neste momento oecupnda por S. Ex., 
cabendo-me então occupnl-n cm sc~undo lognr. 

c P11ço dn cnmara dos deput.,dos cm H de Ju
lho d,e !879.-Visconrle de Prados. -José Cesario 
tle Faria Alvim. - M. Alves de Aravjo, ~-· se-
cretario. • · Entremos nn quesliio, Sr. presidente, com n 

rnlma, quo felizmente a ella tem presidido desde 
o seu começo, cnlma que appJaudo, porque en
tendo (JUC é condição pnra o esclarecimento d:1 
materin. que se debate c devo ser no scn11do 
brazilciro condil::io perm:mcntc de todas as 
discussões, pois que :1 raziio principnl~ n razão dtJ 
ser dcstn corpo1·:u;iío desnatura-se sem dnvicL'l, 
desde que, sahindo do terreno da moderação, da 
prudencin e dn calma, l:mçn-se no dns pnixões 
meandesccntes, involvendo-sc nciJns de mouo n 
parecer que o· seu frm, que espere júmnill nunrn 
o scr:i, ó levar as nossas qucstiícs (IOiiticas pnra 
esse terreno, de prcrercncin no das discussões 
quo tem por objcclivo unico esclarecer, como 
j:í disse, o nssumpto e cdíllcnr nlgumn cousa de 
util p:~ra n no~s.1 p.1trin. 

A' commisslio ilc instrucçlio pnblicn. 
c A nssembl~a geral resolve : 
• Art. {. • Flcn npprovado o regulamento que 

pnrn praça do merendo dn côrte propôz 3 lllma. 
Cllmnrn municipal. 

• Art. ~.o Rct'ognm-se as disposições cm con· 
trnrio. 

• P3ÇO da cnmara dcs deputndos em U de 
Julho de !819.-Viacmtde de Prados.-José Crsa· 
1·io de Faria .tllvim.-JI. AlVt!S de A mujo, :to se
cretario. • -A' com missão de legislaç:io. 

Requerimento do juiz do direito Antonio llll· 
nol:'l de Aragão e U~llo, pedind9 que lhe scjn res
tituído o cxcrcicio n3 comnrcn de cntrancill 
igual :i que occupavn quando foi declarado avnl· 
so.-A' commissao de Jcgislaçiío. 

ORDE:U DO DIA. 

NA V.EGAÇÃO E.''TDE OS PORTOS DO RIO DE JA."\.EJRO E 
NEW •l'OR"· 

Votou-se e foi approvndo, salvo o ndditamcnro 
()O Sr. Mendes de Almeida, o· requerimento do Sr. 
Leitão do Cunha pcdin1lo cópia da intimação do 
governo :i companhin de navegação CJJirc os por
tos do 1\io do Janeiro c Ncw· York, rcl:.tivamcntc 
á (inclusão do porto do llnranhão na oscnln de 
seus vnporcs. 

Foi igu3lmente nppro\'ndo. o :~dditnmento do 
Sr. !fendes de Almo1dn. . 

A. El!ISsÃO DE l'.U'EL·l!OED~\. 

Proseguiu.n :J.a diseussiio dn propostn do poder 
executivo n. 81, do corrente :~uno, approv:mdo 
o decreto que transportou a quantia de ~il:li90,) 
de um:~s p:1ra outras verbas do orçnmcnto dn 

· mnrinh:1 no exercício de {877-!SiS, e 1gunlmen1e 
:~pprovnndo o decreto que :~urorizou n emissão 
de papel-moeda. 

O Sr. DantaM:-Pclo que me constnv3 dos· 
do que encetou-se este deb:•tc, ncllc leria de romnr 
parto o illustrc senador peln província de Govaz, 
autoridnde muito compctcn!e ncst:•s m:.terfus ; 
sondo que JlOr ess:t c por outras qu:~lidades (1ue 

Não serei cn quem leve a mal cm tempo nlgnm 
o interesse, que esta discussão tem despertlldo 
p:ira tirar-se bem 11. limpo o procedimento do 
poder executivo cm cmitttr, sem nutorizaç;io dn 
lei, papcl-moedn; isto é, bater moeda; d:~r curso 
forçado ao meio circul~nte, papel que sú pód'c 
tcl·o precedendo :mtor1znçiio do poder compc· 
tente. · 

Eu portanto, lambem por este Indo, ncompanho 
os meus proprios ndversarios, que têm se em
pcnhndo no ·debate, no intuito, ou de conven
cerem-me sobre a illegnlidndc o inoportunidade 
dn medida, ou de serem conv•!ncillos <Jllnnto á 
opportllniclndc c índispensnúilidadc dclia. 

t>úde considcrnr-sc terminada a p:t.rte dll dc
bnte que se refere :is circumstnncias que actua
ram vigorosamente pnra que uma emisslío de 
p:~pcl:moedn tivo~se log:~r. Digo que está ou 
póilc conshlernr-se tcrminnd::~, porque niio só a 
mniorin da commissão concluiu concedendo um 
bill de i11Jemnidatle no procedimento do governo 
e por conseguinte approvando o decreto de tli 
de Ab1·il do !8i8, como porque umn votaçiio dn 
casa já npprovou esse parecer ; podendo contar
se como certo que nn 3.a discussão será esse voto 
conllrmndo. 

E' portanto dcmeccssnrio entrar nov:mtente 
nc;;sc ponto do debate; isto é, si o governo podi11 
lanç:u· miío de outro meio para acudir :is n~co:>· 
sidndcs inst:mtcs que enrontrou; si fel-o pelo 
melhor modo ; si, cm vez de pnpcl-moe!ln, de· 
veria ter-se soccorrido a outro meio fin:JDceiro. 
Tudo isto csi:i discutido, tudo, a meu ver, est.:i 
julgndo •. 

r 
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Resta um ponto, Sr. presidente, que me parece ultimas sessões 'pelo distincto. ministro da fn· · 
dever merecer ainda a nttençlio d? Remado·. . · zenda. ·Apenas nlludirci, para mais .uma voz 

E' o que respeita ao rosgnte ou não do· papel· tributar·os louvores. devidos :í sua intelligencin, 
moeda, resgate gradual. - a seus esforços notaveis, apenas alludirei neste 

E' principalmente com este. ponto que me ponto para provar que, desde a nossa indepen-
tenho de occupar. • dencia as omissões ti!m sido reitns parCDmentO' 

Direi já ao senado que prt'slo francamente o c os legisladores Re t~m Sl!mprc preoccupado nos 
meu voto :i emenda do honrado ministro da Ca· meios do rosg,,tnl-as, sogundo ns Corças do 
zenda rcst.1lielecendo, qunnto ao resgate, o que .. orçamento do paiz~ 
veiu dn camnra dos Srs. deputn!los ·que íJ se· Assim nos m:mtivemos :.té a famosn guerrn do 
nado nlio appro\·ou nn 2.~·dis::us~ão. Pnraguay. .. . 

Presto meu voto n cstn cmcntln por dous moti· Antes mesmo della urRa lei, a meu ver de 
vos: porque ella importa o desempenho de um todas a melhor, a lei deU de Setembro 1lo lMG, 
compromisso de honrn controbido ]JOIO· poder que fixou o padrão moue1.:1rio do nrazil, mar- · 
publico para com n nação... cnudo li6, por oitnva do ouro, essa lei occupou-so 
· o s p · no mesmo tempo de reduzir o nosso me1o eir· 

n. AnA."ACUA :-Apoiado.· culanto- papel- no nível do meio circul:ante 
O Sn. D4~-rAs :-•.• compromis~o que tornou• metallieo. 

se ~uplam~ntc sagrado, desde que o corpo legis· Para osso fim, lá estiio suas palnvras,-auto
lat•vo, onvmdo o reprcscntnntc do po1ler execu· riza·sc o góverno a pr:alicar todas as operaçiics 
tivo, n~ uilatnndo mn por um os motivos, que do credito, !IUtl forem necessnrias •. 
determmnrnm o decreto de .!6 de Abril de :1878, D'nhi, Sr. presidente, uma prova írrecusavel 
votou D bill de indemnidade. dll que em nosso pniz, em honra sua, da morali-

'Desde esse momento o poder executivo e o dadc do nosso governo, do seu patríoti:nno, roi 
poder legislativo confundiram-se, são nestn hy· sempre pensamento culminante dos poderes 
pothcse a mesma entidade. Desde que o poder publicas d:~r ao meio .circulante papel um valor 
legislativli deu o_ seu plucel ao :tcr:o do poder mais on menos igual no do me1o circulanto 
executivo, considerou legali~nd:~ a emissão do metallico. · 
papel-moeda; e rigorosnmentc, pelos principio~ A guerra do Pnraguay, poréni, esse nconteci· 
de direito, pi.' los princípios de cconomin politica, mento estupendo, no~ sncrillcios, que só puderam 
pelos princ1pios Jlnnnceiros em summat o )lodcr ser lgu:iladcs pel:l gloria que lambem colhem~. 
legislativo Lem obrigação de, conCundiuo com o a guerra do Pnrnguay trouxe nm grande dcs· 
poder executivo, ·mnntcr o acto de :16 de Abril equiUbrío :is nossas llnnn~ns. Obrigou o pniz n 
de l~i;? nos termos cm que Coí publicado, nos Corte~ sacrificios, e Corça o confessar que d'abi . 
cond1çocs cm que se assentou. cm diante, por esse lado, começ.imos a soiTrer 

Si isto não Córa, si este motivo não bnstnssc, as conscqucnçias, IJUC ainda 11esam sobrl! ns 
parn que cu francnmente prcstns.~o meu voto á finanças do pa1z. 
emenda do honrado ministro da fnzenda, ·havia Não obstnntc, Sr. presidente, essa g'!-errn, n~o 
uma outra razllo niio menos vnlios.1. obstante os exemplos de outros l!:nzes m:us 

r.onsidero cstn emend:a, Sr. presidente, uma adiantndos, que tnmbenr l:mçorain m11o desse re· 
divi~3, um program111a do governo, uma politica. curso ext.remo em ocCDsiues taes, V. Ex. so re· 

Ê' lambem P.Or isso que a Vllnho sustentar. cordará quanto custou-:.o governo de cot:io, go· 
-' Procurarei c:dubir no senado as causas cm que verno de ?ue tive·n honra de fnzer parte, lançar 

me Cundo, quer nnra o fnzor pela primeira, quer mão de ta meio. · 
pela segunda razão. Não pó!le estar esquecida a npost.rophe de um 

Sr. presidente, cm um. paiz cm que o meio dos illust.res membros dn cnmara quatrieonal, 
circulante não é mctnllico, onda mais delic:~do que ·hoje é um dos distinctos chefes do par
do que a emissão maior ou menor do papel. Influo t1do conservador, ar1ostrophe com que elle ful· 
por tal sorte o nbuso da emissão que, desde que minou o emprego desse meio financeiro, consi· 
se dá, todas a.s rel:~cõcs cconomicns; todos os vn• dcrnndo·o como um roubo. O senado rceorda-se 
!ores, todos os intcressl!s commcrciaes, indus· bem desse r:~ck>; muito embora mais tarde o pro· 
trioes c agricol:~s, perturbam-se ; a riqueza pu· prio cidadão a que alludo !lzesso pnrt.e de um go· 
blic:~ é nmcaçndn; ns fort.unns sotrrcm • o cre· ve:rno, que-lançou miio do mesmo meio, actuado 
dito do' Estado que é, e não púde deixnr do ser, o pelo mesmo motivo·; m:as n verdadll é os:;a. 
regulador principnl do ered1to de todos, sente-se .Assim tambcm o governo, com os sofi"rimentos 
notavelmente abalado. por .que passámos; cm· p•·csença de uma. cr!se 

O S "' G mterna, qual a que Oagelln algum:~s provmc1as 
s ns .... ,uNES ONÇALVEs E otrrnos s&:suonES:- :~o norte do Imperio, r.ri~e que considero econo· 

Apoiado. · · mica, que se vni desenhando CDda vez mais ; e 
o Sn. DA:ST.!.S: - No nosso )l3l"lamento, por as!lim o governo que .'ISsumiu o.poder a:; de J:t· 

honra delle, os homem; m:ais eompctentcs, mais nciro de !8i8, c que se ~chou e1u circumst.,n~·· 
encanecidos no man~jo dos negocies publico>l', cias tlio difficeis te,·c do lançar mão dessa medida. 
consideram sempre a questiio da emissão do papel- Ful-o, precedendo-a de todas as rormalhl:~des, · 
moed:~, questão vitnl, qnestiio dtl oruem tmblica. de que o senado tem conhecimento ; Cêl·o com o 
Os~o,·crnos por sou Indo, certos de que o abuso voto de homens comp!ltentes, que tum :issooto no 
levantaria tod:as us vist.:~s, todos :a;; censuras, conselho de Estndo, o pertencem a um e outro 
todas as indnga~ues do poder publico lcgislJtivo, pnrlido polit.ico; ftil·o, m~s com clausulas e con· 
comedi:un-sc, o se tum clfectivamente -comedido diçücs tão expressas, que, a meu ver, cxplic3m 
no uso dessa emissão. , a La! ou qual sereuidadc com ·que a emi$siio foi 

A prova de uma e outra cousa nús n tivemos de norte a sul :mnuneiadn ao pniz e por este 
no brilhnnte discurso pronuncindo em uma das reccbidn. 

v. m " 26 
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D'entro essas clausulas (ollas aqui estão) sobre· 
sabe a do resgate. . 

.A datnr desse momento est:lbeleceu-sc um vin· 
calo entro o governo c a nação, para que o.res· 
gato se elTectuasso. · 

Correram os tempos o IJojc, o honrado mi· 
nislro dn tozenda, subrogando-sc em todos os 
deveres contrnhidos pelo l:"overnó do nosso llaiz, 
por occasião da emissão do papel-moeda, apre· 
senta-se susten tnndo a ·idéa do resgato. · 

• O que é de admirar, Sr. presidente, é que os 
homens, que noil' combatem neste terreno que 
são da escola mctnllic.1 ou adversarias do papel· 
moeda, o que vale a mesma cowa, sejam os que 
mais se opponham ao resgate nos termos em 
que foi proposto pelo Sr. ministro da fazenda. 

O Sn. NuNES Go~çALVES :-Apoiado. 
O Sn. DAI\"'I'M:-Por mais tratos que dê á minha 

intelligencia, niio vejo neste procedimento siniio 
uma contradicção íncxplicavcl. Vós nilo quereis 
papel-moeda, entendeis que o papel-moeda é 
uma praga, confessais que o papel emittido fór:t 
de uma cer.tn medida tende a iolluir irrccusavcl· 
mente sobre o cambio, dizeis comnosco que a 
desconfiança, sendo lambem uma das causas da 
depressão do cambio, não pódc existir desde que 
no programma de um governo se aehn bem cx:
prcss:tmcnte escripta a politica da rcstricção do 
papel-moeda c portnnto a polilica do rcs;mte; 
dizeis tudo isto como nós todos dizemos, e toda· 
via concluis contra o resgate! Por qnc r:.zão 't 

Os exemplos do nosso paiz são conhecidos ; o 
honrado mio.istro da fazenda incumbiu-se de 
coomeral·os. Senhores,,com algum desvaneci· 
mento podemos considerar-nos um povo civili· 
ado, e como tal tomando parte ·na vida dos 
povos que o são. Vejamos pois si o procedimento 
delles aul\)riza o procedimento contradíctorio, 
que pretendem ter os honrados senadores que se 
oppócm :i idén do resgnte. · 

sons resnltndos ao lelío do Escbylo que, emqnan· 
to pequeno, se divertia com ás crumçns, sendo 
tambem o mimo ·deli as que descuidosas repartiam 
com clle seus carinhos ; mas, umn vez cr~scido, 
uma vez, tomando ror~;as, devorou essas crJançns. 

Do mesmo modo; diz Glndstonc qu:mdo um 
paiz se vai assim sobrccarre~rando, quando sua 
divida sóbe c os embaraços financeiros viio inces· 
santemcnte aggravando·se, o esse paiz vG tudo 
isto descuidado, chega afinal o momento em que, 
nssumindo feia catnilura, a situação amnaça ani· 
quillal·o, si promptnmento se não adoptnm as 
mais certas c cmcazes medidas. . 

Nós nos achamos, n meu ver nessas ·circum-
st:mcias. · 

O Sn. PARA:•rAGUÃ:-J\poiado. 
O Sn. DA~TAs:-.Não ha aqui . terrores; não. 

sou facil a ser tomado de pa01cos. 
E' apenas o reconhccimonto 6lo um tacto, de 

uma verdade. 
Prosigamos. . . 
Sr. presidente, os Estndos-Unidos, depois dá· 

sua ultima grande guerl'a, ndoptaram a mcslml 
politica. Tenho aqui, mas não gosto muito do 
cansu o Sllnado com leituras, e por Isso limitnr
mc·hci a inserir exactamente no meu discurso, 
a Jlrova do q uo digo. • 

Os Est.1dos-Unilios adoptnram a amortizaçiío 
gradual, forr.adn, de sua divida. Contrahiram 
uma divida éJc fS milharcs,c dcfois do terminada 
n guerra trataram do amortiza ·a consideravel· 
mente, o que elevou-se nos primeiros' tempos a 
!S mill1ues annualmcntc. O e1Tcito não se fez cs· 
pcrar c grnças :1 esta politica que chnmarei sábia 
c dignn de-imitnção por todos es paizes regular
mente regidos, os Estndos-Unidos vêm bojo o 
seu meio circulante pnpel valendo tanto se não 
mais do que o meio circul:mtc metnllico. 

Sr. prl'sidcnte, come~ndo 'flCio paiz, que é 
sempre o modelo que mvocamos, vemos que a 
Inglaterra é quem mais normalmente nos mostra 
que n condição primaria c primordial de seu crc· 
dito tem asscntndo cxnctnmente nesse procedi
mento inintcrrompido. Sem remontar-mo a 
tempos idos, recordarei ao senado um celebre 
discurso pronunciado por Gladstonc, chefe dos 
tDhios, considerado :~lnda hoje na.Europn como 
a autoridndc mnis competente ncstn matcria; 
discurso proferido depois da guerrn,da Criméa. 

A divida da Inglaterra até aquc!Tn época ern 
cxtraordinnria : mas n contrahida sómcnto por 
causn d:1 guerra da Criméa fõra maior do que 
tudo quanto tinl1a anteriormente pngo por amor· 
tizaçlio, c que orçava cerca de :H milhares, a 
contar de !815 nté !855. 

A Franç.1, o senado snbe, depois da ultima 
guerra, que terminou por uma indemnizaçiío do 
ccrc:t seis milhares, que ncabrnnhou de grandes 
cnc:~rgos, qunsi in \'Cnciveis, no conceito ·de seus 
estndistas mais habili tndos . o competentes, a 
França teve o mesmo procedimento. 

O senado recorda-se de que Thicrs, sempre de 
saudosa memoria, não só para a Fr:~nça, mas 
para o mnnd,;, inteiro, advogou di:mte d:t assem· 
bléa nacional 11 necessidade de adoptnr desde 
logo o resgate annual, certo c infallivel, para ir 
arnortiz:mdo a sua divida, c na rnzão inversn de 
sua amortizaçiio. conseguir que o credito publico 
fosse subindo. J~ITcctivnmcntc nssim se fez; 200 
milhões são logo votndos c hoje, gra~ns a esta 
politica,. sabemos todos que a I•' rança tem o seu 
credito no maior nível possh·el. · . 

Diante deste ncontecimento, Glndstone cl1amon 
.li attenção do corpo legislativo c o conjurou, 
com o impcrio de sua palavra, com o acerto de 
suas consider:tçõcs c com a omnipotcncia de seus 
conh3cimentos na matcria, n fazer com que, 
mais do que nunca, o governo ing-lez :.doptnssc 
um resgate, por assim dizer, obrigatorio para 
diminuir a divida publica ingleza, que havia 
crescido só JlOr causa dessa guerra, nas propor
ÇÕt!s :i que j:i nllulli. 

Em uma de suas bcllissimas imagen~. elle nesse 
discurso . comparou os embaraços fin:lllceiros e 

Sr. presidente, aqui mesmo neste contmonte 
sul-americano um dos nossos vizinhos, a Confe
deração Argentina, nos d:i exemplos constnnte
mcnte de que seus governos se occupam ~e 
melhorar din·n dia o meio circulante, c de nao . 
deixarem correr :i revelia esse grande dever de 
todos os governos, o dll dar solidez ao meio 
circulante, procurando, digamos assim, metal· 
Iisal-n quanto possível. Eu poderia tambcm ~1Tol· 
recer di.~so :.lgumas provas, que tra~ro eom1~ugro. 

Vem a propositõ recordnr, que n11 sess:10 de 
18Gi, fazl'ndo cu pnrtc dn opposiçiío liber!'l! dis· 
cutindo matcria semelhnntc, me pronunc1~1 for· 
tementll pela amorlização da divida jlUblica do 
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Drazil, como ·uma gr:mdo meclid:t financeira; c são do mar sobro uma vasta. supcrficie que melo 
entio, ·lembrarei ao senndo c torci hoje occ.1sião dostroedeixando, abaixo do sou nível; morto o 
de explicar-me p:tra não parecer que sou co•tra- trabalho e com elle a industria, o commorcio, a 
dictorio; sustentei c dcciiJ.I'ei francamente !JUe r1queza, o credito publico, emnm. · 
{'referia a amortiza(:ão da divida publica interna Explicando ·deste modo a minha "opinião de 
a diminuição do nosso papol-moed:l. boje, o pondo-a de accõrdo com a mtnha opi-

Recordo-mc·tambcm de que nessa occnsião tive nião de bontom, isto é,. declar:mdo ao senado 
a saiisf:u;ão de vêr manirestar n mesma opinião, que considero mais do.que um compromisso do 
ao honrado ministro da Cazend11 de então, o Sr. honra do actual governo; um programma de 
Darão do Cotegipc, assim como que no senado o todo governo o resgato gradual do papel-moeda: 
sempre lembrado Zacarias do Góes c Vaseon- pensando assim com todos os .economistas que 
ccllos, levantou-se pnra impugnar a opinião que podem ser cit.1dos, com Stuart Mill, nossi, lU:tc 
alli sustentei ; e.lembro-me com reconhecimento Callocll o outros havidos por mais competentes 
que a minha ausen·cia foi de sobra compcns.1da na ma teria, eu aceitaria· do bom grado o pro
nesta casa pela palavra sempre erudita dG meu sente que pareceu olfcroCIJr·nos o honrado rela· 
distincto colloga o amigo; senador pela província tor d11 commissiio do o!",;amento. 
do Maranhão, o Sr. Vieira da Silva, que tomou a S. Ex., respondendo ao nobre ministro disse: 
si sustentar, corn desenvolvimento digno de soa· • Quereis sómonto ~.~OO:OOO,S para applical-os ao 
illustrnçiio, o parecer que cu havia cmitlido na rcsgatq do'papel-mo~da: é muito pouco~ En vos 
camara dos deputados. . · promctto o meu apoto para qunnua mutto supe-

O Sn. VrEIM DA SrLVA.:-Muito a
0
,.radecido. rior, quando nos apresentardes um plnno nesse 

sentido; contai com o meu voto. • • 
• O Sn. DANTA.S:-Hoje, sr: presidente, não mu· Sr. presidente, o pobre, quando a esmol:l 6 
dei do parecer; ·si o nosso meio circulante fosse muito grande, desconfia. F11ço esla .dcclnração 
tal !JUO, no meu conceito, não tivesse excedido sem nenhuma malícia para com o honrndo so
a medida, que devo ser rcputnda segura parn não nador pela Bahia; mas, cu nconselhnrei ao mea. 
preJudicar m.tcrcsscs . qno devem!?.~ ~cr os pri· prezado amigo o Sr. ministro da fazenda que, 
me1ros a pretcger, cu me pronunc1arm, de pre· som recusar a oiTerla do nobre senador I:ahi:mo, 
rercncia pela amortização da divida publica por agora, se contentc·com os :!,WO:OBO,$ para o 
interna, manter-me-ia no mesmo· terreno, mas, res::ato. 
sem abrir miio dessa opinião, julgo dever do Não tenho para objectar-lhe o ser pcquenn a 
prudoncin, perante o estado actual das cousas, consignação: todos sabemos que o credito do 
cuidnr principalmente do J10SSO meio circulante. Estado niío póde ser multo olnslico; não é possl· 

o Sn. NUNES Go:sÇA.LYES:-Apoiado, é a nossa vel que diariamente cstcjnmos-a Cazer operações 
primeira necessidade. dessa cspccie dentro ou fóra do poiz. Si agota 

mesmo temos cm mãos um cmprestimo imposto 
O Sn. DAl\'TAs:-Quando cm um paiz como o duramente pelas necessidades inevitaveis, como 

nosso (c cm qu:llquor outro, porque os ciToitos esperar do boa fé que poderemos razer uma ope
siio os mesmos, mas fiquemos no nosso); quando, rnção de credito cm condições C:~cols para o re•· 
em um paiz como o nosso as emissões se r:~zcm gato cm maior escala ou do papel-moeda ou dos 
cm larga escaln, á semelhança do mnr que se nossos títulos da dividn pubhca 1 · 
espalha por um vasto territorio, ameaçando ioun- O'Sn. P·•n•:s.'AGU. Á: _Apoiado. 
dar tudo, o (Jrimoiro dever do estadista, do A""· 
l1omcm polilico, é do certo cmpmgar esforços O Sn. DA...,'TAS : -Não é . trocar uma cousa 
para que as aguasse escoem. A este respeito ou certa por uma vã esperança que ou não se rea· 
pedirei a Tnrgot, o ll'rande rerormador das fina o·· liznrá, como creio. ou só poderá ronlizar-se d'aqui 
ças na França, uma imagem que dá pcrfcila idéa a longos tempos Y llclbor seria que o governo do 
da causa. Diz ellc (le'): p11iz invarinvclmente tivesse a politica da re· 

c Pódo se considerar uma cspe.cic de nível ducçiio do papel-moeda, da amortiznção dn di· 
b · d 1 d b 11 t 1 · d · 'vida, que tanta conllança pódc Inspirar aos ca· 

a :uxo 0 qoa to 0 0 tra a 10• 
01 a 11 10 ustrm, Jlt"tncs existentes p:~ra se applicarom a fins utcis toda· a cultura, todo o commcrcio cessam: 'Os 

cimos dns mont:mhas, elevando-se sobre as ao mesmo pajz. • • 
aguas, formam ilhas Certeis .c cultivadas. Si este O Sn. PA.Ml'iA.GUÃ: -Apoiado. 
mar começa a escoar-se, :i medida que vai dos- 0 Sn. D.l!I"T.A.S:-... fins que não poderão deixar 
ccndo, os terrenos cm declivo, depois as pia· talvez de consc~uir-so em algum tempo; porque· 
nicles, depois os v:~llcs apparccem c se cohrcm a restauraçiio aos nossas annnç.as, 8 senado 0 
do producc;õc> do todn a cspccie. Basta que ns sabe, I\ãopodorá provir simplesmente desta vida 
.:~guas subnm ou dcgçam um JlÓ para inundar ou ordinnria. Si quizcrmos :~diantar 0 passo neste 
para restituir :i cultura pl:micics immonsas. • sentido, havemos de ser um pouco mais arre-

Não vejo imagem mais reliz do que esta; o não· jados. A Franç11, graças 11 essa politica moderna, 
foi só por isso, mas t.·unbem por muitas outras como 0 sen:~do snbe, niio obstante os seus títulos 
cousn$, q_uc aiJUella grlmde cnbeça produziu para de s, ~ i/~ c lJ.•;., cons~gui_u a ell!issão de_titulos 
a bumamdndo, que lhe coube como n Fr:inklin, ·de 3 •;., m:~scom amorllzaç.llo obr1gnda, devendo' 
a ben1 conhecida inscripção : Eripuit calo ful· 0 seu producto ter applicnção especial a grandes 
1111'11 scepti"IIIIIIJ'IC tyrmmis. obras public:~s, isto é, a outras tantas fontes de 

Turgot, que recommcndou-se como fund:~dor riquczn. A Fran~a que possue tantos caminhos 
do primei1·o Banco de l~run~n :i sotholhançn do de ferro que cort.,m todo o seu territorio, aindn 
llaneo de ln!l'lntcrra, Turgot que foi l'empre um não o;tá ~:ttisfeiln ; c tanto que. o ministro das 
sustentador do credito po1· uma emissão medida, obras publicas, o Sr. Freycinõt,oiToreceu um plano 
considera o :~buso do pupcl·mocua igual ú tllY!l· . para complelar a gran4e ~e~~ ~lls c~minhos d~ 
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ferro, sondo as despesas. para isso necessorias, 
orçadas cm quatro milbores. Para entrar corn
josmncntc nessa elevada politica, poi~ não pódc 
ter outro nome,. 3 França emiltiu títulos de :.1 "/o 
nmortizavcis. . 

promettem nindn. ser, si nosso cst:Jdo de cousas 
pcrm~nceer. ass1m, si nosso cnmbio continuar 
n:~s lluctuaçocs em gun sn acha si o meio circu· 
Jante. não LiVeJ' m;u,;.solidcz, mnis CSI.:Ibilidado 
c m:us segu1·anÇ,a. !!:' uma cousa admiravcl ! 

O dinheiro não foi esquivo, c as obz·as puiJli
cns acham-se em andamento,dc maneira que cm 
pouco tempo aquclle grande pniz ter.í d3do um 
largo passo pnra, não restnurnr as suas llnan~as, 
Jlorqne estns se :~cbam n3 situação mais sohda, 
mns para o florescimento dellns, par3 a rir1ucza 
do poiz c dos seus habitantes. . 

Desde nossa mdcp:mdcncia temos contrabido 
na praçn de Lof!drcs emprestimo no valor de 
.c 21,i:67,000; dc1xemos 11s fracções. Pnra este 
tlm tomamos u~ encargo de .c 26,8",000. Para 
·pag!lmento dos J uroc; o pcqnena :~mortiz11çiío do 
cnp1t111 re:~l de .t 21,767,000, j:l temos do~pcndidu 
.t 31, 337,000. 

O Sn. NuNES Go!'IÇALVES :-E n•is li ovemos de 
ficará espora de cousas imaginarias. 

O Sn. DA..,"TAS :- Respondem os honrados 
scn3dores : • Nós applicaremos ao resgate as 
sobr3S do nosso orçamento. • Que so1Jr3s, Sr. 

- 11residcntc 'I 1)ermill3m os nobres senado1·es IJUO 
eu diga : isto niío é serio. Ligo t:mta importnnci:~ 

. á politic3 do resgate, que preJiro consngr31"·lbe 
parto do prod11cto dos novos impostos, que o 
poder legislativo votar, cmbor3 o deficit do 
exercício niio desapparcça por esse motiro. O ml'u 
maior desejo c! firmar bem esta politica; porr1uo 
consolid3r:í o nosso credito dentro c tóra, cousa 
preterível :i amortizaçiio do cleficit or~3mental"io. 

Faço votos para que esse ·defictt, que V3i 
já bem reduz1do pelos csror1·os empregados 
pelo honrmlo ministro da razentÍa, nisto tão no
bremente auxili3do pela actual camara dos de
putados, fnço votos pa1·a que des3ppareça ; mas 
melhor é que não desappareça de todo, com tanto 
11ue pdrto do producto dos impostos seja appli
cnda :10 ro$gatcdo papel-moeda. 

Talvez não seja muito ex:1cto nos algnrismos; 
mas recordo ao senado que na ullimn reunião do 
corpo legislativo n cm1ssiio do pnpcl-moedn era 
de cercn do H9.000:000,S, niío comprchendtmdo 
o papel fiduci4rio dos poucos bancos de cmis
siio que temos. Hoje o papel· moeda orça cm 
:189.000:0006, cxcl mdas 3S fl•a.:çõcs. A~sim não 
Jlóde deixar de influir de algumn sorte sobre 
o C3mbio; )Íorqut•, si n alterdçiío do c.,mbio não 
se explicn sõ por isto, c! certo que 6 cstn umn d~s 
CIIUSIIS. . 

O Sn. AFFosso Cetso (mi11istro da faZe/Ida) :
!JIIsta pondera~ IJU..C pngamos f.OO:OOO,S por dia de 
JUros 'C amort1za~'ao. 

O Sn. DA~TAS :-Eis 11s questões para IJUC de
vemos ch11mnr a attcnçiío do paiz. \'nmos reduzir 
estes milhões esterlinos· á nossa moeda ; v11mos 
ver qu:mto ~os têm custado ossos emprestimos; 
vamos cxnnunar que somma de sacrilicios es
tamos amca~ndos de cnrregar, cada véz m:ds llg
gravndos ·pela r"dziío da Cr3quezn, do deprecia-. 
monto do.: nos'a moeda. 

As .t 21,767.000, ao cnmbío par deram 
l!l:.l.~!l:OOO,S; 110 c3mbio tio 2~ deram :H7 .G75:000,S· 
ma,; <! senado note. que esse foi o cmprestimÓ 
rcl!l, JSt!J é, n quant1a dcscmbolsnd:1 pelos cnpi
tnhstns mglezc,;, porc1ue 1•cln nossa parto o des
embolso foi muito maior. 

I»arn obtermos .t 21,767:000 contrntaimos obri
gações nn importnncin de .c 26,8".000; de 111a
ne1ra que at1uellas duas sou1mns do nossa moeda 
pela diffcrença de cn"mbio de 27 p:lra ::!~ cm vez 
de~ s~! •. do i !!3.~!1: ooo,s, ~o cambio par, ou de 
::!1; .6;.,:000,), · 110 cnmb:o de 2~ foram de 
:!38.6.1~:0006, 110 cambio p111· e 268.~i1 :000,), ao 
cnmb1o dç 2~. • 

Os juros 11uc temos pago at6 hoje pelo cnmbio 
pnr slibcm a 206.!176:000,) o pelo cambio a 2i a 
:a:tOOO:OOO,S. Finalmente, os juros c amortiza
oão ate! hoje no pnr montam n 27:1.8:!:.1:0008; e 
no cnmbJo de 24. a :.IOS.OOO:OOO,S. lllns note o ,;e
nado, nao perca de visf:l que sobro uma divida -
tle .c 21.:J67.000tJlOr contn da qual já temos pago 
:.108.000:000,5, :unda <levemos bojo .t 17~806 000 
isto ~. 178.069:000,), no c11mbio de 2i. • • 

Em rcl11ç-jo ao din do hoje offcrcccroi no sena
do o seguintç. J>nra mand11rmos 13.000:000,) 
pr~:cisamos. dn~pender cercn de ::!0.000:0006, do 
surte que a dliTcrcnça de cmubio explica por si 
só, para o orçamento do Estado, um 11ccrescimo 
de despesa nn importnneia de m:1is de 
6.000:000,)000. . 

Os financeiros attribue·m o tacto principal
mente a tres causas: pagamentos no exterior, 
excessos de emissão c desconfiança interna. 
Quando o meio circulante é papel, :~ssomiJrn ver 
os sacrificios que um Estado se impõe, desde 
que sabe das suas fronteiras, dentro das quaes 
tem curso forçado o. papel moedn, para 1r :Is 
praças estrangeiras ajustar .::om cllas as sua:> 
contas. Pnra 1icar bem assentado, niíe perante o 
scnndo, n quem sobra illustração nn matcri:~, 
mas no animo do nosso paiz, para quem princi
palmente rallnm~,;! cumpre sobre isto esclarecer 
o povo parn racll1tar a marchn dos bomen~, n 
quem cst:i incumbida 3 mnis difficil, embora ao 
mesmo tempo a mais ::Iorios:t dns missões, a do 
dirigir :rovernnr c cuidnr dos seus destinos. 

O Sn. A~·Fo:sso CeLSO (1ninistro da {a::mda): 
-Devemos calcnl11r com a despesa de 20 11 
22.000:000SOOO. · 

Eu, Í"dllando purn meu paiz, quero auxiliai-o 
na indagação da vcrdatle nL•ssn materin ; quero 
com·encel-o do que a politica aJopt:~da pelo mi· 
nisterio actual c tiio haiJihne:lte sustcnt2da pelo 
dislincto ministro dn fazenda é a melbor de todas 
ns politic:ts neste particular. 

Vejn o senado, sú· com relar.ão :i divida externa 
c1uantos t~m !':ido os nos~os s;critlcio~. c qu:tnle 

O Sn. 0.\l\"TAs:- E.o;t:i :~proximado o meu cal
culo, c o de V. Ex. aggrava 11ind:1 mais; eu niio 
quiz nfeiar :~s côres. 

O Sn. AFFONso CELSO (nJiltisli'O da {a::enda):
nnsl:l :~ttcndcr a que os:tnmos a despender 
100:000~ por dia com juros e amorlizaç:io. -

O Sn. 0.\:'."TAS: -liras si e;;se cnmbio se man· 
tive1· assiro, si por medidas que a scicncia c 11 
pr11tica ensinam niio lhe formos em 11nxilio; si 
por um l:1do não honrarmo,; a palnvra do go· 
verno tornando effcctivo o res;,:nte, c si por 
ontro não tratnrmos de cnrillllCCCJ' o pniz. de 

' 'l 
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ftlrtilizar as fontes do producçiio, aonde iremos 
Jlarar, senhores 't E' possível que procedamos· 
descuidosamentc, como o índio que, para sabo· 
rear o fruc&o, embora peco c amaJ•go , córta 
pela raiz a arvore 't 

E' possível que doscnidosamento nos deixemos 
levar pela corrente nesta politica imp1·evideute 

que fallavn Turgot, esses nada soiTrem ; mas as 
classes laboriosas, os homens do povo,_ os r une· 
cionarios. aquellos que vivem dos seus sularíos, 
de seus trablllhos e do seus orden:Jdos, esses vum 
sua renda reduzida a uma terç:1 parte, ou ninda 
menos do que isto. Logo os sacrificios que nos 
imtJÕe o ll:JPC)·IOOcda quando delle se ubnsa são 
de ordeJn tal quo um governo previdente, e na 
altura da missão que ll1e está confiada, deve fa
zer, como tem feito o honrado ministro da fa
zenda, os maiores esforços par:t pôr dir1ues a.cste 

• de levantar cmprestimos internos c cxtcl'nos, de· 
cmitth· npolices, de emiltir papel-moeda, embora 
explicando-se tudo pela dura lei da necessidade, 
sem ao menos adopt.1r tambcm medidas que 
sustentem a confiança publica sobro a seriedade 
c moralidade do paiz, dentro e fórn dello? (Jluito 
bem.) Isto é objecto IJUC prcoccupa-me, é objecto 
que prcoceuJ13 o governo, ú objecto que devo 
l'l'COCcupar o prcoccupa c.;m corleZ3 os homens 
dos dous Jmrtit.los políticos. 

Ora si is~o ó assim1 {IOrque não nos havemos 
de dur us miios para 1n1ciaJ' essa •·erorma (si re· 
forma se póde cl111mar, porque a medidu já este'\" o 
)Jor muito tumpo cm nossas leis), para ndopL1r 
de novo essa medida o mostrar qpe o ~JUC CJUe· 
remo~ niio é papel-moeda aos montücs, igual n 

· esses alli{JIIOtlos que eram chamados clli/TOils tle 
J!Opir.r trapos de papel, porc1uc não podi:.m 
.mdiC:Jr o grão da ricJncza nacional, mas ~ómcnlc 
dar a prova da pobreza c d:1 miseria puúlic:~ '! 

Pensará alguem, niio no senado, porque fallo 
diante de uma corpornç~o de homens pro\·cctos 
c illustrados, mas alguem no paiz, que temos c:t· 
pilai que possuímos riquezas simplesmente 
por1{uo nos habituamos n cmiltir papel-moeda nos 
iO, aos 20, aes.30, :Jos ~O mil co.ntos? E' um cn· 
guno. . d . 

Sobre isto t.1mbenr falia por m1m um os mn~s 
~~mpetcntes economisla.<õ, C.:urcellc de Senenil. 
Veja o senado o que aiz ello $0!>1'0 :1 ~UJICI':IbJJn· 
d:mcia dé pap~l c 11 sorte que lhe esta rc~er\·ada 
(li}: 

• Esta lei d:J depreciação do. papcl-moe~a é 
susccptivol de um:~ formul:~ qu:t•l mnt!JenJ3IIC:,a. 
O valor da som ma do paJ>el-moeda em ClrcJllaç:~o, 
qu:Jiqucr que clla sej:~. é igual :i ~omma ~esco· 
nhecrda, ··mas certa, de V:Jif:!res monet.,rr.os de 
que a socicd:tde tem carcncm, e é quas1 IDVfl· 
riavel cm um tempo c es!ado comm~rc1al 
dado. Si, JlOr excm(Jio su avaha cm.•!m nulhnr 
:r som ma de que .11 1.-'ranÇ:J tem necess1d~dc para 
o serviço aeuvo de :mas trnnsacçüe~. :1 somnl~, 
qu~lquer que seja a emillidn pelo J:'OVCJ'no,_ n~o 
val~rit mms do que um milh,:tl'. :roda CJ?IIS~~o 
excedcntl! terá por conscquenc1a d1rcctn e IIICVI· 
tavel uma depreci:rçiio Jlroporcion~ll:l 11 c'ssc 
excesso. Si fOI' do dons millmres, met:t~le desse 
vnlor será perdido; si fõr de trcs milhnrc~, dons 
terços scr:1o .Perdidos; si for . de quatro, Ires 
qunrtos perdidos, ~ assrm por cll:mtc .. • _ 

Logo, Sr. presulente, a nossa ~1quezn n:10 
au"menta J>orque cm vez do H9 mil contos dtl 
p:rpel-mocllatcmos hoje !89 ou200 mil ; :•'? con· 
tra1·io, bojo todns :~s classes da nossa ~>'f?CIIlthulo 
nfio fodem oblel' com .:• mes•na CJU:II!tuJ:rde ~tl 
pape aquillo que poderwm eO}llPrar s1 o c:unl.uo 
cstivcsso a 2~. a ~5. qua.nto m:us :1 ~7 !. E como .o 
nosso p:tiz imJIOl'la mutlo, como nal? o um p:uz 
m:rnul'acturl'.jro, e antes rccl'!Jo tJU:Ist tudo do cs· 
tr:ln"'CÍJ'O O <JUtl :ICOIItCCC C 1(11.0 f?OIII li nO~S:I 
moodn d;.prcciada (azcmo? :;acrlfit·ws entJruw.s 
p:tr:r obtermos aquillo <!e_ que carecemos. p:tr:t 
viv~r. os .ricos, c esses S.tO·OS promonlol'JOS de 

ostndo de coasas. • 
E' por essa razão que cu, convencido de que 

estes ~o os actos que hiio do acreditar· nos pc· 
runto o nosso Jli!iZ, perante o nosso p3rtido o a 
nossa escola pohticn; ó por isto c1ue eu com u 
maior prazer louvei tJ: imo ptctore n declaração 
ror1ual.e posiliva c1ue o l1onrado ministro da fu· 
zenda ex tornou n:~ cam11ra dos Srs. deput.,dos na 
primeira vez CJUe lhe dirigiu a p:~Javra como mi·. 
nistro. Elle disse: •l'cmos 60.000:0006000; mus 
asseguro ;i cam:~ra c no paiz que de or11 cm dinniO 
nem mais uma nota de liOO réis será emittido •• 
E tem· cumprido c cumpre eJTectivnmente n sua pa· 
lavru. Isto sà valeu uma alavanca para o nosso 
credito ;.isto só dcrnon~trou n sens:t&ez de sua ali· 
mfnistr:~ção lln:tnccirn; isto só deveria angariar· 
lhe, attrahir-lhc, como ciTectlvamento tem attra· 
hido, a cstim:r e a conlianÇD publica. Sahirmos 
deste caminho c entrcg11rmo-nos á emissão lm· 
pcn$adamcnte é sobrecarregar de novos o pesa· 
ilos s:~crillcios n um p:tiz que mal pódo com os 
que já tem: ti um:t politica louca, não posso 
chamnl·:t sinão assim. 

Nós nem 30 menos temos, c si formos por este 
caminho não sl'i quando ter•~mos, o recurso dos 
paizcs que em 1113lcria de credito, de llnan!;~Js, re-
correm aos bancos de circul:u:ii~. · 

No systcma mixto da circula~ão da moeda OJO· 
tallic3 e elo Jmpcl-mocd:~ garantido por me~es 
p1·eciosos, nesse, sim. uma tnl ou qual elas&ici· 
dado não oiTorccc perigo algnm~ porque ha o rc>· 
trahimento, desde que com ella se nota qualquer 
perturbação nos valores. 

Isto se dá na Fronç:J , cuja organização do 
b:rnco de circulação é atê superior á do de ln· 
·~!aterra. Isto se d:i :tinda nn mesma Inglaterra. 
.Eu desejaria que entre nós chcgassemos no 
mesmo resultado; mas como e quando h:tvcmos 
clr.cheg:.r, si nos rcsign:trmos ao regímen pcr
m:.ncntc, siniio eterno. do Jlapcl-mocda '!·Nós 
mesmos, hn a1mos p:rss:iÍios, com nmn J!Oiilica que 
3 este rc:;pcito mereceu c mtlrecerá sempre a poJo, 
chcg-:imos n ter nm lastro rnelallico de cerca do 
30.000:000:$, 26.000:000,5 t.1lvez, no Banco do 
Druzil, que ali:ís niio é b:meo de circulação. 

A guerra do Par:rgu:~y impoz-nos o sacrillcio 
de Jmw;~r mão desse l:tsu·o mctallico; mas si cu 
:rcho que noss:~s condil;õcs cconomicas e 1lnan- _ 
cciras n1io. são lisongcir:1s, confio ninda nos re
snlt:rdos de uma politic:1 s:~lli:rmente dirigiua e 
yig-orosa quo cnrtt)UCO::a o paiz c lios fa~a reatar. 
o lio inttJI'l"OUlJlido dnquillo em íJUtl iamos bem. 

Para isso, ~euhot·o~s. os bomeus patriot.1s que 
~o d.im ns mãos. Pois o (lillríoUsmo já foi ba
·uido tl!!slc paiz? Pois uiio temos tantos exemplos 
tle homens IJUo ::al\•:tr:un su:. p:~tria de maiores 
ruínas lin:m•~cir;Js? Basta tJUC entre nós oxi:>tanl, 
c felizmente, senhores, creio que os temo:;; ho· 
mcns da tempera de Chatam, que levantando-se 
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do leilo onde j~zia prostrado por grave enfcrmi
dado, o arrimando-se nos bra.;os do seus dor:s 
filhos, um ilos qunes logo depois foi Willinm 
Pitt, foi no parlamento proclmnar n politica ()tiO 
julgara ncertadn c condcmnnr :1 CJUe julgnra 
crronea. Pois em contra·posi~ão a este nuhrc 
exemplo, havemos do SCI' indiiTercntcs ao estado 
do nossa palria 't 

Pois j:í nos consir!eramos tão completamente 
felizes, ou tiio completamente arruinado:;, CJIIIl 
nossos esforços se dhlJtenscm ou se cstorilísem '! ! 
Si nem um:i cous.1 ncrn outra se d:i, a con
clusão é que temos o dever de estar á testa do 
movimento, acudir :is necessidades do pniz, indi
car-ll•o os melhores remedios. 

Neste terreno os dous partidos se podem pc•·
(,!ilamcntc medir para que tenha a llnlma da 
\'iclori:t nquollc que se mostrm· mnis comr•ctrmt,,, 
melhor inspirndo, mais cem penetrado do dever 
11:1r:t desemJJenbar-sc dessa grnnde tarefa. 

Eu não sei afinar meus sr.ntimentos polilicos 
siniio por esses motivos; niio posso fel' outros; 
desnppart-cendo clles, a minha missiio politica 
t:uubem estar:í concluiria. . 

O parlitlo liberal, Sr. presidente, hnvin in
~cripto em sua bandeira duas ;;-•·:mdcs idéns -a 
verdade do orç~mcnto I! n vc•·cnde da cidrão. 

No que 1oc:1 :1 verdade do orçamento, niio ha 
Dl':;:"nl-o, os esfor'=os que o minis1e1·io tl"m emprc
gndo siio irrccu~nTci,;, são patcnlcs. !>ara :~pro
ximar-se quanto possível da \'CI'dadc do or~:•
mento, eu lhe rccordnrci as p:lla\'J'IIS llc Turi;'ot 
na celebre cnrtn dirig-id:1 a Lniz XVI, qnnndo 
chamndo á dirccç;io dos ncgocios publico,.. O 
grnnde financeiro ahi cxpoz o seu l'cns.,mcnlo; 
v:í o ministcrio por esse caminl10 c 1a de chegar 
ao porto de s.1Jvamcnto. O caminho que Tun:'ot 
traçou par':l restaurnr as finanças, para lr!\'nlll."ll' 
o credito publico, para lirmar a liberdade com a 
ordem, conwrciaudo·as ambns, resume-se neslns 
palavras (lendo) : • 

• Nem bancn-rola, nem augmcnto !lo impostos, 
nem cmprestimo; rcducç::io de despes:~ ah:•ix11 
da rcccitn; rcfurma de abusos (JUC entrclcm c 
alirucntnm a desordem pas liuantns. • 

Neste 5cnti1lo seus projectos furam accittls c. 
IIJt(llaadidos pcl:. l~ran~a, c os resultados niio .se 
liwrnm eSJICrnr. 

Nós não poderemos dizer-sem auumcnto tle 
imposto.f ;-niio poderemos dizor-sl'ln 1un·os cm· 
Jll't'stimo.,,-ponrrre :1:,:-ora mr.smo nos 01:cn pa
mos 1lc lo:v:mt:or 11111 ; ruas pudeuws lil'llmr-n11s 
na Jl<~litic:• da r·cducriio d:os dc~prl~:os IJIIe pu>s:un 
ser :uli:ulns, d:1s rlo!spo•s:1s imru·oducliv:os r•nr:1 
aproli1::1r os reclll'sos a IIP.SJICS:os pr·otlrrdi\':ls, a 
do:srw,::1s IJUC cnrirrucoarn o p:riz c o h:•hilitcrn a 
gr:111dcs cormucttiruenlos. · 

Eu rcferin-mc :1os dons lins d:1 politica liberal. 
Sobre a parte liu:~nccirn, rcsumi·n nc,;,:as 

jlal:rrrns de 1'urg-ol. Quanlo :i parle da \"o•rdado t1:1 
clciçiíu, não sinto-me monos sorprcntlid•t do JII'O
ccdimcnto dos honrntlos senadores que formam a 
mnioria destn cas:1 com rc.~pcito a es,:a refurnrn. 

material; parecia qup ambos os partidos, digo, 
disto convencidos, se tinham dado ns mfios para 
uma reforma (JUC por um out1·o systcma garan· 
tisse a ambos, t:mto CJU:mto possível, a vj•rdmle 
ola elcil;ão, o que po1· meio deli o as; ditrcrcntcs 
OJtiniõcs se rcpl'cscntasscm nas duns cnsas do 
p:rrl:rmcnto. 

l\Ias, Sr. prcsidenl•~. este paiz ar1rcscnta f:1ctos 
qne niio. siio f:1ccis do explrcar I Antes de ~bf!~
darmos a questão, r,nrccia q~c ~enhuma opm1~0 
era din~rgcnlo; hoJe que attrngrmos a clla, hoJe 
que urge dar uma solur!iiO, nquclltls mesmos que 
nos ullimos :mnos se declararam t:io convencidos 
da neccssirlnde da elcil·ão directa'!Jne desta re
forma f:rziam depender :i vida do nossns institui
,;õc~, a scguranç~, :a !Trilem o a liiJerd:rdc publica; 
cs.<cs mesmos hore corno rruc \"oll:un as cosias, nu 
tratam com inditrercn~, um assumpto dc t.1manha 
magnitude! 

Eu ou\"i o cpilo;:-o eh rliscurso do honrado 
~cnador pela pro\•inci:i do Tiio Grandcl do Norte; 
S. Ex., p:u·cccndo adiaRlnr mnis alg-uma c_ousa 
ao discurso do nosso collcgn /'ela provint:w do 
Pt•l'nnmbnco, procuroti lrancruil is:• r-no.~, dizendo 
(Jlle o so•nado ha rir. ocenpar-sc ela reforma clci
tol':ll c qne n comrnissiin ha de clar parece•·. 

Orn, rc:rlml'nte, Sr. presidente, :~ssurnptos dcsla 
<.rdcm nlío podem ser u·ntndos com promessas 
lambem de~tn orolern. N:io é favor do senado, 
di~o·o francamente, orcuf?:ar-sc dc~tC.:1ssumpto, 
dar-lhe andamento, prorcru· sua opmro~o, :•ppro
vanllo ou rcjeitnndo; é dc\"c,·. Dc~dc que uma 
qurstiio assumiu a iruportançia que tem asso· 
mido no pai1. a da rcfm·m:r el_crtoral~ o senado se 
torn:~ria faccioso "Uardando mdclimdamento nas 
gavct:~s de suas" commissõt•s um projecto do 
reforma que o poder publico declara, com n com
pctomcia que tem parn rn;el·o (emhof!! ~-senado 
pos.;a recusar a proccdencra de sua opmwo), tJUC 
o consi:lera vital. 

0 sen:JdO niio púdc fCSJIOndel'• J h e COIII O adi :I· 
mr.nto nem com o 11011 possllllliiS pnp:ol, porque 
dc~dc és.~a occ:~sião, elle, corpo l'italkio, sem s:anc
~ão contra seu proccllimcuto, se colloca!·m como 
Ítnr cravo na •·odn do cat·ro da ru·o~Jiertdndo, da 
liht•rd:al!t• c das refo1·mas. CJUC o Jtarz rccJ,:amar. 
O ~cnado portanto, tem o c!C\"Cr de pronuncrnr-sr., 
c a curnr;1is~~o. incumbida des~c assumpto, de 
d:1r Jl.1i'Ccer sollrc a reforma eleitoral. . 

N•'•s, pl'io nosso lado, cstarlllnos :•ttentos c VJ
:rilanto1;;, rmr·n roclmrt:IJ' o cruupnrnento desse 
tlevr•r·. p:1r11 IJIIIlJlnr riMI~IIiol:ulus, lfllllllllu dcsli:l
mns das altur:•s rio fllllltH·. t'lll vez 1lo: uma rn
!Wripr.ão orne nos so•j:l hunr'M=! ·"·" ru·es.,utH c 110 
fntnrn, niio tenhamos a d:r esl<'l'lhd:ultl Jtel:t noss:1 
inepda, pela nossa incnpneida•l!l p_ara o g-ovcr·nn. 

Parecia, Sr. pr~sidt•nte, IJIIO os dous Jt:ll'titlus 
do paiz, dando um uw;.:-nilicu j•xemplo ole si, li
nh:un chcg:ulu n 11111:1 gT:molo COIHJ 11 is1:1 ; 'I ne 
elh~s :orulws, con\'encidus tln irnpossil.tilid:ult• dtl 
prtl.<rguir-~c no· sy>·tema t•l••itural \'igcnto•, eujus 
frUCIUS Cl':llll OS IJ UC IIU> JJUtfÍaJII 1Jar a ffil Udtl CIU 
:1 violcncin, a JllL•ntira ou o emJH'ego da força 

~ão senhor·cs, é prcch:o qw1 not g?\"Cr·no o 
pnrtid~ Ji!Jeral tr:•to com :1Jinco de re:rlrzar a~ r_c
furmas que corstrtu••m seu prof,"ramll!:l. .No,.,! o 
ponto níio 11:1, não po';dc havcr.tr~!nsm·(.'ao ;_ neste 
ponto dc\·cmos mostrar-nos t:ro unpcrtc1·rrtos no 
~ro\'crno. como fomos durante os tO nnnos da 
nossn nunca c,;qnec:id:l OJiJIOSiçiio e advr.rshl:•de. 

Tenho com·Jnirlo e voto pcln cm.cnoln do ho!l
r:rdo St·. miuistro tia faxenda. (.Utulobl'm; 111tull) 
brm.) 

. 0 !!'01·· Coa•J•eia:- Quando Cll li fiO tivesse 
tleclar:ulu :1u terminar o ultimo discurso que pro
fé ri ne;ta 'c!iscus5iio, que li nhn ainda que faz() r 
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eonsideraçõcs sobre a partç fiMnccir:~ c ccono· 
mica que a presente resolução envolve, ver-me· 
ia na necessidade do tomar a palavra, depois do 
discurso que ac3bn de pronunciar o nobre s·c· 
nadnr peJa llahin, atlm de r.cgistr3r mais uma 
pa1·1e do seu progrnmma. 
L~mentoquc o nobre senador não queira apre· 

sent~r o seu programmn integralmente, que no5 
obrigue a dcscortin:~l-o cadn vez que fali:~, dan
do-nos incomplctamentll o seu penS:Imento. 

Já conhecemos o programm:1 do nob1·o senador 
nn parte d3 legalid3do. S. Ex. condemnou :~s mc
ditl:~s dicl:llori:~cs tom3dns pelo ministcrio; o cu 
apJ•Iaudi esl3 parte do p:-ogr3mma. ll3sl3.va ell:~ 
Jl:ll'a me pür ao lado do nobre senador. 

l~clZ depoi:; S. Ex. o seu progr3mmn clcito~al. 
Disso quo o governo não clcvi3 intervir inclll· 

bit~mcnte cm eleições, nem siqucr conservar 
como autoridade superior na mcsm3 provinci:a o 
runccion:~rio que tivesse lido influencia indcbit:l 
no pleito anterior. 

.Applaudi tambcm esta parte do programmn do 
nobre senador. Fiquei com S. Ex. nestes dous 
pontos; e 3 di~posição do meu espírito tornou-se 
Liio f:•voravcl :10 programma do nobre senador, 
cruc, toons 3S vezes que ellc follil, parece-me c1ue 
terei de concordar com 3 nova manifestação 
desse programma. 

O Sn. D.\:STAS :-0 que entendo é que V. Ex. 
·.quer me compromcttcr. 

O Sn. ConnEI.\ :-Está enganado; deixe-me 
!3zt•r os commentarios cm bem d3 causa publi· 
~. Já dccl:•rci aqui que não desejo cst.'lbclccer 
grupos no partido libcr3l. 

O Sn •. DANTAS :-E cu Lambem não os quero 
no p:~rtido conservador. 

O Sn. ConnEIA:-Até nisto estamos dcaccõrdo .• 
Qu:mdo o ministerio libornl segue um systcma, 
o um dos membros do partido, tão 3Utorizado 
corno o nobre senador, [3z modillcaçõcs nesse 
systmna, indago do que lado está a r3zào; c como 
tenho :.cbado prcfcrivcl o systcmn do nobre 
scn:•dor, trato de assign~lar as ditrcrenças p3ra 
dm·, é direito meu, a razão drn1inha Jlrefci'Cncia. 

Em out1·o discurso o nobre senador nos lwvia 
c.lado lambem o seu programma financeiro, que 
Jaojo vciu completar, fazendo-lhe additamcntos. 
E' :assim que S. Ex. nos disse IJUe não concorda 
cm que cm um só exercício financeiro haja tal 

' 11 ugmcntó de novos impostos, que nellc se qucir3 
S31clnr os 1le{icits nceumulndos cm c:ocercicios :m· 
tcrinrc~. Hcgistrci esta ditrcrcuça entre o systc· 
ma ,Jo nobre sen:~dor e o do ministcrio, c incli· 
nc•i·IIIC Jlclo ele S. E;t. IJnjc o nohrc ,;llnmlor 
cle~~nvolvcu esta parte do seu programma p3r:l 
conclcmn:•r nos lcnnos mais cncrgicos urna nov3 
tlmissão de paJJcl·mocda j;i depr~ciatlo, c pro· 
pu "na r com tocb a forçn em prol uo que ucno· 
mi~ou-a politic:1 do resg3tc do pnpol-ruoeda. · 

Or:•, Sr. presidente, o mesmo f3vor com que 
acolhi a primeira p:trte do Jli'OB'I'31UIIla, lcV:I·me 
11 concordar 110ru o :.Jditamcnto; e estou vendo 
quc po1· lim de contas pouco tl!I'Ci CJUC contestar 
no pro"'ramm3 elo noi.Jrc scnnllor. 

Na ~arte pulitica lll•Slic pro;:ramma vi111os já 
IJUC ha co_mJ'lct~ scparru:ão ontrll o nobre sena
dor c o llllnlSttll"lll. 

O miuist~rio uiío concorda em que se ll'ale dn 
clegi!Jilidnde dos acatholicos; hou\'tl 3lé por esse 

motivo modificação minístcrial ; é o nobre sena •. 
dor inclue esse ponto no seu programma. 

O Sn. DAMTAS :-Eu só tenho o programma do 
partido liberal. . . 

O Sn. ConnErA : -Então alguom não o tem, 
porque o progrnmmn ou o systcma do V. Ex. é 
diverso do do ministerio. 

O Sn. TEIXBillA. Ju:non :-Não o tom o minis-
tcrio. · 

0 Sn. DA!'ITAS :-Tem. 
O Sn. ConnKIA :-V. Ex. com o seu apnrte 

dei,.ou entender que o mini:iterio actual r.oderá 
ser tudo, menos executor do· programmn l1bcral. 

O Sn. DMiTAS :-Não pOsso ir~ mão de-V. Ex. 
cm seus commentnrios; faça-os por sua conta. 

O Sn. ConnEIA :-Está claro ; mas cu laço ap
pcllo :i rectidão de espírito do nobre scn:uló:-. o 
subm~tt,o- !"C :i esclarecida ap:cciação do son:~do, 
que d1ra s1 meus commcnt3rJos são ou não pro
cedentes c razo:~vcis. 

0 Sn. TEIXEIIIA JUNIOR:-E fazjustiçn ao nobre 
scn3tlor. · 

O Sn. Connr.IA:-Si nlgucm tem de queixar-se 
de mim, uão é de certo o nobre senador. 

Declarando o nobre senador que o pro
gr:~mm3 que sustenta é o do part1do liberal, o 
sendo visível :1 diJTerença entre o seu progr:.mma 
c o seguido pelo ministcrio, a conclusão logica, 
infnlli\"cl, é IJUc o ministcrio seguirá qunlqucr 
systcma, menos o do partido liberal, porque o 
do partido libcrnl nuo é sinlio :~quclle que o 
nobre scn:~dor sustenl:l. 

3las o que o nobre scnndor procurou, com o 
cuidado com que costuma quando quer que o 
seu pcns.1mcnto Sl'j:l antes adivinhado quo per· 
ccbido, roi manifest3r que absolutamente não 
approv:• a omissão do p:lpcl·mocda fcit3 cm 16 
de Abril de J8i8. · 

Os Sns. Ju:sQUEIRA E T&IXEIRA JuN1on:- Não 
:~pprova. 

O Sn. Conn&IA:-Ncm outra cous:1 se póde ron
cluir ele suas 1>nlavras. S. I~x. niio quiz dizer clarn
mentc- não approvo a emissão do )lapcl-mocdn 
autorizaola cm ltl de AlJril,- mas disse qu3nto 
basl:l para ser entendido por uma camarn como 
esta. 

O Sn. TetXEIR.\ Ju:non:- Isso clle não fazia. 
O Sn. Conn&IA:-De mancirn que, si as ra· 

mar3,; c~livessem nberlas a f6 dll Abril do anuo 
pn~s:~tlo, como estiYcra1u :1 iii de Aloril deste 
:mno, o nobre senador c;tnria comnosco •.. 

O Sn. TEIXEIII.\ Jr.::swn:-E com o nobre 111i· 
nislro ela fazenda. 

O Sn. ConnEr.\:-... teríamos comb:otidojuntn· 
mente o decreto de 16 de AlJril. S. Ex. com
ll:tteu-o hojo indirccl:lmcnlc; niio proferiu a 
proposiç.iio-não :.pprovo a emissão autorizada 
cm i6 de AlJril-m:~s atacou as novas emissões 
de papc~l-mocda j:i dc(lrcciaclo, o dissertou 
J:u·gall)cnlc sobl'tl a necossidmlo do resgate. 
Dcst:os_ cluas proposições ó nnlur:~l infen•ncia 
c111C nã•J so derin t~1· Cluittido papel-moccla iu
com·crtivel cm 16 de Abril. . 

O Su. TEIXEI!t\ JIJ!\IOR:-E' da nossn escol:~, 
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O Sn. Conn&IA:- Eu só lamento ter de ::mdar 
catando o programma do nobre senndor: quanto 
melhor seria para o paiz, o quanto trabalho o 
nobre senador mo poupar)n •. si. isto. valesse nl· 
gumn consa p~ra S. ,~<;,.,, SI diSSCS$e de uma Tt~z 
o I)UC pretendtl? Em cada discurso S. Ex. nos d:i 
nma parcclla ; niio slli· si tem de dar parccllas 
novas, e estou aocioso por chog:~r :i somma (d· 
sadas). Não sei si cstai':Í longo o dia, om que 
S. Ex. set·á forçado a d:JI·a. · 

Como deixar de reconheccl' o facto da omissão? 
O 'JUC ha de fazer o parlamento, si não teve 
meros para ob~lar :íquella medida 't . · 

O Sn. AFFONSO CrcLso (1iai11i.dro·da (a:muklj;
M .. nde resgar:~r (10.000:0006000. 

O S11. Conn&rA:-Como f:~zel-o, sinão l:~n,..,ndo 
novos on us sobre :1 popul:l!Jão? • 

O Sn. "Al-"FONSO CeLso (rninistro da (a::mda) :-
Que irn pOl'ln '! . . 

o Sn. Ju~QtmrRA :-Em razão do omcio. 
O Sn. CormzrA: -Em razão do omcio. 
O Sn. DANTAS : -Eu e o nobre ministro da 

f:tzcnda o estamos ouvindo com muito t•razer. 

O Sn. ConRKIA :~Si ou pudesse mandar •·eco
lhe r os (10.000:000,) com a· mesma (aciliuade com 
que o nobre ex-ministro da fazenda os cmilliu, 
n~ hesitaria. 

O Sn. AFro~so CBLSo (ministro da fu:tnda) :- • · 
Logo a emissão er:1 incvrtavel. A :~rgumcnL1çiio O Sn. CoRREIA :-:Múito obrigado.· 

O Sn. T&IX&IRA Ju:o10n : - Nessa occa•iiio o 
nobre senador pela Dahia concebe outra idéa· 
III~ i. 

O Sn. CoRREIA :-Com a habilitiDde de tribuna 
IJturtem, o nobre sen:~dor pela Jl:thia conscrvou
stl absolutamente silencioso sobrn a questão poli· 
tica I{UÓ o acto de 16 de Abril encerra; IJUiz filzer 
suppor que nCS$1l actó sómcnte ha o lado fill:ln· 
cerro c ccono1nico; c, cortando csL1 parte da 
questão, disse • Ess:t est:íjulg:~da pcla·conce~são 
do bill de indemnid:~do; só ulll n.;ta (depois destes 
dous grnndes sallos) tl'atar ua politica IJlle dcsej:t 
seguir o nobro ministt·o .ua fazenda. a 11uern S. 
Ex. teceu merecidos louvores, :1 politica do res· 
gatc do papel-moed:~, que ha de servir de re~lce 
.. o partrdoJiberal. • 

O Sn. DANTA.s :-Apoiado. 
O Su. ConnsrA :-E occupou-se especi:llmcntc 

desta parte da rnatcria cm 1liscussão. :!II:~s cu, 
CJI!e tenho necessidade de a miar por outro ca
nunhº e Inço c1uestão capital d:~ partll Jlolilica 
rJue a presente questão encerra, consider<~ o 
~ilcncio sobre este ponto como m:~nifest:wãu da 
tlifficultl:~!le da dofosa. Qu:mdo oradorl:S tão 
abalisados, como o nobro ministro da fazcndn c 
o nobre senador pela J.I:Jhia, eviL1rn t:io cautelo· 
!lamente esta 11arte da discussão, cu concluo cJUe 
110r este lado o :1cto é indéfens.wel · e como 
não desejo rcno\·ar ar::umeutos quando supJlO• 
nho que o illuslril ministro e o nubre senador 
assim pensam, !ldxm·ci pela primei r':! v~z .•• 

O Sn. DAXT.~s:- Muito hem. • 
O Sn. CORREI ... :- ... ue insi;lir solm:l o latiu 

politico d:1 quc;;tão. O meu silonci•l a"ora tem 
maior signillc:u.:ão do que si cn Jli'Ocnr-.;;sf! novos 
:1rgumentos no sentido un minha opinião · de
roonstr:t que muito folgo de \'~r que o~ uÓbres 
$•!nauores rninisteriaesjulg-urn qu.~. tratando-se tl:l 
parte politica da discuss5o, o melhor é p sill'ncio 
t) moti\'O do silencio !los nfiiJre~ senadores é um· 
o do meu é outro; ellcs não defendem, cu ucixÓ 
de ataear. 

Mas o nobre senador )leia J1:1bia viu 11:1 apJII'O· 
vaçiio da ~ltimn omissão do Jl~pcl·moeda ai~Ulll:l 
cou~a mars uo qua devia ver. Jul .. ou oue a 
pass:.~-:cm,, cm sL•guuda discussãn. do ""art. ~- • da 
Jlroposta •!o ;..:u\"CI'tw, IJUC appr·uva o dccrdo de 
~6 lle Abr·ll, !lernoa~tra •JUe ess:~ mcllid•• em im

.JIOSt:l pel~s ~rreumsl:mcius. Mns os que \'OI:!I'<Jrn 
I•OI' ~:i~l: at·ttgo tleclm·ar;uu quu o faziJm Jl~l:l ilu
jJOss.rlalJdadc de scp:1rar o l'apd-mocda de 10 de 
"\brll do CJUe estava lega mente na circula~iio. 

do nobre senador ·é contra-producente: si não · 
l.mvia necossi~nd;-, rccoi~:J·os ; não recolhe, 
porque eram md1spensavcrs. . 

(lia outros 11ptrrles.) • 
O Sn. Conn&rA :-Quando digo que não heSi

taria em maodat• recolher a emissão, si puilesse 
fnzcl·o com n mesma facilida1le com que ella ·se 
realizou, estou longe de reconhecer que o neto de 
!6 de Abril era indispensavel. · 

O Sn. AYYO~so C&LSO (111i11istro da {a::ênda) :
T<!da a questão é por{JUe a emissão foi relia por 
nos. 

O Sn. C:onnEtA:- Xão póue dizer isso. Si o ex··· 
ministro continuasse· na administração não po
deria elevar ao maximo a emissão autorizada 'f 

O Sn. ArFo:ssoC&Lso (111i11istro da {a:enda):
Vnmos recolhendo aos poucos. 

O Sn. ConnEIA : - Si pudessemos recolher o 
papel-moc!la illegalmente ernittido com a mes
~a ~acil.illadc com IJUe foi l.ançndo. na. circulação; 
sr 11110 t1vesscmos de oxarn1n.1r atti onde podere· 
mos e d~v~remos _onerar .aind:1 ~ populaç:io, !' 
nobre mmrstra term o aporo unammo do senado 
pal'a tal providencia. 

Portant'?, niio duo nobre senador pela Bahia,· 
ao procedmtento daquellesque approvilram o acto 
m:uor ~Jcance do 11uo tom. Não se reconlrecu 
nem a l•Jgitilnh.l:~do, nem a eon,-enicncia desse 
acto. · 

O Sn: DAsTAS .: -Pensei que Y. Ex. já se tinha 
csquccrdo de mtm. · 
. O Sn. Conn~:u :-Estou rectificando o juizo 
que V. Ex. forma da apJii'O\':IÇiio do art.-2.• da 
pl'OpOSt3. . 

A illog-.al emissão est;í ft!ita; o governo não 
.teve duv1dn cru nsu1·pa1' uma attribui.-ão do 
poder lt!gislativo. - • 

Acamara dos d;•put:~uos 1e111 meio de •·oprimir 
o cxct.!sso, d~cretando .a accusaçiío do ministro ; 
111:1$ que me1o l't!prcssrvo tem o se ando T 

O Sn. NUNE$ Go:;ç.u.vt:s :-0 que re$la é de· 
cretar o ros~atí.'. · 

O Sn. C~lni!ErA :- Tornanuo em con~idcrnçilo 
o llfl:lt't~! d1re! ao _honmdoscnatlor pelo Maranhão 
que exrJ:l Jll'llllci:"O dos seus co-roli""ionarios 
g.•.rnntia cllit::a~ :lc quo nunca mais viZ!;lriio as 
lcJs para emlltrrem IJ:Jpel-muolla, como o tizeram 
JICio tlccl'cto de 16 de Abril. Do quc sorviria 
tratar do res;.:ntc, ~i do um momento par:~ outro 
)lóde a popula~·iio ser sorprendidu com outro 
decre!o semelhante? 
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o SÍt. Al"roNso CELso (ministro da fazenda) d!í 
um aparte. • · 

·o Sn. ConRrm:-0 nobre ministrl' lernbra a 
emissão de 18li8. 

Quando vejo invocar esse precedente, por 
maior que seja a diiTcrençn entro urna c outra 
és•ocn, quando noto n insistencia eom que se. 
busca apadrinhar. o decreto de IG de Abril de 
187tl com o de.ã de Agosto do ISf'.S, sinto que ao 
entendimento humano não seja dado. penetrar no 
ruturo. . 

Pudesse cu prtlvcr ent5o o que tinha de sue
ceder 10 annos depois, que não seria rnvoravelú 
medida tomada cm 5 de Agosto de :lSGS. • 

O Sn. FEnNANDES DA CuNuA:-Nnquelle cnso 
era irrcrnediavcl ; a ~amara dos deputados não 
devia negar meios ao ministerio; não soube 

. cumprir o seu dever. 
o Sn. CoiWIRIA:-Entretanto, quão grande roi. 

o escrupulo do ministro da razendn de 18GB em 
emittir papel-moeda I . 

Sómente quando, assober·bado pelas urgentes 
nece:~sidarles da guerrn, viu-se na :absoluta im
possibilidade do recorrer a qualquer outro mdo, 
foi que se deliberou a Janç:ar na circulação n pri
meira sommn de papcl-moedn. E qunl não roi n 
contrnriedade d:rquelle illustre cidadão, tiío cedo 
nrreb:rl:rdo ao servire do Estado '! Quanto se 
sllutin acabr.unh:rdo ., Só diante da -dura c in· 
vcncivcl nccessid:rde curvou a cabeça I O Vis
conde de Itaborahy tudo fez pnra vêr si o decreto 
podia deixar do ser expedido. 

O Sn. AFFONSO CsLSo (ministro da {azmda):
Tinha á su:1 disposiçiio 7.000:0008, quando o 
publicou. 

o Sn. F.&nNANDSSD.\ Cu::;HA.:-Era n:uL1 para 
a guerra externa. 
·O SR. AP'FONSO CILSO (ministro da {a;mda):

Era muita cousa Jlarn quem só precisava de 
~.000:0008 cm seis mczes. 

O Sn. ConREIA :-Elle declarou na exposição 
do motivos do decreto de 5 de As;oslo, o niio toj · 
contest.1do, que a sornma mensal que então di!· 
via ser su~prida :ro tbesouro com rscursos ex
traordinarlos era de 8 a 9.000:0001)000. 

• 
. ó SR. CoRREIA:-Eu.estou explica~do o rãc&o 
em honra do Visícoude de Haborahy,. e o aparte 
de nobre ministro não se póde dizl'r que o é 
tam~~ . · 

O Sn. ÂFFONso CsLsO (ministro da{a::enda):-
Niio é em des:rbono. . . 

O Sn. r.onRIUA :-0 Visconde. de Itaborahy 
guardou inviolnvel sigillo a respeito da medida, 
conservou o docroto sem publicai-o na espe· 
rança de poder realizar a oper:rção quõ logo 
depois põdo eiTectuar. Só quando do todo se 
desenganou, só quando teve necessidade impe• 
rios:r de pagar por aquelle meio dividas sagra· 
das, roi que deu execução no decreto. Foi o 
ultmro sacrificio que aquelle varão illustre tevo 
de -rnzer (apoiados). . 

O Sn. F.!RNANDES DA Cu.NIIA:-Nnnca se con
demnou :1 emissão de papel-moeda pur occasiiío. 
do guerra externa. E'·a uniea bypothese em que 
se pó de j uslificai'. · · . . 

O Sn. AnoNsO CRLSO (mi11istro dtJ {asenda):
Respondum a V. Ex. os Srs. Jeronymo José Tei
xeira, Visconde de Dom Retiro e Visconde do 
Rio Drnnco. 

O SR. FER!'iANDES DA Cu:mA:-N5o tenho nad:t 
com isso. 

O Sn. CoRREIA : ....;. Assim pois. ao aparte do 
nobra senador pelo llaranhiio, assim como ao 
discurso do nobre senador pela Bahia, tenho de 
oppõr uma primeira consideração, e é que, antes 

. de SS. EExs. tratarem do resgate do papel-moeda, 
devem, oomo modid:r preliminar, assc(tllrar, de 
modo que não possa nunca ser conlnrrado, que 
j:ímais apparecerão actos como o de :l6 de Abril. 
E' inulil, é escusado tratarmos do resw-te do 
pnpel-moeda, cmquanto estiver ao arbrtrio do 
governo omHtir cm ·nlgnns mezes 40.000:000,S de 
pnpel-moeda. 

O SR. CAssA.''õsÃo DE SII'IUIDÚ (presidente do 
conselho) :- Para pagar dividas IJUe ello não 
tinha creado. 

O SR: CoRREiA:- E' outra queat.'io saber de 
quem eram ns dividas. Quero concordar cm IJUC 
algumas viessem do ministerio passado ••• · 
· O Sn. AP'FONSO C&LSO (ministro d4 fazenda):
Vinham todas. O Sn. Arro:s-so CIILSO (ministrO.dfl {a::enda);

E é preciso n5o esquecer uma crrcums&ancrn : 
niio tivemos o decreto fechado na g:rveta um 
mcz, publicou-~e logo. 

O Sn. ConnEI.\ :-Mas isto sabe-se que foi por 
que o honrado Visconde de Itaborahy desejava o 
rnais possível evitar a publicação ,.do decreto.-

o· Sn. CoRREIA:- ••• mas em que se póde . 
"lnnr;.1r ao rr.inistorio anterior & responsabilidade 
das despesas com a stkc:t c com a construcção de 
tres estradas de !erro'! · 

0 Sn .• ~rro:-;so Cli:tso (ministro da {a::ellda);
l':$53 demor:~ permiUiu que se fizessem mu1tas 
transacções. . 

O Sn. CoRREI.~ :-E' uma injustiçn que V. Ex: 
raz :i memoria do Visconde de llnbur:~hv·. Se1 
particularmente que foi esse o moiÍ\"0 aa de
mora. 

O Sn. An"ONsO Cuso (ministro d!J {a:emla).:
:S;io o estou accusando, estou ass1gnalando um 
fucto. . 

O Sn. CoRnEIA: -.?.l:ls ii uma accusação. 
O Sa •• -\F.Fo::;so CELSO (minist1'o da {azenda):

Então vem do facto. 
'Y~ UI 

O Sn. CANSA.;.,SÃo DE SINI.YBÚ (pusilknte do cor~
·selho): -Isto·ti posterior. 

O SR. CoRREIA: -Mas os iO.OOO:OOOI; não 
serviram t:rmbem para ess:rs despesas 'l 

O SR. JuNQUEIRA: -Só a secca absorveu os 
'o . ooo: ooor)Ooo. . 

O Sn. CAsSANsÃO DE SumiDú· (presidente do 
consellwJ:-Mo é verdade. As despesas com es~ 
tradas de !~rro tambem entnm pel.l sêcea. 

o Su C'..ORRBIA :-As despesas corn as estradas 
de ferro il.egalmente décretadas, diz o nobre 
presidtmle do conselho, .tambem devem.s~r lan
çadas :i conta das que se tem feito _por cansa da 
sêcca; mas creio que S. E::t. acredita que n sêccn 
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:ta-de acabar, e as obras destas .cstradl!s de ferro 
bão de pr'!_seguir. 

O Sn. CANSANsÃo DE: StNilllDÚ' (presidente do cot~
selho) :-Por outrà verba. 

O Sn. ConnE:tA :-0 nobre presidente do con
•elho abriu credito extr:tOrdinario para essas des
pesa!> : cllas não se fazem pela verba-Soccorros 
publicas. . 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINJ:HDÚ' (presidente do COII· 
sel11o) :-Si V. E:t. abrisse meu rel:ltorio, veria 
que pela verba -Soceorros JlUblicos- se fazem 
despesas com as estradas de Cerro para dar trn
balllo :íquclln gente. 

O Sn. ConnF.IA:-Folheei o rclatorio, li o decreto 
do 1.0 de Junho de 1878 :~brindo o credito extr:l· 
ordinario, li a propost:1 do ex-ministro da (3-
zonda, o veJo que se quer eontinu:~r a despesa 
por um credito especial. 

O Sn: C.\NSANSÃO DE StNI!lDÚ (presidente do con· 
stlho) :-Mas as despesas são para dar tr:~bnlho ás 
victimns dn sêcca. 

O Sn. CónRErA:-Póde procurar-se justillcação 
p:trn esse decreto cm factos que se prendem :i 
sêcca, mas não dizer que ns despesas de que :1gor:1 
traio se fazem pcl:1 vcrb:t-Soccorros pu!Jiicos. 

.O Sn. C.\:'iSANSÃO D~ Sr:mmú (presidmtc do 
coraselho):-Vej:l a exposição do motivos do de· 
creio que creon :1s cslr:ld:ts, c ach:mi :1 razão. 

O Sn. ConnErA:- Li a exposição de motivos, 
e vou mostr:~r a V. Ex. qwnto ell:~ aurnhiu 
minb:1 auenção. A exposição do motivos não 
se accommoda hC!Jl com a decretação da estr:1d3 
de l):~ulo Aa'onso. 

O Sn. ~ CANsAxsÃo DE SINUIDÚ' (presidente do 
conselho):- Cincocnta mil relinntcs estavam 

· n:~s m:~r~:ens do Rio S. Fr~ncisco pedindo tra
bnlho. Niío sabe V. Ex. que os retir:~ntcs fugi· 
ram tambem p:~rn o vallo do S. Fr:~ncisco T 

O Sn. ConRF.IA :-Queira V. E:t., Sr~ presidente, 
m:ond:~r-mc .o relatorio do nobre ministro d:1 
agricultor:~ apresentado n:1 primeira sessão. 
(I!."' satisf~ito.) 

Aqui eslil. :1 exposição de motivos do decreto 
llo t. o de Junho de i878, que a!Jriu ao ministcrio 
d:1 agricultura, commercio c obras puLiic:~s o 
credito cxtraordinario de 9.000:0006 para pa
A"nmento do rcsgnte d:1 eslrnda de ferro de D:~tu
rité o d:1s despesas n~o só do seu prolongamento 
até C.1nõ.1, m:1s 1.1mbcm ri:. construco;ão das estrn
d:ts do: ferro de Sobrnl o da Paulo Alfonso (tê) : 

• Senhor. -Nas c:.l:uuitosas circnmst.1ncins. 
)lOr que estão passando as provincins do Norte, 
Cllnsndns pela sccc:1 que, h:t <runsi dons annos, 
:IS devnstn, o governo de Vossn .Uagestnuc Im· 
poria! tem-se csforçndo por cumprir o seu dever, 
empregnndo lodos os meios de que dispüo para 
:~lliviar o sotrrimonto do~ habil:lntcs d:~qucll:t 
parte do Jmperio. 

c nemcss.1s !requentes de gcueros :~limcnli· 
cios, :1té import:Hlos dircct;•mcnte do tJ:t.:tcrior 
l~m sido fdtns par:~ aqucllas proçinci:~s, c con: 
unu:1m, cm quantidade suffieientc ás u1ais ur· 
gontos nccessiuodcs c em ·pro[Jrm:ão cum os 
mei~s _de transporte de que. ~rase llispõo, c rrue 
se Iwutam aos portos m:u·1tunos ou llu\·i<~es a 
que podem chegar navios á \"npor e á veltt, visto 

:1 difficuldade de conducção p:1r:1 o ioterior, na 
dcllcienci:l quasi absoluln de :~nimaes, que pe
receram pelos ·eiTeitos da sticc:1. D'ahi .rcsultn 
que n maiori:1 da populnç:io, menos fnvorecid:l 
da fortuna, na impossibilidade do receber nos 
logaJ'Os de sua rcsJdcnci:t os subsídios do Esl:ldo 
tem affiúido rmrn o litoml, onde com gr:~vo pro· 
juizo da sande public:1 c pertut·b:~~ão da regula
ridade do serviço da distribuição dos auxilies, 
3Cli3·Sc :~ccumulnda, inutilisando na inercia li 
:~cli\·id:~de que, Ucm :~prowitad:i, produziria re· 
sull:ldos de incontcst.1do valor.. . 

• Tirar vantagem d:1 pt·opri:~ dcsgr:~ça; cm· 
prcg11ndo cm trab:tlhos utois t:mtos brnços ocio
sos; estabelecer um systom:1 do scrvi,~o que, 
·sobre asscgurnr a essa população meios "de sub
sistenci:~, alimento seu amor no trab:tlbo; mo
diante razoa\"Ci gr:~lific.1çiio, tal é, Senhor, o 
pensamento Cundamcnt:~l do ·projecto, quo os 
ministros de Vossa ~fagestndc l•nrJotial resolve
ram snbmct:cr á sabia oprcciação do \rossa !\la· 
gestadc Impcrinl, solicitando :1 necesS3ri3 np
provação. 

• Na escolha do serviço, cnja realização mais 
contribuirá par:~ o bem do Est.1do, os ministros 
de VosS3 :Uagcst:~dc Imperial não hesitaram cm 
preferir o da construcção de estradas do ferro, 
rrnc, pnrtindo de um porto navegavcl, se pro
longuem pelo interior, nn direcçiio de cidades c 
villas já fundndns e dos ccntrGs productores.· 

c A cxpcricnci:~ de. outros )J:lizes que, como 
cssn região do Impcrio, cst:io sujeitos n stiec:~s , 
pcriodic:~s, tem mostrado não haver meio mais 
offiC3Z p:1r:1 minor.,r os ciTcilos de Ines· llngellos, 
como o da construcção de vias ferroa!!, por onde, 
qn:mdo se manifestem, os habitantes do interior 
possam receber soccorros de toda a p:1rtc, ou, 
como recurso extremo, busC3r n:1 cmigrnção lc· 
nitivo aos seus p:Hlccimentos. · 

• Convicto dosl:l verdade c c'lnsidor:~nJo qull, 
segundo n lição da histori:~, é o Cc:~rá de todas as 
provincias do norte :1 que tem sido .lfl:~is voxnda 
pela sêcc:1 em diversas époc:~s, entende o minis
torio que por cl1:1 deve começ:~r :1 tentlltiv:~ IJUO 
v:~i f:~zor. 

• Assim propõe não sú rcsgatnr a pn1·tc con· 
struidn da VJ:l rcrrea de Baturité c :1 con· 
tinunr com n possível cclllridadc o que rcstn 
por f:~zer, JDns Lambem levar a ciTei to outr:1 \"ia 
fllrre:~ que, seguindo do porto de C:lmocim, pnssc 
pela cidade d:1 Grnnj:1 o, contornando a sc•·ra de 
?ll~ruóc:i, termino em Sobral. do ondll mais tnrdo 
se pr.:>longnr:i, acompanhando a serra geral cm 
direcr;iio :10 Pinuhy. · 

• Com o me~mo intuito tlo evit.1r pnra o futuro 
os funt•stos clfuitos dn sê,cn, c dar, no Jlrcsente, 
emprego :1 milhares de IJraços, que jnzcm ociósos 
:is margens do rio S. Francisco, julgn o minis· 
tel"io da mnior import:mcin re;~Jizar ll cstrnd:1 de 
forro j:í projcct.1da e com (ll:lnta o estuuos reilos, 
que do Pirimhas, porto navegavcl do Dnixo 
·s. Frnncisco, v:í ter a Jatob:í. onde termin:1 a n:~
vog;~(':io d~ secção !'Upcrior do mesmo rio. 

• Est:t import:mte obrn, que scr:i complct:ul:l 
pelo melhornmcnto, j:i ern pnrte estudado, da 
secç:io do rio ontre o ultimo ponto indicado c a 
c:trhOeira do Sobr:tdiuho, s:•tisfar:í o mais ardente 
anhelo tl:. numeros:a Jlopulnt1io IJUe h:•bil.1 o ex· 
t~nso valle do mngestoso rio. . , 

c A construcção d:1s ttes vius Jerreas, que 
' -;~ 
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abrnngfom cm son"descnvolvimento total 3~0 ki
lomctros, e que, attcntas as condiçl!lls actuaes do 
trabnlho, estão orçadas em 9.000:0001 ó dn 
mais elevada importancia c da maior urgencia. 

c Para levai-a a effcito, o ministerio, sob sua 
responsabilidade, vum muito respeitosamente pe· 
rantc Vossa 1\lagestade.Imperial pedir faculdade 
de nbrir credito oxtrnordinario, dn importancia 
or!:ada, que opportunamente será submettido á 
approvação do poder legislativo. 

c Nestes termos, senhor, o ministerio tem :1 
subida honra de apresentar á :issiaonatura de 
Vossa 1\Iagestado Imporia!' o decreto junto, que 
abre o credito oxtraordinario de "9.000:0008, 
destinado á construcção das monclonndas es· 
tradas. • · 

Como o senado ac.1ba do ver, as razões dadas 
na exposição de motivos 9.uo precedeu no de· 
cr.Jto do :l.0 do Junho de !8181 se comprehendcm 
ás estradns de forro dn provmtin do Ceará, não 
se npplicnm á estrada de Paulo AfTonso. 

O Sn. CANSANSÃO DE SJNJMDú (presidente do 
COIJSelho): -Pela mesma rnzão. 

O Sn. CoRnErA: -o ministerio, pÓis que esta 
exposição de motivos é assignada por todos os 
ministros, juslific:~ com a sõcea a medida que 
tomou para o Ceará ; diz quo é esta a provincill 
em 11ue n historia mostr:~ que se dá periodicn· 

·mente o lln~cllo d:1 sueca. .Mns estas razões não 
são ns que juslificam a decretação da estrndll de 
ferro de Paulo Alfonso. 

(Diversos apartes se trocam entr~ os Srs. Fer· 
11andes da Cunha, presidente do conselho e outros 
senhOffl.) . 

O Sn. ConnxrA :-Havia sêcca na região em que 
se mandou construir a estrada de Pnulo Alfonso 't 

O Sn. CANsANsÃo DE St:~uroú (presidente do 
consel11o) :- Ilayin. • 

O .Sn. F&nNAl\"DES n.\ Cu:~nA aindn dá um 
aparte, a que responde o Sr. presidente do con· 
selho. 
· O Sn. ~o_nnEIA:- A populac;<i<? não procurnva 
a•ruclla .reg1iio pnra escapar aos r1gores lln sêccn 't 
l'rocurat·ia e,;capar dn morte, dirigindo-se pnra 
um ponto onde elln era incvjtavel 't 

(Ha varios apartes.) 

ciando, quando o nobre presidente do conselho 
honron-me com o sc11 aparte. • 

Tinlm cu, portanto, rnzão ·quando dizia que 
não JlOdem ser lunçndas á conta dos ministcrios 
da Situação .conservador.:~ todns as dividas que 
fornm pagas pelos 6.0.000:0006 de par.el•moeda, 
emittidos illegalmcnte cm !6 de Abril. . · 

E si tratassemos de apreciar n situação finan
ceira do Estado, não cm referencia. n iO annos, 
de !868 · a !878, mas n ~O annos, de !858 a 
:l878, teríamos do reconhecer que~ sem· em
bargo de todas as dividas que agora 5o lançam 
á conta do 1•nrtido conservador, e talvez que sem 
cmbnrgo das verdadeiras c reaes despesas COJD a 
sêcca, o estado financeiro do Draz.il não seria 
desnnimndor, si não fossem as desposas extraor
dinnri:~s, nvultadissimns, dn guerra do Pnraguay, 
cuja responsnbilidado não cubo no partido con- . 
servador. Si o nobre presidente do. conselho in
vocou a circumstancm de ·ter de pagar diviclus 
contrahidas no tempo de seus antecessores, po
diam estes pedir tambem escusa· para o estado 
pouco prospero dns finanç:~s do Imperio ás des
p!!sas extraordinarias da guerra do P:~r:~guay. 

O Sa. DA:iTAS :- A~rgrnvndo com a grande 
dCSlJesa que trouxe o Jlagello da sêcca. _ 

' . 
O Sn. ConnErA. :-~ras o nobre senador pela 

Dahia não póde culpar o partido conservador 
peln despesn que se tez em censequencin do lla· 
gello da ~êcca, sinão culpa m:~ior lançarin sobro 
:1 silún~,;ão actunl, porque as despesas, durnntc o 
mlnlsterio do ~:; de Junho, com soccerros pu
blicos exigidos peln stieca não t~m compnração 
com ns que posteriormente sB fizeram. 

!lns nós nao temos censurado as despesas com 
soccorros · publicos ; não nos temos erguido 
contra o preceito constitucional que garanto 
esses soccorros ; o quo temos combatido é o que 
se tem feito á sombra dessa disposiçiio consti
tucional, desviando-se os dinheiros publicos para 
fins din'erentes. 

O Sn. DÀNTAS:- Censurnr os :~bwos é o que 
se tem feito, e nós todos sentimos, e o governo 
mais quo todos, que clles se ten.h:tm dado. 

O Sn. ConnErA:-llns o governo icm mnis 
meios de provar esse se11 desgosto do que nós. 

O Sn. CA:I'SA!isÃO DG Srrmmú (presidente <lo con-
· A exposição de motivos do decreto do i. • de 

Junho, qunndo trata dn cstradn de Pnulo Alfonso, 
procnrn rnzõcs divcrsns llnquellns com que sus
tentou ns do ll.1tnrité c Cnmocim, razüe" laes que 
)l01li.,m servir pnr:~ justillc;tr outra IIUC não fosse 
n de l':mlo Alfonso. Com os ·mesmos motivos 
com que o ministerio justificou o credito cxtr:~· 
ordinario par:~ a construcçiio da estrnda do Paulo 
All'onso, o nobre presidente do conselho podi:~ 
ter justificado uma estr-dd:t de ferro na P:~rnhyba, 
no Rio Grnnde do Norte, e até no Piauhy. 

selho):- E já o tem provado. · 

O Sn. CANSANSÃo DE SINI'liBÚ (presidente do con
selllo):- Sem duvida, si tivesse meios terín feito 
em todas ellas. 

O Sn. ConaEt.\:-J:i se vu, pois.que a rnziío da 
sêcca, que poolia vir cm :tuxilio do nobre presi
dente do conselho parn a estrnda lln provinda 
do Ceará, não procede ·da mesma maneirn pelo 
que respeita á estrnda de l'nulo Affonso. 

Era'· esta a proposição que eu estava enun-
~-~~:: 
·1í1 -....... 

O Sn. ConnErA:-0 governo tem mBios re-
pressivos... · · 

O Sn. CANsANSÃO DE SINUIBÚ (prtsidmte do C0/1• 
scllloj:-E jú os tem empregado. 

O Sn. ConREIA :-.•• contra os que o Sr. ex-mi· 
nistro do Imperio cbamo11-Iadrões de casnc:~ o 
Invas de pellica. 

O Sn. D.\NTAs:....:. O abuso é quasi inevitavel em 
todas z•s cnl:tmidlllles publicas. Já citei o que disse 
Napoleão Donapnrte, que só não tinha podido 
l'encor os Cornecodores. . . 

O SR. ·conREIA :- M:~s si a fraude cm inevi
tm·el, jul:;a V. Ex. q11c o governo devo conser· 
var-se inactivo 't · . 

O Sn. CANs.\NSÃO DE SI:.ZI!•IUÓ (presidente do con
selho) :- V. Ex. tem a pro\"a do que tem feito o 
governo, no sentido de reprimir esses nbusos. 

/ 
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o Sn. DAHTAS :- E deTe continuar · cada vez 
mais. 

O SR. CoRREIA:- Ainda o nobre prêsiden~c 
do conselho não trouxe ao senado a -d~claraçao 
de que os autores daquelles abuso~ cstao sendo 
respoil~abillsados. -

. 6 SR. PRRSJDEr-.'T•:-Peço attençlio 1 · 

O Sn. ConnÉrA:-N5o podemos nós, o,; membros 
d:i opposicão no senado, descobrir aiJuelles quo 
o ex~ministro do .Impcrio cbamou-llldrões de ca· 
s:~ca o luv:~s de pelliea. Si o nobre presidente do 

O SR. wo V•Ltoso:- A opposição já iadkou. 
os autores destes abusos 't 

conselho propuzer nesl:l cnsa um inquerilo par· 
lamonlnr, estou certo que obterá a approvnção do 
sua indicação. Que outros meios temos nós para 
ir dcscobrrr os Jogares em que se escondem os O SR. CoRREJA': -Si o governo quer ficar 

dependen!c da opposiçiio para rcp.rimir tac~ abusos 
o conhecer seus autores, restr1nge mUlto seus 
meios de acção·. 

O Sn. LEÃO VELLOso: -A opposiç.io o que 
tom reclnmado é a dl!missiio do 11rosidente do 
Ccnrà. 

O SR. JuNQUEIRA. : -O Sr. J:~guaribc . cit_ou 
nomes c factos, o mesmo fo_z o Sr. Ter :cerra 
Junior. 

O SR. FERHA."fDRS DA Cu:cHA : - A obri~aç.iio 
do gov~rno é syndicar, 1Jsc.11isar c . reprrm1r,. 
:oempre que são denunciadO$ abusos. 

O Sn •. LEÃO V•LLOso:-E tem feito. 
O SR.- FERNANDES DA. CUNJIA.:- E' muito JJoa 

a tal dcclinatoria I 
O SR. LEÃo VELLoso: - Mas a opposiçiio niio 

tem :~presontnáo provns; limita·sc a pedir a de· 
missão do presidente do Cenr:í. • 

O SR. F.EIINANDES DA Cu:mA.:- E deve ser 
dt"mitlido, porque ou indica "s responsaveis pelos 
abusos ou assume a responsabilidade. 

E' preciso !aliar esl:l lingungcm. 
O SR. JUNQtiErnA:- JIÍ se tem !aliado. 
O SR. FERNANDES DA Ct:~lll.\ :- D.,ixcm·sc de 

esl:lr cnc:~p;mdo... · 
O Sn. CA.~sA.l'l'sÃo DE Sum•né {pl'<'lidente do 

co/lltllw}:- O governo não precisa cnc:Jpar actos 
do ninguem ; si consen·:~ um delegado, é porque 
es1á corto do sua moralid:ule. 

O Sn. FER!'i'AND&S DA Cu:tHA.:- lias ha abusos: 
e o presidente do Ceará, ou deve re11rimir os 
culp:ulos, ou assumir a responsabilidade; c C$te 
o dilemma. O f:~cto é bradante o clamoroso! 

O Sn. LRÃo V!!ttoso:- lias niio estão de· 
monstrados os :~busos. _ 
- O Sn. JusQvErn.~t.:- Enliio o at"iso de 26 de 
.M:~io '! · 

OSn. FERNANDES DA CcrmA:-E' a condemna· 
çiio do presidente ; e si o presidt"nte niio pódo 
rt'sponsnbilisar os criminosos, st•ja demittido. 

0 Sn. LEÃO VELLOSO:-Qunes siio OS crimi· 
nosos '! 

O Sn. FxmuNo&S DA Ct:NIIA:-Aquellcs a quem 
o Sr. ex-ministro do lmperio ch:unou ladrões 
de casacn, os possuidores de forrun:~s que !tim 
sido feit.,s no Ceará de um dia paro outro. A 1m· 
prensa local os letn denunriado. 
· O Sn. LEÃo VF.Ltoso:-Neru sllrnpre o que diz 
:1 imprensa loenl é um:~ pro\·a. • 

O SR. 1-'.rmS.\NDES D.\ Cu:~u.\:-llasta para que o 
governo m:mdu syndicar. 

O Sn. Laio VF..LLOSO:-E lá eslú um empregado 
do s-overno s~·ndicando. 

·l:ulrões dec:1saeae de luvas de pellica '!O que não 
diriam os nobres sen:~dores da minoria, si mi· 
nistros do p:~rtido conservador viessem deelarnr 
cm face do .parJarr.cnto que certo serviço dava 
occasiõo a apparocerem ladrües de c11saC:J o luYas 
de pcllica c não trouxessem logo as prov:~s desta 
proposição c da repress5o de tacs abusos'! O que 
não dirram os nobres scnador·es, si ministros con· 
ser1·adores viessem fazer uma decl:~ração· dcsl:ls 
desacompanhada_ de provns dos esfortos que 
tinhnm feito parn reprimir o crime 't · · 

Pois cabe-nos procurnr as provas para justificar 
as palavras do ex-ministro do Jmpcrío 't Como 
havemos de f:~zoJ-o 'tO que nos cumpre é indagar 
si os actos que siio consequcncia do rer.onheci· 
mcnto desses abusos foram praticados pelo go· 
verno. 

!las in-vertorcm·se os papeis e· dizer, como 
pretende o nobre senador pela Dnhi11, ó Sr. Leão 
Velloso, gue somos nós que devemos dar as provas 
justilleahvas do assêrto do nobre ex-ministro do 
Impcrio... ' 

O.S11. TBIXEIRA Ju:;ron :-E o d:i f:~zenda. 

OSn. CoRIIBJA:- ... istoéo que não póde 
ser. 

)bs, diz ainda o nobre senador pela Babia, que 
o c(Ue se quer a todo o transe é a demissão do 
presidente do Ceará. . 

Ora, si a rnt\dnnça do preside!lle do uma pro
víncia trouxesse IJU:IIqucr alteração na politiCI, 
110dia -se explic.,r esta insistenci:J ; JD:JS siseria 
da me$m.1 política o. presidente que teria do ser 
nomeado no c.1so da derftissão do actu11l, o que 
signilicaria scmellJanto insistencia por parte da 
opposiçiio '! · · 

O governo conserva-o c julg:~ que assim at· 
tende :is conveniencias publicas; o creio que de· 
seja eonser-vaJ.o, porque ainda hoje li no Dillrio 
O(ficial cm avi5o do nobre ministro da jusliça 
drrigido li e!'SC presidente, npprovando o seu pro· 
Cl'dimento no conllicto de auribniçüe;; que levan· 
tou com a relação elo districlo, a proposilo dn 
eleiçlío municipal da Fortaleza. 

nespcilo muito o \'Oto do membro dn secçiio do 
c:onsclho de Estndo, que deu o parecer cm que 
o govl'rnll se firmou, o nobre Sr. Visconde de 
Abact.;; mas niio posso deixar de conress:u· que, 
a meu ver, a raziio esteve do lado rlo nobre pre· 
sidenlc do senado, do nobre Sr. i. o secretario, 
do nobre senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. Vis
conde de Dom Retiro c do Sr. conselheiro Pau· 
li no José So:!res de Souza. A verdndoira doutrina 
é aquella que estes distinctos conselheiros do 
Est:trlo sustentar:•m. O nobr~ relator, o illustrndo 
Sr. Visconde de Abaeré, pensou diversamente; 
J'espeilo o seu yoto. mds não produziu argumento 
que me fizesse modifiur a opinião q~e sustentei 
qu:m•1o, em uma das possa das scssll.ll:>r'ratei deste 
assumplo. 

, 
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Parece-me líquido que depois dá lei de 1875 
não têm os -presidentes de provinci:t :~nribuiçiio 
para intervir nus eleirõcs ·de vereadores e juizes 
d_e paz. o sovc.rno décidiu em rav~r de um pro· 
s1dente que tomou por lli uma allrlbulçiio que a 
Jei não lhe dá I · · · 

. Si ainda neste caso o governo mostra suas 
bou!' diaposiçil~ para com o presidente do Ceará, 
ser1a nugatorto es1.arem os membros da oppo
siçlio do senado insistindo com o governo pela 
d~mfasão do presidente do Ceará. Mas a op_po
SJção nii~ tem falindo nessa demissão sinão flOr
que dcv1a ella ser a conscquencia de actos que o 
gC?vorno tem praticado, já nomcan1lo uma com
missão para examinar o IJUe tem havido no ser
viço de soccorros 'publlcos debaixo dns vistas do 
pr<;sldento actual, já expedindo o aviso de 26 de. 
Ma1o. O que dizemos é quo, depois destes'aclo3, 
11iio é explicnvel a- conservaçlio .daquelle prcsi
de_nt~; niio pretendemos provocar a sua de
mlssao : este Dcto é da responsnbílidade do go
VIlrno ; praticai-o ou não. será a sua culpa ou a 
sua glor1a, 

E çm relução ao a viso do ministorio da ju•tiça 
q_lle encontro no DiarüJ 01/ieial do hoje nem 
Slquer póde dizer-se que-a Opinião que sustentei 
quanto ao pretendido confiicto do allrlbuid~es 
er;urc o presi~ente do Ccnrá e 11 relação seja Ópi· 
DIÍÍQ pulldarJa, porque entre os conselheiros de 
Estado que niio·npprovam o procedimento do (fre· 
sidento do Cenni está o nobre Sr. :1..• secretario. 

~>çrendeu esforçadamente o nobre senador pela 
Dnh1a ~ne me precedeu na tribuna n necessi· 
dade dó resgato do papel-moeda e snstentou a 
emendn oll'erocida pelo nobre ministro da ra. 
ze!ida, qae diz: • Rest.1bcleça-se o r~sgate deter
mma~o {>elo projecto dn camnrn dos deputados, 
SUJ?prJmJn~o-se a emenda da commissão. • . 
· :sr. pres1den~, a proposição, que a CDmara dos 

deputados enYIOU ao senado, niio tom disposição 
nenhum~ .relntiva ao resgattl, e entretanto o 
nobre m1o1stro manda em sua cmendn resta· 
Lelecer o resgate dcterminndo nessa proposição. 
O decreto'do f.6 de Abril é que determina o res
gato de 6 •;.; na proposição que o approvou não 
Jta co~ nenhuma que restabelocer. Està emen· 
da1 po1s, do modo por que está redigida provoca 
obJecção. 

Si a commissão tivesse supprimido na propG· 
sição alguma.disposição relativa ao res ... ate do 
pn_P<;I·moeda, que· nellc viesse, podia o"' nobre 
mll!ll!_tro mandar quo se restabelecesse cs!a dis· 
pos1çao; mas assim não é. .t commissão pro
poz ·uma emendn .sobre a m:meirn de ·etrectuar-

• se o resgato determinado pelo decreto, roi uma 
emenda. additiva e oiio suppressin. N:io sei pois 
como, Sl pass:Jr a emendã do nobre ministro, 
proceder:i a commissão de redacção, desde que 

. nada tem que reswbolecer. · 

nobre ministro, reconhecendo que com os re.:
cursos actuaes do Esmdo, não se póde eiTectnar.o · 
·resgato, quer que 2e 'decretem Impostos de modo 
que o seu proilucto chegue tambem pnra n des
pesa. anoual de ~-~00:100/S com esse resgato. · 

Sinto ter ·de discordar pela primeira vez do~ 
nobre senador pela Buhin. para me conformar 
com a OP.inião do ministerio. O resgato não deve 
ser rei to sinão concedendo-se meios .sumcíentes~ 

:Mns, si não é possível crear esses recursos 
ncst:l resolução npprobatoria do decréto do f.6. 
de Abril, que alcance ten1 incluir nolla a obri-
g:~ção do resgate 'l • • 

A determinação para o resgate deve ser feita 
na lei 9ue tralllr dos novos recursos; · 

Notei com cuidndo que o nobre senador, q11e 
me precedeu na tribuna_, niío- tratou de demon
strar que o resgato dev1a ser determinado nesta · 
resolução. O silencio de S. Ex. a este respeito 
levn a .crer que sua opiniiio é que o Jogar: pro· 
prio para trDtnr do resgato é_a lei do orçamento. 
Derendeu o resgate como conveniente, mas eYI· 
tou dizç'= que delle se tratasse neslll rasolução ; 
c acredito que o fez por entender que niio é o 
Jogar proprio. · 

Achou o nobre senador contradjctorio o pro· 
.cedimento daquelles quu combntem novas emis· 
sões de papel-moeda depreciado o demoram a 
sun deliberação sobre o resgate. Niío ha contra· 
dic~ão nlgum::. : a questão do resgate depende do 
perfeito conhecimento dos meios de que o Estado 
pódo dispor. . 

Disse.o nobre senador: • Vós quereis o resgate 
do papel-moeda, e hesitais en1 aceitar desde já 
um compromisso; ·isto não é serio.• 

Sr. presidente,·o que nio parece serio é deter
mi'}llr que so pratiqu~ )lm :~elo não se dando 
me1os pnra lev:.l-o :1 e1Te1to. Pareceu-mo q_ue nesta. 
parte o nobre senador pela Dahia- · de1xou de 
dar -testemunho da JogiCD com que costuma. 
discutir. 

Disse j:i que dõ discurso do nobre senador 
pela Dnbia inferi que S. Ex. não approvav:~ 
a emissão de papel-moeda detorminadn cm f6 de· 
Abril. Tirei esta inferencia d:.s observações reit.1s_ 
pelo nobre senador no sentido- de que é um erro 
cconomíco augmentar a massa do papel-mollda,· 
quando já deprecindo. A proposição do nobre se
nador é perfeitamente correclll ; erro é, ·dé tu
nestas coosequencias, augmeotar-a cireulnçiio de 
papel-moeda inconversível e depreciado. 

lbs, de quando dnta n dcprecinção do papel· 
moeda 1 E' posterior a !6 de .Abril de !878 'l 
Eis-mo· chegado. natur:~lmeote ao ponto em que 
tive do concluir meu ultimo discurso sobre este 
assumpte. · 

A unica cousa que o nobre ministro potli:l 
propor era l! suppressão da emenda da comm1ssão, 
porque ass1m licnrin a proposição tal como veiu 
da camara dos deputaaos-. 

Eu ia então entrar na demonstração de que o· 
decreto de !6 de .Abril era censuravel até pelo 
Indo linaoceiro e ccoDomico; e deste ponto vou 
agora tratar, acompanhando as observações que 
sobre a materia tez o Ulustre orador que me pre-
cedeu. · 

Não ha o~dn que restabelecer, pois quo nada 
se supprlm1u. 
- O nobre senador pela B:~hia, e o nobre ministro 

· da fazenda insistem pelo resgato de 6 "I• do pnpel
moeda ultimamente emittido. 
. O nobre senador pela Dahi:t quer o resg:tte, 

:11nda que com elle o deficit se torne mnior. O 

,· 

A depreciação do papel-moed:~ não é. de d:.ta 
posterior a f6 de Abril de i878. O nobre senador 
peln Dahin, que se achn a meu lado, fazenda-me 
a honra do prest:lr sua attençiio. o Sr. Visconde 
de :Muritibn, já no conselho de Estado assiâ"nalnva 
com toda a razão o facto de estar deprecia o o pa
pel-mo~da. V. Ex .• Sr. presidente, o demonstrou 
tambom, qu:mdo notoy. em seu parecer a di1J'c-



.' 

•. • t 

2H· ANNAES DO SENADO. 

renç:1 entre o preço das apolices e o preço dos 
titulos do emprestimo intt!rno, conhecidos por 
bonds; não havendo motivo que explique esan 
difi'erença nos titulas de um mesmo Estado, do 
igual valor nominal, vencendo ignal juro, sinão 
a circumst.1ncia de serem os juros de uns pagos 
em papel-moed:~. e os juros de outros pagos em 
ouro. 

O depreciamento do papel-moeda, em !6 de 
Abril de !878, é facto de que não se póde du· 
viaar. A dürerença, j:í então existente, entre o 
valor da nota do thcsouro ll o v:alor da moeda de 
ouro nacion:al, ahi está rno~trando o depreci:a· 
mcnto, reprosent:ado pela somma de papel que 

· de rn:ais se devo dar para obter a· moeda de ouro. 
Ora. si o nosso papel-moeda cst:ava deprccia•lo 

cm 16 do Abril do anuo pass.1do, :a emisslio do 
uma nova somma não póde deixar do ser consi· 
derad:a como um erro lmancciro c economico, o, 
pois, não encontra juslillcnção esse acto do mi· 
nisterio ã de Janeiro, nem pelo lado pelo qual 
cxclw;ivamente o t•Jm aprecindo o nobre pre
sidente do conselho em seus 11partes, o nobre 
ministro da fazenda c o nobre senador pela 
Bahi~ que me precedeu, cm seus drscursos. 

O que importou essa nova emissão de pnpcl· 
xu.oeãa !O augmento da depreciação do Yalor do. 
papel. . . _ 

A prov:1 de que est:a foi a consequoncra nao 
caroro eu dai-a, deu-a o nobre senador pela 
Babia. O principal argumento de S. Ex. a favor 
do resgate do papel-moeda foi exactamente a 
conveniencia de ru:mtcr-se o nosso padrJo mo· 
noiario. E' verdade que o nobre ministro dn 
fazenda sustentou aqui uma opinião, que me 
parece carecedora de demonstração. 

S. Ex. disse : • O papel-moeda est:í depro
.ciado, mas não é superabund:ante. • 

·O Sn. Vrsco:..-nE DE llunnxuA :-Isto é sinfi:Ular. 
O Sn. ConnErA :- Que da supcrabund:mcia do 

papel-moeda inconvertível rl!sult.1 necessaria
mente a depreciação do mesmo papel, não é ponto 
de duvidn. 

Todos os Estado~ necessitam de cert:a quan
tidade de mood:~. par:r o gyro do suas tran>'
acçõcs. Si a moeda é metallica, si tem valor in
trínseco. conserva-se semprJ na dcviiln proporçiio, 
porql1e logo que ha !alta acode naturalmente de 
outras parte" pelo interesse que d'ahi provém, e 
si ha cxce~so des.1pparece pela. omigrl!çlío ou 
pelo aproveitamento do metal na mdustrm. 

Mas sendo exclusivam.ento metallica 11 moeda 
de um Est:ado c appnrccendo um:• emissão do 
papel-moeda Ceita pola autoridade lcgi:;lativa 
desse Estado, n cousequencia é que a parto· d11 
moeda mot:allica que llcoll suiJstituidn pelo papel 
des:~pearece da circulnçiio; e, si seguem-so outras 
emissoes de papel-moeda até a somma que antes 
existia em moeda metallic:a, desapparcce toda esta 
moeda do valor iutrinseco, mas o papel-rnt:.eda 
inconvertível niio traz os mc~mos damnos q11e 
se começam a verificar si a somrna de papel ex
cedo :is neco~siuades das transac{~ues, desappare
cendo a rcl~ção entro o valor do papel e o valor 
do ouro. · 

Ora, cm IG de Abril n5oso mantinha a rel:11:ão 
de valor entre a nota do papel-moeda o a corres
pondente moeda mctallic:t. Este tlepreciam~nto 
c:Jo papel era indicio <le s~poraiJuqdnncin. 

E, si tivesse cabido no possível fazermos a 
substituição por moeda metilllica de todo o papel 
então existente na circulação, conhecer-se-hia 
clnramente a verdade, e, pela somma em metnl 
qne r;crmanecosse para o gyro das iransacções, 
ticar-so-hia sabendo gual a somma superabun
dante em papel e qual exactamente a depreci~ção 
deste. • 

lias, admittindo a bem da nrgumcntação que 
não fosse superabundante o papei-moeda exis· 
tento na circulação em !6 ilo Abril de 1878 e 
aceitando ... g9mento o !acto do dopreci:amento, 
reconhecido pelo nobre ministro ila fazenda, a 
nova emissão que se c1l'ectuou, em virtude do 
dccrl'to daquella d:at:a, devia tornar mais dolo· 
rosamento sensível, como tornou, a perturbação 
do s ystcma mouet:ario. 

No consellio de Estndo notou então V. Ex., 
Sr. presidente, que o valor do bond era i:UO,S; 
hoje é I. :2:108. 

A depreciação que o papel-mocd:a soiTreu, d" 
iG de Abril do 1878 a.té hoje, está assignalada 
nesta dilfcrcnça de valor dos nossos títulos de . 
divid:t interna, cujos juros são pa~os em ouro. 
Concurrcntemcntc o cambio, que então ~r:a do ~<i, 
foi sueecssivamente decrescendo, e hOJe está ll 
pouco mais de 19. O decrescimento gradual do 
cambio acomp:mhóu ns succcssivas cmissües de. 
papel-moeda. Não se lançaram na circulação de 
um:~ só vez os ~0,000:0006 de papcl-moedn, em 
virtude. do decreto de i6 do Abril. lambem o 
cambio não dou um 5:1lto de ~~ a 19. As novas 
somm11s de papel-moeda ror:un entra·ndo gradual
mente na circulaçiio, o cambio foi tambem gra
dWJimentc diminuindo, e tambem o valor em 
p11pel-moeda dos nossos títulos de diyida intern:~, 
os bonds, toi gradualmente subindo até .chegnr 
110 ponto em que se :JClr11. 

Si o cambio chcgnr ao par, não haverá difi'e· 
rença entre o preço do bond c o da npolico. Os 
factos economicos gu.1rd:am entre si relação. • 

Ora si 11 nova emissão do Jlapol-mocda, fett:l 
em virtude do illegal decreto do 16 de Abril do 
anno passado, não veiu si não ~rnar ~ais super· 
abundante c. papel-moeda, mats sonstvel n .sua 
deprociaç:io, perturbando as relnçües cconomrcas · 
0 altcr:mdo todas as transaceões que assentaram 
sobro a permancncia do valor da moedn, não 
púd" ossa nova emissiio "deixar de ser condemn:~da 
t:~mbem pelo Indo financeiro o economico. 

o Estndo sentiu-lhe os clfllitos na necessidade 
que teve de maior som ma do papel circulante 
para occorrcr :is suas despesas no exterior. 

Si 11 estes mnles acrescentarmos os que re •. 
sultam da usurp~t,:ão pelo A"Overno. ~a a!J.tori· • 
dado le"islnti\·a, ja dccret:ando a cnussuo, J:t au
"mentando 11 despesa publica, sem fallar na 
~bermelío dos princípios do systema represen
tativo "que não consentiam a dissolução da cama-
ra dos deputados para a 11dop~iio do t:~l medida, 
qu:mto não teríamos que dizer! 

J~ tive occasiãe de obscr\·ar que o acto de 16 
de Abril suscita tantal! considerações, provoca 
tantos reparos que niio é .possível a t11do atten
der no termo~ ord iuario ·da . sessão. 

Deixo agura, pois que estamos no fim da ses
são de procurar convencer. com argumentos 
n0,!os ao nobre presidente. do ·conselho .do q~e. 
s. Ex. e ~cus collegas nprectnram. mala sttuaçao 
fiQanccira do paiz, ou1 Ui de .t\bnl do anno pas-

. -
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SESSÃ() EM i4 DE ·JULHO. 2{5 

.sad<!, quando disseram que então não se podia 
realizaram emprestimo inlerno, opinião muito 
fundada mente combatida no conselllo de Eslndo, 
especialmente no parecer db v. Ex., Sr. presi
dente. 

Por igual. motivo deixo ,tambem de parte outras 
considerações ; m11s antes de terminar devo di-
rigirá mesa algumns palavras. • 

A nobre c!ommissão de orçamento propoz uma. 
emenda assim concebida : c Ao art. i.• acros
cen.tc-se,-scndo este transporto reunido nos de
maiS que forem contemr1lados nas disposições gc
racs do futuro or~amcnto. • Foi esta emenda 
approvndn nn~.· d1scussão, c, si o tõr em 3.•, a 
conscquencia parece ser separar-se o art. L• da 
proposta, nfim de ser rcmettido á com missão de 

.. orçamento, pnra que esta inclua o transporte na 
correspondente tabella do orçamento que tem de 
entrar cm discussão. 

êom cll'eito, o Jogar proprio para a npprovnção 
do decreto de ~8 de Dezembro do i8i8, que nn· 
torizou o transporte de vc:lms feito pelo minis
tcrio dZJ marinbn, é 11 lei do or!:nmcnto. 

Mas vieram .cnglob:tdamcnto na propostn que 
d iscntimos o trnnsr.orte de verbas c a approvação 
do decreto do pape -moeda. 
· Propõe a commisslio nquillo que mo parece 
que não é siniio o cumprimento da lei o do re· 
gimcnto, destacando da 11roposta o nrt. i.• pnra 
ser o tr:msROrtc de verbas comprchcndido na ta· 
bella correspondente, que est:i dependente da ap· 
provação do senado. • 

Estn cmendn foi approvadn cm~.· discuss3o. 

. 
O Sn. i-• SECRETARIO declaroll que tinha sido· 

enviado li mesa o seguinte . · 

• PAIIECEit DA COIDIISSÃO (DE ORÇ.UO:NTO SODitl/; O, 
• I(INISTERIO DE ESTRANGEJllOS. . . 

Art. i.• 

Proposta do governo.......... !.032:69&6666 
Sommn que pelas emendas d11. 

cnmarn dos deputados fica . 
reduzida n................. 835:2598665 

lllcnos que a propostn. • • • • • • • • i97: ~~00! 
. A reduéçiio vorincn-so nas seguintes rubricas: 
§ L• Sccrcroria de Estado..... 6:0956000 
l'rovenicnto de ler n CDmnra dos 

deputados supprimido iO % 
de nugmcnto a um director 
de secção ............... ; •• ll008000 

1.:09lí,5000 Gralillcação diarln dos correios 
Impressão do documentos om· 

CilleS ..••••• , ••••••••••• , , • 3: 000,S000 
liO 0/o da quota para livros.... :l:lJOO,SOOO 
· Em paragrapho additivo supprime-so nn mesJDll 
rubrica: · . 
i primeiro omcial............ 4.:000,5000 
i segundo dilo............... · 3:~06(100 
.~redacção vem a ser pormnto 

do ....................... . 
Não pódo n commissiio concor

dar na supprcssiio dos :1.0% 
de nugmcnto a úm chefe de 
secçiio, porque ú direito ad-
quirido por lei. A dimi-
nuição será por isso de..... !2:9956(100 

Si for npprovada cm a.•, como havemos de pro
ceder cm. relação ao :Jrt. ~.·da proposta 't 

E' uma questão para 11 qual-julgo dever cha
mar n nllonçlit>da mesa. 

O Sn. i>nESmi!:HTE :-A emenda proposta no 
nrt. i.• sendo approvad11 ó cnviad11 á camnra·dos 
Srs. deputados. 

A oxtinc!)ão dos dons omcincs vni altornr a 
organiznção das secções de sccrctarin. A com- , 
missão, concordando com a dita cxtin.cç_ão, en
tende que póde ser supprimida n f.. • secçao, djs
tribuindo·so o serviço n cargo dolla pelns outras, 
fic~ndo os.cmpregndos nddidos.ató qae haja vngDS 
cm que seJam ; encartados, ass1m como a classe 

O Sn. ConnEIA:-Não sei ~i esta ó a solução 
que o CDso pede. 

O Sn. PRESIDENTE:- Não póde ser outra: ou 
npprovnr llimplesmentó o artigo, ou emendai-o, 
ou rcgcitnl-o. 

O Sn. ConnEIA :-Mas o qa& pnrcée inferir-se 
da emenda é a suppre~são do nrt. L• A com
·missão tle orçamento fará apparecer n provi
dencin no logar proprio, que é na tabclln do 
orçamcn:o, que não se acha m.ais nn ca~ar:1 dos 
depu~dos. A mesa rcsolvora como ma1s accr· 
tndo fõr. 

Depois de orar o Sr. Correia, o St:,. i. • sccrc: 
.... tnrio, obtendo a pnlnvra pela ordem, procedeu .a 

!ftitura de um oficio, datndo do hoje, do minh•to· 
rio do Imperio, deelnrnndo.em resposta no sen:ido 
do 3 do u~cz prox.imo findo; quo Sun li:tgcst:ule o 
Imperador tligna,sc de receber na dia 16 do cor· 
rente mez, :i 1 bom da tnrdo no _pnço dn cidnde, 
a deputação do seiln:!o que tem do apresentar :~o 
mesmo ·Augusto:.senl!or 11 resposta li fa!!:a <lo 
lhrono.- In,oirndo. 

de prntic:mlcs e um correio. Neste sentido proplie 
n commisSiio emenda. · 
§ ~.· Legação o consulados.... 106:500,$000 
A redacr.iio provém da suppres· 

são das le~:"nçõos do Paraguay, 
da Republica Argentiha, da 
·nclgica, o da Hesflllnba, e do 
rebaixamento das categorias 

• das do Chile, Perú, Bolívia, 
o Venezuela. 

Niio estando incluído o ven&i· 
- mcnto de um nddido, que 

nccre.Sco na le:::-ação do Equa
dor (3:000,)000), a redacção 
vem a ser de............... i03:500,SOOO 
O art. 2.• da lei n. 6U. de !~ de Agosto de i851 

dispõe que o governo dotcrmin:mi por decreto, 
conforme o serviço JlUblico o exigir, o numero 
e catt,goria das missões, qno convem m:~nter· 
nos Pllizcs ostranâ"eiros, o bem nssim o numero 
do empreg-ados, o qne devcr.i cada uma com
por-se. Sómente pel:~ mesma maneira poderão 
ser crentlns novas missões, quando sejam neces
Slll'ins, ou· ox.tinctas nquellas, que para o diante 
o devam ser. 

O qecreto n. 9U de 20 4o Z4nrço 4~ ~~ marcoll 
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2{6 ANNAES DO SENADO.: 

O nnlll.CrO O categorias dns missues diplomaticas · 
que convinha manter nos paizes estrangeiros. 

O quadro fixado por este decreto c reava sete 
ministros plenipetenciarios, sendo IJUiltro na 

· .America e tres na Europa. 
Dons.ministros residentes, sendo um na Ame· 

rica e um na Europa. · 
i:! encarregados de negocios, . sendo trcs n:1 

.Americ11 e nove na Europa. 
Sete secrctnrios. . 
H addidos, podendo ser elevados n iS. 
D'ahi v6-_sc. que as missues na Americn siio pro

porcionalmente de categoria mais elevada, do 
que os da Europa, o que mostra a importancia, cm 

· IJUC tinha·.nos as nossas rclaçues com o continente 
americano. Os serviços ahi prestados dão pre
!ercncia parn as promorues. 

O decreto n. 3079 do.~~ de Abril de i863 mo
dificou nquelle fixando : 

Cinro ministros plenipotenciarios, s~:ndo um· 
parn .Americn, e quntro para Europa. · 

Seis ministros residentes, sendo tres p:~rn Ame
rica c tres par:1 Europa • 

Nove encarregados, sendo quatro para Americ.'l 
c cinco para Europn. 

Oito secretarios. 
· iS :~ddidos. 

Este quadro sofl'reu altern~cs cm virtude de 
decretos especines, de sorte que actualmente 
é o seguinte: 

J5 ministros plcnipotencínrios: .s1.1is na Ame
rica c nove na Europa ; tres ministros resident~s : 
um na Amcrica e dons na Europa ; U sccrct:Jrios 
c ~3 addillos. 

Entretanto eiTectivamentc temos, cm vez de 
n1inil•tros plcnipotcncinrios, encarregados de nc· 
Sl:Ocios no Pcrú, Chile c J>araguay, c só existem 
~l·addidos. · 
Com os vencimentos 1lo corpo 

'diplomntico despcndcn·se em 
:1863 •••••••••••••••.••••••• 

Pelo orçamento de 1878-79 é o 
governo autorizado a des-
pender •••••••••••••••••••• 

lias esta despesa não cxcotJcrá 
de ......................... . 

·lJais do·quc cm 1863 ••.•••.••• 
A emenda da camara dos de· 

putados concede o credito de 
Adilicionando·se os ••. : .•.•.•. 
Dos cm(>reA"ndos que pnssam a 

disponibilidade, o credito ele· 
ya-se a ................... . 

Si, pois, o governo conservar .o 
mesmo pesso:1I c.os mesmos 
vencimentos do corpo diplo-

~!I: 300,5000 

(WG:500~000 

389:500~000 
~O:::!OO,SOOO 

~~G: W0,$000 
W:i60,S6Gã 

matico qu~ cm iSiS-79, te-
remos menos do que concede .. 
acamara dos deputados.... 5~:010~66<> 
Nos paragraphos additivo.s a es!-3 rubrica n 

d:~des twliticas ou commerciacs no presente c no . 
futuro. . 

A exlincção, ou diminuição de categori,1s das 
l('gações por neto legislativo ou privn o governo 
do direito de ercnl-as, e cleval·ns de novo, ou 
niio : nn 1. • hypothcse o corpo legislativ.o toma 
n si uma grave responsabilidade, ou o governo 
illudir:í a disposr!;iiO enviando.missões cspcciaes; 
na 2.• a di!iflilsi~ão é de todo dcsneccssnri:1 e 
illusori:i. • · • 

A commissiio niio adoplaria cm nenhum caso 
a suppressiío das lega~õcs na Republica Arg"Cn· 
tina, c D:J Delgica por motivos que são ob...:ios; 
aconselharia antes que nada se alterasse do que 
existe, visto IJUC nüo ha augmcnto de despesn; 
antes diminu1çiio, como fica prov~do, desde que o 
governo não fnra nomeaçiJcs no\'as, ou não chame 
p:~rn preencher as lcgaçucs vagas pesso:~s que 
não fazcrb parte do corpo diJtlomatico, pondo cm 
disponibilidndc; com nugmento do dc!spesa, cm· 
pregados antigos, cuja sorte é di !Da d:t atten~íio 
ilos podercsdo .Estado p~la mesquinhez do seus 
,·encimcnto~, quando inhabilitados. ou dispenso· 
dos do scrvir;e. . 

A n3o ser o principio adopt.1do pcln com
missão, de que o governo é o mais competente 
para aprccinr a convcnicncia de conservar ou 
crenr a~t>ntcs diplomaticos, c consulares, ella se 
pronuncinri:t contra a existcncin dos consules 
retribuídos pelo Estado - na Prussia • J.ima , 
Chile, c Parnguay, c dos vice-consule:; nns 
Rcpublicns Argentina, e Oriental do Uruguay ; 
com o que se realizaria umn economia de 3~:0006 
sem o menor d:~mno do scrvil;o. 

!>rescindindo desta· diminuição. c -dande·se 
pua despesa com esta verb:t o mesmo quo foi 
despendido cm i8i8 :~1879, vcrilica-sc umn eco
nomia sobre a proposta do governo de :1~:!50.5, 
e !'Obre a emenda da cnmnra dos deputados de 
36:550,5, a que se p:ídcacrcsccnbr a de iã:160,S66ã 
que a com missão propue scjn supn.rimida no 11 :1.0 

{cmpr~gados l.'m disponi.bili~llllc), o que ~c· 
soltara, no futuro, d:• extmceao dn '•· • sccçuo, 
dos •pratican tes c correio. • 

Em vista !lo que ficn exposto no pnragraphô.an· 
tecctlcnte n commissiio prOJlue que se J'cstnhelc~a:l 
propost:t do governo, rej11itndn a cmend:1 da ca· 
mnrn dos dllilUtados. 

A commissiio concorda n:1 rcduccão propo.:ta 
pela camnra dos deputados. 

§ã.o 

Concordn igualmente na redacção propo!lta. 

§ 6.o 
camnra dos deputados suppr1me des1gnadnmente 
algumas l11"'a~ues rebaixa a cntegori:• de ont1·n:-, 
·c rc!nne du~s a Ul;ln terceira (Hcpu!Jlicn Argenti· 
na, e Pa1·a~uay á Oriont'll do U.ruguny .) . _ Concorda 11:1 rcduc::ção proposta. 

A lei conferiu no poder-executiVO :a aprecmç:•o . 
das circumstancias que púdem exi!!ir a crcnç:io, § 7 •

0
• • 

ou supprcss:io das missões diplomaticns, quer I . . - ,. h 
ordinarias, IJUllr cs(>llciacs; c nn yerdnde só clle Pare~c n comm1ssao que neste pnrnornp ? a 
possue os.precisos dados para deli!Jernr so!Jre mi reducl,':~o em vez de ser de ~0;0006 póde sem m· 
assumpto, conforme ns convcniencias c necessi • con'f'emcnte sc1· cleyadn n mn1s 60:000,$000. 
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SESSÃO El'tl '15 DE JULHO. · - 2:1.7 . 

. Propõe port:mto · a commissiio as seguintes 
emendas: . 

2 .• discussão da proposição da. camara 'dos 
deputados n. 78, do corrente :moo, reorgnni· 
zando o quadro dos omciaes da armada e classes 

PrOFO&b 1lo 
governo •• 

Ao.§1. 0 

Emenda da ca.miU'o. 
doa deputados. 

Emendado 
aonado. 

nnncxas: . 

!50:!?8~000 :1&~:0836000· 

§!.o 
137: 1786000 

!. • discussão do parecer da mesa sobre 'os re· 
CfUeJ'imentos do amanuense d:l secretaria desta · 
camara, Antonio .Augusto do Castilhõ, 
· Accresccndo : 

532:6506000 4.26::1006030 

§ 3.• 

25:026,)665 

389:5006000 
3. • discussão da.s proposições da CtJDlara dos 

dcputll dos do corrente nono, approv:sndo as pen-
sões concedidas : . 

9:8665666 Restabeleça
se a proposta 

N. 63, :i Amcrí,.o Esteves, ex·foguista do mo
nitor St~limiie1. 

N. Gi,-ao cabo de esquadra reformado Damião 
Fclix da Costa, · . · 

70:0006000 

§ 4. •• 

~0:000,)000 Nliüha emen
dn. 

N. 80, a D. ~Inria Corina da Silva o D. llono
rina Augusta da Silva c outro. 

N. 200, autorizando o governo· a conceder um 
anno do licença com o ordenado ao desembar
gador Dr. :Marcos Antcnio Rodrigues do Sou%11. 

:i0:0006000 

20:0006000 

200:0006000 

§ :;.• 

30:0006000 

§ 6.• 

10:0006000 

§ 7.• 

!60:0006000 100:0006000 

SuP,primam-se os pnragrapbos additiVO$ c sub· 
stiluJdos pelo seguiu to . 

Paragrapho additivo • 

Fica 'exlincta a 4..• sccçlio da secretari:s ; um 
primeiro o um segundo officlal c bem assim a 
classe dos pra li cantes c um· correio. . 

Os empregados serão addidos, ou nomeados 
para as vagas, que se derem na rcparliç;io; coo· 
forme suas cntcgorias c habilitações. 
Adoptadas as ·emendas propos· 

UlS pela .commissiio do scna~o 
o total da despesa com o m1· 
nisterio dos ncgocios cstran· 
gciros será de.~............ . 71G::M,s666 

Sesrundo as emendas da camarn 
dos deputa~os. • . • • • . • . • • • • • . 835:~ã9S665 

Segundo n proposta do governo LO:I~:69~,S666 
A rcducção sc.hrc as emendas da 

c11marn. dos deputados será de U8:7!4y5999 
S~bre 11 proposta.............. 316:!506000 

Paço do senado cm H de Julho de !879.
Barào de Cotegipr:-Diogo Velho.-Barros Bar
reto.-Leilão da Cwú1a.-J • .A11til'o.-J. D. Ri· 
beiro da Lu:. • · 

Ficou sobro a mesa para ser tomado em con
sidcra~lio co.m. a I.lfOJlOSt:l a que se refere, i~?-do 
entretanto a unprumr. 

Finda :i bom., ficou adiada a discussão da pro· 
posta. c_ o sr. Presidente deu para a ordem do
ilia !5 : 

Continuaçiio da 3.• discussão da proposta do 
poder exccutiYo u. 81 do c_orrentc a1:1n~, appro
vando. o decreto que autor1zou a enus..~o de pa
pel-moeda. · 

V. III 

Ns. 26, 95, · 123, !30 c 1~1, concedendo dis- . 
pensa aos cstudanrcs Antonio Cnndido de Assis 
Andrade, Josino do Paula Brito, "FJ-:~ncisco de 
Souza o.,k, Antonio Evcncio Juvennl Rnposo c 
Luiz de llello Brnndlio c Menezes. 

N. !86, approvando o contrato celebrado pelo 
governo com a • Amazon Steam Navígatlon Cõm· 
pany, limited. • · 

Levantou-se a sessão ~s 3 horas da tarde. · 

..-
40. • Scs•iío em I~ de .-uJiio de 1870. 

l'RESIDE.'I'ClA DO Sll, VJSCO!Q>E DE 1AGt:AllT. 

SUllliARIO.-EuaotsnK.-Cinco propoal,üo• da camao:a 
doa Sn. dopubdoJ, &Olldo . quatro Jutire matrlcalu do 
oatadanlco v a ulliwa •obro a Jlc~n'a ao juiz do dlretlo da 
comarca do Gubnan\ea, na pro.-Jncla do .Varaab;!o, Joaó 
RnDno Pouoa do .\folio.- O falloclmoiiiO do Sr.- acnador 
Firmlno Rodrignea Sílra. ObiiC""tÜ.,. do Sr. prosidonlo, 
o rtqaorlmonlo do Sr. Dar4o do Cotogipc par:uu•p•ndor·ao 
a aoaaao. ApprovocAo do roquorlmooto. 

A!s H borns dn manhã' acharnm·se· presentes 
3~Srs. senadores, n saber: Visconde de Jagua
ry, Dias de Carvalho, Cruz Machado, Darão do 
Mnmau:.:-unpe, Cilicborro, Ribeiro da Luz, Dioiz, 
Fausto de Aguiar, Barros Bnrreto, Barão de Co· 
tegipc, Correia; Antão, Junqueir:J, Visconde do 
Abaeté, Jnguaribe, Octaviano, Bnriio de Maroim, 
Visconde de Bom Retiro, João AHredo, Uchõa 
CavalCtJnti, Leitão da Cunba, Cunha e Figueira· 
do, Leão Vclloso, A1fonso Celso, Candido Men
des, ?tlarqucz do Hcrval, Parannguá, Visconde 
de Nictberoy, !Jantas, ·r~i:teira JuJ.!iOr, 'Di~go 
Velho, Visconde de Mur1t1ba, Barao dfl P1ra· 
pnma e Barão da Lllguna. 

Comparecernm depois os Srs. Vieira. da Silva 
e Nunos Gonçalves. 

Deixaram de comparecer, com causa partici, 
pada os Srs. Conde de Bacpendy, Duque de 
Caxi~s, Paula Pessoa, Silveira Lobo, Almeida 
e Alhuquerque, Paes de Mendon~a, Sinimbú, 
Godoy, Fernandes da Cunba, Saraiva, Silveira 
da Motta, Luiz Carlos, Visconde do Rio Branco 
e Visconde do Rio Grn.ndc. 
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2·18 ANNAES DO SENA DO. 

Dcixarnm de comparecer, sem causa pnrti
cipad:~, os Srs. Dar:ío de Souza. Queiroz c Vis-
conde do Suassuna. · - · 

O Sn. PRESIÍlE:-."TE abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não ha

vendo quem sollre clla Ozcsso) obsorv:~ções dou
se por approvDda. 

O Sn. 1. • SECRETARIO deu conta do seguinte 

E:\"PEDIENTE. 

omcios: 
Do ministcrio do Imperio, do 12 do corrente 

mez, rcmettcndo, cm respo~ta no do senado do 8, 
informnçõcs nccrcn da posit~iio hostil que ttim to
mado o~ colonos dL• Boncvides, nn província do 
Par:í. 

Do ministerio da guerra, do igunl data, rcmct· 
tendo, cm resposta no do senndo de 10, a infor
mação prestada llCia repartição fiscal, sobro a 
despesa que se fnr:í com a colonia militar ulti
mamente crcada no Alto- Urugu.1y .- A quem 
fez.a requisição. . 

Cinco do J. • secrctnrio da cnmara dos Srs. de
putados, de H o :1.2 do corrente mcz, rcmcttondo 
ns seguintes 

Proposi~ües. 

• A asscmblén geral resolvo: 
• Artigo unieo. O governo ó :mtorizndo :1 

mandar admfttir o estudante Eduardo Augusto 
Nogueira de Camnrgo n exame das materins do 
5.• :mno da faculdade de direito do S. Paulo, 
depois de approvndo nas do ~.o, cujas aulas fre~ 
quentou o anno passado, deixando, por moles tia, 
do prestar exame dns respectivas materias; revo
gadas as di~posiçõcs cm contrnrio. 

• Paço da cam:~ra dos deputados cm U de Jnlho 
de :1879.-Viscotu!e de Prtidos. - José Ctsario de 
Faria Alvim.-M. Alves de Araujo, 2.• secre
tario. • 

• A nssembléa geral resol\"e: 
c Arti::o unico. O governo é autorizado n man

dnr admittir á matricula do i. o anno da facul
dade de medicina do Rio de Janeiro, o estudante 
ErRcsto do Prado Seixas Junior,'quo devorá antes 
do exame das matcrias do nono· mostrar-se .ap
provado nos prcparatorios que lbe faltam; revo
gadas as disposições em contrario. 

• Pnço da camara dos deputados cm H deJulbo 
do !879.- Visconde de Prados. -JosiCesario de 
Faria Alvim.-M. Alves de Araujo, 2.• sccre
brio. • 

c A .assembléa geral resolve ~ 
c Artigo unico. O governo é autorizado a 

mandar admittir á matricula do i. o anno da fn
culd:~dc de medicina do Rio do Janeiro o estu
vanto Francisco de Abreu Espindoln, depois de 
approvado nos proparatorios que lhe faltam; re
vogadas as di~posições em contrario. 

c Paço da camara dos deputndos em !2 deJnlho 
de !879.-Visconde de PraiJJJs.-Josi Cesario de 
Fa.ria Alvim.-.M • .Alves de .Araujo, !!.0 secre
tariO. • 

• A :~sscmbléa 'geral resolve : 
c Artigo unico. O governo é autotizndo. n 

mandar ndmittir a exame do 3, 0 anno da facul
dade de medicina do Rio de Janeiro o estudante 
Luiz Mnxwcll de Souza Bnstos, de.{lois de nppro
vado nas dó 2. o anno cm que esta matriculado; 
revogadns as disposições cm contrario. • 

• l'aço da cnmnra dos deputados em :12 de 
Julho do :l8i9.- Visco11de de Prados.- José Ce
sario ele Fttria Jllvim.-Jf. Alt:escle Araujo. • 
· • A' com missão de instrução rublica. _ 

• A nssembléa geral resolve: 
• Art. 1.• O governo é nutorizado a conceder 

ao juiz de direito dn comarca do Guimariícs, na 
província do l\laranhão, José Rufino Pessoa de 
,\lei :o. um nnno de licença, com o respectivo or
denado, pDra tratar de sun s:~ude onde lhe con-
vier. · 

• Art. 2.• Ficam revogadas ns disposições em 
contrario. 

• !>aço diJ camara dos deputndos, :12 do Julho 
do 18iV.- Visconde de Pratlos.- José Cesario de 

. Farit1 .Jllvim.-•lf. Alves tle Araujo, 2.• secre
tario. • 

N comrnissão elo pcnsõoS:c;ordcnados. 

O FALLECiliiE."\"TO DO SR. SESADOR FJILUJSO RODRI• 
GUE:l SILV.(. 

O Sr. PrcMidente :- Cumpro o penoso· 
dever de dar conhecimento no scnndo de que ~or 
tclcgrnmmn expedido pela legação imperial no :sr. 
presidente do conselho do ministros c por clle 
communicndo :í mesa do senado, consta haver 
fallccido no dia ~ do corrente mcz, cm Pariz, o 
nosso illustrndo collcgn o Sr. Firmino Rodrigues 
Silva, senador pela província de llinns Gcracs. 

Julgo interpretar fielmente os sentimentos do 
senado, doclnrando, para constar dn actn dos nos
sos trnbnlhos, que esta noticia é recebida com o 
mais profundo pezar. (Apoiados gertus.) · 

O Sr.Dnrii.odeCoteglpe:-Sr.pre
sidenté, ó minha convicção que o sentimento 
manifestado por V. Ex.; é partilhado pela una
nimidade desta corporação. (Apoiados geraes.) O 
pniz perdeu um dos seus melhores servidores 
(apoiados). o senado uma das suas illustraçõcs e 
o partido conservador um de seus· mais pres
tantes nlli:~dos. 

Ante o tum ulo cessam as rivalidndes ; e eu re
queiro n V. Ex. que em signal do sentimento 
manifestado por V. Ex. o p:trtilhndo pelo senado 
se suspenda a sessão no dia de boje (apoiados). 
· Consultado o senado. foi nnllJlimomcnte ap
provndo o requerimento. 

O Sn. PllltSIDE!\'TE declarou ctno a ordem do 
dia para :1.6 era a mesma já des1gnada, a saber : 

Continu:~çiio d:~ 3.• discussão da propostn do 
poder executivo n. 81 do corrente ann_g..appro
vando o decreto que autorizou a emissao de pa-
pel·moedn. :' 

2.• discussão da proposição da 'camara aos 
dcpubdos n. 78, do·correnle anno~·:TeOrgani
znndo o quadro dos~om.ciaes da armadá e crassos 
annexas. 



/ 

, 

SESSÃO El\I ·16 DE JULHO. 

i. • discussão do parecer da mesa sobro os re
querimentos do amanuensc dr. secretaria desta 
camarn, Antonio Augusto de Castilho. 

o Sn. i. o SECJIETAJUO deu conta: do· ·seguinte 

EXPEDIENTE. 
Accresccndo : 
3.• discussão das proposições dn camara dos 

·deputados do corrente nono, npprovnndo as pcn· 
sõcs concedidas: 

omcios: 
Do ministerio do Imporio, do i~ do corrente 

mcz, declarando cm resposln no do senado do !O 
q!lc . exigiu. informações do presidente da pro: N. G3, a Amcrico Esteves, ox-Coguist.1 do mo

nitor Solimões •. · vmc1n do R10 Grande do Sul sobro a IJUnlillcação 
pela qual e11'ectuon-sc a eleição dos actuacs ve
readores c juizes do paz do município do Santo 
Angelo.-A quem !ez a requisição. 

N. 6~, ao cabo de esquadra reformado Damião 
Felix dn Costa. 

N. 80, a D. !faria Corina da Silva c D. Ilono
rinn Augusta dn Silva, c outro. 

N. 200, auloriz:mdo o governo a conceder um 
nnno de licença· com o ordenado no dcscmbnr· 
gador Dr. Marcos Antonio llodrigues d"c Souza. 

Ns. 2G, 9:i, !23, :130 c :lU, concedendo dis· 
pensa nos estudantes Antonio Candido do Assis 
Andrade, Josino de Paula llrito, Francisco de 
Souza Ock, Antonio Evcncio Juvcnal Raposo e 
Luiz de Mel! o Brandão o ~Icnczcs. 
~. i8G, npprovnndo o contr:~to celebrado pelo 

governo com n Amazon Stcam Navogation Com· 
p:my, limitcd. 

r.ovantou-so a sessão. 

47'.• sc ..... ioc.»m 16 de .J'ulboclel87'0. 

l'RESIDE.'i'CIA DO SR. VISCO:\'DE DE JAGUAOY. 

SUllliARrO.-Esrnrltlln.-Parocor da eommiuJio do con• 
alitulção do senado sobro o subsidio do Sr. •onador 
Firmino Rodriguoa Síln.-Crimoa commoUidoa om lli
naa. Discurse> o roquerlmonlo do Sr. Ribolro da Luz. 
Dlacnno do Sr. proaldonlo do conselho. Adiamonlo da 
discuuão • ...Oaou no or.l.-.\ omluJio do papol-mooda. 
Discurso o roquorimonto de adi:unonlo do Sr. Junqueira. 
Dhcano do Sr. ministro da Cazonda. Encorramonto da 
dlacaul!o .-Roorpnizaefto do quadro elos omclao• da 
armada. Discuuo do Sr. Bar-lo do Cologlpo. 

A's H horas dn mnnhã rcz-sc a chnmadn o 
acharam-se presentes 29 Srs. senadores, a sa
bor: Visconde, do Jagunry, Cruz !\Inchadot llariio 
de Mnman~:"uape, Lciio Velloso, nibciro oa Luz, 
Visconde do Nictbcroy, Chichorro, Barros Dar· 
reto, Junqueira, Correia, . Barão do Coto:;ipc, 
Visconde de Abactó, Visconde de Dom Retiro, AC· 
tonso Celso, Diniz, João .AI Credo, Leitão da· Cunha, 
Cunha o Figueiredo, llar:ío de Mnroim, Fausto de 
.Aguiar, Dan tas, :Mendes de Almeida, Silvoirn da 
Motta, Nunes Gonçalves, Antão,Ucluln Cavnlcnnti, 
Vieira da Silva, Barão da Laguna e Fernandes da 
Cunha. 

Deixnl'llm de comparecer, com cansa pnrtici
pada, os·Srs. Bnrlio de Pil'llpamn, Conde de llac· 
pendy,.J)nque de Caxias, P:luln Pessoa, Silveirn 
Lobo, Almeida e Alboquerquc, Godoy, Snrnivn, 
Luiz Carlos, Visconde do Rio Brnnco e Visconde 
do Rio Grande. 

Do S!.. senador Dias do Carv.albo, partiCipando . 
que nao pódc comp:trcccr a sessiio. - Intei
rado. 

Do secretario dn mesa parochial do Nossa Se
nhora da Concci!;ãO de Agua Limp:t, provincln 
do ZIIinas Gcrncs, rcmcttendo a authcn lica da 
elci~~o de eleit~res espcciacs a que se procedeu 
na dll:t paroclua cm 10 do No\·embro do anno 
pro:dmo p3ssado.- A' com·missão 'de consti· 
tuil.:ão. 

Requerimento da companhia • Tho llio de Ja
neiro City Impronmcnts Limitcd • offilreccndo 
;i cousidcraçfio do senado uma representarão da 
directoria da mesma companhia, cm Londres, 
reclamando contra o imposto sobre a rcnda.
A' comrnissiío de orr.amcnto. 

'l'enlio comparecido mais o Sr. Diogo Velho, o 
Sr. Prosidonto abriu a sessão. · 

Leu-se n acta da ~cssão antecedente. c, n5'o 
havendo quem fizesse obscrva~ão sobt•c cll:i, dou· 
se por npprovada. 

Compareceram dopois os Srs. Visconde de 
lluritiba, Sinimbú, Teixeira Junior, Octaviano, 
Jla.cs de licndonçn, Jaguaribo, llarqucz do Ilcrval 
e Parnnnguá. · 

0 Sn. 2.0 SECIIETARIO leu O seguinte 

Parecer. 

• A commi3s:io de constituição, a quem rol 
presento por parte do Sr: senador Firmino llo
dri:;ucs Silva um requerimento pedindo proro
gação da licença que lhc.Coi concedida durante 
a ,Primeira sessão da presente legislatura, tendo 
conhecimento do !J.UC o mesmo Sr. senador fnlle
cern cm Pariz no dia. &. do corrente; é do parecer 
que sejn incluido na rolha do subsidio dos sena
dores até ao din do seu fallocimento. 

•. Paço do senndo, 16 d~Julho de !879.-L. 
.. (. Vieira da Silva.- C. Mettdt:s de Almt:ida.
Barào dt: Cotegipe. • 

Ficou sobre a mcsn para·· entrar nn ordem· 
dos trabalhos, indo entretanto a imprimir. 

CDim!S COlDIETTIDOS EX MINAS. 

o Sr. Ribeiro da Luz:-Sr. presi
dente, bom n meu pczar preciso occupar a at
tcnçiio do senado por alguns momentos no in· • 
tento de justitlcnr um requerimento quo vou 
romcttcr á mesa. 

Dei:liiram,de compaiecer, sem cansn p:trlici
pada, os Si's':.~ Barão aa:Souza Queiroz: c VIsconde 
do Sunssuna. 

Folgo de vor que se acbn presente o meu no· 
bro amigo ministro da fazenda, porque eu tenho 
de trnt:lr de Cactos gr-JVCS occorriilos na pro-



'•" 

ANNAES DO SENADO. 

vincia do Minas Geracs, ou antes de crimes no
taveis I)Utl alli st1 tiim dado de seis mezes li esta 
parte. Estes f:tctos têm-me contristado sobre
m:.neira c acredito que devem tarnbcm ter ma
goado profundamente aos honrados ministros da 
fazenda e da justiça, porque SS. E Exs., como cu, 

.são filhos dn província de Minas Geraes e, quer 
queirom quer não, c:~be-Jhes um certo quinhão 
de respon!labilidade nesses f:JCto~. na desorga
nização em que se acha a provinci:J, · porcJUO 
SS. E Exs. a governam d'aqu1 c n:~da :IIIi se lar. 
sem o seu boncplacilo. 

O Sn. AFForiso CELso (niiniatro da {azenda):
E a V. Ex. hei de tambom perguntnr: si é rcs
ponsa.vel por aquillo I{UC se fazia n:t sua comarcn 
c até no seu municip1o? 

O Sn. Cnuz MAcnADO :-Eu não era governo, 
nem autoridade; o gue quero é que o governo 
nomeie pessoas sisudas parn invcstil-as da auto
ridade. 

JJl!svanccia-mc, Sr. )Jresidentc, c creio que 
V. Ex., que é um dos mais illustres filhos da 
província dll Minas Gerlles, se havi:~ de dcsva· 
nccer tnmhcm, de que a noss.1 província se dis
tinguisse entre ns snns irmãs pola índole paci
fic:J de seus filhos, pcl:1 sua morolid:~de, c pelo 
seu espírito de ordem. A província de Minas 
era de to:la:; do Impcrio a1/uella cm que havia 
mnior scgnranç:a iullividua , cm que o soccgo o 
a paz dns fnmili:~s era quasi completo. 

.&Ins o que vemos hoje, .Sr. presidtmte, sou o 
uuminio da politica inaugurad:J pelo ministcrio 
de ü de Janeiro? J:i niio hn na província do Minas 
Gcrao~ a segnr:mr.a individual de outr'ora, o 
nível dn morJJidadc como que desce c n provín
cia parece que vai se b:u·barisar, porque os cri
mes se succcdem uns aos outros B o que é mnis 
para d•.•plornr, é, (fUC .•ão autor('S do nlguns des
tes cri mas, or:1 anuto•·idnde c ora os seus ngcntcs. 

Vou :1pres11ntar,ao senado, com profundo pczar, 
uma rulaçiio dos crime~ graves que so tlim dado 
ultimamente n:tCJUcJia província. 

No dia f3 de Maio do anno corrente assistia o 
povo da cidade de Uberaba ao espcctaculo de 
uma comr>anhia equestre, quando soldados de 

. corpo policial investem contra um grupo do 
povo e mntam a Eli11s 3Iartins Marques, a um ca

. marada deste de nom~: Joiío Rego e n Francisco 
Jord:io. 

LoJZo depois, no município de ?tlonto Alegre, 
,·izinho da cídaclo do Uberaba, porque um indi
viduo dirigiu palavr:~s de pouco respeito á ama
sia de um homem poderoso, foi ll!{Uelle agarrado, 
por ordem deste, açoitado publicamente e até 
ca,;trndo por estrangulação .•• 

VozES: -Oh I 
O Sn.RrnE:mo DA Luz: - .•• c depois de todos 

ostos tormentos obrigou o potentndo a esse des
graçado, que era musico, a cantar umn modinhn 
perante n sna nmasia I 

O Sn. CRuz MACIIADO:-:Vo centro d:1 villa. 
O Sn. RroEmo DA Luz:- O tacto deu-se no 

. centro da villn. . 

O Sn. Rm&mo DA Luz :-Ou~a o riobre minis~ 
tro o que vou dizer. · 

O Sn •. JoÃo ALFREDO :-Começ:t :1 impacienci:1 
do nobre-ministro. · . · 

O Sn. BAnÃo D& CoTEGIPE : - Escute os tactos 
sobre que se quer reclamar. 

(/la outros apartes.) 
O Sn. -RIDEJRO DA Luz: -Na cidade do Juiz de 

Fóra, Sr. presidontc, niio ha muito tempo, um 
individuo fura :i casa de um lavrador de nome 
Francisco Izldoro, receber deste, como cobrador 
de uma casa commcrcinl de S. João d'EI-Rei, a 
somma tlu 3:~006. Recebendo e:sta SOIRma, c hos
pedando-se na casa di) devedor, desnppareccn, c 
só muitos dins depois foi encontrado o seu c:~
da\·er cm um:1 matt:1 proxlmn ú cas:1 do referido 
devedor. 

Pelo auto do corpo· de delicio verificou-se que 
o crnneo tinha golpes d.l mnch:~do, c tudo faz 
suppor qne o assassínio fõra perpetrado por or
dem de Francisco lzidoro, que assim abusou da 
hospitnlidndc qua linha d:~do no infeliz cobrador. 

Nn cid11IIC de Uberol!a, onde se deram os tres 
assassinatos, a que ha pouco me referi, perpe
trados por soldados de 1•olicin, sem I{Uo tivesse 
havido provoc:~cão da parte do povo, sendo pro
nun.eiados tres dellcs, tinham de responder ao 
jur,r,. . -

Não sei porque, o que se indigitnva como m:~is 
culpzrdo, não pôde ser admittido a julg-amento e 
tinha do esperar n sessão do jury d'ahi a 3 ou i 
mezcs. 

O que haviam de fnzcr as :~utoridades da ci
dade de Uboraba? Contra os precedentes estn
belccldos, porque é costume na província de 
Minas. sempre que cm uma villa on cidade não 
ba c:~dêa segura, remettcrcm-se os presos para as 
cadêas vizinhas da província, ou paro n da cn
pitnl, lembraram-se de remettcr este pobre sol
dado para a cadêa da Franc:J, da província de 
S. Paulo, c entregaram-no numa escolta apenada 
pela autoridade policial. E' conduzido o pobre 
soldado c no segundo dia da vingam :1 4. legn:~s 
dc'distnncia do Rio Grondo, que é a divisa da 
província de Minas com a de S. Paulo por 
aquclle lado, toi morto depois de muitos soffri
mentos c o seu c:Jdnver lançado ao rio . 

O Sn. DA:!Io'TAS:-E' facto averiguado; este 'f 
O SR. RmEIRO DA Luz :-Facto averiguado •. 
O SR. CRuz MACHADO :-Averiguadissimo. 
O SR. AFFONSO CELsO (ministro da {a:mda):-

0 governo niío responde pelos crimes que se pra
ticam por ahi. V. Ex. é respousavel por tudo 
quunto se fez cm seu tempo 'f Hqi de tambcm aqui 
desfiar a historia dos crimes desse tempo. 

O Sn. Cauz MAcn.\oo:- O nobre ministro de 
certo niio appron scmclhnntes attentndos, mas 
o governo deve provid~nciar. 

O Sn. Cnuz MACIIADO :-A escolta foi arranjada 
pelos pnrcntcs do morto c o soldado entregue á 
mesma pua conduzil-o. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:- Na cidade !:~nunri:~ · 
ha dons mezes mais ou· menos reuniu-se um 
~rupo numeroso de povo, roi á cnsa do advogado 
Amancio P:~es Landim, e intimou a este pnra 
que incontinente se retirasse daquella cidade. 
I..nndim, a poder de muitns instanci:~s, muitas 
rogativas, conseguiu uma dilação por tres dias; 
no . fim deste espaço de tempo, novo grupo de 
povo, ncompanhado de musica • foguetes, veio 
mtimar a esse advogado que estava finda a diln-

'.• 



-/ffJ····~~!/f!f};·'j~~:~"ç~;:,.::s~'ji?Y?~-;;-;,::/f/2 .... . --~·:~:·,W~{f::::r;:~~~t~~:?~~; 
,... J',··-. ~· •• 

SESSÃO EM i 6 DE JULHO. ~22f 

ção c que era preciso retirar-se da cidade ; foi em 
conscquencia conduzido com sua senhor:~ pnr:1 
a margem do rio S. Francisco, que banha aquella 
cidade, nlli mcttido cm uma barca que seguiu 

·aguas abaixo para a província da Baliia. 
Ora, quer o senado s:~ber quem é esse ad

vogado 't Não ú um homem sem importencia; 
sem signific:~~o; aqui tenho uma earl:l dirigid:i 
pelo ex-juiz de d1rcllo daquell:l comnrc:~ :10 
referido Landim, que mostra que elle é homem 
de merecimento c dign' de consideração. A 
carta é do Dr. Carlos Ottoni, hoje juiz de direito 
da comarca de Entro-Rios. Diz ella: -

•·111m. Sr. Arn:mcio Pncs Landim.-Acnbo 
de ser removido para a comarca de Entre-Rios 
c por este motivo deix11 a Januarln; Ao rcti· 
rar-mc não posso deixar de compriment:ll·O e 
de agr:~dccer o auxilio que prestou-me na admi
nistrnção d:1 justiça. Outros poderio ch:~mal·o 
de violento; eu, porém, admiro a soa virtuosa 
coragem. Multas actos de moralidade que prati
quei, devi á suo inicintivn como advogado. Com 
prnzer reconheço agora que estou desprendido 
de tod11s as convoniencias a guardar nesl:l ci· 
dndo. Aceito as minhas dcsp-~didas o disponha de 
quem é, etc.-Carlos Oltoni • • 

Cumpre acrescentar que, quando hoavc o pri~ 
melro motim, foi·S<J [ll'dir proY"idenci:~s ao JUiz 
de direito interino da comarca ; este occultou-se; 
foi-se pedir providencias no delegado do policL1, 
quo com a força publico ussistiu impassível 110 
desterro de um cidudão, que ora mc1tido cm uma 
barca, o compellido a descer aguas abaixo pelo 
rio S. Francisco. 
· Nn cidade de Paracatú, o delegndo do policia, 
~~~o~io José Ulôa, com seus seqn:~zes tratou do 
•nJur.ar :10 Dr. parire Degenetls, que é alli di· 
rector de um collcgio, fazendo· lhe ver que de· 
vi:~ quanto antes retirar-se daquclla cidade. O 
Dr.l)egcnetis, homem lntolligonte e instruido .•• 

O Sn. Cnuz lú.cnADO: ~.Apoiado. 

O Sn. RtDEIRO DA Luz : - •.. requereu ao juiz 
de direito da comarca, e obteve dcllo uma ordem 
de lwbros-corpus, para poder-continuar a residir 
na cidade de Paracntú. 

No Carmo da Escaramuça, puocbia do 1ermo 
de Alfenas, matou-se uma pobre mulher; fez-se 
auto de corpo de delicto, mas este ficou ~ruar
dado em miio de um particular, c a autoridade 
nii.o deu providencia alguma p:~rn punição do 
cr•me. 

· Poucos dias di!Jiois, um assassino de nome 
Adiio matou a Fuao Curiango, acompanhou o ca
daver á povoação, assistin ao enterro, foi á casa 
do escriviío de paz, passou procuração para 
venda de seus· bens, c ausentou-se d'alli multo 
commodamcnte, sem que fosse perseguido pela 
autoridade. 

Na .cidade do LavraF, Antonio Rodrignes de 
Helio assassinou a José Villa-Re.1l, e depois feriu 
gravemente a dons outros individues; 1nmbem 
retirou-se sem que· fosse incommodado. 

O Sn. RrnEmo DA Luz :-.. . que deixou na 
ncademia de S. Paulo um nome invejavcl,.porque 
ninrruem o excedeu nem no ~:~lento, nem na 
applieaçiio, foi aggredido pelo supplente do sub
delegndo de poficia em exercício com um e:>to-
que, e sofTreu quatro ferimentos. 

Si não fossem a torça e presença de espírito do 
Dr. Pereira Corrê.1, terin ellc sido ass:~ssinado 
pelo subdelegado supplenUl em exercício I 

Nole-so que o Dr. Pereira Corrên represcsttoa 
ao honrado ministro da justlçn, o tambem no 
presidente da provincia do Minas, fazendo yer 
que sua vida corria imminente peri§rO e que re
colava que todo ma I contra oU o provaesse da poli· 
cin daquolln cidade. _ 

Convem que o sen:~do saiba quem é o SllP· 
plcnro do subdelegado da cidade do Serro : é Er· 
ne3lo Peregrino do Nascimento Moura, caixeiro 
de uma loja de !nzcndas I ·. 

Eu não conheço o delegado de policia dll cidade 
do Serro; niío sei si está na altura do emprego : 
·mas observo que cli.J não póde ofTerec:or garantia 
nonlmmn M Dr. Pedro Fern:mde~ Per.~ira Corrêa, 
porque mantem urna questão contra a llber
ilnde de 10 ou U escravos, dos quaes é advogado 
o mesuw doutor. Tenho nqui um acórdiío dft 
relação de Ouro Preto, desprezando os embargos 
oppos1es por esse delagndo da policia , que vou 
ler ao senndo : · 

• Julgnmentos.-Appellaçõcsciveis.-N. 310.
Termo do Serro, embargos ao acórdão do tri
bunal do ~~ de Setarnbro de !878 sobre o de 
IG de Julbo anterior, proferidos na acção de 
liberdade, inUlntada.cm Abril de 1877 pelos es
cravos Antonio Gentil, e outros contra seus se· 
nhores l'odro Jo'rancisco Colll e D. Mnria Salomé 
de llngnlhlles Cota: cmb:~rgantu ao acórdão Ja· 
cintho l'creira do Magalhiill3 Castro, embargados 
o procurador da corr;a, o o curador dos ditos es· 
cravos: relntor o desembargador Silva, revisores 
-Guimarães o Henriqoe-Despresnm os embar
gos confirmando :issim o acórdão embargado. • 

J:í se vti que esse delegado do polici11 não pódo 
olfarecer garantia nenhuma á vida do Dr. Pedro 
Corrtin, como mostrou, quando Coi o mesmo 
doutor acommcUido pelo subdelegado ·cm exer::. 
cicio; que sendo preso cm 1lagrnnte ~elo olfen
dido, vJDdo-lhc em soccorro dons cidadãos, d'ahi 
.a duns horas passeiava na cidade acompanhado 
por suas ordenanç:~s, de modo qua estão os sol· 
dados dt! Minas servindo pnra escoltar autoridades 
crimh;a.osas. · 

O Sn. Cnuz MACfiADO:- O delegado é pessoa 
~:r.ada; mas suns circumstancias actuaes o tornam 
apaixon:~do e suspei1C :í vista dos pleitos ; o di1o 
subdelegado é individuo que desde menino era 
turbulento de rua. 

O Sn. RIBEIRO DA. Luz :-Não param nqui ·os cri
mos ; eu os esUlu expondo com profundo peznr, 
e no intuito do obter providencias ; porquan10 
observo que se vai augmenl:lndo a estatistica 
crimin:1l de modo espantoso, quando outr'ora 
sobresahia d•cntre soas irmãs a minha pro· 
vincia, em relação a outras de menor população, 
pelo reduzido numero de crimes contra a segu-Na cidade do Serro, em um dos dias de Junho 

proximo passado, p:~sseinndo por um arrabalde · 
da cidade o Dr. Pedro Fernandes Pereira Corrêa, 
um dos bachareis mais intelligentes e illustrndos 
dellinns~. 

O SR. Cnuz lú~ADO: -.-\poindo. 

nnça individual. · 
Em S. Pedro da União, termo do Rio Claro, o 

subdelegado de policia matou o vignrio e, com
metlendo novos crimes, Coi )20r sua vez l:lmbem 
as~assinado. · · 
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O Sn: AFFONSO CELSO (ministro da (a::enda):-
Onando istof . 

. O Sn. RmEmo DA Luz:- IJa pouco tempo.· 
.Não sei prccis:~r o dia. 

nj udaa tes !73; colleetores -i'S,: escrivães do collc· 
ctorias ~9, administradores de rcccbedorias 36, 
escrivães das mesm:~s 3~, professores publícos 65. 

O Sn. ColUlEI.A.:- Até os professores • 
Na freguctin de Sant'Anna do Sapucahy, do 

termo da cidade de Pouso Alegre, um grupo nu· 
moroso de povo, capitaneado por p~ssoa podo· 
rosa do lc~:rr, npar~ntada ou da intimidade do 
snbdclcgado, !oi :i casn do rc,·crondo vigario coi
lado, Camillo José de Faria, com um requeri· 
monto prompto, c coagiu-o a assignal-o. Esse 
re9uerimento consignava a renuncia do bcnc
flciO. 
' O venerando viga rio, sob a pressão da ameaça 
c da intimidnç5o, assignou o requerimento !JUe, 
3 esta hora, ha de estar nn rasta da !!CCrctnria dO 
Imperio. !'tias o honrado mmistro n5o deve dcs
_pachal-o, porque desta tribnna dennncio que 
essa nssignatur:1 ó producto da violcnci:l o da 
co:~eçiio. 

Finalmente, Sr. presidente, osjornacs ncabam 
·de nos tr:~zer a triste noticia de que o juiz 
municipal do ·pacifico termo do Taman!lu:í, 
Dr. Francisco do Assis Ta,·ares, sahindo cm dili • 
gcncia de seu emprego, Côra assassinado. 

Sl)nhorcs, no tempo do governo conscn·ador 
não se dav:un destes Cactos! 

O Sn. AFro:-=so CeLso (mi11istro da (a:::cnda): 
-.Xão ap<'i:ulo. -

O Sn. DAXT.As:-Não se matava? 
O Sn. Rm~~:mo DA Luz:-~latava-sc, mns não 

se commettiam tantos crimes, niio se matou cm 
Hinas magistrado algum no decurso dos tão falia
dos dez annoi', n5o se via autoridades c seus 
:.gente,;·nttent:mdo publicamente contra n vida 

. dos cidadãos c sendo conservadas nos seus car· 
gos, c n:io se via autoridades entregar presos á 
escolta de capangas p:~r:a serem ass:~ssinados. 

O Sn. Cncz liACIL\DO:-Essc juiz municijlnl era 
um moçtJ dístincto e tinha tmrcntP.s cm um o 
outro partido da localidade. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (a::enda) : 
-.Acrescente que era liberal. 

O Sn. RrnEtno n.\. Lez:-Or:1, pergunto cu, 
qllC pJ"ovidencias tt!m sido tomadas para a demis· 
·são e punição das autoridades que commetleram 
tacs crimes 't Nenhuma 11rovidencia. Ao contra
rio, siio conservad:~s c mantidas c hão de ficar 
impunes. 

O Sn. ConnEI.L :-Este é o grande ponto. 
O Sn. Rm1uno DA Luz :-Quererão ainda tam

hem fazer os conservadores de lllinas Gcrnes res· 
ponsavcis por esse estado de desorsanizn9ão e 
anarehiu em que se ncba a província 't 

Não o podem C:lzer. 
Os conscrvadore!t na provinci:1 do :Minas es

tão prossriptos. e raro é o emprego, mesmo de 
ordem sccundarin, que :11lí ~ ~ccup:1do por eo~
servadores ~não serem osdcjutzes que muda nao 
!ol':lm removidos, ou cujas comarcas não Cora~ 
supprimidas ou altcrndas com diversa denonu
B.aÇ:IO para serem declaradas avulsas, como se 
tem fe1to ultimamente. 

Aqui tenho o quadro das demissue$, que se têm 
· dado cm :Minas :~té Abril deste nnno; demittidos 
deleg:~dos, subdelegados o seus supplentos ~.~3~; 
promotores e adjuntos s:J, :1gcntcs de correio- e 

O Sn. Cnuz !lACRADo:- Si mnis mundo hou
vera lá chegara. 

o Sn. RIPEmo DA Luz:-Proressoros publicas re
movidos forçadamente IJ.7 ; inspectores de in
strucção do comarc:Js dil~i~tídos IJ.i; bi~!iotbe
carios (ha só quatro-- b1bl!othccns publ!ca~ D:l 
provincia).todos qnatro e d1versos 110rtc1r~ do · 
extcrnntos c escolas normacs. Ató os portc1ro~ I 

Passnrci agora :ís rcp_artiç~s dn C3J1ital.. . 
Na secretaria da pre:;~dcncm Coram dcmlttldos, 

ou dis(>cnsnl!os de uma sà vez 20 empregados I 
Actualmente sú alli existem 2 conservadores. 
~a directoria das obr:lS puhlic:1s Coram demit

tillos ou cliSJJensados : o du·ector geral, 3 en.s-o
nltclros, 2 olliciacs de secrctarm c o porteiro, 
restando ucsl:l rcparti1:ão apenns 2 conscnradores 
tira !los da secretaria da prcsidl!ncia c guo pas
s:~ram a empregos inferiores cm categoria c ven· 
cimentos. . 

Entre os engenheiros nomeados figura um te· 
nontc do exercito, que niro tem babilita~ões para 
o cargo, pa:·a o f!Uul roi nomeado, para se dar a 
outro o de ajudante. de _ordens que clle oc!=U,Pa\·a. 

Tltcsouraria provmc1al.- Foram dcnutlldos o 
procurador fiscal, o thcsourcíro o o sol~c~tador 
elos Coitos ; de 32 empregados d:l repart1~ao só 
tres são conservadores. . . _ 

Sirva isto de prova da tolorancln !la SltUaÇllo 
conservadora, ctue forma verdadeiro contrnste 
com a actu:1l. . 

Corpo policial.- I-' oram demitt1dos todos os o!
ficíacs inclusivo o coronel com mandante; en
tre ellés :1lguns fizeram a campanb!J do Pnragnay 
c tinham do :l:.i a 20 annos de scx:v1ço. • . 

Houve uma llxccpção, a do major fiscal c1ue C~1 
conscr\·ado por se dccl:~rnr liberal. (01' I 01' I r'
sadas.) 

Ull Sn. sJZ....,ADOn :- Esse major Coi o uníco 
aC:lutclado. • 

O Sn. AFFOxso CELSO (minis~,-o da {a::mda):
E a que partido pertçncem o mspcct~r da thc
sourMia c o adm1mstrndor do ccrre1o? 

o Sn. RmEmo DA !'--uz :- Eu ó que pergunto 
n v. Ex. a que partido pertencem. 

O Sn. Arroxso CELSO (ministro da (a:::enda) :
V. Ex. devo saber ; Coi quem nomQOU 

o Sn. Rm&mo D.\ Luz :-E V. Ex. devo snbor, 
porque os conscnra. . 

O Sn. AFFoxso CELSO (ministro da fazenda) :
?rias não sei. 
o sn. RmEmo DA Luz:- Vamos á se.crctaria da 

nssembléa provincial. • . 
Fornm suspensos,. por tempo ln!letermm:ldO, 

todos os quatro offic1acs da secretaria e nomcndos 
outros, que estão recebendo illcgalmcntc os Ten-
cimentos inlc;;rnes. • 

A mesa da assembléa, sem all_es,?r um mouvo 
qualquer, havia prop2sto a dcnussao d?s qua\ro 
officíacs, j:i se sabe, sao consenrndores , mas não 
eouse,.uindo formar casa parn votar :1 propo~ta, 
tomoÜ o m·bitrio de suspendei-os por tempo m· 
determinado c nomc:J.r outros: novo e summn-



·~ 

SESSÃO El\l i6 DE JULHO. 

r•ss1mo mothodo de dcmittir empregados da se· 
cretnrin da assembléa I · 

N:1 inspectoria da instrucção publica, ondo 
nunca se fez questão da politica dos empregados, 
mas de sons habilitnções, foi tlcmitlido o secre
tãriõ ; c outro empregndo, chefe do famili:t c ex
collonte rnnccionario, está :~monçado do demissão, 
porque é conservador. · 

Repartições geraos: 
Na secretaria da polici:1 IIPOIJ:IS ha um empre· 

gado conservador, que ainda niio roi demithdo. 
Até n:1 escola do minas roi demittido o secre

tario I 
N:1 thesourarin de fnzend:t foi :~posent:ulo for· 

. ç~damente o inspector Francisco de Paula So~zn, 
cmco mczes nntes de complclllr o tempo prec1so, 
em consei)Uencia d:1 reluctnncia de domittir col· 
rectorcs honestos o O~J?ecinlmcnte de nomenr in· 
dividuos que não considerava aptos para aqnelles 
cargos. 

Ora, Sr. presidente, :í vista do que aenbo do 
, expor, cabo nos conserY"adorcs n mnis pequonn 

rCSJIOnsnhiliclnde pelos ncontocimcntosque se têm 
dado ne província do Minns 't · 

Continuemos; vamos nos juizes. 
· A província tem ~!l comarcns providas ; 26 

juizes do direito são Jiberaes, !6 conservndores, 
o os demais neutros. 

Repito, port.1nto, a pergunta : cabo-nos a res· 
. ponsnbili!lnde desses factos 'i Dig:~-mo o honrndo 

ministro, meu amigo; cm outros tempos d:~vnm-so 
acontecimentos dest:1 ordem na nossa província 'i 

(Tr·ocam·sedit:ersol apartes .mtre alguns Srs. ~~
nadores.) 

· O Sn. POESIDE.'ITE:- Peço attonção, afim de que 
o nobre sanador possa continuar seu discurso. 

O Sn. RrnEmODA.-Luz:- Não posso, pois, deixar, 
Sr. }!residente, do razor responsavel o governo 
por esses tristes acontecimentos, que se têm dado 
na província do !Iinas. 

Pergunto ao meu nobre amigo, ministro da . 
Cazenda, :tinda é delegado de policia na cidade 
do Itajubá o Dr. Domicinno Moreira da Costa 
Junior, que alta noite inv:tdiu a igreja, á testa 
do homens :~rmados o inutilizou a eleição para 
senndor 'i Esse delegado, que o senado mnndou 
responsabilizar, continunrá 11. servir durante o 
processo da nova eleição, dirigindo a policia d:t· 
queiJa cidade 't 

Não têm chegndo no conhecimento tlo governo 
as queixas e os soft'rimentos dos conservadores 
da cidade de S. José do Parniso, onde a poputn
ção quasi toda pertence a essa opinião politica, 
e onde se entregou a autoridade policial a moços, 
que 11penas ncabnm do snhir da inrancia, e que 
nenhuma garantin offerecem, pela sua inex
periencia, e que supprem a.tall& de Corça moral 
pela intimidação ? 

acontecimentos que alli têm occorrido, pelo ésl:l
do de barbaria, para que a província vai. cami
nhando ; não ; r aço justiça aos bons ·sentimentos, 
ás excellentes qualidades desse illnstre magistra
do, mas elle est.1 em perreim concçiio; niio.admi,; 
nistra a província de conrormidnde com os seus 
sentimentos, com toda a liberdade que dovia ter. 

O Sn. CA.-;sANsÃo DE Sísrnnú (presidmte docon- . 
sellw):- E.~tádebaixo da coacçãodealgucm 'i 

0 Sn. RIDEIRO DA Luz :- Esllí, V. Ex. vai Vêr 
si está· ou não. . 

O Sn. JoÃo ALFREDO : - .As taes .commissões. 
executivas silo terríveis I 

O Sn. Rmr.mo DA Luz :-!ll"iio h:1 qu:~tro mezcs 
·o presidente da província de Minas demittiu d() 
cargo de inspector geral da instrnc~ão publica () 
Dr. Lemos; este dirigiu-se immediatnmcnto do 
Ouro·l'roto á côrte, o d'nhi ha poucos dias foi DO· , 
mc:~do chefe do policia daquella provincin,demit
tindo-sc deste cargo o Dr. Daõta Neves. O que 
queria dizer este l:•cto 'i 

Niío roi si não um aviso para que o Dr. Rnbello 
Hom pedisse sua demissão... · · 

O Sn. Cnuz !L\cuA»o :- Foi o cordão :~zul que 
se lho mandou. 

O Sn. nrn&mo DA Luz : - : •• ou p:1ra que Dio 
tramssc os conservadores com alguma moderação. 
c tolcrancia. Noticiar-o~m ntú os jornacs desm 
côrte n nomencão de um novo presidente. · 

Pouco tempo .. porém,depois,niío sei por que, roi 
cassadn cslll nomençiío do chefe de policin ; m:~s 
não hn tres dins que, em um extenso artigo publi
cado no Jornal do Commercio, chamou-se a atten
çiío do nobre ministro da rnzenda para o proce
dimento do presidente do lllinas 9_ue, na escolha 
de pesso:il para os emcregos pubheos,não prere
ri:l os que mnls se tln am distinguido pelos seus. 
serviços eleitoraes, segundo as inílien(Ucs daquel
los que .nns povoações põem e dispõem da elei· 
ç.ão. ' • 

O Sn. Cnuz lliciL\DO :-Porque não nomeou ta-· 
belliiío de uma viiJ:1 a um candidato designàdo-
por um directoria local. · 

O Sn. RmiWio DA Luz :-Ora, senhores, de~ 
destes factos póde·se dizer que o Dr. Rnbello 
Horta tem toda a liberd:~de de acção 't Não; elle· 
está debaixo do uma cem coacção, de uma espe
cie de constrangimento. 

Si, porém, senhores, o 11ctual -presidente de· 
![!nas procede com ampla liberdade de acção, eu 
hei de censurlll·o d'aqui energicamente, tornau· 
do-o responsavel pelo estado de nnarchia da pro
víncia. Tenho o direito de pedir-lhe que trate os: 
conservadores -de Minas como estes o trataram nos. 
nonos de !857 a !860 ••• 

o Sn. Cnuz :MACIWIO :-.Apoiado, que foi no· 
meado che!e de policia no tempo do Sr. Carneiro: 
do Campos. _ 

A autoridade quanto mnis !racn, quanto menos 
força sente ter, mais vlolenta se toma • .AUenda-se 
aos factos que se dernm alli JlOl" occasião da ul· 
tima eleição para eleitores especiaes. · 

O Sn. Cnuz MACRADO :-E o delegado da Leo
poldina, que se mandou .responsabilizar, tam· 
bem estam em exercício 'l ' 

o Sn. RriWllo DA Lll% :- ~ •• que o toram tirar
do -esquecimento em que vivia ha muito t~m_Po~ 
para occupar o alto · cargo. de chefe de poliCia e
que. llonra lhe seja feita, desempeDhou com toda. 
a .intAlireza e lealdllde. 

O Sa. RIIIIWlo DA Luz :- Eu não quero culpar 
o }lresidente da proTiBcia de MiBas -Gemes, o 
Dr. Manoel José Gomes J\abello Horta, pelos 

o Sn. -Caaz liACHADO:-.Os conservadores de· 
mm-lhe uma vara na cOrte e depois lUI cidade-de
.S • .Paulo, que elJe llãDjaeeitou JlOl' :oão querer: 

.-
,·, 
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sahir de Santa Barbara. Niio tem razão nenhuma 
de queixa. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:- Sr. presido:~te. si 
aprouve no honrndo Jlresidento do conselho, 
em uni dia de bom humor o em hora do ex
pansões, vir-nos propõr trcg-Jas para discutir
mos o votarmos mediilas, pelas quaes llC interessa 
o governo, pcrmitta S. Ex. que ou tambem lho 
proponha treguas ao modo pouco c~crupnloso 
por que se nomeiam as autoridndes puliciaes na 
provmcin de :Minas .••• 

O Sn. Cnuz ~L\ciu.Do :- Já que niio querem 
que tenham direitos políticos, pedimos apenas 
que respeitem n vida o a propriedade. 

O·Sn. RIDEIRO DA Luz:-•.. que lho proponha 
treguns á proscripç;io cm que estão alli os meus 
co-religionnrios, e sobretuilo que lhe peça com 

· instancia para fazer cessar :t imJmnidade das 
autorid.1des, que esl.ão commcttendo crimes c são 
conservadas. 

O SR. DARnos B.\IIRETO :-Crimes têm-se com
mettido em todos os tempos, mas impunidade 
como ngora nunca se deu. 

e SR. Cnuz MACIIADO: -As autori<l:ldes que o 
scnndo mnndou rcsponsnbilizar estão em exer
cício c vão fazer nova eleição. Á justiça do Sr. 
ministro· dn justiça é yesga. 

O Sn. RIDEIIIO DA Luz:- DG-nos o nobre pre
sidente do ronselho, primeiramente, garantias 
ao uso dos direitos que n constituição e as leis 
nos conferem pnrn depois \'ir-nos propor 
tre::uas. 

Si eu, Sr. presidente, tenho a honra de ser um 
dos representantes da briosa província de llinas 
Geraes, nest.1 casa, si pertenço alli ao gr:~nde e 
patriotico pnrtido conservador ••• 

O Sn. Cnuz !IAcnADO:- E muito tolerante,. 
que sempre foi. . 

O SR. RIBEIRO DA Luz :- .•. não po~so deixar 
·de compnrtilhar os soiTrimcntos c as queixas de 
meus co-rcligionarios; não posso ser surdo aos 
gemidos das \'ictimas, aos clamores da população 
que echoam naquellas montanhas contra as auto
ridades nomcnda,; por vós c por vosso delegado 
naquclln província. 

Fazei primeiramente, Sr. presidente do conse
lho, justiça aos meus co-roligionarios c então 
podereis vir nos propõr trcguas. Tenho con
cluído. (Apoiados; muito bem.) 

O Sn. JoÃo ALFREDO:- Declaro que Alagõas 
vai 1nclhor do que Minas. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

Beqverimmto. 

c Requeiro que se peçam inrorntações ao go
\'Oruo, por insermedio do_ mii?-istro e secretar~o de 
Estado do~ negocies da JUstiça, sobre os cr1mes 
commeuidos nos termos da.Uberaba, Serro, Ta
manduá c Januari:t da provincia de :Min:~s Geracs, 
e bem assim sobre as providencias que toram 

. dadas para punição dos criminosos e das autori
dades que tole!'llram ou tomaram parte nos re
feridos crimes. 

c SAla das sessões, lG de Julho do 1879.-J. D. 
Ribeiro d41 Luz. • 

O Sr. Canannaiio de 8fnlmbú 
(preside11te da conselho):-Sr. presidente, ouvi 
com toda a attcnçiío as considerações que prcco
dcram a leitura do requerimento que ncnba de 
fazer o nobre senador pela província de Afinas 
Geraes. S. Ex. chamou a attenção do goYerno 
para _os factos que t~m sido Jlraticados nnquella 
provmc1a, !netos que, na opinião de S. Ex., 
sómentc se tem visto nestes ultimes tempos. 

Senhores, declaro sentir profundamente que 
hajam occorrido os factos a que so reroriu o no· 
br!! ~enad_or; ~as declaro que dcllcs não tenho o 
mm1mo conhecimento pelos meios officiacs. Devo, 
todayia, ponderar que, si o nobre sen:~dor en
tende que o actual presidente do Minas Geraes é 
um caracter rcspoitavcl, como S. Ex. mesmo -
der.larou c como ou sincernmcnte creio, pare
cc-me CJUC nenhum motivo ha para se dirigirem 
censuras ao ministerio ; estando esse Jll'esidente 
nas condições do bem administrar a provincin, e 
tanto que louvnvelmente se houve no mesmo 
cargo cm outras épocas,. quando não go,·crnava 
o partido liberal, razão niio ha p:Jra increpar-sc o 
governo, cuja acção se limita 1i nomeação dos 
seus princiflaes delegados. 

Senhores, si o illustrc presidente de Minas 
6eraes se ncba acima das snspuita~ de quem quer 
que seja, si todo~ fnzem j liStiça ao sou éar:~cter, 
estou certo de qu(: não se de• :caria domi.tar por 
insinuações e influencias estranhas; c, quando, 
por acaso, se api'esentasscm, ello não quereria, 
nem p"r um instante, prose;;uir cm uma admi· 
nistração em que niío pudesse assumir a respon· 
sabilidade plena dOf! seus actos (apoiados). 

O SR. RIDEIRO DA Luz:-A primeira medida C)ne 
o governo deve tomnr é nomoar um.chefe de JlO· 
licia para aquella província, que o não tom. 

O Sn. CI,!'(SA!'(SÃO DE Snom,oú- (preaidente dA> 
conselho):- Declaro ao. nobre senador que as 
suas observações serão tomadas na devida con
sideração o que o governo estabelecern um exame . 
rigoroso sobre os factoli que foram mencionados, 
allm de serem devidamente punidos. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGIPK: - Peço a palavra. 
O Sn. AFFo:cso CsLSo(ministt·oda{a::enda) :

Peço a palavra. 
O Sn. PRE~IDBl\"TB : - Fica adiada a discussiío 

do re.ruerimento. 
A.' mom hora depois do meio-di:t, o SI', Presi

dente convidou a deput..,çiío encarregada de aprc
sent.1r a Sua !llagestadc o Imperador a resposta :1 
falia do lhrono a cumprir ~ua missão. 

OBDEH DO DIA. 

A BWISSÁO DE PAPBL•WOED.'-• 

Proseguiu a 3.• discussão da proposta do poder . 
executivo n. Si do corrente anno. 11pprovando o 
decreto que transportou a quanth1 de 27l:690,S, 
de umas para outras verbas do orçamento da mn
rinha no exercício de i877-i878, e igu:tlmente 
approvando o decreto que autorizou_:s emissiio 
de papel-moeda. . 

O Sr. Junqueira:- Sr. presidente, niio 
pretendo discutir novnmcnto este assumptn; niio 
pretendo insistir nos motivos que têm sido muitu 
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bem expostos na discussão que tem baTido nesta 
casa acerca da illegalidade ilo decreto do ili de 
Abril do :mno p:assado ; não pretendo cans:ar a. 

· altenção do senado demonstrmdo .qu:~nto é pre
judici:~l :í situ:~ção fln:mc.1irn o :is rel:lções com
mcrciaos uma cmissiio de p:apcl·moeda. Tambcm 
não ·pretendo Qfl"erecer ao senado as razões muito 
valios:~s que milit:am e militaram sempre a favor 
d:a idé:a de um resg;•to proporcional do papel
moeda, tod~s as vezes que fór possível, sem •lU& 
o Estado tenha do fazer saerificios de ordem 
muito elevad:a. J:í tratei desses pontos cm outr:a 
occ:asião. O meu fim princip~l :agora é chamar a 
attenç;io do senado para :t-sitna~iio em que llcou 
esta proposta depois de ter sido alfprcTnda ·com 
as emendas apresentadas pela illustre commissão 
que examinou o presente assmnpto. 

contar com snldo no cxcrcició que scJecbonr e 
n~o ter :sutorização para uma operação de cre-
dito. . 

l'ortanto, não h:sveria rQsultado, e o unico 
meio é verilic:tr si no orr:tmcnto que se tem de 
fazer se realizará saldo; ou então, si porven
tura reconhecer-se que nliQ. é possi\'el contar 
com certos recursos, deve-se, no caso lle :~ssim • 
entender o senado, autorizar o governo a nlgu
ma opõr:u;iio do credito, não tiio larga como al
guns desejam, mas proporcionalmente lÍ•JUel/c 
resgat<J·quc ·se deve ir. fazendo an:auolmente, 
)Iorque, Sr. prc.lsidentc, si cu não atlmitto o de· 

A com missão criviou_cmcndas tanto ao arL. i. •,_ 
como :10 ~-· Acerca do L• disseque os transpor
tes de sobras do ministcrio da marinha, na impor
tancia de :!71:000,), dcvi:tm ser unidos nos outros 
transportes do sobras no Juturo or~·:uncnto 11 ue 
vamos disculir, allm do formar p:~rte da tabclla
cm que esses creditas costumam inserir-se. 

Depois de vot:ada i.'S$:1 proposição em ~.· dis
cussão, o senado comprohcndt' que o debate 
n5o p<ide eontinu:tr desta m:mcira, :tOm de que 
produza .cll'çito essa determinnção. .E' mister 
procurar um meio du !;1zer com IJUC este ta·ans-. 
porte de subrns s~:a unido :aos outros Lr:mspor
tcs no log:sr proprio do orçamento que Talno$ 
discutir. 

c reLo de iG de Abril fazendo lnn!(:lr na circu
la•;ão, quasi de chofre, cm poucos mezes ••.••• : 
((.0.000:0008 de papel-moeda, com o guo pertur
bou as rcla~ões commcrciacs, fez baixur o c:am
bio, deprcc•ou essa moeda de ~ue·as:~mos, com
tudo entendo que, si se retirarem de repente da 
circulação esses '•O.OOO:OOO,'í, hn de h:Jvcr certa 
}lerturbação.. • . 

O Sn. DA!õT.\s:-~iio tenha susto dis:io. 
o Sn. JusQUEmA:-0 que o nobre scn:~dordc

S('j3 c me puccc ser n opinião mais geralmente 
:aceita, 6 que se poss:~ ir tazcndo esse re<gatc gra· · 
dualmentc, de m:mcir:a que a moeda se v:i fort:a
lecendo pouco a pouco e o Est:1do não tenha do 

N:io é só quP.stão de formula e methodo, ú lam
bem de lega !idade; porque a lei tem determinado 
o logar c a fúrm:t em que esses tr:~nsportcs sejam 
devidamente attcndidos. 

·Quanto :ao ~cgundo ponto, isto é, :a approvaçlio 
-do decreto de iü de Abril, :t honr:~d:t commissiio 
apresentou, e o senado approvou, du:ss idé:as 
novas. 

A primeira é que a emissfio não excedesse o limi
co a que attingiu. A proposta do governo pede sim
plesmente a npprovaçiio da emiss5o dc60.000:000.S 
sem fix:ar limite: a honrad:t commissão, porém, 
limitou-a .:í quantia cfrectiv:~mentc emittid:t. 
E' uma idéa nova. 
A~-· idéa se refere a um ponto muito impor

tante, isto é, ao resgate, e f01 approvada pelo se
nado cm :!.• discussão. Sendo o res:..'lltc ordenado 
pelo decreto dependente do saldo da despesa sobre 
a receita orç:~da, como está declarado na emenda 
d:t honrada com missão, é claro que não podemos 
conhecer si e:tistir:í este saldo sin:io depoi,; de 
ter discutidõ e votado o orç:amcnto, pelo menos 
em 2.• discussão. 

Comprchesde, portanto,· o senado que, conti
nuan_do ftssim a discussão, vamos legislar sem 
objecto bem determinado, sem .uma base cert:i. 
O decreto de i6 de Abril estabeleceu que todos os 
annos se amortizari:t 6 •/a da quantia emittida ; 
neste sentido foi formulada a proposta do go
verno ; m:ts não se consignaram os fundos ne
cessarios. E' disposição permanente que se vã 
:amortizando o papel-moeda pelo saldo que houvl.'r 
no lim de cada exercício: s:~ldo não tem se daJo 
nos ultimas exercícios,· porque aaé· tem havido 
deficit. Approvada :a proposta do governo, o hon
rado ministro ~a fazenda niio se poder;i desen
vencilhar da difficuldade, visto não existirem 
meios p:~ra !:Jzer o res~ate, .não po!}er S. Ex. 

v. 111 

razcr grande s~crilldo. · · 
Como hanmws de determinar que p:tra esse 

rc~gato se cmitt.1m ((.ou :S mil contos cm apoliccs 
·Lodos os annos, sem que saibamos eorn que saldo 
podemos cont.1r no orçamento vigente, quaP.s os 
impostos que o senado aceita, :a 11Ue I•onto pódc 
anm::ir nossa receita f · 

l':arccia mais curial qup nós ante5 de darmos 
um voto definitivo sobre cst:t proposta, 3 adias
somos por alguns di:1s, em•tn:~nto t>clo or~':lm!llliO 
conbecessernos o cstmlo de nossas finanç~s. s1 po
demos contar, felizmente, com algumsaldo, c no 
cnso contrario b:~hilitarmos o governo com al
guns meios- para ir !:azcndo regul:trmentc o res
gate. 

Portanto, como disse, niio quero agora discutir 
novamente est:1 questão ; · meu fim principal ó 
enviará mesa um requerimento para que o pro
jccco fique adiado até que o or!:.nmento passe· cm 
:!.• discussão, porque nessa occ:aSião é que podo
remos dar um voto mais completo, mais con
sciencioso. Veremos então si póde haver um 
snldo c, no c:aso contrario, si.é conveniente au
torizar o. goverM para certa operação de credito, 
afim de fazer o resgnte do 6, 8 ou iO.OOO:OOO,S, 
conforme noss:ts forças pernuttirem. 

Fci Iidô. :~poi:tdo c posto cm discussão o se
guinte 

Requerimento. 

c .Requeiro que fique :Jdiada a presente pro
posição até que o orçamento passe em !!.• dis-
cussão.- Jungueira • . ,. · 

. O Sr. Afron•o Ceblo (minillro da 
(a:;enda):-Sr. presidente, acho mUlto razo:tvel o 
que propõe o nobro senador pela Bahia ; por
tanto, concordo no . adiamento da discussão do 
projecto até depois de ser Totado o orçamento 
em ~. • discussão. 
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Jlealuwnte entrio, j:í conhecida a dcspo'a, po
dc:reruos tomar a dcli!Jera<·ão mais acertada ; c, 
)lois, aceito o refJUCrimentt;, convcncillo de que 
o senado, por qualquer f<•rma, fornecer;í ao go
verno o~ meios do desempenhar o compromis~o 
que contrnhiu para com o pu1Jiir:o no decreto da 
emis~ão do Jlapcl-nJDeda. 

· Eu cstan1 resolvido, em visla da drclnrar.ITo 
que hontem fez outro nobre senador pela llnliia, 
a rctirnr hoje a crn11ndn qrw aprcs1•nlci ao pro
jecto, accil:mdo o olfcrccimcnto que S. E:t. fez de 
:mloriznr· o gonrno n umn opcrnçào de crcd~o 
parn rc~::nlar o pnpcl·mocda, não 11:1 propor·t:uo 
de 60.000:000.5dc um jnclo, como suppü•~ o nobre 
senador, mas dn maneir;~ mais conveniente. 

Silv:~, ohtcndo :1 palavra pela· ordem. dccl:rron, 
como orador da dcputaçiio-cncarrcgada de nprc
senlar 11 Sua M:~gcslndc o Jmperndor o :ruto
grapho d:~ ro.;postil . :i ralln do throno, qnc clla 
cnmprira sua missão, logo que foi, com ns forma
Jid:~dcs do cstylo, inlroduzrda :i pr:escn~a de Sua 
Mage>tndc o)mpt!r:~dor, o qunl se dignou do rcs· 
pondcr: · 

O Sn. D.\!'\TAS: - Nn idén capital clle cst:i de 
accürdo. • 
;::"O Sn. ,\FFO:o;so CELSO (ministro tla {a::.r11tla) :
Concordo, pois, com o :uli:unenlo. Qnnndo o pro
jecto voltar· novamente :i discussão, l<~rci de Jli'O· 
pür aó senado um pl:mo dt! auroi·tiza!.':·,o, IJUC 
trnto de combinar, a convilo do nobre senador 
pcln Bnhia. 

O Sn. I•nEsmr.:o.-rF. :-Pela auscncia dos Srs. se· 
nadorcs ·~•cmllros da dt!pulnç;io que tem de apre· 
scntm· n Sua Mngestad•! o lmJ•erador· a resposta 
:i fnlla do lhrono. não ha nnmrro parn vot:n·-sc. 
Fica encerrada a discussiio do req!Je•·imcnlo. 

QU.\DllO D03 OFI'ICIAJ:S D.\ AnllADA. 

Entrou cm 2. • discuss:io o art. :1.• dn proposi· 
çiio da c:•marn,dos deputados n. 78, do corrente 
anno, reor·g:miz:mdo o tJuallro dos omciacs dn 
arm:ul:i c classes nnncxas. 

O. Sr. Barão «le Cotc~ipe (prla or·
dem):- Supponho que. alguns de nossos collegas, 
que se acham nusentcs, pretendem lornnr rmrte 
nesta discussão; e encerrai-a seria ~rh·nl·os de 
um direito, estando clles crnprc~:ulos no servi~o 
do scn:~rlo; port.1n1o, pedirei a V. Ex. que de· 
more esta discussão :rté :i che.;nd:~ destes nossos 
collegns. 

Dcmnis, p:ll't~cc que uma discussão desta ordem 
não pódc ter lagar sem a pm•cm:a do Sr. mi
nistro, c quer por um quer por outro motivo .•• 

O Sn. PAnA!'\AGUÁ:- Requeira então a pre-
sença do Sr. ministro. · 

O Sn. B.mÃo DE CoTF.GJI'E: - Si h a numero, 
requeiro que seja convid:~rlo o nobre ministro •la 
marinha para assistir a t>ssa discussiio; mas não 
ha, c ahi é que esl:i a difficuldadc. 

. Foi lido, apoiado c posto cm discussiio o se
guinte 

Requerimento. 

• Requeiro que seja convidado o Sr. ministro 
da marmha para assistir :i discussão.-Barão 
de Cotegipe. • 

O Sn. PllESIDE:\-rE:-Este requerimento não 
pódc ser votado, porque não hn numero ; entre
tanto, não havendo quem reclame. suspendo a 
sessiio :~té voll:lr a commissiio. 

Regrcss:mdo a commissiio :i hor:t. e meia 
d:J tarde, continuou :1. scsslio, c o Sr. Vieira da 

• E' sempre com o mais vivo prazer quere· 
cebo :r manire~t::~iio dos sentimentos do senado .• 

O Sn. m~:sror.:o;Te- declarou que a resposta de 
Sua 1\I:rge,;t:ule o Impcr:rdor era recebida com 
muito csjwcial agrndo. . 

Prosc;.:niu n discussão do art. i.• ria proposir·ão 
fJUC rcorg"anizou o qundro dos officiacs d:r ãr
mada, c classes annexas. 

O Sr. B;u-ão de Cotcglpe:- V. Ex. 
tenha a Jwndndo de m:md:r r ver si o projecto que 
apresentei cm 1870, _reduzindo o .fJUarlro do~ offi
cr:rcs dn :rrrn:ula. cst:• na sccrcl:rna. S1 o;tn, cu 
tjucrcria um C)templar di'Jic. 

Sr. prc~idcntc, a proposi~iio da camar:1 dos 
Srs. deputados reorg-aniza o quadro dos ofilci:res 
do corp11 da nrmada, rc•luzindo o numero c snp
primindo :rl:;uns postos, segundo o plano ahi 
JUDIO. 

O quadro ó o seguinte : Um almirante,. t!ous 
vicc-nlmir·:onlcs, seis con tra-alrnirnntcs, Hl capi
ti•cs de mar c guerra. GO c:•piCiic•-ten•mto-s, 120 
prirncir'os tenente•, fijO segundos-tenentes. Sup
prirnc os postos de cheft~ de divisão o de capituo 
de fr:Jgal:~, elevando ao mesmo tempo todus os 
chefes de di v isào n chefes de e:ifJUadrns, 1• os ca
pil:ics ele rm:;:-atn a cnpit:ics de mar c g"uerr:r. 

Not.1rci cm primeiro lognr qw•, eom :r sup
prcss;io destes dons postos n:r armada, deixa de 
ba\''Cr n i~maldade dos postos correspond1!ntes no 
exercito, principio que sempre foi ado:•tado entre 
nó•, de modo tjue a cnrreirn do official dn ar
mada niio fosso menos vantajosa que a cnrreira 
dCJs ofilci:rcs do exercito. A suppress:io, portanto, 
dos dous postos no quadro dos olllciacs da ar
mada dinleulla as promoções pela reducção dos 
postos e ainda mais difficil se torna, siniio im
possi\'CI para muitos essas promo~ÜO!\o desde 
que os capil:ics de fragata passam a c.1pillies de 
mar c guerra, e os chcrcs de divisão a chefes de 
esquadra. . 

A emula•;iio para o serviço da armada vai de 
dia c.u dia se aJmgnado; os moços os m:.is espe
rançosos viio :rb:mdou:rndo urna carreira de que 
clles n:io podem colher vanl:t;:'ent. Hojo, no es
tado actual das cousas, tr:rncnda a poria da pro
moç.:io por dez, doze c talvez quinze :mnos, o 
ministro da marinha vorá que a profissão será 
abandonada, niio só por aqucllcs que princiJ?iam 
a carreira, como por muitos outros, que Já se 
ach:t.rn cm posiçlio mais elevada. 

Eu sei que cm algum:rs esqu:rdras, que nos 
podem servir de modelo, não existem os postos 
que são supprimidos pelo projecto ; mas noto que 
mesmo em Franr.:r a respeito do posto correspon
dente ao nosso de capitão de fragata, a leg-islação· 
tem varindo muitas vezes, ora supprimindo, ora 
restituindo. 

Não tive tempo do verificar, por esperar a pre
sença do Sr. ministro, este ponto, mas :rctual
mente me parece que existe este posto na esqua
dra franccza. 

'~'( 

J 
I 
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Consider:mdo o nosso material naval, os postos 
snpprimidos mo (mrcccm ncccssttrios; si f! posto 
de chefe de esquadra pódo, sem grande wcon
vcnientc, ser supprimido, o posto do capitão de 
fraga La não está no mcsruo. Quanto ao de chefe 
do CSIJUndra cu não desejaria que se fizesse alto· 
rn'=ão alguma, apenas rJUe se rc.duzissc o numc_ro; 
Nesse sentido :~presentei o proJecto, que ped1 a 
V. Ex. mandasse vir c que acaba do me ser cn· 
tregue. 

Nesse proje~to, cu fixam os postos e o: numero 
dcllcs 11:1 m::mcira seguinte:- Um almirante, 
dous vicc-almir:mtc~ (porconser1uencia nenhuma 
altcra(;:iO no IJUadro actual); trcs chefes de e~
quadra · (dimwuia um no quadro actual); _.s!''S 
chefes de llivis;io (diminuía dous); 1:! ca(l!~ 1!S 
de mar c gucrrn (diminuía quatro); ~'• capllacs 
de fragata (diminuía .seis); 1:!0 1. 0 ' tenentes 
(diminuía -'10); :200 ::!.•• tenentes (dirninuia.llO!. 

Por esta fórma, cu me approximava ma1s ps 
cxignncias do estado actual do nosso malerml 
fluctuantc, c reduzia a despesa tllle se podia fazer, 
que é n~:~iol', com os pustos superiores (apoiados); 
deixava, por nssim dizer, o VCI'licc da ~olumna 
para muito (loucos, mas a h: se 1•ra ma1s lar;.:a, 
podi:~ a•lmittir maior numcriJ de nOlciacs. 

O (troj .. cto, é vcrd:•dc, diminuunos :!.•• tenentes 
mais 5U ; conserva po~ém nos i.•• tcncn tes o 
mesmo nunwro, no~ t"::llllt<•c::-rcncnlcs nugm~ntn 
mais 10, nos capit .c, de m?r .e ~uerr~ .m:•IS ~~. 
nos chefes de csrpwdra mars 6, no . .; Vlcc-alnu· 
:ran tcs conserva os· dons. · 

A r,,spcito do posto do almirante, devemos 
considerar que a lei prohibc llllll se o lll"eencba, 
excepto por scrvi~,;os cxccycion~acs, c creio t(~c 
só cm ll!mpo de f!UCrr~ ; c por ~~.to que o I~Osto 
de almirante ~c acha h"J'l prc~ncbulo pelo d1gno 
Visconde de T:~mand:m!; mas no ca,;o de \"aga 
por uma rt•formn (que lhe descj:!rci duradoura, 
!azcudo votos pela sua preciosa Vld:t), .esse (los to 
deixa de fi;.:-urar no orç:uncnto. 

Ficam, portanto, dou~ viciJ·~lmiran.tc~ •• quatro 
chefes de e~qu:ulra c sc1s chefe~ de d1VJS:IO, . 

O que convil'ill talvez era mml~r a dc~oma· 
nação das postos. antes do .que s~:1 jernrclu:~: Os 
que têm cstndo 11 testa dos negocu~s. d,!l m~rJn!aa 
snbcm lfiiC o posto de ch··fll de d1 nsno nao lcm 
correspondente cm marinha estran;::-cirn, c que 
qu:mdo :1lguns vasos de nos~a mm·inhn têm do 
csLacionar cm portos onde estat;> vasos de guc_rra 
cstrangl'iros :1ppnrccem confl1ctos que mu1~as 
vezes dcnocner:nn cm profundo dcs;.:-osto, a respc110 
das honrns devidas á nossos officincs. 

Eu me recordo c pml>O que era c.•mm:mdantc 
da t'stacão de l\lo~tilvidéo, nesta occnsião, o nosso 
digno éollt~:.ra o Sr. Dar:io da Lngunn, de U,!ll 
Cacto que se deu naqu~l1:1s nguas. A nos~a c~~ç~o 
navnl era commnndnda por um chefe de dJvJsao 
c a cst:ação naval, não sei si ingleza ou fran· · 
ceza •.. 

O Sn. D.U\Ão DA. L.\GU~A:- Americana. 
O Sn. BARÃO DE COTEGIPE :-..• nmericnna, 

por um commoliore. . 

de <'!ivisão. Os contrn-almir:antcs ing!ezcs c !rnn· 
cozes· consideram-se superiores tambem nos 
nossos chefe:! de divisão. 

Para cviLar esses confiictos, que não pense o 
sem•do que tenham pouca import:mcia entre 
homens da pronssão do mnr, os quacs fazem ques-
tão por um tiro de mais ou do menos. · 

O Sn. AFFO:iso CELSO (ministro da fa::enda):
Irascibile omius I 

O Sn. B.\nÃo DE CoTEGll'E: -Si dão uma snlva 
á uma cmbarca!,'ão de guerra, c não se lhes 
corrcsjiOlHic imnwdiatamcnte ou si falta um tiro, 
tomam logo s:oli~rnr;ão... · 

Si pois mud:1rmos a dcnominnção, c dermos, 
po·r exemplo, aos nossos chefes de di\"i~ão a · 
dcnominn,ilo de contra·almirnntcs, aos nossos 
chefe~ de· csr1uadrn n de více-ahnírantés e nos 
vace-:llmir:mtc~, de almil~antes, consernmdo-lhes 
os me: mos vencimentos IJUC actualmente têm 
c.,scs nnJciacs, creio lfUC .lcr:io desnppar~.-cidiiCSsas 
occasiõ"s de conllicto c o Estado nada dcSJienderá 
de mais. 

:1\ão.!uvido IJUC m:ais para diante se possa 
fazei' nlguma rcdurçiio: ·n1ns, Sr. pr,~sidente, 
:Jttcud:1mos a tzrw a \'itln da lll:JI"inha :1/t:m de 
sua 1lUI"1!7.a, oiT•!I"Cce muito poucas vantagens. O 
oOlcial de marin!w naturalmente é um homem 
pol•r•!, como é o de terra ; trancnr-lhc n unic:a 
aspirar.~o. IJUC tem, a um (lo> to superior, cllllfUC 
possnni dispor de m:1i• algum recurso na velhice; 
c suas f:•milias, o meio "oldo ou o monte-pio no 
c:~so do reforma, on morte, é :1cabar com toda a 
cmuln•·iio. Ainda mesrnorJne não hnja emprego 
immctÍi:~to parn os:<ns t•lasscs supcriol'cs nn .nossa 
cSIJU:Hira, nl1~ a deveria mo~ mantl'r por esta r:aziio 
c portiUC con\"cm ~cmprc conservar na m:mnha 
oOlciacs hahiliL1dos a c.:~mmandnr CSIJUadrns ou 
divi~ões m:~is ou menos numerosas. . 

Por isto, Sr. prc>idenrc, cu sou contrario á 
suppress:.o dos postos, ·mas não sou contrario á 
reduct·iio do seu numero. 

N:• êla~se dos :!. •• tenentes, cu entendo que o
project•, da c:unara dos deputados fi!Z umn rc· 
duc('iio que é contrarin :"ts n~cessidndcs da no.ssa 
mnrinha. O cmprc~o de offic1acs de pat,!ntcs .m· 
f•·1·iorcs a capit:tcs-tencntes, á bordo dos naVIOS, 
cst:í r .. gulado pcln lotação delles. 

{) Sn. IÚn!o DA LAGt::'i.\:-Apoiado. 
O Sn. n ... n:\o DI~ CoTEGIPE :-Seu numero é 

sempre superior, t:mto por causa da" in~trucção 
dos omcincs, como pela natureza do serviço. . 

Assim quando se emprega um i. • tenente a 
bordo, empregam· se !!ou~ ou tres 2. o• t~nontcs, 
e si a tota~ão do navao c Crag:JI:l ou cor\'eta d~ 
l,a classe, quatró ou cinco 2. •• t~entcs. 

Examinando-se o nosso matcrml ,c o numero 
de offici:.c-> que podemos ompre~:ar a bo~d~ dos 
nnvios vê-se que o fixado pela propos1çao da 
c:~mará dos dcpuLados, é inferior ás necessidades 
do scrvi~o. . 

O Sn. DAII.\o DA. LA.GU~A:- Capitão de mar e 
guerra. 

O Sn. DAIIÃO DE CoTEGll'E: - ... que correspondo 
no nosso capitão de mar e guerra, mns comman· 
dando ror~as tinha graduação e IJonras do chefe 
de divisão, c queria tomar o passo ao n_osso chefe 

Já não fallo do c:aso cxtraordinariO do s-u.~rra 
ou coinplicações internas ou externas que eXIJam 
um aug-mento de força maritim:~. 

O nobre ministro da fazenda que então esteve 
:i tcst:1 tln rep:~rtição da marinha, ba de recor
dar-se de que para ns necessidades da guerra do 
Parnguay, foi preciso admiUir-se n classe dos 
pilotos. 
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O Sn. ,\rroxso CELSO (ministro da (a::mda): 
-.Augm.ontan!!o-sc o quadro. 

A outra-disposiçiío do projecto nltcr3 n nossa 
lei de promoções nos seguintes pontos (le"): 

• As r:ltomo~õcs nos corpos dos officincs da 
:~rmad3 c cla,;scs :mncX3S, far-sc-ha d'oJ':l cm 
diante em qunlqucr dia do nuno, cm acto seguido· 
cis V3g-as que so d~rem. • 

O Sn. B.\nÃo DE CoTEGIPE:-... e, como IJem disse 
S. Ex., crl'nndo-sc um quadro cxlr:~ordirwrio •.• 

O Su. DAnÃo D.\ LAat::-r.'. :-Que durou sele 
:IIIIIP.S! Fnço 11onto aqui :mtcs do ir 3dianto. 

O Sn. n~n.:\o DF! CoTEGzr:: :-:::iiiiJ conwm pois 
des::-ual'neccr !:luto o prinwiro de:n·:lo dn c:~r
rcira dn marinhn de indivíduos I}Utl se h:tllilitam 
para sc~uil-a. . · 

Um dos g-r:mdes inconvenientes quo nota
Tam,Js nn escola tlc mnrinha, era o de niío prc
p:,x·:lr :1lumnos sullic!cnt••s pa1·:t precncl:er o~ 
vnsios IJne ~e vão ·a!JriiHlo pt:l:1 morte ou pela 
idade, ou por acccsso nos po~t-Js ~uperiorcs :i 
2. o• tcnen tes. 

A efcoh de marinho rr•'pnravn annunlmcnto 
i0, f~ e :tS Vt'7.t'S JllCIIO.' aJnmnos, I)UC Jl3SS:t\•:lm 
de ,g-n:ml:J<-marinha n :!."• IC!teute,;. c é por isto 
CJliC~ h:i11 r!e not:~r os nohrc~ ~en:~dorcs cm tú!los 

·os rcl;;:u:-ks um~ immcn.;;~ !is!~ de \":lg-Js :uc~tc 
po:;to. 

Aind3 no J'cl:.rorio, que arrni tenho. aprc~cntado 
lll'S!a SCS<',o, \"CIIIOS IJUt~ 11JlC:tllS (I:JVi:J !J() :!.'• lt!• 
ncntcs. fa!t:111clo fi3. Oõ:J, ainda mcs:_no r.oncc
dic!tls o~ t:AJ ljUC d~ O fll'l•jer·to, n cll'!lcienci:l de 
o!tlcincs ,J,-,;ic p .. ~:o é extz·nordin:1rin, c isto 
cnn!'.1 um J:"l·nndc lr:m:<torno ao scrvi~cJ c di~ci
plinn de L .. rt!o. 

A :hlmis~i;o da. ci~ssc t!O:~ pi!otG~~ C]UC ncst~ pro· 
jcc!o ~c :u:uala cxti!J~Uir, fui uu_w nc~ce:,~i<l_:;úc 
da ;-pocn, mas que nao derc cont:nuar, poz· J:<so 
que ,.~,, s úniciaes n~o t•::n a instrucç5u Jll'Cl'Ís:J 
para s•·rc:u promondos a posloJS CJlle _excedam 
t:ll\'cZ :.n de! L• t~-·n,~utc: t•ntrc1;1a~o crc:o que ~e 
eon::r'r\'n, :wm se pú<lc d.·ix::r de ··r.n.:err:ll', uma. 
di~po~:r.::n c!~s 110.:s~s leis I]UIJ JlC:·:,:il!c CJi!C do 
coz·po Íle itn:,•rbc~ 111al'inheiros, poss:~m ser ti
radr.s os :.•• tcrrentes t··nt!u :1s l::t!J:lit~~õcs nc
rc:<:;ari::s. .A.cho rtuc tr:mrar-~e de totlo a port:J 
:i aspir.1~5o de nu~:t \·oe:J~;io ~spccial é.um m:ll, 
rJUi.'r cm r.~rcrcm·w ao ser\"JÇ•J, c;uor om z·cre
rcncin :~os homens qU<! aspiram a c,;l:~ profissão. 

A hist•Jria m~·ritlmn f!,~ diversos p:~izcs ... 

O Sn. nw:m:o D.\ L:.:z :-E a no.:s~'· 

o Sn. B.~nxo Dll CornG!t'E:-•.. nos pro•;n que 
dt!s~a r-J:tsse de marinh•·iros tt\m s~hido distm
cti~sinw:l :~lmirantl's, homens ele nwr SU(leriores 
:iqucllcs crue tirer:Jill cduca!:ão scicntillca n:1s 
cscnbs. 

o Sn. nm::u:o D.\ Lur. :-E ddle sahiu Antonio 
Jeão. 

O Sn. Il.\nÃo DE Corr.GII'E : -E' r;:r.ns~tlo que 
cu eit" nr•nH~~. c:lles C'~tiío na m••moria tk lotlos os 
nobr·~·s sen:Hiores, t3o lidos na historia u:;i\·e•·,::ll. 

O S!l. "\1-·rox~o CELSO (mic1istro da {a:::r111la} : 
-~a no:<~a marinha mesmo temos exemplos : 
:l!ém dcs:<e ternus Antonio Juaquim. 

O Sn. I\z~mno D.\ Luz :-Eu queria me refe
rir a esse. 

0 Sn. n.\nÃO DE COTEGIPE; -~iiO Y:JillOS pois 
com este fll'oj.,eto, IJUC cu ni'ío sei si ci Yist:t de 
su:J dispto~iç:·.o rcvog":J ou não essa outra ontig-a, 
trant·ar a purl:t a essa nspir:·~iío. 

E' esta uma-nwlcria que tem shlo muito dis-
cutida. . · 

A r.!~pcito do exercito ha\·ia uma di~posiçiio 
mandando fazer annudmente, cm di:~ dct~rrni
naclo, 3 promcwiio S'•Jral. E,;ta disposi~iio !oi :rcvo· 
gada, m01s 3 d.Í m:lf'inha ficou subsistmdo. 

Muitos considcr~m uma dc,;i~unlil:ldC o :ulftUi
rir o ofli('ial de terra loJ:"O ns vantagens do ncrcsso 
e do soldo, nrwnn~ ~o d:í n \':t.!:'n, e fic:1r o official 
de mai'Ínhn IH'ÍV:H!o dc~sc direito. !\lns eu, Sr. 
prcsid,mtc. sem querer contestar complct:,mrntc 
este arg-umcn!o, tenho a ohscrrar f!IIC h a dilTc
rcn~a muito nutard entre o offici:Jl dcJ rnaz· n 
olllcial ú•J tcrr:~ : qnnnclo se d:i Y:l.!f.J, h:~ ~r:mdc 

-numero destes, f(U•· j:i tem tocJns ns habilitnçõcs 
precisas ('ar:~ :Jsccwlcr ao posto :t qucJ tem direi
lo; c:om os omciall' d:1 :.rmada niio se dú o mesmo, 
o isto pcitlc f:IZ•'I' con1 'juu o ch·culo c•m cp!O o 
::oremo lcn !w de c~c,, hcr se torn:J tiío restr!cto 
fJUC cllc se vc•ja ohri::-:trlo a promorcr nm ofllcial· 
cnm mr.no,; mr.rccimcnto ffUnndo cnm um 
mcz ou dous de dcmorn putlcr:t f:tzl.!r melhor es-
colha. • - . 

Ora, qn:ll o in~on\·cn ien!e que pocler:í ha\"cl" 
cm que o otlicinl ele marinha !Jahili!:~do para a 
promorão espPrC ''· ri ou mais rnrzcs p:u·n cnt•·nr 
crn c01Í1pe!l'nr!a rom outros rruo n;o~s•• !'spa
ço· de tcmp0 l:lm!JcUl se hnbilil:un '! .X:io njo 
nenhum. 

O :';n. :\r'rüxso Cer.so {mintst,·o cl11 (a::cmla): 
-Isso n!Jplic~·~e t:lm!Jcm :10 cxcrci!o. 

O Sn. BAnÃo DE Comr:rN::- .l!as dir-sc-ba 
que arJuCllc· qu:! stJri:J e:;culhitlo si a prouwc;i!o 
f•JSSC irnme:liara, p:ídc d··ixa!· d~ se! -o d~suc 
ljUC a pro:uo~;io u:io é immcJiat:l. Distiuga· 
mos. 

Si a promn:::ío é po!' ~~~ ti::-uidndc o official não 
p~•·•lo ~cu di•···ilo cum :t do.:mora ; si é por mcrc· 
cimento Pn!cndo que a escolha culrc mnitos é 
mdho1· do CfUCJ entre pouo:os: o governo que tem 
o direito de escolher entre os mais moilcrno~ da 
cl:1sse; parcc•J que assim poderá Oltllhor :Jtt~nJcr 
cis ronvenienéias du scn·1ço. 

Comprelwntlo a re~posta que se me p;:c!o dar; 
eomprt!heuuo que isto pódo t!m· motiros lambem 
ci proiCcf•ão, m~s for:1m estas as considt!I':JÇÕ>Js que 
Jcv:u·:un" o lcgi~l:a!or a !ix~.r um prazo certo, 
evitando que os JlOSios de c:;colha · elo governo 
sejmn conferidos a ollll"ines menus l!:~!Jeis; :t res
peito dos conferido.; r>Or antig-uid:~de n5o ha du-
yidn. • 

Entretanto cu não me opponho a que passe 
esta disposi(::io que te:n por si tantos votos com
petentes, como cm g-eral siio os dos nossos offi
ciacs de mariuh:~. Yej3mos ngom as :1ltera<~Ões 
que so fazem nas dispo::i~·õcs cssenciacs di lei 
de promoções. A 1.• é qu:mto ao se::-uintc (le"'). 

O p:ll'a:;r:tl•ho contém du;1s disposi,_-õcs diffe
rcntcs. A 1.•, de CJU'-' !r~ tarei, a que m~nda conlnr 
t'llmo telllJJO de sen·iço para todos O<' eiTcitos o 
tcm.[JO dcco1-ritlo em viagem do oficial do log:~r 
cm que recebe a orJem do goYcrno ao logar do 
seu dl'stino. 

-

;~ . 
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-o· Sn. AFFo.xso CELSG. (ministro da {a::cnda) :-
Nadn mais justo. _ 

postos até o de almirante sem terem posto o pé 
a IJorclo tlu um ~wvio, siuão llUIIIldo tinham a 
patente ele i.0 tenente ou, quando muito, de ca
pitiío-tenente. O c1u·o acontecia 't O quadro dos 
postos Sl!lle;iores- achava-se preenchirlo por 
maptos, sr nao mcptos. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE : ..,.. Esta disposição 
nnsce de uma interpretação, a meu ver, m:i, que 
deu o conselho naval (apoiados). Eu n con~i
dcro clcsneccssnria. Porque se ha de descontat· 
o temrn q LlC decorre en tru aépocn dn partida c da 
chegada do olilcial? Já por isso alguns têm per
dido I! até por c1uatro o poucos dias. For um 
minis!ro,_ cm minis:criq de que cu razia parte, 
que cmgJU·so ao parecer elo conselho naval e 
creio tjue do njudante g~neral tia armatla. ' 

. 0 Sn. DARÃO DA. LAGUNA:-Por poitas, 
O SR. DAnÃo DE Con:Gll'E:-0 serviço do mnr 

cr:•.~cixndo nos dc~Cavorccidos_. Chcgadn a oc
casJ:oo de so ncccss1tnr do serv1ço desses officiaes 
poucos .er:un os lwhilitados :1 com mandar umá. 
esquadra ou uma tli'i'isão. 

,_0 ~~~- AFFONSO CELSO (ministi'O da {a::cndu);-
Nao Interpretou bem a lei. · O Sn. llAnÃo D.\ L.\GI:li'.\:-Fclizmcnte cu nunca 

th·c emprego cm terra. 
O Sn. IIJ~EIRO_ DA. Luz: - Interprçtou pcrCilitn

mcnto a lc1 ; hm de mostrai-o na thscu!lsão, run· 
dando-me em uma ementla c cm um di~curso tio 
noh1·u sen:odor pela llahia. SoiJru este nssumpto 
desejo tliscutir ; atú l;orquo immcJ·ccitl:mwutu 
c~tou carreg:mclo corn culpas IJUO na ramara dos 
depu t:1dos me Curam attriiJuidas. O rcgulaJUento 
é llUC n:10 CUJlljll'iU alei. . 

O Sn. ArFoxso CELso (ministro da {a::irmla) : -
A IJUcst:io é sobre a intellig~ucia tio pensamento 
do lc;:ísJ:,dor. 

O Sn. BAn.\o DR CoTEGII'E:-Pódc ser que cu 
não me rccOJ'tlc bem do qu~: disse, porque j;\ sã'' 
p:~ssados annos. 

O Sn. P.rnemo D.\ Jxz :-Si V. Ex. me tlcix:u· 
10 mr11Utos, hoje mesmo lil(uidarci essa questão. 

o Sn. n.\I:ÃO DF. CoT&GII'E:- Deixarei li: dO õ 
tCIIIIlO de· que preci~nr o meu honr:ulo colle"n. 

E' po;si\·cl tJUC na t1i,cu~s5o da lei, o mÓ!!o 
por que me CXjlrimi, déssc lo:.rar a cssn intt•l: 
Jigcncia ; si, puré:n, cu pcns:o\·a clifr,·rcntcmvntc 
do quo) pcns" hoje, <·nt:Oo confrsso o meu erro. 

A :!.• p:ol't.· do arti:;o manda t:ornb,·m consill,•r:IT 
para todos os elreitos tla lei, tanto p:orn nntigui
d:•d•!, como pa1·:o a promuçiío o· tempo do man
dato lc;;islati\·o. ,\qui ha uma complcl.:l :oltcrarfio 
do:< princípios. da l~i •!c. promnt;õcs (apoiados). 
Es:c ponto Co1 murlo d1scutido, pretendeu-se 
equiparar o man.J:~to lc;:islativo a outros ::crviços 
que :t lei. de promo~üc.-; considera para :mtigui
dadc c para toromot;ão. Eu c o nohre ministrá 
da m·arinha de ont5o, o Sr. Duarte de Azrreclo, 
nos op;:ozt mos scmpr.: :i. inscrt;iio tlo scmclh:llltc 
dout:-in:l T•:l lei de promo:·õcs. 

Scnbores, é mister qu"o c·xamincmo;; bem o 
as~umpto para )lroferh· juizo seguro. Qual Coi o 
t>rincipi~;~ cardeal ela lei de 1•romoçõcs cm rcl:~çiio 
<~O exercício J.: diJicrcutcs cargos? Foi que dtj· 
"\'esse ter prcfcl'f!llcía o scrvi~·o real de embargue. 
Tem se dito, c é umn vcrtladtJ, qilP nós outros 
temos muito puura memoria. Quo este d.·feito se 
rc:olizc em-uma corporaçiio, como a tlo SCil.:lclo, 
onde ns fõ!euhblc~ pouco a pouco vão declinando 
(não tanto quanto ousam dizer), cu desculparia;. 
nws que moços nos quacs a facultlacle da me
moria !lere cstnr viva, esqu<!r:~m-su de C:~ctos 
recentes, contcmporaneO$, é para maravillmr. 

O que ncon tl'cia antes tia lei, que tem tr:tzido 
contr;o si tant.1s recbmnrues de :~lguns officíaes 
de m:~rinha '! Os empregos cm terra eram pre
feri lQs, o com r:~zão, no difficil c penoso servir-o 
do mar ; nos arscnacs, no corpo legislatiYo, nôs 
empreg-os do mini,;tcrio d:t :;nerrn e cm outras 
rcparti!)õcs, o!llci:u~s tle marinha i:ml ganhando 

O Sn. DA.r:Ão nr. CoTEGIPE:-Si eu tivesse· de 
'f'cfcrir--me n \'. Ex., estaria coa c to. Fali o assim 
por11ue desde l;cm moço conheço o nobre alml~ 
rante sempre cmiJarcndo (apo1ados). 

O Sn. JcNQUEIRA :- Sempre foi um lob.o do 
mnr. 

O Sn. AFro:sso CELSO (ministro da fa::mda) :.:.. 
Tem sido um cxccllente official e actualmente 

·ainda o é. 

O Sn. DA nÃo DE COTr.GIPE :- Qunnclo n ncccs
:.iclatlc nos IJ:olt~n f• j>orta roi mi~ter recorrer-se 
a uma provitlencia nova, por íniciali\'a uc quem 
me está ouríotlo, da crcação de um quad1·o cx
traordinario, p:~ra serem apro\·cit:adas ::s apti
dÕt!S Ycrdatlcil·as pam a viela tio m:or. 

Em ger:ol foi no<sa mocitl:~de, f.or:nn os i. •• 
tenentes, o~ c:cpit5es-tenentcs, os c:~piJãcs de !ra
g:ot.1, :~cJul'!lcs que mais se distinguir.rm na 
:;ucr.rn contra o l':~rat:uay. 

D'onde m:scia is>o, tJUC é, nlio digo uma des· 
honr·a, mas par:l lastimnr c:n nossa m:~rinhn mi
lit:or 7 !\:~;;cin tias commis~õcs cm tcrrn, uasei:J de 
CJUC o olllcial c·he;a\·:~ ao posto de gcner:~l sem 
ter commnndado) dous navios, sem ter comman-. 
dado uma dirisiío, e nl:mns d'entrc clles se lem
bravam com saudades do tempo cm que cm com
panhí:~ do João <.!as llotas raziam o bloqueio da 
Bnhia (riso). . 

Esse incom·cnicnte prcoccupavn a todos os 
ministros da mar·inha c não escapou aos chama
dos ca!'acns que. si niío <'stão h:~bilitados para 
comm:mdar um nnvio o conhe~er :1 mastrearão 
cm toc!ns as su;,s partes componentes. toclnvia 
não deixam de ter :~s lmbilit:I('Ões nccessari:~s 
par:~ dizer :~lgnm:o cousa "de administra1·iío, e de 
conhecer esses princípios gemes que se Lebcm 
n~o na escola do mar, mas na leitura dos livros. 

Qual o meio m:~is consentaneo. m:~i:> c!llc.1z 
plll'll con trnrinr a tcndencin parn o serviço de 
terra c :mimar o $Cr\'iço de bordo~ Foi trancnr 
a porta da promoção aos Sl!dcntarios e abril-a de 
par em .par :iq uellcs que nrrostnm o furor do 
o•·c:~no c :os balas inimigas. 

1'cm h:wido sua.difficultlade cm p:~ss:~r de um 
a outro systcma. O interesse individual, espe
cialmente cm nos,;o paiz, tem uma Cor~a Im
mensa. Esse interesse, posto que tenha sido di
minuiclo, comtuclo ninda aqui c a!U surge; 
mas é preciso que niio desfaçamos nquillo Jl:lra 
cujo rc;;ultado tinal pouco c muito pouco Mt:1. 

o governo mesmo púde tomar as c:mtclas, e 
as tem tomado, Jlnra que não haja uma des
igualdade que redunde cm injustiç:~, f:~.zendo 
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emb~rcnr .uns c deixando de fazer' embarcar 
outros. 

Não comprchcndo bem a expressão-cspc. 
cialistas. 

0 Sn. TEIXEIRA JUNIOR :-Apoindo. 
O Sn. DAn:i:o D.\ LAGUX.\ :-Não temos material 

. sufficiente. 
O Sn. DAnÃo DE CoT.ecir•.e :- Desde que nosso 

matcrinl n uctna n to for sufficientc para c,;sn suc
ce:siio dos omciacs a bordo, os inconvenientes 
desapparcccriio. 

1\fas ni"oo são esses os inconvenient~s qnc se 
trata de rcparnr na di~posi~ão qnc n;.:ora :ma· 
Jyso: tmtn·s~ de voltm· :o traz, trata-se de tlecln· 
rar ltUc •JUCIIl se senta nestas cndeirns ou nns 
cadeiras d:1 camnrn dos llrputndos ou mesmo de 
uma :osscmhléa provinci:ol, pmtica o mesmo neto 
de qtu•m pisn o tornlwdilho de um navio. • 
. Ora, ·:;cnhores. é prcei:<o uma ahstr:oc,.iio ,·er· 

· dadcir:omcntc phenomo·nal para alllrmar-se 1111e 
o scn·i~·o do legislado!" é .e!Juiparavcl ao scz·vi~o 
do marinheiro. • 

O Sn. ll.\nnos D.\nm:To: -Confundem a náo 
do Estatlõ com a n:io do mar. 

O Sn: D.\nÃo DE Con:r.ll•r>:-Só si é, como dir. 
nosso culfcga cm :<Ctl npno·to•, por111le confundem 
a n:'oo do mar com a náo do Estado .•. Si isto 
:~qui é umn náo ••. 

O Sn. n.u:,\o D.\ L.\GtiXA:- Ira seus balanços 
de ,·cz cm qn~ndo. 

O Sn. B.ut.\o D& Crm:r.rp.e :- ... é preciso que 
os m~rin hciros IJUC nclln traiJ:ollwm tcnlwm tmn· 
bem promoção na mar·inlw. 

O Sn. D~\:'>"TAs :-E :is \'czescans., enjoo. 
O Sn. SILVP.IIt.\ D.\ :o.rorr\ :- ~~c~mo cm terra. 
O Sn. DA:>T.\S :-E' onde o~ bons marinheiros 

enjo:m1. 
O Sn. DAnÃo DI! CoTr.GIPr::: - :1\iío dC\·cmos, 

port:onto, Sr. presidente, :oiJr·iz· mão desse prin· 
cipio capilal da lei de p•·omo•;õcs. 

Qu:ondo a defendi, tanto na cnmam dos de· 
putatlos na qualid:,•le de ministro de E'st.11lo, 
como neste recinto nn qu:olitl:odc de scn:odor CO· 
adjuvando ao illustrc ministro dn marinhn de 
então, muito me custou, foi preciso f:ozer trans· 
act:ão pa1·a que o projccto não cafl.issc; consenti 
que ndle fossem mtroduzidns algumns disposi~ 
çõrs qu1: não mcreci~m minhn approvação, con
sidcr:mdo como scrvit:os para n prumoçãu alg-uns 
dos que estão ahi designados c que na realidade 
tambcm z:tiio o devem ser. 

O Sn. SIL,'EIIIA D.\ .:\forrA:- Apoi:tdo. 
O Sn. DAnÃo DE CoTr;GIPF.:-?tras cu temi que 

a lei, si fosse em todo o rigor que concclli, dei· 
xasse de ser approv:ula, e neste caso não sou 
da'ludlcs que dizem : •Ou tudo ou nad:t•; rc· 
pettrci o que tanto se me tem lançado em rosto: 
um:1s cm cheio, outras em viio, Sr. presidente; 
é assim que se n:tvcga ..• 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da {a:C11da):-
Que se governa. • 

0 Sn. SILVEIIIA DA 1\loTTA:'- Está oxémpJi.· 
flcndo. · · 

O Sn. DAnÃo DE CoT&GIPE:- Aqui vai a expJi • 
cnr.ão (Continu11ntlo a tt!r) • ••• como constru
ctór,.s navnes. enA"cnhciros-mnchinistas, lentes e 
outros semelhantes; tendo porém m:ccsso por 
antiguidade rigorosa, uma ver. que hnj~m com· 
plet~do seis annos pelo toe nos de serviço no posto 
cm tfUC se acharem. • 

A rllustrc commissão parece que ncrcsccntoo. 
a!Jni ainda mais al~um especialista. 

O Sn. V'zsco.:-:Dr; DE :\luniTm.\:- Ao aontrario. · 
O Sn. D.\IIÃO Dr; CoTr;aH•&:- Vejo IIUC nas CS· 

pccinlidadcs a illnstrH conomissão compr·chcndeo. 
as directorias de artilh:oria, de construcçiío 11:1• 
vai, machinas, rep~rtiçücs hydrogrnphicas e de 
pharócs, IJUc nem estão :u1ui no projecto. 

O Sn. Vrsr.mm& DE :llumTIDA :-EsLwa nos 
outros· projectos. 

O Sn. D.\n.\o D& CoTECII'E:-Eu fallo deste quo 
vci u da canwra. 

o Sn. F. Oc·u VIAXO:- A p:~Javra-cspccinlistn 
-é clastica. 

O Sn. DAn.\o DE.Conctrc:-A disposição do 
projcrto n:'oo é t:.:•wti\·a, nos exemplos se podem 
COlllJlrl"hcndcr outr;o,; muita_s consr~cr:ulas csre· 
cialioladc. Este modo de lc~osl:or nao mo 11arcco 
:tccrtnda. O lo•gi~lnllor determina posili\•;~mento 
o qnn >r; h;t de r~.zcr ·. . 

Niio VI amda cm ler um etc., um cspccialastn
por exemplo, corresponde a um rtc. 

O Sn. S11.v.emA D.\ MoTT.\:-Ahi esl:í como 
excmplilicativo. 

O Sn. D.\XT.\s:- E' melhor ser taxntivo. 
O Sn. D.\n,\o oz; CoTEGti'E:- Taxativo sempre. 
Em se;:-unolo Jogar manda incluir colllo habi· 

Jilnotos para a pro.mo~'iio classes que pela lei cs· 
t;o\'am dclln cxclurdns. 

Todavin n:io ous:mdo o projecto combnter do 
frente o 'tlrinci(Jio da lei, '(UC é excluir tanto por 
nnti:.:-uidade como p~r ~cr~eimcnt!> :ÍIJtWilcs t(Ue 
n:io tivcs5cm a h:.lnhtaçao rmprcscmdrvcl do cm· 
barquc, dcclarou IJUC scri:om pr·omoYidos ~úmcnto 
por nnti;.:tud~de c com o prazo dU(llO cm uns 
c:osos, cm outros triplo do· que exigia a lei de 
promoções flOl" igual motil·o. Assim o cstadio cm 
nl"'nns postos é de tres annos, cm outros postos 
d,:Sco até um anno. O projcdo não só manda qo.o 
por :mtiguid:odc possnm ser Jlromovidos tendo 
seis annos os que tenham cstadio de trcs nnnos, 
como tambcm at(nclles qut;~ .ttim um. _Si fos~c 
uma idéa adopt:~v~l cu dma. que nqu1 lt~Vli! 
um:1 grnndc injusll~·a pela desrguald.,de._ Pors s1 
pel:1 lei ha postos, cm que p~rn promoçao h~s~ 
o intcrvallo de um anuo, porque é que extgts 
seis :mnos para aqudlcs, cujo interst1cio é do 
Ires nnnos? 

O Sn. B.\nÃo DE CoTECIP&:- ••. e que se go· 
vernn, diz bem o nobre ministro. 

P:os:<cmos á outrn modil1caç1io, que o projecto 
fu n:t lei de promoções (ZC) : 

• Fic:•m dispensados !l:1 condit•ão de embarq1o1c 
para promoção os orucincs cspec'i:~lista.s •.. • 

Mns eu, Sr. presidente, tanto impugno um 
como outro ponto. A minha opinião j:1 manifcs· 
t:~da por m:tis de um:~ \'ez no seio do corpo le
"'islativo é que o~ chamados especialistas formcQl 
umn corporaçüo scparndu daarmnda ••. 

O Sn. DAnA.o M LAGUNA:- Apoi~do. 

\·.--"' .'• 
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O Sn. B.mio DE COTEGil'E:- .• .-c alli· tcnhnm 
suas promo~ões ouv:mt:;~ens som ir·em se cnyol· 
ver c pertur!Jnr o quadro dos officiacs actiVOS 
dn armada (apoiados). 

O Sn. SILVF.IIIA. DA. :MoTTA. :-Som duvida. 
O Sn. DA.:-.'T.A.s:-Pnra não comerem a clous car

rinhos. 
O Sn. DAnÃo DE CoTEGII'& :- Eu quizcra que o 

oficial de marinha machinista, o . constructor 
naval, o director da :~rtillwria c outros em casos 
scmelh:mtcs formassem o que se clwmn, por 
exemplo, cm França, o corpo de en~enheiros de 
marinha ; CJUC tivessem ~ra•lnat;õcs correspon
dentes nos servi!.'OS IJUO olles preslnssPm .o .ahi 
podcsscm ter· promoç5o o \'ant~gcns l)l'cunmrllls. 

O Sn. DA:-iTAs:-::ii tivessem os isto na no~sa le
gislação, talvez o \'ítnl de Oliveira não tivesse 
morrido. 

O Sn. DAnÃo DE Corr.r.ll'&:- Entcnllo que se 
podia r.rc:•r es::o corpo, posto que cm propor1:õcs 
muito modestas, mas que niío vi~so po·rturbar, 
como acabei de dizer, o ser;vio;o verdadeiramente 
activo da a rmndn. 

O Sn. AF•·o:-;so Cr.tso (millistro ela (azmda) :
Apoi:•do. Assim como temos corporaçi'it!S cspo
cincs nn fnzenda podíamos ter na marinha. 

o Sn. ll.\IIÃO n•: COTEGII'E:-Quor-sc, ror c:o::cm
plo, CJUC um lente da escola li•~ marinha, .f[UC 
pela n:1tureza do setl empreg-o n:io tem que em
barcar· :•ctivamcnto siniío talvez cm alguma 
viagem de instrucçiio, goze de todas· as suas 
vnnta~cns por esse lado, cornn, na phraso vu!· 
gar, a dou,; c:~rrinhos: por um lado T.·ncc anil· 
guidadc no magistcrio o uma jubilação~ por 
outro lado vence postos na marinha c uma rc· 
!ormn. 

Or:~, i,;to ó tratar de interesses índividuncs, 
niio é trntar do interesso publico. ' 

Si os lentos da escola do marinha são mal 
aquir.huados, dêm·sc·llJCs todas as vantagens 
q_uc tôm outros lentes, dê-se-lhes mesmo mais, 
st seus servir-os forem mnís pesados do quo o 
dos outros professores das outras fnculdadcs. 
Dar-se· lhes accosso é, sin:io nbsurdo, pelo menos 
iníquo, . e cm todo o caso, vem transtornar 
a economia da lei. 

A respeito dos officiacs o.•pecialistas, cu estou 
prompto a dar-lhes essa vnntagem, quer for
mando um corpo especial, quer tendo sua .Pro
moç:io Córn do quadro. Isto de alguma forma 
:menúa o mal que desejo evitar. l\l:ls neste caso 
será preciso que tomemos certas cautela~ para 
não ncontect!r quo venhamos :1 ter um almrranto 
macbinista ou constructor naval. que pódo sa
ber construir o navio, mas quo niio snbc 1'nzel-o 
naVe"nr. 

Essas profissões de macltinistas, constru~to
res nnvnes o outras, são profissões que csso~cral
mento não pertencem· no oalcial de !D!lrmh~. 
Parn ser constructor naval ou mach1nrsta nao 
se prccisn ser officinl de muinha. 

A respeito dos pharóes, direi o mesmo que j:'i 
disse a respcilo dn conslruc!,'iio naval. A ínspec
çiío de pharóes não é uma attribuiçiío de omcial 
de marmita,. · 

lia circumsl.1ncias ou hn occasiõcs cm que o 
omcinl de marinha tem de intor·vir, quer na col~ 
loc:~çiío do phnrol, C[ucr na demarcação do ponto, 
cm que ellc é elevado. 

llns, qunnto it administrnrão, conse..Vaçiio e 
fornecimento nada tem qué~ ver o oficial de 
marinha. 
· O Sn. LEITÃo DA CuNuA:....: Tanto que se tem 
querido pnssal-o para o ministerio da ngricul
tura. 

O Sn. D.\nÃo DE CoTEGIP& :-E cm outros paizcs 
este scrvko está a cargo do ministcrío do com
mcrcio. E' um dnquellcs IJUO podcrínm ser ti
r:tdos do ministerio da marinha, si acaso o do 
cnmmcrcio cstivcs~c habilitado para tomar conta 
deli e; nãu flÓdc p:~r or:•;.Caltn·lbc o m:•terial pro· 
ciso. as cmbarcat;õcs, etc., e então ó melhor que 
esteja ai nt111 :í car:,:o do ministorio da marinha. 

A hydrogrnphia... · 
O Sn. LEITÃo D.\ Cu::-m.\ :-Isto não ~ espcci:1• 

lidado. 

O Sn. DARÃO DE CoTF.GIP& :-... é uma das es
pecialidades do oalcial do marinha. 

O Sn. LEITÃo D.\ CuxnJ.:-,\poiado. 

O Sn. HAnÃo oE COTEGIP& : -O official de ma· 
rinha pótlc ser empregado cm qualquer serviço 
de hy<lrographia, pdo menos deve estar hnbih· 
l:tdo parn fazer este ser·viço. 

Eu entendo que o oficial do marinlln empre
gado em sorvír~o.de hydrogrnphin, si niío pódo ser 
consider:~do co'mo cm11rcgado cm navio de guerro, 
ao menos deve sel-o como empregado cm trans· 
porto o o oficial emprc:.:ado cm transporte tem 
na lei de promo~õcs ns condições com que póde 
ter acccsso. E si a hydrogr:~phin póde lambem 
ser feita á bordo de um navio armado cm guerra, 
o officinl do mnrinha ndquire os mesmos direitos 
como outro qunlqucr :'i bordo de qualquer outro 
navio. 

t>orven tura o oxnmo, a exploroção das costas 
do Drazil Ceitas por ?tlouchez niio o Coi por navio 
de guerrn ' Os nossos trabalhos hydrogrnp'!licos 
no 1\io da Prnta não Coram Coitos pelos nossos 
oficiaes que estavam n bordo de navios de gucr· 
rn 'f por que rnziio não bn de ter o officinl em pro· 
gndo na hydrographia as mesmas tacilidadcs· que. 
dependem do minrstcrio dn marinhn, para não per
dor seu direito :i promoçiio 'f 

Eis porque ou julgo desneccssaria, por esta 
parte, a insercão desta condição. . 

o Sn. LEITÃo DA Cu:oiA. :-E' umá supcrnni- · 
dado. 

O Sn. SlLVEutA. D.A. HoTTA :-Faita a arti· 
l.ba.ria •• 

O Sn. LEITÃO DA CDNHA :- Por consoquencia 
niio podem estar gozando 00. promoçiio; esta 
deve ser exclusiva no omcínl de marinha. 

O Sn. DAliÃo DE CoTEGrPE :- Outros empregos 
ou oütras commíssões consideradas ~m.bcm COn.!O 
dando direito ã promoção .Por antigUidade, sno 
os pharóes e a hydrogrnphta. 

0 Sn. BAIIÃo DE CoTEGIPE :-A artilharia fica 
para quando 'fier o mini~tro; por ora esta peque· 
n:~ mosquetaria foi npenns parn que uma discu.s· 
são dest:l ordem não se oncerrnsse sem que bou· 
vessc quem sobre ·eua fa!lasse. Tenho concluído. 

A discussão ficou adiada pel:1. hora. 
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O Sa. r•nEsiDEN"TE deu par:~. ordem do dí:~. i7: 

L• parte (até i Ttot·a). 

Votação do_ requerimento de adiamento, cuja 
discuss:io ficou encerrada, sobre a proposi~ão 
relativa :i emissão de pnpel-moctla. 

Continu:u.:lio da -!!.• discussfio da proposiçiio da 
camar:t dos deputados n. 78, do corrente anno, 
reorgnnizando o qu:uiro dos onlciaes da armada 
o classes annexas. 

~-· pat·te (á i !.ora 011 antfs). 

1.' discussãQ do parecer d:l me~ a sobre os re • 
qnerimentos do amnnucn~c da sccrcl:~ria desta 
camar:~ Antonio Augusto de Castilho. 

3.• díscu~~ão d:ts proposi!.'õcs da camara dos 
ucput:•diJs, dn corrente :mno, appro\·nn!lo as pcn· 
MS CODC.:!didas : 

N. 6:1; a Amcríco E~tcvcs, c:t-!oguista uo mo· 
nitor Solimiies. 

N. 6'•· 110 cabo do esquadra reCorm:~do Damião 
Felix da Cost:l. 

N. 80, ; D. :Ma ri:~. Corina da S!lv3 c D. Uonorina 
August., da Silv:., e outro. 

N. 200, :mtoriz:m!lo o go\·crno a co:lccdf'r um 
anno de lircn•.:a com o orden:Hio ao dcsembar· 
;ador Dr. Marcos .t.ntouio Rodrigues de ::iouz:t. 

Ns. 26, 9ii, !23, i:JO c !4!, concedendo dis· 
pensa nos cstud:.ntcs Antonio C:m,Jido de Assis 
Andr:odL•, Josino de Paula Brito, flrancisco de 
SolU3 Ock. Ant.mío Evencio Juvenal Raposo u 
Luiz de !alcllo Brandão c :Menezes. 

2.• dita da proposí~ão d:t mesm:1 camara: 
N. 186, approrando o contr:llo cclebr:tdo pelo 

governo e<om a • Amazon Stcam Xavis:.tion Com· 
p:my, L1mited. • 
Lcv~nlou-se a sessão :ís 3 lloras d:~ .tarde. 

·-
~8." 8CIII!I>UOCm17 dc..J'ulhodcJ8,.0 

I'RKSIDr!KCIA. DO SR. VISCO:'(DE DE JAGC.lRT. 

SUlOl.\RlO.- EIP&DiaMTa.- Du~s proposlr6es da caman 
dos :>rs. depallldos, sendo nn>a aobro furto de ~ado Y~c
CGm,ci\Yallar e ma~r.o outra aobro a runohçAo na caJ>II.>l do 
lmperio do ""' tbeatro nacional.- Parecer d;, commias&. 
dCI orçamollto do ••nado •obre " propoata r•loth·a ao mi 
,.;,tar~o d:r. mariuba. - Reclamarll'•• do Sr. Darllo do 
Cote~:ipo o do Sr. Cru lfaehado.- .N'egoeioa do c ... r:i. 
Di•cllrao o requrimento do Sr. J'agu:oribe. Adlamealo do 
fCi(UCriment.o.-PR.UUUII.f. PAJ\TJ: DA 01\DB.W. bO IJI.A.-A. oad'• 
•!o do r•apal-mocda. Approraç!o do requcriDJealo do 
adi•monlo do Sr. Jullqaoira.- Qnadro da UDJada. Dia· 
euno o requerimento do Sr. Ribeiro d:r. Luz.-Ssotr"u~ 
r..t.aTQ DA oazua.c: DO DJA .• -Licença ao amanaeaae di\ aeere· 
uri:\ do &Ca:ldo •• Aatooio ADJQ&IO do Castilho. Encerra· 
m:ento d:a t.• discaasllo.- Peaa6e1 : a .Amarico Ett.e"Yoa, 
ox·fo,uiau do monilor Solimú~s; .ao cabo de eaquadn. 

. rororm~do Damiao ll'oli" da Cost:> o a D. llaria Cor1a;a da 
Silr:l o llonorina AuJUita da SiiYa e antro . .EocorraDJonto 
ds 3.• discua•l!o.-?dalricula de estudautcs. Encerra
Rionto da 3.• diacasaAo,-Nare~;~çAo entrd os poriOs do 

.ruo de J"noiro e lSow-Yort.:. Diacurso do Sr. Dant;u. 

.A's U hor~s da m:mhã fez-se a chamada e :~eh:~· 
ram·se pre~enles 27 Srs. senBdores, a saber: 
Viscondll de Jaguary, Dias de Can•alho, Cruz Ma· 
chado, Barão de M:unanguapc, Godoy, Visconde 

de A!Jaeté, Darão d:1 L~guna, Chichorr", Vieira 
da Silva, Barros .Unrreto, Correia, Ribeiro da 
Luz, Junqueira, Paranaguá, Antiío, Nunes Gon· 
~,;alves, Darão de .Maroim, Fausto de Aguiar. Ja· 
g-uaribe, Mendes de Almeida, Viscondll de !lfuri· 
tiiJa, Visconde do Dom Retiro. Jo~ó Altrctlo, 
Cunha e Figueiredo, Paes de Mendont;a, Diniz 
c Dantas. 
· Dcixarãm de. comparecer, com caus:1 pnrtiri· 

pada; os Srs. Conde de Dnrpcndy, Duque de 
Caxias, Octaviano, Paula Pessoa, -:::iilvcira Lobo, 
Al111eida c AlbU!JUerque, Fernandes da Cunba, 
Snr:tiv:., Luiz C:wlos, Leão Velloso, Visconde do 
Rio Branco .e Visc"ndc do Rio Grande. 

Deixaram de comp.:~rccer, sem c~usa pnrtici· 
ptld:t, os sr~. D:~r5o de Souza Queiroz e VIsconde 
ile Suassuna. 

O SR". L • s.ECRET.\niO deu conta uo seguinte 

EXPEDIE:i'TE. 

Officios: 
Do ministcrio do lmpcrio, de H do correntfl, 

inCormanú" em ro~Jlosta ao do sr.nado, de 19 de 
~f:~io uhimo, acerc:1 d:a quantia que mesmo :appro· 
ximadamentc tem o tbcsouro do despender com 
a rcCorma da instrucção public:~ dccrct.~da a i9 
de Abril do corren1e :tnno.-.A quem fez :1 re
quísiçiio. 

. Do Sr. t.• sccr(ltario d:~ camar:t dos Srs. depu· 
tados, de 15 e 16 do corrente mcz, rcmeltendo 
as sc~uintcs 

Proposirües. 

• A ).ssembl~a 'geral resolve: 
• Art. i.• O crimo do Curto de g.1do 'vaccum, 

cnvallar c muar, commettido em estabelecimen
tos de criação ou cultura c cm qu:~esquer lavou· 
ras c p:astos ; bem como do que se achar em 
Tiagem, procedente de tacs lógares, quer para 
ser vendido, quer empregado no transporte de 
productus e generos de lavonra, ser:i punido com. 
prisão com trabalho de um a quatro annos, c 
multa de 5 a ~O •;. do valor furtado. 

• § :1..• !'ia mesma pena incorrerá o que com· 
me !ler, nos referidos est:.beleeimcntos c lavouras, 
o crirnc de furto de inslrumentos, machir.ns e 
utcnsis destinados a trab:llhos de agricultura, ou 
o de quaesquer productos agrícolas. 

• ~ :2.• Serão considerados autores de crime 
de Curto, c incursos na pena acima comminada, 
os que compraren1 a cscravos,fóra das povoações, 
quaesqucr generos de lnvoura, sem expressa au
tori.zac;ão dos respectins senhores. 

• Art. ~. • Dar-se-ba o procedimento ex-officio 
dos juizes formadores da culpa, medi:mte repre
scnta~~io da parte offendida, nos seguintes crimes: 

• § L • Ferimentos c olfen83s pbysiras com~ 
prchendidos nos arts. !Ot, !O~ e ~06 do codigo 
criminal. • 

• § :!. • Furtos comprehendidos no artigo :~nte~ 
cedente, c nos ~rts. :!57, :!SS e :!59 do codigo 
crimi~:al. 

• Art. 3. • Ao juiz competirá o julgamento dos 
crimes de que t~ata o art. 1. • 
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c Art. ~-· Ao juiz competirá tambcm o julga- emendas npprovadas pela camara a redaziram a 
mento dos crimes de roubo o homicidio,commot· :lO. U!l: H06, em consequoncia da suppressiío de 
tidos nas fronteiras do Imporio. · algumas vurbas c dn redacção de serviços .que 

c Art. 5. • ·Revogam-se os arts. L• § !.• do correm por outras. 
decreto n. 56~ de :! de Julho do 1850, o . i.• do As verbas supprimidas são: a do i 2.• relativa ao 
.decreto n. i090 do i. • de Setembro do !860, conselho naval, a do § 9.•-Batalbao nav:ll, a do 
~lém das mais disposições em contmrio. § 2f.-Hydrographia e a do § 2G- lluniçõcs de 

• Paço da camarn dos deputa!loa cm !5 de guerra. · 
Iulhode !8'79.-Frederico A. di Almeida,!.• vicc· As verbas reduzidas siío: a do§ !.•-Secretaria 
presidcnte.-José Cesario de Faria Alvim.-JI. de Estado,n do §5."-Contadoria,n do§ 6.-Inteu-
Alves de .Araujo, 2.• secretario. • dencia, a do ~ 8.•-Corpo da armada c classes 

• A assembléa ,.oral resolve: anncxas; a do § :10- Corpo de impcrines ma ri-
"' nheiros, a do§ 12-Arsenaes, a do § 13 -Capi-

• Art. i. • O governo é autorjzado a fundar tanins, a do § 17-Pharóes, a do§ :1.s:- Escola do 
na capital do Imperio o thealro nacional, que marinha,ado§2Q-Obras;ado§23-Armumento; 
constará do theatr!) normal, escola dramntíca; e a do § 2~ -~luniçõcs de boca, a do § 23-Muni
eaixas de soccorros, de aposentadorias dos ar· çõl's navacs, a do.§ .27 -lf:~terial de censtrucção 
IJstas dramaticos a clle pertencentes, sendo o nnv:1l c :1 do§ 28 ~ombustivel. 
tbesouro publico absolutamente isento de toda A commissão passa. a justificar as allcrncücs 
e qu:~lquer despes:t com essa Instituição, que que entendeu conveniente propor p:1r:1 me
tera JlOr fonte unicn do recur3os c de renda um lhor satisfazer :is necessidades do servi!iO da ma· 
.accrescimo até :1.0 "/• sobre o preço dos bilhetes rinba. · 
.de vnrando11, platéa, cadeiras e carnnrotes que se Trotnr:i em primeiro Jogar das verbas suppri· 
Ycnderem em todos os theatros dramaticos, lY· midas. · 
r!cos c nos. circos <; espcctaculos publicos na 

1 
§ 2.• Consell1o naval.-Propüe a commissiio o 

c1dadc do Rto de Jat:CJro. restabelecimento desta verba por entender quu 
c Art. 2.• Ficam revogadas todas as leis em deve continuar o conselho na'vnl nttcntos os ex· 

contrario. collcntcs surviços que tem pre'stado, como por 
• P:~ço dn camnra dos .doput.1dos cm :16. de ser um auxiliar prestimoso para o estudo c so

Julh~ de !8i9.-Fred~r1Co ~- ·ele ;~tlme,~a, Jut;ão do muitas qucstõe,; tecbnicas e parn <'SJ:Ia·. 
i.• vtce-prcstdente.7"JoscCe.mr•o~eFarlaAll11DI. rccimento de outrns que tem de ser resolvidas 
-M. Alvts de At•atiJO, 2.• secretariO. • pelo ministro da marinhu. · 

A' commissão de legislação. A despesa orçada pnr:J o referido conselho ~ 
• • apenas de 2&.:8008, que pódo tornar-se menor, s1 

• Do mesmo secretarto,. e de ti;'Ual dnta, ~o~~":· não Côr provido, como não o tem sido nltima
ntcnndo gue a dtta camara alloptou e Yat dtrtgtr mente um dos lognres de membro militar do 
:í. snncção. imperia! os decretos da assemblc!a mesmÓ conselho. 
gcrn.l, abrmd~ c:redt.tos para occorrer a diversos Esta insignificante economi:~ não justifica a 
servttos do mm•storto da Cazendn, e para a verba suppressão de tão util c neccssario nu::dlinr 
do _presi~io 4c Fernando de Noronha, do minis· ~ 9.• Rest.1bele~a-se a ver~n ; sendo, porém, re-
torto da JUsttça. duzida em razão de haver s1do votado pelo poder 

Do Sr. senador Leão Velloso, participando que Ie,.,islativo sómente o numero de 300 praças para 
por doente não póde comparecer á sc5são do o l1atalhão nuval. , 
hoje.-Inteirndo. . · § 21. · Jlydmgrapl1ia. -Mantem-se a verbn.-.tL 

.· 

Tendo comparecido mais os Srs. Visconde do como cst:\ na proposta do governo. -~-
Nictheroy. A.tronso Celso e Barão de Cotcgipe, o Sendo o serviço que desempenha cst.1 repar- .~~ 
Sr. Prestdcnte abriu a sessiie. "tiçãc. muito util,e convindo a tu dar-lhe, logo que · 

Leu-se a :Jcta da sessão antecedente, e, não ha· seja possível, maior desenvolvimento, em 1:onse· 
vendo quem sobre ella fizesse observações, deu- quenci:. das vantagens que devem resull:~r para 
:;e por apflrovada. . . . . a marinha de guerra c mercante do exacto co-

Comparecernm dep01s os Srs, Tetxetra Juntor, nhccimento dos mares que banham ns costas do 
Ucll_õa Gavn~c:!Dti, Lci!ão ~a Cunha, Diogo Velho, Impcrio; p:~receu a~c.:tado á comm!ssão c~nser
Barao de P1rapnma, Stlve•ra da !lotta. Uarqucz vara mesma repartu;ao tal qual fo1 organtzada, 
do nerval e Sinimbú. tanto mais quando a despesa que com ella se raz 

O SR.~-· SECRETARIO leu o seguinte ó rclativamef!t~ muito pequena. 
~ :!6. Jfun1coes de guerra.- Concordn n com· 

p41·ecer: mtssão com n.'emend:i que supprimiu esta verba. 

c Foi presente :í commissiio de orçamento a pro
post., do govurno relativa :í fixação das despesas 
dos serviços do ministerio da marinha para c 
exercício de !8'79-iSSO, com as emendas ado· 
ptadas pela ciamara dos deput.,dos. · 

Depois de deli do exame sobre a referida pro· 
posta e emendas, t!lm a commissão a honr:r de 
apresentar ao senado o seu pnrec~:r, c bem assim 
algumas _emendas novas e outras substitutivas e 
supprosstvas. 

A proposta do governo cnlculou a dlllpesa com 
os serviços da marinha em H.35~:6SIQ371. e as 

v. Jl( 

VERBAS .EllENDADAS. 

~ L• Secretaria de Estado.- Concorda a com
missão com a emenda dn caml!ra dos deputados~ 
que consiste etn reduzir a quantia proposta do 
!:!5:09!6 a 1::!6.: 13:!,$000. 

Tendo em vista o que sobre esta repartição 
exponde, em seu relatorio, o ministro da mari· 
nha,oiTet·ecea commissiío, em Jogar competente, 
tunn cmendn determinando o pesso:~l que deve 
ter a secretaria de Estado, e providenciando so· 
bre o dei tino que ba de ser dado aos empregados 
que excederem o no\"o quadro. 

30 
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§ 5. • Contadoria.-Niío parece acertado c nem d~ ~Jmoxari!ado ; mas essa simplificação scr
juito á com missão que scjnm supprimidos de ~1r3 :~pcnns _para. pôr c~ ordem nquclla repnr
chofre tnntos empregos desta repartição, corl:ln· ~1çno, m:1~ nao para autor1zar a sua incorporação. 
do-se dn verba os respectivos vencimentos, a mspeccao do arsenal, supprimindo-se mntos 
como deliberou a camára dos deputados ; porque, empregos. . . 
além de não poder deixar de perturbar scme· W m:mi!cst:-mcntb :nti-flscal semelhante re
lhanto acto a marcha regular do serviço, vai unrão, da qual resull:lria economia narrativa 
expor OS funccionarios que servem l:ICS empre· Visto como mnior somma do gue a que se pre: 1_ 

gos a serios embaraços até encontrarem outros tende poupar perderia o Eswdo cm conscquencia 
meios de vida na sociedade. da faltn de ordem q_uo teria de dar-se . na arre-

Assim só reduziu a commiss:io na verba pro- cadação, di~tribuiçao c flscalisatão dos generos 
posta o vencimento de um praticante, cujo em- c do· mntor1al. 
11rego está vago, deix:mdo de o fnzer quanto n O mais que se póde fazer presentem!mte é 
outros dous, por já não terem sido contemplados snpl)rimir a 2.• secção do :Jimoxarifado da 
na proposl:l os seus vencimentos. intendencia da côrte, passando o material de 

Offerece a com missão umn cmendn" substitutiva guerrn sob sua guarda para a i.• secção, e 
nulorizanllo a suppressiío de diversos empregos nas intendencias ilns provincins, reduzir a umá 
na conwdoria á proporção que se forem verifl· as duas secções existentes. 
cando as va~as. • Grande parte do referido material de guerra 

Esta medida parece á com missão, além de justa da intendcncia da côrte está guardado nos de· 
prudente, porque dnrá tempo a gue se possa positos da Armatiio, sob as vistas do director de 
n)uizar dos resultados das supprcssues que pau1a· artilharia, ç convem gue alli ~ontinue, assim 
tmamon.te se forem realizando. como que sejam removrdas as outras munições de 

§ 6.0 Intendencia.-Aparta·so a commissão da guerra,menos a polvora, para aquclles depositos 
emendn relntiva á supprcssiío dos empregos de para screryt, ·guardadas por u_m fiel, mediante á 
intendente e outros tunccionarios daquelln ro· responsnb1hdade do almoxar1fe e a fiscalisação 
Jlartiçl'io, que ficaria subordinada á"inspecção do do supradito director de artilharia. 
Arsenal dn côrte. São objectos estes quo, por sua natureza, não 

• Pensa a commissão que semelhnntc medida devem ser guardados c zelados por curiosos, mas 
não é economica c nem vant::~josa ao ~>crviço. por pessoal prcparndo para semelhante fim • 
. A intendencin da côrte é a repartiç5o incum- No sentido das idéns expostas olrerec& a com-

luda- da arrecadaçii11, classifleação, distribuir.ão e missão uma emenda. 
fiscalisação do material adquirido para suppri· § 8. o Corpo da armada.- Propõe a cemmissão 
mento da força naval c o1llcmas do nrsenal. uma emenda substitutivn ã da .:amara dos depu-

E' tambem incumbida, nlém da cscriptura,.ão l:ldos, a qual, conservnndo os lognres de chefe do 
da·rcceit:t c despes:~ do mesmo material, bem corpo de razenda,-de amanuense,do quatroom
como da verificaç-ão deste, de satisf:~zor aos pedi· ciacs de 3.• classe e de seis da i.•, supprime 
dos de generos c mais objectos, que forem feitos todnvla os da i.• clnsse. 
pelo~ navios, corpos, arsenaes e mais estnções da A economia que d'aqui resull:l é pouco inferior 
marmha. á daquellas supprcssõcs, dns quaes, cumpre notar 

Nas intendencias dns províncias, em que o a que se refere aos seis oaieiaes da i.• classe;. 
n1ovimento do material que consomem os navio:> para realizar-se basta desembarcar os referidos 
o omeinas é, relntivnmeute ~o da côrte, muito in- officincs par:~ perderem o soldo, como é expresso 
significante, comprehendc-se que o inspector no. regulamento. 
possa desempcnb:~r regularmente os deveres de A experieneia de muitos annos mostrou a ne
lntendent~, ainda que auxiliado por muito Jimi- cessidade de crear o corpo de fazenda da ar
l:ldo pessoal, como é; n:1 côrte. porém, onde 0 mada com um chefe privativo, e agora, que jó. se 
movimento de generos para os navios e do mate- tem manifestado as vantagens da reforma de 1868, 
rial paro as omcinas é enorme, não podem ser não se deve voltar a traz. l'orl:lnlo, convem man
ilxerl)idas poJo inspector as runcções de inten- ter-se. a ~rganizaçii<? proveniente desl:l reforma, 
de~te, t:tnto mais quanto aquclle Cunccionario já suppr•mmdo-se unrcamento a t.• classe dos om
esta murto sobrecarregado de trabalhos, pois que, ciaes de fazenda, ·a qual, além de só conl:lr ciRco 
nlém das obrigatõcs proprias de seu emprego, officiaes, são és.tes rouco apropriados ás condições 
que são muitas e v3 riadas, desempenha as de dos nossos nav10s de guerra, em geral de pequeno 
chefe dos corpos de machi!!istus e de oiDciacs porte e limitado pessoal, quando esta classe cor-
marinheiros. responde á dos antigos commissarios do n:ius. 

As repartições da intendencia e inspecção do § 10. Corpo de impcriaes marinl~.til'os. -
arsen:~J da corte foram separad:rs em 1808 por Reduz-se n verba a 84a:285,S, não só por ter sido 
Jlrovisão do infante almirante D. Pedro Carlos, Iimil:ldo :i 1.500 praças o numero de aprendizes 
ile 26 de Outubro daquelle anno. marinheiros, como por não estar completo o 

Si então julgou-se necessaria, a bem da ordem, corpo de imperiaes marinheiros c não ser pro
flscali~ção e reA"ulnridadc do serviço, aquella se- vayeJ que se preencham as vagas no exercício 
Jmra!:ao, como razel·ll desapparecor 70 annos de· proximo futuro. 
pois, qunndo não ha termo de comp:tração entre § :1.:!. A1·senaes.- A emendn o1ferecida peln 
~ iu1port:mcia dos t.rabalb.()s de hoje e os daquella commissão reduz a verba de :?.<iii5:187JS995 a 
cpoca? :? . aoo:ooo,sooo. 

f'ão desconhece n commissiio quo se pôde sim· Esl:l reducção provém dos Jogares qo.1c se sup-
phfic:tl' o serviço da intcndeacia reduzindo não p!limem, nos arsennes da co1·tc c províncias, 
só o numero, como a quantidade dos artigos que :~ssim como da progressh·a diminuição do 
ue,·em ser :tdquiriuos c gunrdauos uos depositas pessoal das companbi:~s do aprendizes :~rtifices, 

• 
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desde que ne.'l prohibido o preencbiment• das 
vagas que se Corem verificando no quadro. 

J 13. Capitania& de portos.- Propõe a· com
mtssão uma emenda supprimindo as capitanias 
de Ifortos de cinco províncias e conservando a 
de outrns, bem como a dn côrte. 

Desde que estão confiados aos capit5es de por· 
tos o commando das companhias úe aprendizes 
marinheiros, o serviço dos pbaróes e a flscnlisaç~o 
das praticngens, além d.ns Cuncçücs,: q}le lhes s'!o 
proprtas niío·é conventente suppnm•r as capt
tantas, para !lerem restabelecidos <!S çom_o:!_nndos 
das ·companhias, com pequena dtmm}llçuo !le 
despesa, llcande em abandono o servtço, ah:is 

- mutto importante, da policia dos portos, do soe
corro naval, da praticagem e dos pharóes. 

O que cumpre fazer é procurar reduzir o pes
soal e material das mesmas.capitonias •. para cujo 
nm providencia a emenda ocima allud1da. 

§ 17. P/mróes .- Restabelece-se .o titulo desta 
verba, viilo. niio convir, por tão P.equenn eco· 
nomia, reumr cm uma só as repnr.tu;oos de p~a
róes e hydro~rrapblca, quondo consttl~em cspc~m· 
lidados distmcta~, para as quaes s:1o p~cctsos 
directores cspectoes, .afim de que o serv1ço se 
desempenhe desemhnrnçadame!lte e se pos~am 
colher os resultados que se ttveram em VISta 
com a crenriio destas repartições. 
· J :18. EscÓla de marinlta.- Nii~ julga a com· 
rn•s~iío acertada a transrcrenclll da esc~la. de 
marinha de bordo da fragata CollShlUifào, 
emquanto puder ser nella consel'\"ada, pa.ra terra, 
~ nem !5o pouco que se reuga o colleg•o navnl 
:i mesma escolo, porque são intuitivos os lnco~
venicntcs da reunião de o! um nos de id11dcs mu1to 
diversas cm um só estabelecimento. 

Tambem pens:z n commissiio que não se deve 
tratar da supprcssão do collcgio naval, crendo ba 
poaeo mois de dons annos. • . 
.E' preciso esperar que a cxe6rJcnCill SC possa 

·maniC.:star·sobrc esta instituicuo, afim de se de· 
liberar com conl1ecimcnlo de causa, si dove _ou 
não des:zpparccer. . 

Qu:mto a autorização para operações de credtto, 
para o caso de ser preciso remover a. escola de 
marinha para terra, é clla desnece~arm, porq~e 
a despesa, que não será avultn~n, s1 Cõr nprove1· 
tada a mobllia com todos os ObJectos extstentes na 
fragata, póde ser feita por conta das verbas 
-Obras- c -Erentuaes. · 

Em lo!!':~ r competente se encontrará a emenda 
da co:nni'issão, restabelecendo a verba )>ara a es· 
cola, como foi proposta. 

§'§ 20 e"!3. Obras e armarmnto. -Concorda a 
commissão com as emend:~s que reduzlra!!l estas 
verbas, 11 s:tber : aquella de 300:000;5 a iõ~O:OOO,S 
c esta de ~:!:900~ a :!O:ooo,sogQ. • 

§ :!~. JluNi[.i!es tle boca.-N:to pode . ser appro
vada a emenda da camar:a, por ter stdo conser· 
vado o batalhão naval com 300 pr:~ças o flor con
tinuarem 11s companhias de aprendizes artifices, 
11té que se extinguam, e pois, sem restabelecer
se tambem a verb:~ constante da proposto, é e lia 
reduzid:~ pela commissãoa !.489:407,$7~0. 

§§ 25, 27 e 28 • .Uuniroes 1UZVIU's, nurttmal de con· 
struct:ão 11aval e catíWu.stivel.-Adop!n :t com· 
miss:10 as emendas da c:~mara dos deput:ulo:s· 
que reduziram estas verbas. . . 

Ou11nto :is demais verbas não :~cun:~ meneiO· 
n:~das e nem alterad:~s pela camarn dos deputa-

dos, entende a commissão que devem ser appro- • 
vndas. 

El!EXDAS SUI'PliESSlV AS. 

Propõe a commissüo, em Jogar competente: a . 
suppressiío de diversns emendas approvaans · 
pela cam:.ra dos- deputados. • 

E' a primeira a designada no pr;ojecto vin4o 
da camara dos deputados, sob n·. !, 1-supprl· 
mindo o conselho naval. 

.tá propoz a commissiio o restabelecimento da 
verba respectiva, justificando-o cm outro Ioga r. 

E! a segunda a de n. :1, VII. 
lá Coi lambem proposto o ·restabelecimento 

da verba e expUcado o procedimento da com· 
missão. _ 

Retere-se a terceira emenda no n. i, \'11, gue 
reduz a üOO'tJraças das companhias de aprendizes 
marinheiros e autoriza o go\'ernoa incorporar Oll 
companhias· que contarem menor numero de ; 
praças :iqueiins que exi:!lircm nas províncias 
mais proximas, nomeando para todas os res· 
pectivos commandantes. 

Nas verbas respectivos cst:\ feito o abatimento 
das despesas rcCertJntes a semelhante r«:ducção, 
em conscq•Jcncia da lei de Corçns de mar, ora 
cm vigor, c im(lOctando a segunda parte dn 
emenda autorizaçuo p.1ra a suppressiío das com
panhias de aprendizes marinheiros, entende a 
commissão que deve a mesma suppressiio .ser 
determinada por lei que designe as companhtas. 

Quanto á autorização para 11 nomeação de 
command:mtes par:. as companhias do aprendiz~ 
marinheiros, torna-se excusad:~, desde que sao 
conservados os capit.'ies dos portos que com. 
mandam Jlrcsentcmente as referidas companhias, 
esc privii.lenciou, em ou:ro logar, sobre o com-
mando da comp:ml1ia do Amazonas. · 

A quarta emondn 6 a do n . .f, IX, que trata da . c 
suppressiío dos districtos navacs. 

!•'oram estes districtos creados por acto do 
governo c, pois, póde este supprimil-os, si en
tender connniente, independentemente do au-
torização legislativa. • 

A quinta emenda refere-se ao n. 3, II, sob.re a 
remoção d:r escola de marinha para terra. 

Já expoz a commissão em log-.. r competent@
quant() é bastante para justificar esta SUJlpres· 
siio. 

E' finalmente a ultima emenda a ·do n. 3, IV, 
relath•a :i remoçiío dcJ uns para outros :~rsenaes 
do respectivo pessoal e bem assim: ~o arrenda
mento dos edificios desses cstabelec•mentos nas 
)lrovincius, caso venham n ser extinctos. -

Envol\'cndo a emenda da c:tmara d~s dep~
tados autorizaç-ão pnn• se su}lprimir u~ O_!l mn1s 
:~rsenaes das proviDcias, )>cnsa a comm1ssao que 
não deve ser concedido. 

Em Iogar competente offercce elln emenda 
autorizando a reduc<"ão do pessoal do arsenal de. 
Pernambuco e da resjJectiva desp~sa, p:arecendo
lhe que qu:mto aos outros arsenaes nenhuma 
providencia convem adoptar actualmente, além 
das pcrmiltidas pelo regulamento ~- 56:!:! de !! 
de .lllaio de !873. 

-lO·· .I 
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CO:.\"CLUSÃO 

Como ficou dito a proposta fixou cm •....•.•. 
11.3;i2:1lãl,s:li1 toda :1 despesa do~ scrvi~os do 
ministcriu da marinh:.. 

Pelas emendas adoptad:~s pela camara dos ele· 
put:ulos foi clla •·cduzida a :IO.:ll9:1~0,S805. 

Si forem adoptadas :Js emendas, ora ofTcrccidas 
pela commiss:io, scr:í a me~ma despesa de 
i0.31G:29:!,502í, menor do que a fixada para o 
exercício de 18i$-18i!J cm :1.1:901ir5iii, c menor 
ta miJem do c}uc a da propo~ta cm l.000:3il91531i. 

Per,;u:~dc-~c a commissão, que allminí$trntivu· 
mente o servindo-se das auto&·iz:u:ües que lhe 
siio conc~:dill:•s, pi1IIC o governo realizar ainda 
economias do certa importnncia IJUe fariio b:.ixar 
a d,.spc~a a menos da llx:~t.la acima. . 

Finalmente é de parecer a commissfio CJUC seja 
discutMa c approvad:~ :1 proposta com ns ('mcntl:~s 
ofTt)rccídns. 

Sala d:•s conunissõcs, IG de Julho de J8i9. -
J. D. llibciro tia Lu:: .-J. Alllrio.-j)rtl"1"ns Ba1·· 
rrlo.~Dioao Vetlto. 

estranhos á esta .rcpnrtição, nenhuma vaga que 
se der nos Jogares de concurso. 

§ 2.• Ficam supprimidos tres Jogares de pra
ticantes da contadoria de marinha, c :í proporção 
que forem Y:Jg:mdo, serfio lambem supprml'iaos 
os de dous segundos escripturarios, de quatro. 
terceiros, de seis qu:~rtos, de trcs praticantes, de 
um ajudante de porteiro c rio um continuo. 

§ :1. • Ficam supprimidos os legares de :~Imo-· 
x:~rife c de porteiro d:~ :2.• secçiio dn in:endcnei:~ 
d:~ cõrte, nssirn como dez serventes. 

O material de guerra :í cargo d:J referid:~ sec
,_.ão passnr:í p:~ra u primeira, á qunl fica perten-
cendo o llcl que ferve naquclla. . 

Nos almoxarifados das intendcncias d:~s pro
Yincias, s{• h:JVer:i um escrivão, ficando redu• 
zid:.s á uma as duas secções existentes. . 

§ r, •• Fica supprimida a 1. • classe de omci:~es 
de f:~zenda da armad:1, alterando-se a numerarfio 
d:~s quo siio conscr\·a:Jas. • 

~ fi.o C..ontinu:.m as rornp:mhias de artífice~ 
militares c avuJ~as, o de aprendizes artífices do~ 
:.rsr:naes, niio podendo, porém, o governo prc· 
encher ns v:~gas que se derem nos CJUadros até :1 
extincr:fio .das mcsm:•s. c~mpanhias. 

~ G.o Fu~:.m suppr•m•dos (>S Jogares ele um 
ajudnnte do inspector, do cirurgião, do cnpellfio, -
do lente de geomctl"i:~, do pr.,fcssor de primeiras 

Ar!. :i."-EII& nz ele 1 i .:::i:!: (i:jJ ~~3il, diga-se lt~lr:Js ,. elo ajudante deste do arscn:~l da c•irtc, 

Com I'CSII"Í•·~õe~ CJUanto :10 § 12.-Silvrira da 
Jlotta .-Leitão ela Cu11lia.- Barrio dr. Colt'!Jipr. 

Emmdas. 

!O.:J~ti: :2!l::;)!l:!~. do professo&· de primeiras l!!tr·:,s c d1! geometria, 
Ao ~ 2.•-nrstabclc•'::t·~C a \'Cr!Jn. do cirur:;i.:o c dr> zaJ•Cll5o do arsen: 1 da H:thia; 
Ao ~ ii.•-Em \'CZ de :l:li:G!l;;;5000, diga-se do~ professores de p&·imcir·as letras. elos cirllr· 

!37:07015000. giõcs, dos capellãcs dos ar·;en:~cs de !'crnan~bnco 
Ao ~ 6. 0-Em YCZ d~ 10;):11!115700, diga-se I c l'ar:í. · 

!J;i.GG!Ir5i00. § 7 .• As capitr•nias dos po1·tos d:1s província;:. 
Ao ~ 8."-V.m nz de 8!l;i:;i!Jii15't00, diga-se /llc li:• lo Grosso, na!Jia,l'lmwmbnco, Par:i c Ama· 

88i:!l!lli15'&00. zonas ficaJ~io ;i cargo, as primeiras dos inspc· 
,\o ~ !1.•- ncstnbelcça·!Õe a YCI"ba c cm vez / cto1·cs dos arsen:ws c a ul1ima elo commandantc 

de 1:;!1: liH 1).jGti, diga -se iG: OW~S21fl. da tlutilha, sendo dispcnsndos os sccrctarios, cujas 
Ao ~ !0.- Em \'CZ de !li:J:18;i;)000, dig:~-sc funco:õcs pas~ariio :1 ser cxcrcid:ts pelos secretaries 

S'i:í:!:!8ii,:;OOO. das inspcc•:ü~s elos mesmos :~rscn:JCs c JlCio ollicial 
Ao ~ J2.- Em voz de 2.~;;;;: li8:}99:i, diga-se de f:•zcnda ela tlotilha. 

2.300:000,5000. 1"odo o pcs.sonl const:mlc de pntrõcs c rema· 
Ao ~ 1:1.- Em vez de 2íO:illit5í00, diga-se tlort•s. com cxc,•pç:io do d:. praticng-cm do l'ar:í. 

!98:03:3,):!00. 1 será despe:•! ido, pas,:ando a ::cr dcscmpcnlwdo o 
Ao ~ li.- R••sta!Jelr~:.-sc o titulo d:t verba./ scrvko p•·la gente de mar daquello•s nrscnacs c 
.t\o ~ UI.- SIIJl(lrima-sc a emenda da camnra. pelos 'rwtrõcs e marinheiros da tlotilha. 
Ao ~ 21.- ncstn!Jclc~a-sc a verba. . O go\·crno dai':Í o destino (JUC for mais convc· 
Ao ~ 21.- Em vez 1le l.i-ll :0:321)720, diga-se ! nicntc no nwtcri:•l das rcfel"id:1s capitanias. 

L-l8!1:'10i;)i20. ; O couun:mfio da companhia ele aprendizes ma· 
1 rinhciros do Amozon:~s scr:í contia do ao commnn· 

Sttbsli/tliiiii·SI" as t:lil"llllas d,t camara dos 
dt•plllllllos pl'las St'!JUintes: I dnnte da llotilh:•. 

§ 8. • Ficam taml.Jcm Sllflpl·imidos f•S emprego~ 

I de ~ccreta&·io d:•s tlcmnis capit:mias das JH"O· 
~ 1. • .\ scr:rctaria de E~ lado dos neg-ocios da 1 vincias, sr>~do as r•,spcctivas runc!:õcs cxçrcidns 

marinha con,;tnr:í de um director g-eral, trcs 1 pelos f!lllcracs . de ~azeuda d:~s companh&:ls de 
directm·cs de sccciio quatro primeiros officiacs,l apren•llzcs m:mnhe!ros. . 
quatro seg-undos 'dit~~. qu:.tro nmanuen,es, um O g-overno pod_,•ra rcdnzrr ~ pe~sonl da gente 
:&rclli\·i,ta, um portein~, um. ajudante clcs!e, ur~ / de ~1 . .u- .~o ma!erwl .dc~t:ts caJHtanws pdo modo 
continuo e trcs corrcws hcando Tcduz&das :• /que JUI,..l!r nuus con,en&ento. . 
qu:ttru ns ~cct,ões ora cxi~tentcs, c lõontlo chefe . ~ 9." Frc:~ approv:~da a \'Cnda fe&ta ~o governo 
ele uma dcllns 0 dirccro1· g-eral. mg:lct, do encour:~,ndo llldepemlmcw, e bem 

os cmpreg:ulos que excederem deste quntlro, I os~un n ~~~~.sobres;•~entes qu~ o ac?mpanharam. 
scriio nomc:ulo~ para outros lo;:-ares ~~~ rcpar· :> !0. f~t.l o go\.trno.a~torr~ndo. . . ·. 
tic;ües de uwrinh:~, pnr:1• !JUO csteJa~l Jw_br!Jia•los, / ~· A v~ ~der os uavros encou~a':ados .mute1s 
com os me~mos ,·onc&mcntos ~~ nao forem , JlaJ a o s~1 \ J~o, ou :liii:Jndar desm~nc!wl-os, para 
maiores os tios uovos Jogares, ou licnriitJ addidos /' ser vcntlldo o~ emprcg;:•do n:~s !Jillcmas dos ar· 
atL; que sejam tlepois collorados. so~aes o nwt~rwl que f~r apr'?vcll:tvcl. . 

Eu1111wnto hom·c1· em(n·cg:ulos :~ddidos na se· ! -·· A yentler.o u_mterwl, cxJstentc !los.llepost· 
crelari:~, niio pL>dcril ser 111·ovida, por individuo~ j tu:; d:&s 1utcndcncws cl:1 curte c proVIIICI:JS, que, 
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depois de· minuciosos exames, e de pareceres 
rias intendencias, do inspector do arsenal da 
côrte e do conselho naval, rõr julgado inappli
c~vel ao serviço dos navios de guerra ou ao tra• 
balho das oficinas dos arsenaes. · 

que não se deve suppõr proposito na falta no
t3da. 

. O Sr. Cruz ~Inchado:-A recla
mação do nobre senador pela Babill suscitou-me 
a idéa de exercer o meu direito fazendo rccln-3.• . .A entregar os menores artífices das com

panh i3l' dos arsenaos aos pais o tutores, que os 
recl:•marcm, sem indemnização alguma das dos
pes3s 11ue com elles ti\·er feito o E~tado. 

4. n A reduzir :i met:tde a despes:~ rrue se faz 
:~c:u3lmento com o arsen3l de Pernambuco, po
clendo.para esse IIm diminuir o pessoal respoctiYo 
e bem assim os vencimentos dos empregados I{UC 
forem conservados. 

m3çiio ainda m:.is grave. _ 
Em um3 das sessões passadas. publicou-se 

um aparte proferido por mim nestes termos: 
• Com !ai dcclar3ção nego pão e agu3. • Suppri
mlu-sc, porém, o aparte 3 que o meu servia 
de resposta, vindo eu assim a passar como se
nndor que tem o intento de negar meios :10 
governo. 

EllEXD.\S SUPPDJISSIVAS. 

Supprim3m-se as emendas d3 C3mara dos de
putllllos cons!:lntcs do n. :1, abaixo mencionad3s: 
· I cruo se refere ao conselho navnl; 
VIl que se refere ao lmtalh.io n:~v:.l; 
YJI que se refere á reducção de ~00 praçns dai 

companhias de aprendizes marinheiro~, etc. 
Suppl'irn:un-sc t3m1Jem :~s do n. 3 CJUe se 

~eguem: 

J IJUC se refere :i remorão da escola de m3-
rinh:. pM·a terr:. ; • 

IV IJUC autoriza 11 remover de uns par3 outros 
arsenae,; o 1·esrlectivo pe,.,.oal e :1 SUJlprimil-o. 

Supprima·sc finalmente 11 cmcnrl:o <ln cnmara 
dos tlcput:•dosquc comcr·a:-0§ :S. 0 p:os,.a a ser 
~ 2.•,até o lim-e dig3:sc:-o ~::!i pass3 a ser 
:!6-e /ISSilll po1· diante até O § :29. 

I~icou sobre a mc.<a para ser tom3do cm COfiSi
dera!:ão com. a p~op~srção 3 que se refere, indo 
clttrctanto 3 rmprmur. 

RECLAlUÇÕES. 

O SI". B.."lriio de Cote;:;ipe (para 11ma 
,·eclamrtçtio):-X:io sei :olé IJUc ponto cabe :1 V. Ex. 
intervir na publicaçiío que dos nos$OS debates 
fazem os jorn:ocs que não s:io o da casa. 
Al~uns extractos ou resumos dos discursos 

proTo!ridos pelos Srs. scnadore.; app:.recem muito 
exactos, entret.1nto que se notam cm outr<.s, 
postns na boc3 dos sen:ulores, expressões impos
síveis. 

Entendo que, quando niio ·sejam os cxtrnctos 
ou os resumos feito~ com :1 do)Vidn O:t.1ctitliio, :10 
menos não se publiquem ; indique-se apen3s a 
opinião que o senado emittiu. 

Fn~·o est.1 rccl:una~·iío porque penso ryu~ 3dmit
tindo-se os rednctores desses jornao.; no recinto 
do sen:•do para f:~zcrcm tacs publica~ões. V. Ex. 
deve ter uma tal ou qual fiscali~:wão sobre esse 
trab3lho (apoiados). • . 

O Sn. LEITÃO D.\ CL"XUA: -·-"-ccrescenrlo que 
lêm-se mais e~ses extractos do que a~ public3r·ões 
por extenso no jornal official. • 

0 Sn. D.\UÃO DE. COTECII'E : - E' preciso quo 
sejam feitos os z·esurnos 110r quem não conhece 
3bsolutmnenrc da mnteria que se discute p3ra 
serem de !:11 modo pui!Iicados. 

O Sr.. 1•nF.siDEl\"TE: - lntervcnciio directn me 
pnrcce que a mes:~ não püdc ter. ~ras, como o·s 
red:lCtores de,sas folhas ouvir3m a ro!Clam:~(·ão do 
nohre scn:odor, seguramente teriio todo o cuid:tdo 
em que o sei"\' iço so faça com mnis attençiio, visto 

Trat3va-sc das estradas de ferro cread:~s por 
ducreto. O nobre presidente do conselho de
clarou que, cmquanto estes decretos não fossem 
revog-3dos pelo poder legislativo, fari3 as res
pectiV3~ desJlesas. Não foi a esta declara~:io IJUC 
rtJtorcJUI com o meu :~parte. Perguntei e:1 a() 
nobre presidente do conselho: para rJue sen·cm 
as loJis do orç3mento? E S. Ex. respondeu-me: c 
qu:mdo ellas serdr3m? Então foi fJUe eu disse : 
•Çorn est:. dcclarnção não precisa do voto, neg3-se 
pno c agua. » 

l'ortanro, entendeu-se com·eniente 3 sup
pres;ão deste incidente, dcvi:J·Sl! t:~mbem supprí
mir a resposla quo lhe dei e não r>or-me a dl!sco
berto como um intr:wsi;;-cnte. 

Faço est.1 rer:lamat;iio Jlllfa que dos am1au niio 
ficJue constando que ::ou zntransigrmte, como se 
}lóllc dl!duzir do :ll13l"IC bolado. . 

NEGOCJOS DO CE..\n.L 

O Sr. Jn;;uarlbe:- Sr. presidente, 
tenho do mand:•r :i mesa um requerimento. 
Para justificai-o começo dizendo qt:tl 3chamo
nos em plen3 dictadura. 

O Sn. GonoY :- Apoiado. 
O Sn. JAGUAIIIDE :- Dcsapp3receu completa

mente o rogimcn legal. 
O ·su. Goooy :-Isto é que é a verdade. 
O Sn. JAGt:.\RIDE :- F11ncciona o parlamento. 

O po;Jer executivo, esquecendo-se d·! que este é 
uma das molas l•rincipacs, sinão a princiJ>al, do 
systema que nos rege, faz o que entende. Os 
trilmnac~ já nào tem act:ào, porrJliC si resolvem 
o qno julg-am de direito. o poder executivo 
m3nda o quo lhe apraz. Xcstas circumstancias 
m·~ p3rece IJUe tenho toda r:1zão quando digo: es
!amos em plena <lictadura. 

O Sn. DAn nos D.\nllETO :- Apoiado. 
O Sn. Gono1· :-.A provinda de S. Paulo quo 

o diga. 
O Sn. Cnuz lL\cnAoo :-O que ser:i depois de 

fech:nlo o parbmento? 
O Sn. J.\GUAIIIBE:- S"r. tm~sirlentc, tenho por 

vezes tomado 3 atten~·iio do sen3do na L • o na 
2.• sess~o deste anno sobre negocios. da provincia 
que lt'Oho :1 honra de representar; e parecendo
me que esta minha intervcnr;:io, em vez de pro
duzir algum ctfdto no sentido de minhas recla
ma~·ües, ao contrario anima o goveruo a prose
guir com mais nlinco 3inda no caminho contra o 
qunl recl3mO ; :1cho-me possui do d:t irlt!a de que, 
embora· me expo1~h3 á censur3 por não me occtt-

-~.·-. 
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par daqueJJes negocies, que . tenho m:~ís razões 
do que outros de trazer ao conhecimento da re· 
presentação nacíon:~l; todavia pretendo d'ora cm 
diante impor-me o mais completo silencio, con
vencido de que a minha insistencia em reclamar 
é motivo para que o governo redobre de esforços 
cm proseguir na march:1 encetada, com preju1zõ 
dos povos, que são víctimas de medidas violentas 
c illcgaes, que os degrad:~m completamente, e 
atú compromcttem o systomn que nos rege. 

Sem.referir·me a outros facto.; pnra a dcmons· 
tra!(ão do que o poder executivo absorve to::!os 
os outros poderes, \"OU hoje occupar-me com o 
:~viso do ministerio da justiça de 2 de Junho ui· 
timo publicado no Diario Olficial de U do cor· 
rente. 

O aviso ó o seguinte (lê) : 
• 111m. o Exm. Sr.- Fornm prosontes a Súa 

lfa;:-estadc o Imperador os officios de V. Ex. de 
25 de Outubro de f878 c 3 de :IIaio ultimo, com 
os p:1peis sobro o conllicto de jurísdicção entre 
essa prcsidencia o o tribunal da relação do dis· 
tricto, cm conscqucncia do netos relativos :is 
eleições municipaes da Fort:~leza o ao exercício 
da respectiva camara. 

• O mesmo Augusto Scnilor1 tendo ouYido 
as secções reunidas de justiça e Impcrio do 
conselho de Estado, c Conformando-se por sua 
immodiatn resolução de 28 do Junho ultimo 
com o parecer do rcspccti\"o relator 1111 con
sulta constante da CÓJlÍ:I junta, com data de 
2 dtJ llaio anterior, Hou't'c por bom mandar 
declarar: 

• Que procede o so!Jredito conflicto, suscitado 
por essa Jlrcsitlcncia, devendo cess:~r o ulterior 
procedimento ordenado pdo tribunal da ro· 
la~;ão contra a c:~m:~r:~ que se acha cm exercício, 
c a respeito do promotor publico. 

• O •1ue communico 11 V. Ex. para os clfeitos 
neccssarios.- Deus guarde :1 V. Ex.-La{ayl'tte 
Rodrigues Pereira.- ~\o Sr. presidente díJ pro
vinci:l do Ceará. • 

O Sn. Cnuz MACII.loo:-A questão principal 
ficou sem decisão, a do presidente, annullando a 
cnmara municipal. 

E' uma justiça vesga. 

O Sn. JAGU.\niDE :-Sr. presidente, respeito 
muito os netos dos poderes constituídos. 

Quer corno cidnd;io, quer como magistrado, 
quer como sen:~dor do lmpcrio, não tenho outra 
cous:1 :1 fazer sínão rcspe~tar esses actos, c nté 
nconsclbar que sejam respeitados. 

louvando os actos daquelle exímio agitador o 
grande patriota, estabeleceu, como norma de con· 
duct:a de todo bom cidadiio,a formula seguinte:
obediencín activa o resistencia passiva. 

Por consequencia, o conselho que dou é neste 
sentido-que se obedeça, porém reclamando acti
vamente. 

O Sn. Cauz MACRA»o:- A primeira questiiu, a 
principal, niio foi resolvida, que é a da nnnulla
ção da cnmara municipal pelo presidente, contra 
o voto de quatro consclllelros do Estado. 

O Sn. JAGUARIB&:- O aviso a que mo r~firo ••. 
. O Sn. Cnuz-~L\cn.\DO :-:-E' do meia justiça, jus-

ti~:! vesga. · 

· O Sn. JAdu.uunE:- .•• ó do nume~o daqu~lles . 
que natur:~lmente devem ser obedecidos. ~em 
seri:~ cu quem aconselhasse sua desobcdíencia ; 
devo, porem, declarar que esse aviso me p:~rcce ser 
mnis uma confirmação de que o poder oxccu· 
ti\•o entre nós nssiH!le todos os outros poderes, 
fnz timbre disto, e ordonn positivamente que ao 
desrespeite o poder judíciario. · 

O aviso fundou-se p:~ra-isso no ·parecer, :~li:is 
muito respcitaYel, de um di!l"no cons'clbcíro do 
Estado~ o venerando Sr. V1sconde do Abacté; 
mas o aviso, tomando cm consideração a consulta 
do distincto S1·. Visconde de Abacté, osqucc& 
que quatro outros conselheiros de Estado, que 
r~naram a respeito da ·mcsmn questão, emit· 
lindo opiniões que esclarecem o objecto da con· 
liUlta, que reclamava um:~ decisão para firm:n· um 
princi!Jio ; o governo, digo, esqueceu as doutas 
opiniões desses quatro distinctos conselheiros de 
E:;t_ado, para sómento attendcr :iquclla que lho 
faz1a conta no momento, porque ex:~ctamente ó 
a que i:1 dar fo1·ça e an1mação ao presidente, 
!JUO se tem constituído a menina dos olhos desta 
situação. 

N:io serei cu que Caça a menor censura ao 
distincto conselbcíro do Estado, cm cuja con
sulta estribou-se o governo p:~ra sua decisão; ao 
contrario acredito que, si este distincto consc· 
!beiro de Estado tivesse sido melhor informado 
com documentos ·que o presidente do Ceará de
vera ter reunido aos papeis do seu conflicto de 
jurisdicçiio, este mesmo conselheiro de Estado, 
me parece, teria· opinado diversamente. 

O Sr. Viscondu de Abaeté não fez mais do que 
dizer que, quando estiverem nullas as diversas 
eleições do um município, o governo deve m:m· 
dar proceder :1 novas. Isto me parece que era 
muitíssimo regular; mas S. Ex. niio entrou no 
exame do snbcr como tinham sido :mnulladas 
essas eleições. 

Esta me pnrecc que é a qucstiio que devia 
ser decidida. Que uma vez annulladas as eleições 
pelo I>Odcr judicia rio, ao governo cabe mandar 
fazer novas, isto é fóra do duvid:l ; mas saber si 

Mas não só meu procedimento, como meu Ct>n
selho devem se entender de aceurdo com a digni
dade c dever de todo o bom cidndão, isto é, que, 
.quando esses actos não fo1·cm ill~gaes, c dosti· 
tuidos de apparencias lcgaes que reclamem uma 
resistcnei:~ formal, mas do numero daquclles que 
pel:~s npparencias de que vêm cercados devam 
ser obedecidos; neste caso, o meu procedimento, 
o meu con~elho é que se obedeça, mas obcdera-se 
activ:~mente, reclnm:~ndo sempre contra :1 illcg-a·. 
lidacJe, conselho que está de accurdo com aquelle 
que da v:~ ali:is um padre da ig-reja t~o vcneravel, 
que foi cham:~do -o ultilllO padre da igreia. R e· 
tiro-me ao Tcncravcl ~dre Ventura, que, fazendo 

<1 elogio !unebre, ou antes escre\"endo um elog-io 
sobre a vida de 0' Connel, muito posiliYamcnte, 

o go,·crno é competente Jlarn annullar eleições é 
o que mo p:~roce que S. Ex. n~o ventilou, nem 
:1 respeito deu parecer nenhum, ao passo que 
outros nobres conselheiros de Est:~do m:~niCesta
r~m sua opinião sobre este JlOnto, dizendo que ao 
governo em hypothese :~lguma cabe o direito de 
annullar elei\'Ões. ll:is o governo foi surdo a esta 
opinião, e decidiu-se no sentido do aviso. 

Assim, me parece que o Ç"OVerno não firmou 
principio algum c nada IRais fez do que animar 
paixões de momento e :~utorízar seu pro-consul 

·~. .j// 
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a proscguir n:t m:trch:t dos dcsm:t!Ídos, que tem 
até hoje seguido, e ·por conscl.(uencin continll:lr 
n opprimir aquclla infeliz população, que foi 
conllada á sua direcção,sem .que haja a menor cs· 
peranl'a de remedi o, visto como já se demonstrou 
evidentemente que é inulil recorrer ao governo. 

O Sn. Cnuz 1\JA.cnADo:-Não decidiu a primeira 
questão; quanto a& conaicto está decidid.o; mas 
lia de se dar no Ceará o Cacto de S. Paulo·, dos 
vereadores de Santos, que qWindo tcní do !unc· 
cionar como supplentes do juiz municipal, não 
são rec'bnhocidos como juizes e Já dell·so l~abeas· 
corpus na rdáçiio, em caso ordenado. por elles. 

O.Sn. Gooov:-Siio vereadores encaixados pela 
prepotencia do Sr. Baptista Pereira. , 

O Sn. Cnuz MACIIADo:--Os processos feitos por 
esses vereadores d:t capital do.Ceará, quando 
servirem do juizes, devem s~r todos nullos. 

O Sn. JAGUARJDE:-~ão desejo tom:tr tempo 
ao senndo com a Jcilurn dos outros p:treceres, a 
que me tenho referido, o do nobre Sr. Visconde 
de Jnguary, o do Sr. conselheiro Paulino de 
Souza, o do Sr. Bom-Retiro o o do Sr. Dias de 
Car\·alho. Estes pareceres !ornm publicados no 
Diario 0/{ICial, c peço permissão ao senado para · 
incluil-os no meu discurso. 

O Sn. l'RESIDE:."TE :-E' preciso lêr. 
O Sn. JA.Gll'ARIDE: -Nesse ease lerei. 
Disse o Sr. Visconde do Jaguary: 
• Sinto não poder concordar om tudo cem o 

illustrado relator. · • 
• Para n jusin aprcciaç;io do conllicto sujeito 

ao exame das secções reunidas do justiça c Im
perio do conselho de Estado faltam muitos es
cl:trccimcntos, nliás interessantes, para uma acer
tada decisão, como deve ser a do governo im· 
perial • .Até !alta, como notou a secretaria, a au
diencia da autoridade judiciaria, prescripta no 
art. 2ã do regulamento n. i!il6. de !!ã de Fevereiro 
de i8~2, cousa diversa das informações de que 
falia o art. 26.. 

reeurso interpesto da sentença que nnnullara a 
eleição municipal de Mecejana, niio podia preva
l.ocer contra a sentença da i.• instancia, que na 
con rormidade do art. i;• S !8 do lei de 20 de 
Outubro'de !875 c arí. 83" das instrucções de !2 
de Janeiro de i876 se bnvia tornado firme o irre
vogavel; e verificando que, nnnullada a eleição 
dessa !rcguczia pela dita sentenç:1 c a da !regue· 
zia de Soure pelo acórdão da relação do i. • de 
I<'evereiro do !877, dava-se n hypothese do§ 2.•, 
combinado com o §"5.0 do art. !4.2 dns rcspe· 
ctivas instrucções, mandando proceder á nova 
clei~ão cm todo o município, como determina o 
§ &:• do citado artigo. 

• Não é completa esta e:tposição,como convinhn, 
para autorizar um juizo seguro sobre os !actos 
occorridos, c verdadeiro estado da questão. 

• Lendo-so, porém, com ntlenção todos os doeu· 
mantos juntos, e combinando-se as datas neJies 
mencionadas, ha razão parn acreditar-se que !cita 
a eleição municipal, cm !876, Coram os respecti· 
vos vereadores empossados em princípios de 
!877, e que, decorrido mais de um anno, o pre
sidente da província, munido da representação 
de alguem, passou a tomar conhecimento do um 
facto legalmente consummndo, isto é, a posse da 
camnra m11nicipal, verificad:t nos termos da lei 
de :187:>, art. 2.• § 29 e instrucções de !876 
arts. :138 c !39, c descobrindo que um acórdão 
dn rela!;ão, que lá hav-ia produzido todos os seus 
ciTei tos, era nulfo por excesso de prazo, mandou 
entrar em e::cercicio a camara do quatriennio 
findo, o proceder á novn eleição. 

• Si é assim, o procedimento do presidente da 
província merece uma qualificação mais severa 
que a de simples abuso. 

• Não se encontra entre os papeis juntos a cópia 
do aviso de !2 de :l!arço de !878, e do parecer· 
da secção dos negocies do lmperio, em que se 
fundou o presidente, porque o Sr. ministr8 do 
imperio ainda não resolveu sobre a conveniencia 
do sua exbibição, segundo informa a secretarin, 
mas, si bem mo recordo do que então publicou a 
imprensn, a hypotbese de q11e se trata é intei-
ramente diversa. _ • Vê-se do acórdão proferido em iS de 011tubro 

do i878, cuja. integra · consta dos documentos 
juntos, gue a rel:u;ão da Fortaleza (capital da 
previnem do Ceará), em virtude de um recurso 
mterposto do despacho do juiz do direito da 
mesma capital, sobre a vahdade da elei~o da 
Creguezia de lrecejan:l, nnnullou a clciç::o. de 
vere:~dores do todo o ·município, a que se proce
dera,- ex-vi da portaria do presidenta da província 
datada de 3 do Julho do mesmo nllDO, por não 
constar ter sido competentemente annullada a 
eleição municipal Coita em i876, rnandnndo en
viar cópia deste julgado ao presidente da pro
víncia e á camara municipal em exercício, para 
cessar de !unccionar, por ser intrusa e destituída 

• Por expressa disposi~ão da lei de 1875, (art. . -~ 
2. u §§ 30, 3! e 32) e instrucções respectivas (art. 
iq:). e seguintes) o juiz de direito é o unico com· 
pctentc para conhecer e decidir da validade ou 
nullidade dn eleição de vereadores das. camaras 
municipacs, do modo e nos prazos nhi determi
nados, de sorte que, embora se conheça depois 
que tal eleição continha nullidade, ninguem 
mais tem a competencia para decretai-a. 

• E', pois, evidente que de~ pois de mais um anno 
decorrido da posse c exercício da camara muni- · · 
cipal dn Fortalez:t, eleita em 1876, não podia o 
presidente da província, por solicitsçlío de al
guem, excogitar I)Ue· um acórdão da relação, 
que validava a eleição de um.1 rreguezia, fõra 
proferido com excesso de algumns horas fóra do 
prazo de 30 dias, porque li datado de 9 de Feve
reiro, tendo sido entregues os papeis na secrt!· 
taria n 9 do Janeiro, c mandar em virtude disso,. 
por portaria de 3 de Jlllho de 1878, entrar cm 
exercício n c:tmara do qu:ttriennio findo o pro
ceder :i nova eleição, UeandQ sem effeito a de 
:1876 privados do cargo os verl)adores legalmente 
empossados. 

de todos os fund:lmentos legaes. • . 
• No omcio de 25 de Outubro, constante dos 

papeis juntos, diz o presidente da província q11o: 
• Por acto de 3 do Julho (i878), tomandó co

nhecimento de uma representacão apresentada 
pelo Dr. Joaquim Bento de Souza ·Andrade, de
cidiu de conformidade com a doutrina do nviso 
de i:! de :llacço daquelle anno, que o acórdão 
da relaçiio de !l de Fevereiro de i877. proferido 
depois do prazo do 30 dias contados da dat:t do 
recebimento na secretaria doa papeü relativosno • Tiio revoltante pareceu sçmelbante procedi-· 
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monto ao tribunal da relação, aliás composto 
do magistrados provectos, que, por sua \"CZ Coi 
le\"ado a excessos, proferindo o acórdão qÚo se 
acha entre os papeis juntas. . 

• .t\ relnção, deixnndo de julgar da elciç.io, :t 
respeato da qual se recorreu, c declarando nulla 
aquclln portaria, que não era nem podia ser ob· 
jccto de recurso par3 esse tribunal, exerceu uma 
3ttribuição que não lhe compelia : estando ou 
neste ponto, de· accôrdo com o illustrndo relator' 

• A' vistn do exposto,enlcndo que se deve julgar 
procedente o·conOicto : mas cn tendo. ta miJem que 
a lei e (pcrmitt.1·se dizei-o) o decoro do governo 
exhrem que pelo mini5tcrio competente tomo-se 
conhecimento do officio documontndo que o pre
sidente diz ter dlrigid<? ~o :rove_rno imperi3l cm 
3 do Julho do !878, suJeat:ando n sua :approv3çiio 
aquelle acto. mediante m3is amplos esclnrcci· 
mentos, si Corem preci~os, afim do, ao mesmo 
tempo, reprov3r o neto illegnl do presidente d3 
provinci:a, seu deleg3do, em ordem 3 res::-uarda· 
rem-se os bons princípios de justiç3 o honesti· 
d3de da adminastrnção pnblica, que, folgo de 
reconhecer, são os que professa o governo impe
rial. 

• E' este o meu parecer. ,. 
Com este parecer concordaram os distinctos 

conselheiros de Est3do Srs. Bom Retiro c 1'3u
lino José Sonrcs dll SouZ3. 

O Sr. Dias de Carvalho, aC:astando-secm parte 
da opinião destes collcg:as, bem como d:a do re
l:ator, dá um parecer desenvolvido, que aliás 
confirm3 o que tenho dito, -n:a p:arte cm que 
combate a opmiãe d:.quellos, que julg:.m caber 
ao governo o direito de annullar elei!:Õcs muni· 
clpncs. 

Agor:a, Sr. presidente, que já fiz referencias 
aos pareceres c consultas so!Jrc que devia b3Sear· 
so :a res~lu~iio imperial, devo notar que o go· 
vcrno actual, p:arecc que no intuito dn não des· 
:agr:adnr :a seus amigos, expõe-se á um conceito 
gcr:tlmonto desfavorn\'Cl, como é o do todos os 
go\"crnos fracos, isto é, d:.quellcs governos que 
não tendo :a coràgt•m de afTrontar dcvidamenta 
as questões, comprehendcndo-as para rcsolvel-:as 
immedint:.mente, expõem-se 3 esse triste resul· 
t:ado, que scgur:amentc muito deve diminuir-lhe 
a ror1;3 moral. 
·Referi-me, Sr. presidente, no procedimento 

esquivo, para não servir-me de outro termo, 
IJUC teve o governo no receber a communicaçiio 
d:~ prt!sidente da província, o que nconteceu, 
creio que cm Junho ou Julho do nnno p:ass3do, 
quando annullou a eleição de 1876, dissolvendo 
uma c.1mara municipal, que runccionavn havi:a 
perto do dons annos. · · 

Si o :::-overno quando recebeu cst:l communi· 
caç5o, tivesse cumprido seu dever, isto. é, dado 
umn. solntlio qualquer, não teri:. npp3rccido o 
conflacto de que hoJe nos occupamos. 

Eu, pois, tinha r:azão qu:.ndo, ha pouco, dizi3 
· que o governo no intuito de não desngradnr a 

seus amigos, expõe-se n esse ~riste conceito, :a 
que estão sujeitns todas ns autorid:.dcs, que não 
tlim n cor:.gem do desempenhar seu dever, como 
lhes cumpre. 

Cl:~rnmcnte vo.i-sc que tendo o presidente d:t 
provinci:. communic:~do que tinha dissolvido umn 
camar:t municip:!.l, que funccionavn h:l\'i:a perto 
de dons annos, um governo que comprehendc os 

deveres de sua posição, não devia ser indiiTerente, 
calando-sç, não dando uma solução ·qualquer :1 
este rospeato. 

. Pnrccc~me que esta solução, não podia ser 
outru siniio estranh:ar ao presidente seu procedi
mento ; o fncto de ter-se o governo caindo não 
ter signillc~do couS3 :alguma, revela bem que não 
approvou este neto. · 

Mas, não teve cor:agcm de dizêl-o, ·como· 
lhe cumprin. Correu o tempo e chegou final· 
mente cst:l questão a cstabclcccr-se entro o 
presidente c a relação, e eis ahi o conflicto. D'ahi 
se v.; !DllniCcstamente que. si o governo tivesse 
cumpra do seu dever, o conllicto não tcri3 npp:are· 
r.ido. · 
E'~ que cst:í acontecendo, Sr. presidente, com 

essn.anf~liz quest:io da escoln polytcchnica; desde 
o prtmearo erro do governo IIUtl se foram :accu· 
mulando as difllculdndes do dia parn din, de 
maneira que :ainda hontem li em um discurso, 
proferido nn camnrn dos deputados, o Juizo de 
um illustrc liberal, de que est:l qucstáo lm de 
ser o tumulo do gov-orno :.ctual, ha de servir· 
lhe de sepulchro. 

Eu não pos>o saber si este illustro deputado 
tem ou. não o dom dn prophrcia, m:as o que sinto 
pnr m1m mesmo é que o governo tem crendo 
t:antos emlmrnços cm um:a questão simplicissim:a, 
•rue desde o primeiro dia podia ser resolvida sem 
IJulh:l, nem m:.tinndn, e que só não o foi por 
fraqueza do governo. Vejo nesta questão a con· 
firmação do que ha pouco cu dizia. 

Si quando veiu este ofl!cio do presidente do 
Cc:.r:i, commuri'icundo que havi:. dassolvido uma 
cam:~rn municipal, que funccionava desde perto 
de dons annos, o governo tivesse cumprido seu 
dever; não teriames hoje necessidnde de estarmos 
nos occupando com este conllicto de juris· · 
dicção. 

Agora o que deve resultar deste procedimento 
do governo 't Deve resultar que o presidente do 
C~arli, que se tem cclc~risado por um:a serio de 
v101encaas de todo o gcncro contra a libcrdnde o 
centr:a :a \'id:a do cidadão, porque são frequentes 
o~ :ass:.~sin:~tos pr:aticndos ou por autoridades, ou 
por prot•!gidos destas, que fic:am impunes, cm 
vista do esforço dos amigos do governo, sinão do 
proprio governo para a :absolvição dos maiores 
scelcrados o finalmente em vista desta animarão 
que o governo ac:ab:. de lhe dar; o presidente 'do 
Cenr:i, digo, se Jlersuadirá de que cllc é o nolime 
ta11ger~, que póde f:azer tudo qunnto quizer, de 
sorte que os :~rbitrios e :.s violenci:.s hno de re
do!Jr:ar, e :aquella infeliz populaç:io não encon
trar:i termo pnrn os seus soffrimento~. qu:ando 
estes já são tão numerosos dinnte dn cal:amidnde 
que atraTessa. 

E, Sr. presidente, esta animação para :a conti· 
nuacão dos crimes e das violonci:as, dc~de que o 
go\"erno ccn trnlnão reprime seus deleg:.dos, tor- . 
na-se t.,nto mnis fat3l e perigosa, quanto ou • 
informo ao senado de que as trndiçoes do p:artido 
liberal, na província do Ccar:i,siio tristissim:as, são 
de repetidas violenci:.s e ntrocidndes, sem que os 
chefes ou directores deste partido entendam que 
se deva reprimir semelhante procedimento desde 
que se convencem que este lhe póde ser util. Re- • 
ferirei por nlto dons ou trcs Cactos paracumprov:ar 
a minha proposição. 

O senado conheceu perfeitamente o distincto 
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senador Machado, que anteriormente occupou 
.por muitos annos um as~cnto na outra camara : 
.todos q11o .o c.onhcccram, Hauem que ora um 
homem emmentcmcnte pncillco, dot:Jdo de bom 
senso c de princípios de ordem. Não- obstnnte, 
este cidnd:io sendo juiz do direito da comarca de 
Sobral,d'onclc é fllho o actual presidente do Ceará, 

_ posto que tivéssc sempre um procedimento o mais 
cordnto, foi victima ilas m:uores violencias. 

. 9 Dr. ~o~rigues Septo, bojo fnllecid~, sendO 
J wz de d•rc1to n:t comarca do Crnto, :ao Sllhir d:t 
missa conventual, foi csp11nc:~do n:t port:t da 
igreja diante do publico, sendo cst:J hor:t J)ro
curlldn de propos1to p11ra tornar m:tis notoria a 
dcsfcit:l ; ficou par morto no meio d11 ru:t, l:IV11do 
cm sangue·: d':~hi foi levado por seus ::migos 
para um11 cas:t mais proxima, ol).de foi trat:Jdo 
cscayando felizmente á morte. Este facto deu-se' 
si nao me falha n mcmorin, n:t prcsidcncía dÓ 
~r. conselheiro Lllfaycttc, hoje m1nistro dn jus
tJça. . 

· Achando-se no poder o partido liberal c que
rendo exercer muiins perseguições, inutilizar a 
muilos cida1lã'os por meio. de processos phnnt:ls· 
ticos, mas encontrando no juiz de direito da co
m:.rcn um ohst.1curo Jl:orn a realização de seus in· 
tentos, trataram do cortat· n questão do modo mais 
·&imples,quc era um (Jrocesso contr:t o juiz.de di·· 
-rcito por um crime qualquer. 

Eu exerci depois o cargo de juiz do direito nn 
mesma comarca :·vi o processo, o crimo de que 
se tratava era tiio l"idJculo c inverosímil, que 
niio pos,;o n!ror:t mo recordar qual fosse. A ver
dade é que intentott·so contra o juiz de dit·cito 
um Jll'OI"e:oso pot' um crime p h:m I:•~ ia do ; c como 
era do cs(lcr:ír tfUO o juiz de .direito, uma vez 
pronunciado, achnria recurso no juiz municipal 
que tinha de substituiJ-o c IJUO nli:•:! nem homem 
politico era, sendo, :to contrario, homem muito 
ltonesto, c ao menos .naquelln oce:tsiiio inteira
mente :~lheio aos pat·tidos, o fin:1do D•·· Theophilo 
Gaspnr de Oliveira, lfi!C depois tambcm foi dc
.put:tdo get·nl ; Coi este i:;unlmcntc cnvolvillo no 
processo do juiz de direito; procedimento ttuc 
1·evoltott os homens mnis honestos do IH"oprio 
partitlo, os qnne; intcrpcllnnllo o~ autores 
uess:t ft·:tudo nojenta, estes responderam que 
processar o D .... Mncb:tdo s~m o JUi2 municipal 
seria um:t inutilidndc, ·1:orquc este pori;l aqucllc 
na rua, c, portanto, ct·,, ncccssario que ambos 
fos~cm envolvidos no processo! 

A; verdade é .que a. imp~cnsa ·d:t opposição 
mmtns vczes_pcdtu provtdencms contra este atten
tndo. Niío se fez processo contra os autores bem 
conhccidosJ· c poucos mczes depois o mandante 
foi nomca o . officinl dn guarda nãciou:ll, por 
assim convir nos interesses de um plll'tido. 

Eis aqui qual é :t moral desse pnrtido c espe
cialmente dos :~migos do actual presidente do 
Ceará, visto que llstes f:&clos se praticaram na ci
d~dc d'ondc el!c é filho, c onde tem p:arcntclla 
c amigos. 

Etn consequilncia qo processo, foram cercadas 
35 cnsas o:.lo~ ilou,; m:~gistr:ulos, sendo estes ~mca
r::~dos de se1·cm :tra·asl:t<los (Jar:t :t cndcia. Entiio 
imndou-.sc-Jhes dizer por portn,; travcss.1s que 
si niío queriam il• p:ira :t cadei:a, fossem cmbom; 
ellcs preferiram o segundo alvitra, romo era 
nntural, c ftigirnm p:at·a a capital, flcantlo os do
minadores d:t te1·ra com o provei te. de sua immo
ralhlaue, que foi processarem c inutilizarem a 
muito~ cidadiios, que tinb:un influencia na Jocn· 
lidado, que só por esse meio podiam ser :arre· 
d:ados. Este é um facto, referirei outro. . 

O Sn. rn&slDE:O."TE :-Pc'=o :10 nobre scnntlor 
que· resnmn o mais que ru:- possível, porque :t 
-l1ora est:i dnda. · · · 

O Sn. JA.CUAmm;::- Obede~o a V. Ex., mas pc~o 
permissiio para referir um outro facto para clre
gar aG tim de miub:t dcmonstraçiio. 

o Sn. Jo.to ALFnEoo:- E ou notnrci que niio 
cst:'t p:-cscute nenhum ministro. No outro tmntJO 
·a opposiçiio niio tolernv:~ n ausoncin dos ministros 
nem por minutos. . · 

O Sn. J.\CU.\mor.:- O outro facto que vou re· 
ferir é o seguinte : 

V. III 

Ha poucos mezc:> um juiz de dircito,qucrendo · 
providencinr sobre um crime n11 cid,11lc de S:~nt.1 
.Ann11, foi forl'ndo n· J'Clirar-sc do rcspecli\'o termo, 
como tiVIl OCcasiiío de referir :tqui. 

Do rl!lntorio do mínísterio d:J justiça consta 
que outro juiz do direito, dn comarca de S. ner
mmlo, sendo cncon tr:tdo pot· um omcial da policia 
que passnva cm dilígcnci:J, c c1uc era seu inunigo, 
foi ro!colhido ã c:Jdeia. · 

A' vist:~ disto comprchcndc-so o estado 11 que 
fica reduzido o Ceara depois da aoimaçiio dadn 
por esse modo pelo governo, cujo procedimento 
tem sido just11mcntc o contJ":trio do que tivcr:t o 
partido eonscr\·:tdor~ CIUDilllO dominou. 

N:io quero alizer que cnt:io se cviwscm com
pletamente os crimes, porque crimes ba\'crá 
cnHfU:anlo cxisth·em homens; mns sob esse do· 
minio os crimes encontravam prompta rcpress:io. 
· l'Qr esta oco::tsiiío mencionarei um Cacto que 
deu-so com o Dr. :llctlciros. então juiz de di
reito da ·comarca do Icó c boje dcsembnrg3dor 
de Goyaz. · 

Esse m:~gistr:tdo foi desac:~tado 111111 noite por 
inimigos seus cjuc o csbordo~r:~m. O jlrc~i dente 
quc-administr:IVII a provincin, tomou esSll occur
rcncin n:t maior consideração, o enviou o chefe 
de poliria, o qual, chc;r:tndo :to lognr instaurou 
proccs~o cm que Cor:un lll"Onunci:~dos os autores 
do ct·ime quil aliás pcrtcnci:un a uma C;•milía con
servadora. Quando fun•:cionou o ju1·y, não oll· 
stantc serem ligados 11 {Jcssoas de inlluenci:t no 
.Jogar c terem alli numerosos :tmigos, foram 
contlemnados. 

.Actualmente 11ssim não se )Jroccdc : um:t vez 
que os criminosos sejam libcr:•os o ns victimns 
con~CI"\"Ddorns, siío :~I.Jsolvidos, ou n:ula sotrrcm, 
si assim convem 110 bem estar c.lo pnrtido. 

Sr. prcsidcntll, lll!!U proposito hoje niio foi 
discutir est:l questão, \'isto que, como JÍ decl:trci, 
ó_inutil qualquer csfor~~o meu, mas lcv.:mtar um 
protesto cont1·a o r,rocedimeulo do goreruo que 
tantus VCZI!S reinc1de em seus excessos. Cumpro 
que niio se diga que um rcprescnt:tntc de uma 
província, tendo conhecimento de factos dessa 
ordem, :ttJUi llCrm:mcce silcnciõso. 

Antes de scntnr-mo, devo fazct· um reparo, 
e ó que discutindo-se· negocies referentes ·:i 
ordem pui.Jiíc:t c á bon nwrchn d11 :tdministro~ão, 
ucm um dos tres nobres ministros que pcrtenrem 
:t csm casa se :~ehnm presentes (apoiados). 

O Sn.Ju~·~umn.\:- Isto ti de todos os di11s. 
31 
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O Sn. J.\GUARJnE:- Parece que SS. EExs. ttim 
o proposito de não dar importancia ao que ncstn 
casa se diz ; parece que no conceito dos nobres 
ministros nndn vnlo o poder legislativo, c que no 
paiz só existo um poder, o cxecutivó (apo1ados). 

O Sn. JoÃo Au·mmo :-Em outros tempos a 
opposiçiio rcclnnwvn constantemente n prescn~a 
dos ministros. 

O Sn. ,,\cr•.u:rn&:-De\'0 ainda notnr qnc não 
obstante terem a!'se ... erndo o nobre presidente 
do conselho c n nobre ministro dn fnzcndn 11nc 
bn\'i:•m pruhibido que continuassem n ser nbcr· 
tos creditO!~ cxtrnordinarios na província do 
Ccnr:í, continú:1 o prl'shlcnto dn mcsmn pro
víncia a nJJJ·il·os,como consw de tclcgrammns de 
reconto dn!n. Aintln hoje o c,,,;;eiro publicou 
um, cm que se declara que se abrira mais um 
credito rl•: fiOO:OOO:~. c!c\'nnllo-sc nssim !I somma 
dos creditos abertos por ar1nellc prcsrdcnto a 
2~. 400:000:5()00. 

Em outro tclcS"ramma publicado no Jo1'11al do 
Commercio so lc IJUC na cn(•itnl do Ccnr:í existem 
~:cnnros pcr·tcnccntrs a pnrticulnrcs nn impor
lllncin de 10.800:00015, e que o prc(;o rcspecti\'o 
é inCerior ao dos gencros IJIICO governo tem pnl"ll 
:1lli enviado. • 

O ·sn. AI'Fta:'(::o CF.r.;;o (mi11isl1'0 rla {a::l!lula):
Niio tenho informarü•~s n rl·SJICito desses factos; 
mns assevero no rÍo!Jrc st•na<lor que d'aqui se 
remt·tlcm g-etu•ros s•ímcntc IJilllndo são rcquisi· 
tmlos peln prc~illcntc da PI'O\'incin. 

O Sn. J.\GC'.\IIIIlP.:- lima \'C7. que • nobt·e mi
nistro já se nclm JWCscnte,cn peço a S. Ex. ns.pro
viuencias que o interesse puiJhco rcclnmn. 

O Sn. Ai--ro:>so C!lr.so (mi11islr" da fa::endq):
Dcclaro ao nobre senador que hei de provi

. denciar. 
O Sn. J.\GU.\RIIIP. :- Sr. prcsid!lntc, pouco me 

dcrnorarf'i na tt•ibana, rt•ccioso de fntignr a nt· 
tençiío do :o:enndo ; mns, desde que quiz levant.1r 
um pro:esto contra tantos excessos, devo ainda 
ponderar que, si :1 solução datln pelo governo no 
connicto que sm·::-iu enll'C o presidente da pro-. 
vincin c a rclnçlio, tiYcs,;u oeeorriflo cm pro
víncia qnc niin :<c :lclmssc no :~batimrmto cm que 
vemos o Ceará. a IJnestiío continunrint visto que 
no rcgulnmcnt•l dn:lo parn cxecuciio aa lei qnc 
crcou o conselho llO li:>t:ldo, se acha tleclarndo 
que pódo havt!r embargo de •lecisücs tncs. )las 
nnquelln provincín· o;; animos cstiío por tal ma
neira n!Jntidos, que não creio rpw ousem rc
clnnmr aindn. Ao contrnrio dctXIII"fio rnssar a 
jusliç:~ da sitnn(;ão, nbaixnr-:io n cnllc~n nté que 
a ondn 1•:1ssc. 

Fazendo o meu protesto, assim como a decln
ra~iio de ()UI! me não occupnrei mnis com os 114:· 
A"OCios do Ce:u~i, salvo cm caso cxtraordinario, 
devo obscrv:•r 11uc julgo ter achado a explic:1ção 
tlc todos esses mate~, cm Jlrimeiro Jogai' nn 
Diblia, o cm sc~;undo na minha f1':1c:1 intclli
gcncia, como cm poucns p:.la\-rns vou mostrnt·. 

A siluaç.:io, Sr. prcsiduntl.', subiu n<:J período 
das vaccns m:~~ras; c corno aquell:as de que f31la 
a ·-!liblia apJiareccram no reinutlo de um Phnrnó, 
parece flUe na quadra pres•mte o Phm·:~ó dcstns 
vaccns m~g-ms é o Sr. presidente do conselho. · 
Assim como Ph~rnó pnr:~ nclwr rcmotlio coull·a 
ns Yacc:~s uwgras deparou um los~, nssim o no· 

bre prcsidl!ntc do conselho nro"curou c achou o 
sc1o11osé na pessoa do Sr. Josú Julio; com a difl'e
rençn, que contra as vnccas magras mcncionndnll
na Biblm o governo do Egypto t~Te recursos, 
pois que um sonho as nnnunciou cm tempo de 
nbundnncin- o ello se preveniu contra n cnlami
d~dc. l\Ins o nosso Pl!arnó, Isto é, o nobre pre
Sidente do conselho procurou o rcmcdio c o des
cobriu prompt:~mcntc nos corres do ·thcsouro. 
dos quacs tem tirado recursos. com que pôde 
levá r os seus amigos no estndo d:as vnccns gordas. 
de f!UC fnllon.a Escri11tura Sngrnda. 

E é assim que Yomos o thcsonro csYnsinr-se 
continunmento c niio hn\·cr meio de Cnzcr parar 
esta snhidn continua de dinheiro. · 

Pnzendo esl:ls reflexões, pedirei :10 scnndo 
permissão pnrn citar um pensamento que li, ba. 
tempos, cm um jornal que se. publicou nesta 
côrltl, n Refm·ma, rrno sinto niio ter trazido pnrn 
I~r in tcgrnl mcn te ; mas o pcnsamcn to crà muito 
s1mplcs; cm rJUC um partido quo cm vez do 
Pll!:"nnr pelos pro~ressos do pa1z, cm vez do 
mostrar a seus mh·crsarios que os excedo cm 
pntriotismo c cm scrvir melhor ;í patrin, só 
trntn de l')cuplctnr-sc c de promover os intl!rcs· 
ses de seus amigos, esse ~npo politico não me
reco o nome de pal"litlo, deve chamnr-sc nntes 
umn pr11·lida. • 

Tenho concluído: vou mnndnr á mcsn meu 
requerimento. (•lluito brm.) . 
. 1-'oi lido, apoi:1do c posto em discu~siio o reque

rimento.,. o !!uni !lcou aliindo por ter pedido apn
Iavrn o :sr. Correm. 

• Itcrtueiro que sej11m solicitndas do go\'erno 
ns scgumtcs informa(;líes : 

c 1. • Pcló. minist~rio dn justirn cópin dos om
cios do presidente do Ct>nrá, de ~5 de Outubro do 
anno pa>sndo e de 3 de llaio ultimo. nos ~uaes 
se refere o nviso dnrJnello ministerio publ1cndo 
no Diario Of!icial de H do cor1·cntc, rel:•liva
mente ao conflicto de jurisdicção havido entre 
nqucllc presidente c o tribunnl dn relnr.lio dn 
Fortn fi)Z/1, • 

c ~-· Pelo ministerio do Impcrio cópin do 
oficio docum!lntndo dnqucllc mesmo presidente, 
dirig-ido no governo imperial cm· 3 de Julho de 
f8í8, no qunl ~c rcrcrc a cl)nmlta do Exm. Sr. 
consclheil"O de Estado Visconde de Jn:;:-unry, de 
IJU!l foi acompnnhnda a pu!Jiica(;lio do nlludido 
a\'150. 

c Saln •ln,; scs~líe,; do scn:ulo, 17 de Julho do 
i8í!l. -Dominaos José Noaueira Jagucwibc. • 

PIUliEinA PARTE DA ORDE~I DO DIA. 

.\ Elii~SÃO DE 1'..\I'EL•liOEDA. 

Yotiln-sc e foi nppro\·ado· o requerimento de 
ndiarnl'nto do Sr. Junqueira sobre 11 Jlroposta do 
l>oder executivo, :~ppro\'nntlo o decreto que nu· 
tor·izou a cmis:~iío de pnltCI·moeda. . . 

QUADRO D.\ ARliAD.\, 

· Continur•u a 2.• tliscus.~ão do art. 1.• d, propo
siçiio lia cam:1rn elos deputndos n. 78, do cor
rente ;mno, reorganiznnlio o 11undro dos officines 
tb urm:~tla c classes annexns. 

,; 
I 
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O Sr. Ribeiro da Luz:- Sr. prcsl· 
~ente, .não pretendo discutir propriamente o pro· 
Jecto VIndo da outra camara, na J>nrto que so rc· 
tere ao quadro dos officlncs da armada. 

E' meu fim justificar o procedimento do mi
nistro 'da rnarinlt:J do gabinete de 7 de Março, 
qnnn<lo·confeccionou ·c publicou o regulamento 
par.1 execução d.1.loi soiJro promoçüos dll nrmadd. 
No~ i. •uo art. 8. • do projecto vindo da en

tra camnra, contém·sc uma d1sposiç;io relativa á 
lei de promo!:ões c ao respectivo rcgnlamento. 

Fui cu o ministro que conrcccionou e publi· 
:cou o referido l'egulamento, c. pois, corre-me o 
dever de justificai' o meu procedimento ante as 
·Censuras que me têm sido feitas. 

Sr. presidente, a lei n. 2296 de iS de Junho 
.de i873 sobre promoções da :armada determina 
nos~ 3. 0 , .\..o, S. o o G.• do art. :1..0 o seguinte 
~: ' .· 

• § 3. • Os officines subalternos c superiores da 
armada· até M posto de c:.pitão de mar c ~uerrn 
não poderão ser promovidos :~os postos imme· 
di:~tos, sem t(lrem ser v ido J>Or tres nonos a lJordo 
dos nnvios' do guerra nos postos cm IJUe se 
aciJarcm. . 

• c § 4 ... Nenhum c~pilão de.ll)ar c guerra sn· 
1ur:í ao posto de chefe de d1V1são scln ter ser· 
vido no posto anterior, pol" trcs nnnos, dos· 
cJuacs um pelo menos d.> emb:mzue eu1 navio 
de guerra. 

• !f ã.• O nccesso entre os omcines gcneraes po
.derá dar-se com qualquer tempo do serviço no 
posto anterior, o só ser:í pt·ovido o posto de ai· 
mir:mtc cm caso cxtraorllinario ou l>Or serviço 
relc,·ante. 

c ~ 6. • O e111ba1·que ptlo tempo presc1·ipto 11eSia 
.lei, como cOlidirão âe accesso dos olfu:iaes d4 fila· 
7'illlm, 11iio poÍierá ser s11pprido JWr 011tro ser· 
t:if." d4 qualque1· 11ature.:". • . _ 

O art. ~- • da mesma lei (note-se que entre 
aste arti:;o o os ~que nca!Jo do ler ha ainda os 
arti;os ::e.o e3. 0

) diz o seguinte (lé): 
• Art. ~-· A antiguidade para os nccessos será 

contada da data do decreto do ultimo posto.
Scndo esta Igual, pre\"aleccrá a de postos sueces· 
sí\"amcntc inferiores ató á L• praça. Si forem 
iguncs tod:ls as datas, decidirá o ma1or tempo de 
serviço, depois a maior idade e 1ln:dmcntc a 
sorte. 

Exceptua-se desta rcgril o tempo empregado. 
cm scrviro de: 

Í>). Ministro c conselheiro de Estado; 
b) Senador c deputado ger~l; 
e) Presidente do província ; · 
d) Missão diplomatica extrnordinarin ; 
c) Commissão ou cargo militar, trabalhos by-

4rographicos e tlc construcçiío navnl ou·hydrau- • 
l1ca. • · 

A' vista das disposições, que acabo do lér, ficou. 
est.1bclecída a regra, ou principio absoluto de· 
que o embarque, como condição do :~ccesi;o dos. 
officiacs de marinha, não pódc ser SU11Prido pol" 
outro serviço de qualquer natureza. · 

Vamos vêr o que dispiíc o· rc.,.ulnmentG que· 
expedi com o decreto n. ã~lil de i:i de Novembro. 
do -18i:J para ex:ccu•·iio da Jc1. · 

Quanto aos%§ 3.•; r._ o, 5. 0 c G.o a que já nlludi,. 
disJIÜe o regulamento o seguinte (lê) : 

• Art. ~-o E' condi..:lio essencial para o accesso. 
alé ao posto do cnpi15o de mar c :;ucrrn, G ser· 
viro a hordo de na\·ios de gucrl'a ou de trans· 
portes do Estado. 

Paragrapho unico. O prnzo mínimo deste ser
viço, que não po•klrá ser supp1·ído por outro de 
I(Ualquer natureza, s~r:í, cm cada um dos diiTe· 
rentes posto~>, de trcs annos a bordo de navios de 
guerra, ou de seis cm transportes do E:.tado. Si 
o official lívcr prestado serviços das duas cspe· 
cies, addicionar·se·h·a ao da primeira o tempo. 
do da scgnnda, contado pela metntle. 

.Art. 5.0 Oli capitiics de mar e guerra só pas
sarão a chefes de divisão depois do bnvcrem ser· 
vido naquelle posto trcs annos, dos qunes um~ 
pelo menos. a bonlo de navio de guerra . 

.Art. 6. • O acecsso entre os omciacs gcncraes 
poderá ter Iognr sem depcndcncia de tcm1.o de 
scrvii'O no posto immcdiat.1mentc inCcrior. • 

C01ifronte o ·senado o quo acabo d.:: ler com as 
disposi~.í'.íes .dn lei sobre promo.-õcs e verificará 
que mantive fielmente o pcn,.1mcnlo desta. 

Vou ler agora a disposição do regulamento que 
se refere :10 nrt. :;. o da rcrcrida lei: 

• Art. :1.2. Não se contar.i para antiguidade da 
official de marinha o tempo: 

L o De licença registrada ; · 
2.o De cumprimento de sentença condemnn· 

• A antiguidade rela ti\·:~ do;; guardas-marinha. 
que Corem despachados na mesma data, ser:'t de· 
terminada de :~~dôrdo cQm o regulamento da 
res~,>ectiva escola ; considerando-se estes mais 
nnt1gos do guo os indicados no ~ 2.0 do art. L• 
promovidos. na mesma data •• 

to ria; · 
3. o De serviço estranho á repartir-5o da ma· 

rinba; 
~. • O excedente a um anuo IJ.UO o official 

passnr ~n segunda classe· por motiVO de on!er· 
lllidade, salvo o de !l:'.siícs cot combate. 

O art. ã. •, que se prende n este e que o des
envolve, mas que não se liga nos suprncitados §§ 
do art. i. o, dispüe (lê) : 

c Art. ã.• Não será contndo p.1rn a anti:;uidado 
do official de marinha, nem para os elfcítcs da 
,Presente lei, o tempo : 

!. • De Iiccnr.a registrada ; 
2. • De ClllUprimento de sentenr.a condemn:~· 

teria; 
3. • Do servi~o estranho á repartição da marinha ; 
4.. o O excedente a um anuo que o omeiaJ passar 

na 2. • classe 11or motivo de enrernlidade. sãlvo o 
de l~õ~ e.m combate. . 

Art. 13. São exccptll:ldos da regra estabelccid3 
no § 3. • do artigo antecedente, c como tnes con· 
tarão antiguidade e tempo de sel'\"iço, para serem 
promovidos, uma vez preenchidas as. condições 
de embarque, os officiacs quo e:tercercm· os se• 
guintcs cargos ou eommissües :. . 
. De ministro c conselheiro de Estado ; 
De senador do Im pcrio c d~putado geral ; 
De presidente de provincia ; 
liiissão diplomatica e>o:traordinnrin ·; 
Commissão ou cargo militar na repartição da 

guerra, trnbnlhos hydrographicos e de construc· 
~;.ão naval, ou hydranlica, por conta do Estado •• 

De maneira que o regulamentü =:e:pretando 
o arL 5.• de aêcürdo com os§% 3.0 , ~.o, 5.0 e 6.•· 
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do art. 1.• da lei, declarou que cont:lvam :mti· 
guidado c tempo do serviço para os ciTcitos da 
lei, isto é, para serem promovidos do uns.a 
ouu·os postos, os omciacs quo exercessem os 
car,q-os ou commissões de ministro c conselheiro 
de Estudo; de senador do Impcrio e de ·depu· 
tado geral; de JH'esidente de província; missão 

"dir,lomatica extraordinaria; commissão ou cargo 
m1litar n:t ropartiçiio da guerra; trabalhos hydro· 
graphicos c do construcção n:wal ou ltydrawica, · 
por conta do Est:~do, uma ve:: prce11CIIidas .as 

··Desse modo, rJUilm simplesmente empregar-se. 
no servico publico ficará cm tnelhor posição dO> 
que -aqÚcllc que applicando-se á sntisfação do bem 
do Estado, ·ipso facto desempenha serviço publico 
c alguma cousa tnais e de mór alcance que o 
aervifO pui,Uco. · 

• O c1dadiio. rc;eslido do m:mdato legislativo 
nlío pódc exercer nenhutna funcçiio publica alheia 
a esse mandato,· desde o dia cm que se installe a 
c:~marn a que pertence, sem que esta expressa-

COJidif.iies ele embarque. · . 
Foi estabolccidn esta clnusnla (que é da lei, 

como hei de mostrar), porrJUC nenhum destes 
serviços p6dc supprir a condiçiio de embarque 
que foi est~tuida como meio de habililnr o omcinl 
de marinhn, de o educar o preparar para a vida 
do tnar. · 

nem. Tempo~ depois de publicado este regu
lamento o C:J.P.itiio do fr~gala Thom:~z Pedro de 
Dittr.nconrt Cotrim, l1ojB li nado, c cuja morte pro· 
rund:~mcnto lamento, pori]UC era um distincto 
official de marinha (flpoiadoa), entendeu que se 
lhe devia mnnd:~r contar, como de embarque, o 
tempo IJUC passou nn camara J).os deputados, na 
qualidade de J'cpres~nlante dn na~ão J>ela provin· 
ci~ de Snntn Cnllwrwa. . 

Formulou clle quesitos, consnllou a nd,·ogados, 
c o primeiro que rCSJiondeu foi o meu nohre 
amigo actual ministro da fazenda. 

Note-se qne o c.1pit:io de fragata Cotrim antes 
de ou v ir a opiniiio de advogados recorreu ao mi
nisterio da m:~rinha. Este ouviu o conselho na
val, depois a secção de guerra. c marinha do 
conselho de Estado c indeferiu, n meu Ycr, muito 
hcm, scmclllan<c prctcnt:iio. · 

J•ostcrioJ·mentc (cm 1878) recorreu o referido 
C:lpitão de fra:;"atu :1 :ldYogados desta curte para 
dcclar:1rcm si porventura tinha ou niio funda
mento a sua pretcnç1io c si no rcgul:~mento Jlll· 
blicado pelo tninistro da marinha, tinha este se 
cxcedido,ou nu usado interpretando o rcgulnmen
tando a lei. 

O primeiro parecer é do illustrado ad\'"ogado 
o meu :unigo conselheiro Alfonso Celso, actual 
ministro <la fazenda. 

Pnsso n !C r o seu parecer ( le") : 
c O art. 13 do regul:~mento n. MG!, de 12 de 

~ovcmbro de :1873-Verbo- • uma vez preen
chidas as condi~ões do embarque • exorbitou cvi
dcntcmcnt(! do pensamento consagrado nas exce
pções estabelecidas pelo nrt. a. • da lei n. 22!16, 
de :1873, comiJinado com o~ 6.0 do art. :1.. o 

• Segundo a lei, o officinl do marinha niío 
pódo ser privado do seu direilo de promoç;io, 
pelo facto de não ter eiTcctivamcnto embarcado, 
cmqunnto exercer o mandato legislativo. 

• o regulamento dispôz o contrario, firm:mdo 
um verdadeiro absurdo. 

• Com elTcilo, si ns func~ões legislath•as são, 
pela lei fund:~mental, tiio importantes rJUC prefc
J'elll a quaesrJUCr outr:Js, niio podendo ser dcllns 
desviado (ainda quando o·cxigir o bem do Estudo 
-o be111, note-se, não o .serviro do· EstQ./.lo) o se
nndor ou deputado, sem expressa autorizat;iio da 
respectiva camar;t, como privar da promoc·iio na 
morinha aquellc que 11or exercer taes fuúcções 
niio podia satisfazei· a condição meratnente regu
lamentar do embarque? 

mente .o autorize. · 
• O official que descmb:~rcn, portanto,. {lnra ir 

tomar assento na camar:J tempornrin e Vllalicia 
não o faz Yolunl:iriamentc, mas obrigado por 
força de lei superior. 

• E, pois, alélll de contrasccso, seria iníquo. 
qnc por oiJcdccer a c.:;sa lei visse preterido seu 
direito a accesso de posto. 

• São conhecidas :~s minhas opiniões sobre o 
modo de entender-se a actunllci de prornoçiio n:1. 
armada. 

• Allcndendo-se qunsi exclusivamente á sua 
lctrn; sem cogilnr-sc do seu espírito, tem-se lhe
dado :l{lplica(;iio inadmissível, ·I>Or nllentatorin 
de dirc1tos inaurcrivcis. 

• mo de Janeiro, 23 do Setembro de !878. -
,iffollso Celso ele Assis F iyueh·cào. • 

I~oi ouvido lambem o illustrado advog:~do 
conselheiro Snldanba .llar.inbo, que deu o se
guinte parecer (lê): 

• PcJr mais de uma vez tenho exposto a minha 
opinião rel:~tiv:t ao arl. :13 do regul:~rnento n. 
ü~lil, de !2 de Novembro de :1873. 

• ElD prescn~a da terminante disposiçiio do 
nrt. :i. • combinado com o~ 6.• do art. :t.o dn 
lei n. 22!16 de :1873, c sendo in:tdmissivel, ante 
os preceitos da bermencutica juridic:1, dnr n UlD 
rc;.:ul:~menlcJ intcl}igcncia que altere ou revogue 
a lei que o :~utorizou, ó incontroverso que o 
tempo cm rJUC o offici:~l de ma1·inha é occupado 
nos trnl.mlhos.le~i!'l:~tivos, como senador ou como 
dcpula<lo, lhe aeve ser contado como de em
barque para o clfeilo de promoçiio. 

• Essa lei cxpress.1monte o cstatue, c ante elln 
a intclligencia contraria dada ao seu regula
mento ó aiJsurda c in:~dmissivel. 

c 0·1Jodcr executivo niio púdc alterar o que 
pelo lcgislrolivo foi dctcrminndo. O poder exe
cutivo, J•ortanto, si cncontrm· cm um :~cto sou 
alguma disposi!:ãO rcpugn:mtc ao preceito da lei, 
de\"O reformai-o , mas nunca valer-se do que 
assim olTcndc a lei pnJ':t prcjudic:u· <li rei tos nclla 
estabelecidos. · 

• Entre um rcgnlanwnto c uma lei niio hn 
que hesitar na escolha de obcdioncia. 

•Pre,·alccc sempre a lei, porque n clln é antes 
de tudo subordinado o agente executor. 

• nio de Jnnciro, J. de Outubro de !878.
Joaquim Saldan/IQ Marinho. • 

O Sn. AI'FO:s-so CELSO (ministro ela {a.:e~~rla) :-:
Foi ouvido mais algucm. 

O Sn. Rm~::mo dn Luz :-Vou rcf,Jrir·mo a 
todoj ; o que quero é pôr csl:i qucstlio a limpo; 
quero provar que niio cxorbitl!i c que o regula
mento não contém aiJsurdo algum. 

Foi ouvido lambem o nosso collega, o illus
trado scn:~dor Oclavi:~no. Eis o seu parecer (le"): 
-. No art. !3 do regulamento expedido. para 
cxecu~ão <la lei da promo!)ão dn armada de !8 d~ 

~( 
_. I 

-
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Junho de 1873, nota·sc o audaz desprezo éom que. 
o nosso poder executivo trata o parlamento. 

não decorrerem Ires annos a contar de :18 de 
.Junho proximo passado. • · • ' 

• Com ofTcito,·havia motivos ·para se sustentar 
thcoricnmcnte na camnra a doutrina que o re
gulamento creou ; o ministro cstav11 no seu di· 
reito de dcrendcl·n perante Mcnmnrns e de se 
esforçar p~ra lhe grangenr triumpho; mas o que 
é verdade é. que o poder legJslntivo, dando 
mais apreço a considcra~õcs de ordem elev:1da 
no systcma que nos rege, rejeitou expressa
mente aquclla doutrina. 

c Ao ministro cumpria dobrora caber.a c fazer 
executar a lei ; mas elle com o poder de revisão 

. e emenda CJUC o executivo se tem arrogado im
punemente sobre a c.,m:lr:l, dcrogou a lei, com 
a maior sem ceremonia, cm seu regulamento. 

• Entre iluns doutrinas oppostns, a da lei c a 
·do seu regulamento, a da lei pretere sempre. O 
regulamento, para ter validado, só deve tncilitar 
c não contrar1ar a execur.lio da lei. :lfcu voto, 
portanto, na CJucsl<io é que ô ex-deputado Cotrim · 
dcyc ser nttcndido na sua reclamaç;io. 

c Accrc$ce que o regulamento foi expedido no 
tempo cm qnc esse senhor já se achava runccio· 
nando na camnra dos deputados. Inda mes· 
mo que n rcstriccio do art. 13 tivcs5c tunda· 
monto legal, scnúo n lei lambem posterior á cn· 
trnda do S1·. Cotrim na dila cnmarn,não lhe podia 
ser ~pplirnvef; norqnc tcm·SI' entendido com 
npoio do <'On~c ho de Estndo que a limitn.;ão 
de direitos nos deputados não abrange os da le· 
A'islnturn em CJUC se rcz a limita~ão. A nomenfJ:iO 
do conselheiro João Alfredo p:~ra director da 
raculdndo de direito do Recife e outras identic:~s 
de depurado da legislatura,· que na nova lei eloi· 
torai prohiblu aos doJlUtados :u:citarem cmpro· 
gos c commissões retribuídas, são factos recentes 
que demonstram aquella thcse. 

• Rio de Janeiro, 26 de Dezembro do :1878.-
F. OclarJicmo. . · 

• Concordo inteiramente com o douto p:~roccr 
suprn. Rio de Janeiro, 8 do Janeiro de :1879.-
Dr • .~lntonio Fcn·cira Vianna. • · 

O illustrndo Dr. Ferreira Viannn concordou 
com este parecer. . 

Sr. prc~idcnte, deixando para contesto r de· 
pois os fundamentos da opinião do meu nobre 
amigo, ministro da fazenda, c dos dcm:ais 
advogados, quero contestar do,;dc já a ultima 
parte do pnre~;Pr do illu_?trc senador Octaviano, 
porque contém uma consurn ao regulnmcnto, 
que os outros Jl.1reccres omilliram, observando 
que si cllc ti \'esse ex:tminado toda a lei sobre pro· 
moções lmvia de verificar, no seu ultimo artigo, 
que a condit;>i'iO de embarque, impostn por eUa, 
só podia vigornr d'ahi n trcs annos. 

Não procede, pois, a sua censura, como pas~o 
a mostrar lendo o artigo a que mo refiro (léj: 

c Art. iã. As- condições do tempo de em bar· 
que do art. :1. 0 não serão exigidas para os postos 
do i.•• tenentes c officiaes superiores, cmquanto 
não decorrerem Ires :~nnos depois da publicação 
da presou to lei. • 

A' vista destas disposições, se evidencia que a 
lei, estabelfcendo a condição de eerló tempo de 
embarque uara a promoção,. não fez sorprcz:i a 
official :tl~nm, e nem mesmo no cnpitão de Cr:t· 
gntn Cotr1m, desde que determinou que some· 
Jhante condiciio· só fosso exigível tres annos 
depois de sua promulga cão, porc1ue osso pr11zo era 
bastante para que qualquer officínl, que niio 
tivesse o tempo de cmbnrqne, sarisfizesse tal con
dição, ou fosse promovido, si estivesse no caso do 
o· ser, por antiguidade ou merecimento. Não 
houve tão pouco, como bem se vi!, limilnção de 
direitos no deputado Cotrim, porque a condi!;iio de 
embarque só se tornou etrcctiva em 18i6, época 
em !lU'-' terminou a legislatura cm CJUe elle 
SCfVJa. • _ . 

Prosigamos. 31unido o capiliio de fragtíta Co
trim eom os pareceres que li dos doutos advo- · 
gados, requereu á camarn dos deputados que lho 
mandasse contnr, como de embarque, o tempo que 
serviu na qualidade de deputado. Foi á com· 
missão de marinha e guerra o referido reque
rimento, c esta não só deu parecer ravorarel á 
preten.;iío, como otrereceu um projecto de lei re· 
vogando o art. :13 do regulumento supracitado. 

Passo á lêr este parecer (le}: . 
c A commissão de marinha c guerra, a quem 

foi presente o requerimento do cnpiliio de fra· 
gnla Thomaz Pedro de Biltcncourt Colrím, em 
CJUC pede IJ!!e lhe seja cont~do como do embarque, 
para os efJcnos da promoçuo, o tempo em que 
serviu de deputado gemi c o que fo1 empregado 
cm cornmlssões de insjl'ccçiio de ph~róes, son
dagens c levantamento de plantas na costa da 
província de Santa C:lth~rma, toado attcnla
mcnte examinado c estudado- os documentos e 
pareceres cm que apoiu o seu pedido, entende 
que o mesmo capiliio de fragata está no caso de 
ser attendillo" pelo corpo ~cglslativo. 

c O cidadão brazileiro que. exerce o mandato 
POIJUinr. n.1 qu:olidade de deputado, está ipso 
{aclo inhibido de exercer quai!Jucr outra func~o 
publica, a não 'Ser por autorJzllr.i'io expressa da 
respectiva cam:1rn ; visto como, ·segundo o pre
ceito constitucional, são as.funcções legislativas 
obrigatorias e preferíveis a quaesquer outras. 
Os serviços prcst.ados como membro do corpo 
Ie~isi:Jtivo são serviços de ordem muito elevada, 
c jámais podem prejudicar a quem os presta. 
Seria altamente injusto que no reprcsenrante da 
naç:io se impuzesse uma pena pelo exercicio de 
seu manililto, quando pelo nosso pacto funda
mental niio tem cllo a liberdade de dispensar-se 
das funcrücs legislativas. . 

No regulamento por mim publicndo acha."se 
igualmente esta disposi~Jão (le): 

• Art. 28. As condições de tempo de cmbar· 
que para o ncccsso aos. postos de :l."' tenentes c 
oiDciaes superiores niio serüo exigidas emquanto 

c A constitui cão estabelece que- o excrcicio de 
qualquer emprego, :i cxccpçiio de conselheiro e 
ministro de. Estado, cessa interinamente, em
quanto duram as func~ões de deputado ou se
nador. l."oi som duvida em conscquencia destes 
princípios que a lei do !8 de Junho de :1873 bem 
clt~ra e expressamente estntuiu no art. i>."-que 
o tempo cm que o oficial de marinha tiver ser
vido como senador ou deputado não lbe será 
descontado nn antiguidade. 

• Não ser.i contado, diz n lei, para a. anligni· 
dado do oiDcinl de marinha o tempo : i. o de li
cença, 2.• de cumprimento de sentençq, 3.0 de 
serviço estranho, etc. Exceptua-se desta regra Q 
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tempo empre::rn•lo cm scrviro •lo ministro o con· 
sclheiro de Estado, do scn:Ídor c deputado ger:al, 
de presidente de provincin, missiio diplomaticn 
cxtraot·•Jinaria, commissão ou carga milit~r, trn· 
b:tlltos hydro:;rraphicos c de coMtrucção n:rval ou 
ll~·draulica. E', pois, manifesto I[UO o omcial do 
marinha não perde :a sua :anli~uidadll dur:mtc o 
tempo que exerce o maud:ato le:rislntivo. W cut·to 
que o :trt. 13 rlo. regimento n. :i~OJ de 12 de No· 
vcmLro de f873 determinou o contrm·io. Essa 
1lisposição rcgul:unentar, porérn, não pódc, não 
deve ser executada, por cndentcmentc coutr:•rin 
ao espírito c até ;i letra expressa d:1 lei. Seria 
:absurdo que um acto do poder executivo que 
só tem por li rn regular c racilitnr n cxccu~iio da 
lei pudesse revognr 011 altorm· a,; t1ispoSi!;õcs da 
mesmn lei, emanada du poder legislativo. 

• Quanto :i seg-unda parte d:a pr,.ton1~:ío elo pe
ticionario, de não I h e set· tloscon!:rdu' o tem (lO 
consumido cm commisiÕos de inspec!i:o de pha· 
rócs, sonda~cns c levantamento de planta~, nas 
costas de ~,nta f'~1th.li'Ín:l, t:rmbcm cntcnt!c a 
commissiio eleve cllc ser att•!ndido. 

• Haverá f:rll:a de cljUi!ladc crn não se I Ire con· 
tar o tempo cmprc:~udo nnl[ucllcs importantes 
~er,·iço~, aliás proprios da sua profi~siiu, Cjuando 
é certo flUO o,; rlcscmpcnhou satrsf:actori:rrnentc, a 
ponto de ser lo11Vado, c IJUando, par:a cxe~:ut:rl-os, 
cstcvc, e.nem 1•odia deixar de c:;tat• embarca1lo. 

c .Accrescc que o citado art. U. o dn lei de :1.8 :lo 
Junho de 187J considera como de cmbariJUC o 
tempo empregado om commissão milit:lr, trai.Ja
lhos hydrographicos c de constrncção nm·al ou 
ltydrnulica. Ora, ainda admittindo que as ex· 
pressões da lei sejam taxativa!', os u·abalhos 
cxecutndos pelo pcticionarig de\"olll ser con>idc· 
rados como hvdrog-rnphicos. c por con~cguintc, 
nos termos da' lei, lhe dão dh·cito :'r promoçiio. A 
commis:;ão, pois, convencida da proccdencia das 
razões exposL,s, é dc parccur que esta augusta 
cnm:rra mando contar ~,o peticionario como de 
embarque, pnrn o ciTei to da promo;:iío, o tempo que 
scrl'iu de detlUt.1do geral, c hcm :a,;~im o em CJUC 
!oi empregado em commissõcs de inspccçiio do 
phar.ics, sonda~cm c lo\'an!a:ncnto de pl:tntas na 
costa t.lc Santa Cath:~rina, flOr serem esses os trn· 
llalllos hydrogr:~phicos; a commlssão soliciL~ da 
mcsrna augusta camara a adop~ao da scgumte 
resolução: 

c A asscmbMa geral rcsoh·c : 
c Art. i. o Fica revogado o art. i3 do regula· 

monto n. S~Gl de U de Novembro de :1873, 
expedido para exccu'.:ão !l:l lei n,. 2:2_!JG de.!:> de 
Junho do mesmo anno ; e em tntcu·o vtgor o 
art. ã. • da referida lei. 

c .Art. 2. • Re\•ogam·sc ~sdisposi~,;üesem con· 
trariu. 

• Sala das scssücs, 1.3 de Fe\"ereiro de :1879. 
-.ilft~rcoli/10 de Moum.-Viriato (/e Jlelfciros.
Frederico R~yo (com rcstricçües). • 

Deste parecer se Yc 9..uc dons eram os pedidos 
. do capitão de fragata t::otrim, sendo o primeiro 
\ cont.1r,como de cmbnrquc,o tempo cm que serv1u 
~e !lcpul:~do c o segundo cont:~r igualmcntc,~on2o 
~.embarque, o tempo empregado na commtss~o 
do · nspcccion:tr J•h:~rócs. 

Re rir-me-hei sómente ao primeiro pedido. 
Susten. a commissão, com os mesmos funda· 
mentos- os pareceres dos doutos a!lvoga!los, que 

. n lei sobro promo~õcs :mtoriza n contnr semc
Ihantu lt!mpo I!OIIlO do embarque o qne o nl't, 13 
do rolg-ulnmcnto é que determina o contrnrio. 

Deixo de 1mrto certa conrnsão que raz o mesmo 
partJCCI' cntt·c emiJnrt}ue c antiguitlndc, notando 
que o rc~ulnmento da lei sobre promot;õo,; mnndn 
expre3sarnento contar para :mtig11idado do om
cial c corno servir.o pnra a promoção o tempo CJUO 
este empregar nos cargos 011 commissõcs du nli
nistr<>, conselheiro de Estado, scn:~dur, deputado, 
prcsidl!nte de Jlrovinci:J, etc. ·etc. O flUO 11rohibe, 
as~iln con1o t:ambem o faz a lei, é CJUO se conto 
como dtJ cmiJnr'JUC nqut:llc tempo p01ssndo cm 
t:1os commissõcs. 

Sr. pri!Sidcntc, está exposta a qucsliio com todos 
os Jl~recllrcs CJUC. ha a respeito, o por conseguinte 
no caso do ser lJcm compt·ehendida. • 

Passo ngorn a dcmon~tr:ar c1uo o art. J3 do ro· 
gulam•!nto é n CXJlrcssão fiel c leal da lei. 

nccorrct·l·i pnmcir:unentc á intcrprcL,•;ão lo
'gica c dCJlois :i grammatical. Nos~as leis não têm, 
como ns ;lllli<;M,prcambulos ljUC indicav;~m o ~cu 
espírito c o finf a que se destinavam ; temos, 
porém, ns discussões da,; cnmara:> quo·pódcm es
clarecer dul'idns c obscuridndes que se cncon· 
trem na intelligcncia da~ lois c qu•J r,•:.lmcntc as 
C$CI:Jrccom. Vou, portanto, cxpot· no scnudo · a 
discns~ã'' CJUC houve aqui sobre 11 lei do promo· 

·I'Õt!s, c soccorrcr·mc-hri do elemento historico 
jmrn dó!monstr:rr qual o pensamento dald no to· 
canto á con!lição dé·cmlmrcluc. 

O projecto sobre a lei de promoçiícs começou 
a ser di:~cuti!lo na camara dos dcJlULõldc.s cm 
IS;;~; ali i dcmoro11·so até 185G on 1!!57; vciu 
para .esta camara, c aqui tomat·nm parto muito 
activa na su:r discussão, cm 187-1, o meu nobre 
ami~o, sen:~dor-pcl:. Bahin. Barão de Cotcgipc, o 
finado conselheiro Zacarias. de saudo,;a mt:mot•ía 
( apoiculos ), cm cuja cadeira nesta ca>a nin!la 
ningncm se animou a tomnr assento, o nobre 
!'Cn:ulOI' pelo Piauhv c o conselheiro Duarte de 
Aze,•cdo, que era 'cntiío ministro tla marinha. 
Vamos ver o que r.ontiuha o primitivo projecto 
quo· f·•i sulimcuido aqui ;i discus>ão, no anuo 
de -!Si 1, como já disse, o Yotado cm segunda dis
cussão. 

O primitivo projcct<> exigia o embarque por 
certo tempo como condiçiío para o orucinl suba!-· 
torno c superior ser promovtdo de um posto a 
outro, mas não esmbelccia esta condição como 
regra ou principio absoluto; admiLLia excepções. 
Entre cst!ls comprchcndinm-so algúmas das men
cionadns na segunda parte do art. ã.•, isto é, 
de contar-se como de embarque o tempo que o 
officinl ]lassasse no exercício dos cargos de mi· 
nistro, conselheiro de Estado,senndor o dtJputado. 

Encetada a discllSsiio aqui (cu quero l"espon
der ao meu collo~a. o nobre ministro dn !nzen
da, com a opinião de autori!ladc muitíssimo 
competente o insuspeita), o finado senador con
soll!ciro Z3carias, depois de algumas observa· 
çües sobre outros ass11mptos,c especialmente so· 
bro a espingarda que se dizin ter· guardado o 
nobre B:u":io de Cote~ipc, disse na sessão de 7 do 
Junho o scguinto (lê! : 

c O Sr. Zacalias :-... prom<'tte tornar-se 
scrio como uma cstatua, nas discussücs com 
S. Ex. 

c Passando ao q11c di>se o nobre ministro da 
marinha, chama o orador ~ nttcnçiio da com· 

\"' 

~ 
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missiio de marinha c guerra, que naturalmente nistro de Estado, no passo que ao magistrado se 
terá de interpor o seu parecer sobre o projecto, dcscontn inexornelmente o exercício das !une· 
para umn doutrina inexacta que S. Ex. cxhibiu çücs legislativas c administrativas. • 
hontcm cm um aparto, qnanilo disse que a dis· · o s AF c ( · · ->~ .. ) posi~iio do projecto que faz contnr no official de n. FO:'i'SO ELSO mumtro uu {a::enaa : -
marinha, como tempo de serviço para o nccesso, De que anuo é isto 't . 
o ten1po de exercício de deputado, senador, mi· O'Sn. RIBEIRO DA Luz:- ü de Iunbo de :187:1. 
nistro e conselheiro de E~tndo, fundnva·sc no O ministro dn mJrinhn. conselheiro Duarte de 
respeito CJUC se deve ter á constilui':iio do Im: J.zevedo, respondendo, disse. depois de diversas 
Jlerío.. considernçü~s, o sc;:uinlc (lê): 

c O Sr. mi11istro da m!lrilllla :-Quanto nos • O·Sr. mi11istro da marhll1a:-•••• Portanto, 
senadores c deputados. scnhot·cs, o requisito do cmbnrque para n pro-

• O S1·. Zaca,·ias observa C{Ue o ctue ha nn eon- mo~ão do omcanl de marinha, niio ú outra cousa 
slituiçiie> a cs,;e respeito é sómcnte o art. 2!1, m:us do CJue n prova dns hnbililn':ües requeridas 
dizendo que s:io accumulnveis ns runcções de para o exercício a c1uc são chamados os officiaes 
deputndo, ministro e conselheiros de Est:ulo, com de marinha. 
a dilfcrcnça do que o. deputado, quando ú no- • ~Ias si exigis essa condição, esse requisito 
mcn,Jo ministro, dcixn o Jogar vago c procedo· se indis~cnsa\·cl, porque os dispensais em alguns 
a nova .elciçiio; seguindo-se d'Dhi, port:mto, a c:~sos . Senl.aores, cm matcri:~ do politica c de 
co11trarto ce11s", que todas as demnas tuncçücs administratão o rigor logico nem sempre é prin
publicns s:io incompnti\•cis com as llc senador c cipio adoptavel. .• 
ilo dc[lu~1do e não poderem con~cguintçm~n~te. • O Sr. Zacarias:~ E' uma bclla palavra! A 
se~ excrcallas no mesmo tempo •. 4 COIISt.lwf~, logica ú que rege o mundo; então a falin-do lo· 
po1s, ntTo 11Umdc' sommcrr o exerctcw .de {uiiCflleS gica ú CJUO "OVcrna 't 
de Stllado1· ott de dtpartado com o servu:o de qual- 0

• • • . 

que1· outru emprf!JO para acces1o e ra1itaoem. pro- 1 . • O §r. 11umstro da 111armlm :- A t:altn·.dc lo-
pl'ios desse 01rt,·o n 1111reoo. . g1ca .nao é CJUO gove.rna; mas o nol.lrc s.enador, 

c Um projecto sobre promo~ücs d:a nrmnda Cjue I q~c c ho~e~n experrmentado nos ncgocros pu
apregoa· a nlla eonvcmcncia de restringir-se 0 !Jiicos · · • • 
tempo de serviço para os acccssos, cxclush·a· • O Sr. Zacarias:- Nunc.1 vi um ministro di-
mente ao~ c1ue se presta a bo!'do dos navios de zcr que com falta de logica ú llUC se governa. 
gucrn, n:10. r,ódc, sem ~alt~r_:a rc;rn !JUO pro- • O Sr. mi11istro da 11utri11ha :-••• compro-
clam:~, adnulllr. como c~ccl!._:ao CJUc na~ S!J de· bonde perfeitamente 0 meu pon.,amento 
duzam os scrnços lc:pslnuvos ou admanastra- , . • . • ·.~ 
tivos. Em todo caso, o certo que a conslituiçiio • O Sr. Zacarms:- Tem outra explicação. 
não p~tle ser in\"ocnda pa~ sustentar a cxceptão c O Sr. Jli11istro da llfarinl1a :-.•• mas lhe 
mencaonada. O orador nao combate a cx•~ep':ao, esti dando uma intelli"encia que ellc não tem 
antes ú de ':oto que se cstend:a o amplie a vnrios ~5o. digo que se governe des:arrnzoadamente' 
outros scrv•t;O$, e cllamn sobre e.-sc ponto a nt· mscnsntnmcnte. ' 
tenção da commi:::siio do marinha c guerra ; o · 0 s. ·: . . 
que 11ega ao 11obre mi11istro da marinha i que a c 1 • Zl!~rurs.-ll:as .sem logaca •. 
coiiStitllir.tio apadri11l1e a exceprilo do projecto e a • O 5,. • 1111"'~~ro da ma!'l1}~1a:-:. •• dassc ?P~-
torne otn:ioatoria, tmrto mais ;pmnto lm_ inj11stira nas que e'!! p~ll.taca c admrna:;trar.ao. n ;d~zss~o 
retJoltantc em não descontar ao of!icial di' fllarinlta d~ um • JlliDCIPI~ cm ~~~~~r1:a do . or .,llDIZD!;UO 
o tem.po de exi!Tcicio das {tmc;ões de se11ador depu- nuo d,!J\ 0 ser levado as ~u:as ulllm:~s consc~ 
tado, J!linistr_o e c~msrllleiro de Estad~ quámlo ,fe qu~no'~~: Firmino·- Apoi:ado 
lhe ncw admrttt para o accesso o serrJir.o que como • · • 
oflicial de mari11lla presta ncio esta11dÓ a bordo de • O Sr. 111inistro da-mari11ha:- Por.cxemplo 
embarcarão de guerra. é at!OlllDYCI n:as promoções o principio d:~ anti: 

• ExeÍ11plo: a lei de ~6 de Junl1ode J.B:iO, que pres- guidadc, ú ndoptnvcl l.i1mbem o f•rincipio de>· 
tou á 111aoistratura e ao pai:: ltnl orande se1·oir.o, merecimento; m:as, si quizcssemos admittir estes 
ma111laco11lar Jlara allti!J"idadedos jui::es, ri!JOI~O- dous princípios no mesmo tempo e absolutnmen
sammte o tempo de effectivo exercici!J nos seus lo- te, teriamos duns linhas parallelns, e seria im
oares~ dedu::imlo-se, cons,quentl!1mmte, o. tempo de p~ssi\"el qu~lque~ expediente no sentido ~c com
e:terclcio de tooar de senador ou de dtpulado para bmal-as ; cas _aqua, portanto, como n Jog1ca em-. 
os jui::es que tivmm assento nas camaras. Isto é bnraçn o serVIÇO na adoptnção de dons princípios. 
expresso na citada lei. igualmente justos, mas que se devem conciliar, 

• Não fic:Jm os magistrados inhibidos de serem cedendo um no outro; quando fõr nccessario. 
depois sen:~dorcs, ministros e conselheiros de • Continuando com o nssumpto de que tratava, 
Estndo · mas quando exercem essas tuncçües su- direi que si o embarque é tirocínio inilispens:ívcl 
jeitam-se :i lei, que scvcrnmcntc mnnda contar pnra as habilitações do official de mnriniJa o sua. 
para ~un antiguidade nn magisl.rntura o tempo de promoção, as. altns conveniencias do Estnd~ 
exerc1cio d:Js runcçUcs de ma::nstrado. podem determmar que se !n~nm· excepções a 

c Si prevalecesse a observaç:io do nobre blinis- esse principio ; neste caso a logica ha de ceder
tro, deve el'll nome da igualdade promover S. ás couvenieneias. Qunndo é que so conta, se
Ex. a revogação da Joi de :!6 do Junho do !850; gundo o projecto, como tempo de embarque o
a constituição não póde querer um preceito para tempo passado em commissõcs estranhas. ou 
0 m:a"istrado, outro para o olncial de marinha, antes, quando é que se :~bre excepção :i regra de> 
niio se descontando a este o tempo de exercício do emb:~rque para o nccesso dos omciaes de mari
cargo de senador, deputado, conselheiro e mi· nha? Nos casos comprehendidos no art. i5 § 3 .... 
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do projecto, istO é, ljUandO O officfai de marinha 
exerce o cargo do ministro de Estado, :senador, 
deputado ou conselheiro de Estado. 

• Observarei em primeiro logar que essas 
commissücs terão de ser desempenhadas ordi· 
nnl"i:tmente por offici:ICs de marinha, que não 
estejam nos primeiros :mnos de sua carreira 
milHar. · 

c O Sr. Zacal"itrs :-Perd•ie-mc, isso é que não 
se póJc adrnittir. - -

c O "Sr. mi11'istro cla mari11lra :-Não sct·á·mi· 
nistro ·de Esta<lo, senador, deputado ou conse· 
sclheiro do Estado um segundo on primeiro 
tenente. 

c O Sr. Zacarias:- Deputado e ministro p6dc 
sor. 

c O Sr. miuistro da mari11Tia:-'Uas, niio é 
Jlro\'avel que scjn; c ordinnriamento não o :;cr:í ; 
por con$equencia o vicio da excepção, C!IWndo 
so admitta que hajn vicio nclla, n:io se daria 
frequentemente. Jlas e11 ncrescentei CJUe as 
except;ücs de senador c de dcpuL1do .•• 

_c o_ S1·. Za_carias:-S:io ser\'i!,"OS le2'islativos, 
nao ~ao ser\"lços navacs. 

c O Sr. 1!lillistro tla 1/UII"illlut:-Ell disse CJUC as 
cxc~pt;ücs rclnti\·as ao d.'pntndo. c :~,o scn:ulor 
achavam apoio nn constituiç:\o ••• 

c O Sr. Zacarias:-Xiío hn apoio. 
• O S1·. ministro tia mari11lla:-llostr.1rt•i :w 

nobre :-cnndor. qnc ha; tenha a paciencia do 
ouvir-me. 

• Q'l1:mdo cu declarei q uc essas cxcept·ücs 
achavam apoio na constitui~iio, :liludia :í êir
cumstancia de serem de exercício forçado os 
cargos de senador c deputado. · 

• O Sr. Zacarias :-Forç~do? 
• O Sr. mi11istro da m'lrin!ta :-Fort•ado nes!c 

sentitlo.... • 

c O Sr. Zacarias :-Pois é forçado ser depu
tado? 

• O s,·. mi:zist1·o tl'! mari1ilm :-Forrado neste 
sentido ao menos: que o dcpUl:Jdo c "o senador 
não podem, d urantc as sessões, exercer os seus 
empreg-os fúra do pnrlnmento .• 

V c-se do trecho do discurso que nc:.IJo .de ler 
do eonselbciro Zacarins, que elle contcstav:• que 
se fundasse no J'C.•peito, que se deve tCI· ;í consti
rui!:iio do Imperio, a cxccp~ão constante do pro
jecto que se discutia, de consitlcJ•ar eomo de 
cmiJarqnc o t:'lllJJO que o o!Uci;~l passa~sc no 
·exerci cio do mnnt1:1to lc~isl:tti•:o, declarando que 
semelh:mtc distJosi!."iio ia cst:tiJclcccr tlcsigual
dade cm relação aos· magistratlos, poriJUC á 
estes, qn:mllo ser\·iam o:; cargos de scn:tdor, de
putado e ministro de Estado, dcscontn\·a·sc·lhcs 
n:t antig-uitla•lo, como é cxpJ•csso n:t lei de :2G de 
Junho de 1850, o tempo que niío fosse de cffo
ctivo cxt·rcicio nos seus Jogares, o finalmente 
contcsta\·a que a constituiçiio apadrinhasse ::1 
rcfcritla cxcep!,"ão llo Jli"Ojecto c a tornasse o!Jri • 
gatori;1, tanto mais quando era injustit!a revol· 
tantc não dcscunt.nr ao offici:ll de m:irinha o 
tempo do exercício das runct·õcs tlo senallor 
deputudo; ministro c consclillliro d~ EstmlÓ 
qu:;ndo cm outr:ts conuuissõcs, que não fossem de 

embarque ein navio de guerra, se lhe descon-
lavo. . .· . 

Vc-sc do discurso do illustrado conselheiro 
Duarte de Azevedo que este sustentnva doutrina 
OJlJlOSt:t, declarando que a constituição tornava 
obrig:~torio o exercício do mandatQ legislativo o 
que se devia contar ao official de marinha, como . 
de cmbnrCJue, o tempo que passasse nos trnb:.lhos 
Je,.is:ativos. • · 

Interrompeu-se a discussão do projecto por 
algum tempo c recomeçou cm Agosto, encetan
do o dcb:ttc o nobre Sl'nador pelo l'iauhy. Não 
tocou S. Ex .. na questiio de crue tr:.to. 

Succedeu-o ·JI:t tribuna o honrado Darão de 
Cotcgipc, com o nm do justificar diversas emen
das que oiTcreccu. 

Vou ler um trecho do seu discurso, c para 
cllc chamo cspccinlmcnte n nttent;ão do nobre 
scnndor pela provincin de llinns Geraes (lê): 

• O Sr. TJw·ão tle Colt'{}ipr :- Proponho lambem 
um:~ emenda. que é additiv:~, c que foru1nr.i o 
~ 8.• a rJunl diz: c O cmbni"IJUC, prt•scr·ipto nesta 
lei, como eondiçiío do nece~so 1lo umcial de ma
rinha, não púdc ser suppt•itlo por outro sl)r\·i~o 
tle CJunltJUCr natu1·cza. • 'l'ambcm e:>ta dis~osiçao 

·é reconhecimento da procedcncin dnqucala IJUe 
propuzcJ·ani os nobres scnadorc~, de consitlerar
~e como cmbarrJUC por uma Jlc!."lío, MJUillo que 
wrd:adcir:1mente não era ellliJ:IJ'IJUC. Acho IJU•! o 

llrojecto por est:. fói"IIJa adoptn um sysh•rrw mais 
ogico; uma vez IJUC não se prescinde do em

!Jnrque, llualqucr scn·iço IJUC n~o seja cmiJ:u·que, 
não se pode cont:Jr como tal. Entret:mto, no art. 
2.o qu:.udo so trata de serviços, COIIlJH'Chendc·se 
como servi!,"o de .mnrinha. embora niio seja sor
\'i•·o de cmlmrqnc, al~uns outros que forom 
apontados como devendo ser considerados tnes. 

c Só est:í cm discussiio o 1. o artigo, ma,; lerei as 
cmendns IJUO dizem respeito aos outros, c as 
mandarei :í mesa, para que sejam imprcss:~s c 
possnmos C(lntinu:tr com n discussiío • 

• Assim é CJue uo :11 t. 3.• mandarei uma 
emenda I!Onccbida nestes tc1·mos (ll'llào): • .Siio 
condit,iío de merecimento act·ücs de cxtr:10rdi· 
n:arin 1ravur·a ..• • l>assci esta "uis_po~ição da parte 
que constituía p:~ragrapho cspec1:•l p:.rn o artigo 
IJUC clelinc os actos de merecimento ( cfluli· 
nuamla a lt'l"). • • c ou servi~os guc provem dis
tincb c snpcriol" intclligencJ:a, llcviJ,uncntc cs
(lccilicados cm ordem do di:1 do comrnandnnlo 
da rort,:a, ou autoridade militar, a quem com!lCtir 
expedil-as. • · 

• Ao art. ~. • apresento uma emenda, que diz 
(li): . 

• Ern vez de scmlo consitl••rados, rtc.- sendo 
considerados mais antigos do que os indicndos 
no§ 2. ".do nrt. 1." providos na mesma datn.• 

c o art. ü. o proponho que se substitua pelo 
seguinte (lê): 

c Art. 5.• Não scr:i contado para o·ac.:csso, 
como tempo do scrvi~o cm cado posto: 

• 1. o O de liecn~a rc;;istrJila. 
c :2. o O do cumprimento de scntcn~·a condem

natoria, incluído o do dura~ão do processo neste 
caso. 

• 3. o O p:tssado em ser\• iço estranho :í repar
til!ão de n~arioha. 

·c Exceptua-se desta regra o tempo empre
gado no sorl"iço de : 
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c A.-lHnistro o conselheiro de Estado. 
c B.-Senador c deputado geral ou provin· 

cial, 
• C.-Presidente de província. 
c D.-l'tHssiio diplomaticn extrMrdinnria. 
• E.-Commissão, ou ·cargo milit:lr, trnbll" 

lbos hydrogmphicos, de construcção naya~ ou 
bydrnulic~, c outros empregos ou comrmssoes,. 
em que sejam de utilidade os conhecimentos 
CS(lCciacs do officinl de marinha. • 

c Todos estes serviços silo considerados como 
prestados :i marinha. 

maior tempo d"scrvir;o pódc decidir da promÇJção, 
como·:porquu em certos po~tos não é requet•Jdo o 
embarque para o acccsso, mas simplosinente o 
serviço do posto respectivo. Assim, segundo a 
tloutrina do § 6." do nrt. f..•, exige-se do capitão 
de ma1· e guerra c do chefe 'de divisão trcs annos 
de Se1·viço, dos quACs urn como comtnan<lante do 
força nav:ll; c bem visto que os dous annos ex
cedentes ao anno do com mando púdem deixar de 
s.:r de serviço naval activo, isto é, de embarque. 
0:1 mcsm:~ maneira no§ 7.• tolera-se que, com 
qualt(uer tem(lo -de serviço cm cada posto, o 
v ice-almirante passe a almmmto; não é exigida 
a condir·ão de crnlJarque, mas a do serviço. -• O Sr. Zacarias :-Está bom, é melhor. 

• O Sr. l'amuauua :-'Porque niio ncr·escentn 
o do conselho naval 't 

c O Sr. Burt1o de Cot,.gipe :-Está inclui do, 
mas poller-se·ha Mresccnt:~r, si ha duvida. • 

'A' vista da emenda do tronrado n:rrão :lc Co
tegi('e c lia~ suas e:cplicncucs que acabo do ler, o 
cmbarqut•, como condição do acccS$0 para o otll
cial do marinha, tornou-su regra absoluta, s~m 
cxccp~ão alguma, por' ·não poder ser SIIP/Wldo 
por outro servir.o tle qu!llfJIIer natureza. Vamos 
vllr a::-ora quaês :JS apreciações IJUll tez o nobr·c 
ministro da m:~rinha, con~elhci.ro Du:rrtc ~c 

. Aze\·cdo, no discurso que pro!erru lo:;o dcpo•s 
do do i Ilustre ll:~riio do Cotcgipc, so!Jrc a emenda 
a que md refiro (lê) : 

• O Sr. t~~inistro da maJ"iulla :-Di!:se eu 
que a 1mrtc mais importante da emondn do no
bre senador pela Uahia era a que cllc ofTerecc 
como constitutiva do§ 8.• do rcfcrid9 :~r·t .. L • 
que diz : c gmbarquc pelo tempo prcscr!Jlto 
nesta lei como ··ondi~:io de r.r.eeS'so dos omcr:ll"s 
de marinha não pódc ser supprido por outro 
serviço de qualqu~r natureza. • Dc\'o tlí!cl:rrar 
ao sen!ldo que acc1to rraneamontc es:a. emenda. 
· • Tao essencial me parece, Sr. Jlres•dcnte, o 
requisito de embarque corno condi~iio da pron!o
çiio dns 6tllo:i:~cs da arm:rda, Jlrinciruo rcconhccJ~O 
pela legislação dos paizcs rruc térn marinh:~ mar:; 
beril org:~nizada cstatuido ai01la na propo~t., que 
o :~nno (lassado Ó alrnir:mtado ínglcz otrercccu ao 
governo, que entendo que ulío é possivcl prc· 
scinJ.ir desta condir~o, !'em n!e.smo !Ulqucllcs 
casos cm quo-con,·cmenems pohuc~s. h_gall~s ao 
servi~o dos membros das eamaras lc::-Jsl~tl\'as, 
do governo, .do conselho do Est:~rlo, etc:, l!a~c
cessom aconselhar CXI."CJlÇUCS a este priOCIJHO. 
A admiss.io desta regra, Sr. presidl"llt~, 1~111 l'lll 
miulm opillião duas vautagr1u. A prime1ra e a sf!.a 
justira l/ICOII/e&tav!!l, tlescle que mio se {11:: t:tCi!ppao 
• niÚguem da e:&igeucia tlo nnbai"IJIIt!, niio se esfa· 
belecem ,·utricrües odiosas, e COIMII{}I"a-se o prm· 
cipio sympatltiéo da iguald..ltle. Em seqrmdo logar, 
desde IJIIt! o embarque é e:&igido pela. let c_gma COI!-

. di[AiO dt• }labilila[tio, qualquer t:&ceprr~o IJ!Ic se 
fi::esse a esln regra [úra appa•·e1tla1· lutbll!tafao que 
11tio ~:&islia. o que é fic!'ào illSUJ?JIOrtarcl. . 

• De~te mollo, o projecto :~lem d~ systema!!~o 
fica em perfeito ncctkdo com nmaterrn. do art .. a. , 
eu1 que o nobre senador pela B:~bm dellnm o 
que se chama sorvi~o prcstndo cm c.1d3 posto 
para o accosso. Todo ~ mundo comprcl!cndc que 
uma cous:~ é serviço do oJUcinl !I~ maru~ha con
siderado em ••oral t! outra. cou~a c o scr\'lt;O cspe· 
cial do erolJ~rquê. Não é inditferente snb~r-se o 
que é serviço (Jar-.r o accesso, porque n:1o só o 

v. lll 

• Por;t:mto intcrcssn\'3 muito rcsoh·cr o de
cidir o que se devia rOJIUlar por servi\o de ma· 
rinbn para o :recesso; é o que faz o objecto do 
art. :>.• Neste arligg se declara que não se conta 
como tempo de serviço em carla posto: L•, o do 
liccnç., registrada; 2. n, o de sentença condcm· 
natorm, incluído o tempo da duração do t•r~· 
cesso; 3.0 , o sen-iço que for estranho :i rcpariJ~ 
ção da marinha. M:ts, como scr·ia injusto qufl'"O'S' 
olllciacs pero.!csscm scrvir.os que utilisam ao Es
tado e que cllcs prest.11n ás vezes in!lcpcndcnte 
de sua vontade, como não seria r.onvemt!ntc _quo 
scrvir.os da maior hnporL1ncia prc$L1dos pelo 
offici:il de marinha não fossem comprohcndi<los 
natlllcllcs que se contam pnr:t sua promoção, eX: 
ceptUOll•Se d:t regra do§ 3. 0 do a11. 5. 0 O tempo 
do se1·vir:o prestado como membro das cam:~ras 
legislativas, como membro do governo, do con· 
selllo rio Estado, cm prc:;idcncías de Jlruvinci:ls, 
cm missão díplomatica, cm commissües I(UC se 
requ.,rcs,:om os .conhecimentos cspaciaes do om
cial de marin hll. 

• Isto posto, Sr. prcsi.dellte, ten~ns IJ~ qualquer 
servir.a de m•trmlta, ou StJtt líO mttr ou Sf')a em terra, 
é couÍatlo para o accesso, uma VI':: que o offzci~l !I'Nlm 
o tempo de embarque •·rque•·iclo, COliJO cond,çao es
sencial de que, ll'guudo a eme11da do 110brr_ senador, 
nunca ~e podt:rápl'escindir. • 

O trecho deste diseurs..o, que ac:tbÇJ de ler, :~.~il!l 
como o do illu.•tre llarao do Cotcg•pe, liUC Jll h, 
demonstr:~m com toda a e'Vidoncia qual o pensa
mento do legislador o por conseguinte t(u~ .o 
tempo que o ornei:~ I do marmhapassa noexercrcJo 
do mandnto legislativo e dos cargos de ministro o 
con~elhoiro do Estnllo, etc., não pódc ser contado 
como· de embarque pnra o acccsso. . 

l,nssr~mos a :mnlysar a~orn o art. 5.0 da lei 
sobre promor;õm-:, que já h. ao SO,!J:!;~O, e no ql!al 
se llrmam os que sustentam a oplu!ao coutrarz~. 

Diz este artigo :-Ntio se COiltara pal'a a ant~
!Jllidade do otficial de marinlm, 11t11J. para os e{fe1~ 
tos da pl"esente lei o tt111po : 

• i. • .... :!. • ..• 3.• Do serviço es~r~nho á rc
p:wti(•ão da marinha. (Só faço men'"ao deste pa· 
r~gra'pho, J>orquc a e:tcepr;iio refere-se a elle 
unicamente.) d 

• Exceptua-se desta regra o tempo emprega o 
cm scrvi~o de: · 

(a) :1\linistro c conselheiro de Estado; 
ib) Senador e deputado geral ; 
(c) !,residente de provinda; 
(d) )li$São diplomatica ex:traordinaria; 
(c) Commissf1o ou cargo militar, trabalho hy

tlrographico e de construcção naval ou IJ~·drau
lica. • 

+' 
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sr. presidente, trcs são os direitos do!)IDciall c O Sr. Zacarias:-Então estan).os de accõrdo. 
de marinhn, cm serviço efTecti~o ou prompto c O Sr. Ba,·ão de Cotegipe:-PcrteitaJuente de 
~ara. clle; con.rar o tempo ~c scrTJÇO o ~ontar a!l- aecõrdo. Si não mo expnmisse por essa fôrma, 
tJgu•~,d~. De1xo de mcnc!_onnr o tcrcc1ro d•rc1to os exceptuados não contavam scrvko c .sim anti-
por n:ao mtcrcssar ~ qucstao de que trai?. . guidadc • , · •_ 

Em regra, o omew! conta para sua nnt•gu1da~o Eslc discurso-faz bem comprehondcr o sentido 
todo o tempo dccor~1do desde .a prnça de asp1- das palavras-pnra os ciTei tos da presento Jci. Não 
ra!JIC, excepto o do JJCcn~n rcg•stra!l11_; de c.u!ll- querem o lias dizer quõ se ~ont:ará nquellc tempo 
pr1mcntQ !le scnt~nça condc~narorm' d~ scJ v•ço ·como do embarque, runs simplesmente como de 
estranho a rcpnruc:'o de mnrmhl!_,o .0 excedente scrvi(;o militar. 
a um.nnno na scgu~da clnsso. E 1sto expresso JIIns pcrl-(untar-sc-ha qual o caso em que o 
na !c• sobro prorno~ao. . tempo, quc·o oalcial de mnrinha passnr nos 

S1, P?rém, o tempo do scrv•t:? . estranho" n~ cargos ou cormnissõc,; da excepção do n. 3.o do 
de m:tr!nha for passad? no e:-.orcJcJO dos ca1·.,os -nrt. ;;. •, pódc ser· contado 11nrn ·os efTcitos da pro
de mm1stro o conselhc1ro do Estndo, d~ !!.,COador, mot;ão ou do accosso? 
deputado geral e <!utros cargos e comm•ss~cs con- Jtc;prmdo: niio 11:1 um caso só mas muitos. Um 
sL1n~cs da cxccpt;ao do u. :.1. o do a~t •. iJ.• su- capitão de mnr e guerra não pÓde passar a cberc 
prac!t.1do, contar-sc·ha parn a ant•gu1dndc do de divisão sem ter no seu posto tres annos de 
omcml. . . .• 1 servit;o, sendo um Jlolo menos de embarque. Si 

O segundo ~JroJto do officwl ç o ~c con~nr ellc já tiver c~ te nnno ·ao embarque, c Cor cxcr· 
tempo de servtço, o lJUal pela leg•slat;.IO espcc•nl cor por dous :mnos o cnrgo de mini~tro de con
da mnri!l~a difTcro da nnt•guidadc, poriJUo c~ta sclhciro de Estndo de dcputndo gcràl 'senador 
póde c~sllr sem •JUC se conte tempo du scrvu;o ou presidente, ha' de se lho contnr e.~sc tcmpÓ 
ao omcml, no passo que se•!• Pro quu se cont.,r como de serviço militar para a promociio. St o 
qual•(ucr tempo ço~o do scrv1t;o se ha d!! lambem officinl ror de patente inferior a capitiio de mar 
con.tnr pn.r~ a nnugmdade, po,r•Jnoo sorv1~o a!,rnn- c ~ucrra, c tiver os trc5 annos de embari)Ue, o 
g~ wvarJn\·clmentc.a antJguJd:ldC e a antJ:;'UJdadc tempo passado nas retcridas com missões lhe 
nao abrange o serv1ço. apro\'Cila tambem pnra a promoção, quer por 

.As leis nnt!:;as e especialmente o decreto 1fo !2 anti:;uidadc, quer por merecimento, pois que póde 
de Fevereiro de t:iã~ declaravam incompatíveis o mesmo oOlcial ter revelado no exercício dellns 
os carg-os políticos com os postos militares ; por intolligencia c zelo, assim como prestado bons 
conseguinte si niio se declarasse expressamente serviços. 
na ex_cllp,.iio do n. 3.• do supradilo art. :;,o q_uc Eis, Sr. presidente, o que querem dizer as 
se contasse para os ofTtlitos da Jei de promoçocs palavra:~ da lei ha l)ouco citadas, o não sei com
o tempo, que o omcial de marinha passasse na· prebondcr como de lias se pretende inforir IJUO o 
queiJes cargos ou commissuês, este não Jhes tempo pnssado em semelhantes commissõos eqlli-
podin ser contado. valo li? de embarque c como tal deve ser contado. 

O que acabo de expor está confirmado pelo o. lumplos bo!fl senso rcpellc «? :~bsurdo de 
trecho de um discurso quo em sessão d~ 2:! do cqmpnrar o serv1ço n ~ordo de nav1o de guerra 
A"'osto de 187~. proferiu nesta casa o •Ilustro no quo presta um omcml no nosso _p.1rlamento. 
Darão de Cotegipc com o fim de justificar a sup· Po~o .a V. Ex. para me m~nd!lr vtro .Aimanak 
pressão da emenda, que já li, sobro o nrt. 5.o do da mnrmba de 1876. (E' sat•sfezto.) . . 
projecto que é o mesmo da lei que discuto (lê) : Vou Jcr, paro comprovar o que to_nh~ d1to 

c O Sr. Bartio de Cole!Jipc:-Si nlguma duvida 
b:1, consiste apenas no modo de exprimir o pen
samento, porque estou de nr.c•kdo com o nobre 
senador a rcs~cito da intclligcncin que se deve 
dnr :10 nrtigo. Explicarei n rnziio por que o redigi 
da fórma em que se nchn. 

• O nobre senador sabe que nn contagem do 
tempo aos omciaes de marinh:~, consideram-se 
dons elementos : nntiguidnde c serviço. O ser
viço nbrange :1 nntiguid:1dC, c a antiguidade n:io 
abrange o serviço. Veja V. Ex. aprovisão deU 
do I1mciro de 1851, cu1 que se ncba. expresso este 
modo de contar o tempo. lia occnsiiio cm que o 
omcial conta a antiguidndc que aproveita só
mente :i sun reforma ; ha occ:J~iiio em que contn 
a nntiguidnde e serviço, ou, por outra, conta o 
serviço c, ipso facto, conta a antiguidade. Mas a 
a~tigui~ade niio cnvol~o .ncc~sSIIriam_cnte o .ser: 
vu;o. Ja se vê desta d1stmcçao que c peculiar a 
marinhn, que si nós não disscsscmos que não 
seria contado para a antiguidade, nem para os 
ctreitos dcstn Jc• o tempo de licença registrada, 
sentenç.1 condemnatoria, e depois exceptuasse os 
serviço dos ministros de Estado, de commissões 
diplom:.ticns, entender-sa-ia, que estes tinham 
antiguidade sómente. 

sobre o tempo que se conta para a antJgutdnde, 
e como do serviço para o otncial de marinha, a 
provisiio de H de Janeiro de 1851 (lê) : 

• i. • Oue todns as liccnras concedidas sem 
vencimento do soldo siio de"sua natureza regis
trndns, uma vez que nenhumn excepção se f:at;a 
na ordem que ns concede. 

c :! . o Que, sendo tros os direitos ordin:~rios de 
um omcinl cm serviço cffcctivo, ou prompto para 
cllc, :1 s:~ber :-contar o tempo de scrviço,
contar a anti::ruid:~de de seu po~to,-c perceber 
o soldo e mais vcnciment.,s que lhe toquem, se
gundo a natureza do scrTiço que fizer, uma li
ccnt;n sem soldo é a subtraeção completa destes 
trcs direitos, pelo tempo de sua .Juraçiio, o só 
devem continunr :aquclles de que se fizer 
expressa menção na ordem que conceder :1 
licença. 

c 3.0 Que um réo,cumprindo sentença, está fóra 
do gozo de todos os direitos como cidndão; c nesta 
posição não deve contar tempo de serviço nem 
antiguidade de official, embora as sentenças o não 
di~nm: visto !JUC o meio soldo é unicamente con
ccaido para sunples mantença, assim como se 
concede tambcm áquclles oiDciaes que têm do 
perder o posto depois de cumprida a sentença. 

• i. o Finalmente, que se deverá entender pela. 
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maneira 9uc fica prcscripta, si o témpo de ser- · 
-viço pcrd1do, cm conscquenc1a de licença ou sen
tença, faz tambem perder :mti,.uidadc.-Aviso 
de U de Dezembro do lb5:! • " 

O refc_rido parngrapbo é concebido nos se,.uintes 
termos (lej: " 
· • fi .. o Aos omci:~es impedidos cm desempc~ 
nho de ":lnndato lcgisl:ltivo c aos í{UC viajarem 
cm sorvu;o, contar-sc-ha para :mt1guidndo no 
posto ~ para os clfei.t~s da promoção, o tempo 
d~corr1do no exerc1c1o desse mnndnto e nas 
v1ngcns, desde o dia em que sahircm do porto 
onde se acharem, :~tó ao em que cbc,...arem ao 

_Sr. pre~i~entc, penso tÕr demonstrado que 
nuoabu!õel, mterpretando o art. 5. 0 da lei de 
promO(;OCS p~lo modo por que o fiz no renula· 
ment~ J.lOr m1m pu~lic:ulo; que cingi-me á"letrn 
e csp1pto .da rcfcr1da lei c consequentemente 
que nuo fo1 um absurdo a cxigcncia do omb~r
q~e para o acccsso do official de marinha que ser
VIr os cargos de deputado geral, senador 0 ou
tros a c1u'' mo tenho referido 

porto do seu destino. • -o 
Comprchendoquc o quase pretendeu com esta 

disposição, foi mandnr contar,como de embarque 
O tempo gue O officinl passasse no'dcsempcnhÓ Sinto não estar presente :1 cs~1 discussiio o hon

rndo Darão de Cotegip~ porctuc, tendo sido elle um 
dos ~ollnboradorcs ma1s uctJvos da lei sobre pro
moçucs O!! antes o seu autor, havia de conflrm:~r 
estou m~1to ce1·to, que nunca foi pcnsamentÓ 
seu cons1derar como de embarque o tempo pas
sado pelo o melai de marinha nas comnussõcs n 
que tenho alludido. · · 

Podia terminar a9ui o meu discurso; cntllndo 
porém, que dev'> aanda fa;.er alg-umas couside: 
rações sobre o parecer da commissão de mari· 
nha 11 guerra da camara dos d•!PUtados. 

Noto c1ue toda a ar:.mmenta•·ão desse parecer 
funda-se na. pre.tendida obriga!;iio imposta pelo 
mandato leg1slat1vo para cons1derar abusivo o 
art. 8.• do regulamento que explicou c desen
volveu o art. G.• da lei. 

Com as razões prod•Jzidas pelo illustrado se
n:~dor Zacarias no seu discurso, contestei •e
~clhantc argum_cntação. Ha de, porém, perniit· 
t1r-me a mesma 11lustre com missão do marinha 
e guerra que observo lfUC os argumentos aprc
s~n.tados, qu:mdo fossem procedentes, só scr
vmam para demonstrar que houve abuso na 
oxigenc1a de embarque para o offici:1l de mari· 
nha que !osso· deputado ou senador, mas não 
quando este exercesse outros cargos ou commis
sõe. de que trata a excepção . 
• Como, ~ois, referiu-se o projecto apresentado 
a rcvo~a~uo 1~0 art. 8.• do rc~rulamcnto quando 
só dcna modificai-o em rel:u·ão ao deputado 'f 

Noto que- o parecer do mcú amigo, o nobre mi
nistro da fazenda, nn qualidade de advo,...atlo 
tnmbem só produz argumentos cm favor d~ de: 
putndo ou senador. 

O Sn. ~FFOXSO ÇELSO (ministro da (a:enda) :-
lUas cu t1ve cm \'ISta -a cspecic. . 

O Sn. RmErno DA Luz :-Sim, S. Ex. como 
!Jdvog:~do só con~iderou a questão n:~ p~rte que 

· mtcrcssava liO cliente. 

_ O Sn. AFFoxso CELSO (mi11istro da (a::enda) ·
Eu discuti c analysci na c:~mnra dos deputados. 

O Srt. RmEmo D.\ Luz :-Sinto não ter sabido 
que o nobre senndor discutiu na camara dos de
putados em 1877 este assumpto, porque teria 
procurado ler o seu discurso para conhecer os 
argumentos de que se serviu. 

Sr. presidente, o projecto npresent:~do com o 
pnrecer da commissão de marinha c guerra dn 
outra· c.1m:~ra, b:~ pouco lido por mim, niío foi 
alli discutido, mas por occasião da discussão da 
propost:l de forças de mu foi olfcrccido um 11d· 
altivo que passou posteriormente :1. constituir o 
§ i. • do art. 8. o da proposi..:ão de que tratamos. 

· do m:mdato legislativo, c cm viagem de -um 
porto :1 outro com o fim de ir sorrir em ··um 
navio de guerra ; noto, porém, que as pnlavr:as 
-contar-sc-ha para :~ntiguidade no posto c para 
os ciTei tos da promo!;iiO- não exprimem scme
lhnntc ifléa e são as mesmas, cmpre,.nclns no 
art. ã. o da lei de promol:ÕCS, como· de~1onstrci 
pnrn exprimirem idéa muito díiTcrcnte. Portanto' 
acP-rtad:~mentc procedeu a com missão 1Je marinhá 
e ;:-ucrra do senado,. quando, entendendo dever· 
":lll_ntP-r_ sómcJih; a segunda pnrte desta ._dispo- • 
Sll:ao, a suiJsutum por outra que expres~amcnte 
cst~tuc, que se contar:i aos omciacs nomeados 
parn emllarcar, como de embarque, o tempo 
~ocorrido n:1s vi:tgcns, desde o dia em que 
sahirem 1lo porto onde se acharem até chegarem 
M do seu destino. 

Acho tambcm que acertadamente procedeu a 
commissiío, oppondo-se :t que se contasse o 
tempo empreg-ado no desempenho do mandato 
lcA"isl~tivo como de embarque para o omci:~l · 
porquanto scml'lhante disp6sir.ão, além de con! 
~ti.tnir uma fieção rcpu!í"!lnte, ·era so'!rcmnncir:l 
IDJUSta, d<:sde que pel:t 101 de promoçocs não se 
mnnda contar como de emb~rquc • tempo pas
sado pclosomciacs no desempenho d:~s commissõc~ 
das inspec~ões dos arscnacs, capitanias de portos 
e outras. . 

Estas commissõe.:; pertencem ao servire mi
Jit.1r de marinha, e s1 o tempo, que nell:~s·.llassa 
o omcial niio ó contado, como de embarque ha 
de se o contar pnra o omcinl que serve de dépu
tado ou senador. o que não é scrviro militar e 
nem de marinha 'f ~ 

A meu ver j;i a lei de iS de Junho de 1873 rcz 
A'J'ande conccss1ío cm mandar contar, para a an
tiguid:~dc c como de servico militar, esse tempo 

llais do que isso seria injustiflcavcl desi"'ual: 
dado cm rel:~ção nos magistrados que, quando 
desempenham mandato legislativo, perdem :mti· 
guidatle; seria clamorosa injustiça CJUanto aos 
officiacs que, servindo empregos militares em 
terra, n5o ·contam o tempo desse serviro como 
de embarque, e seria finalmente contrari:1r o in
tuito principal da lei de promoções, que cxi"iu o 
embarque como meio ou condkiío de habilitação 
do official. • 

Sr. presidente, compromctti-me, com o meu 
collcga e amigo, sen:~dor pela Ballia, n deixar-lhe 
tempo sufficientc para poder elle discutir aind:a 
hoje, dcscnvolvidamcnte o projecto de subTenção 
á companhia do Amazonas. 

sou obrigado n descmJ.>enhar-me deste com
promisso, deixando de d1scuti1· um outro arti,.,o 
da proposição como )lretendia. " 

Consta-me que o nobre ministro ola marinha 
cuja presença parece-alo indispensavel nestá 
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discussão, n1io pódc :~qui comparecer :mtes de O Sr. Dantas :-Ainda quando eu nãG 
passar na outra ç~mnra a proposta da lei de for- tivessl' muita memoria,os :mnpcs do parlamento 
~.:as do mar; por 1sso vou mandar á mesa um ahi estavam para impõr-me o dever. $lo por ai· 
requerimento pedindo, o adiamento desta discus- guns momentos occupar sobre esta ma teria a 
s1io para depo1s que fôr aqui votada a referida attenriio do scna.do, pois qp.e,Sr. presidente, vai. 
proposta. para trcs aunos,uve occasmo de, como deputado • 

Foi Ji~o, apoiado c posto em discussão, a qual tonl3r parte muito nctiva ne~Ja, cabendo-me :i 
ficou ad111da pela hora 0 se,..uinte honra, clue nunca esq~eEerç•, de pertencer. á 

' o semp•·c embrada oppos1çao liberal de f.877. Por 
. Jleguerimmto. este motivo e porcruc hoje honra niio menor me 
• Uequciro o adiamento da discussão do pro-/ cabe: q.ual a de occupar uma cadeirn no senudG 

jecto para depois que fôr discutida. :1 proposta brazJic•.ro, a que, .d~sv~neç~·mo . de. pensai-o, 
lixando as forças ele mar p:~ra o futuro exercício chegue• por UJ!Ia clcJç.oo llbernma,sJ~n•ficatlvn da s 1 d ·sõ 1•7 d J· 11 d 1879· 1 D. conll:mça ma1s ampla do um Jl:lrhdo cm umn• 

.• . a a as ses es, · e u lO e · .- · • obscura entid:Ídc politica (1uio apoiados) esse dever 
R•btlr~ da Luz· • sobe muito de ponto e tenho assim explicado a 

SEGUNDA PAnTE DA ORDEM DO DI.-\: razão pela crua I, não tendo nenhum de meus col· 
lc~ms tomado, como a rJualquer dclles cabia, o 
primeiro log~•· neste dei.Jate,jufguei-mc imperio· 
:<amonto obr•:;:1do a razel-o ncst:~ hora, cm qut~ 
por via de regra o senado, que se compõe de 
homens de idade já avan!)ada, vai pouco a pouco 

LICZ:>'Ç.\ A U!ol A)LUI'UENSR DA SECIIETAlllA. 

Entrou cm primeira discllSsão o p:.reccr da 
. mesa sobre os rt!qucrimentos do amauuensc da 

sccrctnri:J desta camar:1, Antonio Au::usto de 
Castilho. 

Não havendo quem pedisse a palavra, nem 
numero para vot:~r·se, ficou cncerrndtJ a dis· 
cussão. 

I'E."i'SÕES. 

Seguiram-se successivamento cm 3." discuss;io, 
a qu:~l lfcou pelo mc:;mo motivo encerrada, as 
proposições ns. 63, Gi c 80, da c:~mar:~ dos Srs. 
deputados, appro\'ando as pensões concedidas : 

A Americo Esteves, cx·foguista do monitor 
Solimões; 

Ao cabo de esquad1·a reform:1d11 DJmião Felix 
d:t Co Slll ; 

E a D. liari:1 Cli•·iua dl1, Silv:~, D. Honol'ina 
Augusta da Sih·a c outro. ... 

Seguiu-se cm 3.a dis~:ussão, a ~u:ÍI ficou encer· 
rad:t pelo mesmo motivo, a propos1ção d:1 camarn 
n. 200, autorizando o ::-overno a conceder um 
:mno de licença, com o ordenado, no desembar
gador Dr. Marro.~ Antonio Rodrigues de Souza. 

liATP.ICUU D& E>TUDANTES. 

Seguiram-se cm 3.a discussão, a qual ficou 
p~fa mesmo motivo cncerrnd:~, as propo•irões da 
1!1t~ e:unara, ns. ~6. 96, 12:!, 130 e :1.-il, conco
dendo dispensa aos estudnntc~ Antonio Candido 
de Assi~ Andrade, Josino de Paula Brito, Fran· 
cisco de Souzll. Ock, Antonio Evencio Juvcnal 
ll:lposo c Luiz de Yello Brauc.lão c !tlenczes. 

N.\ YE ••• \ÇÁO E:I"TRE OS PORTOS no RIO DE JANE I no E 
NEW•YOllli:. 

. ~ntrou em 2.• discussão o art. i." da propo· 
Slf,'IIO da mcs~a cam:~ra, n. !8G,do corrente anno, 
approvando o contr:~to celeb•·ado pelo governo 
c~m .a • Amazon Ste:un Na\·og:~tion Compnny, 
L1m1ted. • 

dcspo\·o:mdo·sc. _ _ 
O Sn. l'.m\:1'.\GU.\ :-H:•vcmos de ouvii'·o éom 

muilo prazer. 
O Sn. DA:sT.As :-Sr. presidente, trata-se de 

uma magna questão. Não é questão politica· 
esta por via de regra é CJUe desperta a maior 
atlcnção de nossos concidadãos, principnlmcnto 
quando se apresenta envolvida nos rescntimentos 
nas paixões inc:~ndesccn tcs de partido c :is vez e~ 
até n:~s injurias c otrcnsas recip•·ocas. 

Entendo porém que, na educarão politica 
que nos propomos aconselhar c auxi!iar, dando 
ex:emplo por no:<so procedimento, cumpre que 
h:•bitucmos nossos concidadãos a tomarem muito 
cparticulal' interesse pdas altas IJUCStõcs admi· 
nislr:~tivas do paiz qu:~ndo, como nn occnsião pro· 
sente, ell:ts interess.1m :iqnillo IJUC constitue o 
maior c melhor sacrificio dos cid:td:ios do um 
Estado livrc,-seu thesouro; porque é thesouro 
do povo o thesouro n:~eional ; porque o thesouro 
n:~cion:1l se compõe; forma c consolid:~-se com 
o producto da quora dc cada cidadiío desde o 
mais pobrtl até o mais rico. · 

Trat:mdo-so, portanto, hoje de uma avulta· 
dissima subvenrão, que orça por 500:000;$ an
nunlmcntc a um:. companhia que, por honra 
nossa, nnsccu hrnzilcira, e que, por mn incidente 
que deploro, dcsnadonulisou-se c hoje cst:i con· 
vertida cm companhia. ostrangeir:•, s•.í por este 
moth·o o interesse nosso c do publico devem 
acercar-se do projecto : o do Qublico p:~ra 
que veja t·~~o, cm uma occas1iio, 1pais do 
guc tod:ls, cnt1ca para as finanças do Brazil, os 
lcgislndores seus I'Xaminam. Hsealis:1m, morali· 
sam, c julgam uma verba de despesa tão nlla; 
o nosso porque cum1>rc-nos o dever de, corres· 
pondcndo :i conllanç:J de um mnndato vitalício, 
mVt!sligar, cst}uatlriuhar, eriticar até :i votacão, 
essa mesma despesa, alim de Vt•rificarmos Si clla 
de\·e continuar, depois do ccrc.1 de 30.annos, a 
Hgurar no or~.:a•nento do B•·nzil, 011 si, sem injus· 
til::~, sem s•crificios de qu:~lqucr interesse pu· 
blico, púde apagar-se do nosso orçamento" e ser 
muito mais proveitosamente applic:1da :i dimi· 
nuiriio do deficit ou á creat·ão do fontes de ri· 
qucza, no provimento de ncécssid:Jdes publicas, 
que pelo mesmo motivo de nossa penuri:l finnn· 
ceira cstiio ndind~s, sinão csquecidns. 

.. 

•• 
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... · Diante de um projecto cm qu!l se trnt:1 de dar 
umn subvcnçlio, renovando um contrato que 
extinguiu-se, á companhia que se· propuzcr na· 
vogar o nosso rio-mar, é nntural que todos. 

panhia, que outr'orn chamou-se navegação do 
Amazonas- mas que hoje chama-se Ama:on 
Steam Navigation Company, Limited, ·não está 
reservada n sorte que um grande orador quc·se 
occupava das colonins inglezns que hoje consti~ 
.tuem os Estados-Unidos dn Amarica do Norte 
lhes prophctisava. Elle dizia: • Desenganai-vos 
(porque se oppun"11nm á idéa ele emancipnção dos 
EsL1rlos-Unidos), dcseng:mni-vos I a ~ssas colonins 
está reservada a mesma sorte que no lructo que 
se liga it nrvore. O fruclo umn vez amarlurec1do 
desprende-se da nrvore, .'llliviamlo·a do Jõeu peso.• 

~ .. arJucllcs cm cujos peitos pulsa o amor da patria 
se sintnm naturalmente levarlos por um senti·· 
mento sympathico a esse projcçto. Tenho a sa

. tisfaçiio de dizer fJUC tanto quanto o que mais se 
intoressnr pelos nossos negocios partilhei dessa 
mesma impressão. Entrei no exame dn questão 
com ·o animo de auxiliar nté onde me parecesse 
necessaria ·a contin unção do uma nll\'cgação que 
não póde deix.,r de continuar. Sorin uma des
graça não sómcntc para aquellas immcn~as re
giões, porém parn todo o Imperio do Cruzeiro si 
ella parasse. 

Aqui, ao contrario, o que vemos é que n com-
pnnhin que outr'orn chamou-se do Amazonns, e" 
que hoje é um:~ companhia estrangeira, embora 
tendo tido tempo mais que suillciente c atiXilios 
pccuniarios nn importancia do muilos milhares 
de contos do réis, embora tendo podido nmndu
rcccr, isto ó, constituir-se forte para viver por si 
c grata ao Brazil, saber corresponder ás cspe
rnnçn;; dos que rundor:~m-na, br.m longe d1sso 
quer conlinu:~r n ser alimentada, torn:~ndo-so 
umn sanguesugn do tbesoüro nacional, do quaL 
ainda por espaço rlo :10 nonos, quer ·arrancar 
mil bares de contos do réill,por mcio·d:~ rcnovnçiio, 
por arjuclle prnzo, do um contrnto que llqui tenho 

O Sn. P.\IIAN.\GUÁ:- .Apoiado. 
O Sn. DA!'iTAs:-Queni entro cm nma questão 

de animo tnl, si recua diante de umn subven
ção, si lhe declara a mais · frnncn e decidida 
opposiç;io, si fJal'3 esse procedimentO .!JUCbra 
vmculos que :1prccin, uão é levado sin:1o pela 
convicção que formou c tem da necessidade dessa 
mesma subvenção. • 

Th·e a hunra, Sr. presidente, de expender 
muito descnvolvidamcntc este assumpt•t, in
struindo quanto alleguei com bastantes provas, 
algumas irrecu5aVeis, cm um dos discur.:os da· 
sessão a quu já alludi; e ainda me recordo 
com sntisfariio que á adhcsão com que me hou
rnr.,m os incus comp:mheiros dn combate nas 
fileir:~s da opposiçlio li!Jcral, nssoci:~r:~m-se nomes 
dos mais distinclos que 11ind:~ hoje são orna
mentos do partido conservador. 

D'entre I'Jies poderei mencionar os do Andrndo 
Figueira, de Gomes de Castro, de Coelho Rodri
gues. 

c do qu:tl occupnr-me-hei. · 
De\· o nol:lr, Sr. presidente, a falt:z de escla

recimentos omciaes sobre este assumpto ; raltn 
CIU" já tive occasião de sentir na c:~m:~ra dos 
Srs. deput.1dos no anno de !877 · falta que foi 
:1ssignaL1da pela secção do conselho de Esl:ldo 
do:~ ncgocios do Iropcrio, a quem uma ·petição a 
respeito roi aprescnl:lda; fnltn que niio podem 
deixar de estranhar todos os scnndores chamados 
n discutir este projecto, e que não está nos nossos. 
estvlos, pois que, como V. Ex. snbe, nós mes
mos somos, c devemos sel-o, rigorosos cm todos 
os ncgocios, dl>sdc os mais elevndos até nos 
menos· import.,ntcs. Tratnndo-se, por exem
plo, de uma pensão á pobre ramilia de um 
alto funccionario do Estado, civil ou militnr, 
:í de um benemerito da palrin; que como onicn 
bcrançn legou-lhe um nome honrado o a po
brt•za, V. Ex. e o senado vêm constnntcmentc 
exigcncins sobre cxis:-cncias, processos enormes se 
fazem, j ustillcações, documentos, ccrtidõc'l, tudo é. 
pouco, para que o corpo legislativo pos~a pro· 
ferir o seu voto sobro uma pensão de 15, :!0 ou 
30~ ! Trntnndo-sc de dispcnsn de um estudante 
que a requer, tu.lo ti necessario ; attestados dos· 
lentes, do.: directores, certidões de exames, tudo 
ti pouco, pnrn que o corpo legislativo dispense- ao . 
nrot·o q 11e reclama de uma ou outra dess:~s faltas 
quê.oamo:•ç:~m de perder um nuno, de o alrazar 
na s11:1 cnrreirn Jitternria ! 

Uma subvençiío, disse cn então, e o repito 
hoje, não prído no meu modo de \'er ser votada 
pelo corpo Jegislnti\·o ou pcran te este passar como 
um principio ou regra geral. 

Sou francamente liberal cm malorin de com
mercio. 

Do mesmo modo que no mundo pbysico n terrn 
r1!ecbc do sol o calor- c n luz, na industrin, no 
eomrnercio n concurrcncín é o seu melhor e mais 
bcmf:~zejo sol. · 

Eu acredito nos ciTei tos da roncnrrencin, c não 
posso advogar a politica da protccçiio. 

Mas como na vi <ln politica dos povos, c portnnto 
nn su:1 vida :~dministrnliva, os princípios niío 
podem ser com todo o rigor npJlliclldos c cm 
todas as bypothcses, •• 

0 Sn. PAIIAXAGU.\:-Apoiado. 
O Sn. D.\XT:\s:- ... cu comp1·ebendo que, 

exccpcion:Jimente, sejamos levados a prcstnr :m
xilio a certos commcttimcntos, :1 um ou outro 
pensamento grandioso, que, entregue á si pro
Ilrio, não conseguil'i:~ descn,·oh•er-se nem tão 
cedo, nem com tam;mha rnpidez, qu:mto si fõ1·a 
secundado pelos poderes publicos. 

Com esta explicação pois, louvo áquelles que 
no anno de :ISSO concorrer;~m p:~ra :1 promu-1-
ga•·iío de umn lei datada desse :mno, autorizando 
o poder publico no Brnzil, :1 subvencionnr uma 
comp:mhin que tomnsse :1 si fnzcr n navegnt·ão 
do rio Amazonas c :llguns do seus affiucntes. 

M11~, Sr. presidente, cm prc~onça das recla
ma~õcs que nos oceupnm, eu VOJO que a essa com-

Entretanto no assumpto importantíssimo de 
que boje me occupo, Sr. presidente, o que de
plot·o é que esses tJons cstylos não fossem obser
vados. Tratando-se do uma componhin, que tem 
cerca de 30 nonos de v ido, que deve. ter sua 
cscripturação regular, 1!0 uma comp:~n_Jun, onde 
acham-se interessad:~s d1vcrsas prov1ncJas do lm
perio onde ha delcgndos do governo, que têm 
fiscacs, Nc., de\·iamos ser instruidos dos melhores 
documenlos para sobre este assumpto darmos 
com Jlerfeit:J scicucia o consciencia o nosso voto. 
Si isto assim dever:~ ser em todas as circum
staJ;~ci:~s, m:~ximc aindn nas actuacs, cm que desde 
o chefu do Estado, que foi o primeiro a e.•pon-
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t:m~amc~to.abrir miio de. uma s~mma importante 
da ~tsta ctVfl, nt•l aos ulttmos ctdadiios, funccio
n:mos, arttstas, lavradores, todos võm-sc amea
çados de novos encarges. 

Nad:t ha, JiOrém, que nC's guie, que nos sirva 
d;o ,!lo ncsra q.uestiio, nada, absolutamente nada, 
smao um p~ojecto offcrecido na c:~mara dos Srs. 
~ceutado~, mdcpcndcntemen!o de clualqucr pc
ttç:to, projecto que pnssou alh, c que foi romct
ti~o 1mrn aqui, onde, OLIVida a compctento com
miSS:•o, h ou \'C um pm·ccer c voto cm separado 

ingleza recebe hoje dos governos geral c provin
ciacs mais de 1,200contos dcréis, de cuja qunntia 
deduzindo-se a de ~20, diminuída pela commissiio: 
llcn a de iBO contos, que continuar:\ a fazer da 
cmpreza ingleza de navegarão uma companhia- · 

que, discutidos, não tiveram soluriio I · 
Decorridos longos mezcs, o mésmo pcticio

narlo se nos nprcscnta, cm nome de intllresses 
!JUO o louvo por advogar, porque são os proprios 
mtcrcss~s deli c, exigindo que nós, os lcglsl:ulores 
do ºraztl, nos pre~tenws por S!!:• simples alio· 
A'a(.'aO a dar-lhe uma subvcnçao do cerca do 
iiOO:OOO;) durante o espaço de dez annos 1 

Quer o senndo a pro\·a mais irrccusavel de 
que estmnos I):IS trevas, de que tacteamos, de 
que cst.~mos :ts apalp:ulel:ts neste :1ssurnpto? 

O projecto oiTcrcéalo dava n esta companhia 
o mesmo que cll:l pedia, i:"!0:000:5; a emenda da 
co.mrpissão do sen:1do, depois dl.l um parecer Ju
mmoso, do_qunl nlguns trechos rariio parte do 
meu discurso, reduziu cst:t pretençiio a :100:000;) 
npo,porém,d:•dos :i compnnhia ingleza d:1 nave"a: 
çao do Amazonas, sim a CJUcm so incumiJisso J~Or 
meio da concurrcncia publica do tom:•r sobre si 
os serviços mencionados- no mesmo parecer 

O p:trcccr é muito methodico; cncar:t a ques: 
tão _por dh·er;>os pontos_; cst:í assignmlo l'clo meu 
anttgo c parttcul:•r amtgo, Sr. senador S:m1iva 
cujaauscncia todos lamentamos (apoiwfõ.f), c pel~ 
nosso llonr:tdo col!cga, Sr. scn:tdor F1·cdcrico de 
Almeida c Albuquerque.· 

O parecer termina por est.1s. pala\'Tas: 
c E' autoriz:tdo o gO\'Crno para estender até 

1\Ian:\os c outros pontos das pt"O"I"incias do Par:í c 
Amazon:•s o servi~o postal actualmente rei to pela 
companhia IJrazi!crrn de navcgaçiío :t v:~ por con
tratando esse serviço com quem m:~is vnnt;rrens 
offercccr pür tempo que niio cxccd:1 de W :~nnos 
11 subvl'nt;iio annual que não ultrapnsse a quantia 
de 300:000~000. • 

altamente protcgid:t. • • · 
1\Ias, Sr. presidente, 11omo V. Ex. vcr:i, este 

negocio comc~ou por um projecto de que foram· 
signat.1rios, si IJcm mo recordo, os Srs. Barão do 
S. Domingos c Dr. Fiel de C.1rv:tlho, ex-depu
tados da le:;islatura que findou poJa di,.soluçiio 
ultima; começou com esse' projecto dos dous 
ex-deputados, dando 720:0001). O senado no 
seu primeiro trabalho, desacompanhado do tudo 
quanto orn nccessario para formar jUizo seguro, 
achou que :JOO:OOO/$, n:io para a companhia ln
glcz:J, mas para IJUnlqueJ' CIUC se· apresentasse 
cm concurrencia, afim de tom:tr sobre si o scr
Vi(.'O postal, c outros indisp~nsnvois :í adminis
traçiio, eram sutnciontes. 

Na mesma orcasiiio o nobre senador por Ser
gipe, o S1·. Dar:io de Mnroim,opinou pcln sub
vcn~ão de iiOO: 000;); hoje a illustrada com missão 
que c leu seu p:trecer opina por flSO:OOO,S. Onde 
está a·· vcrcl;~dc? Nos i20:000S ·que a compa· 
nhia pediu, dizendo que sem rsta sommn n na-· 
\'Cg:~çiio ces~aria? Nos líOO: 000;), que em seu 
Yoto, cm sepnrado, dnva o nobre Sr. Darão de 
:lf:troim? Nos 300:000;5 que indetrrminadn
mc>nlc, sob condit;õcs muito cspccificndas, con
cedeu a cornmissão de CJUO fura relator o digno 
Sr. Snraiva, c !{UC ::ó deviam sér dados cm con
curreneia publrca ? Ou finalmente nos 480:000S 
vot.1dos no parecer da illustrada commissão do · 
cmr1rezns prtvilcgiad:~s, que temos á vista'! 

Acho, Sr. presidente, que tudo i~to concorre 
para convencer desde logo o sonndo de que esta 
matcria não e;;t:í de modo algum estudada. 

De todos os alvitres aquel!e que poderia sem 
perigo ser aceito, um:t vez reconhecida a neces
sidade do auxilio nos termos cm que a commissiio 
opina, seri:t o do parecer da com missão do senado . 
na sossiio de !87i, do c1uc foi relator o illustrado -
Sr. Saraiva. · -,r.,· 

A secção dos negocios do Imperio do conselho -
ll:ts, nesse mesmo parecer, CJUe termina pelos 

ter'!:' os CI.uc acabo do ler, V. Ex. c o senado 
vcrao mnrs tnrtle, que a commissiio pcnsnv:t cX:t· 
ctamcntc no sentido das considerações que acalw 
de f:tzer. Em um dos seus trechos, p:1ra :tccen
tupr e>ta verdatle, dignou-se a commis,;ão, corno 
o scn:~do vai vêr, de mcncion:~r meu nome e as 
opiniões que emitti na camara dos Srs. depu
tados, por julgar que aquel!as eram procedentes: 

de Estaao. de que roi relator o nosso digno col-
leg"a Sr. Teixeira Junior, tendo por comp:mbeiros 
o honrado Sr. Paulino de Souza o o nosso muito 
rcspcitavel collega Sr. Dins de C.1rvalho, rcz cxi-

- c Si o regímen do monopo!io... (refere-se 
ao que se est:í passando agora com a nave"'ação 
do Amazonas c muitos dos seus amuentcSl 
ruf ~i~d:t favl;lr~cido pelos poderes do E~t.1do:. n 
mrcwtl\'11 mdrvulual, que é forte hoje, dcbilitar
sc-ha, c a livre concurrencia sotrror:í. 

• E niio será mais uma companhia brazileira 
habilitada pelo governo para csmag:tr seus con
Cl:lrrenlcs ; mas uma companhia cstrangcirn, que 
dispõe de um milhão de libras esterlinas, de uma 
esquadrilha, de cst:•leiros, do grandes officinas 
do repat::tçiio, c q~c já é subvencionada, muito 
subvenciOnada, Jtots o Sr. deputado Dantas, que 
estu~ou pcrfeitam~ntc o assumpto, mostrou em 
·seu mtercssante dtscurso que essa companhia 

. gcncias que julgou indispcnsnvcis par.t formar 
juizo sobre :1 prctcnção contida na Jlelição dn 
compa~hin, JlOti~•ào que, s~ja dilo de passagem, 
nem foi presente :i c:1mara dos deputados nem 
me constn que o fosse ao senado ; pelo menos 
entro os pnpcis que busquei ver n:ío a encontrei. 

J>ortanto, contmuamos a tratar deste assumpto 
e:c-oflicio, O corpo legislativo não teve :tinda cm 
suas miíos a petição desta companhia pedindo a 
renovação do contrato. 

E o contrato feito pelo ex-ministro da agri
cultura o Sr. Thomnz Coelho, pessoa a quem 
a!i:lscstimo,como disso na camara dos deputados, 
mas a quem não desculpo pelo ajusto que cele
brou com a companbin, depois do que se passou 
no parlamento ; e~so contr:•to, Sr. presidente, a 
meu ver, niio tem si não o valor de um desrespeito 
p:tra com o corpo lcgi~lativo, pois que, h:wcndo 
tempo de sobra para que este resolvesse a ques
tiio,. entendeu não dever fazei-o pelas grandes 
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obj~cções c pelos emb:traços que :1 passa,.em do 
projecto encontrou. o 

Yindo o projecto p:~ra o senado vozes au
. tor1zadas lcvanlaram·se contra; entre essas me 
·rcc~rdo. do digno senador por Goyaz, a quem 
babltucJ·me n c~m!!al' de mestre, do honrado 
relator da comm1ssuo o Sr. Saraiva e outros· 
depois do tudo . isto, com todos esses ontba: 
rnços, era de rccomr que o corpo Jo,.islativo não 
:lésse sua bcn~,;~o a esta crianc;a, cJÜO, ali:is, já 
cont:~ trcs annos; guo se acha cm nossos bra•·os 
c que, embora mm tos de nós não a aealcntcmos: 
O!Jtro:; ento01lem, com razões que respeito, que é 
d1gna de ser acalentada. A secçiio do conselho 
de Estado, c~mo CJUO provendo o qu<l tínlw do 
dar-se •• exprimiu-se nos termos scguiniCs. Ouça· 
os V. l·.x. c o senndo ... 
. !lias a .P!'OJlO~ilo, devo logo l.:lmbcm dizer que 

t1vc noiJcJB deste parecer do conselho de Estailo, 
porque l!lndo todas ns gazct.1s que se publicam 
nesta cnp•tal, q~a.esquor que sejnm suas opiniões 
c suas cõrcs po!JtJCDs, encontrei-O no Ileporter de 
iS de Junho ultimo. 

Até. agorn. mesmo nos pnpeis que acompanhnm 
o projecto da camara do~ deputados emendado 
pela_ commissiio, .não ha noticin do parecer da 
see~110 dos negoc1os do Imperio do conselho de 
Est.1d0. 

Em i87~, ,!Dercci :1 hon!'a do ser escolhido 
pela assocmouo commercml da província do 
A.mazonas parn, .com do~umcntos· que en· 
VJou:m~, cm on~c1o q_uo !~1 publicado aqui, na 
provmcm da Bah1a, o n .. o sc1 s1 em outros pontos 
combater est:l pretenção, officio :~companti:ulo de 
mappas, ta9ellas, movimento da nnve,.ação cs.-
tra~•do d.11s rcpnrtiçõcs Oscacs, etc. o 

1"\nda d1sto, porém, ncomp:mha os papeis. Tenha 
V. ~x. a bOJ!dD~e de mandar-me todos estes 
pape1s. (E' salls{e,to.) 

Vem aiJUÍ ~~ clcncho do tudo o que acompa
nha a propos1ç:10, e que deverá servir de base 
ao ~cnad!> para. G esclarecer na discussão e vo
Uiçuo. EIS aqUI ; 

. ;;.;_::.,.. ~ R~Ja_,:iio dos documentos que acompanham a 
propos1çao da camara dos d~puwdos de !O de 

-~)unho de !879, sob n. i86: 
• Projecto da camara, p:1recer (la commissiio do 

senado de 1877, parecer ·deste anno, :~viso do 
ministcrio da agricultura o decreto do mesmo 
ministerio que baixou com o contrato submettido 
hoje á nossa deliberação. • 

E mais nada ; eis tudo. Nem o que veiu dn 
província do Amazon:~s otncialmcnte ou extrn
o~cialmonte, .nem as inrormaçWes dos presi· 
dentes do Para e Amazonas, nem o parecer do 
conselho de Estado, cousa nenhuma! 

E' possível entrarmos em umn discussiio desla 
or~em, entregues a estes quatro pnpeis, que nadn 
ad111ntllm sobre o nssumpto ' 

• O meia a que se tem recorrido para evitaras 
difficuldades, celebrando-se contratos dcpcn· 
dentes .da npprovação da.assomblé:J.geral deye 
ser b~n1do, para que se mantenha a verd:~deira 
doutrma •• 

Realmantc, senhores, só por esse trecho do seu· 
parec(!r a secção do ImperJO merece meus lou· 
vores. E não c a prime1ra vez. 

Quando o mau amigo, distincto ministro da 
fazenda, sustentando os motivos sobre que so 
baseúra o decrato de iG de Abril de 1878 sobre 
n emissão de papel-moeda, referiu-se nos difi'o
rentos p11reccrcs do conselho de Estado reunido 
em scssiio plena para dar sua opinião sobre- a 
matcria, chc~ou o parecer do nosso dí::-no col· 
l~ga, o Sr. Teixeira Junior, c eu, ouvindo-o ler, 
d1sse .do meu log:~r: este parecer é um primor • 
Pois digo a V. Ex. e no senado qua esse outro 
parecer IJUe acabei de ler é outro primor, e 

. honra ao seu relator, o mesmo nobre senador 
pt•lo Rio de J:moiro a quem me estou referindo. 
Devo fazer, coram populo, este olo~io ; o farei 
mais alguma cousa:direi que a attitude que <> 
honrado senador do certo tempo n esta parto, 
tem assumido nos nt!~Ocios publicoll, merece 
igualmente muito elogio. S. Ex. lambem Cez 
um programm:1... · 

O Sn. Ju~QUJ!IRA : - Tambem ... 
O Sn. DA:o.'TAS: -Tiro o •lambem •. 
O Sn. GonnEI.~ : -Não pédc tirnr. 
O Sn. DA~TAS: -S. E:t. mais de uma vez' tem 

dito que no domínio mesmo de seus co-religio· 
nario,; a lei era ferida, que cllcs se desvin,·am 
deste caminho que nnico, ·a meu vtir, póde hon
rar os partidos o habílit:ll·os a produzir os be
ncncos oiTcilQs que delles temos t11reito de esperar. 
O nosso di~mo collcga, o Sr. Teixeira Junior, tem 
dito que nlio está bojo milit:lndo em nenhum dos 
dous partidos políticos. Eu IJUero tornar s:~Jicnte 
esta sun altitude, porque realmente na situac;iio 
liberal podemos d:1r testemunho de que mnís de 
umn vez a sua palavra e a sua intclligencia têm 
vindo em auxilio do idé:as Iiberae,;. 

O Sn. Cnuz MAcHADo : -·Hn muito rotulo 
errado. 

O Sn. AFFo~so CELSO (ministro da (a:enàa) : -· 
Quer mudar o rotulo do Sr. Teixeira Junior? 

O Sn. Cnuz .MACIIADO :-Eu não acredito em 
rotulos ; acredito om idéns servidas por homens 
sinceros. 

O Sn. DA.vrAs :-Creio que o nobre ministro 
da fazenda concorda comigo. · 

O Sn. AFFONSO CELsO (ministro da {a:enàa) :
Sem duvida, tem me auxiliado .em muitas idi!as. 

O Sn. Cnuz MAcu.ADO :-Eu não acredito em 
rotulos. 

O Sn. ,\FFONso CELSO (ministro da (a:enda) :
Quer mudnr o do Sr. Teixej.rn Junior? 

Mas, dizia eu, que p:trccin que a secc;iio 
do conselho de Estado dos negocies do Im
perio tinhn sido previdente, porque, comba
tendo a procedencia do pedido, quando menos 
pela f:llla de esclarecimentos que o :~compa
nhassem, disse o seguinte (lê) : 

O Sn. ConnEIA : -l!as o nobre senador por 
l!inas não se refere ao Sr. Teixeira Junior. 

c Desnecessario é entrar no dosenvolvimento 
da quest:io constitucional, relntivn á decretaçiio 
de desposas do Estado, porque a materin e .por 
demais conhecidn. · 

O Sn. Cnuz MAciiADO:- Sem duvida, meu 
aparte niio tem nada de pessoal, é gemi. 

O Sn. DA.,'TAS :-Não ha muitos dias, n proposito
da proposição prorogativa do orçamento, o 
Sr. Teixeira Junior separou-se clnramente dos 
seus compnnheiros pohtices, e attl de bancada. 



·-
256 ANNAES DO SENADO. 

nesta casa, cm ponto altamente importante, vo· 
tando comnosco. 

Portanto, verdade, vcrdmle, o ministro dn 
ngricullurn do ministt!l"io de ::W de Junho, que· 
cclelJrou este contr:Jto, ora suiJmcttido :i nppro
\"nçiio do corpo lcgislati\'o, snbiu inteiramente da 
norma legal que lhe havm sido muito prudcn· 
temente tr:~çad::1 pelo p:~rccer da sec1•1io dos no· 
gocios do Irnperio, nssign:tnda. apcnns encerl":Jdo 
o parlamento, :1 rcnovn~ão u'um conu·alo quo 
tinha cxi.stcnci:J de 30 nnnqs, por mais :lO nnnos; 
mcúi:Jnte a sub\'en~iio de 40 contos de réis por 
mcz que equivalem a 480 contos por anno, parn 
continuação deste scrvir;o. 

Vejo, Sr. prcsidtJn te, <JU(I não poderei hoje tocar 
cm todos os pontos que tenho de consirlot'nt· a pro· 
posito desln m3tcri:•, m:t;; irei :1té onde puder, 
ag•I:~rd:mdo ~inda a continuação desta e mais dis· 
cussõcs do projecto, por•J uc pretendo acomp:J· 
nhal-o att\ o fim. 

dição, porém, ·de ser rcduzid3, passndos iS 
·annos, attingindo clln um dividendo de i2 o;. .• 

A propo . .;ito desta l:lltima clausuln, cm que se 
estaiJeleccu que n companhi:~ cntrcgnrinno Estado 
o cxr.esso d•> seu rendimento, logo que este n 
haiJilitasso a dar nos seus nccionistas um úivi· 
dcndo de 12 "/o, devo ponderar ao senado que 
semelhante condiç~o fo1 de todo ponto illusorin, 
porque nunca chegou, nem chegnrá n occnsião 
de se distribuir o dividendo de 12 o;.; porquanto 
a comp~nhia te:n constnntemente applicadp as 
sohras da sua reccitn c o que chnmnvn {1111do de 
resuva ao nugmenlo do s.eu capilnl, sem recor· 
ror á cm i 'São de no\·as ac~ões, sem ncrcseentnr 
novo c:• pilai :íquelle com que liubnm entrado os 
seus nccionist:~s. 

E como o tclel(raphoj:i communicou o embarque 
do illusu·e Sr. \~isconde do Rio Branco no \"apor 
Elbr, e d':Jrtui 11 liOUI:Os di:JS clle tm·~ de aclt:rr·SC 
cntr.:J·nó~, cunppl:mdon sua vinda. :Jiém do mnis 
JIOrq uc cat..er-mc·tm n honra de como :;cn:•dor 
responder a um discurso que S. Ex. pt·orcriu 
nesta c:~sa, c no qual referiu-se no m'm discur~o 
de deputado !la opposição, afim de combater-me. 
Espero podrJr mostr:1r :10 nobre \riscondc do 
Rio Br:mco que S. E:c r,,riu·sc n si propt·io, 
c si no trecho inglcz que referi, e cujn aulhcn· 
ticidadc niio podia se•· po,;ta cm rluvid:J, S. E:t. 
niío qniz cncontr:~r ar:.:umcnto contr:~ a preten· 
!;iíO r!a companbin in!;'ICZII de n:•vogn~·ão do. Ama· 
zonns, cu cncontt·nrtJI no trecho lambem lll~lez 
que S. Ex. citou, para destruir o meu argumento, 
apoio que vem rcrorçnr inteiramente a minha 
opinião, podcn:lo, portnnto. <lispcnsnr n citnçiio 
que fiz p:1r:1 :JIJr:~çnr n que roi fcitn pot· S. Ex. 

A historia desta companhia, ab initio, é conhc· 
c ida do corpo legislativo. 

1'odn\'ia pcr;o licença par.1 muito calculadn· 
mcn te inscril-:1 no meu discurso ; porqtw, si não 
servir de esc la rcciml:ln lo ao sen:tdo, que sem du • 
vida ter-~c·bn dado no tralmlho de obter todos os 
csclnrccimcntos nn materi:1, muito scn·irá pnra 
mim mesmo nns . discus>õ~s ulteriores, e:n que 
lOI!1arci pnrte, como j:i ro:npro~cui-mc. Ou~a, 
p01s, o senado um resumo histor1co d<> que en· 
contrci nn le~islação do nos:<o p:~iz :1cerc:1 do 
assumpto. O lralmlho ó meu, e não desejo soe· 
correr-me a estranhos auxílios. Vou aprcsea· 
tnl·o, separando-o das con~idcr:1r.õ~s com que, 
na oecnsiiio cm IJUe o nprcscntd, 'rui cxplica~1· 
do-o (/CJ : • 

• A lei de:G deSetemlJro de !850 autorizou o go· 
VtJrn•H• ineorpomr umn comp:rnhi:o parnn nn\'eg-a
•Íl·ão do "\m:tzonas. Em conseqnencin, o decreto 

ne~ultou d':•hi que, tendo sido o cnpital pri· 
milivo da com(lllnhin i.200:000,S, hoje se acha 
clcvndo :• cerca du .C !.000.000, ou 10.000:0008, 
provenientes dos fa\·orcs dermmado5 pelo Estndo 
n mãos lnrgas sobre n companhia do Amazonas. 
Esses grandes fa\·orcs, mediante novos c rc· 
polidos decretos, habilitaram a comJinnhia n ir 
grmlunlmen te crest:endo cm forçns, de sorte que 
o seu fundo c.1pit:~l de J ::!00:000,), pnssou n 
2,000:000,5, logo depois a ~.OOO:OOOH, ntó o (JOnto 
cm que ora se acha. 

Portanto, r•·occdcndo :t companhia do modo 
que llcn e:-<plica~o, não crn possi vel IJUC o seu 
dividendo subisse até 12 °/o cm ncnhumn cir· 
cumstancin, c assim nunca o Estado teria o en
sejo de go1~1r das vant:•gcns que foram nssegu· 
radas pelo decreto •lo 1857. rsto se acha compro
\"ado pcln \"Crd~rlc dos ~lgnrismo!' c por r:~ctos rruc 
não fot·nm contestados por ningucm c menos 
pela companhia, quo tempo sob•~jo tl.lvc para se 
preparar c prestar os cs.:tnrccimentos que por 
ventura pudesse obter pnra rorneccl-os aos que 
defenderam o contrnto, quer na camnra tem· 
poraria, quer no scnndo, quer na imprensa. Do 
que na imprensa se disse com rclar;ão a mim, não 
tenho necessidade de me occupnr; n5o preciso •• 
de dizer mnis do que todos n todos os respeitos ·, 
snbem de mim. ....~.:. 

Passemos :i transfcrencia da companhia. Sobre 
este assumpto Ta\·nrcs Bnstos fez considcrar·ões 
muito honrosas á su.1 memoria. A transfercÍJcia 
effcctuou-sc cm consequcncin do decrct.) de 21 de 
Ahril de 18G6, que permiue :i r.ompnnbin a f:•cul· 
dade de realizara tr~nsfcrencin de su:ts acrõcs cm 
!JUalqncr prnr;a cstr:tngr·ira. Por isso cu disse que 
cm certo ponto 11 c .mpanhia tirou a n~:~scara, des· 
cobriu-Si', 11ois que s.1bia que ao go\'erno do nr:~zil, 
depois de ~ ter este cre:•do om seu seio c de lhil 
lun·cr !lado mão hllmfcitor,,, niio seria n~rad:1vel 
\'C r que c lia, chegada ao ponto de nló porlcr viver 
independente de novos sncrilicios tl.o Estado, se 
convertesse de n:~cional cm C$trangeirn, como 
est:i hójc. . 

Houve todnvia rcluctancia, c sómente cm 1871, 
note o senndo, a ex-companhia do Ama1.onns 
obteve essa transfcrencin ; mas para aqni chnmo 
tambem muito a allenr;ã~ do sen:~do, a quem 
pcr;o de notar com que mtcnção, c sobretudo 
com qne condi~õcs. o illustre ministro de entiío, 
meu ad\'el"Snrio politico. mns cidadão muito digno 
e :1 quom consagro affeiç~o desde os tempos aca
dcnucos, o Sr. conselhe1ro Tbcodoro lll:lch:tdo, 
convdu nessa tr:.nsferencin. 

c 30 de Agosto de 1s:;:! or~anizoa n mesma 
companhin com o cnpitaJ de 1.::!00:000~ e J•I"ÍVi· 
lcgio •·xclu$ivo. Em. iSili houve ouu·o t.lccrcto, 
fazendo novos !01\'0res, au-.:mcntando a sub\·en
ção com a rt1nuncia do pt•i\•ilcgio. \'ier:•m depois 
os dc:rctc~s de 29 de A~osto de i85i c 20 de Fe
VEt'eiro do 11)58, que au,t:"mcntou, este, n :.ullvcn~ 
~·o com a som ma de 16: 000,) mons:~hucnto, e 
lmalmunlc o decreto de 9 de Maio de iSGO, r]ue 
augmcntou mais a sullvençi"to com 9:000,5 
mcnsalmante, llc:~ndo a comp:mhia com 60:000r$ 
mcnsa1!S ou i:!O:OUOz5 nuuualmonte, com n con-

Referindo· n1e eu a um prospcclo que deu lo;!' ~r 
á contest:~rão do illustrc Sr. Visconde do Rio 



.. ) • 

SESSÃO EM i 7 DE JULHO. 257 

Branco, alludi tambem ás intenções do ministro 
da agricultura que publicou o decreto do 7 dll 
Julho do 1871 c, honrando essa sua intenção, 
disse: · · 

porque sou dos que querem para noss11 pátria 
a emigração, não só de capitaes como de pcs· 
soas, e p:~ra ottrahir.estn estou com os que en· 
tendem que é tempb de trnlllrmos de uma lei de 
gr:mdc naturalis:u;ão, tomando por modelo a lei 
belga do anno de :1878, isto é, dando ao coreo 
legislativo poderes de conferir a grande natura· 
lisaç~o ao cstr:mgeiro que lixando entre nós sua 

•• Essa concessão só poderia ser dada para Ji. 
bertaNiO o Estado de tamanha subvenção. 

c O Sr. Tl~eodoro da Silva:- E com esse in· 
tnito autorizei a transferoncia. • rcsidcncia, crcando familia, nuxilitmdo-nos com 

o trabnlho, nús letras, nas armas, etc., identifi· 
car-so por toda a sorte com os no~sos interesses, 
sendo como nós brnzilciro, deva occupar neste 
pniz todos os cargos C[!JC possamos occupar ••• 

Isto é, o ministro da agricultam do Brazil 
que convlliu na transfcrcncia, que tinha conhe· 
cimento de todo isso, que ·formou opinião sobre 
o estado de prosperidade tln:mccira dn compa
nhia c que cr:: ministro do gabinete presidido pelo 
Sr. Visconde llo Rio Branco, declarou ao parla
mento que havia conYindo, ·porque queria liber
tar o EStado, lia subvent;iio que até cnt;io perecbia 
essa companhia de navesral:iio I . 

Continuei dizendo: • :g o honrado ex-ministro 
lla agricultul'll llcclara muito a proposito que 
com esse intuito autorizou 11 transfllrcnci:J. • . 

• O Sr. Tltcodoru da Silva:-Apõi:ido. • 
Houvll rlifTr.rentcs npartc~, porquB per~untci si 

JlOJ'Ventura o governo fazia questão disso: os 
npartcs fo1·am dosSrs. Andrade Figueira, 'fhcodo
I'O da Silva, Coelho Rodrigues,· c outros senhores, 
c afinal do Sr. lllartinho Campos, meu distincto 
co·r('Jigion:irio e amigo, nos seguintes termos : 
c E~ unw qucstiío administr:Jtiva c que não pôde 
ser 1ev:uln :í altum de confiança. · 

• O sr: Coollta Rodrigttes: -Deus nos livre 
'que tal se déssc. • 

Na mesma occnsião lambem censurei o que 
havia de tumultuario no que se o.-tllva dando 
sobre essa m:•toria, no Jlarlamcnto, com· infrac
ção de todos os IJons cstyl.os, simplc_smentc ':De: 
diante um parecer tJUC h c tJUO nao rêJlCt&rct 
deslll VCZ, m:IS é possircJ IJUC O f~ça de outra. 

O parccr.r não em siniío a rcproduc~iio daqU&IIo 
que a nroprin comp:mhia alleg":l":a : • Xiio faço o 
servit'o siniio com :1 subvenção de i20:000,5, que 
mereÇo, pol'CJUC tenho feito isto c nq~iii!J. • pc
pois de verbet·ar esse parecei', tcrmmc1 ass1m : 
c Pergunto, ondo os documentos cm que a U!Jbrc 
commissiio firmou-se par11 opinar nesse llentulo' 
Elles não existem, niio nos foram aprescntmlos, 
c o nobre deputado relator do p~rccer cou• fll'C· 
hcndc que nesta occasiiio sua palavr:~, embora 
muito v:llios:~, não pódc ser bnstante Jl:lr:l deter
minar o voto da camara cm m:~tcria de tanto ai· 
cancc . 

• O Sr. Gomes de Castro :-Com um parecer 
prophctico. 

• O SI'. Dal'tas:- Com umplrccer prophetico .. • 
Cbc«ud n qualificar o parecer do dithyrambo; 

o senado, si ttuizcr, o leia; niio tenho· tcmJ•o 
agora Jl:lra o fazer. 

Ora depois tleste historico c de recordar-se o 
sonadÔ dos favo&·cs successivos po1· parte do Es
tado n~sim como d:1 constante esquivant;a por 
partb da companhia a cumprir as pequenas pro
mcs~ns feitas c com as quncs :~li:is justilicara esses 
favores qu~ndtl pedidos, J?rf?Vnndo !llmbem. C<?lll a 
dcclnrução do hom·ado muustro que .Jlc&'lllJIIU'a !1 
transfercncia dn séde da companlua do Dr:•z•l 
para uma prnça cstra!lgcira, mo~tr;mdo. Q,uc 
esta companhi:~ que n:to era m:us br.&z&1Cif'J 
e que nem por esse lad!> podia arras~r
nos em um amor propr1!' mal entcndulo, 

v •. lll 

O Sn. Srr.vem.\ D.\ ?.loTTA:-:\Icsmo a pequena 
natumlisação serve para isto. 

O Sn. D,\.1'\TAS: - •. , si pois sou deslll opinião 
c apenas a tornei bem cl:~m, porque goste& sem· 
pro do ser coherentc c espero cm Deus sel-o 
agora até no rcslo de minha vida... . 

O S11. Conner.\ : - Niío perde oceasião de 
enuncio r o seu Jlrogramrnn. 

O Sn • Jo.\o ALF.IlEilo : - .\s suas bons 
idéas. 

O Sn. D.\.'\'TAs :-Estimo bem que os srmllorcs 
:~chem estas idéas boas, porque as podemos rea
lizar. 

O Sn. ConnEtA :-Estas idéas já for:~m ditos 
antes. . 

O Sn. D.\:ST.\s :-I:í dei idéa da gmndÔ natura
lisarão. conferindo-se no t'Orpo legislativo, como 
cm • J8i8 succcdcu na Bclgtca, o direito de co
nhecer dos estrangci1·os que habit:mdo o Jlaiz se 
tornam digcos dcstn immensa honra. · 

O Sn. LEITÃO D.\ Ct<:sll.\ :-A cohcrcncia é 
sempre de apreciar. 

O Sn. D.\:STXS :-:Xão h:t dU\'idn nenhuma. 
Nem o digo :•CJUi J!Cia tJt·imdm vez, porq Uc.l j:i o 
disse. :X:io tcnl10 receio ncnlmm t.hsolutamontc 
e nisto sou consont:meo com a COilstituição do 
Impcrio, ondll cst:i plantada a ·semente dcs~a 
idén. 

De feito é da constitui~iio que deriva o prin· 
ciJliO a <JUC me estou referindo. Foi clla quem 
considerou brazileiros os _portuguczes que adhc
rissem á intl•!pendcncin do llr:~zil. Ellcs não 
n:~sceram no Drazil, mas desdo cnt:io toram con
siderados tão bons brazilciros como nós outros. 

o Sn. ConnEI.\ :-o nobre senador não pcrdo 
occasião do cuunciat· o seu progrnmma. 

O Sn. DA:o.'T.\S: - Est:i visto. lfas sejamos 
francos, cleixcmo·nos de reticencias. 

Si um homem depois do 30 annos de vida pu
JJJica, tra!Jalh:mr!o pelo seu paiz, em cbeganuo a 
este log:u· niio devesse ter frnnquczl!' c dar desta 
c.1deira :~s opiniõ~s que antes St~mpftl enunciou 
durante lllnto tempo, embora na advcrsid:~dc .•• 
(apoiados). 

O Sn. Jo::i:o ALFnEno:-E' isto que se louva. 
O Sn. D.\li'T.\S:- Niío estou solici tnndo ilppro

vaçiio alguma, e3tou dando a minha opinião. 
O Sn. ConnE&.\:- Estamos registr:~ndo. 
O Sn. DA:o."T.u:-Entendo que com isto faço 

um serviço :10 ministerio c ao meu partido, c si 
lhe vier o mal d'ahi cu estou satisfeito. 

33 
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· O SR. CoRm~rA:-Estamos registrando, por9_no 
sempre prestamos a !tenção ás pnlnvras de V. Ex. 

O SR. DA:'iTAS:-Eu sai o.quo, não direi de 
insidia, mas ilo malícia, mas do injustiça devn 
niss~ perceber, mas cumpro o meu dever. 

O SR. CoRREI.\:- Em que é que 11:1 malicin? 
O SR. D.\:\"r.\s:- Perdão, o negocio é um ponco 

serio. A fol"t•a de cons:igrar·rnc it \'ida publica 
formei opiniões, comproml!tti-me por. clln:>, pro· 
metli derendol·as e sempre que me fõr possível 
boi de desempenhar-me deste compromtsso. 

O SR. Com'"'·\ d;i um aparte. 
O Sn. D.\:'iTAS: -Eu preciso fnllar com tolla 

franqueza, mas não desejo que os nobres sena· 
dores attribuam me11 procedimento a 11ualqucr 
manejo polilic••· Esta é a supposirlio mais pe· 
DOSa IJUC :<C mo podor;i fazer do nlCU caractflr; 
si não quizercm ,·cr nas minhas pnl3vras a opi· 
niiío du um homem coh~rentc com as pror•r•as 
idéas; si me IJUizcrcm tirar do ponto cm IJUe me 
acho collocado, pnra lan!:ar-mo na linha com· 
mnm dos nmbidosos vul~arcs, sorti esta a maior 
injuria IJUC se me possa fazer. 

O Sn. CoRREIA: - Y.1s o que se tem !cito é o 
contrario disto. 

O SR. DAsT,\S :-Supponl10 n:ula ter feito parn 
solTrcr esta injusti~:t, ou do~ meus co·religion:t· 
·rios, ou dus meus atlvers:-mos. 

O SR. ConREI.\:-Dos ad\"ors3rios, não ! 
OSn. D.\:-;·r.\s :-Si n~sim é, então terá chcg:~do 

lambem a minha vez de quebrar o remo c deixar 
o barco :i v c: la. 

Niio vejam nas opiniões que :i proposilo externo 
aqui, outro limsinão o cumprimento do meu de· 
ver; não quero fazer 11ro:;ramm:~. · 

O SR. CoRnEIA. :-Mas faz c nós devemos re· 
. gistral·O. 

O SR. D.\:\"r.\S :-Eu mostravn ou procnrn\·a 
mostrar, quando rui interrompido. que cst:tvn 
bem tir3do n limpo, pela declaraf)iio competente 
do ex-ministro da agricnlturn do gabinete 7 de 
:Março, que ellc entendia que, feita a transfc· 
rcnci:t da companhia como fez·sl', e tcrmin:~do 
com o favo1· de Deus o prazo do primeiro contrato, 
cm sun opinhio que havia soado a horn tla col
loe3r-sc o ponto linal aos enormes bcneficios con· 
feridos it companhia de nave:;:u;ão do Am:tzon3S. 
Che:;aclo a este ponto cu tliss.l que além dest.1 de· 
cl3rac~ão expressa do ministro dn agriculturn. o· 
Sr. Theodoro Silva, cu tinha ID3is as propri3s 
palavras da llrospecto da companhia. Parn esse 
tim, li as p3l:tvras c vou novamente dal·3S :a co· 
nheccr :w senado. 

• Veja a c,1mar.,, disse eu então, :Js proprias 
p:~lavras do prospecto de 6 de llaio de 187:!, a que 
já alludi. Lerei em inglcz c !arei a traducção: 

• Tito new company will" acquirc a busincss 
which is prosperous and steadly improving 
( cven without taking into account tbo govcr· 
!lemen~ subvention), nnd a propcrty of grcnt and 
10creasm~ v:•lue. • 

• A no\"a comr~:~nhin fará um negocio de van· 
tagcns incontestadas e seg-uras ( aind:t não I e· 
vando cm conta 3 subvenc;iio do governo ) e ad· 
quirir:í uma propriedade de grande c crescente 
v~lor. • · 

Agora porgunto : E' possivelque, trntando-se 
de uma companhia que em seu pro~pecto, isto é, 
em documento onde firma sua bonrn, sua fé, sua 
lcaldnde, dizendo que a prosperidade !listo que se 
·chamava compnnlua do Amazonas o que se passõu 
3 ch:~mar comJlanhia inglcza de navegação, era 
tal que mesmo sem subvenção do governo signi· 
ficava um negocio magnifico, de lucros erescen· 
tcs, . rcr.rcsontando umn cnormo propriedade, ó 
poss1vc , senhores, qnc tratando-se de uma tal 
CXJmp:mhia baja neste paiz quem apJtlicJue em 
bcnc!llcio dclla dinheiros publicos nn importan· 
ci:t de 7:20 contos de réis annualmentc, por dez, 
por cinco, por dous, por um anuo, por um dia si-
lfUCr 't . 

o SR. PAR.\N"AGU.\. :- E o prospecto niío roi 
só para inglez ver. 

9 SR. DA:'iTAs:-A companhia, que é a mesma 
hoje, .mns que tem outro nome, arJrescnt3 sim· 
plcsmcnte (e fez muito bem, nuo 3 censuro por 
·~to, 1113s nós ê IJUe mereceremos censura si 1\S· 
hvcrmos pelo que elln pede), apresenta simples· 
mente uma petição~ desacompanhatla ·de docu· 
mentos, dizendo: dc·me para c;i, por espaço de 
~O ou i O annos, os mel' mos 7:!0:000,$ que pelos 
poderes publicos foram dados á companhia quan· 
do ella era nMcentc, quando c:;taV3 impfnme 
quando apcn3s aquclle3 cxplorallorc.i iam :llrr~n~ 
l:tr talvez a sanha de animaes ferozes .•• 

O Sn. JoÃo ALrn:roo:-E a llecha do indio. 
O SR. D.\:'iT.\S:-••. c a llccha do indio, qunndo 

nlio havin nem iR!lustria, nem trabalho, nem )lo· 
pul3çiio, nem riqueza! 

J>ots hoje que ludo existe, cm .escala nsrradavcl 
ao cor3ç:io brazileiro, é que esta companhi:aquer 
a rcnoV3!:ãO do contrato JlClo mesmo prazo ou pela 
mct.1de c pelo mesmo preço? Di:;"O mal o mesmo 
pr~!:O; o preço não é o mesmo como heide mostrar 
pots que muitos nonos depois, eu, como ministro' 
pre!erindo uma p:oposta da propria provinciá 
do Amazonas por JUlgai-a melhor que a da com· 
panh!a, contratei a .nnvcgasão dos rios Purús, 
llalle•rn o Nc::~o, rws entao despovoados, más 
q~e agora o estuo em suas margens, o que ex
plica cm grande parto a proposiç-:io do nobre se
nador llOr Anmzon::~s, tlt! IJUe' os rios Purús 
lladeirn c Negro, na actualid3de, concorrem for! 
temente Jl:lra a receita publica, gra•~as a este acto 
d_o ministerio tle 3 de A;rosto, do quÍll sempre me 
ltson_ge::~ret de haver fctto parte. 

Det JlOr essa uavegaç~o annualmente 96 contos· 
~ssQs !!6 con.tos hoje JlCrteneem sem f:•llar nos 7:!0; 
a co.mp:mlua do Ama:r.on:~s, como tambcm per
tonc!3 a subvenção provincial para a companhia 
lluv~:~l do Allo·Amnzonas, como tambem per· 
tence 3 subvenção da província do J>ará ••• 

O . SR. LEITÃO n.\ Cu~nA::.....A provincia do 
Pará não dá m~is subvenção. 

O Sn. D.\:O.'TAS:-Só se suspendeu depois que 
em :1.877 cu tratei da questãó. 

O SR. LEITÃO D.\ CuNJIA:-llas hoje não dá. 
O SR. DA:-.-rAs :-y:stou tom:~ndo a questão na

~uolle tempo. ~ntao essa subvenção pertencia 
a essa C!Jmp~nlua,_ a prova tenho-a IIQUI, c o co
nego S1quetra nao pôde co~testar·me, porque 
eu me tlrmava .em relator10s e outros docu
Il!entos. J?ertc!lcta :1 essa companhia a suhven
çao d:Jda a ant1ga companhia P:~raense. 

. ·! 
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O Sn. LEITÃO DA CuNnA :-Sim, senhor, que 
fundiu-se na do Amazonas. . 

o Sn. DA!\"TAS :-Como igualmente fundiu-se a 
companbi:t fluvial do alto Amazonas. 

Digo eu : e~sn companhin, quo pe!le boje 720 
contos, não tinha só como a primitiva os 720 
contos, tinha mnis tudo isto que reunido dava 
a som ma de mil duzentos c t.1ntos contos. · 

Mas a c.•te ponto do meu di~curso respondeu o 
honrado Sr. Visconde do Rio Branco, nos termos 
.que o senado vol ouvir. · 

O Sn. r.EITXO DA Cus11A:-V. Ex. se retere no 
-discul'l!O do 1872 '! 

Entra pois nn leitura do que ·di:>se o honrado 
Visconde com os ap:trtcs do honrado senador por 
Goyaz quo m.c honra com a su:t nttenção : · 

c O Sr. Visconde do Rio Branco:.:... Todos sabe-· 
mqs que as pal:tvras de um prospecto são mais 
ou menos aAimadoras, sempre exageram ns'van

.tngcns •••• • 
Aqui começa minha divergcncia: ns palavra~ 

de um prospecto devem ser o trnnsumpto, o espe
lho do eswdo de umo comp:~nhi:t p:tra cu):t con
tinuaçiio seus rund:tdorcs querem nttralur c:tpi· 
tnes; elevem essas palavras ser mntbcmnticamente 
exoctns e, como me estou. referindo n um 

O Sn. DA:o."TAS :-N'ão, ao de 1877. Os nobres 
senadores t.1lvcz confundam daL1s ; c cu posso· 
-esclarecer qu:tlquer duvida n este respeito, por
que parn ucm discutir a questão exnminc1 por 
muito tempo tudo quanto lhe era referente. 

Em :1869,. o asscmbléa provincial do Par-.i 
muito ~nbiamente (elo:rio que merece quer !o~se 
conservadora, quer liberal) acabou com uma 
subvençiio·!lo 60:0006 annunes,destinadn :i nove. 

matbemntico illw:tro, chnmo á lembrança n com
potencia que S. Ex. tem, mais aindn do que em 
outros, neste ponto. Em um prospecto ú preciso 
haver exa.ctidao, porque niio se deve illaque:tr a 
boa !é de ninguem vendendo bulias falsas. 

O Sn •. JoÃo ALFREDO: -J.1í passou o pro\·erbio 

gnção !e Obidos. · 
O Sn. LEtTÃODACu:-.;u.:-Nad:l tem um:1 cousa 

-com· outra. 
O Sn. DA:.o."T.\s:-:Attend:l o senado oo qae se 

seguiu: é muito curioso. 
A companhia protestou; m:~s o governo pro

vincial com aqucll:t quantia conseguiu amphar a 
navel!'nção para outros portos que não eram .n:t
vcg:ados. Alguns dos nobres senadores hiio do 
saber disto; mas cu posso apresentar uma provn 
do que nc.1ho de dizer, lendo o discurso pro!e· 
rido sobre cst:1 mnterin em 1869 pelo Dr. ?tlarcos 
Antonio Rodrigues do Souza, entiío deputado 
muito dign9 e boje desembargador da relação elo 
Ceará. . 

Disse ellc: c A companhia do Amnzonos rc· 
c:ebi:t 60:000.6 pela linha de Obidos; a a.~mbléa 
provinci~l por bem ontcndida economi:~ ocabou 
com esse serviço determinando que sómento de
pois de um nono de existcncia desta lei a :tdmi· 
nistração pocleri:t cogitar de novo do serviço. • 

Sem passar adiante devo observar-que 11 com· 
p:mhia !lo Amazonas com ess:t quantia quo 
recebia pnrn nnvcgnc:ã& de Obidos, Cez serviço 
muito maior do que d'antes. 

O Sn~ LEITÃO DA .CUNnA:- Niío eram linbns 
novas; em :1 ~esma linha coto escnlns novos. 

O Sn. D.\r."TAS:- Voltando ao ponto cm que 
cstnv:J, q0:1ndo entrei nesse incidente, devo 
dizer :10 scn:~do que o nobre Visconde do Rio 
Dr:tnco combateu o prospecto, oli:is procedente 
de Conto insuspeita, que ha pouco li, c apresen
tou um ~pecimtn de outro que julgou verda
deiro. Entrctnnto eu me fundei em testomu~ 
nbos que nté · o Sr. conego Siqueira. declarou 
dignos de todo credito. · 

Não tento cul)l:l si n comp:tnbin não fornecia 
elementos p:.ra se formar um juizo mais ou 
menos seguro. 

O Sn. PARA.NAGUÁ :-Não se deve sÜppor 
isto. 

O Sn. D.Õ.r."TAS:- O que sei é que o trecho que 
li foi considerado como pertencente ao vcrda· 
deiro prospecto. 

-mcnt1roso como um programmn. , 
OSR. D,\:.O."TAS:- V. Ex. snbn cm que sentido 

digo isso. Si cu tivesse parte n'nma companhia, 
niio escreveria siniio oquillo que rcsull:lsSC do 
cxnmo dos !netos. 

O Sn. ConREIA:- E' outra eouS:t. 
O SR. JoÃo ALFREDO :-0 !neto é quo os pro· 

spcctos slío mais ou menos :~nimndores. 
O Sn. D.\::O."TAS:- E' preciso que acabem os 

Dulcnm:tras. . . · 
O SR. LErrÃo DA CuxnA :- Y. Ex. já viu pro· 

gramm:t ministcri:tl desa.nimndor·? 
O Sn. DA:O."TAS : - Acho que um programma 

ministorial deve ser lambem cxncto, deve corres
ponder no pensamento de que estão :tnimados os 
que· formam p:trte de um ministerio. Mas aqui 
o netoeio é de :tlgnrismos, por isso chamei a at· 
tenc:ao dos llonraclos senailorcs. ( Continúa a 
ler.) . · 

c Todos s:tbemos que ns palavras de um pro· 
specto slío mois ou mcnosnnimndoras .••• 

O Sn. JoÃo AI.Fnmo :-Isso não significn que o 
honrado Visconde do ~io Br.anco tosse capaz de 
Cnzcr um prospecto asstm. 

O Sn. DA.,"TAS :-Nem cu o digo, nem o quero 
censurar. 

O Sn. D1oco VELuo:- Elle uiio emittiu opinião, 
consignou um !:tcto, que é exacto. 

O Sn. DANTAS :-Não bn o menor resnibo do 
censura :to Sr. Visconde do Rio Branco ness:t 
observação que fiz. · 

O Sn. DIOGo VEtno :- Como diz que diTerge '1 
. O Sn. DAr."TAS : - Mas sem censura, porque 
:tcho que deve ser isto. 

O Sn. LEITÃO D.\ Cu:.o."IL\. - Deve, mas não 6. 
O Sn. D.\..~As :-Posso mencionar uma opinião 

em divcrgencin :í outra, sem animo de censurar. E 
eu não mencionei, rui obrigado nlcr as palavras. 

O Sn. LEITÃo DA. CUI\"IlA.:- Póde ser quÕ o 
Sr. Visconde do IUo Branco pensasse \}XQCla· 
mente como V. Ex., que :15 pãlavras dos pros
~tos devem ser matllcmaticns ; mas o !llcto 
não ó este. 
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O Sn. DA:o.'TAs :-Dom, o facto já está defcn· 
dido c Duo é nccessarin tnnta defesa, porque nlio 

intentnm atirar sobro ss)us hombros embora 
hcrcull;os..! e· que nã!> podem estnr sobrecarre
f:l'ados smao com nqudlo que as necessidades pu-o accuso. 

O Sn. JoÃo ALrnEDO:- Sem duvida. 
O Sn. LEITÃO DA. CUNIL\ :- Elle está ausente. 
O Sn. D.\r>'TAs:....:. Deixem-mo conlinunr (repe· 

lindo a leitura): • Todos sabemos que ns pnlnvras 
de um prospecto siio semj)rc animadoras, sem pro 
exageram as vantngons. Mas é quo o nobre se· 
nndor cahiu no defeito de. fíUinr-se nesta nartc 
sómcntc pelo que leu no d1scurso do illustrado 
Sr. deputado Dantns, o qu:~l não tc,·c á vista, do 
certo, os períodos do prospecto. • 

Vamos ver a fonte de onde S. Ex. tirou o Vl'r· 
dadelro prospecto. 

c Eis aqui, diz o Sr. Visconde do Rio Branco, 
o que a comp:mhia publicou no referido doeu· 
monto, como se Yê dos interessantes artigos im· 
prcs,;os no Jor11al do Commercio desta curto. • 

Foi uma scric de artigos, c, me recordo bl'm, 
entrelinhados, bem cscriptos, por pcnn:1 h:1bil, 
qualquer que tcnl1:1 sido, mas no interesse da 
companhia, llefcndr.ndo·:l como o melhor llcCcnsor 
c· com!Jatcnllo a mim c a ontros que impugn:imos 
:1 prctcnçiio. Destes :~rligos, pois, fique o senado 
s:~bc~:do, é que o bonrallo Sr. Visconlle do Rio 
Branco tirou o vcrdallciro prospecto. Eil·o :~qui, 
está cm inglcz ; darei a tr:~ducriio do propr10 o 
illustrnllo Sr. Visconde llo 1\io Branco. 

Atlendn o scn:.do para o trecho que S. Ex. 
tirou do IJUC considera ''erdadciro prospecto. 
Eil·o: 

• Não bn r:1ziio p:1ra duvidar que os contr:~tos, 
quando findo;;, sejam renovados sob f:l\'oravcis 
conniçõcs, assim como que a comp:mhia, si o 
contrario acontecc;;se, poderia, levnntando os 
Crctes de seus vapores no seu nivel natural, com· 
pcn5ar-sc; e a continu:u;iío das linhas é um o ab· 
soluto nccessidndc parn :~s proYincias do I>:trá o 
do Alto Am:~zonas. • 

Como se vti no prospecto citado pelo illustrc 
Sr. Visconde. do Rio Dranco, os fundadores di· 
ziam para os convidodos : • Vocês venh:~m p:~r:~ 
cá que niio ba razão para duvidar-se que quondo 
os contratos scjnm·finllos serão renovodos sob fa
vornveis condições, :~ssim como que a companhia, 
si o contrnrio :1contccer, podcra, lavantando os 
!rotes dos seus vapores no seu nível natural, com
pensar-se; c :1 continuação das linh:~s ti uma abso
luta necessid.1dc para :1s provincins do Pará c do 
Alto Am:~zonas. • 

O Sn. LEITÃO n.\ CuxitA.:-Apoiado~ sobre isto 
niio ha n menor contest.1çiio. 

O Sn. D.\:O.'TAS:..,.-Quonto n esta segundo parte 
t:~mbam não tenham susto, porque a navegar-ão 

blicas impõem. 
O facto que citei de não segurar a componbiá 

seus v:~ pores faz entrar pelos olhos o estado de 
prosperidade deli a.· . 

Ta miJem, nlio obstnnte o monopolio que o hon
rndo senador por Goy:~z condemnou; respondendo 
n um aparte do Sr. Visconde do Rio Branco e 
rcrcrindo·se á ~nvcgn~o de iniciativa parllcuÍor, 
como prpt~slo Irrecus.avel no monopolio, disse 
esse meu li lustre nm1go o mestre : Já :IJip:lre
ccram e empregam-se vapores, apezar do mono
palio d:1 componhia. 

. O mestre disse muito bem. Quando se rruebram 
tollos as .eadcas, todas essas correntes pesadas do 
~onopoho ; quando. se alfrontn umn companhia 
t:t,o P.oderosn, que ate obteve dn asscmbléa pro
vmcinl do ~mazonns que se tributasse sobre os 
vapores parucnlnres que tocnssem.llm dilfcrentes 
por.tos d:1 província (vo.:~s: old oll /); quando se 
res1sto a uma compan{un que, como um mino
t.1uro, tudo absor\"e c ~omprime, su1Toca os mais 
jl'C,n~r<!sos. c .l~m·avcis com.mcttime~tos. dessa 
miCI:Ihva mlhvidual que prcc1snm ouvir de nós a 
palavra da victorio, nos que assim Iuct:1m o que 
so oppõe, senhores '! . ' 

Deslle :1870 que obscrvomos um movimento 
dignl? de anima!_'ão, devido a p:~rticülarcs, que se 
reu'!1ram para m:mler por sun conta, c ccn
strllll·os, vapores que, com os dn companhia alta
mente subvcucionoda ••• 

O Sn. LEITÃO DA. CusiL\:-~Ins note que o ·con
trato é do Sr. Sinimbú. 

O Sn. DA::>T.\S:- O contrato é do Sr. Tbom:~z 
Coelho. 

O Sn •• -\FFo.sso CELSO (ministro da {a::cllda):
Estnva resolvido; faltavam simples formalidndes. 
,\ppello para o nobre dcput:~do pelo Rio Grande 
do Norte. . 

O Sn. D1oco VELIIO :- O contrato não Coi 
celebrado pelo Sr. Thomoz Coelho; Coi autori
zado por decreto que cllo referendou. 

O Sn. PA.nAXACU.i. :-Toliturquestio/ 
O Sn. LEITÃO DA Cusu,\ :- Mas a approvaçiio 

é da camarn actual. Estn é a questão. 
.o Sn. DA:o.'TAs :-Esta· nrgumentação não ó 

digna de nós .•. 
O Sn. LEITÃO DA Cu:m.\ :-Como não é digna?. 
O Sn. DA:O.'TAS :-O honrado ministro do gabi

neto-2ã do Jun.h~ de~larn que o contrato per
tence ao seu mm•ster1o o nós todos o sabíamos. 

(/la outros apartes.) 
niio ha lle desapparecer. • 

O que ó certo é que a comp:mbi:1 é mo pode
rosa que níio segura seus v:~pores, c por isso, 
perdendo-se, creio que o Jbna:onas, solfreu um 
Jlrcjuizo do 200:000:); mas ainda assim, feitas 
as competentes deducções, seu dividendo foi 
de Go;o. 

:Mas, senhore$, cu dizia e digo com o meu hon
rado amigo-: esse argumento niio é digno do vós 
nem de nós, porque, admittindo por hypothesé 
que este contrato foi do Sr. Sinimbú ••.• 

O Sn. LEITÃo DA CuxnA:- Não é a unica 
companhia que faz isto. 

O Sn. D.\.'\'TAS :-V. Ex. como me dá o portes 
de;;tcs? Estou em outra ordem de idéas, em 
out.ra ar~uuul~t~ção, quero tirar do meu nobre 
anugo o :sr. mm1stro da fazenda esta c:~rga que 

O Sn: Jo:to ALFREno:-llas clle rescindill outro 
coutr:~to; podia deixar do f:~zer este. 

O Sn: D.\.,'T.\S:- Quero ndmittir por hypotheso 
que esse controlo fosse do Sr. Sinim!Jú. Eu dou 
ao gabinete meu voto de plena ·conll:~nçn politica, 
como tenho provado e continuarei a prov:~r. !las 
neste caso tenho o direito de divergir •••• 

O Sn. LEITÃO DA CuNIL\ :-Ninguom nega isso. 

\. 
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o Sn. DAI'iTAS: -llfas si 11 acto-fosso do Sr. 
Sinimbú, cu, embora com pezar, divergiria; 
mesmo sendo do Sr. Thomaz Coelho, como roi, 
eu tenho grande pezar; este porém seria duplo, 
si o neto fosse do Sr. Sinimbli, porque, .:1lém de 
preZ:Jr sua pesso:J, ó meu co-religionario politico 
e eu só desejo dar-lhe meu apoio. 1\las, repito, 
si o acto. fosse de S. Ex. nem por isso, embora 
com pezar ~ ei1 deixaria de mo pronunriar 
contra. 

O Sn. LEITÃO D.\. Cu:mA:-Bem, mas a nossa 
reclamação ó só contra a proposição do v. Ex.; 
dizendo que nós queremos impõr esta carga ao 
seu amigo ministro da fazenda. 

O Sn. DM'TAS :-Sr. presidente, já são 3 l/2 
horas, j:í :Jbusei da pacioncia dos nobres-sena· 
dores por muito tempo (ntio apoiados), além da 

· hora _marcada na lei que nos rego ; mas ·cu não 
podia interromper o fio das minhas . idéo~ :~ntes 
de chegar a este ponto. Niio terminei o que linha 

. a dizer, mas hei de vollor á tribuna uma c mais 
vezes. 

Termino, entreg:~ndo ú reclidão.1lc animo da 
illustr:~da commissiio, antes mesmo do que ú dos 
meus hÕnrados colleg:~s do senado, os funda· 
mentos com tJUe comecei a motivar o meu voto, 
para perguntar ,si depois disto a honrada com· 
missão c o seu iii ustre relator , que nesto 
momento me-ouve, não julgam indispcnsavcl 
ou destruir tudo quanto acabo de dizer, porque 
até com o meu voto poderão contar, ou rejei· 
tar o pedido, ou , cm ultim:~ an:~lyse , pelo 
menos, adial·o atú que se exijam os elemen
tos de provas do convicção, os documentos 
que faltan:, sem os quaes, de um modo di~no de 
nós, não podemos sobrecarregar os cofre.; pu· 
bliços, :~ind~ cm circllll!stancias P.rosperas, tJUanto 
mms cm c1rcumstanc1as artiUeJantes, como as 
aclu:~es, de uma despesa por espa~o de iO :mnos, 
tempo que deve-durar o contrato do governo, 
para ao fim dcsso período vollarmos ús praticas 
que devemos estabelecer na lei. de orr.amento. · 

Nesta questiío entro sem animosidade, pelos 
interesses que todos devemos zelar. Desejo con
correr com o meu pcqutJno obolo para que esta 
fnstltuiç;io veneranda seja scml'ro a salvaguarda 
do dire1to, da justiça, da liberdade da nossa. 
patria. Tenho dito. (Jluito bnn; ·muito bem.) 

.A discussão ficou adiada pela l1ora. 
O Sn. PRESIDE:\'TE dou para ordem do dia iS .: 

1.3 parte (até ás ~ !fi lwras). 

Vot:Jção das materias, cuja discussão ficou 
encerrada. 

Continua~ão da discussão adiada dn proposição 
da camara dos deputados, reorganizando o qua
dro dos olliciaes da armntla e clusses anne:xas 
(não excedendo do moio dia). 

(Ao meio dia ou antes.) 

~. m tliscussiio do art. ~-• 'do orçamento, rela
tivo ás desposas do ministcrio do Imperio, con
vidantlo·se o Sr. ministro do Imperio. 

2.3 parte (ás 2 !fi horas ou ant1s). 

Continuação da discussão adiada da proposJeão 
approvando o contrato celebrado com ·a cAma
zon Steam Navignlion· Compony, Llmited. • 

Lcvantou·so a sessão ás 3 horas e mela .da 
tarde. · 

..S0.1 8caaiio em 1.8dedulbo deJ.8,..0. 

l'BESIDE:.crA. DO SR, ''ISCOSDE Di!: JAGUARY. 

SUllli,\RIO.-Esno..,rn.-R.,preooolaçllo contra,. lllaml. 
naç.lo pablic::L doata capital. Dl•cano do Sr. Jooqoolra.
Pau&&lll.t. PA.Rn DA on.Du DO DrA.-Lieonça ao amanuoose 
da Jecrourl:. do •onado,Antonlo Aua-u•t~ do CAatilho, Ap· 
pro•açAo eUJ !.a dbeou~o.-Ponllfoa: a Amorlco EIIOYoa, 
os-ro~:ullta do monilor Solimõtl , ao cabo do e•rroadl'll 
rofonurlo, Daml4o Follx da Co•la o ,. DD. llarl" Corloa 
da Sil.a o Uonnrlna Aua-u•ta da Sllm o outro., Appro• 
nçfto em 3.m dilcuufto.-LiconçA ao doacmbargador Dr. 
lJ,ueo• Aalonlo do Souz:a. ,\pprouçllo om 3.m dlacuM4o • 

· -llatrleol3 do e1todantoo. AppronçAo om 3.• diacou4o,
Qaadro do1 omciar1 da armada. Dl1carsn do Sr. Juoqaelra. 
Appro.açAo do :~dl•mooto do Sr. Ribeiro da Loi,..;.o~a· 
monto do lmporlo.-2.• diJeouAo do ur.. 2.• d:. propoata 
do governo, com :u omoodos d:1 c:uuar~>. do• Srs. depu· 
tadoJ,Di1carso do Sr. Corr•la,-SIGCliD~ P~RTI DA oaoa DO 
or~.-~avoKDÇilo entro 01 porto1 do IUo do Jaoclro a Sow• 
York. Dilcano tio Sr. Diogo V olho: 

A's H horas dn m:mhã fez·sc a chamndã o 
ncharam-se presentes :!8 Srs. senadores, a ~abcr: 
Visconde do Jagnarv, Dias do Carvalbo, Cruz 
!\Inchado, Bnrãl> de ·:r.ramangoape, Visconde de 
Abacté,Barão deCotegipe, Bariio da Laguna,Borros 
Barreto,Chichorro,Junqueira,Cnnha c Figueiredo, 
Jaguaribo, Correia, UcMa Cavalcanli, Bnriio de 
Maroim, lli!Jeiro dn Luz, Leitão da Cunha, Nu
nes Gonçnl\"cs, Visconde de ::IIuritlba, Paes de 
::llendonçn, Paranaguá, l\Iendcsde .Almeida.t Vieira 
da Silva, Visconde dtl Nicthcroy, Dantas, ::~ilvelra 
da l\Iotta, Fausto ac Aguiar e Diniz. . 

Deixaram de comparecer, com cansa participa
da, os Srs. Barão de Pirapama, Conde do B.1epen
dy, Duf}uc.deCaxias, Paula Pessoa, Silveira Lobo, 
Almeida c AlbUIJ,Oerque, João Alfredo, Fernandes 
da Cunha, Sara1va, Luiz Carlos, .Marqullz do 
Jlcrval~ Leão Vclloso, Visconde do Rio Branco e 
Vjsconae do Rio Grande. • · 

Deixaram de comrareccr, sem causa partici
pada, os Srs. Darão de Souza Queiroz tl Visconde 
ile Suassuna. • • . · 

O Sn. :1.. o SECRETARio deu conta do seguinte 
EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministerio dó Imperio, de lS do · corrente 

mcz, declar:mdo cm rtJSJ;lOSt:l ao do senado de 10, 
que requisitou dos :presidentes das províncias do 
norte in!ormaçõcs l'elr.tivas a fornecimentos de 
viveres c distribuiçiio de soccorros ·aos bnbi
t:mtes das·provinci:~s do norte do lml)_erio. 

Do mesmo ministerio, de 16 do corrente mei, 
communicando cm resposta ao do senado de 27. 
do mez proximo passado,quo o governo considera 
justa n proposiçiio da camara dos Srs. di!putados 
que autoriza o lyceu da Bahia a goZ:Jr das prc
rogativas do imperial collcgio de Pedro II. 

Do mesmo ministerio, e de igu:il data, infor
mando acerca das proposições da camara dos Srs. 
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depuÍ.1dos, permittindo que os exames de prcpa
ratorios feitos nos lyceus de Aracajú, do Ouro 
Preto, de .M~eció c da Dabia e no gymnasio per
n:~mbuc.,no, scj:~m :~coitos para a matricula nos 
cursos superiores do Impcrio. 

"PENSÕES. 

Fornm igualmente suhmcttidns :í votação e 
11pprov:~das para serem dirigidns á sanc~o im; 
perial, as proposições da camara dos deputados 
do corrente anno approvando as pensões con
cediclns: · 

Do ministcrio d~ jnsli~a, ele igual ilnt~. rc
mcttflntlo, cm nclclit~mcnto ao ele 3 de Junho 
ultimo, um cxemplnrdo Diario 0/licial. onde se 
acha publicado, com a consultn dns secções reu
nidas do Imperio e justiça do con~elho de Estado 
o aviso cxnl'dido em ~ do corrente mez sobre o 
eonflicto de jurisdicç3o entre o presidente ria 
província do Cear:\ c o tribunal da relação do 
districto .-A quem reza requisição. 

N. 63, a Amcrico Esteves, ex-ro~uista do mo
nitor Solimões. 

N. 6i, no caiJo de esquadra rcformndo Dnmião 
Felix dn Co~tn. 

N. 50, a D.?tfnria Corina da Silva, D. Hono
rina Angustn da Silva c outras. 

LICE:OOÇA. 
Do Sr. 8cnador João Alrredo Corrêa de O li

Teira, eommunie:.ndo qne doixou de comp:trcccr 
:\s sessões por tedallccido um seu cunhado. -

Foi lambem snbmcttidn :í volaç;io c appro· 
vadn, para ser dirigida á sanccão imperial, a 
proposiç:io n. :oo da mesma camara autori
zando o governo n conceder um anno de lkença 
com ordenado ao descmbar(:ndor Dr.· llarcos 
Antonio de Souza. 

Ficou o ~enndo inteirado c mandou-se dcsa
noj:~r ilo Sr. senador. 

Authcntic., da eleição de eleitores especiaes da 
parochi~ de S.1nt'Anna elo Rio das Velhas, do 
collegio da Bal:!'aj:'em, província de l\linas Gera e:~. 
-A' commi$são de constituiç;io. 

Tendo compnrecido mai~ os Srs. Tei'!tcirn Ju. 
nior. c Vtscontle de Dom Retiro, o Sr. Presidente 
abriu a sessão. 

Leu-se a act.1 da sess:io antccedento, e, não 
havcJndo r1uem sobre elb llzessc observações, 
deu-se por .approvada. · 

Comparec11rnm depois os Srs. Antiío, Gorlov, 
Diogo Vclllo, Octa,·i:mo, Sinimbú c AfTonso 
Celso. . 

REPRESE.\"TAÇÃO éo:.-roA. A ILLUlll:OOAÇÃO PUDLICA 
DESTA CAJ'IT.\L. 

O Sr. Junqueira :-Tenho de enviar :i 
mesa umn rcpresentnção contra o contrato pnra 
~ illnmin:aç;io publica a gnz nflSL1 capit.1l. 

Essa representação é firmada pelo Dr; Henrique 
Hermeto C:trnciro Leão, não só como rro)JrieL1rio 
nesta cidade, mas t.1mbem na qunlidndc de prin
cipnl redactor de um dos jornacs, . quB aqui se 
publicam. E' um cidndiio illustrado. cuja opinião 
deve mere~cr o peso que lhe é devida. 

Von, port~nto,e:nvinr ;í mesn a rlita reprcsen
taçíio, com os documentos quo acompnnham-nn e 
requeiro a V. Ex. que a fn~n dirigirá com missão 
de orcamento afim de tomai-a na devida consi
der:~ção. 

O Sn. rnK~IDJt.\"rE : - Este negocio hoje est.1 
atrccto on deve ser incumbido :i commiss3o de 
(!mprezas privilegiadas e obras publicas. 

O Sn. JUNQUEIR.\ :-Como V, Ex. quizer. 
O Sn. Pn!SJDE:\-r&: -Vai~ commissão de cm· 

prezas prh•ilegiadas. . 

PRI!IEIBAP.ARTE DA ORDElf DO DIA. 

LICE.~ÇA A Ull: AlL\:oõUE.~s& DA S!Cilii:TARIA. · 

l!ATRICULA DE E:."TUOA:\"rES. 

Foram igtmlmcnte sobmctlirlas :1 votal)ão o 
approvadas, pnra serem dirigidas á' sancçlio im
perial, ns proposis,õcs da mesma camnra: 

Ns. i:!ã, n;, f_:J o Hl concedendo dispensn 
aos estudantes Antonio C:mdido 11c A..~sis An· 
dradc, Josin'> de Paula Brito, Francisco de Souza 
Ock, Antonio Evencio Suvenal Raposo e Luiz de 
!lello Drandão e .Menezes. 

QU.lDOO DOS OFF!CIAES DA AOKAD,\. 

Proseguin a discussão do requerimento de 
adiamento do Sr. Ribeiro da Luz, sobre a propo
siçiio da mc~ma camnra n. 78, elo corrente anno, 

·reorganizando o qu:~dro dos officiacs dn arm:~da 
c classes :mncxas. 

O Sn. rnE:sioE:·;TE :- Sobre esta proposição 
veiu :í mesa um requerimento do Sr. Uibciro da 
Lnz, pedindo o ndiamento d:1 mcsmn discussão 
'J)nra depois que rór discutida a propost:l lixando 
as rorças de mar para o tntnro exercício. · · 

o Sr. Junquelra:-Sr. presidente, re
conheço que este assumpto não póde :<cr regu
larmente discutido sem a pre$Cn~a do nobre 
ministro da marinha, porque trata-se de reor- _ 
g:mizar o quadro dn armada c de outras dispo
sições importantíssimas pnra a repartição da ma-_ 
rinha. • 

Cousta-rnc que o honrado ministro· niio póde 
vir Jlrcsentcmente a esta casn por causa da dis- · 
cussão das forr:as de mar, que est;í j:í ou vni ter 
Jogar nestes dias na camara dos Srs. deputados. 

Votou-se em L • discussão e roi approvado,para 
passar :i ~.· e ulLima,o parecer da mesa sllbre os 
requerimentos do amanuensc da secretaria desta 
c:~mara, Antonio Augusto de Castilho. 

O nobre senador pela província de Minas npre· 
senta este requerimento para que se discuta o 
projecto, que veiu da outra camara, depois que 
aqui tiver Jogar a discussão das forças de mar. 
Pnra mim a unica razão de haYer alguma pressa 
neste assumpto, seria deferir :i justa prctenção 
de :alguns ofllciacs da armada~ qtie foram atten
didos nn outra camara e aos qnaes n_commi~siio 
do senado ixnalmente attendcn. 

A com missão rejeitou a modificar;ão do quadro, 
mas concordou em certas providencias que pa· 
recem de justiçn. Uma dellas é a que se re!era 
~ promo~lio dos especialistas, porque pr&Sente-, 
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mente os officiaes da armada, que se têm tornado 
peritos em certas especialidades, c que são em· 
pregados pelo governo nos arsennes, como sejom 
os constructores, os directores de machinns, etc., 
pela lei de promoções ficam privados desta ga
rantia, porquanto não podem e não devem mesmo 
ombarcar, c no entretanto jrimais serão promo
vidos. A. commissão do senado, modificando um 
pouco a disposição que vciu da outra camara1 . comtudo :~presenta uma providencia que Cara 
com que estes officiaes não concorr:~m ao qu:~dro 
ordin:~rio !los officiaes da armada, não lhe,; !aç:1 
concurrencia. Será um quadro extraordinario 
ou extr:mumerario; mas dá nos especialistas 
direito :i promoção com o interstício do 6 nnnos. 

Portanto, eu me inclinaria a que o projecto 
passasse logo a ser discutido, afim de f.J7.crmos 
JUStiça n esses !unccionarios ; mas rcconhe~o que 
presentemente não podemos tratar des~a dis-

. cussão; convem adiai-a, para que na propria lei 
do llxa~iio de Corças de mar, com :1 presença do 
honrado ministro, possamos npresenlar alguns 
additivos neste sent1do, principalmente em re· 
lação aos especialistas. Isto é o <tuc me parece 
razoayel. Nesta conformidade não me opporei 
ao ndJDm.:nto. 

Finda a discussão votou-se e Coi appro\·ado o 
adiamento do Sr. Ribelre da Luz. 

Achando-se ·na saln immedi:~ta o Sr. ministre 
do lmJlCrio, Coram sorteados para :1 deputar-ão qu_e 
o devut receber os Srs. Vieira da Silva,Léitiio da 
Cunh:~ e Teixeira Junior, e sendo o mesmo senhor 
introduzido no s:~lão com :~s formalidades do cs-
1flO, tomou DS$ento na mesa :i direita do Sr. pre
Sidente. 

ORij.OIE:'t"TO DO IliPERIO. 

Entrou cm !.• discussão com :1s emond:~s da 
cam:ma dos Srs. deputados e da respectiva com· 
missão do senado a proposta do orç:.mento no 
art. !. o relativo ás despesas do 1Jlinisterio do Im
perio. 

O Sr. Correia :- Depois de dirigir ao 
nobre Sr. ministro do Imperi!l os meus compri· 
mentes por sua presença nesta cas.1, que muito 
aprecio, entrarei em d1vcrsos pontos, sobre os 
quacs me proponho entreter a attcnção de S. Ex. 

. São mui graves as questões sobre as quaes tom 
• de resolver o nobre mmistro. A primeira, aquella 

que por.sua importancin deve merecer prefc
renc•n, ú a que se refere ú questiio que ultima
monte Coi suscitada na camara dos depu· 
tados. quando se discutiu a interpelJa~:ii& do um 
dos mustrados representantes da província do 
Amazonas. JlOrque dessa interpell:~çiio foi tam· 
bem objecto a camara dos senadores. . 

!,ara precisar bem a qilcsliio. peço licença ao 
senailo para ler o que a esto respetto disse o no
bre Sr. presidente do conselho: 

• Perguntavam-mo: si o senado·não approvasse 
o projecto da reforma,o que faria o governo'f ••• 

• Neste caso, disse eu, não vejo no direito 
publico _constitucional outra selu!:ão sinão. n 
di:ssol uçao dn camara. · 

• Pois bem, chega osta idt!a ao .ponto de Sllr 
realizadn. Acamara 4os Srs. deputados, inspi
rando-se em 3eus propriossentimentos, interprete 
fiel da nação, adopta essa idéa, e submette·a ao · 

senado·: a corõa, não se póde négar, a apoia 
igualmente pelo org-:ío dos seus ministros. 

• Com . ellcito, si os ministros nesta casa se 
declararam :1 favor de t:~l reforma, é obvio que 
a opinião da coroa estA neste caso de ·nccõrdo 

··com a da na~iio representada pela cama·ra dos 
Srs. deputados. 

• Chega o projecto á enmara vitalicia ; lá niio 
obtem approvação. E' cstn a hypothese que aqui 
llgur:•ram, perguntando : o qpe fareis 'f 

• Respond-i com !ranquezaJ· posto que nio saiba 
si snhirci vencedor, enten i não dever fazer 
my:;terio c assegurei que aconselharia á corOa a 
dissoluljiío da camara dos Srs. deputados., 
N~o esui claramente exposta no discurso do 

nobrol presidentll do conselho uma questão que 
sómcnte posso resolver por in!erencia. 

O nobre presidente do conselho tratou apenas 
do demonstrar a urgonci:. da reforma eleitoral e 
o proposito do governo no caso de não ter anda-"" 
mento essn reforma. Mas, nas p:~l:ivras <tue li. 
sobre a:~ quaes medilcí, como dcvin, niío disse -. 
S. Ex. cl:~ramcnte si razia questiio de se eiTectnar 
a reforma por meio de modificação constitucio
n:~l. 

O Sn. DA:.-r.\s :-Xeste ponto disse o mais que 
er:a possível dizer. 

O SR. Cnuz .!IJA.r.IIADo !-~:io distinguiu n ques· 
tão do senado não aceitar o meio c .aceitar o 
fim. 

O Sn. CoRREI.\ :-Entretanto. inferi d:~s pa
lnvrns do nobre preSidente do conselho, que se 
referiu ao projecto remcttido 1i esta casa ~la 
camara dos deput.1dos, que S. Ex. fa7. cond1çio 
da reforma eleitoral a alteração de :~rli:;os da 
constituição, pelos meios nella estabelecidos. . 

O primeiro ponto sobro o qual tenho a honra 
do chamnr a attenção do noLro ministro do Im
pcrio que ter:i do refJr.endar o decreto de disso
lução dacamarn, si acaso che;r.armosá hyp()these 
figurada pelo nobre presidente do conselho, é 
este :-O governo insiste em que se f:~ça 11 re- • 
rormn eleiloral por meio d:t alteração constitu
cion:al'f . 

O Sn. :UilS'ISTRO DO l:urEnio :- Permitte um 
::aparte 1 A opinião d<).governo é :1 do projecto. 
. o Sn. CORREI.\ :- o aparto do nobre ministro 
escl:arcce a discussão e poupa tempo; S. Ex. 
:~sscgura no senado que o governo niio concorda 
absolutamente cm gue se Ca!:a a reforma elei-
toral por lei ordin:ma. _ 

O SR. Cnuz llfAcnAoo:-Faz questão do meio e 
nãQ do fim. Esta ú bo:1 I -

O SR. DA.:.-r.\s:-Está no seu direito. 
O Sn. Cnuz 1\IA.CIL\DO :-Esteja, e nós no nosso. 

Fallo por mim. 
o SR. ConnEL\:-Eu não posso tratar do :as

sumpto sinão segundo o meu modo individual 
de o encarar. • 

Resolvida a primeira questão. temos ainda 
outra,· que tambem pó de o honrado ministro re
solver com um aparte. 

A questiio da fórma, estã resolvida; temos 
ainda a questão do tempo • 

Julga o governo que se deve tratar nesta 
mesma sessiio dn reforma eleitoral,. até que haja 
selu~ão definitiva 'f 
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Comprchcndo que o nobre ministro tenha mais 
difficuldnde l'm rcspóndcr a esta parte do que teve 
cm responder :i primeira, porrtUft a questão .de 
tempo n1io pódc ser rcs:~lvida de ante-mão. 

Deixando tle Indo as ultimas pnlnvras do nobre 
presidente do conselho, estou, como S. Ex., con- · 
\'cncido de que o senado ha de resolver este 
ponto com toda n madureza. · . · 

··O Sn. ~lll'õJSTno DO biP&mo:-V. Ex. está dando 
n resposta. 

O governo deve continuur a estar certo de que 
o senado o rJne busca é acertar ••• 

0 Sn •. OCTAVIANO :-Apoiado. O Sn. ConnEIA:-Cirr.umst:mcins podt!m dar-se, 
que tr:~g:un po1· si mcsmns o ndi:•mcnlo dn ma
teria; púde-so chcg:1r ao termo da sc.:;são sem 
CJUe tcnh:~mos lido possibilidade de resolver 
sobre ~ assnmplo. . 

O Sn. ConnRIA :-•.•. nenhum outro movei di
rige os scn·adorcs do Imperio neste magno nssum· 
plo (Juan do" rlcscorlinmn no horisontc a ·possibi
lidade da dissoluç~o dn camnrn dos de1mtndos 
com o funuamento de resolver deste modo um 
conllicto entre o senado c o governo. 

Creio, porém, c foi por este molivo que torue.i 
a libcrdnde de dirigir a pergunta :10 noiJre mi
nistro, clne neste c:~~o não se d:i a hypothesc pre
vista pc o honrado S1·. presidente do conselho. 
Em tal ca~o niio hn\•cr:i nenhumn di\·c:·gencin 
manifestada cnti'O a opiniiio do l{ovcrno c a do 
senado. Si clJCgarmos ao termo de nossos lr:J
bnlhtls, que no prcscnl\l momento siio do.> mais 
imporl:llltes, pois CJUC estamos tral:~ndo d11 lei do 
orç:uncnto c temos de trai..'IJ' ainda de onlrns leis 
:mnu:~s,sem r1nc estcj:J dcfinitiv:tmcntc rcsoh·idn :t 
rJUcst;io de l't!ful'lll:l con~litucional,crdo r1ue neste 
caso não se d:i a hypothesc para a rtnal o n•lbre 
prcsidt.mlc do cons~lho niío j1:1lga Cfllll lwj:t out1·a 
soluçiio si não a dissolução da c:•mara dos uc-
~~M. . 

O projecto CfUe a c:ln){'ra enviou ao sen:ulo 
nada uispiíe :11:crca uo modo por que se ha tlc 
fazer :1 eleição da n,;semlJién, r1uc tem de tratar 
da rcform:~ constitucional. Insi$tir:í tt ;:-o,·crno 
cm CfU•l a cl•·ic~o se f:~rn pelo mcthodo da ultima 
lei eleitoral 'f 'fcnho al~uma hcsilaçiio cm acrc
tlilar.rJuc o ;:-overno insistir:i neste ponto, porque 
foi o proprio :Sr. prcsi•lcntc tio conscll10 l(Ucm 
disse que, com o ~rstema :•ctual de clei!{Ücs, niio 
póucm c~ tas .sc1· feitas sem fraude, ~cm vi.,lcucia. 

A hcsit:u;ão IJUC tenho cm acrctlitar CJUC o go· 
vcrno insislir;i Jlnrn que a eleição da asscmbléa 
com l•útlercs l'Spcci:ws se fllra 1•or este methotlo. 
fund:J.,:c n:t importanci:J (JllC O ~m·crno fi~a :'t 
manifcstnção dm; UJ'n:ts para rcsoh·e•· o conllicto 
que o nobl'l' presidente do conselho snppoz que 
se poderia d:~r. 

Ora, o S\'stcma :~ctual sofl"rcu os mais rudes 
golpes tla'p:trtc do ministcrio c do s.m illustre 
chefe. Niio 1•arecc CfUC o ~o\·m·no insistir:í cm que 
a elciyio da futura nssemllléa que ter:i poderes 
espccwcs st•j:J feita pelo systcma condcmnado pelo 
"'OVcrno~ 

O Sn. OCTAVIANO :-Apoiado. 
O Sn. Conrn:r.\ :-Assim como não se pdrle exi

gir de nenhum reprc>cntante dn n:u;3o que se 
nparte dos rlictames de sun conscirmcin rJUnndo 
tenha de decidir sobre mntcrin do interesse pu· 
blico, la miJem deve-se ter conlinnr.n de rJUC esta 
prudente corporação IOriÍ como unico movei de 
sun deli berat;ão cm tão grave assumpto o sincero 
rle~ejo tlr> niio :.partar-!'e do ~ontirnrmto nncionnl. 

lia nesta mntcria difficuldadcs, que o proprio 
nohrc ministro hn de reconhecer, parans mom
IJ•·os da maioria do senado. Ess:1s diffiêuldadas 
\·em, primcim da nnturcza do partido conscr· 
vatlor, que d"vc ler o mmdmo cscrupulo rJnando 
se trnln da lr!i fun,Jnmental ; segundo, uc CfUC esse 
p:~rlitlo até este momento aindn mio concedeu 
rcformn.constitucional nem a ministcrio sahitlo do 
seu suio ; terceiro, di! que uma vez approv:~dn a 
convocnt,::io dn assembléa com poderes especiaes, 
annnlla·se inteiramente o senado; c nqucfle.<; 
rJue, como cu, tem m:mifcst.1do opiniiío de C(Ue, 
segundo os vcrda•lciros pJ·incipios da constitui
ç~o, nãn ha cxdus~o m1 lei !1:1 reforma constitu
cional, nem do senado, nem da corõa .•• 

O Sn. J.\GC.\Rim; :-Apoi:~do. 
O Sn. Connm.\:-.•• esses m:tis rnziio tem parn 

não concordai' com o governo que exclue n 
possibilitlndc de :~ltornr-se o prcccdenlll tlc 183!1. 

São estes os pontos sobre os quncs dC\'O pedir 
no nolJrc miaistro cscl:lrccimcntos, que hnbili· 
tem o sllnado com info•·maçõcs prclimin:trcs 
pnrn a resolu!;~O qu~ tem de tomnr. O nosso cm· 
penho ncst.1 materw, como sempre, ú t!OJ'rcs· 
ponder :i confiançn JHIIJ1ic.1. 

., E pois niío é muito que o snn:tdo deseje in ror
mar-se com tod:t 11 se~u··:~n~a do pensamento d!l 
goo,·crno sobre um ponto que, si interessa a II:Jriio, 
intcrcssn pariicul:trmentc aó ;.:-nvcrno CfllC n;io 
póde rcspons'ahili~ar-se pela rcgul:~ritlndc de 
uma cleir~o, desdo que scj:t feita pelo ,;vstemn 
por ellc reputatlo incompntivcl com essa regula
ridade. 

O esclarecimento destes pontos que têm rclnção 
com a g1·:mde questão de que me occupo é in
dispcnsnvel, p:JI':I que possa o senado corres
ponder :'t espcr:mç:t que o noh.ro presidente do 
conselho manifestou n:~s segumtcs palavrns do 
seu discurso n que j;i mo referi : 

J{t não é pouco ~abcrmo~ que o nosso voto con· 
trnrio :i convocllção d:t nssemlJié., com poderes 
cs1Jeciaes tem de trazer a conscqucncin tln dis
so! u~'~o dn cmna l'n dos do putatlo,:, da I} uni o ~o
vcrno n~o ll!m qul!ixa alguma. Até onde esta 
eonsitlcr;•çiio deve pcsnr sobre o nosso espírito, 
é ponto soln·l! o q1wl cada um dos membros dcstn 
c:Jsn mc<litnr:í. Da mnncira por que o gO\'crno 
d!!sej.Q uil'i~r a quest~o. podem· resulla1· succcs· 

· sivas dis,;olu~·ões, emqunnto n1io bou\·cr nesta 
cusa umn m;tioria fnvoravcl ít prOIIOSln do go
verno; o !JUC será um estado do cousas que 
dilllcilmonto cncontror-.i alJrigo no csph·ito c na 
lctr:1 tia conslituiçiio. 

• Espero confia1lnmentc qnc o scnndo, :mii!S 
de proferir n sua dl.'cisiio soure esta importante 
matcrin, ha de pens:.r madurnmonte ; c estou 
qu:~~i certo de que corresponderá :i minha expe· 
Ct:lç;JO. • 

Er:1 este o momento opportuno p:~rn cntmr 
cm considerações rclutÍ\':JS a importantes as
sumptos,quc correm peln rcpartit;~o do Imperio, 
taes como a di\•is:io administrati\•a c a :tdminis
trat;ão pro\"inci:tl c municipal. Estes n,;sumptos 
hiio de se1· resolvidos uo·ruturo; c toda n dis
cuss1ío.culma, dcsupaixonoda, alheia a interesses 
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de oecasião, que· sobre esses magnos assumptos derer adoptar para a solução do conllieto, não é, 
se lev:mtar, será utilmente consultada q_uando como as antcrior·es, ·incompativcl com as disposi· 
se tratar de resolver sobre cllcs. ~l:ls sao tiio ções lcgacs. 
grandes e momentoso:! os pontos com que o :;o· Era seu direito nomear .director etrcctivo, 
verno (lre~cntcmcntc tem de or.cupnr a :ounattcn· ainda que para isto tivo~sse de exonerar t;io ii· 
ção, que deixarei este«, aliás dignos da illustra· lustre cidadão como aquelle. que,licenciado,cra o 
ção do sonado c proprios p:tra atll·ahir a c~clarc- dirccror lia escola polytcclinica. 
cida attcnção do nobre ministro, para occ.1si:io .0 Sn. 111111srno DO I!IIPF.Uio:-A' quem nz plena 
cm eJuc, com maior proveito c mnis llesenvolvi· J·ustii!" na c3 mara dos deputados. 
dam~ntc, JlOssamos com elle,; occupar·nos. -r-

Por i::so cntrarl!i j:í na apreciação dr, alguns O Sn. ConnF.rA :-Sei rJue V. Ex. não r·ccu>a 
dos actos elo governo; o como a e:ortczia pede ao nobre Yisconcle do Hro Dr:mco o reconheci· 
IJUe lltlles de oe:cupar- me com os do nobrtJ ex· mcnto de seus altos servi tos; nem é Jlor c~ to lado 
ministro trate dos que tem sido praticados pelo eJUC Lenho oiJscrva~õcs r1ue suje• ii:• r ;, apreciação 
.:~ctual, S. Ex. deve esperar IJUC l"U comece pot• do noiJrc mini~Lro. . 
aqucllc5, p:!los rJUal!s mais pnrticul:rrmente ms· !\[:r:~, IJUC cir·eurnst:rncias aconselhara~ o go
ponuc, c mais facilc satisractori:Jmcntc JlOdcr:i verno.a rctardnr o acto legal IJUC de)lors pr:l· 
~~~ ~u? 

O nobre mini~tro assulniu o pader no lllO· Si o nobro nútistro hou\·esse exonerado o cx-
mento cm IJI!Il se trat.wa ele um connicto entre o director lia escola polytcchnica uo momento e~u 
::ovcrn<; o! :1 con:.rrcga!."iio ela e~cola polytcchnica. IJUC resolveu o recl~amcuto dcs~:• escol:!, t~':,ia 
Um acto do seu :IDLect!ssor niio Jmvia obtido a poUJI:,rJo 11 inter·rup(;ao dos .cst~trlo.;, c ~ vrulm;.ao 
approvat·iio dos demais mcmhros do ministerio, do arti:.:o dos cst:•Lutos, cJUC nno pcmuttc r~rJns 
os quac;, jul::ando esse acto ille:.:al c injusto, no meio do mmo Jccth·o 
não pucleram duixar de propor a cxoncraJ;:io do Desde rJUO •·eC:onhe•·o .. a lc:.ralillado elo acto do 
nobrol &K·ministro. cxoncrnç3o do cx-dircétor c da nomc;u;iio de seu 

l1areci:1 que da manirest:u;fio do~ tal juizo era ~ucccssor n5o rue clcmorarci crn demnustra1· 
conscqucncia rcpeir :rs ccmsas no estado cm I(UC :rr;uillu que, segundo l·rcio, o nobr·c ministro nã'? 
se nchavnm :mtes desse ar.to assim qu:rlilicnrlo. ch.·sconhec.•r·;í, -o qnc» de menos conrorme a 

O nobre ministro, porém, entendeu diV•!rsa· jnstit:a p:";do h:t\'•)r nesse neto, desde IJIIC o c:_x·. 
mente, julgou c/uc a solução que c:~bin era no· director não tiniJ:l •.wnhuma p:.rt~ nas qucst~tl; 
mc:~r para :• csco a polytcclmica un: director in· !Jtlll cm sua :msencm ~o susert:Jram, o mcrecr:l, 
tcrino. lias css:~ mcrlid:• cncontra,·a, como a IJUC :~té o moml)nto cm IJUC cs~c conllicto :IJlJI:u·cccu, 
tomár:• o nobre ex-ministro, emb:~r:tt;o nos l'Sta· :r mnis completa contian~:J do go\·crno, como 
tulos da e>cola, cm virtude tios r1uacs o director ne3sa occ.1si;io :;c tkclarou. 
jnterino é o Jcnlo mais anrigo cm excrcicio. Si o nobre ministro prdcndc juslilicar a 11•:· 
E t~nto n:Oo se conrorm:•\·a cou1 a su:r disposição 1 mis,;iio t:~rJia do cx·clircctor da c~c~la pot~·tech-_ 
chamar ao exercício interino do c:u·:;o ele di- nica com a consiclcra1:iio dO) r!uc cn!ao, n \"lsl:• ~o 
reei •r um lente mais moderno, r.omo JlCs:>o:i cs· estado cm •JUO a cscol:• ~c :~c Ja\·a, era ncccssarw 
tr;rnha :i escola. dar toda a fon·a :i autorioladc SU(Icrior, pondo-

O Sn. liiSISTI:O DO brPEniO :- v. Ex. permiltc r:rr·ci que es5as ·circumstancias niio \":Jriar;;rn no 
umap:~r:c 'f Dircclor interino não; o lente mais mcz crn CJ!W :r ~~cu I:~ estu,·e fechada· .1~~!~ con· 
~nth:o é o substituto do dírcctoJ•; directtlr intc· sillcração, a prc\·;Jicccr, procede p:.ra JUS•IIiC.1r o 
rino niio é. acto um mez antes. · 

,\nlicipo a t"O>posta a esta obscr'·a•:lio, ~em 
O Sn. Conn&rA: -Nlio discutirei acerca da ontr:~r na indn,..:wiio de s:1bcr si o drrector· elfe

dcnominaçiio qnc neste caso cabe ao lente mais cti\·o tem mais"prcsligi? para ::~udir ao servi~o 
anti;:cr. O oJUC digo é que o suhstitutc do director dn que 0 director intcrmo. Crcro eJl!C a. autort· 
é o lente mais :mtigo cm exercido, c IJIHl o d~:1e interina, cuja (urç3 vem da ler, pode b~m 
dircc:Lor não p,·,dc ser substituiclo ínte!rinaml!n!c citmprjr· os seus devere:; tanto como o funccro· 

• si não por olle, sendo tão cuntmrio :~os cstntutos . 
I l·t 1 d d" t nl Jcnt m ·. na rio c!Tcctrvo. _ nomear su JS 1 u o o rrcc o r u c nts. Depoi~ dc re$olviola por essa fórma ~ ~1uest:~o 

moderno, como pessoa cstr·llnha :i c•mgrl'g-aç:io. c!:1 csc:ola polytcchnicn, teye_ 0 u~IJro mmJstro ~e 
.X5o pt.de o nobre ministr·o manter o seu pri- tomar providonci:~s a~~111 n.rstrat11·as cm rel:~ç:w 

mciro aL-to pernnlca congrcg:~çiio que continn~\·a aos !entes dn escola, Ja drspens:mdo alguns da 
a insistir pelo cumprimento• los cst:•tUIM. Ent:io o accumul:r<'ão de c:1dcir;as, já dctcrmin:mdo CJUC, 
nobre ministro tomou a resolução do fcch:•r n durante 0 •1cmpo cm que as aulas cslivcram _sus. 
escola· polytechnic:J por um m••z, c de nome:~r ,. · d d t d ovcrno 11 • o se 
Cm ::c,.uilln um dir••e,ror ciTcctívo, abandonnndo pensas por euclto .~ c~rc 0 0 g • '1 

o lhes aiJon:~ssc graltlreaçao. _ . 
aquell<! seu pt·imciro :Jcto. Quanto á ni•o accumulnç:'o. de ea~cm~s pcl.!!s 

orn; o fechamento da escola cncontra\'a tambom profo:s~o,·es, tem 0 nobre ~;IHnJstro a JUst.tficaçao 
dilllculdaolc nos estatutos. l\l:~rr:~m cs!cs o tcn)po que rcsultn ~o h:~vct• 0 Jegssl~dor cntcn~.td~_,_uc 
que devc•n clurar :1s nulas, assim corno o pcrioclo cm necess:~rro, :r bem do cnsmo, que CX}Ste~c!D· 
d:~s réri:~s. Niio se póde f11zcr 11 in\'crsão IJIH~ fez as cadeiras crendns, resultando dess:J dJscru~u-
0 nobre mini~tro, t.1nto mais qu:mto, dnrantc :>s na<'ão do cnolciras 0 ser cada uma de lias reg1da 
féri:Js, devem ter Iog:lr os exercícios pr·aticos quo por um professor. . .. _ 
0 nobre ministro u5o rccommendou se fizessem 0 I'JUC h a a averiguar é 51 :1 dtnsao que se fez 
durou to o tempo dn ordenada suspensiio dos Ira- dns matcrias elo ensino devo ser alterada; mas 
b:Jihos. · cmquanto für a dcterminad:l pela. lei, a rcgençia 

A nomeaçüo do director cfl~etivo, com que o 1 d · 1 t c u 'l'Cia 
nobre ministro rematou :JS medtclas que cntcnclcu • de cm a C:J err:1 por um en c c cons <I ~ • • 

v. Ill 3'l, 
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O Sn.)u~~o-Tno uo btPEnw:-Pet·feilamcnlc bem. 
o sn.. CunnEIA: -:~[as neste ponto ha ainda 

a cou~ulerar 11uq nao se dC\'C sacrificm· a in
struc!:no.cntrt~:;ando o •m~ino de uma matcrí:• a 
quem niin C-"t('~a habilit:ulo p:~t•a dt•Sl'll\'Oivcl·n. 
Ue ~o~tc !JUC st nos.acharmos na alternatjva de 
adnutt1r a nccun!ulnçiio ou entre:;nr a re:;encia 
de algumn,; r:H.lt!ll'as a pessoa menos competenl.t• 
devemo> recuar do segundo ai \'Ítrc, pois o qu~ 
sobretudo de\'e dctct·mínat· :• ncriio do "'Ovcrno 
neste c:tso, é a convcnicncia do 'ensino~.. ' 

lente de um:~ das escolas superiores da côrte'" nn 
regencia da aula de outra escola. 

O Sn. lll:'itSTno DO hiPMio:-:\las para a mes-
ma cadeira. O ensino é o mesmo. -

O Su. ConnEIA: -Não ímporl.:l. 
O Sn. lll:'itsrno DO btr.tmw:-Não, V. Ex. ha 

de me Jlt•rmittir, impor!:~. A diiTercnç:t das ma
lerias c llUc pódti tr:tzcr inconvenientes da ac
cumulnç:•o ; m~s o lente que nomc('í da escola 
polyrcchnica é tambem da faculdade de mc
dicrna. O Sn. )fl:'ii:'Tno DO ll!Pemo:-Estimo muito que 

V. Ex. r•·couhc•;a :1 utiliú:~d.~ da-; dcsaccuntU· 
lnçõcs. . 

O Sn. Cnr.nEtA :-.•. .srndo as c:uleirM regidas 
por pessoa,; competentes. 

O Sn. )11:-ihTnu DO lliPEniO:-Isto é outt·o 
caso; 

O Sn. Cor.nE_J.\:-0 prineip'io dall:'g:tlidade, dt! 
que hu.sco nao af~star·'!'''• é. que haja tantos 
lentes lJtwnt:•,. ~·adl·u·as. E e~ te c o svstcm:t sohre 
todos prcf ·•·irei. Assim JlO>S:I cllt! ser executado 
como reclam:101 as 1ustas convcnicmcias do 
ensino. 

O Sn. )!l:'itsTr.o DO hiPERIO : - Xão tenho si não 
liUC dar para bens a Y. Ex. por '\'N-o nestas 
iJéa•. • · 

O Sil. Conm::.t.\ :- ~ras, sem entrar na questlio 
da comp~·t~ncm dos proft!ssorcs nomeados pelo 
nobre mmt>tro para regerem as· cadcir:ts va;:as, 
s~;m querer estabelecer comparat:õcs entre 
:~queiJe~ qUL' as rsra.vam rc;::-cndo c os lJIIC foram 
nomeado~ par:. continuar no serviço, tenho de 
P.cdir a ..:11tcnt:iio do nobre ministro para uma con
stdc~aç:IO, :1 s:•b•!r:. lJUC. uma. vez CJUe tinham do 
contmuar a ~er reg-1das mtermamcntc nscadeiras 
de <JUe · fnram :•rrNbdos OS profcs~ores QUO as 
regwm desde o começo do anno lectivo nlio é 
muito conforme :.ps intere~::es da ínstrucÇ:io que 
se p~~ru.rbe o methodo do ensino !JUando o~ ai um
nos p tum frequentado as aulas de um professor 
durante ~1.\:'.llm ICIIIIJO. A mcdid~, pois, que o 
~obre l'l_lm••tro tom~u, desde que n;io ó dcfini
ttva, c~c1o que poder1n ser ~spat:ada até que se 
condmssem os estudos do corrente. anno · isto 
aind:~. quando n rrc!Juencia ~as aulas fosse 'obri· 
gatorw, quanro m:us sendo 11\·re c podendoncon· 
tecer que os alurnnos não frequentam as aulas 
dos novos professores. 

O Sn. Jr:'iQI'EIR.\ :-Dizem-me que não frc
qucnt.,m, c isto proYém do decreto de !9 de Abril 
que autoriza esta não frecJuenci:.. ' 

O Sn. lll:I'ISTno no I.\IPEniO :- Isto é outra 
J!UCStiiO. · 

O Sn. ConnErA :- Neste caso os inconvenientes 
crescem. Dc;;de que o nobre miuistro não tomou 
a medida definitivamente, parece que podia com 
vantagem para o ensino retardai-a alé o começo 
do anuo futuro. 

E notarei que o nobre ministro não manteve o 
seu principio dn não accumulação no rigor em 
que Jlarecc que tinha pretendido m:mter ••• 

O Sn. lll~tsTno DO blPERio:-M:mtive. 
p .Sn. ConnEt~:-.•. porque, embora o nobre 

mr01stro exclu•~se da accumulação os lentes da 
mesma escola, não excluiu 11 accumul:t!:ãO de um 

OSn. ConnerA:-:Uas o nobre ministro justi· 
fica o f:.cto do não accumulnr o lente m:us de 
uma cadeira pelo principio d:1 leg:tlidade e pela 
vantagem, como h no Diario Of!icitil, de que se 
crcem profcsso1·cs cspeciaes. Ura, si o nobre 
ministro · não julgou dever con~crvar nestn 
Ctkte ~6mente umn aula de chimica organica, 
dclcrminando lJUe os alnmnos da e~cola poly
technica fi'CíJU•'ntassem 11 aula da e~cola de mc
dicin:t, o que niio é prohíbido pelo decreto de !9 
de Abril; dc~de qne conservou ns. c:•deirns sc
par:•das. c~õtnv:~, pelo seu principio, na obrí;::-açlio, 
tlc não fazer accumular a rcgcncin pclu mcsmn 
pcsso:t ; e desde JJUO podia haver nccufttui:Jtão; 
embora de um professor da mesllia matcria em 
outm escola, Jlodia tambcm hnvcr a du lentes 
d:t mesma escola que regeram mais de uma cn
deirv durante longo tempo, sem que houws,;e re
clamação ;~lguma, nem contra a su:t assiduidade, 
nem contrn a sun competcnci:~ ; c entiio enfra
quecc·se muito a defesa do acto do nobre mi
nistro. 

O Sn. )ll::'(ISTRO DO btPERIO:-Ao contrario, 
robustece. 

O Sn. Conmi!A : - Niio sei si foi esse o unico 
professor a quem se applicam estas observações. 

O Sn. ~ll::'ISTno DO biPERIO:- Foi o unico. ·;: 

O Sn. Conm:rA: -Quanto á ordem parn nlio 
se J•ngar a gratificação aos professores durnntc ;a. 
interrupção forçada do exercício que tiveram, 
esse acto não me parece conformo á justiça c a 
lei. 

A lei determina os c11sos cm que o professor 
pódc sofTrer deducção nos seus vencimentos, cm 
que incorre na perdn da gratific:19ão,c nesses casos • 
nlio se :~cha o que o nobre minrstro crcou pelo 
decreto da suspensão dns aulas. Foi sómente em 
consequencia de um acto, pnra o qual os lentes 
absolutamente não concorreram; foi sómentc cm 
conscqucncia de uma dcliber:~ção do I)OVorno, 
que os lentes tiveram de interromper o exercício, 
soiTrendo entretanto reducção em seus venci
mento~, sem commettercm falta alguma. Podiam 
e:llcs exercer o mngistcrio no tempo em ~ue por 
ordem do governo se fechou a escola 't Não po
diam. E desde que não tinham parte alguma na 
interrupção do exercício, não era conforme á 
justiça que se lhes rccusussem os vencimentos 
que percebem durante ns férias. Aquelles que, 
nesse tcmpo,siio encarrcgndos de dirigir os ai um-
nos nos exercícios praticos, percebem gratificação 
especial, mas durante o tempo dus férias niio sol
trem rcducçlio nos seus vencimentos ; porque a 
interrupção do servi~o não provém da. vontade 
delles, c sim do cumprimento da lei. 

J 
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Sendo assim, o acto do nobre ministro, pri· 
vando·os da gratificnt,:ão, não Cai nem conforme 
:i justiça, nem conformo :í lei. • · 

E si a razão dcsla medida, dada cm um arti~o 
publicado no Diario 0/ficial, roi julg:~r o :;o· 
verno que houve alguma insubordinação da 
parto dos lentes, então a medida do no!Jro. mi· 
nistro tornn·sc mais sujei la á censura, porque, 
revestindo o caracter punitivo, roi comprchcndcr 
professores quo a!Jsol utamcntc n:Hill tinlum rcilo 
em dcsacc:':rdo com D.sordens do governo. 

Ora, sup(lonlmmos que, e111 vez do ser a m:tio· 
ria dos lentes C(UC praticnsse o que o Dia rio 0/Ji· 
cial chamou msubordínaçfio, c que os lentes 
cbtmam rcsistencin legal, rosse a minoria que 
procedesse de modo quo tornasse ncccssarío o 

· !cchD.mento das aulas, a medida irlll comprebcn· 
der na sua gencrnlitlllde .•.. 

O Sn. liiXISTno rio Ilii'Emo :-V. Ex. está res· 
pendendo a si mesmo ; a medida é geral. 

O Sn. Connm;. : -!:i :malo;sei a medi !la cm rc· 
lação ao principio da jusii~a e da lc:;:tlidnde; 
:1gora estou considerandO·:! com rc larão ao motivo 
n que o Diario Ofli.ciul a altribuc ; é digo-si foi 
p.:~rn mllnife::tar o desagrado com que o governo 
recebeu os actos da con:rre~n!,';io que o Diario 
Oflicial qualificou de m~uhordinaç;io, neste 
caso li nwditb roi :tl•:m dn rnziío que :t drtcrini· 
nou, porque comprehcnd<', p<'la :;cnPr:tli•l:tdP, os 
lentes CJUC níio se npartaram do cumprimento dD.S 
ordens do sorerno, ~ dcvinm ser oxccptu:~dos. 

O Sn. lJJ!"ISTno DO brrEmo :-E' outr:~ razão. A 
mediull ni'ao podia dcix:o r de ser gcr:~l.· 

O Sn. Conn&I.\:-Vou intcir:~mento do DCCõrdo 
com o nobre mini5tro, dizendo que c<,:n mcdicln. 
a poller ser tomada, devia ,:er :;cm!; mas o qué 
tr:~to do mo::trar é que niio devia ::er tomada. 
Apezllr da illustrot:ão do nobre ministro, dos 
dotes CJllf' tem manifest.1do pnra a discn!'São par· 
lamentar, ha de nchar-sc, supponho, cm gÍ':Indes 
diaiculd:tdcs pnrn justificar esse acto. A inter· 
rupçiio do exerci cio dos lentes niio foi volun • 
t:lria; elles acliaram-se na impossillilid.,dc de 
exercGr su:.s funcções; c esta impos.~ibilidadc 
proveiu d:~. ordem do governo. Desde qnc ores· 
ponsavel pcl:t ces$l1Çiio do exercício é o f;OVcrr.o 
que a determinou, não sei como j&l.Stilicnr :1 ccs· 

• saçiio do pagnmcnto dn gr:ttillcar.io dos lentes. 
A grlltillcn~ão é pro labore, ·disse o nobre· 

ministro. 
O Sn. l!IXISTno ·Do !llPEDIO :-Isso não disse; 

V. Ex. é que está dizendo; mas aceito. 
O Sn. ConnBIA :-Eu niío rat.:o si não referir· 

me li um artigo do Diario 01/icial, que, supponho, 
nio pódc ser recusndo pelo governo •.• 

O Sn. liiNISTno DO l:III'Eillo:-Apoindo. 
O Sit. ConnBIA:-•.. c, portllnto, posso dizer 

que é artigo ministerial. 
O Sn.'llllNISTRo DO bll'EillO :-Sim, senhor. 
O Sn. ConnEu. :- Ora, nesse :~rlig-o se diz que 

a gratificação é pro labore. Sem duvida; mas 
·nem sempre a interrup~iio do exercício imporla 
a cessação da gratific:1ç1io. 

O Sn. J.~cu.\.lllDJO:- Como durante ns Céri:~s. 

O Sn. CoRREIA :-Durnntc ns féri:.s, ou qu:lndo 
se trata de serviço grntuito, obrigatorio por lei. 

o sn. Cnuz )fA.CII.\DO: ....... Foram férlns dadas 
pelo governo. , 

O Sn. JACUARIDI:::- Durante as fé rins os lentes 
percebem .. · 

O Sn. Cnuz !IAcn.\oo:- Logo .•. 
O Sn. Connr.I.\:- A regrn é estn : o lente re

cebe li gratillc:Jç;io sempre que dci'<ll de prestar 
scrvi~o cm conscqucncia dn lei ou de ordem do 
governo. . 

Accrcsco IJUC, nssim como o governo deter· 
minon o ff'chnmcnto das aulas por um mez, podin 
determinai-o por !TJnis tempo; c ent:io maior 
seria a mulln, nssim dcpendt'ntc do nrbit,·io do 
govcrnu. · 

Isto não me parece sustentavcl. 
Dur01nto :~lg-tinlns dD.s cpidcmi~s IJIIC têm lla· 

gellndo estn cid:ule, o governo tem ndiado altbcr
turn das liUias dos cursos sup•!riores, sem .que 
entretanto licasscm os lentes prindos doJ t·ccebcr 
integralmente os ~cus vcncim••nto~. pela rnziío 
de que de nenhuma fairm:t se lhes pod1~ imputnr 
a ·f:tlta tlc comp~recimcnto nn~ anl:t:<. 

.Q que o nobre ministro. encontrou fornm pre· 
ccclcntcs cm sc•ntido contr:~rio ao seu :u:tn. 

As qucstiic•s, qne ~e referem no en,ino; hão tle 
ter preoccnpõldo muito ao nobre mini,:tro. :ai:io 4 
só :1 •la escola polytcchnicn, pam cujo :~ppD.r«:ci· 
mcnto o nobro ministro não I.'OIWll'ra•u, :<cndo 
apenas p~.r:1 sentir qnc. depois qnc tomou a rcs· 
ponsnhilid:ulc dns medida~, niío tivesse rroccdi· 
do sempN de modo cruc ellas n~o incorressem 
cm rll(lnro pelo Indu d:t lcg-nlidaole. 

O decreto de 19 d•! AbriHcr:i trnzhlo tmnl•em 
alguns cm!Jnraços a S. Ex., qne u:io hn do. csL,r 
:mtisrdto com n notici:. de llliC a roncc,;siío de 
não frequentarem os alnrnnos ns anlns tem feito 
com que alguns professores não :~chem a quem 
lcccion:.r. 

Mns sobre este tfccrcto tem que occup:tz· nindá 
a atten~iío do ,;cnndo o meu honr:ul•l amigo se· 
nado r pel:1 !.labia; c ou limito· me a estns ligcirns 
ob5crvar:õcs. 

O antéccssor do nobre ministro não se dctinba 
muito di:mto uns considcra!:'õcs le:;aes; todns as 
suns reformas cnt matcria de instruc':lio publica 
tinham este peccatlo ori:::"in:J!, não erllm con· 
formes á lei. A reforma do colle:;io uc Pedro n 
c n crca~5o dos cut·sos nocturnos para adultos n:lS • 
escolas publicas tln côrte não escapam ;i ccnsurn 
quanto a legalid:~de. . 

Tatuo para um corno para outro acto não tinha 
autorizn~iio; c augmentou a despc~a sem .que o 
pudesse fnzcr. • · 

A commis~io de orçamento do senado propõe 
:1 supprcssão d:~s despesas com esses cursos 
nocturnos. Reconheço n ut!lidado dolltJs, DlliS o 
que não vejo com bons olhos é quo :.ntes de 
croal-os o nobre ex-ministro niio ti\·esso pedido 
autorização o meios a quem unicamente os podia 
eoncedt!r. 

S. Ex. terin procedido lou>aYelmentc si tivesse 
tratado de animnr a crcnção de cursos nocturnos 
não officines, ~uandoquJzcsso tornar logo pratica 
n sun idéa. Dtspensou, porém, n intervcnl'.lío.do 
poder lc~:"islntivo. expediu o decreto, creou ll 
despesa de que·clle tr:~la, c só do que niio cogitou 
S. Ex. foi de demonstrar ·que isto enbia em suas 
D.tLribuições. O decreto mio fnz referencia a 
nenhuma autoriz:.ção legislativa ; comeo;:a :1ssim : 

c Attcndendo :~o;que me representou o ministro 
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c · ~ecrctario de EStndo dos ncgocios do lmpct·io, 
Iki por !Jcm dccrctnr, etc. • 

Quanto :i rl!forma !lO collcgio de Pedro ll, o 
!lol1rc ex-mini:;tro tambem adoptou providencins, 
euja Ic:;nli•lnclo c!stou certo que o no!Jre mini~tro 
:relu~ I niio justi!icar:í. . 

Existiam nncJnelle cstnbclccimento cndeiras 
contemplad3s na lei do _orc;amento; o Icg"i~lndol' 
ronccrh•ra os nc•:essnrros rnnclos para paga· 
mcnto dos professore,;. Era fliruito tio poder lc· 
l!i~lntivo l'cl>olnr sollre a suppr.,ssiío dessas rn· 
dcirns que cxb:ti:•Al cm vh·tnde de acto ~cu. En· 
trc!nnto o ex-ministro SUJlpl·imin-ns, c como não 
[IOJia pl'iV:ll' OS (ll'OCtJSSOI'CS \•italicÍOS d11 !'QUS 
vencimentos. os mandou abonar, mas nrrcclou o:; 
profcsso1·es tlo magistcrio. 

O Sn. Jt'XQr:WtA :-Entre outros o distincto 
.SI'. I.:IC I. 

O Sn. Gomu::1.\ :-O S1·. Laet, o Sr. Garcia, o 
S1·. Costa, o Sr. Dr. De-Simoni. 

O Sr. ·Garcia não recebe o; seus ,·cncimcntos 
por uiio ~c,· \'!l:Jlicio; uws haviu :~lcanr:ulo cm 
concurso .a l':Hieir:•, :1 rlnal Currt contemplada 
cm lei. -

Si o nobre ~x-ministro quPria fazer a reforma, 
devia pri meir:~mcnte munir-se ele nutori1.arão 
!c:: i~lati \':r. 

A lastim:m:l racilid:ldC que !cm o !ZOT'Crno de 
saltai' pn1· cím:. da Il'i, ha de trnzcr :10 paíz c:on· 
:>NJUC nda~ flllll':<I:JS. • 

l'or i~so fol;ruei, no ICr o primeiro elil'curso que 
proferiu o noltrc ministro :11:tual. ·cnm a dccJ;u·ar:io 
eJUC S. Ex. fo!Z de que niio lm de concorro! r para 
~·' f1•rir·••m :1s :rlll'illlli~ií~s do I"JdCI' ll'gisl:rtivll. 
E' um prc.testo de r••speito ao prir.cipio de lcg-:J· 
lirladc, ljtw não púdc sin5o nwrP.•:cr os moul' 
lou'l"cll'es. E~pero 'lU•' não ter·· i ele rcno\'ar ns 
rrbscrv:•c;u<'s 'lllt' l:ojo! fiz ac~rca. de actos ele S. Ex. 
mcno:> conformes com a ler. 

Alo;m dt! snpt•rimir illllg-almo•nte al~umns ca
deiras do collc~-:io ele Pcdr·o H, nrredando pro· 
ft1>SO!'es do exercício ele seu empreg-o, o nobre 
l':t·mini~tro elo Jmpcrio crcou quatro e:rdciras 
novas, duas de IitteratUI'a cstrnn:;cit·a c lluns de 
italiano. 

O Sn. SrL\·EmA _D.\ llon.\ :- Elle prc\'ia IIUC 
vinh~ para c:í o !lossi. 

O Sn. Cormt~l.\ :- Foi nugmento d•· despe"a niio 
eog-it:•úo pelo poder logi,l:~tivo. 

-Algumas disrJosi•:ões d:r reforma pedem a 
;1ttcn•·:io do nobre ministro. 

Oiz. o :rrt. :?i: • E' pi'OniiJido aos sniJstitutos 
flirigir colleg-ios, Icccion:•r nos mel'mo~ ou em 
ca~:1s rwrticulares qnalqum· das materias ensi
n:Jdas no impcl'l:ll collcg-io du Pedro II, mesmo 
11uando niio estl'ja t·e~eutlo c:~deira. • 

O Sn. ~u:stsTno no htrtmto :-V. E:t. está 
lt'ndo o decreto de i!l de Abril ~ 

particulares, ainda que soja a meninas, materias 
estranha~ :\qu~Jllas que leccionam no collo:;-io. 

Ora 'O ensmo Jmblicu sú tem que lucrar com as 
Cacilitl:ldes de 11prondercm em casas particulnres 
ns pl)ssoas que niio podem on niío 11uerem frc
quentnr :~quclle collegio. 

Po1· que JWivar, [lo r exemplo, o sub!\tituto elaca· 
dolir:t dc lustorin do collegio do Pedro II de dar 
li~wcs. de Crance1. em cnsns pnrticulnros 1 Aos 
snbst1tutos do colle;rio de Pedro II não se ahonam 
voncíntcntns que o:~ dispensem do l'rocurar outros 
meios. D'ahi resultnr:i ou arreda -os do magis· 
tcrio, ou Cor'::JI·os 11 v:okr cs~n dis! osiç~o •. onsi
n:mdo particul:~rmontc n dc:>pdto da p1·ohibiç1io. 

SolJro outro nrtigo pc•:o tambr•m :1 :Jttcn•~;,o do 
nollt·e m Íllistl·o, o :1rt. 10, quc diz.. • • 

O Sn. :.JI:'ilsTno DO IMPEmo : - Do mesmo 
regul:~mento ? 

O Sn. ConiiEIA:- Do mesmo (le}: 
- • De :~ccôrclo com as bases cslahelccidas seriio 

org:~ni;mdos pelos ruitortJs, ouvido o inspector 
~ernl da instruc~iio JH'imarin e sccundari:~, o 
submuLtidos :i aJIJli'O\':IÇfiO do ministro lln lm[Jerio, 
o pro;.:-ranuna do en~ino c o horario das aulas, 
q~Ul JIOder:io se1· alterados pelo mesmo mi· 
nrstro .• 

Parece r1uc o professor é o mais rompctcnte 
para organrznr o r•rogramrn:. de ensino. 

Ao mcno;; não ha razão alguma para o c:tcluir 
de aprcscn ta r o seu progrnnuna. 

O Sn. :íi1XI1->"TIIO DO btrt:nto :-V. E:t. sabe 
que não é bom d11ixar tudo :í 11scolha do pro
fessor. _ . 

O Sn. Connr-:1.\ :-:~ião digo que se deixe tudo 
á escolha c.lo proCesso r. 

Si Jl~ra clle h:t difficuld~ücs, tr~tando-,;e de 
uma s•í ma!cria, Yô o nobre ministro .,ual niío 
ser;\ a diniculcla•lc do rcitur tendo de re~olvcr 
so!Jre o programma mais conveniente :10 ensino de 
todas as m:tt•lri:~s c·omprebenditl:ts no curso do 
collegio de Pedro II. Desde que o professor tem 
de. observ:~r esse prllgr:tnuna, Dlfllhor é que cllc 
SCJ:t ou \'ido. O prof.!s.•or tem maior rcspons:•bili· 
d:~de pelo aprovcitam:mto dos :.lumnos quando 
se segue o seu programm:t de ensino, c procurará 
escusar-se d11 resull:ldo pouco f;wor·wr•~l desse 
aprovcitnmcnto, e[U:Jndo puder allcJ.:ar que o 
o!Jri.~:.ram a seguir um programm:1 menos con
ver.tentc. 

Nar/ncllo decreto houTe, em. rcln~~o :i c~deir:t 
de rc igiiio, um.;~ cxcep~·ão :i regra parn o provi
mento <las caderras. O pi'Ofcssor nomeado para 
cssn cadeira tinha mostrado suas cspccincs habi· 
li t.~çõc~ para reger :1 de pliilosnphia, c parece 
que, desde que se qncrm cstlbeleccr exce
p~i\o, dc\·in ser p:1ra conscrv:rl-o no c:~rgo que 
b~m descmpenha\'a. 

Occu[lO·IIIC com este :tJlarte, porque rJuando 
ultimamente tratd do dcc.rcto de i!l de Abril 
mostl'ci o meu sentimento por ver o abandono 
cm que esse dccrdo deixava os estudos philuso
phicos. 

O Sr:. r.onnErA :-Xão; estou trat:mdo dare
forma do collo~g-io de Pcdr·o II no nrti:;o que pro
hihe aos substitutos leccionar cm collegios 'e 
.~asas par·ticular·cs todas 1is JU:Iteri:~s que se ensi
ua1n nn•iUt'llll collcgio. 

O S1:. ~~~=--r>Tilo oo btrtmro:-,·. Ex. f:lz·me o 
ob::c•r ui o de tliwr que- .artigo leu"! 

Arred~ndo-sc da radeira de philosophi3_0 pro
Cessar que por decreto elo ~:overno foi nomendo 

·parti a cadeira de religião, foi post:J em concurso 
a c:~deira elo philosopllia, mas sem resultado. 

Os concurrentes niio foran\ approvndos. O fnclo 
posterior vciu mostr:Jr que, a ter o governo de 
apartar-se d:1 regra estabelecida para o provi· 

O ~!1. ConnEIA:-0 art. 27. Por este nrti<>o 
foi prohiiJiüu :ros ~u!Jstilu!o~ en::innr em c:~s':ts 
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mento das cadeiras do·coll~gio de Pedro II, aquillo 
que podia. razer com mais justificnçiio era nomear 
para a cadeira de philosophia o proressor que j:í 
a havia regido sntisractor~:lmente ; e tanto mais 
quanto neste pO'IíZ inrelizmente a mocidade mos· 
trn tent.lencia pnra 11 escola materialista •. 
· Para a cadeira de religião havia concurrcn"' 
llabilitado, o Sr. concgo Amot·im. · 

0 Sn. DrOGO VELIIO :-Para a Clldeira de phi· 
losophia havia um prore~sor tiio hnbilitado c com
petente qun.nto ó possível encorUrar. 

O Sn. lllNisTno DO I~P.KRIO :- V. E:t. certa
mente não condcmna a doutrina dos concursos. 

O Sn. ConREJA:- Quem a condemnnu nesse 
ponto roi a rcrormn, não aceitando o principio 
mvnriavelmentc, ~:st:•belecendo excepção. 

Havendo excepção, parece que devia ser para 
cons ·rvar na de philosophill aqllellc que a tmha 
re,~rido •lurnntc longos annos c com grande acei
tação (apoiados) • • 't. inrormação IJUC tive ú IJUO 
os candidatos a rcgencin da cadeira de pbiloso· 
phia não roram julgados aptos. 

O SR. liiNI~Tno DO brPEntO :-Tsto n5o prova 
nad:1 contra os concursos, m:tS contra as habili· 
taçües dos CO'Indidatos. 

O Sn. ConnEI.\ :-l!ns 6 que, a se ter do fazer 
exccpr.iio ao principio do concurso, de\·cria ser 
para éonscrvar na cadeir:~ de philosophia um 
prorc:;sor que ncJIO'I h0'1Via J)ro\·atlo por longos 
annns sun C.1pO'If'idadc (apoia~los). 

Não digo cousa alguma contr:t a compclcncia 
dos Jlroro:ssori!S interinos ; antes Jlnrecc por sua 
nomc·•cào c conscrv:~çãõ que o ensino não é pre· 
judicndo. · 

O Sn. lll:s'ISTno DO Im•r.mo :-As observnçücs 
de V. E:t. pl'ccam pela base. · 

O Sn. ConnEI.\:- Porqué? 
O Sn. :UI!"IsTno Do I11PEmo : -Porque parece 

IJUC conúcmnn a doutrina dos concursos. 
O Sn. ConnEJ.\:-Ni'oo trato de resolver si as 

c:uteiras 1lcvcm ou nlio ser providas por conca!'l;o; 
estou argumentando com a di,posição dn ro· 
forma. 

Foi ., reforma que fez oxccpçlio no principio\ ; 
.·o então digo: nolmiltida a cxccpç.;o, parece que 

devia ser para rontinuO'Ir a reger a cadeira de 
philosophiO'I o prorcssor que a regia ba longos 
nonos sali~factoriO'Irnentc. 

V. Ex. vo.i que cu niio estou nr::rument:mdo do 
modo que a minha argumcnt.,çlio peque pela 
bnsc. 

O Sn. lii:SISTno DO brr&nro:-Eu não desejo de 
modo nenhum importunar v. Ex. com np:~rtcs, 
c por bto não continúo: . 

O SR. ConnEr.~ :-Pelo contrario, os apartes de 
V. Ex. muito me têm aux.ilimlo. 

"Foi :i reforma que não g_unrdou o principio do 
concul'i'o inv:•rinvclmcnte; e d'ahi :~s consídc· 
rações que tenho !cito. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\foTTA. :-A rcronna não 
prestou para nada. 

O Sn. Con'R&IA:-0 collegio de Pedro II jusli· 
fica-se com a necessidade de haver um estabele
cimento de ensino secundaria tão bem montado 
que sirva ·como IJUU de modelo nos estabeleci
mentos particulares, c onde se possa con•Juisl:lr 
um.di'ploma do bacharel cm letras •.. 

0 Sn. SILVEIRA DA )fOTTA:-Esta é que é 11 
mira, este é IJUC ó o segredo. 

O SR. Connr.IA :-••. sendo este diploma o 
testemunho do uma educação litternria bem des
cnvol vida ... 

O Sn. SIL\'EIRA DA llfOTT.\ :- Qual! 
O Sn. CORREIA :-?oras o decreto da reforma 

perturbou rstc pensamento; convertendo o eol
Jcgio do Pedro II cm um estabelecimento de ca
sino secundarão concorrente c'om os cst.1belcci
mcntos partícularc~ no preparo para a matricula 
nos cursos superiores. . · 

O Sn. )ll!"rsrno DO biP&RIO :-llas.dc grande 
elevação para o ensino secundnrio; V. Ex. ha de 
CODCOI'da r, 

O SR. SILVEIRA DA?.forrA:-Acho gue pciorou 
ludo. Hoje o IJUC se procura é o diploma, não é 
saber. 

O Sn. C()Rm:rA : - Parn que a excellencia do 
ensino sccund:lrio no r.ollegio de Pedro lf se 
mantcnbO'I, outro systemn deve llCI' ndmittido, 
diverso do da reformo. O systcma actual é per
turbado•· duque o nJbre ministro deseja m:mtcr, 

.como conclúo do seu np:~rte. · 
S. Ex. quer mO'Inter a cxcellencia do ensino 

secundarão do cnllcgio de Pedro II; concordo 
inteiramente. :uas peço a S. Ex. que examine 
esta questão: !'i pO'Irn conseguir este resultado o 
systema n seguir é o da ultima rerorm.,. Desde 
que o governo converte o collegio do Pedro II 
em um simples estabelecimento de ensino se
cunflario cm que se bO'Ibilitem alumnos pnrn a 
marricula nos cursos superiores, torna-se des
nccessnrio. 

O Sa. lll~rSTno no btPEn1o:- V'. Ex. me per
mil!a: simples cstnbclccimento? Não. Um per

. feita lyceu, quc·conferc até gráus. 

O Sn. Conn~;IA :- O conferimcnto do gráu deve 
ser o lim daqucllc estabelecimento oficial •... 

O Sn. SrLvErnA n.~ Mon.\ : -O fim não deve 
ser. • 

O Sn. CoRnEIA:- • • • como consequcncin d:1 
:.pprovnção cm todas ns matcri:~s .neces!>llrias para 
a oiJtençliO do diploma. 

0 Sn. SILVEIRA DA lfOTTA :-A refurma não 
guardou principio nenhum. 

O Sn. Jr:s-Qc&mA :-A do Pedro H deu· em re
sult.1do haver umn nula sem discípulos. Creio 
que é o primeiro anuo que acontece b:tver um 
unico discípulo para umn nula. 

Como o nobre senador por Goynz, tambem não 
quero o conrerimentc tio gr:ío sinão n quem o 
merecer. E desde que o collegio de Pedro II Côr 
um estabelecimento proprio para conferir o gr.iu 
de bacbarel em letras n quem do\·idnmenle o 
merecer, a sua existcncia póde ser justificnda. 
!ol:.s servindo unicamente para preparar nlumnos 
para os cursos superiores, niio tem a mesma 

·JUSiilic:lçiio. Parn isto e:tistem estabelecimentos 
particulares, não havendo motivo para o gover
no apresentar-se concorrendo com clles. Ne
nhum interesse ha em que o governo acabe com 
o ensino sccundario não official. 
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O seu empenho deve ser em tornar acreditado 
o ensino l'ecundario particular, mostrando-se 
severo contra os nbusos que neUe se pra
ticam il tornando-se rtlzoaTClmente exigente nos 

nobre ministro . poderia responder conÍo res
pondeu com .o seu nparte; ·mas esta .a·ccusacão 
não é nova ; já temos noticia· aqui de que ella 
foi feita no c~ar:t; e então o c.aminho que o 
presidente devia seguir ora contestar essa no
ticia, dirigindo·se ao nobre ministro • 

exames.. . .. 
.Acho alguma contradicção entre. o decreto 

de !9 do Abril ultimo e o da reforma docollcglo 
de Pedro· fi, quando prohibe. aos substUutos lec
cionar em ca5as particulares· ma terias !litrerentcs 
daquellns que pórlcm vir a ensinar no collegio •. 

·o decreto de f.9 do Abril diz, no :~rt. 22, que 
nos cdificios onde funccionam as escolas ou fa
culdades do ensino superior as respectivas 
cpngregar;õcs po~erão c.onccder snl:~s p:~ra cursos 
hTres de matertas cnsmndas no mesmo-estnbe
Iecimcnto. 

· Portanto~ parece que até so tem feito pela verba 
-Soccorros publicos-um serviço desta ordem. 
Ninguem podia comprchenderncm imaginar. que, 
á sombra ila disposição constitucional quo garante 
soccorros publicos, uma autoridade superior se 

Os profcs~ores dessas escolas pódem dirip-ir. 
os cursos I ivres ; mas, quando so tratn do ensmo 

• secund:~rio, h:a rigor que não combina com 
est.1 coucess5o. · 

Ou conceder ou negar a todos. 
De outra fúrma n:lo ha a desejavel igual!lade. 
Outro importante ramo do scrv u;o tem na actua-

lidade a sou cargo o nobre ministro: é o quo 
se re!cro :• soccot·ros publicos. 

Nc~t:l parte tem-se dado nbusos considor:~vcis. 
Digo assim, n:io só apoiando·mc nas palavras do 
Sr. ex-ministro do Imi>erio que se rc!llriu a 
ladrões de casaca o luvn ilo pellica, como Jlorquo 
o ministcrio tem tomndo providencias ••• 

O Sa. JAGUARJD;:-E o proprio Sr. ministro 
da !aztJnLia confirmou aqui que tem havido frau
de. 

O Sn. CoRREIA:-•.• que dcmonstr:tm n exis
tencia tlc:;scs abusos. O que, porém, niio se tem 
prov:!do é que o governo tenha tomndo mcdidns 
ilc rigilr para tlescobrimcnto c punição dos auto
res dcs,ocs nbusos. 
• Sabe-se qnc pela vcrba-Soccorros publicos
so tem !cito obras provinciacs c municip:acs; e 
consta que pcl:~ mesma verba se fez o·serviço da 
illúminaçiio da cid:~de de Sobral, na provmcià 
do Ceará. 

O Sn. · lllNISTRO no hiPERto :-Isto é que não 
ostá provado. 

O Sn. ConnEIA :-O nobre senador pelo Ceará 
tr:atou drste ponto, observando que niio Jl:Odia a 
despesa ser feita pelo cofrP. provinci:tl, á vista do 
estado em que este set~cha. 

Si roi pelo cofre gemi, o nobre ministro dir:i 
por que verba, a nao ser a de-Soccorros pu
.IJ!icos-, que já tem servido para jus:ificar a 
construcçiío do obras provinciacs o municipaes. 

A accusaçiio de quo G serviço da llluminação 
da cidade de Sob;al toi feito peln vcrba-Soccorros 
publicos-creio que appnrcceu no Cear:i ••• 

O Sn. JAGUARIBE:-Appareceu primitivamente 
a noticia aqui em um jornal ; depois em uma cor
respondoncia de lá, que roi lida pelo nobre 
senador )leio Rio de Janeiro o Sr. Teixeirn Jnnior. 

o Sn. CoRREIA:-Desdo muito1 tempo sabe-se 
no Ccar.i que so diz que a illuminaçiio da cidade 
de Sobral foi feitn pela verba-Soccorros pu
blicos,-e ·o presidente da província creio que 
não se apressou em demonstrar 110 nobre mi· 
nistro quo isto não é exacto. Si a accusação de 
que a illuminação da cidade de Sobral Coi feitll 
pela vérba-Soccor.ros publicos-!osse recente, o 

julgasse h:JbiliW'da parn, com o pretexto de tncs 
soccorros, illuminnr uma cidade I Pnrece que so 
queria que os retirantes tivessem !acilidade de 
andar :1 no i te na eidnde de Sobral. 

Talvez o nobre ministro da fazenda mo possa 
dizer si foi Ccitn peln vcrba-Soccorros pu!Jlicos
a illuminnt;ão dn cidndc de Sobrnl. S. Ex. recebeu 
muill> mal a noticia quando clla !oi trazida ao 
senndo, c, portanto, não hnvia de demornr-sc em 
procurar certillcnr-sc do f:~cto. 

Si fõr verdadeiro, duvido que, qlfer· o nobre 
·ministro do Impcrio quer o nobre miniitro da 
fazcndn, -concorram p;~rn que ainda se conserve o 
presidente do Cc:a·á. _ 

Dizem que temos m:í vontade ao pre~idente do 
Ceat·á • .Xcnhuma, Sr. presidente: o IJUC não po· 
dcremos Ter é que o ,::-ovcrno, provado que L'SSe 
!unccion:~rio m:~ndou illuminar a cidade do So· 
br:~l pela verba -Soccorros publicos,- o con· 
serve, nsso.u1indo a rcsponsabilir.ladc de scmo
lhantc acto. 

O facto não se poderá desculpar com os la· 
drões do cas11ca c do luvas de .P,Cllica; t! de in· 
tcira rcspons:.bilidadc do pres•dentt•, 

O Sn. CA::'fSANSÃo DE Sr!l'mnú (prtsidente do 
constlho) ~-V. Ex. está afiancando o _rncto '! 

O Sn. ConREIA:-Estou pedindo inforin:íções; 
si cllas não chcgarnm ainda ao governo, não 
tndam, JlOrquc o nobre ministro da. fnzénda 
niio deixou do mandar certificar-se, pois que 
recebeu muito m:~l esta noticia. 

O Sn. CANsA."'sÃo DE SJ!I'IIIBÚ (pruidente do • 
conselho) :-Como todos. 

O Sn. ConnEIA:-!Ifuito bem; 3té o Sr. pre
sidente do con~olho I Não podin fallnr cm S. EL • 
sem que se tivesse m:mifcstado .•• _ · 
. O nobre presidente do conselho recebeu muito 
mal a noticia, como o nobre ministro dn ra-
zcnda. · 

O Sn. CA...,s.\."'SÀO DE SI!I'UIDÚ (prtsidente.docon· 
selho) :-Como todos os membros do minislerio, 
como V. E:x. 

O Sn. CoRnEIA :-Peco no nobre ministro do 
Imperio que não demore a publicacão das in!or
mnçõcs que tiver sobre este ponto. 

o .Sn. lll!I'IsTno DO ÜIPEIUO :-:- Prometto·o a 
v. Ex. 
· O Sa. ConaEIA :-Pelo modo por que o nobre 

ministro d:~ r~zcnda recebeu n noticia, fiquei 
logo certo de que, indo para casa, a primeira 
cousa que faria era informar-se 'da vcracidnde 
da accusação. Eu tnmbem niio a estou fazendo 
definitivamente ; estranho a noticia tanto como 
S. Ex. Quando o nobre senador pelo Ceará re- -
reriu o facto, perj;:untci a S. Ex.: foi pela verba 
-Soccor.ros pilbhcos Y 
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O nobre senador pelo Cenrá não amrmon, m:~s 
inferiu, por o_xclusuo de partes, que-essa despesa 
tôro~ Ceita pela verba-Soccorros palJlicos. 

O Sn. 1AGUAR11!E : -. Apoindo; . 
. O Sn.·ConnEÍA:- Vejo que contra este abuso 

protestrun todos. Cbogauie~s a um caso ... 
O Sn •. ~FFONso CELSO (ministro da (a::enda): -

·Case não; hypothese, interencia. · · 
- o Sn. CoRREIA : - .•• ou n nmn hypotheso em 
que,nos :~ch:~mos todos-de accOrdo. 

O sn: D.u."TAs:- E' preciso cuídndo com cllo, 
· já querin rnzer de .uma hvpotbose, um caso 

(riso). • 
... O Sn. Conn&IA : -V. E:t. est:IVa ahi? Niio 
snbln quo linhn a honra do o contar entre os 
senadores CJUO mo onvom. • Vejn V. Ex:., 
Sr: presídcnto1 qu.iío sensível devin ter sido para 
m1m a nusencm do nobre senador; ello ches:-ou, 
deu um :tparlc o ou vou mostrnr do quo utilidade 
é esse nparte para o meu ar.rnuncnto. 

A iiiUII.Iin'at;iio da cidade de Sobral qu:mdo roi 
!e1tn? O nobre sen:~dor pelo Ceará póde dizer· 
me'!,.. . 

O Sn. J~GUARIDE: -Não tenho certeza do mez, 
referi-mo :Is noticins. · 
·o Sn. ConnEIA: -Foi na 'ndminlstr:~ção. do 

presidente nctual '! 
O Sn. JAGIIARIDE : - Sem duvidn ; a noticia . 

dizia que clle mand:lrn buscnr os objectos. 
O Sn. Conn&IA :-Eis o tacto. 
{l Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (a:enda) :

. Fncto não, !nlln-seem hypothose. 
6 Sn.JuNQUEtRA :-A illumínação éverdadcirn; 

por onde corro n despesa é o que se quer saber. 
O Sn. AFFOsso CELSO (ministro da (a:enda) :-

0 nobre sonndor pelo Conrá amrmn ? · 
o Sn. 1AG11ÀÍtm~: - Eu referi-me ás noticias 

e principalmente :1 correspondencia lidn pelo 
nobre senador pelo Rio de Janeiro. 

O Sn. D.u."TAS: - Argumente na hypothese. 
O Sa. CANsA."iSÃO DE SINlloiDÚ (presidente do con

selho):- Pois slio argumentos liypothotícos. 

- • O Sn. AvvoNso CELSo (ministro dd {a::mda) ~ 
S1 é vordade. . ' . . . 

O Sn. ConREIA. :-Si orncto éyordadeiro.~ 
E' tambcm . mui racll ao govorno veríllcar por 

que modo se tez a despesa. O nobre· senador 
pela província do Cear:l diz que-pelo cofre pro.;. 
vincial' não pó de ser,.porquo Mio est:l exlmusto, e 
até.em divida pnr:1 com os !11nccionnrio~ publicos.:· 

O Sn. JAGI1ARIDI!I: :-Consta que os empregá-~ · 
dos esl:lvam em aparos, e até iom reprcsentnr ao. 
governo central. . · . · 
. O Sn. ConnEiA :- O corre pro-vincial niio tinha 

·meios pora lazer ilgora. cstn. despesa, e muito 
menos o corro municipal. • 

llns, corto de que o governo hn de averigUar 
este ponto com todo o cuidndo, não accitnndo 
qn:~lr(ucr explicação, tomo nota de que todos os 
nobres ministros reconhecem que, si o !.1cJ,O 
den-so como roi referido nest.1 ca.o::~, não h11 jns
tificnção possível para o presidente dn província; 
e como SS. E Exs. promcttom tomar logo public:IS 
as informações que receberem, reservo P.Ste ponto 
para 11 occnsíão em que po~a ser tratado com 
todn n exactidão. . · - · 

Ponto sobro que não ha duvidn é o dos abusos, 
reconhecidos pelo proprio · governo, que se tl!lll 
dado no serviço de·soccorros publlcos, fazendo
se, a pretexto da s6cca, dcsposns que ell:l abso-
lutnmente não justifica~. w. 
··o Sn. DA."CTAS:-Feli:zmente- o governo cuida 

de pôr termo a isso. · 
O Sn. ConnEtA :-O nobro ministro do Imperio 

expediu ordem par:~ que os credilos para soccorros 
pnblicos não tossem· mais abertos pt!los presi
dentes de pro-rincin sob sua rcsponsabindnde. E' 
uma ordem perfeitamente justificada. 

Nem o decreto de ll:~rço do !Si!, nem o de 
Fevereiro de !862, justificavam o que se estava 
fazendo. . 

A faculdade que os pre,llidentes têm pnra abri; 
rem creditos,sob sua responsabilidnde,pnrn certas 
vcrb:ls muito restrictas, não se pódo co~erter 
em medida ordinaria. ' · 

:Mas n ordem tem sido cnmpridn ! 
o.sn. 111NQUEIDA:- o pres.idonte do Ceará Ílbritr 

agora mais um credi'to de 500 contos_ · 
O Sit. AFFoxso CELso (rniniltro da (ti=mda):--O Sn. AnoNSo CELSO (ministro da (a:mda): -

Si sobre uma hypotbese o nobre senador levanta 
um castollo destes, qu&nto mais sobro um facto I Dizem. . · 

o Sn. ConutA.:-Depois desta ordem ainda.o· 
O Sn. ConJUW. : - Tenho necessidade- de ver a presidente do Ceará abriu um credito de mil 

solidez deste castello. . . • contos... . 
Não está ninda bom nveriguado que haj:1 illu- o Sn. JuNQUEIIIA:-E dep· ois· o\ltro de ®O 

minação na cidade de SQbral ; mas si ha,; é neto contos. . • 
da adD!ínistração do presidente actual. Nada ~ - -
mais !acil ao governo do que tirar a limpo o prl- O Sn · liUNISTRO DO hu>snro :- V. Ex~ deve: 
moiro ponto, si a illuminnçlio existe. conrrontnr as dntns para vêr sraordem tem.sido-

. cumprida 011 não. • . 
O Sn. CANsANsÃO DE SI:r.'}JoiDÚ (presic!mte l_o C!'fl· O Sn. CoRREIA:- Tratando-se-logo nesta casa: 

selllo):-Póde :.té ser em nrtude de let proVInCial. do semelhante acto o nobre· ministro da lazenda 
O Sn. Conn&M:-Agora quanto ao modo por que do~ondeu-o dizendÓ q~ havia dividas que cum.-

se faz- a despesn:. eis ·o ponto que é uma hypo- pr1n saldnr. . , · . . 
these para nós, mas que é para outros verdade, · O Sn • .AFFoNso Cu.so (miniltro~da (a:tmda) :, 
que niio s~ póde ~ternr _ , _' :-E demais, aindn não t1nha chegado lá a. deli~ 

Aprove1to nssun o aparte do nobro senador borução do governo. . 
pela.~~~- _ O Sa. ColUlEIA:: -E' inexplicavel. o taO.::~'le· 

Nos ·amda nao podemos argumentar com. a se abrirem croditos uns sobre ontros e ainda. 
mesma certeza com que outros o podem lazer •• - haverem dividas a saldar; ' 

, 

. '-.... 
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O Sn. ArroNso CEtso (ministro da {a::en.da) : 
-O que é inexplicavel é a accusação. · · 

O SR •. cORREIA:- Pois si o presidente auto
rizou a despesa e abriu o credito preci~o para ella.t 
como havia nindn tão avultada divi(la a·pagar T 

O Sn. AFFoNso CEL~o (mmist,·o da {a::erula) :
E' obvio, vai abrindo os credito~ :i proporçi•o que 
se liquidam as dividas ; sabe que ha diTidos, 
'!las estas ainda não estão liquidad:~s. 

O Sn. CoRREIA": -Mas não é assim que devia 
proceder o presidente da provincia. -

O Sn. AFFoNso CELSO (mluistro da {a::mdo):
Ollu)oquc ello seguiu o syslcma que achou ado-
ptado pelos seus amigos. . 

O Sn. ConnEIA : - SendÓ assim, a censura 
vai a quem toca. 

O Sn. AFF•;Nso CELsO (mi11istro da (a:enda) :
Confessemos que houve a respeito da sl!cca. a 
mesma imprevidencia que se dcn com relnç5o :i 
guei'J'a do l'arnguny, todos pen!l:lram que c!ln 
acabarin Jogo, c por isso não se tratou de· ado· 
ptar um plano para o scrvico. Ninguem acreJi
tava que ã sccca dnrnsso trcs annos e t.1nto. O 
Ilrormo sr. Costa Pinto limitou-se a pedir um 
credito de 2.000:000,S, credito que nós nn c:~mara 
lhe dissemos ser insuOlcientc.rJois <1ue 11 calam i· 
dade serin mdor'IUo que S. Ex. julgara. 

O Sn. ConnEJA:-Si deve haver severidade nn 
aprccbçiio dos erro;; commettidos no prineillio 
deste serviço, quanto m:~ior niio eleve ella ser 
agor::... • 

O SR. 1\rvosso CEL.SO (111í11istro da (a=enda):
Não era depois que a calamidade avultou que 
se podia mudar de ·systcma. Sejamos mais 
justos. . 

O Sn. ConnEJ.\:-Não estott defendendo erro 
ncnh um commettido no scrvko da sôcca. O que 
estou pfonder:mdo é que a ordem dad:. para que 
os credítos destinados a soccorros não fossem 
:.bertos m•s provincbs, j:í t.1rdia, de mais a m:lis 
não tem sidu obser\'ad:J, porttne, apezar della, os 
presidentes 11brem novo,; crcdilos. 

O Sn. Arro:-;so CF.LSO (mi1~istro da {a::enda) :
V. Ex. confronte as dat.,s. 

o Sn. CoRREIA : -0 primeiro roi nccei'S:li'ÍO 
para p:~gar divhlns : mas o segundo? Si é ver
dadeira a noticia que temos de um novo c•·cdito 
de SOO:OOO,S, deve-sa crer que as taes dh·id:ts 
cstnv:~m muito embrulhadas. 

O Sn. AFroxso CELSO (minist1·o da {a::emla):
Não é cousa f:•cil a liquiuação ue· dividas nas 
repartições liscaes. V . .l!.'x. s.1be o que é tomadn 
de contas nas lbesourarias de fazenda. 

O SR. ConnEI.\: -Ainda mais. Chega-nos a 
noticin de que outros províncias estão ame~~ç.·ulas 
do llll!S1no tlagello. O nobre ministro da razl!ndn 
diss:! nesta casa que o thesouro niio pódo mai,; 
c:~rregar com despesas com a sêcca. 

O Sn. DANTAS :- O governo hn -de ser caute-
loso neslc caso. · · · 

O Sn. CoRnEIA :-Si o governo ha do ser cau
teloso, nesta caso, fica provado que cm outros 
não tem havido cautela. • · 

O Sn. JuNQUEIRA:- O Maranhão tambem se quer 
declnrar cm s~cca. • . 

O Sn. DA!'I"TA.s.:-.Qacrem auxilios officiacs ao: 
menor soll'rimento que appnre'?. ; é preciso acabar 
com esse mão costume que J:Í !'O Tni transfor· 
mando cm um ..P.auperi5mo offici:ll que se quer 
enraizar no Br:iz•l~ Contra isto cu mo pronuncio. 
Na Dahia ha tambem log:•rcs em que se está 
scJTrendo, c de lá não se j>ellem soccorros. 
· O Sn. AFFONSO CEÍ.So (minisli'O.da {a::enda):
Em Minas se tom feito ainda· mais, tem-se de-
volvido o,; soccorrol> enviados. . . 

O Sn. ConnEtA:-Já que não 'podemõs ·liber
tar-nos doa erros passados, o qu~ cumpre ;~gora 
é que o nobre mmistro do Imporio se esforce 
para que erros semelhnntcs não se rcpiL1m. · 

As ultimas noticias que temo~ dizem que, com 
a cesl'l!çiío de soceorros cm alguns pontos do 
interior do r.cará, os retirantes voltam nara o 
lítor .. I. Em quanto existirem agglomeraçõcs do 
retirantes nns cid:.dcs, nem poderá o governo 
tratar etiicazmentc de melhorar o scrviço.dos 
soccorros, nem haverá garantias para a tran· 
quilüdade publica. • 

O Sa. JAGUAniD&::- Nem para a salubridade; 
é uma nova epidemia que ameaça. 

O SR. CoRRBL\ :. - Cert:Ím«:n te. Já se vê, pois, 
qu:mto deve o nobre ministro tratar, e espero que 
trata rã, dos meios uc fazer com que esses retiran~ 
tes se dispersem. • · ' 

O Sn. D.\::CTAS:- Apoiado. E' j:í uma cspecu· 
lação. 

o sn: CORREIA :- E' absolutamente preciso 
que o go\'erno cuide de dissolver as agglomera
ções de retirantes, que são urna ameaça para os 
cofres publicos e um perigo pai':! a tr:mquílli-
~~- . . 

O :ia. ArFo:-;so Cs:Lso (minlstro da (a::mda):-
Apoiado; perfcit:Jmente. · 

O SR. Conns1A. .;-Si, além dn.des'!raça da sôc
ca, apparcccr outra, flUa! a necessid:1do do tomar 
a bem da ordem pvblu:a medidas rigorosns con
tra os retirantes, tcl'cmos uma seric de infelici
dades ori):in:•das pelos erros já commettidos. 

IIojc 3 principal medida que o govcrn'O tem de 
ad~pt:•r é lmJlCdir a agglomcrnriío considcravel de 
ret1rantcs. 

O nobre Sl'nador pelo .Piaahy disse 11ue, em 
redor da capil:ll daquclln província, existem 
!7,000 retirantes. 

·o Sn. JAGUARIDE:- .A unica providencia é 
facilit:lr-lhes a sabida para outras províncias. . 

O Sn. Ar~·oxso CELSO (ministro. da {a.::emla) :-
Sem duvida. · 
. 0-!En. Cqm:&r.\ :-.. V vista ucsta noticia, n que 

n;;co ficara exposto o thcsouro do Drazil 't 
O Sn. JU~\!UEIR.\ :-Xão creio. nesta noticia. 

O Sn. JUNQUEIR.\ :- Niio concordo. 
( Ha outros apartes.) 
O Sn. CORREI.\ :-Insisto em dize( qne o go~ 

verno de\' e prestar todn a attcnção ·para que não 
llaja grande numero de retirantes em unt l11gar. 
Procuro convencer o governo da necessidade de 

·csrorç3r-se para que não !!Onlinuem as extraor-

.. 
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.dinnrias despesas com a st'lcca, C para @C não . 
h:1ja grande accumul11ção de retirnntos -em· certos 
J)ontos. 

hontem na tribuna do senad~l que está,perfélsa
mente habilitãdo para discutir a materin, :sobre" 
a qunl já tem até opinião formada. •· · · 

O Sn. AFFONSO CELso (ministro da (a::enda):
Disto estamos ·plennmentc eonvenéidos, c temos 
.feito quanto é possível. fazer. 

o Sn. D.u."TAs:- Tem me i:nstndo mlli&o; 
Tenho compulsado muito papel: melhor. era qa · 
essa instrucção viesse com n proposição. ,,;_,' 

- O Sn. ConnEIA: -O governo devo tomar melli. 
das cmcazcs. Emqwnto, por exemplo, n capital 
do Piauhy estiver sitiada por i7,000 retirante. .. , 
llavcr:í dtfficuldade cm responder pela ordem 
·publica.- · . . -
- Sr. presidente, reservo pilrn outra sessão as 
considerações que ainda tenho de fazer sobre o 
orçamento do minlsterio do. Imperio. 

Não desejo reter aqui o nobre ministro nlém· 
ilo tempo mnrt-ado na ordem do dln. 

A discussão ficou adind11 pela hora •. 
Retiron.se o Sr. ministro com as mesmas for-

JIIalidades com que Cõra recebido. -

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

NAVJ:G,I.I;Ão Eli'TRB OS PORTOS DO RIO DE lA..'VEIRO 
• B !'CEW•YORX:. 

Continúa a 2.• discussão do 11rt. :l,.• da propo-
. sição da camara dos Srs,' deputados n. t86 do 

corrllnte nnno, approvando o contrato r.elebrad() 
pelo governo com a • Amazon Steam N11vig11tion 
Company, Limited, • 

O Sr. Diogo '-Telho=~- Tcnbo nccés
sidade de justificar o pnrcccr da com missão de 
emprczas privilc~iadas c obrns po.bliciiS a res
peito dn pr()posiçnc;> q}IC ~~ discute, já como_ re· 
lator dcssn commtss:oo, Ja como membro, que 
tive n honrn de ser, do.g:~binele de2ã de Junho, 
cujo minístró d:1 agricultura estabeleceu as lmscs 
do conrrnto posteriormente celr:brado com a 
compnnbia cncnrrcgada do serviço de navegação 
a vapor no AmnzoniiS. . 

Ouvi a impugnaçiio !eitn pelo illnstràdo se· 
nndor pela provinci:1 da Bnllia, qne encetou este 
debate, e tenho de occupnr-mo c9m os argo.
mentos com que S. Ex. procuroo. combater a 
eonclnsão do parecer. . 

ComcÇoo. o nobre sen:~dor queixando-se da 
í:~ltn de :!lcmentos para instituir-se juizo seguro 
e :~certado sobre cstn matoria. S. Ex:, tendo nas 
miío;; a propo~íção da outro camara, com os pou
cos documentos que a instruem, dcploroo. que 
-lhe faltnsscm Contes de esclarecimento. c nos con
vidou a reflectir sobre o assumpto, pedindo, si não 
a rejeição da proposição, ao menos o seu ndín· 
menlo. 

O Sn. D.\~"'TAS:- Apoi:~do ; isso ó o menos que 
se púde fazer. _ 

0 Sn.: DIOGO VELDO :-Sr. presidente, cst:J 
questão niío é nov:a; dura ha annos, c sobre 
clla tem hllvldo l:~r:::-a discussão na impron~a, na 
camnrn dos deputados e neste aus:-usto recinto. 
O bonrndo senador pela Bahia p11recia o menos 
competente p:1r11 queinr-se da fal~ de escla
recimento. 

O Sn. DAl'iTAS :-Porque? 
. 0 SR. DIOGO VELUO:- Porque tem revelado, 
nã osó como membro d(oo.tra camarn,sinão aind11 

V. III. 

O Sn. DIOGO VELno:-llns, senhores, os doca~· 
meatos que o nobre senndor compuiJou, os dnr!os 
que recolheu, não· podiam ser outros si não os IJUe • 
estão ao ulcance de .qunlquer de nós que queira · 
estudar esta questão. S. Ex. de certo não tem 
documentos .reservados. • • - .. 
·O Sa. J?ANTAs:-Nüo. 
O Sn. D1oao VELno:-.: .. :mas onde obteve os 

elomentos com que pôde firmnr seu jo.izot 
Sem duvida nos relatorJOs do~ presidentes dns 
províncias do Pnrá e Amnzonns, e diversos mi- . 
nistros dn ngricullarn, que se tt!m occupndõ com 
este assumr•to, expondo largamente o q!le tem 
eccorl:"ido sobre o serviço a cnr~ro da companhia;· 
na collecção de nossas leis, on,Je e:dstcm todos. 
esses netos que o honrado senador nprecion, 
pondo·OS em ordem ehronolo~rica e explicn.ndo 
ns circumst:lllcias em que·sc deram e :IS causas 
que dctcrminnram o procedimento do governo 
cm todo esse longo período que vai desde i8:i0 
até agorn •••• 
· O Sn. D.\.',""1'.\S: -A imprcns:~ .do Pnrá e do 
Am11zonas, as assocint;õcs comm~ciaes daqne!lns 
províncias, as rcparti~ucs llscae~, tabcllas;quadros 
cstnlísticos, tudo isto por esrorco meo.. Alguwa 
cousa me veia ·d11 Assocíaçiie Commcrcíal do 
Amazonas. 

O Sn. D1oco VELUO:- O longo npartc do nobre 
senador completa o meu pcns:Jmento c justifica 
a proposição de qo.c não ha fal111 de esclareci
mentos sobre o assumpto. 

Aeercscc que.na outraeamnra, como nqo.i, as 
conuníssücs I'Cspcctivas que especiahuento estu
daram o assnmpto, deram. p11rcccres de,oenvol
vidos que estão ao 11lcance âe quai,Jucr do nós •.. 

o llonrado sen:~dor poderia pedir, estnva, creio, . 
sobro a mes:J, o parecer da commi~são de empre· ' 
zas privilcgiadns c obr;os publicJ•s om i8i7, da 
qual era rel:~tor o distincto senador pela pro·. 
vincia da Bnhi11, o Sr. Saraiva. · · 

O Sn. D.\::O."'T.\S:-Rcferi·me hontém :1 este pa·. 
rcccr. 

0 Src.. DIOGO VELIIO :-Bem ; mns o llonr:1d0 
sP.nador 'lamentam que lhe' não ti\·cs~em sido· 
rornecidos documentos que deviam acompanhar 
o parecer ~:m discussão ••• 

o Src.. DA.,"'TAS :-Niio são sómente estes, são 
·outros que julgo tnmbem indispcnsnvois. Pela 
minhn parte tonh11 qunntos bastam parn eu dar 
o.m voto in li1nint: contro; mas quem não tiver 
pódo exigir outras informações. • 

o Sn. D1oc:o VELIHl:-Aindu riingucm as exi
giu, :1lém do nobre senador. 

o que é certo é que S. Ex. cski h11bilitado ~ 
forma1·, como j:í formou, seu juizo. Quc.m tiver 
duvidas põdc rcaorrcr aos d(lcumcnto,o, ns Contes 
de informaç:io que cstiio ao ah::mce de todos, e 
se hnbilitaro a. proctldor da mesma fórma: é, o 
que eu digo. 

Niio é uma 9_ucstiio nova, repilo, tom sido 
lar::amente dcbatidll n11 'camarn dos deputados, e 
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aqui lomino,nmentc no fim da scss1ío de :1877, 
quando os illustr1•dos Srs. Saraiva, l\l11rquez de 
S. VicoHJto,• dL' SIJUdosn memoria, Visconde do 
Rio Drnnco c outros, com a competcncia que o 
senadn lhes rcc"n!Jcce, trat:or1un desta 11Ucstão. 

. E, senhores, lltlcndi comn devia :ws ar~umcn
tos, :is con;idcr1oções IIUO :ulduziu o honrado >O
nador pela nahi:J, ffi:IS, lli'10 lhO sirVII isto elo 
oiTcnsa, n:io nchei c.ou~n ucnhunm de nuvo ao 
que flira dito cnntl':l a pr·oposio:iio, quer na cama
ra d.1s deput:ulos, liUOr no scnmlo. 

O·sn. DAXTAs :- O que é que l•oi de fazer, si 
V. Ex. entendo~ IIS:'illl '! . 

O Sn. O toGo v~:r.Ho :-O nohJ'f' senador mc<rno 
DijO :uiÍIJnt••ll lllllito :1 impu:;naf,'iiO I!UC fez 11:1 
outra cn nw ra. 

O Sn. lliXT.\S:- F:nt1io rnctiliiJUCi o que dis,c. 
Pelo lllolllt1S IoiC I'Oilcédn isto. 

O $1:. DIIIGO \"f:l.lfo:-8 si u:io, pr.rg-unto 110 no
bre !':!'lllllfor CJU:!t!S fOI'IIIll :JS rnÕ!~S SUjJCI'\'C · 
Dicntes CJU!' tr"ll\C :10 tli'II;IIC? 

O Sn. D.\:-o;ns:- E>t:i hl'm ; como prctrndo 
Callnr n:1s ~. • c :1." di,;:·u.,;.·.iio·,;, to)I'I'IIHI:: ot:l':l'i"o 
do nos e:Jcontrar:no,; c l~~:i d1J qucim:~r ucllas o 
ul!imo cm·tuel'"· 

O :'in. DioGo \'to:LIIo:- p,·,,Jc f11zcl-o; m:•s não 
veja uas lllÍtl!"'" p:1!a\T:1s 11 IIIIIÍ:: lc· c otrcnsa. 
Si alluolo :i tli,o·u,;s:'Hl :•nlcrim· é p:•r:o di1.cr ao 
scn:11lo fJll!l nãu vcnlio trazer luz :ll()ttma ao 
dc!Jiotc ... 

O Sn. DAXTAS:- X:'oo npoi1ulo. 
O Sn. D1or.o \'r.r.no: - ... n~'m proprinmf'nlc 

entrnr n'urna lrong-:• apl't'CÍ:J~~o do q<~c "'~tem dilo 
pró ou •·onlra o oiiÍf!<'!O 1!:1 pruposit::io, mas s ·,_ 
mcn te j ust i lie::t• o p:ll'••cl'r Iii o enl!rgicanwn te com
batido pelo h o·• rao!o S<'IJ:Jtlor. 

f.OIIl•> p~climi~•ar d~ sua impw.mn<:::io>, o no!Jre 
SC!liHior OI'CUI"lu- ~~~ com os pri nci pios •ln suh
TCllÇ:io ou tl:o lil~<•r•l:l<le, do monuprdio coufcriolo 
a Ulll:l COUIJlo1ilhia OU da Cillli:Ul'I'C!lCi:J :JlJCJ't:J a 
todos. 
Senhon~s, em ti:J•,:c, o;; 1•rinripins exp,·ndi•los 

pelo nolm• ,.·r::11!or >5o vcnl:u.Idros c estou in· 
tcira:l!l•!lte tll· :w··úr•lo ··onl ~. r~x ... 

O Sn. D.\~T\s :- \inda !Jr·m. 
O Sn. lllf>r.n V~o:1.uo :-... 11111s :o qurst:io 1; 1lf' 

su11 :•ppJi,·a~o:oo '"' "a"o verl!~ut"; c; eonsiderar ;1 
livro co:tc:!rrc:l•·ia Í

1 in rcliH:~·~o á 'nn\ .. c~::n~~.-.~, dn 
• Ama::ona>. 

l'cr::nnr·:n•i no unl>rc so·n:odnr porrpw n~o 
CSlL'Il<l:• est ., pri:lcipi"s t':o ,;aJut:.rc< a !odo o 
Sl'!fVi~:~~ d·· u:J\·.·g-ar.~:ln ijll • o :.!OVCruo su!H·t·rwiurw 
no nr:~zif "! :;; >1111111:< Clil'~aJ!o,; ll 11!11 pouto fi,· 
prospL·t·id:ode c! de :llli:Jnl:omc·nlo IJUC pcrwitk o! is· 
pell~:IJ' :IUXJ!ill.; J>C~'I!IlÍaJ'ÍOS ;Í SCI'\'Ít.'O:< dc-<l:l 
U31UI'1'%:., tolllo'oiiiiS IStO CO!JIO llOl'fll:l fie Jll'fiCil· 
dillll'llt<l; IOilS su!Jv.·ncionar, como sui.Jn•ncio
namos, a u:J.C'IIl,'fio lluvinl c nwritima p:1r:1 
todos o<"p••ulo- doJ nork n:~sul, :olé~[:llto Gro:;so, 
a dt• e:dJot:l~!t-:!1 ••uire a cúrtn c :JS piO\'iueias 
vizin!1:.", entre a ll:d•i~ il J> .. rn:omiJUI'O, cnll't) 
Pel'lwmllllco ,. ::s outr:.s Jll'O\'itlf'i:J.; do Xorto~, 
·até a c qoital •lo l'ar:í, t' não suiJ\'encion:oJ' n do 
vallr 1],, A•nazoaa<, ,; " que n:í11 :ocho J':IZO:JY<'I. 

Sti[•Prim:o·~c. tu lu i:<su; crij:unos em J'f:l·~•:n 
ner:~l o Jll'oJWijiiO s:dtllaJ' th li\'l'e concurrencw 
êom o 1J ual est · u dL• :•cl'i>rdo, <'lll thcse, couto ji1 

disse, mns, si as circumstancias elo vnllc do 
Am:1zonns ;ainda niio so pódem igualar. quanto 
mais c:onsidemr supo·rinr :Is das outras regiões 
do lmpcrio, como applicar a elle stimcnlc osso 
principio'! 

Parcc1!- me que o ·nobre senador, illustrado 
como é, não ri'•dc 1lr~ix;11' {lo reconhecer 1 uo ;is 
thcorins de liLenl:odc co1itr:t a uccessi&u!c da 
su!Jvcno;:ío n:io tü111 opportuna :lflf>lie:.ç:i" ao lls
suruptu que nus oc.·npa ;c desde j:i hypotbtwo-lbo 
o meu voto, si p10vnr-mc r1uc o scrvko :ln na-
vcgnção... • 

O Sn. D.\l'i'TAS:-Eu :recito. 
O Sn. Dwr.o Yr;wo:- •.• 'do '"nllc do Amn

zoJws, quct· cm rl'l:oç <o ;is con I'Cnlcmc:ias do com
tnérl·iu, rptCI' sol:rctru)n cm rf'lar;iiu ;is convc
nicneias dn IHimiui~tróição, 111Ídc se1· fdto d1: modo 
n•gul:or c pcrm:oncnto:, sem o auxilio de quo 
IJ'al:o a prupo,;it:iio. 

EnuJu;•ulo disto me não con1·cnccr o llonrado. 
scnatloJ', eonw se comprometi~ :~gora, permit
t:o·lllfJ o scu;ulo 1111•! e•t c~,;t;,IJ,•I<•ra a tjuo•::t:io 
d.-J~:~ixo do ponto de vi,;t:J de mirÍha l>l'ofunda 
eonvieo;:·oo, isto '', rb IH•eo•ssirbolc d•~ sahvcn
ciutwr 11 C1>111p:onllia •ltlC !•·m de lli:Jntct' :o nnvc
:;:.~iiu por ''"J'or·, no,; tl'rrnos do contrato ulti
Uiillllf•utt• t•elcl•r:uio. 

Quanto n cst•: ponto, lcmhrnrri fiiiC n com
mis,::~o d•! emprcz:.< privil••g-iaflns de lxii. a cujo 
pnro·c•·r o lltdore scna•lor prestou vh·n 11tlhcsão, 
peln holllll~<'lll'id:orlo• o!P id1~:1<," proprb commis
,..;,~ cl~ f::i7i, di~o. "''"excluiu a SUIJ\'cn~i'ío i di· 
llllnlllU-:1 :a :IIIO:Ull0·5~1()(1, 

O Sn. D.\XT.\S:- Com condi~õcs que lá cs11io. 
O Sn. J)wr,,) Y1:1.!:o:- Portnntn, rci'OIIi!ccitla 

a JH~c,~:.:sid:u!t! ,1<~ :.;nf)\•t•nt;ão, :t •JUt!~l ... !O que de· 
vemos liquidai' ,; :1 do ,:cu quantum. 

l'nra :1\'ali:ll'fllos com cxacli1l:ü, o que deva o 
gorcruo pll;..'lll' :i Clii!JI'Cl:l 11ue contratou o ser
viço. não h:~, como ddn o·n1 t::i7i h Sr. Yi>C•llldC 
do Hio nrnnco, si nãn o!ous proccs;;os: o primeiro 
é <:OIIIJWI'aro so•t'I'Í'."'J quo: prcst:o ro I'OII!f'llllhia com 
o IJUC f:JZc:n outr:.s o•nc:~rrc~nclas 1le s~~rvit;n iden
tico, isto é, o tr:ui~JI•>rtc d:~s m:JI:.s do cOJ-rcio o 
outros c·•orn:u:m.; :is c•mprc7.~:.: ~tllfV:·:odo:J~•bs 
( nist•l ~i lia olitl',oro'lll:õl ,; eontrn :1 I'Oillfi:JO!da do 
A1uawua-) c• "\"lllin;ol' si n suhvo•rH:iio, Jl•)l' rui lha 
n:JVl';!~lda ptdos \'UfH);e~·s dc~ra contp:&nllí:•. é ~u
J•Crior· ou infcriur :í sulJI·cnç;;o pnr milha, IJUO 
p:•rec!J:•:n ns clniJr.·z:l.; c:u igu;,c:-;ou :lj~t'ttXinl:tUas 
contl:t,õc::, q:~:.utoo :í na:urcza do sen'ÍI'O o o:c-
tt·ns:i,; til· stw:-; Jinlt:J:-i. • 

() r:u!Jrc ~t!!la1!nr fH~Jir Dahi:J, que disse [CI" eslu
ci:J•lo ·~ !'\' mina·Jo 11 '!U··,;t:io por to.!os o,; lados, 
JIÚde lll•' cliz,·J' si poiTo·ntura a snL\'C:w;io I'O!ifO
l'ttl:J IÍ Clolll,•:~nhi:o elo "\raa;:onas é a·ci:.ÍLivamcute 
superior :i de :.J;.:uu•a outr:1. 

O Sn. SILVJ:In.\ nA ~IoTT.\:-Essn n:io é a questão. 
O Sll. DA:;TAs:- Eu explicnrl'i. 
O Sn. DJO;;o Vm.uo:-E-<1:. é a :jtte,;t~o ;o ~i não, 

rlig-a 11 IJ,.n,·;ulo sctwolor ')u:d é o mo·lhor lllt~io do 
couht•:•'I'IIIO:< si 11111 rcl:lt':iO á coi,IJl3!1hia olol Alll:l
zonns" lJil'lidWI~ fi;, ~ubn•uçiio é ou niioJ o exi
gido pe!as uccl'S:<idlld<·s do serviço. 

O Sn. D.\XT.\S:- Prucut·arci s:~tisfaT.cr :1 \·.Ex., 
qu:•ndo no\amuntc tral:Jl' da que:.:t:io. 

0 Sn. DIOGO \'ELIIO :-A minh11 ronclusão Ó 
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que a subvenção por milha. concedida :i compa
nhia do Amazonas niio é superior :i subvenção 
que. recí-hem as con1p:mhias incum!Jidas de 
serviço igual; 

O Sn. D.u.-rAs :-En demonstrarei que este é 
mais racil c menos dispendioso. · . 

O Sn. DIOGO VKLIIO :-Veremos isto; entre
tanto r•ms••guirei. 

O outro Jlru•·esso diz respeito á situaçiio-ccono
miea da companhia, para se sab"r si é-t.'ll que 
clla pos~a bo•na desempenhar o serviço com maior 
ou numor auxilio pecuuir.rio. 

E.<t•• sr::-undo procc~so JIOrlerin ficar excluído 
dn minh:r argumentação no c:•so vertente, por· 
que,telldoll:rruinndo o contrato :rnt•~ri01·,urn hvre 
á co111panhin continuar ou não o seu •erviçu pu
r:rmente '"ercanlil, e nu ~overno contratar como 
lhe •·onvio:ss., o llllrviço administrativo. 

Urna vr·z porém, que· trnta-sc de um novo con
traio, o IJIIC •:umpro princip:•lmcnto vorilicar 6 
si clln pre~entcmo•nteé nr•ta para dc.~emprnhnr-se 

. das iôhri ;::u;ües eontr:rbidas. 
l'ar:a i~lo lmst~ ponder:~r IJOC, si o esl:~do dn 

corn:•:mhin é l:io l'rosperf), como o nobre scnndor 
o •l••s•·rH\'t•rr : si P- ln é li'io rorro c ormtent.'l; si 

·dispõe de tão v:ostos meios; d•: uma u .. ulha d!.! 
vapores, de depo>ilos e mnlcrinl fluctuantc, etc., 
seria raz:iu de mais para ser Jlrefcrida a quaiiJUtli' 
oulra, qu•'· n:io di~pondo de t:io amplos recursos, 
mal :os~o:.:urari:• a lld .,x;ccuç:io das clausulas do 
um contrnto, como o quo celebrou o governo. 

O Sn. SJLVEIR.\ D.\ l\IOTTA :-J>ara matar Iodas 
as outras. 

O Sn. DIOGO V&LIIO :-Não poderá mat.'lr sin1io 
a que oiro •:sriver em condio;õcs do viver, como 
até hoje nio tem rn rto: bem o prova n concur
rcncin do outras companhias. 

O Sn. DA.lo"r.\S dá um aparte. 

O .Sn. DIOGO V ELIIO ·: .:_Agradeço a benevo .. 
Jcnc1a, mas devo resumir-me, e tocarei sómcoce 

-cm alguns pontos principnos. Fí,1ue cntretan&o 
llr~ado,cm. n011_1e d~ comrni~·ão •. que o principio 
da .subvençno nllo podo com Ju.;tu~u formar uma 
orl1osa cxeepção_parn a navc~:aç:io" por. vapor no 
V!Jllc _do Auwzonns; e que o tJUanlum da subvun
C!!o, JS"? é, ~80:0006 pur anuo, niio é excessivo. 
I.; o rne1~ t~~mo entre a pro tenção primitiva da 
COf!lP:!nhm, Jsto é, 7~0:0011,5, e a con,i;:nação do 
!liDIOr"!n. ~n I"OinnJis~iio que impugnavn o pro
Jecto IDICMdo na outra cnmarn em 1877 isto 
é, :JOO:OOOóOOO. ' ' . 

o. gnhinete dc que cu razia parte cm t877 e es- · 
pec~alm~n!o o meu distincto amigu e collega 
entao lnlu!sl~o d11 agricultura, sollroram hontom 
UIIIU graVI~$Jma UCCU<aÇ:rO Jllll" Jlllrle dO bODf".JdO 
s mmlor !>.ela !J:rllia. Disse S. Ex. quo o Sr. f"homn~:· 
Codho n:10 tmha d"~culpa Ct•lt:b;·ando o contrato 
sollru o •rua! versa a propoiiçlio, e rrualillcou este 
acto c••'!lo um desre•perto no pod•!r legislntivo. 

lia msto uma injustiç·r, qu~ dtíe; S. Ex. es
queceu-se das cir•:um~tnncins •ru·• então orcor
rora•u e detc1·min:rram o procedimento desce 
meu honrado •·olle::a. 
. ~ noor·e sena!Jur es•ruec•:o-se de. que o pro
J~·o '!••t: il&,uui'•~c~v .. a IUUuv;.ç.au ou c:ouLndo 
cnm a com,.nnhia do Arnuz••naR d:mdo-lhe a 
s~b~ei!Cfio annual di.! i:!O;OOO,S po~ vinte nonos, 
rur ~n1cmdo na outra ram:rrn em r•rincípío da 
sessao de 187i ; que, depois do ser alli discutido 
!l !J~P~ovatlo, foi remet11do para o senado e aqrli 
rmcruu-sa n dJscuss:io, n:io havendo porém espaço 
pnrn o senado r"sul\'er. · 

O .Sn. DA~TAS: -Pela impogdaçiío que houvé. 
O Sn. D1oco VELno:- Si houvessso tempo a 

impn;.:na(;iío, por mais prolon;:ada que fosse, 
term afinal um.1 sol uçiío, pró ou contra. O que 
quero dizer ó •rue mio houve o voto do senado 
porque a proposição vciu tarde. ' 

O Sn. DA.,-rAS:- Que o diga o nobre senador 
porGoy:~z. 

O Sn. D10co V ELno : -Encerradas as camaras, 
quando npproxirnava-se ó prazo •••• 

O Sn. D.uTÁs:;- De ~9 dt' Novembro. 

O Sn. DioGo VELIIO : - Esta que.~tão é mnilo 
complexa. Si en quizesse expor as considera
çõe.~ •rue surl!'em ao meu espírito a respeito das 
relações que ligam entre si os scrv•~os que 
presta a companhia á administraçiio, a indus
tri;r tl :10 co:nmcrcio no v:alle do Amazonas, me 
tornaria prolixo, IJUundo a bura ~diant:rda obri
ga-mt! a ~cr conciso: fnço com vrsta no- honrado 
sen~dúr o> eloquentes discUrsos pruforidos pelos 
autorizndos Srs. l\Jarquoz de S. Vicente o Vis· 
cond" do Rio Branco, que trataram desta ma leria 
ex-professo. 

O Sr. Visconde do Rio Brnnco na parce admi
nistmlivor r~spontleu a todns ns obj•~cções que 
lhe furam orrpost:r:<, e preveniu •tuant:as su lbe 
poderiam ofToreccr. · 

O Sn. D.\STAS :- Niio respondeu satisfactoria-

O Sn. l>JoGo Vzr.uo: - ... d:• duração do con
trato sem ter havido solução da quesl:io, chegou 
e~se (rr:rzo, afinal, o viu-se a companhia s m 
novo contrato e o governo Da collisiio, ou de 
d•·ixar desmuntelnr·sc todo o scrvi.;oo a cnrgo 
daquclla, sncl'illcando interesses que devia salva
guardar, ou de proced•!r como procedeu, assu
miu do a rcspousnbilhladc de provisoriamente 
autoriznr .a continuação do seTY"içn, até que o 
corpo legislativo désse sua approva~,;ão ou a do
ne::nsse. 

mente. · 
OSn. Droao VELIIO :-No juiz,, de V. Ex.; mas 

eu entendo que nenbum argumento foi addnzido 
Dt!Stu discu,são em 1877 •Juo n:io rosse cnbal· 
m•·ntc refutado pelo Sr. Vi~condA do Rio BraOl·o. 

Eu f:~llo, Sr. prcsidcniP, sob :t press:io do 
temr1o d:• s••ssiio que jà passou; e sinto muito 
abu<nr da attenrão dos nobres Sl!nadores. (Não 
apoiados.) • 

O Sn. Conn&I.'- :-Por estc·lado não; ouvimol-o 
com muito prazor. 

Di.'er que hn nisto-desrespeito ao poder le
:;:oisl:rtivo ,é, rcpitll, uma injustiç.'l propria sómente 
de quem niio ntttondc :is circumstancias que se 
deram. · 

O Sn. D.\..lo"rAS :-Antes de mim o disso a sec
ç;io do Impcrio d'l conselho de Estado, com.: 
posta •los Srs .. Teixeira Junior, Paulino e Dias 
de Carvalho. 

O Sn. Droco VELno:-Aprecio devidamente 
os principias de boa administração que os dignos 
cousellleiros de Estado professam, mas, nas con.
diçüesuwque se ncbou entiioo governo, nenhum. 
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llellcs, nem o nobre senador a quem respondo, 
&criam tido outro procedimento; não deixariam 
clesm:m te!:~ r-se aquelle serviço, teriam assumido 
a respon~abilidade de autorizar a continuação 
dellc, trazendo tudo :10 conhecimento do poder 

como S. Ex. o expõe no seu primeiro rolatorio 
des'C anno, . 

Pcrmítta o senado que cu leia o qt!.c disse 
S. Ex.: · 

• Convencido de que.por orn não pódc aqoelln 
navegação prescindir do auxilio do Estado e 'e
mendo tomnr a rl'sponsai.Jilidadc do sua inter
rnpcão que podcri:t ser. fatal á industria o ao 
commercio dn região amazonica, o governo im
perial rcsol v cu innonr o contrato !>elo prazo 
ilc :1.0 annos c mediante a subvenção de ~0:0008, 
obrigando-se a companhia a nada receber pelo 
serviço quo houver feito, no caso de não ser 

competente. · 
O Sn. DA:'i'T.\S :-Ha um,, preju·ficial apenas: 

estar cu convencido de que isso se daria. 
O Sn. LEITÃO DA CüNIU. :-l\landava dissolver 

o servito '! 
O Sn. SILV&IR.\ DA :lloTTA :-Sem duvida. Em 

llllla illegalidade, não se dcrin praticar. 
O Sn. D1oco VELno :- Niio h a tal illegalilladc; 

e nobre senador niío pódc provar que houve 
illeg:tlhbdc na celcbraçfio tle um novo contrato 
com a companhia sein onernr os cofres publicos, 
porque cstafwlecctt·sc a clausula expressa de 
ud" rí!rcbel' ella pelo serviç1> quo llzer, ~i o poder 
competente, cfue é o poder legislativo, dc1xassc 
de upprovar esse acto. 

O Sn. D.\XT.\s:- Ou isso ,·ale alguma cousa ou 
não. ''ale; ::i nfio Ynle, nisi est utile quod {a
c;mlls .... 

O Sr.. D1oco Yctuó :- Esta observnção do 
nohre scn:ulor niio cst:í, pt•rmitta·mtJ dizcl·o, na 
:~ltura de seus talentos; é menos cjue um so
phisma. 

O Sn. D.\NT.\s:-Xiio, senhor. 
O Sn. Dwao Vttuo:-Oh! sim; mas aprecie-o 

flUem qnizer. Eu tenho demonstrado que o ga
binete do Cflle fiz parte não f:tltou com o res
peito de,· ido ao cOJ'flO legislativo, nem se apartou 
da senda leg-al. :'>as circumstancias cm CJUC so 
:~chou colloc:•do o Sr. Thomn Cllclho, ncnllum 
ministro qui! ti\'Cs::e conscicnci:~ da propri:t res
pon;nl.Jilidad.:l lH'occdcri:a de outra fúrma. Com 
elle siío soliu:~rios o gabinete actu:.l c a cam:ara 
dos S~s. dcputallos. 

O bonr:ulo senador pela Dabin entrou cm hr
gas aprccioçües tl fl'Z o historico da companhia 
ub ol'o. S. Ex. ha d<.! me dispensar de acompa· 
nhal·o nesta viagilm :10 passado. 

O Sn. DA:>."T.\5:- Pois não. 

O Sn. Lr.rfÃo D.\ Ct:~ll.\ (Jmm o Sr. Dantas ): 
-Eu hei do acomp:nthar a S. E..:. ali ovo. 

O Sr:. DIOGo \"F.Lno:- A questiio para mim 
rcsume·se no~ S!'~uintcs termos: é ou não neccs
s:u·ia a suiJ\·en•·iio? Scntlo nece.;sriria, pútlc sot• 
maior ou meuoi· 11 ue :. consign:tda na proposição 
IJUe discutimos '! 

O senado, si julg-ar que de\·e haver subvenção, 
assim o resolv,~r;í c o contr~to celel.Jrado com a 
companhia de navrg:trão a vapor no vaiJo do 
Amazon:as sortir:i seus elfeilos; si entender de 
outra fórma, n responsabilidade das consequcncias 
'não rec:ahir<i sol.lr6 o g:,I.Jinot6 quo autorizou a 
continuação <.lo ~cr\·iço. 

approvado o acto do governo. . 
c Si o preço r.justado excede um pouco o que 

a commiss:io do senado julgava sufficicnto para 
m:mter a<loella navcgação,llca muito :iquem dos 
limites marcados pela camara dos Srs. depu· 
t.1dos c aliá:~ niio dist:mcia muito da<JUcUc, prin· 
cip:~lmcntc attendcndo-sil ao augmento do ser· 
Yiço contratado. · 

c De ftJito incumbiu-se a C:lmara do levar :1 
linha de Tabatingn até Iqoitos, a estender n de 
Camet:i atú Bayiio, c a fazer uma viagem mensal 
de Belém a :tlacapft ; o que import:• :mgrncnto 
:mnual de 18. H"- milhas do navegnçiio. 

c Bem avaliadas estas circumsL1ncias, praz-me 
reconbecerque o contrnto approvado pelo decreto 
n. ti82ti A d•: 2!> de Dezemlii"O de 18i7 consultou 
devidamente as convcnicncias pulllicas tJ hnrmo· 
nisou legítimos interesses rccit>rocos, realizando 
a economia annual de 2~0:0001) sollrc a quantia 
por cjne anteriormente era pago serviço me· 
nor.• 

Aqui devo rectific.1r a red:tcção do um topico 
que acabei do ler, para dar n c.1~a um o que é seu. 

Diz S. Ex. que o contrato foi :tpprovado pelo 
decreto de 2!> de Dezembro de 1877. !Ia equi
yoco. O decreto foi acto do poder executi\•o au
torizando 'O ministerio da a::oricuttura a cclebrnr 
contrato, com as clausulas annexas ao mesmo; 
até ahi a responsabilidade é do ministro que o 
rcfer~ndou. ~Ia~ o contrato foi neto posterior, 
celebrado pelo nobre ministro da ngrJculturn o 
presidente do conselho, c a responsabilidade deste 
1 h e pertence. 

O Sn. DA~T.A.S :- Ni'io alternrci minlta argu
menta(·iio; cu tenho o Sr. -Thomaz Cocllio como 
autor do contr:tto. 

O Sn. Conm:l.\ : - O nobre senador pelo Rio 
Gr:mdc do Not·to j:i d1•c!nrou CJ14:tl era a11artc que 
callc ao Sr. Thoruaz Coelho. · 

O Sn. Dwco VtLno:- O Sr. Thomaz Coelho, 
como os membros do gai.Jineto de que fazia p:arte, 
é rosponsavel pela ~xpedi(."ão do d.!:creto; mas a 
sua cxecu•·ão eiT.:cttva, a cclchra•;ao do contrato 
cot'l'C em 'cont:~ do gabinete tle 5 de J:tnciro. 

O Sn. DA.'\"'I'As:-Ainda assim m:mtenho minha 
opinião. 

O Sn. DioGo VF.tno :-JIIas; si niio se fizesse Pua miru indivitlualmontc, sem preoccup.1ção 
nem interesse que niio seja do bem publico, acho 
de intuitira necessidade m:anter-se o seniço que 
:~ctualmente dtJ~e1npcnh:t aquclla comp:~nhia, c 
ent•)IH!o <lUe a suliVi!UÇãO consign:tdn na propo
sir~o da outrn t·nm~r:t é razoa\'el , correspondo 
:to ser'\'i<;o que o g-o\'crno exige da companhia. 
Neste assumpto estou <le inteiro accürdo com o 
actual Sr. mini::tro tlu a:;ricultura, pelo medo 

o contrato, <lc cuja data nascem as obrig:içlies 
reciJlrOcas, tomad:ts pelo !l'Overno c pela compn· 
n:ti:l, o decreto nenhum ciTeito produziria. 

Antes da celcbrnçiio do contrato c sú pel:~ ex
pedi~·5o do decreto n:tda h:~via que prendesse 
JUridicamon!e o go\'crno á companhw, nem a 
companhia ao r.:overno. O gabinete de 5 de Ja •. 
nciro estava livre para proceder como enten-

'·: -. 
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desse, podia resolver a continuação ou suspenaão 
do serviço, conforme encarasse as necessidades 
publicas quanto a este ·ponto. 

O gabinete de 5 de- Janeiro, que tem sido tio 
desembaraçado cm revogar até decretos legisla· 
tivos c lle~razer contratos já celebrados e cm 
execução, não· poderia hesilar, si quizesse 
deixar sem ciTeilo o decreto de ~9 de-Dezembro; 
basta não celebrar o contrato. 

2.• part1 (â i hora ou antes). _ 

Discussão dos requerimentos adiados, p~la 
ordem de sun apresentação, a sob_er : 

Com estas palavras niio quero arredar do ga
binete 2a de Junho a resflonsabilidade que- lhe 
c:.1be ; mas, .como já disse, cumpre dar a cada 

·nm o. que lhe pertence- suum cuiqiU: tribUtn· 
dum. . 

Não creia o honrado senador pela Bahin que 
alguem queira atirar ás costas do nobre presi
dente do conselho a responsabilidade, a carga, 
como S. Ex. disse, qae a outrem pertence. 
. o. honrado ~enador assim faz até gr:mde in
JUStiça ao caracter do honrado presid.:nle do 
conselho, que não é homem de aceitar fardos 
que alguem lho queira impôr; elle toma os 
que lhe convem. 

O aobre senador bem o sabe. 
O Sn. Connr.rA :-E hontem se dizia que este 

nrt:umento niio tinha valor, quando é o restnbe
leaimcnto dos factos. A cada um o qno lhe cabe. 

O Sn. DIOGO VELHO:- O honrado senador pela 
Bnhia parece IJUC fez reparo nn circums'tancia do 
governo ter celcbrndo este contrato com umn 
companhia estrangeira. . 

O Sn. DA!'iTAS:- Não foi assim ; eu nló de: 
cl:uei que IJUeria capitaes e braços estrangeiros ; 
o que notei foi o infc:liz incidente de converter· 
se cm compnnhia estrangeira uma comp:mhln 
que tinha vivido 30 annos nacional, c com au
xilio dos corres elo Estado. 
a: O Sn. D1oco VEUIO:- Aceito a oxplicaçiio 
que o honrado senador dá ás suas palavrns, por
que me pnrcciam antagonicas as bellas tbeorias 
que S. E:c. prorcssn ••• 

O Sn.-DA~iTAS :-:Niio. 
O Sn. DIOGO VELIIO :-.•. sobretudo tratando-se 

da companhia do Amnzonas, que não con$idero 
estranl!cira, poriJUC presta seus scrvi~os den
tro do lmpcrJo ; aqui tem o seu numeroso pes-. 
soai c scn grande materi:tl, seus capilaes ; os 
seus vnJ)orcs siio nncionalisados brazilciros ; e lia 
respocdo por todos os sons netos perante os tri
bunncs elo pniz. I:Tm:t ::om~,>anhia cm Ines condi
ções nad:t tem dtJ-cstrnnge1ra. 

O Sn. D.\!\"TAS :-Assim cu serin contrndictorio, · 
como V. Ex. diz, com as idéas que tenho. · 

O Sn. DIOGO VELIIO :-Sr. presidcRto, cu terin 
de cntrnr no desenvolvimento do outras questões, 
cm re~posta ao honrndo senndor peln llnhin ; mas, 
não querendo por mnis tempo nbusar dn attenção 
dos honrados senadores que me ouvem, ponho 
termo ãs minhas observações, promettendo voltar 
ã tribuna cm outra occasiiio. (Muito bem, muito 
bem.) • 

A discussiio ficou adiada peln hora. 
O Sn. PRESlD&.'I"Tii: dou parn ordem do dia !9 : 

i.• parte (ati i hora). 
Continuação d:1 discussão adinda do art. !!.• do 

erç.amcnto, relativo ás despeS:ts do m~nisterio do 
Imperio. 

L •, do Sr.~Junqueira, pedindo cópia do omcio 
do conselheiro director interino da escola poly
technica o da neta da congregação. 

!!.•, do Sr. Teixeira Junior, pc.!indo cópia d~ 
aviso expedido ã directoria da mesma csooln, in
qucrindo dos promcnores que se deram na con-
grognçiio dos lentes. . 

3.•, do Sr. Correia , pedindo informações· a 
rcspcit11 tln quantin de~pendida com o pagamento 
do ordenado do juiz de direito de Tnguaratioga, 
na· província de Pernambuco. 

~. •, do mesmo senhor, pedindo lnform;~r.lJes 
sobre n som ma despendida, no presente excrcfcio, 
com soccorros publicos na província do Piauhy. 

S.•, do mesmo senhor, pedindo cópia dos do
cumentos que justillcJuçm _a ordem .do. thesouro 
de :1.6 de Junho prox1mo findo, relat1va no nl
cance do ex-director das colonins de It.1jahy e 
Príncipe D. Pedro; e do acto pelo gual roi no
meado Jo5o Baptist.1 Fcrreirn do Drllo delegado 
do .inspector geral da instrucção primnria e se
cundaria da cõrto, na provinc1a do Paraná. 

G.o, do ·sr. Junqueira, pedindÓ informações 
de quncs as sommns que lem .o thesouro rece
bido por emissão do bilhetes no mez proximo 
paasado e a taxa de juros. · 

7 .0 , do me:~mo senhor, pediado cópi:~ do 
aviso de :!0 do Dezembro proximo passado diri
gido pelo ministerio dn ngriculturn ao da fn· · 
zenda, acerca elo pagamento feito pela estrada 
de ferro D. Pedro Jl por dcsapropru1ção de ter· 
renos. . 

8.•, do Sr. Correia, pedindo ·cópia d3 acta 
da reunião do conselho de Estado cm Ab"il do 
anno passado, na · CJillll se tratou da dissolução 
da camara dos dcputndos. 

9.•, do Sr. Ribeiro da Luz, pedindo informa
ções sobre os crimes commcttitlos nos termos de 
Uberaba c outros·cla província de Minas Ger:~es, 
c bem assim das providencias tomadas pnra pu
nição dos criminosos. 

lO, do Sr. J:~gunribe, pedindo cópins .dos 
offiCios do presidente do Ceará de :!!i de Outubro 
do nnno pa&sado c do 3 do Mnio ultimo, aos quaes 
se refere o a1•iso <lo ministerio da justi~:~, publi· 
cado no Diario Oflicial do i-i do corrente; e do de 
30 de Julho de :l.tli8, ao qunl se refere 11 consulta 
do Exm. Sr. conselheiro de Estndo Visconde de 
Jaguary. 

Levnntou-sll n scssiio ás 3 i/.! horas da tarde. 

Acto. cm 1.9 de .:Julho de :18,.9. 

PRESIDENCU. DO Sll. VJSCONDB DE 1AGUAllT. 

A's H horas dn mnnhã rez~se a chamada e 
ncbaram-sc presentes ~7 srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, D1as de Carvalho, Cruz 
MachlldO, Bar5o de Mamangu;~pe, Visconde de 
Abnetti, Antiio. Barros Barreto, Ribeiro d:t. Luz, 
Correia, Cbichorro, Visconde de Nicthcroy, Da-
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riio da L:tgun~, Silveira da Mott:~, AJfonso Celso, 
Cunha c Fi~u··ircdo, Leitiio da r.unha, Junqueira, 
Bariio de lfnroim, Vieira da Silva, Dantas, 
Uchfin r.nv:tlc:mti, Vi~conde de !\luritilm, Barão 
do Cote!:'ÍJlll, Teixeira Junior, P:tcs de McndDnç.1, 
Viscontle de Bom Retiro e Diniz. · 

Deix:u·am de t'O!llparcccr, com caus:1 partici
pada, os Srs. Nunes Gonçalves, Dnrão do l'íra
pnm:•, r.oor!e de Baepeody, Oiogr, Velho, Duque 
do Caxias, F:m,to de Aguiar, · Octaví:mo, !>nula 
Pcsson, Silveira Lobo, Alruci•la c AIJ.uqucrquo, 
P:~rana;::u:i, Gnday, Sar:tivn, Luiz f:,1rlos, !.lnr:IUC7. 
do lle• v:tl. LP.iio Vellc,.o; VisrOIJdc do nio Dranco 
c Vi~condc r! o llio Grande. . 

Dei-xnrnm lle compnrecer, sem causa pnrtki
pada, o~ Sr.<, Barão de Souza Queiroz e Visconde 
de Sunssunn, 

O Su. f.• szcnr.TAnro deu conta do seguinte 

EXPEDIE~TE. 

Dons ofllcios do L • secretario dn cam:~ra dos 
Srs. deputados, rcmettt·ndo as seguintes 

Ploposiçti~s. 

c A usst:uwlt!:J ~era! rcso1 v e : 
Art. J.• As compnnhias nu sociedadas :~no

nymas, qualrrut•r que st•ja o llm ou objecto :1 que 
se des!inr·m. podem estabdccer-se sem autori
zação do ~overno. 

Para::-r:tpho unico. Não comprehendem-se 
nesta tliS(IOSição os Bancos de emissão, ClS quaes 
só poderão org:111izar-~ por acto lcgis!:rtivo. 

Art. 2. • A!> companhias ou socied~des anc.
nymas silo detcrmirwdas ou por um:1 drmomi
nação p:~ rticular ou pela dcsignaçiio do seu 
oqjccto. 

Não lhes é _permiltido ter firma ou razão 
social. 

§ t.• o~ socios só se obrignm pela quota de 
c:~pital das acções que subscrevem ou que lhes 
são cedidas. · 
· § 2.• S~o ria exclusiv:~ rompetcnci:~ ·do juizo 
commercial as qur.stões rcl:~tívas :i existencia das 
COIDI•anhias, aos direitos c obri~ar:õas dos sncios 
entre si on entre elles e :t so1·iedade, :i disso
lu!:ão, litJUidm:ão e p~rtilhn. 

Art. :1. o As ~ociedades anouymas não se 
podem dt·linitivamente constituir sinão depois 
de subscriptn o capi!al social todo c de ell'cctiv:•
mcntc tlepusitada em algum D:Anco ou cm mão 
dP. pe<s: a ótbonada, á escolha da m:tiori:~ dos 
subsr:riptorcs, a dccima parti! cm dinheiro do 
valor d•~ c:r•la nc•:iio. 

P:r• a a format;iio das sol'icdadcs anonym:ts é 
cssenc'al, pelo menos, o concurso do st•tc socfo~. 

§ L" .H sociedades anon\'mas ou comp:tnhias 
constituem. StJ: • 

t. o (Ju !l"r escripturn publir:1 assignada por 
todos u' ~ubsl'riptorcs, que conter:i: 

A •'cd:.r~~·ão Ja vont:Jde de formarem a com
p:mbi:t; 

As regras ou estatutos pelos quaes se tenlram 
de ren-er · 

A tr:m'~rripriio do conhecimento do deposito da 
dccima p:.rtc do capit:JI social. 

2.• Ou por deliberação da assemblén geral to
mad:i na conformidade . do art. J6, § '•.o, sendo 
apresentados o Ji,los os cst:Jtulos, previamente 
assi~narlos por todos os subscriptores '! cxhibido 
o ~f)cumeuto do deposito da decima purte do. 
capllnl. 

li !:!,0 As sociedndr.s anonymas devidamente 
eons.tituidn~. não puder:io entrar em [u11c•:õ~s. e 
pr:1t1car v:~lld:uncnte neto nlgum, smioo d.·pois 
de feito na junta comrncrcial o regMio verbo acl 
fJerbum: 

:i. I. Do contrato on m;tatntos dn sociedade 
rom n dc~i:.mnçiio rln ohjcr·to da cmr1rezn. Jo::Sia 
dc<ig-nari'oo deves 'I' diiTe1·ente ria de nutra ~ocic· 
dad-·. ~i for itlentír:a uu ~crnclhantr!, d" morlo 11ue 
possa induzir :1 erro 011 n engano, IIUalqucr m
!t•re~s:ulo tem o din•ito tlc !aZt!l-n luodili<'nr, e re
cl:llllllr pt•rdas o d:lmnos, causado:~ pela iden-
titl:ulo ou slluJelltliiH:a ; . 

:i. :!. lla li~tn nominativn dos sabscrintores, 
com indicnçiio do numero de ac!,!üe~ c das en
trad:ts de c:ula um ; 
~. :J. Ua CtJI'tidãu do dupo~ito da dcciw:1 parte 

dn caJut:ll; . 
N. 4. Jln ~rt:t 1ln instnllaçiio •la asscmb!é:t ge· 

rnl e nom .. n•·iio tios aolminísh•:ulorP.!I. 
. ~ a.• Sob a 1n•·sma ~·onunin:lf;á_o do rmr:,grar,ho 

:mtcccrlenlt!, ante,; das COIIIJI:tnhws entr:ll't•rn cm 
cxcrcicio, St!r:io puhlic; dos nos jornacs do ter-· 
mo, ou du Jogar mnis proximu, os c~lntutos ou 
n cscriptura publicn d:t cun.stiiUi~ão •11• ~ut;ieda
dc, com dc•·lnr:•ç o d:t dat:1 do registro o dos no-' 
ine,o, prufissÕt!.< e moradias dos ndministrndorcs. 

Art, '•· o _x,;nhum contrato ou opcrnr·ào tcr:i 
logar por conta dn socied•hle ou co•ór,.,nhia 
sin:in depois de con~tituid:1 ci!:J pela fórm~ 
1JUH detr.rrnin:t o nrtigo antecedente. 

Arl. 5. • Os acto.~ :~ntcriorcs :i constituição 
legnl da ~ocicllnde ou companhia llcar:io sob 
a rcsponsahilid:ulo dos seus fundadores ou ndmi
nistradorcs, salvo si, constituída a sociedade, a 
asscmhléa geral assumir a responsabilid:~do de 
t.1cs actos. 

São os fundadores solidariamente rcspon
l'~Vfli~ nn-. in!.l<rt!s<ados pr.ln~ perdas c 'hmnos 
r~>snltnntcs rln inohst•rYanci:t das prc~cripções 
dcssn r.,; relativa :is eondir;lies c constiluiç:io dns 
cornpnnliins... (Arts. :!.• c,a.•) 

Art. 6. • S~o snjr•itos ao reg-istro de publicidade 
do ~rt. :J. •, ~ ::!.• e 3.•, sob pena do n~o -valerem 
contra tcrre1 ros, os a cio~ r .. I:~ ti vos : 

L" A' allcr:~r·iro dos cslatutos; 
~. 0 Ao augmcnto do ·capital; 
3. o A' continuaÇãQ tia sociedade depois de seu 

termo; 
'•·· A' dissolur·ão nntcs do seu termo; 
5.• Ao mod•i d" Jiquitlaç:io. 
A f:•l r a de re:.:istro o publit:idade niio póde ser 

oppost:J 11ela soc1çd:Hle ou pelos socios crmtra 
terc.,iros. 

Parngrapho unico. E' null:~ de pleno direito a 
companhin ou socicd:~de anonyma qnc f•ir con
stituída sem os re•rnisilos e as furuwlidattcs do 
:~ri. :J.•, prOt!lllio, c § i. • . 

Art. 7. o O cajlit::ol sori:ll divide-se cm acções, 
c est:Js podem subdh· idir-se em fJ:3cções igunes, 
que. l'cun idas en1 numt•ro equivalente :i :Jccão, 
conferem os mesmos direitos desta. 

§ t. • .-\s at·çõcs ~crão nominativas :~té o ~eu 
integral pagamento, realizado o qual, J•oder-se· 

1 
l 
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hão converter em títulos 110 portador por vi:~ de 
endos~o, segu n.lo estiver estipulado nos esr..~ tu tos. 

§ :! • o As <~cções só. poderão negociar-::e depois 
do realiz:~do o quinto do seu valor. Em todo o 
caso, porém, subsistirá :1 responsabilitlllde do 
cedente para com a sociecl:.do pcl:1s quantias rrue 
fall:lrcm Jlal'll completar o vt~lor das acções trans· 
fcrid:•s, llcmltlo·lho s:•lvo o direito de haver a 
resrwcliv:• intlemnir.açào da pP-ssoa a quem f!!Z a 
cessão o dos cessionarios posteriores, os qu:lCs são 

§ 3. o Os administradores, 'antes -<lo entrarem· 
crn o:ccrcicio, são obrigado.,s 3 c.iucionar a rcs· 
ponsabilid:~de de sua gestão com o numero de 

solirlllri:llncntc obrhrados. · 

acções lfUC se houver fix:~do nos estatutos. . 
A caução' far·se-hà por termo no livro de rc· _ 

gis~ro, sendo a~ acçõe~ si ~orem ao port:1dor, de
posJtad~s na carxa da socredadc, ou cm poder 
de posso:~ designada pel:1 assemldéa ~oral. 

· Essa caução pódll ser prestada e111 favor do 
adrninistr~dor pur qu:~l•ruer accionista. 

Essn rc~ponsahllitl:ldc do cedente prescreverá 
no pr.,zo de dous annos, 3 contar d:1 publicação 
da ccssãu. 

Art. 1:2. Os'admiuistradores serão rll>ponsaveis: 
a) A' SllCieda.re pela no, Jigencin, culp~ ou dólo 

com que se houverem no dt.!scmpcnho ·do m:~n
dnto, 

§ a.u H:•v•1rá D3 sé1lcda~compauhi3; umlivro 
de re::istro,' com tHrrno dH au•·rtur:~ o encerr:•· 
monto, n Ullllll'adn, rubricado c sctlado nos termos 
do art. 1;: 1lu codigo comnu~rcaal, p:1r:1 o lim do 
nclle toe lau~arom : 

b) A' sodcllndc e ~·os terceiros flrcjudieados 
pelo exces:<o do ma nd11to; 

<:) A~ soc1cr.ladc c a~s rcrceiro;; prt>judicados 
sohd:arr:uncutc· flch•s 111Crac~õcs da Jtl'cscute l.;i 
e dos e~tatutos. 

i.• O nou10 de cada :accionista, com indiC:I(ião 
do nua •• ca·o de suas acções ; 

2.o A dccl:m•ç•io r.las entradas de capital 
z:tdns; 

3.• As tr·:.nsrerl'ncias de aecõcs. com a r1·s~ 
pcctiv:• data, assi;.:nad:ts Jtclo ce•lenle c c•·ssio· 
narro, o~r por seus legitimo• procuradora•; 

Art. i:J. O administrador que tiver· interesse 
OJI~sto ao da eompnnhia em !fUalqucr O"Jl!!ra~ão 

real i· sot·wl .. n:io pntlt;r:í to~ ar parte na t{clib•·r:t(ii•o. a 
rt•sp .. Jto. c scra obrr~ado a f:Jzcr o neccssario 
:IVi:<o aos outros ndrninistradt~rcs, de1·cndu disso 
lavr:rr·se dccl:•r:Jç:iu n:. aela tias :<es>iics. 

No caso do que se · trata, :1 tloliiJer:tcã.• ser:í 
t~mada . )1: l~s ~cnaais adnunistradOJ'I!s" c pelos 

~.o As conversões das acções em títulos no 
port:u!or. · 

Art. S.• 1'odn a acçi'io é indivisível cm refc· 
rcnci:• á sociedade. Quando um destas tiluhJs 
pertencer a t!i\·ers:ls jJc~so:~s, a sociedade su~(>en
der;í do exercício dos direitos IIUC a tacs títulos 
siio inlH·rcntcs, ernquanto uma só pcsson niio für 
desi"n:lda corno unica propri~t:~ria. 

Art. !J.o A's soded:11l••s é permittir!o cmprcs· 
tarem soltrc pcn hor de suas proprias :rc,ões, 
realizado o \'óllor intc,!:"ral destas, que, no caso d.: 
niío ser p~ga a divida. st•riio c:t••cutadns n3 r,·,rrna 
do art. ::!S:! do regulamento n. i37 de :!;j de 
Novembro de is:>O. 

Art. f.O. As sociedades ou com)lanhias :rno
nvmas S•~•'iío·administradns por m:llldal:•rios tem
pÕrnrios, revo~:•veis, rech!.:Í\:eis, socios ou niio 
socios, c>:ipendiaJos ou gr:aturtos. 

Art. 11. O numero, retribuiç:io, nomcaçiio, 
duraçiio, dc>tituit.":"iü, sub~titui•:•iu c :•t!rilluil,'li" 
dos admini,.lr:•dores da ~ocicd:ule scr:io fixados 
nos estat:Jttts ou contrnlo sucial. 

~ t." Salvo dispos1ção em contrario nos esln" 
tntos: 

! .o Em raso de v::~n do lo;nr de administradot· 
dl!si:;n:Jriio sultstituto Jli'O\'ÍsOI'io o,; adminis· 
tr:l•lon•s r:u ••xercido e tiS llscae~, r.o:np~Jiindo 
á ass••mJ,J,::, ~·'ral faz••r n norneaç5o delinitiva 
n:1 prbwir:• ronniiio IJU•~ se s••glfll'; · 

2." us arlaniuist:·adores r••Jmlam-se I'I'Vcstidos 
de poden•s p:·ra pr:1Licar todos os a•·tos de gestão 
rdn til· os ::o fim, no oltj··cto da SIICÍI!dade, e r11· 
pre,eut:ol·n em j llilO ndivn c pa:<siv:~mentc. 

Nãn ptitlem os administr·adnres: · 
a) Trnn,.i,dr, renuncir•r direitos, hypothec.1r 

OU Olli!II'U!t:JI' bens SOl'Í:It'S; 
b) Conlrahir obri~açi'ios •) alien~r bl'ns c di

reitos, ex•·epto si estes actos se incluem u·as 
opet':u;Õ•!" q uo f:Jzcm o!tjecto da sut:ied:~de. 

§ ::!.• lts ad:nini<tt·:ulores n:io ··onlrrlht•m obri· 
g:u·~io p••s,;nnl, ind•Yitltwl ott solidaria, nos l'On· 
tr:~'tos ou op,•r:l~i'ies que r~aliz:~m no e:xt!rcicio 
de seu tJI:luuato. 

hsc:~es, a m:uona ele vntos. · 
Arl. 1~. Os adrninislr<~rlorll~ 'JUI!, niio obstante 

:1 insoiV:J!Jilitlad<! da sociedade, OU funtl:•dus cm 
in_vent:u:ios rra_uduh~ntos. rep:1rtirem rllrid••ndos 
n:•o tlc\'ldos, s:1o Jll'Ssoalml·nte ob::i ,.,,dus a rcs· 
tituir á caix3 soci:tl a somma d!Js ~~··smos divi
dendo!', ~ sujl'itos ai ém disto :is JlCIIDS criminacs 
cm que rncorr .. rcm. 

Arl. Iii. A asscmblé:J :;er:1l nomeará annu:~l· 
n1cute urn ou mais lisc;~cs, socios ou n5o socios, 
enran·c;:-ados de dar parecer sourc os ncgocios 
o nper:•çii•·s do a11110 seguinte, lendo por base o 
hal:mco, inv•·nt:lrio c ''onr..,s da administrat"~io. 

§ L• E' nulla a dcliber~•ção d:1 assembléa 
:;oral :IJIJirovaudo :.s contas e o bitlanro si não 
for prect!ditla du rei:Jtorio dos flscacs. ' 

§ ~." C:zso os fiscnes nomeado~ pela assemltléa 
gcr:JI deixem de ·aceitar a no•ucar·ao, ou tor
~cm-so imp•·di.dos, compete ao p :csidentc da 
Janta !'Omm•·rewl c, on•le n~o :1 houver. ;is in· 
"flcctorias con!fT!•~r<·ia •s, a requeri me;• to de qual· 
IJU'l!r do~ llllmtnas~ratlores, a nomcaçao dt· 11ucm 
os st!ltsutun. ou sar\'a durante ~ .. u IIIIJledim•'nto. 
. ll 3.• Os l~sc.1cs tem o direi lo de oxaminar,os 

lavros,.J,• vcrtiJcar u estado r.! a c:lixa .: d:t c:~rJCira 
0\i;..:ir ÍllfllrtlHil,'Ôt•S dos :•dministrai!Orl'S SO!Iro as 
opemçõ,•s so•·i:•c•.o convoc .. r e:ttraor·tlinnri:unonte 
a :•.;sembléa geral. 

~ 4." Os elidi os d;~ responsabilidade dos fiscaes 
para t'OIII a sol'icd:ulo siio determinados pelas ro
:.:rns do mantl .. to. 

Art. Ui. Url\ er:í em cada anno uma asscmbléa 
~er:1l dos :lccionist.,s, l.'llja reuni:io scr:í tix11ila 
uo~ e;-t:llultls o setnjJre anuunctada IS dias nutc3 
11eln rm pr.msa. · 

§ L• Nt•.;;t., rl!uni;io ser:i lido o relatorio dos fis
OMs c npres.·ntado.s, discu!itlos e II(Jprovados o 
br•l:mç:J, contas ,. 111 \'cntarto. 

~ :. • A ass~ml~lé.'l gor·al ser:í compostn du um 
numero d,, accro.mslns '{UI! r!•prl!sont" poJo llll·nos 
o quarttJ do C:iptt:tl socr:.l. 

~a_.: Si ··~te numcru se n!lo reunir, umn nova 
rcun.aao scra con\'Ocada por m~>io dtl anuuneio 
nos JOruacs, declarando-se nellcs que se ddibe-



280 ANNAES DO SENADO. 

- rar:i, qunlquer que seja a som ma do cnpital re· 
presentada pelos nccionislns presentes. 

§ 4-. • Todnvin n assemiJléa gemi, que deve do· 
liberar sobre os casos do art. a.•. para ser vali· 
damcntc constituidn, carece de um numero de 
accionistos que rcJ.>rcsente pelo JUenos dous 
terços do capital soem!. 

pelos crimes pessoalmente commettidos contr~, a 
sociedade e ·terceiros. • 

As delibera«;õi!S da assombléa ~era! tanto no 
caso deste paragrapha. corno no do § 2.•, serlío 
tomadas p(!Ja mnioria dos socios presentes. 

Art. ::!0. E' o governo autorizado pnra retp~lar 
a liquidação das sociedades. anonymns, npphcan
do·Ibc, com ns alterac;ões dos paragraphos se
guintes, as disposições do codigo commercial re
lativas :i rallencia na parte cível e administrativa. 

§L • A liquidiu;:io não pódc ser declarada si não: 
:1.. • l'or meio de requerimento da sociedade ou 

de algum accionistn, instruido com balanr.o o 
inv~ntario, no c~so do in:mfficicncia ou pcr•ia do § ã.• A convocnçiio extraordin3ria da nssem

blén gernl será sempre moti\'nda. 
§ 6. • Nos estatutos se dcterminnr:i a ordem 

que ·se deve gu:trdar nas reuniões da asscmbléa 
geral ; o numero do ac~õcs que é uccessario ter 
para ser ndmittido a votar cm asscmiJié:t gernl ; 
o numero de ;otos que compete a cndn accionistn 
na raziio do n umcro dos ac~ões que possuir. 

C:Jflltal nos termos do art. 18. · 
::!. • Por m1..-io de requerimento de um ou m:~is 

crcdorc~. instruido com competente justificação, 
no caso de ces~ação de pagamentos de dividas li· 
quidas c vencid:•s. . 

§ 7.• Aind:t que sem direito de votar, I>OJ' Hão
po~suir o numero de acções exigido pelo~ esta tu· 
.tos, é permittido a todv nccionist.1 comparecerá 
rcuniiio da assemhléa geral e discutir o objecto 
sujeito :i delibcraç•io. 

~ S.• Para a eleil;ão dos administrndores c de· 
mais empre::-ados da sociedndc serão :ulrnilthlo.~ 
votos por procuração com ltcidcrc,; ospcciaes, con· 
tanto que estes sejam conrerido,; a accionista c que 
um mesmo procurador não represente por mais 
de um accionista. 

Art. ::!t. Declarada a Iiquida~ão por sentença 
do juiz do commercio, nomeará· este, d'cntro os 
cinco mniorcs credores, dons syndico~. cujas 
!uncçües durnriio até que os credores deliberem 
sobre a concordata que lhes Cor oiTerccida, ou 
sobre n lirJuid:•çiio dellnitivn. 

~ L• Os syndicos nomeados tomariio posso do' 
patrimonio soci:tl pnra conseJ"Val-o, sob as penas 
do dcposit:•rio, e exercerão sómcntc actos de 
sim[Jics ndministraç:io. 

Art. i7. tím mez antes d:l rcuni:ío ordinaria 
da asscml>lé:t ger:~l serão depositadas na secre
taria das juntas commcrciaes ·e, onde não :ts 
houver, nas respecti\·as inspeclori:~s, c racultadas 
:10 c:cnme dos :~ccionist:~s c dos terceiros que o 
quizerrm: 

f.o Cópia d.:~ inventario, contendo a indicacão 
dos valores moveis c immovcis da sociedade o 
de todas ns dividas activas c passivas; 

2.• Cópia da refarão nominal dos accionistas 
com o numero dns :icc;õcs rcspccti\'m! c estado -do 
paznmento dclla s. . 

§ 1.• No mesmo prazo serão pul•Iicndns pcl:t 
imprensa as tr:msrercncias das acr.ões realiz:~das 
no anno, o bal:mc;o mostrando cni resumo a si· 
tuar.fio da socicd:~dc e o parecer dos fiscaes. 

§ ~-· Quinze dias depo1s da rcuniiío da :1s~cm· 
bléa geral a :teta rcspectiv:~ ser:i lambem publi· 
cada prln impro•nsa. 

§ 3.• A qualquer pesson se d:mi, sem inqui
rir-~e qn:tl o interesse que tem, certidão d:ts 
actas re::-istradas conrormf! o nrt. :!.•, § ~-·, c d:~s 
deposi:aolas conforme este artigo. 

Art. 18. As socied:tdcs ou companhi:~s :~nony-
mfls se disso I~· cm:_ . 

i. • Pelo consenso de todos os accionistns. 
2." Por insolv:~!Jilidndc ou cess:~(;iio de paga· 

n1entos. 
3 ... Pela terl'ninarão de seu prazo. 
4,.• Mostraudo-sc'quc lhes é impossível prcen

cheJ·em o fim social. 
No caso de perdn de metade do capitnl social, 

os admini . .;tradores devem consultar a asseml>léa 
geral ~obre n eonvcnienci:l de uma liquitl:J(;liO 
antecipatl:~. No caso, porém, de que a perda seja 
de tres quartos do capital social, qualquer accio· 
nista pódc requerer aliquida~:ão judicinl dn socic· 
da de. 

Arl. 19. As sociedades e companhias nnonvmas 
l15o siio sujeitas :i f:•llencia, sni\'O a responsabi· 
!idade crirninal de seus reJlresentnntes c socios 

~ :L • Incumbe-lhes proceder lo~o por meio de 
peritos ao Lal:mço e in\'enta•·io da socicd:~de ou 
á \"crillcaç:io de um e outro, si j;i estiverem or-
ganizados. . 

Art. 2::!. De posse do bal:~nço c inrcntario, 
qu~: ser.io acomp:mbados de um relatorio dos 
syndicos soiJrc as causas que determinaram a. 
IJ!fUidnção da comp:mhia ou sociedndc, o juiz do 
commercio convoear:i os credores por meio do 
cdit:JCs, com tempo suficiente e respcimllas ·as 
distancia~, al11n de que chegue· a convocaç;io ao 
conhecimento dos interessados ausentes, para 
delibero rem sobre a concordata ou -Jiquil.lnc;iio. 

l'ar:•grapho unico. Adcliberar.iío para se•· v:ilida 
dorcr;i ser tom:HI:t nos mesmos icrmos pre~cripros 
pela lei Jl:lra valid:tdc dns concordnt.1s apresenta-
das 110 processo de rallencia. . -

Art. ~3. Torna-sedesnecessaria n reunião dos 
credores si os representantes da socil-dade ou 
companhi:t nltresent.,rem ao juiz do commercio 
concordata por escripto, conccdidn por credores 
crn numero exiA"ido no 1mragrnpbo antecedente. 
Homologaola essa concordata, bem comon que ror 
concedida em reunião de credores, to1·n:u·-se-ba 
obriA":JtOI'i.'l p:tr:t todos OS l"rCdOJ'eS. 

At·t. ~'t. l':m qualquer estndo ela liquidac;ão 
púde ser contrat:tf!:t uma concordata, ainda mesmo 
que tivesse ~ido opportunamento rejeit~d••· com
tanto que ~eja concedida na fúrma do parngrapho 
unico do art. ~2. 

Art. ::!5. Sendo negadn a concord:~ta ou vindo -
n ser rescindida, proseguirá a liquidação até sua 
soluçiío fin:•l, ~cr\'indo, com plcnos_podcros, I?S 
syndicos nomeado~, os quaes poderuo ser dcstl· 
tuit.los :1 requel'imento nlío jusJilicado dos cre
dOJ·es em ma1oria dcnumero c creolltos. 

Aft. ~6. o~ credores representando dous terços 
do~ creditos podem : 

§ 1. • Continuar o negocio da sociedade ou com
p:mhia. 

§ 2 • Cedei-o a outra sociedade existente ou que 
para esse fim venha a rormnr-se. 

Al't. 2i. As disposições desta lei comprehendem, 
na parte que lhes for applicavcl, as sociedades 
:monym:rs existcnto:s. 

I 
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Paragrapbo .unico. _Não comprobcndcm asso
ciedades de soccorr;~;; mutuos, littérarins, scicn· 
tificas, politicas .c bcncficentcs, que se podem 
instituir sem autorização do governo e são regidas 
pela legislação cornmum. 

Art. ~8. O governo, nos regulamentos que 
expedir para a execução desta lei, fica autorizado 
a impor multas de 200~ a :s:ooon e estallelecer o 
processo das mesmns. 

Art. 2!1. Ficam revogadas as disposições cm 
contrario. 

Paçõ da camara dos deputados em 18 de Julho 
de !87!1 .-Visco nele de Prados.- Jo.fé Ccsario de 
Faria Alvim.- 111. Jll~es de Jlra11jo, 2. • secrc· 
_tnrio. • -A' commisstio de legislação. 

c .À. assembléa geral resolve: 

Art. i.• Fica npJ)rovado o decreto n. 717q. 
•lc f. de Março de iSi!l, concedendo privile~rlo a 
José Antonio i\ID!'qniro para, dur:mte o prazo do 
que obtevo em In~rlatcrra, introduzir no Impcrio 
a mnchina do sua invenção de~linadn a benellciar 
o caré e outros prodnctos. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições cm con· 
trnr1o. 

P:I!;O da camara dos deputados cm iS de 
Julho do 187!1.-Viscolldt! de Prados.-José Cesario 
de Faria Jllvim.-Jf .• llces tlt Araujo, 2.• sccrc
tnrio.•-A' com missão do cm preza~ privilegiadas. 

A's U horas c meia, o Sr. Presidente declarou 
que não potlin haYer sessão por !alta de numero 
dc Srs. senadores. 

Em seguida convidou o;; Srs. sen:~dorcs pro
sentes p:.ra se oeCUJiarem com trabalhos das 
commis:;õcs, e deu para ordem do di:1 21 : 

i .• 1'1trle (ati li$2 i/.! horas). 
Continuação da 2.• discuss;io do nrt. l2.• do 

projecto ele lei 1Io or~amento para o e:<:crcicio 
de i~i!)-1880, relativo :is despesas do ministcrio 
do Imperio. 

2.• parte (âs 2 1;2 l1oras otL antes). 
3.• diséus5iío da propo~ição tia camara dos Srs. 

deputados n. !17. do cor·rcntc :mno, concedendo a 
D. Franciscn llartins Furtado dispensa na lei 
pnra h:.bilitar-sc c receber o meio soldo de seu 
Jlnado marido. 

:1.• discus~ão do parecer da commissão de 
constituição sobre o rc!Juerimcnto do Sr. sena. 
dor Firmino 1\oJri:;ucs Silva. · 

2.• dita das proposições tia cnmara dos Srs. 
·deputa aos, do corrente ·anuo : 

N. :187, approvando n pensão concedida ao 
cidadão !ranccz Cbarll!s Dccorio ; 

:so;• Sellfliioem ~1 de Julho de 18')'& . . . 
· PllESIDENCIA. DO sn. vrsco:mg DE 1AGUAI1Y. 

SUli~!ARIO.-Puecor da eommiaallo do orç:~mento do 10• 
nado sobro •• doopoaas do mlnloterlo da agrlcultura.
Reclan•açAo do Sr. Sll•eln da ltotb 1obro um aparto 
soa dado "" aoasfto do 1!!, qnanllo omn o Sr mlulotro dll . 
ra.zonda. Ob•orn~Gos do Sr. ministro da Í'azenda.-1.• 
... nn DA ORDIW oo DfA.-Orçamonto do. [mporio. Dlocano 
o roquorlmoatg do Sr. Crnz llacbado. Appro•a~fto do ro• 
9UCrlmOQto.-•• a 1'4RTI DA ORDI)I DO DI.L.-1fOIO IOJdo a, 
D. Francf~ca Martin~ Fnrl.ado. ~ppro•aç~o em 3.• ,u1• 
cunno.-Llconç:. ao Sr. aonador F~tmlno Rodrlgoos Slln 
Approvaç4o do parocor nm 1.• diocuu~o.-Ponalio ao cl: 
da .. no rrancoz Charles Dccorlo. Ap(lrova~no om '·• dls· 
cual'lo.-l.lconça ao desembargador 1oftl'l Caot:.no I.ilboa. 
Approvaçfto om :!.• dlacuu.1o.-MatricnfOo do eatudaatea 
ltojoiçlio o approv:.~Ao cm 2.• dllcuuao. · • 

.A':; U !toras da m:mbã fez-se a chamada e 
a~lmrnm~sc presentes 28 Srs. senadores, a ~nbcr: 
V1sconde de J:~;;uary, Dias de Car\·alho Cruz 
linchado, Darão do lfnmnnguapo. Chi~horro 
Yiscnnde de Abacté, Antão,.Darros D:lrrctn, Jun! 
lJneira, Luiz Cnr!os, Correia, Ribeiro- da Luz 
Visconde flc Nicthcroy, narlio do Cotej;ipc, LcãÓ 
Velloso, D:.rüo da Laguna, Jagu:~ribe, AJTonso 
Celso, Pnes de lfentlonça. Paranagu:í, Fausto de 
Aguiar, Visconde de lluritib:J, Uchtia Caval
canti, Leitão da Cunha, Vietra dn Silva, Diniz 
Diogo Velho c Nunes Gonçnl\·cs. ' 

D<'ixnr:.m de co_mpnrecer, .com c:~usn partici
pada, o~ Srs. Darao de !llarOJm, Condo de Bac
pendy, Duque de Caxias, Octaviano, Pnuln Pessoa, 
Silve1ra Lobo, Almeida o Albuqtierque, Saraiva, 
Visconde do Rio Branco c Visconde do Rio 
Grande. · 

Deixaram de comr.nreccr, sem cnusa p:~rlíci· 
pad:., os Srs. D:•r:io de Souza Queiroz c Yis· 
cond•! !lc Suassuna. . 

-0 Sn. :1.0 SECI\ETAnro déclnrou·que niío h:t\•ia 
expediente. 

Tendo comP!Jreeido m:.is os Sr;;. Visconde de 
Bom Retiro o Cunlta c Figueiredo, o Sr. Presi
dente abriu a scs,;ão. 
Ler:~m-se ns actas de iS c l!l do corrente mez, 

c, não havendo quem sobro cllas fizesse obser-
vações, Coram dadas por appro\·adas. . 
- Compareceram dcpoi~ os Srs. Silveira da 

l\lotta, Darão di! Pira(J:tm:~, Godoy, Jo5o Alfredo, 
ll(arquez do llérv:~l, ·Teixeira Junior, Candido 
l\lendes, D:mtas, Fernandes da Cunha c Siuimbú. 

O Sn. 2.o SECRETARIO leu o seguinte' 

Parteer. . N. 1!18, autorizando o ~roverno a conceder um 
nano de licença ao· dcsembarg:.dor João Caetano 
Lisboa; 

Ns. 171, !65, 167 e 180, concedendo dispensa 
aos estudantes Bento Xavier l'ncs de Barros, 
!lartinho·Corrcin de S3, Jovino O.Jilon Castello 
Branco o José Antonio de Azevedo Vinilna. 

Comp:u·cceram depois os Srs. Mendes de .Al
meida, João Alfredo, Sinimbú, Fernandes da 
Cunha e Jaguaribe. 

• A commissiio de orçamento, examinando 
·aucntamente a proposta do poder executivo, na. 
parte concernente ao mtnistcrio da agricultura, 
com as emendas :~pprovadas pela camara dos de
putados, tem a honra de submettor á apreciação do 
senado outras emendas á mesma J?roposta, no in
tuito de.miuorar a necessidade de •m·por-se novos 
sacrillcios aos contribuintes, sem com tudo dcix'ar 

·de contemplar com dotaç.ão su1Jlcientó os variados 
serviços que mní2 entendem com o progresso e 
bem estar da naçao. 

36 'v. Ill 
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A proposta orçou n :despesa 
cm........................ 21.389:783;5891 

A camarn dos deputados rc· 
duziu-aa .•••.••••••••.•••• 20.~~2:!0~$891 

A commissiio a réduz a....... !8.386:3666391 
Para justificar a rcilucÇrro proposta a commis· 

são exporá succintamcrito os mo ti r os cm que se 
fundou, referindo-se a cada uma das verbas que, 
cru sua opiniii~, de1·em ser reduzidas. . 

§ Lo 

Secreta1·ia de Estado. 

A 11roposla consigna. • • • • • . • . • • . • 2ii·í: OOO,SOOO 
A canmra dos deputados r~duziu 

a verba a •••.•.••...••.• ;..... 21.í:00015000 
EJTectuan•lo as seguintes s u p· 

Jlrossõcs na import:mci:t do 
i0:000;5000: . 

2 :2.•·• officiacs................... 6:80015()00 
:1 correio, inclusii'Ca cnvalgailura. !:~W;SOOO 

Expediente..................... :1 :6ã0,5000 
Ado_ptr.nilo tac~ rcducçõcs, parece toila1·ia á 

commrs.•ão IJIIC outr.1s podem ser feilas sem atro
pello do servi~o, como ~;rj:un : 

Os seis Jogares de pralic:mtcs...... S: 760,5000 
Um officinl de gabin;!lc............ 2:6J)Or)OOO 
Scn·iço diario-dos correios c cavai· 

gadur:Js........................ 2:~2~,5000 
No cXI>eiliente mais............... 8:3~015000 

i!l:l:lS;5000 
Drpoisdas disposirõcs do ultimo regul:unenlo, 

cm l'irtutle dns IJUac5 licou eslaluida a obrigal'ão 
de concurso Jlara (lrcenchimcnto da:-: vagas ·de 
am:mucnscs, não lm mais r:•ziio do ser para a 
continuaçiio dos Jogares de praticantes. 

A actual or:;:-nnizaçiío da secretaria, dividida 
cm diV•!rsas llircclo•·ins, eadl uma das quacs 
dispõe de nbund:mtc pessonl, torna dispcnsa\'cl 
n cxistcncia. de m:~is de um oJficial de ga!Jinoto. 

Aos correios. nlém do ordenado c grnlilicaçiio, 
nenhuma :;:-ralilica~iio de1·o sor abonada, nem 
mesmo a titulo de-cnvnlg:ulura-, pois é l10jo 
dispensarei c é cJrcctil'amente dispensada por 
ollcs. 

O ullimo balanço existente, com o qual so 
demonstra que com o serviço do cXJIOdiente 
apenns se despendeu quantin inferior 11 f8:00015, 
expl~ca a reduc!,'ào fe!ta l>ela conl_!nissiio.na vcrbn 
dcstuwda a cs>c serVJro. reducçuo maJOr que a 
Jlr!'post.a. pela c:m~nra dos deputados que so Ji • 
InJtou a unportaucw do f:G:i01}000. 

A commissão, pois, cm \'ista do exposto, prÓ· 
põo ao senado :1 J'euucção dn verba destinada ao 
~ :1. o á qu:mtin de :!::!ã:OOO~OOO. 

§ s.o 
• 

Imperial instituto fluminense. 

O rolatorio do ministerio da agricultnrn, lido nn 
primeira scssiio desta le.zislaturn, consigna com 
Justo louvor os milngrcs d:r economia que n zelosa 
administr:~ção desta util inslituiciio tem realizado
na verbll até IJoje vot:ula de ~&.:OOO,S, com 4 qunl 
se tem cJTectuado :-•nos ultimos annos, no Jar
dim notnnico· :í seu cargo; (ião palavrns do rela· 
torlo) melhoramentos nota veis, entre os quncs o 
augmcnto da árc11 aproveitada o o nivcl:trnento 
do todo o terreno, obra orçada cm mais do 
IOO:OOO,S, e na qual ape11as se nnpregaram.!Jrt~Ç~U 
á pericia e ao ::elo do Dr. Glasl, director do esta· 
bekcimmto, as sobras do subsidio annual tle 
2~:000:5 com que o E.Ytado concorre pm·a a ma· 
nutmtão elo Jardim c da {a::emla normal. • 

A ·commissãó compraz-se cm consignnr tão
merecidos elogios, não slimcnte parn que sirvam 
de estimulo :i institni~õcs analogns, como tnmbcm 
para juslillcnr a rcduc~iio qne propõe da vcrbn 
:rprcscnt..,da :'1 quantia de 2~:000,5 anteriormente 
votnda, n qunl, si não li sualcicntc para todos os 
melhoramentos dcsej:•l'ois, ,; j:i basl:mte para o 
muito lJUC se tem conseguido, o a unica compa· 
tivcl com os actuacs recursos do thesouro. 

§ u. 

Illuminattio publica. 

A commiss:io pronõc l.,mltcm a redacção desta 
Vilrba de 800:000,5; pedidos, c votados pela ca· 
m:1ra dos depntados, á i40:0001), porque, nindn 
que se lci'O a l'ITcito o nugmento de 200 lampcõcs 
na cidade c de outros tnnros nos suburbios, a 
rcducç:io do cus.to 'd.n i/luminn~iio por força do 
noyo contrato JUStifica n da verba nos termos 
propostos. 

Cumpro lembrar a conrenicncia do nlgumn 
disJ>OSi~iio lcg'isl:•tiva que conrcto o arbítrio cm 
virtude do !Jll:ll a illumin:•çiio dos suburbio,!l 
está hoje no numero dos cOJubnstorl's elevada 
:10 dobro do IJliO existia em fins de 18i7. Com a 
pcrmnncncia de 1111 arl!itrio ser:i sempre cxcc· 
dida a vorbn Yot:1dn para esse servi~o. 

§ :l2 •. 

Garantia de juros ás estradas ele {erro. 

A commissãô jul~a possirel uma rcducção do 
iOO:OOOS nesta Yerbn, 11orque -o :m;:mento da 
renda liquida ter:í maior incremento, como já tem 
aconwcido nos ultimo• a1mos, não só na estrada 
do !erro do Hecife a S. Francisco, .como na da 
Bahia, Jogo IJUC no\'Os trechos do prolongamen t~ 
d:~s mcsmns furem cntrf.'gucs ao trafico, como é 
do cs perar. A cstn considorn:ão accrcscc a cir-

·,, .. 
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cumstnncia do quo,da synopse ultima consta quo 
a despesa feita por conta desta verba não attingiu 
.a! .200:0006000. 

eando-so a redacção rruo~se proplle de 2~:i898SOO 
pcl:. crrcumstanem de dever o serviço d:. fim
peza de vallas correr por conta da empreza do 
esgotos das aguaos pluviaes e mio pela City Im
provements. 

Ficará assim a verba redtlZida a i.i73:33i65!l1: 

§ !3. 

Estr~ de ferro D. Pedro li. 

A quanti:. do 5.783:!508 da proposta adoptada 
]'ela c:.mar:. dos deputados parece que póde ser 
fixada cm 5.000:00061)00 • 

.A maior despesa efl"ectu:.da com o custeio da 
estrnda de forro D. Pedro Ir não attingiu a mais 
de 5.~00:0006, incluidns ns obras dn estação 
mnritima da Gambõa, e cerca do :100:0008 com 
reconstrucçiles e obras nov:.s occasionadas pelns 
inundiiÇõcs havidas ha mais de dous anuós. Nem 
mesmo aquella cifrn foi excedida com a de.~pesa 
considernvcl motivada pela substituição de cen
tenarcs do ki:ometros do trilhos do aço aos de 
ferro que exístinm, e de milhares de dormentes, 
como tudo ó attestado pelo minucioso relatorio do 
director da refllrida estrnda. 

Ora, hoje que se cconomisa mnis de !00:0008 
no transporte do cnrvlio e materiaes para o scr
vi~o da e:;trada ; que esta se acha no mais per
re1to estado de conservação, sendo seu material 
fixo e rodante actual o mnís proprío pelas boas 
~ndíções em que se acha para diminuir a des
pellll de custeio c.satisf:u:er as exigencias mais 
caprichosns do trafico; não ha justificação para 
o augmento proposto,e tudo pelo contrario acon
selha a redacção indicada. 

§ :l.i. 

Obras publicas. 

§ !7. 

Terras_ publicas e colonisação. 

A commisslio propõe que esta verba seJa re
dtlZida a !.000:0005, pois entendo que só devem 
ser 11ttendidas ns colonias existentes o que ainda 
niio Coram emancipadas, e convem pôr um para
deiro no systomn de colonisação até hoje se~uida 
no que estão de accõrdo ns mnis autorizadas 
opiniões. E do conformidnde com este pensa
mento supprimiu a eommissiio 11 qonntla do 
:l..iãã:078~ pedida parn gastos de transporte c 
estabelecimento~ de JO.OOO cmigrnntes., 

Passando a commisslio a apreciar os addieivos 
da camnra dos deputados n este :srtigo da propos
ta, é de pnreeer: 
_ Quanto á i .• nutorizar;ão, IJUe ·diz res~eito ao 
contrato celebrado com Josepli Hancox, que seja 
approvada. 

Qtlanto ·á !!.•, para ser :slterado o contrato dns 
obrns do prolongamento da estrada de ferro do 
Pernambuco, que !õeja aceita por ser mais palpi
tante a' necessidade da estrada que rol conside
rada geral pelo decreto n. 7053 de ~G de Outubro 
do anuo passado, do que a do prolongamento da· 

Foi pedida a quantia~ do 2.600:000,) DD pro
)liiSta, o votada pela camara a de !.033:000,SOOO. 
A commiss:io, gorém, entende que a verba póJe 
ser reduzida a •• 000:0006, porqtlanto, não con
stando das tabellas explicativas quantias dosti
na:fas para exames hydraulicos no porto do Ma
ranhão, obras no do Snntos e estudos da estrada 
de ferro de Cuyabó, á de Sant' Anna de Parana
llyba, trabalhos que estão sendo feitos por conta 
desta verba, pois pelo poder competente não foi 
votado credito para taes despesas, é'·do presu
mir-se.que esta verba dispilo de grandes .sobras, 
e que, 'portanto, a reducçao proposta é por!eita· 
men\e justificavol. 

qnella-do Garanhuns á Agu11s Bellns. E neste 
accôrdo, é a commisslío de p11recer qua se con
ceda a autorização, niio com a amplitni!e com que 
está concebida, mas restringindo-se a substitui
ção á estrada considernda geral pelo cilado clc-
creto; e neste sentido apresentará emenda. , 

Qtlanto á 3. •, que, sondo Imprudentes, nas cri
ticas circumstancins em que se acham as finan
ças do Imperio, commettimentos dessa n11tureza, 
quer aiTcctem directa, quer indirectamente ao 
thesouro, deve ella ser :tdioda para tempos mais 
prosperas, e portanto rejeitada actualmente. 

Quanto á 6.. •, que soja rejeitada pelos mesmos 
fundamentos.. · 

Qtlanto á :;. •, que, niío tendo existencia Jegal 
a estrada 11 que se retere, niio tem cabimellto a 
autorização. , 

{,:._ ~·'·(_, 
§ iS. 

Quanto, finalmente, á G. •; que, sendo da mais 
alta inconvoniencia a alienação perpetua 011 tem
peraria da estrada do Pedrei n, devo eJia serap
provada. 

Esgoto da cidade. 

O pedido da proposta é !.524.:~8500. Esta 
Tcrba póde ser redllZida a t.roo:OOQ8, oxpli· 

Quanto ás dos tros ultimos paragraphos, que 
sejam approvadas, sondo 11 i. • com o additamento 
proposto pela commissão. 

Em vista do exposto eis'o resultado: 
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Flcoa sobre n mesa ptra s~r \ornado em consi
deraç.io com a {lropostll n que se rerere, indo en
treta!lto a impr1mir. 

- O ~Sn. SrÍ.vimtA D.A. lf0'1TA:~ .'.y~-Ex. cicio, IS. 
melhor do que o Sr. Sinimbú. • 

O Sn. '.AFFoN"~o CELso (minütrp da {a:tndal!= 
Lembro-me bem do que V. Ex. disso: - Nao é 

·UCL.OfAÇÃo. melhor; o centra rio é erro de imprensa, c eu n~o 
o Sr. SUvelra. da Hott.o. :-Sr. pre- tenho culpa disto. . 

sidentc, não tendo haYido sessão no sabbado, não O Sn. Srt·;r.rnA DA MoTTA :-llfnsnaturalmenrc 
pudo então razer a rectillcaçiío, a que ora me pr&· a tema pcssea a quem V. Ex incumbiu da revi~ 
penha, rei11Uvamcnte :1 um aparte, que sé me at· s»o do seu discur~o, c a quem isto e~apou. 
tribuiu, quando or:~va. o· nobre ministro da rn. Fiquei um pouco in!esndo com este negocio,. 
zenda, em detesil.do decro roda emissão do IJnpel· declaro-o, porque á.<> vezes niio tenho tempo para 
moed:~, discufllo que to i proferido na sessiío i:le :12, lôr essa immensidado· do paginas, que tom o 
mas que só se J,>Ublicon no Diario do Parlamento Diarío do 'Parlamento c podin passar-me des
de :18, que aqu1 tl.!nbo. apercebida uma cotlSa destas contraria :i minha 

Logo quo vi a inexactídiio, que de certo não conscioncia ; e me doeria IJUC parecesse J1avcr cu 
:~ttribui, nem :~uribuo ao nobre ministro da ta· dilo que V. 'Ex. era melhor do que o Sr. 
zendn, quiz reclamar; não tendo havido, porém, Sinimbú. 
sessão DO snbbado, o nobre ministro me descul· o Sn. AFFONSO CELSO (ministro da ra:~nda):-
p:uá si sou·rardio em reclamar. . Não, senhor; disse o contrario. 

A reclamaçiio é esta : 
Deu C$tC aparte 0 sr. senador' pela província O Sn. SILYF.tRA DA MOTTA :-Não disse tnmbem 

do Rio de Janeiro, Teixeira Junior.:: . o contrario. V. Ex. vai ngora ouvir o quo cu 
dissu exactamente. · 

c Sem severa economia nnda valem os impostos. ~:i•4\gradcl]o entretanto n v. Ex. :1 prompla rc-
c o· Sr. Alfonso C~lso (ministro da {a:enda) : etif:c11çiio. 

-Sem duvida alguma o eu sempre n aconsclbci Em vez de :-V. Ex., creio, é melhor do que 
e tenho prnticndo. • ' o Sr. Sinimbú-o que cu disse, !oi, c i,;to 6 o que 

Leio este~ antecedentes para se comprehender o tnl·hygrapho não tomou: c V. Ex. não ú me-
a incxuctid:lo, a que me refiro. lhor do (JUe o S1·. Sinimbú ; ma,; é melhor do 

c O Sr. T~i:x~ira Junior :-V. Ex. sú? quo o seu nntecessor. no que aliás lbe.niio az· 
· • O Sr. Alfonso Celso (ministro da {a.=enda) : grande elogio, np.-iar da muita vontllde-.quo 
-Eu c os meus nobres collcgns do ministorio. , tenho de lb'o fazer. · ·· .. 

0 Sn. AFFOSSO CELSO (ministro da {a:~nda);~ 
O Sn. AFFOsso CELSO (mi11islro da {a:mda) : E cu de merecei-o. . · . 

-E V. Ex. ncrescenton :V. Ex. não é melhor O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-V. ·Ex. é mclhúrdo 
do CJUe o Sr. Sinimbú; lembro-me bem. que o seu nnter.essor, i..;ro !<>i o 'lue eu I! isso; o 

O Sn. SILVEIRA D.~ 1\IOTTA :-Fnçnmos a luz. creio, ropito, que não lhe fiz nss1m um grande 
O Sr. Teixeira Junior disse : c v. Ex. só 't elogio. Y. Ex. é n!clbor do que o ~c!l aJ!lecessor. 

( i&to é, só V. Ex. é quo aconselha 0 pratie:~ a porque, c~m efl'~1to, no seu m1n1stcr&o, com-
economia?) . _quanto ll:tJ~. prn~Jc:~do actos que,cn desapprove, 

o s. 1.r. ,. ( • • . :'DO que n!Jns pode ser que seJn cu quem CS· 
c '· "'!O/ISO o..el~o 1m'!:!tro da.fi!=trn!a) : tcj:1 cm crro,tcm·so com tudo portado com mnig 

-Eu e _os m~us. nobre~ eollc~:s do ~&n1ster1o. - prudcncia, não tem-se atir11do aos mares, como 
c O Sr. Te1:x~~ra Jun10r:-Nao 11p01ado. • succedcn no primeiro período da lldminis
Conlinuou assim a insistir o nobre senndor tr:~~ão llnnnceira desta sirunçzio, cm que as ope

pela pro\'incia do Rio de Jnneiro cm su11 opinião. rnçv<:s !Odns !or11m verdadeiros cstontoz•l!lcntos, 
Os demais ministro5 são gnstlulores e v. Ex. sv é a Cll!ISSiao do pnpcl·.moedl!, ~om dcscr~dJto dns 
que é muitoeconomico. :IJ20hCCS O.JOf!O deJlOIS Cm~ssao de npohCCS.: Isto 

c O Sr. Affonso Celso (ministro da (a:::cnd a):- nao tem SII:'DIIlcaçao. Crc1o que V. Ex. !JIIO era 
Perdõc·mo V. Ex:. ; eis nhi outra cousa contra 11 c.~p:1z de r~zer cotlSa semelhante c por 1sso cu 
qual devo protestar. Essa c~peeio de selec!:ão d1sso que o m~lhor do q_uc o seu l!ntcce~or. Mns, 
com que os nobres sen11dores pretendem ravore- torno 11 rcJJCUr, 1sto nuo é clog10 que en fiz n 
cer-me, contra os meus colleg:~s, niio tem Jognr. V. Ex. 
Somos todos solida rios; si nlgum neto meu inc- Agofll, bmn vez que se trata de .ser V. ~x. me
receu npprovnção dn honrada maiorin dclla P:lr· lhor ao que o seu nntccessor, Jnquesuonavel
tieipn todo o gnbincto, porque rui 11penns oroTão mente melhor, pcrdôc-me V. Ex. que eu romo 
do pensamento e delibcrnção commum. • e cs.t.1s confian~ns do fazer c~mp!lrllj:~Cs, porque 

Tudo isto est:i exacto. E trn"'O só parn se '\"Cr !01 V. Ex. mesmo quem aq~ pl'lnCIPIOU n co~-
n lipçlio c!lm a inexnct;Jão>. o .pnrarcstnturas, formando n bJtoln ~c compara.rao 
:, . . · . . . _ entre o seu nnteccssoroo Sr. Bnr-.10de Coto"'lpe. 
_,.,!J_:Sr. S1lvezra daMotta :-Eu ano estabcle!,'o Perdoo-me o nobre ministro; isto não devia. 
sel~o. • · vir pnra aqui. l\Ins, desde que V. E.'l:. vem de 
·,·,~o ·sr • .Alfonso Celso :-E V. Ex. fnz muito crnveir11 p.1ra esta cnsa estabelecer comp:~raçues 
bem. entre os seus antecessores, dando estaturas 
~O Sr. Silv~ira da' Motia :-V~ Ex:. creio, é i~;"uaes !ll!ID e outro, qua.ndo· acho ~e lln uma 

melhor que o Sr. Sinimbú. • dJstn~cJa 1mm~nsa, autor1za a que se s1gn o pre· 

O Sn • .AfFosso SELSo ( mi11istro da fa.=enda ):7 cc13~~Õ se entra neste campo, eu poderia mostrar 
V_. E:t. d1ssc : Nuo é melhor do que o Sr· S1-: . que tenho razão para dizer que o nobre ministro 
Dlmlni. _ - . - é ~elhor do.q_ue sen antecessor; poderin :~pro· 

O Sn. LEÃo VELLOSO :-AtiOiado. · ve1tar n occns1ão, e pedir n pnlnvr11 pnrn f11zcr um 
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rc9.ucrimento, como meio para discutir a sua 
ultima operação financeira, publicada hoje nos 
jornnes. 

Mas não qul!ro parecer precipitado, mesmo 
porque não julgo essn operaçao pc1or do IJUC a do 
seu antecessor. Julgo-a melhor do que todas as 
que clle fez, comqu:mto pudesse ser melhor do 
que é. Apczar disto, mesmo podendo Sllr melhor 
do que é, n operação fin:mceira que o nobre mi
nistro acalm de fazer é muito melhor do que 
ambas as operações realizadas pelo seu :mtcccs
sor, o que se pódc demonstrar n !:lpis. . 

!\Ias, par~ n5o parçccr precipitado c porque 
es~a OJlCL'nçao finance1rn, comltunnto possa ser 
cncnr:ul:t assim, cm gcr:~l presta-s{) a indng:tçõcs 
m:~is profund:~s, IJDC não devem ser feitas com 
:u;oc!:m:cnto. pnrcco-mc que hll\'omos de ter 
outra occasi:io de discutil-:i com o nobre mi
nistro, que acnbou agora da ser pcixc·(ris!l) e 
não tem rcmedio siniio ,·ir para terra c cn
contrar-"Sc com ncsco (riso). 

Até agora era prccisü anzol, mns nunca o 
pilhamos :1 :m~ol ; a::orn f]Ue ac:thi)U rll' ser 
peixe, por!JUC o seu scgrcuo cst:í no oonhcci
mento do puhlir.o, ha de vir tc1· com nosco, 
teremos de nos encontrar. • 

Sr. prl!sidcutl!, tenho feito minha rcclam:u·lio, 
a IJt!t' li:,::tvn nma ,:rmnde impm·tancm, porque 
nlio desejaria jámlii.> fazer a meus collt•gas, e muito· 
menos ~o::;,·. C:ms:111:<1io de Sinim!Jú, a inju1·ia de 
uma comp:mu;iio desvantajo::a, sendo sempre, 
peJo IOeJl03, ill.JJli'UÇel!tes CO!llJlai':JÇÕCS morn1·S 
deste gcncro. :'\ao ~o nuo ct.ncrm flUO Jl:t~s:tssa este 
principio, como L1m!Je1u n:to quero f:JZCI' a lllcsma 
mjliri:t ao nobre S1·. ministro d3 fazenda actual, 
dCsl·jando cu que fiiJUC consignado que com
p:trar.iio bouv~, niio 1'''1' minh:t cnns:t, m:ts por 
c:tusá de a;::trlcs, IJUC cst:a!Jcleccr:~m di1Tercnças, 
dizendo-se qtw S. Ex. era melhor do qtw seus 
collc.!~:,s, o f!Uil cu contestei. !\las o IJ!Hl eu di;;sc 
foi sómcnlc IJUC S. E:t era melhor do que seij... 
antecessor. 

.Tenho cancluido. 

O Sr. A«onlõlo Celso (111Íilist,·o da {a
.:'tllda):-Sr. prcsidcntl', devo uma cxplicnc5o ao 
nobre senador 1•or Goyaz, meu mestre, a quem 
agr:tdeço a bencvolencin com que digna-se tra
tar-me. · 

Estn explica(.'ão é simples. 
O erro, contra o qual reclamou o nobre sena

dor, é devido, creio, a um engano de compo~i
çiío. Não costumo nlterar os apartes, que s::io in
tercal:•dos nos meus discursos, c nesse, como cm 
nenhum outro, alterei-lhes un1a virgula, si
quer. 

Lom!Jro-mc, porém, de que o que estava cs
cripto u:ts notas l<JchygraJlhicas,como poderei pro
v:tr :•manhã, exigindo-o S. Ex., era o se::;uintc : 
-• V, Ex. não é melhor d:J IJUC o Sr. Siuimbú.• ; 
ao que J't!spondi cu, como se pódc VCI' no Dial'io 
do Parlamento • Nem t~o bom. • · 

E me parecia ter sido isto o que dissera o no
bre senador. 

Agora que S. Ex. declara que apenas jul
gou~me melhor do ql.le meu antecessor, não 
pos.~o deixu de observar :10 nobre senrrdor que 
foi injusto quando suppoz que cu hnvia estabe
lecido comp:~rat;ões entre os meus antecessores. 
Recordo-me tliu sómente de que, respondendo a 

um discurso do hoarndopscnador pela &hia, que 
disse que o partillo conserçador u!annva-se com 
razão de contar em suas tl.lciras um co~religio
n:trio d:1 ordem do Sr. Barão de Cotcgipc, eu 
dis~e que o· partido liberal tambem ufanava-se 
por contar em seu seio o meu antcccsl'or. 

Ora, isto niio é cstabclccor comparações, nem 
vir de cran•ira cm punho medir a cstntura mo
rnl dos estadistas de um c de outro partido. 
- Portanto, Sr. J•rcsidcnle, fica assim explicado 
o facto, declarando :10 nobro senador ,que niio só 
nlio julgo-mo melhor do que o meu antcc!lssor, 
como que me considero muito inférior n c~se c a 
todos os meus antecessores ... 

o Sn .. GODOY:-E' mnita modostia. 
O Sn. SILVEm.\ llA Mo'M'A:- C'est trop ••. • 
O Sn •. ~FFO:'>SO C~tso (ministro da fa::elll1a):

Qu:mto ao llUI) disse o l1onrado senador acerca 
dn ultima operação financeira, niio cspcrnva me
no~ de sua rliscrit;5o e de seu p:1triotismo. 

N1io estando c1Tectua!In essa operação, porque 
devo c:>mc';nr am~nhã c ncabar rio dia 11 de 
Agosto, qunlqucr discus::lío actualmcntll Jllidc 
ser incom·cnicnlc, prejudicando, niio n m1m, o 
CJUC .nada seri3, mas :10 Est:~do. Não esperava pois 
uwnos do hom·ado ~cnador ; c peço mesmo a 
lltmlqucr membro do scn:~do 11ue queir:• discutir 
c:;sa ,opcra(.'ão, que. aguarde a opp•~•·tunidadu. Eu 
d:u·e1 touas as cxr•ILC3Çul)s, que esuvcrcm ao meu. 
alcnncc, serei J>rompto cm satisfazer a todas 95 
cxi::-encias dos Jn(JUS collcg:.s , certificando-os 
dcstlc j:i tlc que si niio fui feliz, procurei fazer o 
que era possi\•cl nas circumstancias presentes. 

E' o q•o tinlw a dizer. 

PRI!IIEIRA PARTE DA OUDE:\I DO DI.\. 

OliÇAllF.~TO DO ll!!'ERIO. 

Proseg-uin a segunda discussãa do art. 2. o do 
projecto de lei do orçmnento para o cxcrcicio de 
iSi!l-1880 relativo as despc,;as do minist•!rio do 
Imperio. 

O Sn. PnESJDE!\'TC declarou qne o 'sr. ministro 
do Imperio communic:irn que niio podia compa
recer por nchar-sa incommodado. 

o Sr. Cruz 1'61ncJu1(JO:- Niío. me r re
ponho occnpnr a tribun:t para discutir o orça
mento do lmpcrio. quando o scn:ulo a!Juntl:l de 
membros lw!Jilitadissimos p3ra :1 discussão desta 
mnteria já pelo estudo que della tôm feito, já 
porque. :~lguns têm prcstudo serviços :10 paiz na. 
gcroncm dessa pasl:l. 

P:~.rcce-me, porém, que :1 discussão não púde sor 
prolicua sem a presença do· respactivo ministro 
c por isso :mimo-me a apresentar ao senado um 
r{lqucrimcnto de adiamento até que. o Sr. mi
nistro S() resL1!JCicça, para O que fa~O sinceros 
votos ; podendo-se cntret:mto prosegtt!r na dis
cuss~o do orçamento da justiC:J, convidando-se o 
respecti\·o ministro par.t comparecer am:mhã. 

Si V. Ex.. entende qn,, este requerimento não 
contraria disposições regimentacs e pódo ser 
apresentado verbalmente, cu o otrcreço; si é 
preciso escrevei-o, estou prompto a !:~zel-o. 

O Sn. PRESIDE!\'TE:- Púde mandar o requeri
mento. 

J ... 
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Foi lido, apoiado, posLo em discussão c appro
vado o seguinte -

Requerimento. 

Requeiro fiUC se adie a discuss:io do nrt. :!. • 
do orçamento nté que possn comparecer o Sr. 
ministro do Impcrio, sendo entretanto convidado 
o Sr. ministro da justiç.1 pnra nssistir ;i discussão 
do nrt. 3.•- S. H. -Cru:: •lfacl1ado. • 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl[ DO DIA. 

:VEIO SOLDO. 

Entrou cm 3.• discussão, c foi IIPIIrovntln_p:~ra 
ser dirigida á snncç~o imperial, a proposiçao dn 
cnmnrn dos Srs. deputnd!ls n. 97 do corrente 
anno, concedendo n D. Frnncisca llnrtins Fur
t:ulo dispensa na lei parn hn!Jilitar-se c receber 
meio ~oldo de seu finado marido. 

LICE."iÇ.\ AO sn. SE.'I'.\DOD Fln)IJ!(O RODRiGUES SILVA. 

Seguiu-se cm 1.• discussão ó foi approv:~tlo pnrn 
p:~ssar á :!.a o parecer da commissão de consti· 
tuir:ão sobre o requerimento ele I iccn'ia do Sr. se
nador Firmino Rodrigues Silva • 

I'ESSÃO. 

Entrou cm 2.•·discussão e foi npprovnda para 
)Jassar ;i 3.• :i proposit;ão da cnm~1·a dos Srs. 
tlcputndO$, do corrente :mno, n •. 18', appro\·an
do a pcns:io concedida ao cidadiio francc7. Charles 
Decol"io. 

LICG."iÇ.\. 

Entrou cm 2.• discuss.io o foi approvada 11arn 
passar :i 3.• a proJlosição da mesma cnrn:~ra_ 
n. 198, autorizando o governo n c•mceder um 
anno de licença ao desembargador João Caetano 
Lisboa. 

liATRICULA DE ESTUD.\:\"TES. 

Sc~uiu-sc cm 2. • discu~são c n5o foi appro· 
vnda a (lroposi~iao da lll•!~ma camara, n. i7l_do 
corrente anno, "autorizando o governo a mandar 
IJUC Bento Xn\•ior l'ncs de 8;arro~ seja ad!Uill1~0 
•• matricula do 1.• anuo da fnculdndc de medi· 
cina dcstil côrte, devendo antes do exame das 
matcrins do anno mostrnr-sc apprO\'ado em ai· 
gc!Jra! 

Entrar:un cm 2.• discussão, c fornm :IPIIrovadas 
para passar á 3.•, as proposi~õcs da mesma cn
mnrn do corrente anno : 

N. iw, autorizando o governo !l.admit.tir o 
pharmaccutico MartinfJO Correa de Sa :1 matricula 
do 3.•·anno, na faculdade de mcuir.ina dcstn 
.cõrto, dispC)lsada a frequencia das aulas de ana· 
tomia c physiologia. 
~. 167, idem o pharmaccutico Jov.ino· Odilon

Cnstello Branco, depois de approvado cm anato· 
mia e Jlhysiologia do 1. • c:!. • nnno: 

N. ISO, idem o plwrmaccutico Jo~t.i Antonio de 
"\zcvedo Vianua. 

v. til 

Esgotada n ma teria da ordem do dia, o Sr. PI·e
sidentc convidou os Srs. scnndores presentes 
para se occup:~rcm com trabalhos de commissües. 
Em scguidn deu para ordem do dia :!2 : 

1.• pa1·te (até ás 2 1,/2 Twras). 

:!.• discu~siío do art. 3.• do projecto de lei do 
or~nmcnto para o exercício de :lSi!l-1880, rcl:t· 
tivo :is dcspes:~s do ministcrio da justiça, eon· 
>i dando-se o Sr. ministro da justiça. 

:!.• parte (ás 2. 1/2 l101"as Oll· a11tes). 

2.• discuss~o da proposição da camarn dos de· 
putados, n. H4 do corrente nnno, autorizando o 
governo a m:~ndar adrnittir a cxnme das m:ite· 
rias do curso de o!Jstctricin da faculdade de me· 
dicina do Rio de Janeiro n Dina de Olivcir:~ 
llcllo. ' · 

1.• discussão do 11rojccto tlo senado, letra, d 
do corrente anno, dcclnr:mdo que o ra\'Or con· 
cedido pcln lei de ::!::! de Junho de l81ill é cxtcn· 
sivo :is filhas dos officiacs tio cxcrcilo c arm:ul::~, 
fallecidos antes da pro:nul:;açiío da riiesmn lei. 

Lcvantou-J<o a sessão ;i J,/2 hora depois do 
meio-dia. 

•'-ctn c1n !22 de daalho de :11!17'0. · 

I'DE.';JDESCIA DO sn. \"ISCOSDE DE J.\GUAnY. 

A's 11 horAs dn m:~nhií fez-se a chamadá c 
acharam-se presentes ::!8 St·,;. scn:adorcs, a saber: 
Visconde de J:~gilllry, Uiasdc Carvalbo, Cruz :\[a." 
ch:ulo, n:~rão de l\lamanguapc, Godoy, Visconde 
de Abacté, J.Pão Velloso, Jun 1ueira, Visconde de 
Nicthcroy, Chichorro, Corrcin, F:10sto de -~A'uia:r, 
Ant.io. Barros Dnrreto, • Luiz CuJos, Ribeiro da 
Luz, llariio de llaroim, Ja~ruaribe, Bar:io da La~ 
guna, Diogo Velho, João Alfredo, Lcit:io da Cn
nha, Din1z, Bn~·iio de Pirapnma,. ~lar•1UC7. do 
llervnl, Vidrn da Silva, Paran:~gu:í c Silveira d:l 

.lfotta. 
Deixaram de compnrcccr, ·com c:msa partici

pada, os Srs.·Conde dcllncllCndy, Duque de C:l· 
xia:s, l':mla l'cssoa, ::iil\"cir:' I.oJ,o, Almeida c 
Albuquerque, Teixeira Junior, Fernandes ela 
Cunha, Saraiva, Cunha c Figueiredo, Visconde 
do 1\io Branco c Visconde do Rio Gr:~ndo. 

Dcixar:~m do comparecet·, sem causa partici· 
pada, os Srs. Barão de Souza Queiroz c V1sconde · 
de Suassuna. · . -

O Sn. "L• SECRil:r.\niO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officio do ministcrie da fazenda, do !9 do cor
rente mez, informando, em resposta no do senado 
do ~S de Junho proximo lindo, que a recomrncn· 
dar.iio feita não S<Í ;i prcsideneia da provincia do 
Ceará, a que se rde1·e no mencionado oficio, ma.-: 
ás demais provi ncins llagclladns. pela si!cca, foi 
que reduzisse ns dt•spcsas o m:tis possível, li mi
tando-sc ú mais rcstrict.1 presta~iiG de soccorr~s 
qunndl? ~s~cs forem indispensaY.cts .-A quem fc:t 
·a requts1~ao. 

37 
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Requerimento do cidadão João José Fagundes 
de nczonde c Silva, pedindo ao senado lho ga
r:lnt.1 n posse mansa c pacifica do privilegio que 
lhe foi outhorgado pelo flOdor. legislat~vo._;A' 
commissão do cmprezas privilegiadas. 

rcmettendo cm respost:~. ao do senado do W, 
cópias d:~ representação do superintendente da 
cm preza de navegnção entre os portos do Rio de 
Janeiro c Ncw· York contra n escnla no ·porto do 
llaranhiio, c do aviso que dirigiu ao ministorio 
dos ncgocios da mnrinha, · rcquisit.1ntlo n nomcn· 
çiio do uma commissão bydrographica para pro· 
ceder ao exame elo referido porto .-A quem tez n 

A's· H 1/2 horns ela mnnhã o Sr. Presiclente 
cloclarou que não podia haver sessão por falta de 
numero de Srs. senadores. 

requisit:.iio. • 
.Declarou mais que a ordem do dia para 23 era 

a mesma já dcsi:.;uada c convidou os Srs. seua· 
dores presentes par:~ se occuparcm com trabalhos 
de commissücs. • 

Compareceram depois os Srs. Octa\·iano, Vis· 
conde de Bom Ret1ro, Uchõa Cavalcanti, Vis· 
conde de .lluritiba, .llendes de Almeida, Dar·fio de 
Cbtegipe, Dnnt:~s, P:JCs de l\Icndonça, Nunes Gon· 
t:nlves, Sinimbú e Alfonso Celso. 

üt.• Sc1uoiío ean :'.:3 do Julbo do :187~. 

PRESIIJEXCIA DO sn. \'ISCOXDS OE J.\GUARY, 

SUllll.\lUO~~Exru:l.IIJ::.tTE.-I'arcccr da cornmia:s!io do orça· 
monto do !~oCD:Ltlo aohro 3 proJt0$1.1 do (JOtlor cx,~cutivo ro• 
JaJifa ÚO d<:M(ICSa• do minuJcrJO da j;UOrra.- flocJIIJt:>ÇlíO 
do Sr. Diogo \"olho KobrtJ um .nr•arto dado no dilicur•o do 
Sr. Dantaa.- Pnnu:rn.\ r• .AnTa:: DA onor:ll no uu .. -Orrn.rncnto 
da ju~li!;;a. Discur•'' do Sr. Corrti:\.- Sr.nt'~D.&. r AnTe D.& 
onotll ou DIA..-:.Iatrlcula du caludallld IJina. tio Oliveira 
.!\lollo. Enrcrramcuto tia !l.ll t!lacuuão.-.\ loi do :!:! do 
Juol&o do 1866. Dlscuno do Sr. \'loira du Silva. Dis· 
curto o rcrrucrlmonlo do Sr. Leilão da Cuuba. .\dinmcnto 
d~> discu••ão do rcqucrimonlo. 

A's 11 borns da m:mhã fez-se a cham:~da c 
achnrnm ~se presentes 31 Srs. senadores, a saller: 
Visconde de J:~guar·y, Dias de Can·:•lho, Darão 
de 1\lamangu:•pc, Danta~, Leão ,.clloso, Ucbô:J 
C:~v:~lcanti, Dariio de Cotc;:ipc, Chichorru, Nunes 
Gont:ahes, Luiz Carlos, Alfonso Celso, Visconde 
de Dom 1\etiro, Vi~condc de Ab:wté, Barros Bar
reto, Hibeiro da J~uz, Vieira d:1 Silva, Correia, 
Fernandes d:~ Cunh:~, :\fendes de Almeitla, Leitão 
da Cunlw, Tcixdra Junior, Paes de :\Icndonça, 
Visconde de Nictheroy, .llarcJucz do Ilcrval, Ja
gunribe, ParanagU:i, Diniz, Joiio Alfl·edo, Jun-
qucirn, llnriío Jc :\l:~roim c Antão. , 

Colllpnret:cram dcpoi:~ os· sr,;. Silveira da liottn, 
Diogo \·clhn; I.lar;io de Pirnrmma, Fausto do 
AguitJr, Sinimbú, Cruz :\[:Jclmdo c Octavim10. 

Deixaram de comparecer, com c:m;;a p:~rtici· 
pn.Ja, os Srs. Bar:io da Laguna, Conde de Dae· 
pcndy, Duque !le C:1xia~, l';mla Pessoa, Silveir:J 
Lobo, Almeida c AIIJUI!UefCJUe, Gotloy, S:~rah·a, 
Cunha e Fig-u•·irc!lo, Vi~contle de :.ruritibn, Vis· 
conde do Hio Branco c Yisçonde do Rio Gr:mclc. 

Dcixar;~m tlc eomp::r·cccr, sem cnusn partici· 
p:~d:1, o-; Srs. llar:io ue Souza Queiroz c Visconde 
de Suassuua. 

O Sr.. PnESIDEXTE -alJriu :1 sessiio. 
Ler'lm-sc n,; actas uc 21 e 22 do corrente- mez, 

c, niio havenclo qul}ln sobre e lias fizesse observn· 
l_'ue>, fornm d:~das por :~ppro\·:•das. 

O Sn. L• sr.cnr.T.uuo deu-con!:l do seguinte 

EXPEDIE:\"TE. 

O mesmo Sr. sccretnrio.participonque o Sr. 
senador Viscendc do lluriliba communic:írn que 

· niio podi:! comparecer~ por achar· se incommo· 
dado.-F1cou o scnndo·mtcirndo. 

0 Sn. 2.• SECRETARIO leu O seguinte 

Parecer. 

• A com missão do orçamento, tendo o::wmin:~do 
a proposta do pollcr executivo relativa :Is dcs
pc~as com os ~ervi;o~ pertencentes 110 ministerio 
da gucrr:1 par:~ O·OXllrcicio de !879-!880 c ns 
emendns approvad:~s pcl:1 c.1mara dos d,•putn· 
do~, oiTcrccc á considcrn~1io do senado o se
gnmtc par·cccr: · 

A rropostn do g-overno fixou aquella despesn 
cm h.8~:::l28;5~6~. 

A c:~n.:lr:J dos deputados n reduziu a 
J3.081-:85.::?157!l8, em conscquenci:• do verba~ que 
supprimiu c de outras 11úe reduziu . 

Antes. dt:_ nprccinr essas supprcssõcs e reduccõcs . 
:1 commJsS:Jo proporá: 

I. -Socretarin de Estado e repartições :~nne:tns 
i!l8:8í3;)000. -

A sup[Jrcssiio de quatro praticantes da secrc
t:JJ'ia de Estado c do um oficial de g:~bincto do 
ministro, por ter tido procedimento i!lcntico pnr:1 
com os outros ministcrios. • 

·Dessas SUJliJrcssücs rcsultnrá a ec_onomia de 
6:2(10;5, sem detrimento do serviço. 

2.- Conselho supremo · militnr e de justiçn 
riO: 7:!0;SOOO. · . · • 

A suppressiio tia grntillcaçiio do 1008 man· 
saes aos conselheiros de gucrrn e VO":ICS do 
conselho supremo militnr. concedida pcio aviso 
de 3 de Xovcmbro de !873, niio só porque tal 
grntiticn(.'iio não rõra creada por lei, como rorquc 
por scmcllw ntc motivo cassou o mini~tro dn ma· 
rinl1n grntillcaç5o igual que venciam os officiiiCs 
da armada que, como aquelles, fazem pnrte do 
referido conselho. 

Pam illidiJ· essa !lisparitlade 11uc existe entre 
os vencinwntos !lo un; c outros d:~quellcs gene· 
raes, entcntle n couunissiio quo é preferível o :1l· 
vitre de c:•ss:~r ns grntillc:u~ücs que percebem os 
ofllciaes do exercito, 11 quem nlludiu, no de .con
ce!lcl-ns :~os da armnda. 

Dess:1 suppressiio rcsul!nní a economia de 
9:GOO;SOOO. 

A commissiio jul~a :~propriado ponderar que o 
conselho supremo-militar compõe-se !lc numero 
cxccssi\'o de vog:10s : ll:ll'ccendo·lho que com 
v:~ntngem dos cof•·es JlUblicos o sl.'m prcJ uizo -do 
serviço poderá aqucllc numero de vog:~es ser 
reduzido. 

OJllcio tio miui::lerio da ag-ricultura, corÍl· 
merr.io e olJrns publicas, de 21 do corrolltc mc.r., 

6.-Intentlencin c arsenacs uc guerra ..••.•• 
1.302:151;57iG. 

Com rcl:11lào :to § G.o da proposta supprimiu a 
camara dos· deput:~dos :1 vor!Ja rcl:~tiva á intcn· 

··.. ~ .... 
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dcncia da gúerra, cuja cxtincção propõe ein um 
addilivo ao ol'Çllmentp. 

Semclhnnto suppressão não parece justificada 
á commissão de orç:~mento, :~té porque a econo· 
mia resultante dessa .extincç;io seria apenas de 
~2:~666666, quau.do economias mnis :~vultadas 
podemos obter cm outras verbas do orçamento do 
mlnisterio da guerrn sem :1- desorganização de 
serviços que ~IJUCI!a exlincçã!l traria. . . 

A intondtmcm d:t guerra !o1 crendn pelo decre· 
to n. 5118 e na exposição de motivos desse de· 
ercto l~em-se rn1.ôes de tal modo procedcn tes, que 
a experiencia de sete nonos da existencia dnquel· 
Jn repartição tom cndn vez mais corroborado. 

E' com c!Teito incontroversn a inconveniencin 
que resulta da promiscuidndo de todos os serviços· 
que até nquclla época oram cntiio commeUidos no 
nrscnal de gucrrn da côrte-, de modo que os 
relativos ao rab1·ico ~rnm reunidos aos dos de· 
positos e acquisiçiío do material. · 

Or:~, é intuitivo o detrimento que de scmclh:mte 
confusão resullaria ia -bon flscnlisaçiio.das cxis
tencins da m:~teria.prima, dos fardamentos, ar
mamento, muniçõ~~ c material de guerra. Tal é 
a t:Jrcra commettida á intendencia. 

Entretanto, recophccendo a eommiss1ío que o 
pessoal existente na intcndencia do guerra po
()erá ser reduzido sem inconveniente do servu;o, 
proporá que sejam supprimidos d~quclle pesso.1l: 
um :f..o oiDcial, um ::!. 0 dito, um oficial adjunto, 
um amanucnsc, um pratic:~nte, um porteiro c 
um continuo da secretaria ; na :1..• secçiio do 
a!moxnrifado, que fica extincta, um almoxnrife, 
um escrivão~ um fiel, um amnnuense e tres 
escreventes ae :1.. • classe ; e do serviço da in-

. De um adjunto de professor de primcirns.le
tr:~s, de dons gunrdas o quatro serventes, desde 
que o senado ·aceitar a JCducçiío da companhia 
feita pela camara dos deputados; importando 
aqnellns su_ppressi'ies cm &: : 7:!86000. .. 

A comm1ssão entende que nos nrsen:tes das 
províncias se poderá fazer as seguintes rcdncções 
nas respectivns companhias de aprendizes n'l-ti • 
ficcs : iO serventes, sendo dons cm cada um 
delles, t~roduzindo a economia de 3:6GOsSQOO. 

.No material poderá reduzir-se f.O:OOO~ na 
verba porn comprn de materia prima, etc., do 
laboratorio do Cnmpinho. 

7.• Corpo de saúde e hospitaos 810:79~0. 

Propõe a· commissão que seJam supprimidos 
quntro Jogares de alumnos praticantes de medi· 
cina e dons de pharmncin, na importnncia de 
2::>9:?6000. 

9.• Corpos especincs .......... . 837:097,5:!00 

A ~uppressão de i :7M-6800 d:as vantngens de 
um major adjunto da intendcncin niio compre- ·
hcndidns no§ 6. • 

:1.9. Fnbricns •••.•.••.• : .•••••• 77:79~00 

Propõe a commissiio na !abricn da polvora da 
Estrella a suppressiio d<: quatro serventes nn pri
meira divisão, ~:~00,5; c m:~is dousscn·entes em 
difTcrentes servif;os, 9006, e i :000,5 em dlfTercntcs 
misteres c mais :1.0:000,5 para o !:~brico da pol
vora. 

· 2f.. Obras militores........... 480:000,SOOO 

tendencia; um feitor o vinte serventes. Chegando no conhecimento da commisslío, por 
Dessas suppressões resultará a economia de intcrmedio do Sr. ministro da guerra, que depois · 

2'7:0156()00. • • de votado na camnra dos depntndos o respectivo 
Parece á com missão que o pessoal do arsenal orçamento tinhn-se veriflcado o mau estndo do 

do guerra dn côrte póde ser ainda reduzido; e, cd1acio onde está nqunrtelado nesta côrte o f.O.o 
nesta- conformidade, não hesita em prowr as bat.1 Ihão de in!ant:Jria~ nmençando imminentc 
seguintes suppressões: · perigo~ c sendo indisjlensavel reconstruil·o com 

Um cscre,·ente de i.• classe do .eseriptorio do nrgencia mandou proceder ao competente orca
sub-director, um oficial encarregado de museu mento, avaliimdo-se toda a despesa em i60:000Q, 
militar, um· omcial encarregado de um dos de· que poderá ser Ceita em- duas partes~ s!lndo a prl· 
positos c um escrevente do. t.• classe. moira por conta do corrente exercte1o e n se-

Dess.'ls reducções resultnrá n economin de gunda no soguinte. ~ . 
3:~00,5000. Considerando a commis!l:lo que serm desacer-

E mais: lado deixar da rnzer-se aquella dl's:pesa, ex-
Reduza-se 0 numero de serventes Jlo arsenal pondo-se o !besouro n maior dispcndio si a obra 

d 80 l d · d de que se tratn carecesse posterio~e!lte de com- . 
de guerra c 9:S a , azen o-se a econom•~ e pleta reedífic:~çiio,pareec-lhc nec~!l~IO augmen-
6:750,5000. • · . - · tar-so a rubrica do § :!l- Obr:~s mllllares- com 

Enl<!nde mats n oomm•_ssao que no~ JOrnaes de. 80·0006. elevando, portanto, o seu credito a 
empre1tadns dos oper::mos dns o~cmas do ar· 4BÓ·ooo;S, or isso que a cam:~rn dos deputados 
sennl se fn~:tm.ns sogumtes reducçoos: . bav'ia r'efnzido n proposta de 6~7:000,$ á 
Na de cnrpl}ltelros •.••..•..• ·•.. • • 7:5508000 .fd)O:OOO,SOOO. • • 
Nn de latocaros ..•.• ;......... .. .• 6.600;5000 Todas as suppressoos o redacções propostlls 
Na de serralheiros ............ -... f.0:0008000 pela commissiío de orçamento tmportam em 

--. ·-- U4:7i96800 q_ue, addicio_!lllndo-se :is da camara 
'l_'otal.. •• ·..... ~&:: f.:i08000 dos deputndos, se elev-nr.ao n f.. 771:6885800 sobre. 

---·-- a proposta do governo. . · 
T:~mbem no laboratorio pyrotechnico do Cnm- Paço do senndo em 22 de Julho de. !879.-

pinho se fnr:i n seguinte suppressão: A Leitão da Cuu.JUJ.-Bariio de Cot~gipe.-.1. D. 
um servente conserv:~dor da linha rerren. -Ribeiro da Lu::.-Barros Barr~to.-1. .4.ntão. 

6006000. . · . -.1. I. Silveira da Motta.-Diogo V~lllo. • · 
Nn corup:mhia de aprend1zes arllfices do ar-· . . 

enal de guerra dn côrte entende a commissiio Ficou sobre n mesa para ser tomado cm co_nSI· 
~ue devem ser extinctos, sem inconveniencin do deração com. a P.ropostn li que se retere. mdo 
serviço, os empregos : entretanto a tmprlmtr. · · 

/ 
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RECTIFICAÇÃO. 

. O Sa·. Diogo Velho.:-Pedi :1 palavro 
:nmplcsmente parn mandar a mesa a ~e .... uintc 
rectilica(;ão : o 

. No discurso 1lo Sr. Dantns pu!Jiicado no Dia· 
~~~~~ ~arlamc11to de . hontcm lc·sc o seguinte 

• O Sr. Diogo J"cl/10.:- O contrato foi ceie· 
l>rado pelo Sr. Thomaz Coelho. • 

Deve ler-se : c O SI·. Dioao Vclllo :-O cfln· 
tl'ato niio foi celcllrado pelo Sr. Thomnz Coelho, 
[O i aUIOI'Í7.3tiO )lO r det!I'Clo IJilt' elle J•derendoll. • 

O Sn. D.\XT.\s :- N:io fiz alteração al"ullla 
ne-ste apa1·te, niio lhe toquei. 

0 

0 Sn. 11An.\o DE COTEIHPE :-Est:Í entendido. 

PRUIEinA l'An1'E DA ORDEll DO DIA. 

O!lÇ.\llE:'ITO D.\ JlJSTÍÇ.\. 

"\ch:uHIO·S•~ nn sala immcrliata o S1·. ministro 
rin jul'ti~:r, for:rm snrtcados Jl:lra n'dcpntm·:io lfUC 
o devia l'ecchi•r os S1·s. Dio:,:o V' I' lho, B:trró~ l.lar· 
reto c Corro~i:J, c sendo o mesmo senhor intro· 
duzttlo no ~alão com a,: form:didadr•s do est\·Jo, 
tomou as>cnto na me;;a :"t tlircila do Sr. Prcsi· 
tleute. 

Entrou cm 2.• discu~~1ío o art. 3.• do pro· 
jecto de lei do orr;:rmcntn para o exercício rlc 
~Bi~-1880, relativo :is despe,:a~ do ministel'io da 
:ustrça. 

mortal esta patrin que escapQU aos deS\lstrcs, aos 
erros o :is dcsgraç:rs que olles c seus amigos lhe 
prepnrarom durante uma dominaçiio de iO annos, 
que o .historiador futuro ba de caracterisar com 
as tintas mais inllammadas do pincel de Ta· 
cito. • 

O Sn. DIOGO Y&Lno:-Resto de enthusiasmo re-
publicano ! · . 

O Sn. T&IXEJn.\ Ju~JOn:-Arroubos· da demo
cracia moderna ! 

O Sn. Conn&JA :-Eu não pretendo responder 
a csta'npreciaçiio do .. nobre ministro acerca da 
administração dos seus adversnrios. Darei da 
minha c:rdcil':l de opposicionista testemunho de 
mot.lcrn!{:"to. . • . · 

O Sn. D.'.!'iT.\S :-Apoiado. 
O Sn. P.AnA!'t.IGt:.\ :-Ainda bom ! 
O Sn. Conm;JA :-.... IJUe S. Ex:. niio lfUiz 

dar d:a sua cadeira de mimstro'. 
O Sn. L&Ão YEJ.LO~o ;.....;TI!m dado muitos.· 
O Sn. A~·•·o~so CI·:Lso (minist,·o da {a:c11da) :

V. Ex. ainda ha ponco citou exemplos de netos 
de nomeac;ücs de ma:.:istrados que tum opiniões 
conserv:1 t!oras, isto não é morlera~ão? 

Os Sns. DA~T.\S •: L&Ão VELLOSO :-Apoiado. 
O Sn. ll.\nnos 11.\mu·:To :-l'ótle ser tah·ez nc· 

ccssitbde de abrir \':Jg:Js pa1·a os amigos. 
O Sn. ColmEIA :-Procuro sempre fallnr· com 

imparcialhl;ule c justiça. 
Limito-me a inscrc\·er este topico do discurso 

do nobrc mini~tro nos Jlllnaes do sm!ltlo. O se
nado c o paiz julgar-.io si palavras tiio acerbas 

O Sa·. Cor .. eia :-Os ralhadores do ~e nado p~ra o p:u·tido a que niío llCI'tcnce o nobre mi
::;n·eciamos ·n Jll't~sen~a do nollre minis!.ro dn jus- ni~II'O de\'i:un sahil· dos labius de um conse
twn nestn casa, tanto mnis quanto Jl:lrcce IJUe Jhciro d:~ coroa. 
s.' Ex. não de;dcnha um lo).!':lr entre nós. 
E ach:mdo·!'C a sua pl'ctcnção llnfcjada por :JUrns O Sn. D.\n:\o Dr: Cot&GIPE :-Apoiado. 
fagucu·as, podemos contar ter occasi5~< de ou·· · O Sn. Commu:- E' \"crdade que .o nobre mi-. 
vir o nohrc ministro. deftmder aqui, ellc, tiío nistr~ e!ltcn!leu neccs:mrio explicar sua presença 
compctcnt~ •. as donll·m:~s da democ1·nci:. motlor· n.o llllll15l.erJO, e o fez dcclar~ndo que, IJUando 
na. O que sentimos é IJUC o nollre mini,;t1·0 i fura ·con \'ldntlo pelo nobp~ presl(lenl!! !lo conselho 
tcnh:. s1dn em su:~ :rdmmislra~'iio intolerante c j par:! f;!ZCI' p:rrtt: do g:rbl!letc, rccusa~a; m:~s que. 
i)Onco rcsJ!r·ilmlr•r d:.ld. • . ounndo_:r_::,. !'-"-·que o.s~u·propos1toer·a reali· 

_Quantn a int~lernnci:r, nintla que 0 nob1·,~ mi-
1 

z:u:? elc1?!'o dJI'(~c~, d.c~1St1ra da recusa ... 
lll>'tro po,;~;~ crt:w al"uns actos tlc nomc:wiio tlc ' .:SI. pre,rdcnte, n.ro c ~ómentc o nobre mm1stro 
ma;;istr:rt!os que tem OJJiniõcs consen·adorás i da justi..:a qnc al!o:.::• para seus actos raziio dcst:i. 

0 
· L - y. . . 

1 1 • •• • • ordem. S. Ex.. imita o nobre presidente rio con· 
::,n. E.\0 1•LLO~o ·-A 1 · sclho,quc nesta cas:Jjustilh:ou o decreto •lo papel· 

O Sn. Cnnnm.\:- ... niio emb:r1':1~a isto a moe•l:. eorn a •lcc!ar·a~·iio de qu••, :10 entr.1r para 
winha Jll'llfJOsi..::'ro. o minis!crio, n:i" conh••cia exactamente o est:.do 
~ão evi:uuos, entretanto, esperar intole:l·nncia do th'.~sou1·o. Em um homem pqlllico, na altura 

ua part~ de um orJdor I)Ue citou, pcl:1 maneira 1 do no!Jrc presidente do conselho, comprenendc o 
por que fa. o ra/Jbino tfc Gmnatla. sen:1do rruanto é pouco ~:~tisfnctoria essa desculpa. 

l[a,; a inlt~ICI~IIlda é m:rnifr·stn, c não púde o O nobre minbtro da jnsti..:a soccor'reli·SC tam-
nobr·e ministro reeu~ar a minha propo,;iriio, que IJem de• uma raziío improcedente, po1·quc não 
:~poia-sc no tliscur~o que S. E':. proferiu na ca- podia ig-nol':ll' que o honrado presidente do con· 
mnm dos Sr::. deputados cm :li de Janeiro do sdho, :r,;sumindo .o go\'Crno, havia de lJ'ntar 
corrcn_tc :rnno, tli>cutindo·sc o projecto da rcs· especi:~lmentB da clci~ão directa. Os ultimos 
posta a fnlla do throno. discursos do nohre presidente do eonsel h o nesta' 

El':l a J•rimcira Ycz IJUr· o nobre ministro, cm casa fo1·:un no sentido da adop(;iio da eleição di· 
t:ão. solcmn•! orca:< ião, sr dirigi:~ :ws seus ad l'o'r· rcct:~. S. Ex. Jloucas vozes occupou :1 tribuna: 
~:mos. na sessiio de 18i7; mas nos ultimos dias, rJuan· 
. As palaHas •lo no!Jrc ministi·o, tenho ncces- tlo se tr:rtant d:t lei do o•·~~rmcnto, tomou a·pa-

!ad:,de cc as 1 cconl:~r :10 senado. Foram esl:l,;: lavra pa1~t mostmr a conveniencia IJUO havia 
• Dou,; nobres ~cn:adnres cnxergaramnaminhn cm se propu:;nar pela itléa da elci~~ão directa. atr:' 

jll'e,;cu~·a nos r·onsclhns ti:~ cor·üa um pt•ri'"o p:rr:t como meio de se tornar real o ortJamento,que não 
:: p:ttrin, t•omo ~i J•urwntura n~o fo~e im- o era. 

'· 

' ' 
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O Sn. CANsANSÃO DE SrNiliDÚ (presidente do 
consel11o) : -Ainda penso assim. 

O Sn .. ConnerA :-Portanto o nobre ministro dn 
justiça niio podia ter a hesita~,;iio que teve, quando 
o nobre presidente do conselho o convidou para 
fazer parle tio gabinete, desde que .est.w:l deter
minado 3 aceitar o poder si sctrut3ssc de realizar 
3 clciçiio dircct.1. 

Entrando para o ministcrio, teve o nobre mi
nistro de explicar o seu procedimento; c S. Ex., 
que havia estabelecido distincçiio entre dcmo
er:~cia moderna c não moderna, estabeleceu tam
bcm distincçiio entre alt3 c baixa lhcori:~, c apoiou
se na alt.1lhcoria pura juslillcar·sc: •. 

O SR. DA:-iTAS: -Isto é distincçiio que está 
feita cm todos. os publicistas, histol·i:•dorcs, etc. 

OSR. ConREIA:-.· .. c disse: 
• Os apparclhos constitucionacs tlc que os 

povos so servem são, di:mte da' alta thcor1a,- in· 
tcirnmcnlc indiiTcrcnlcs, desde IJUC cllcs são com· 
bin:ulos de modo a prolfuzir o ~;"O\'CJ'DO da .nação 
pela na~ão. E' :i luz destes princípios que a po
litica c a histo1·ia julgam· dos homr.ns, c é :i luz. 
destes princípios que o meu procedimento ha de 
ser julg:1do. • 

O SR.· D.\:<.'T.\S :-Perfeitamente. 
O Sn.· CommrA :-Não \':Í ,r, Ex. assumindo a 

rcsponsabilidmlc. 
O Sn. D.\:ST.\S :-Não tenha susto. 
o Sn. cõr;REIA :-Sei que v. Ex. é muito rc

lleclido, mns per.o que espore pelas minhas 
considerações pará mani!esl:•r depois seu nulo· 
rizadojuizo. 

O nniJro ministro entende que 'os appnrelhos 
constiluciqnacs de IJUC os po,·os so servem são 
inteirarnontc indiiTercntcs. · Para o nobre mi
nistro tanto faz uma como outro r.;rma ..• 

O SR. ~n:srSTno D.\ JUSTIÇA. :-V. Ex. leia o 
scguim~nto :-corntanto que •.• 

O Sn. CoRoEI.\ :-Desde que •.• 
O Sn. lii:SisTno D.\ JUSTIÇ.\: -.Logo, ha uma 

res tri t'i;ão. · 
O Sn. CoRREI.\. :-lias é rcstricção que · niio 

embaraça a proposi(;iio .•• 
O Su. lll:srsmo o.\ JU~Trç.\: -Torna o pen· 

sarnento perfeitamente correcto. 

O Sn. I'DESIDE~>'TE :-AIIcnção. 
O Sn. SIL\'EIRA DA :MOTTÁ :..:.. V:~mos aos nppn-

rclhos. · 
0 SR. LEITÃO DA CUNIIA :-Vamos á restricç;io. 
O Sn. CannEr.\. :-Desde que os apparclhbs eon

slitucionacs.~ão combinudos de modo :1 produzir 
governo da nação pela nação, esses app:~rclbos 
Szi!J _indiiTerenlcs. Eis a proposição do nobre· 

. mmrstro. 
Si o nobre ministro da justiça estivesse escre

vendo um ll'a!ado de dirllilo publico, como es
creveu um rrnportantc trat.1do de tlircitocivil, cu 
não estaria occupan~o a attcnr;iio do senndo com 
estas obscn·ações; o que mflliva o meu reparo é 
a circumstancia' de serem essas as primeiras pa-. 
lavras que o nohrc mini~tro. enunciou sobre a' 
politicn do pniz. no exercício do seu alto car~o. 

Desrle que S. Ex. :rccilára o cargo do ministro cm 
um paiz regido pelo sy~tt!ma mon:rrcbico repre
sentati\·o, devíamos acreditar c1ue S. ·Ex. niio·en· 
tendi:• que a fórma do go\'erno, que os appnre-
lhos conslitncionaes er:mt inditrcrcntcs, mas que 
r:cputav:r :11fuelle systcma o que m:at; convinha . 
:. sun pa Irra. 

Eis·o molh·o de minha pbscn·ação. 
0 SR. SILVEIRA D.\ 3IOTT.\:-E' qucst;io de :ij>pa-

relho. · 
O SR. D.\:STAS:-Airl não é de apparclho •. 
O Sn. CnRREIA:-J:i vimos que S. Ex. é dnllo 

a distincçõcs ; distin~uc n moderm1 democracia 
dn que não é,c a :tlla da harxa theoria; mas S. Ex. 
sustenta lambem t)outrinas true mio parecem 
mnil.o co'=mctas aos rnJh3rlorcs do senado, para 
serv1r-me d:ts expressot!S do nobre ministro. 

S. Ex. sustentou, cm um aviso de Outubro do 
nono passndo, dirig-idCI no presidente das ,\lngõas, 
que ao governo e.1be n suprema inspeccçiío na 
obscrvancia das leis. · 

(Apartes). 
O Sn. ConRErA :- Eis :~qui o aviso de !6 de 

Outubro do arme pnssado,quc se encontra entro os 
ao nexos do primeiro rl.'l:rtorio do nobre ministro. 
Diz· (lmdo): • ao go\·crno compete a suprema 
inspecrlio ~obre a observaricia das leis. • 

O SR. P.\RAx.\Gu.t :- Ah I 
O SR. D.\:O.'T.\S :-Observ:ancin ou execução·é 

um3 e a me~ma cousa. 
O SR. l:':onn~I.\:- VV. EExs. sustentam o prin· 

c i pio de IJUO no potlcr c:ceculiTo é quo cabe n. 
suprema. m,;pe,·ciio sobre :1 observancia dns leis '! 
De que :rrti::o da con~titniçiio derh·nm este prin
ciltio? E' o que espero ouvir do nobre mi-
nistro. • 

O Sn. ConnErA : - Niio nllcrn cm nada a pro
poskiio, que cu ia enunciando, dc que o nobre 
ministro JUlga que, desde que uma naçiio go\·cr· 
na-~e por si mesmo, é indrtfcrenlo o nppar·clh•l 
constitucionnl, isto é, tnnto f:tz quo um paiz seja 
goverrpdo por uma como por outra fúrnl3 de 
governo ... 

O SR. D.\:O.'TAS:- Este é o principio liberal. 

A observancia das lds cstú cntreguc,não só ao 
pildcrexccutivo, como tambcrn aos demais pode
res dentro de sua orbita. 

O Sn. ConnEr.\: -Eis ahi o meu reparo. 
Dc\'C·sc presumir que um cid:11liio, que aceita 

o cargo de ministro cm uma nar.iio regidn por 
um syslenw, m:mifcstu que esse svstcma é o quo 
se lhe :11iguro melhor (apoiadosj. Isto é que é 
regulnl'. • 

O Sn. ll.\:O.'T.l.S:- Isto não é incompatível com 
o que S. Ex. disse. . 

(lla outros apm·tes cutrc os Srs. Baríio de Cote· 
gipe, Dmrtas, Leiio Velloso c Jocio .-l.l[redo.) _ 

O Sn. LEÃo VEtLoso :-Eis a proposit;ão do nó-
bre ministro ; uiio exclue. . · 

O SR. Connru.\ :-O nobre ministro diz:-:1 su
prema inspecçlio.;-os nof.tres senndores oxplica
riio o pcnsumcnto de S. Ex., si ellc se niio dignar 
fnzel·o~ 
· O Sn. LEÃO n:ttoso:- Ha de explicar por 
força. · 

O Sn. ConnEI.\:-E' o que cu dest>jo, e é para o 
que estou occupanuo a lribun:~. 
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Vejo que ha disposi~ão constitucional incum
bindo de vela1· 11a guarda da co11stituição e das 
leis; mas não encontro esta nt!ribuição entre as 
do poder executivo. 

Qunnto a ter sid(J a administrnção do nobre 
ministro pouco respeitadora dn lei, ú proposição 
cm cuja dcmom;tração vou agorn entrar. 

Hnrdy, incursq no médio das penas do :irt. !93 
do codigo criminal, c, de conformidade com o 
disposto no art • .60 do dito codigo, o condcmno · 
a 300 :;çoutcs, c, depois de os. sofTrer, serii entre· 
guo a sou scnhor,quc se obri~ará a trazci·Q. com 
ferro no pescoeo pelo tempo ao um .11nno~ Pague 
o senhor do rJo ns "Custas. -Sala elas sessões do 
j ury ,cm Nicthcroy, cm 2() ele Dezembro de !877 • 
- Lui:: Pi11to de Miram/a J[o11tl!lleQro. • 

O nubre ministro não tem pela lei o respeito 
. que CUra pnra desejar, mesmo quando aconselho 
netos do poder moderador. · 

J>cJa con~tituição c.,be ao poder moderador 
perllonr c moderar as penas impostas aos réos 
por scRlenrn. Niío póde, por•\rn, apartnr-se das 
penns esl:tbélecõdus nns leis. O art. :,l:l do codigo 
criminnl diz que nenhum crime ~orá punido 
com penas . que não es.tejam estabelecidas nns 
leis. 

Segundo a nossa lei criminal, não existe n pena 
de pris~o com tr:tb:tlho pnrn o réo "escravo ;. c 
~trctanto o nobre ministro :tconsclhou a com· 
mutn~'•io da pena if!!J!ósta a. um csc1·~vo, cm 
consequnncin de dec1sz•o do JUry da c1dade de 
Nicthcroy, nn de pris:io com trabalho por 12 
annos. 

O SR. lU:s-rsTno D.\ JUSTIÇA:- No que segui 
o exemplo dndo pelo Sr. Diogo Velho, quando 
ministro <ln justi~a. 

O Sn. SILVEIRA. DA. !\IoTTA.:- E' um mau 
. exemplo. 

O Sn. ConREJ.\:- O Sr. Diogo Velho ju~tillcar•í 
seu acto ••• 

O SR. lll:s"JSTRO DA JUSTIÇA : - E cu tambem 
jusLiflcar~i o meu. 

o Sn. CoRREJA :-o· que não impede rjuc v. Ex. 
taml.tcm justifiiJUC o seu. Duvido, porém, .:;ue o 
·nobre senador pelo Rio Grande do ~ortc tivesse 
aconselhado n commulat.ão de pena nos lermos 
em que V. E:c. o fez. 

0 Sn. LKÃO VELLOSO :-Justifica muito con• 
stitucionalmentc. · 

O Sn. SILVEIRA DA JIIOTTA:-Constitucional· 
mente'! Cem cffeito I 

O Sn. ConREIA :-U1 ha a notara commuta~iío 
de pena impo~ta a réo c'cravo cm pena quo niio 
lhe é apphcavel; mas no acto aconselhndo pelo 
nobre ministro ha nlgumn cousa mais g-rnvc. 

A lei que impediu o juiz presidente do jury de 
applicar n pena do grau médio do a·rt. !93 do 
cotligo criminal forrava o nobre ministro n não 
aconselhar o acto qÚc aeonselhou (apoiados). 

Pa,;so a occupar-mc com os dons decretos que 
o no!Jru ministro da justiça expediu, o primeiro 
cm 31 de Agosto do anno pass:~do,o o outro cm :16 
de Novembro para n execução da mesma dispo· 
sição do lei. Ó nobre ministro expediu dons i:Jc
crctos cm seu tido di:nnctralmcnto opposto: au
torizando o infcrencia de que a lei, âc cuja cxc
cnç:io se tratava, continha cm si o sim o o não. 
. O Sn. lll:s"ISTRO DA JUsTIÇA :-V. Ex. niío com
prehendc que um decreto posterior JlÓde revogar 
n disposi!,"iio de um decreto anterior 1 

O Sn. CoRnEt.\ :- Entraremos neste ponto. 
Quando o governo promulga um decrl'lo para 
execução do lei, niio usa do faculdade discrlcio
nllria. Si o nobre ministro, executando uma 
disposição do lei, pcide dizer hontcm-•os juizes 
sorteados ficam certos• -e boje •.• 

.O Sn. lii!\JSTno DA JUSTIÇA.:- E~·qucstão de . 
intorprotação. . • 

O Sn. CoRREJA :...:. •••• os juizes sorteados niio 
ficam certos•-, podia amanhii dizer igualmente 
•OS juizes de quem se trata tornam a ser certos• 
(apoiados). 

O Sn. lll!\rsrno DA JUSTJÇ.\:- Contra a opi· 
nião do nobre senador· ha mil exemplos dos 
homens mnis eminentes do paiz. 

O Sn. ConnErA :-O nobre ministro QS apre
scnlar:í. Ainda que se tratasse de interpretação, . 
seria singular que o poder legislativo, compe· 
lente para interpretar as leis, dissesse no dia 
3i de A~rosto do anno pnssado que a lei de Agosto 
de 1873 devia ser entendidn n'um scn(ido, c .em 
!6 de Novembro que devia sel-o em sentido in· 
teirarnente contrario. Uma dns duas intcrprc· 
laçõcs não soria verdadeira ; cm um dos dons -de· 
cretos haveria disposição nova. 

O Sn. Cnuz ::IIACIIADO:- E' ma teria substancial 
de c:ompetcncia e não simplesmente regula· 

Quando nprcsentei o requerimento, pedindo in
formnções sobre o facto referido pelo Diario 0/fi
cial, ou disse que, talvez o noure ministro, 
aconselhando a commuta~fio d:1 pena, tivesse 
feito com· que se applicnssc ao réo a pcn11 que o 
juiz não pôde apphcar. E. este é realmente o mentor. . 
fucto. . · 

Ora, por mais que o nobre ministro estenda n 
attribuil'ão de moderar as pen:•s, nunca poderá 
levai-a Ílo ponto de permilllr ocxcrcicio de uma 
attribui!,!ão que é exclusiva do poder legislativo, 
a de derogar as lei,. 

A pena que cm \"irtudc de decis:io do }ury 
linha de ser imposta ao réo, de que ~c trata, era a 
do grau mcdio do nrt. !93 do codigo criminal, 
i~ to~. i:!_ann?s de pri~iio com trabalho. O juiz de 
d1re11o n:~o pude aJJplicllr essa JlCDa, em ebser
vancia do art. ()0 do mesmo codigo. 

Eis a s.entença : 
• A' vista das decisões do jury, julgo o réo 

Sebastião, cabra, escravo de Antonio Ignacio 

O Sn. FxnNAN&F.s DA CUNIIA.:- O nobre senador 
observa muito bem : é malcria substancial de 
compctonci:t, que se regula por lei o não por 
decrolo. . 

O Sn. Conm~u:- O decreto n. 70:;8 de 31 de 
A~osto de 1878. tratando dns decisões, nos tribu
naes das relações, de recursos .dos despachos 
do pronuncia ou não pronuncia, dispunha no 
art. 2. • (lê): · . 

• O relator e os adjuntos sorteados, que hou· 
verem ordenado diligencias, ficam juizes certos 
parn atlnnl decidirem o recurso. • • 

Este dccretó foi eX)Jedido para execução do 
:lrl. 1. • § 7. • dÕ decrtJto lc:;isi:Jtivo de 6 de 
Agosto do 1873. 
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Em !6 de Novembro, o nobre ministro cntornlin 
a lei diversamente, e declarou o seguinte (lé) : . 

Nossn consulta, que se nchn entre os anne •. 
xos do relntorio do nobre ministro, encontro-se· 
o p~recer do procurador dn corô11, fazenda c 
soberania nnctonal, .o llonrndo Sr. conselheiro. · 
·Sayão Lobato, nestes termos (lé) : 

• Sempre que as decisões sobre pronuncias o 
recursos destn forem por qualquer razão adi::Jdas, 
depois de já haverem sid•> sorteados o:> dous 
jwzes adjuntos, do que trata o§ 7.o do nrt. I." 
ilo decreto n. 2:1;12 de 6 du Agosto de 187:1, 
cessarão as runcçõcs dnqucllcs adjuntos, como 
taes; c opportunllmcntc, qunnrlo as mesmas 
causas subirem de novo no conhecimento do 
tribnn:~l, se sortcnr.io outros cruc, corno relator, 
profiram ns ditas decisões. • 

Si o nobre ministro qu~zcssQ respeitar n logica. 
de\" cria, expcrdindo o segundo ducroto, sujoit11r :í 
revisão os al'los que os juizes houvessem pra ti· 
eado dcaccõrdo com o primeiro. 

Repelirei o qnc j:\ disse nesta cnsn. 
Nito podendo ambos os decretos ser cumpridos, 

como exprimindo a vcrd:~du legal, pois que os 
juizes sorteados são certos ou niio para :•s de· 
cisões ele CJUC se trat11, h:~ verá viol:~~ão dtl lei, que 

' permanece a mesma, ou quantlo os juizes sortcn
!los llcnrcm certos pnra o juls:amcnto, ou 11u:mdo 
dcb:nrcm o Jogar a outros de novo sorteados. 
Dccisi'íes, cm caso.s lcgahÍlcntc scmcllwntcs, por 
liio dh·crsa Córma proferi ela!<, niío pódcrn · ser 
tod:~s.simultrnc:~mcntc válidas. . 

llfas a 7erd:•deira doutrina foi a que o nobre 
ministro re\"ogou. 

Disse S. Ex., no preambulo do decreto (le'): 
• Considerando que, segundo o disposto no ~i.0 

do art. i. 0 do decreto n. 2:1i2 du6 de Agl.lsto do 
!873, o~ adjuntos 11 uo tem de decidir com o re
lator as pronuncias e os recursos dt>stns não 
podem ser prcviamtmtc designndos, c lfne, por
tlinto, é intenr,;ão m:mifest.1 c clara do citatfo 
decreto c1ue, nte· o momento de se proceder nos 
!'e~PC!=tivos j ulgamc~tos, scjn incerto quncs os 
JUtzcs 11ue como adjuntos deverão nelles tomar 
parte; lei por bem, etc. • 

Si era manifesta c cl:~ra n intenção do legis· 
·lndor de 187:1, como não se figurou assim no 
nobre ministro· no dia 31 de ,\gosto 't E' pelo 

·menos uma clareza ·que no Jlroprio CSJiirito ·ati· 
·Indo e competente do nobre ministro uiio app01· 
receu com todo o fulgor no dia :ll de Agosto. 

• Nenhuma dovid:~ pódo hnvcr sobre a incontcs
tavel competencia dos juizes, que tiverem or
denado as diligencias, para o delloilivo julgn. 
mcnto dos processos cm que forem sattsfeitas c 
curnpridns :JS mesma dilig-encias ; porcJunnto 
nem é admissivel segunda distri!Joição do pro-. 
cc~:;o sinão no cnso dn Cnltn ou de legitimo impo
dirilonto do relator nomeado, c nem podem ser 
substituídos ·os juízo~ adjuntos, cuja competen· 
cin ficou firmalb pelo sorteio opportuna o lcgili· 
mamentc feito. • . ·· · 

~luito antes, portanto, d:J troca de pnlnvrns que . 
o nobre ministro teve no paço do S. Cllristoviío 
com seu collcga C:t·ministro da mnrinlw, j:i sobre 
este (lonto linha sido despertada a nttenção de 
S. Ex. na consultn que motivou o decreto do 31 
de AgQSto; e o parecer d., sec~iio foi de accõrdo 
com o do conselheiro procurador da corô:~. · 

O SR. Cnuz liACll.\DO :-E' doutrin:~ consagrndn 
no decreto de :1 de Janeiro do t833. 
• O SR. ConllEIA: -Assim, a doutrina que o 
no!Jre ministro achou r.lnra e manifl'sta eu1 16 do 
Novembro, se lho nligurou dlvcrs~mente cm 31 
de A;.:osto, inclibando-so cntiio pela opiniiio da 
socç:co dcju~tiça do conselho de E.'ltado c do pro
curador da coro:~ do tribunal da rcla•:iio da 
d~. . 

P:•ra expedir o decreto dc3! do Agosto, o nobre 
ministro ouviu, o creio que fez muito IJcm, a 
sc.:(;ão de Justit;ll· do conselho de Est.1do; mas 
para cxpedaro de 16 de Novembro prescindiu de 
qualtjuer consulta. · 

Não é, porém. intenção clara e manifesta do 
legislador de 1873 que sejam incertos os juizes, no 
caso d6 que se trata. llui diversam_ente dcv.:ria 
proceder o legislador, si IIII fosse a razão da lei 
do 18t.i:l: poriJue com :1 execução que, em 16 ao 
N'ovembro, o nobre ministro m11ndou dar a essa 
lei, o que menos se ilcha sàD juizes incertos. 
N:~s rclaçiíes que tiverem sete c cinco membros, 
bem se võ q_uu, observado o decreto de i6 de No
vembro, nao ha hypothcsc ctn que nellas se 
achem sini:o juizes certos. 

Explioou o nobre ministro sctt :~cto, dizendo 
que,. •lc[JOis de o expedir, encontrando-se com o 
seu collcga, ex-ministro da marintta, o Sr. con
selheir·o Antlrade Pinto, csto lhe obscrv•íra qu.e 
concord:~va com o decrete de 31 de Ag-o~to, me
nos tfU:wto ao nrt •. 2.0

, por entender que os ad
juntos sorteados deviam ser substituídos qunndo 
n decisão fosse :Jdindn. O nobre ministro que, no 
seu discur~o de :li de Janeiro, disse, ctuanto no 
art. 2." do decreto de :Jl de A~osto do·Isi8, que 
a doutrina desse arti::-o lhe parecera r:~zoal"el, c 

. tambcm que lhe parecera digna de :menção a 
observação cm contrario do.ex-miuistro da ma
tinha, foi reiicctir·sobrc as )ln lavras deste; c· cm 
resultado o paiz pt·esenciou a promulgn~iio do 
decreto de 16 de Novembro. 

Cabe-me obscr nr quA niío foi o nobre ex
ministro da marinha quem pda primeir:t vez 
chamou a pttcn~iío d~ nobr~ ministro para o 
ponto que S. Ex. dcpo•s modtllcou. Nn consulta 
do COU~CJ!IO de E,;t:1d0. que IIIOtÍ\'OU a eX{ICdi· 
r.iío do decreto tle :1! dtJ A~osto, • j:i se chamava· 
:i attençiío do nobre hliuis.tro pa1·a es:>c 'POnto. 

· E ~i, como pretende o nobre ministro, uevetn 
SCI' chamados Os juizes de dii'Cito, nos C:J<;OS em 
que não se põssn do outra tórmn realizar o sor· 
teio, cntiío os juízes são ainda mais certos, si 
posso assim exprimir-me, porque os juiztJs !le di· 
rtJilo são cham:~dos a scrvtr nas rcJn,:i'ícs pela or
dtJm estabelecida;no dc,~rtJto de 2 do linio de !87 6.. 
· O que o lcgisl:tuor de 1873 quiz, a unic.1 ittten

ção que razoavelmente se lho pódc attrilmir, é 
que ns decisões criminaes roslclcm proferidas cotn 
a possível presteza, a bem do Jlrincipio d:1 libcr
dndo individu:~l ; tanto mnis quanto seria singu
lar ·que, IJU•!rcndo o leg-isltlllor j11izcs iucenos, 
deixussc continuar o juiz rclatot•, o só determi· 
nassc a subslitui~o tlos :tdjuntos. E cumpre não 
co.nfundit· o soi'teto com a.sorpresa. Demais, ha de 
custar :~té a um jurisconsulto dn ordem do nobre 
ministro cxplic:1r como o legislador, si pretendia 
tornar incompetentes o:<jnizcs adjuntos p;.ara jul
g-arem dil pronuncia em c:tso tltl adi:~mento da 
t.lccisão, deu-lhes plena competenci:t parn o jul-
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fl':l!liCnto def!nifi,•o d:1 causa .. A lei de 1873 ex- os jui::es guc, como adjuntos, deve1·ão 11eue to11m1• 
prunc-sc ns:'lm nonrt. 1.•, § 7 .•: parte. • . 
. ~ X as pronuncins c. recursos destas votariío 0 • Com ciTei to, si o novo sorteio é impossível 
JUIZ ~l'lator c dous adjuntos sorteatlos, 11110 ficando por falta de .d~sembnrg:•d~rcs; si tôm de ser 
ellcs tmpedidos para ojuloamcuto no qual tomartio ch~rnndos os JUizes de dJrc•to, na ordem ostabe
partc os descmtmrgadores prcsmtt•s. • lcc1d:t pelo dt•crcto tlc !! de 1\Inio de 187~, segue-

. J:í tive occasiiio de occupnr-me nesta casa com se qJtc, em vez tio termos esses juizes incertos 
os dons !lc.crctos :1 t(Ue estou me referindo; 0 0 tfUe o ul~ill,lo dosdous citados decretos descobriu; 
nobre muustro me fez a honra de occupnr-so na teremos )UJzes certos. 
C!!mnra dos deputados com as minhas obsen·a- ... • E ~· .!?as rclaç~es .t!e Goya;: c llnlto Grosso· 
~ucs. J:l o prunerrr, sorteio c mera Corm:•lidndc, se- . 

gue-sc. que. o fl}ndamento do nrt. :l •, § 7. •, do 
Disse S. Ex. : decreto lc~nslntrvo de G de ,\gosto de t873 não é 
• O sen:~do1· pelo Paraná nprescnton contJ':l 0 a i_nÇ•!rteza d•!s j~i!cs adjuntos, como Jlrctcndc o 

decreto umn objccçiio, que niio é digna da illus- rrunrst1·o da JUStJ~a no decreto de 16 de XO\'Cm· 
tra!,'ií~ de S. Ex. bro, 11ms n possível presteza ilas decisões crimi

• Drsse :ltJncllc honrado scnndor que 0 decreto nacs, n hcm do principio da liberdade indh•i-
cra in•!XeiJUÍ\•el nns rei:J!iÕes de cinco c sete dual. · 
membros; S. Ex. engana-se. A diJTiculdade que • Xns proprias rcla':Ões de sete de~cmb;rga-

. se pódc dm·, cm t•ela~:io ao ser.undo sorteio (de· dores, n:J hypothe;e do decreto de 1G de Novorn
cr~to ~c 1G de Novembi'O), l'•mbcm S(' d,í parn 0 !Jro. ~s jnizc,;, depois do 11rimciro sorteio, llc:ma 
pr1mcrro. · certo~. 

• x .. ssns rcla~õt•s muitas yczcs nlio se :~chnm • Quanto a abusos, si vigor:mdo a doutJ'ina do 
livres tres deserÍtllólrgadoJ•cs p:ira 0 primeiro sor- decreto de 31 de Agosto p•'ulem dar-se, o' senado 
tcio. A praticaj:i descobriu o meio legal de sup- comprehende que maiores pódt•m elles ser no 
primir a dilllculd:~de: con\·idnm-sc os juizes regímen do decreto de 16 de Xo\·embt·o .• 
SUJll'lente~, isto,:, os juizes de diJ·cito: com este~· Ora, confJ·onL,ndo est:ts obscrT:rr.õc,; com ns 
se. cnmplctn o numero l1!g:JI e procede·SIJ ao sor- pai01Vras do nobre ministro, vc-sc Lem, quanto 
teJo. :1 respost:J de S. Ex. esteve longe de contestar o 

• Assim, pois, si n decisão do recurso Cür meu raciocínio; e_nlio sei si com essa resposta o 
ndi:tda, tJuandn voltar o feito com ns diligcnci:Js nobre ministro pouin' ilizcr que eu havin aprc
ctlfi;Jiridas, soJ convocnr:io. supplentes par:1 con- sentado argumento menos digno dn illustração 
stitui_r o numero de juizes necçssario;; pnra o do sonado. 
sort••ro. .Niio costumo retorquir nos mesmos termos · 

• Eis a que fica rclluzida a objccrão ·do Sr. por _isso liJnito-mc a dizer que a resposta de S. Ex: 
scnndor •• • to i III Completa. 

Vou confrontar a respostn do nobre minisiJ'O Recentemente o nobro mini~tro d:J justiç:~, 
com ns minhas observações pnr:1 que s. Ex. apnrt:mdo-sc do pnrccer de quatro dos cinco 
mesmo reconhc~n tJniio pouco salisfnctorin Coi membros das secções dn justrçn c llllJICrio do 
cssn resposta c qn:mto se apartou do 11onto em conselho de Estado, e conformando-se com o do 
que cu havia cn ~arado n questiio. illustre relator, o nobre senador por Minas Ge-

Eis as minha.; p:tl:tvras: · racs, o Sr. Vi~condc do Almelé, expediu ao prc
sideJ)tc da provinci:t do Ceará em 2 de Julho um 

' • .A dispo~içlio da lei de f$73, como n mantc'l"c D\'i~o qnc se encontra no !.iario Oflicial. 
o decreto de 31 de .\gosto, é exequível cm todas Heconhece o nobre ministro, quu hou,·c con
as rcln~ões, ainda nas tlc Govaz c llallo Gros~o, flicto dt! allribni~:iío entre o presidente da pro
que ~ó con Iam cinco tft·serult:ir~:":tdorcs. vind:1 c a rchu.•iio do districto, em matcrin de 

• :Siío é. porém, npplicavel depois do decreto cleiç;io dr! Vl!rc:~dorcs e de juizes de pnz. 
de Jti de Xovembro. Fk:mdo im;,cdidtiS os juizes Para se reconhecer n cxistcncia d~ um C(•n
qué or•lcnnrnm n diligencia, niío é mais possível flicto do nllrilmiçiio, a primcirn condiçiío ú 
0 sorteio. . · pro\·ar que a :tutoridadc que lcvantn o connicto 

• Niio ha onrros juizes tJIIe sortear ; c o de- tem a nllribuiçiio quo o motiva. 
creio tliz que se sol'lt•arào out1·os jui:es. Estabc- N:io encontrei, perdoe-me o nobre Visconde 
Jcccu dr!sta arte umn incorupllti!Jilidade, unm de Ab:wré true. o diga, apr•znr d~ todo o respeito 
especic dt! su~pei':iio inndmissivel, segundo os que consagro :1s su:ts luzes, nõlo encontrei no 
bons princípios. parecer de S. Ex. a cit:rçiio dn Jci tJUe deu aos 

• ~rn t:tl cnso, t~r-se-11:1 de recorrer naquell:ts presidentes tlc pro\·inci:• o direito de intervir na 
rela1·õcs nos juizes de direito p:~ra Cuncciouarem apreciação das eleições de vere:ulorcs c de juizes 
no tl·ibunal, rctnrdnndo-se n decisão da- cnus:J, do paz; c não a cnconu·ei tambc.m no aviso do 
e fot·l'.:mdo~sc n intelligencin dos arts. G.• e 7. • nobre ministro. ' 
do rê~;ul:mtcnto d:n rcla~:õcs de ~ do llnio do D'ondo se derivou essa auribui••iio ? Em que 
187-i. lei fund:~-sc o nobre ministt·o pará dar nos pre~ 

• O que rcsull:l, ~orém, dn cha:nndn dos juizes sidt~ntes de província nllribui~·:io em mater·ia de 
de dirt•ltO pnr:J dectdirem sobre as lii'Onuuci:•s c· eleições de vcrc:~dores c de juizes de paz? 
•rccur;;os destas, IJU:lnllo n decisão ficar 01diada A ultiut:J lei de reforma eleitoral t•stnbelccc 
.cm conseiJUcnci:J tio :~lg11m:J diligencia ordenndn? cousa muito diversa. Esta lei Coi feita justamente 
Hesllii:J o :llliquilnmcnto da r;•zão em que se para quo ces~nssc n disposi!,'iíO dll de 19 de 
funda o decreto de lü de No\·cmbro, a illtenrão Ago>to de JIS~G, que d:t\'a aos presidentes de 
maui(<'sla <' 'clam do leoislador tlt• qu~ st'jtml'in- Jlrol'inc}n nllribuiç5o .i>!'ovisori:1 p:tl'3 julgar d3 
certos ati o mome11to tfc: st• procetl~r ao JUlgamento , re~ular1dade d~•s elcJ~uc:! de Yercadores c de 

·t 
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SESSÃO EM 23 DE. JULHO: 29,7 

juizes de paz. Antes da lei de :1875 o presidente 
• . de próvincia•não tinha sinão uma attribui~Jlio 

provisoria ; depois d:1 lei de !875 nlio 'tem atlri
bnição nlguma. A attribuição p:~ssou pnr:. os tri
bunacs. c ·neste sentido h:. numerosas reso~ 
Juçõcs de consull:l tomadas sobro Jlnrecer da sccljiio 
-do lmperio do conselho de Est:~do. · 

J:i vc o senado que não póde haver conllicto 
..,.nenhum, porque a attribuição só a tum os tribu
.nacs. 
• O Sn. liiNISTilO DA JUSTIÇA :-Seria bom que 
·b nobre ~coador. verificasse o ponto que motivou 
·o conllieto. . 

O Sn. CORREIA :-Examinei tudo. O'prcsi" 
dente da província (o nobre ministro rectillcará 
a minha exposiljiio, si houver tJtmlqucr engano), o 
prcshlentc da provi ncia do Ceará .•• 

O Sn. JUNQt:Em.\ :-O mais distincto dos prc· 
sidcntes, no dizer do governo. · 

O Sn. ConREI.\ :-••• ~:r:cogitou, é o termo cm
pregndo na consulln, que n decisão tio trihunnl 
d:~ relaçlio, cm um recurso rchtti\·o :í eleição de 
verendorcs de uma das parochias que constitu-:-m 
o município da Fortalczn, havia sido proreritla 
!óra do prazo qu" a lei 111arca; como cm tal caso 
n mt>smn lei diz que subsiste n deci~iio do Juiz d.: 
direito, a qual rõ-ra em sentido contrario á do 
lribunnl dn relação, entendeu poder arvorar-se 
cm juiz da v:~Jidndc do nc•írdão; c com scmc
lh:mtc fundamento mnndou dissolver n catnnrn 
municipal, . 11ue estavn cm exercício bn muito 
tempo, c procctlcr :i nova clcir.iio. 

Ora, não posso contestar rru'e, quando :1 dcci
são dn ·rclaclío é pror.~rid:r f•í1•n do pr:~zo lc'<nl, 
subsi:;tc a do juiz de direito ; mas nem está avc
rigundo que a relnr.ão houvesse dceidillo róra 
do prazo legal, c ncni compelia no presidente o 
tomar conhecimento do nc!'1rtl:io dn reln~JãO 
para o annu/13r. Esta é a grande quest:io, p:~rn n 
qual devia con\"Cr~ir a nttençiio do governo.: 

O Sn. JAcuAnrnE:- E nem COiltr:t o ilcórdão. 
da rcla~ão houve rcclamn~ão alguma. 

o sn: ConnEIA:- Este acórdão foi proferido 
em !877, os vereadores do município da Forla
lczt~ e~lnvam cm excrcicio,_ qunndo fornm sor
prendJdos por umn portnrm do presidente da 
província do Julho do :1.878 ••• 

O Sn. JAGUAniDE:- Depois de anuo c meiu do 
exercício. 

O ~n. CoÍIREIA:-••. declarando que n eleição, 
cm VIrtude da qunl cstavnm ellcs servindo, não 
devia sul.sistír, c m:mdnndo proceder a outra 
E foi, senhores, diante de urn neto dcstn ordem . 
que o n~bre mini>tJ•o dn jU.'ltiçn entendeu que 
havia connicto de attribuiçiio ! . · 

O Sn. lllXIsTno D.\ JUSTIÇ.\ :-lias ninJa este 
não é o ponto do connicto. 

O Sn. Jt:XQUEIR.\ :-Ellc e:r:co!)itou. 
~ .Sn. Conne~A :-you adiante; c pc.;o no nobre

mm1~tro que nao d01xe passar IJU:tltJUcr equivoco 
da mmha parte. 

Feita n no\·:t elei!JãO, cm vjrtudc deste ex
cesso ... 

O Sn. JAr:u.\mn&:- Excesso, que o gonrno 
niío fJUiz julgnr, c põz pedra cm C1mn. 

O Sn. CollltEr.\ :- Estn questão n1íG é com o 
noi.Jre ministro da justi(;n, · por isso niio trato 
de/ln a ::ora. . · 

A clciriío feita cm virtude deste c:tccsso do -
presidente !la Jlrovincin moth·ou 11111:1 recln
mnl}ão. 

A dceis:io do juiz de direito foi dada cm 9 de 
J:mciro : o acórdão da rcla(:io é de !) de Feve-

O município compõe-se de trcs parochins, o rc
eurso.foi só mente contrn n cloi'.'líO de uma dcllns; 
ma5, trazido o facto ao conhecimento do tribunal 
o tendo este de apreciar si era válida a olciÇ:io a 
que se procedeu ucssa pnrochia, verificou que n 
rnz:io da nullidado cllmprchendia não só u pa
l'ochi:J de 3It!ccj:ma, mns tam!Jem ns de Soure e 
Fortaleza. · .. 

reiro. llavia que attcnder :i questiio das ferias. ura, si tod:1 a eleição h:win sido Coita cm con- · 
Cont.1m-se as fcriru: neste prazo? A quem cabe scquencin de uma ordem i/legal, expedida pelo 

decidir'! Ao presidente da província. de ccrlo !>residente da. província, o que havia de. fazer o 
que n:io. · lri!Junal, tendo em!Jorn do decidir s•ímento so-

Tratou-se dn mnteri:t qnmdo cns6 igual occor- hrc a (•Jciç:ío de vereadores c de juizes de paz 
rcu no tribunal da rcla~:io do S. Pnulo. Entcn- de uma das p.1rocbms? . . 
deu este tJUC o témpo das fcri:ts não se inclue no 
prazo. Houve queixa contra os descmlmrgado- O Sn. J.\CUAniBE :-A pro·ra estava na JlOrtaria. 
rcs: o suprt!mo tribunal de justi<:n não lhes O Sn. ConniÚA :- A razão de tlccidir compre-
achou culpn. Trnzido o caso no conhecimento hcndia toda n clci~ão. 'Ora, cu desejo que o no-· 
da camara dos deput:1dos, o parcctlr que deu a llrn ministro di::a o que h:~via de f:1zer o tribll-

. commissiio de constitnit;iío foi no mesruo Sl!llti· nal da rclnçiio diante dcste.facto. Havia de li· 
dll. A soJuçiio definitiva dn r1aeslão cabia no milar-so a r'rorcl"ir decisão sobre nrrucll:~ que 
poder legislativo. :'\tlm o nobre ministro será ·havia motivado o recurso, quando a razão da. 
cnpa1. de provnr que a lei confere ao~ prcsidcn-. nullidadc abrangia tambcm n cleiç.ão dns outras 
tes de nrovincia nllribuir.fio para julgnr si os parochias 't · 
:.córdüos"· dn refar-ão forani ou nãa pJ•oferidos o SR. ll.\nÃO DE CoTEGIPE :-.Assim reconhece-

• dentro do prazo légnl. Aindn qunndo mnnifcstn- da· duas cnmnras . 
• mente os acórdãos sejam proferidos fóra do 

· pr3 zo Jcg:~l, não c:~be :10s presidentes de proviu- O Sn. ConnEt\ :-Este .é que é o ponto, Sr. mi· 
cin d~clnral-os nullos. nistro. · 

F C :\ · d · (}presidente não tinha que ver na maneh·n 
O Sn. 'En:'~A:->DES DA uxnA:- • pow o, 0 mnls por quo o tri!Junal npplica\'a n 'lei. Como exco

t! anarcllia. gi-tou um con1Jictll de attribuiçiio 't (apoiados). 
O Sn. JuxQUEJn.\ :-E' o governo absoluto. .As Jlalavras com que os i Ilustres conselbl'iros 
o sn. TE~XEuu. Jc:->IOn:-E' n dc.nocr:tcin mo- de Estado, exccp~iio Coita do nobre. rclntor, apre-

derna. ciam o neto ·do presidentl', são ns mnis s~\·cras. 
38 V. I!I • 
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Eis ns palavras da maioria das secc,ões :
• Lendo com toda a atten('ão os documentos

ju:c.tos, e c~mbinando as. datas nelles i;lencio.n~
d~s, ha rn30 pa ra acreclitar que, feita a elel~'ao
lllUnicipal em '1816, foram os respectivos verl,a
düres empos,ados em principio ele i877, e que,
decorrido mais de um anno, o presidente da pro
viuci", munido (la repr"csentaçuo ele alguem,
p"ssou a tomar conhecimento de um f"cto !e(\"al
mente cOlU'ummado, bto é, a posse da c,imara mu
nicip,,1 vel'Ílicada lias tcrmos da lei de 1875, art.
2. < § 29, e instrucções ele 1876, arts, iJ8 e 139,
e descohrindo (lHe um acórd;;o da reIDriio, que
j:\ havia produzido toelos os seus eífeiLos, era
BcÜlu por excesso de jlrazo, mandou entrar e,:1
c,ereicio i: (",:!m,::,a doquat;-ie:mio flndo,o PI·occcJ.er
ft nü'VD eleição.

" Si é assim (o nobre ministro clirá sinãJ
é é:ssün ) o Pl'ocfdúnfl1t(1 do jJresidel~t:') da prorin
cia merece wna qualificadio mais severa qUê a de
sin~}]les[(.evso.b "

.} Sr., BA3.l',OS BAll~,E10 :-Mel1os no conceito do
:L~J:-,bre pl'esi:~ente do cons311l:;, tiue o teul qllali
Ilci:do o nu:s dis~inclo elos cearenses.

,~ Sr. _ C_U:SA1:SXO DE SiNIl\;nÚ (presidente da con
Nlho):- Ell Elão dissc-o mais distincto -, mas
é um dos nW1S distinctos: sustento.

O Sn. hGUAilIBE :-No infraccão elas leis é dis-
tiIlctO. ..

,~ Su. CAI':SANSÃO DE SI:'m.mú (pl'esidente do con
[,(Fi") :- - 1';'\0 duvido que o sejo na opinião de
V. Ex.

G Sn. COHHEiA : - T,d foi o paI-CeeI' dos consc
l!,ei;,cIs Viscollcle de 30g'l.Llry. Visco'lde d _Bom
Ht'liro c ['[mlino José .soares de Souza.

i"C-I-eScerilill1l os iIll\s,re:~ cou2e!lE'iros:
, A' vista (la exposto, entendemos que se deve

julgar procedente o contliclo; ma.; entendemos
L~i:tlJCm que ,I ;9i (permitta-se dizel-o) e o decoro
de gúv\'rno exigem quo pl'!o l1linislerio cOllliJO 
tcnte tome-se cOíülecimellto do omcio docnlllen
taó::, que ú presidente diz tll' di"ig-ido ao governo
ilújJerial em ::; de JLllho de 1878, sujeitando á sua
<JjJIJl'OI'aç'[io i,queIle octo. l111'dL,ntc mais amplos
0scl,;,ecimonlos si í'orem precisos, oÍlm de, ao
m.:smo tell11jO, ~-epI'O\;or o aeto i1Lg-:J do presi
(lente da província, ~eu (leleg~f.1o, e!-n o~~d~..'!~l ~
l'e<,~-l1arc1orem -se os bons principios de justiça c
lJ.[lPstidade do administnlção publica ... '

G :.utro l:;emb;'o das secçucs, o nobre Lo se
("",,,(urin, SI'. conse!lwi:'o Dias l1e Canalho, pro
n;:licÍ':u-se deste lGodo acc:'ca d.o acto cLJ presi
d011 te (lê) :

, O aeto do prcside;Jte da provincia, de 3 ele
Llho de 1878, lll~ndilndo proceder" nova dei·
r-;--u da camar~, embora apoiado em disposições
uc- lei, que ille conferem esse direito em casos
dülel'mi najos, foi irregular e n:~o p:OJlle ser sus
teI:triciQ. '

Ainda querendo encarar a questão como, par
tlch:ri[l, qae niío é (apoiados), de\'C attender-se a
que o nobre 1. o secrd~rio não pertence ao par
tido dos úl1tro:; membros das secGões_

O SR. TEIXEITIA JUl\'IOR: -l\fas o nobre i. o se
c' etcTio é da ,"ell1a democracia_

o Sn. CORREIA:- Creio ter demonstrado que
faltava attri Imição ao presiden te da provincia para
expedir a porlaria ele 3 de Julho de 1878, que
motivou o pretendido conflicto (apoiados). Foi
inv\Jcado o avist] de i2 de Março de 1878, rela
tivo á questão iclentica occorrida em Santos.

O Sn. JUNQUEWA :-Olltro esca;:;Galo,

O Sr.. COr.REIA:-I{o aviso de 12 de Marco não
se cncontrr., pois que não existe', citaçiio"cl8 lei
que conOra aos presidentes ue provincia ~lLri
Imiç'ta para proceder, eomo pnJce[[ou o ex-pre- _.
siden te de S. Paulo. -

:2sse [lviso incorre na rl1eSnl~ Cl:nSU1'[t que r:-:ton
fazendo 00 neto do p:-csidente da pro\-iucia do
Ceará e fi decisão do nob.'e ministro ela justiça.

São de funeslas con,equenc:"s os aetos que
censuro. Os \-or,'"dores são ás veze~: el;~m-d:s a
e);ercor fllLCÇ'UCS jucljcia;-;as; f: estou ill[Ol'LlH:do
de que os de S~F:toS têm funcciúllado neS3~ Cj\.:a
licl~l(I(~, e (:(~ Cl:.l8 o trilr.2.11::11 superiot'. iel:J.1 '-:llIlUI
lado, p::r falia de CC!\1lIJ2\'_l1cia, 03 actos em que
el!es tê:;] i'l:erl"inclo_

Si fi L~i livesse sitIo in,:(lril1ve]u1211tc CbS::Tv~lda)'
nada disso tinha a" I'ceiclo. Si o g-overlO não
houvess3 apllrov.__ , 1Jo1' a\'Íso ele L cle M~rço o
arte do e~~>pre;ident8 do S. IJ é1ulo, ll?iD ttJ ria:llo3
de occu]Jm'-Eos com o d0 presic:ellLu do CearD,
nem com esse pretendido con flic:o, que o nobre
mil1istro da -jUStiÇ,T resclv8u em 2 do corrente
mez.

Foi sacrificado o principio ela legalid8de, que
ali<ís cumpre manter firmemente; e o nobre mi
nistro dajustiçR ilg-gravou o mill.

O Sr:. RIllUOS BATIUETO: -Parece que g'ler des
acreuE(ll' o :"ppllreltlo.

O Su. CANSANsÃn DE SI!'iIIfíBÚ (p?'eside;,te d0 con
selho) :- O aplJa:'elho já os senhores tL1!lam des
mantelado.

O SH. TEI::E!RA JéiI:iOl1 :- E' para desilcreditar
o apparclho.

O SII. CAI\~ANSÃO DE SINli\IBÚ (presidente do con
selho): - Islo é tarefa dos senhores.

O Sn. CO:U:E!A : - AnRl ,/SGaJ03 agor" o rrOC2
dim?l1lo do nobi'C lll'llü;tl;O em l-el:icZ'o D Cl'ea~no
e divisão dé comarcas. " "

Na disc;ussi:o (lue houve nesta ca:;a, em 1877,
ace:'ca do O;'f'f;,:le;]tn (lil elP.'''lf\SR elo J'lifliq"l'ic' da
jUStiÇ1, o milecessor do nóbre ministro, expJi.
eando as emend;,s 8PP;'oyadas na ,am"ra dos ele
putad:Js, c'isse que tiniw si::o sU]J)lrimida a verba
de:'tinoclo it creacilO ele nov"s comarcas. IlJudiu-se
porque, ('onl ã verJia como foi votada, tem o
nolJl'e mini'tro da ji:ftiça podido vr:Jver nu
merosas comarcas, algumas cre:ldas [la bas
tante t{"mpo e a que o ultimo minislerio con
sen'[ldor, Dor justos motivos, não qulz l~&r elas
si1lca6\0 _ ~

O n"obre ministro classillcou logo oito romanas
no Ilio Grande do Sut tres em l)crnamllc.co, e,
além ([e oulras, a do S. José dos PinlJares na
]Jroyincia do Paran{l, C"lJlarca c'>eada por Ul12a
-Im que o millistn-io de 2:') L:e Jl1nho Julgou nao
estar no caso de ter e',ecu~-üo. , .

O Sr.. LEÃII VELLOSO ; - Podia fazer isso.?
O SR. JUXQUEII:A: - ~50 llavenilo fundos, não

se nomeiam juizes; esta Ga regra.
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0 Sn. CORREIA:-••. mas C{UC foi !0~0 execu· 
ta da pelo nobre ministro, nntcs mesmo de crc:~r o 
termo de S. José dos Pinharcs. 

. ( ' b - • posteriOr,. , ; c a oa rnzao está mostr:mdo que 

O Sn. DIOGO VELno:-Eis porque a lei niio teve 
cxccuç'•o; não a podia ter rc~ularmcntc: .faz-se 
comarca até de uma simples parochia 1 

h~vcndo juizes de direito avulsos, IJU!l rcc~bem 
ordenado, c h:.vcndo comarcas cm que elles 
possam servir, é de convcnicncia designal·os 
unra essas comnrcas, :tlim do nlio haver inutil 
ar:crc~cirno d() de;;pt"!Sa, lfUC, entretanto,' o nobre 
ministro v~i suecessil"amentc augmentando. 

O Sn. GonnEIA:-Si tem sido o nobre ministro 
facil cm crcnr comarcas, augmcntant!o considc· 
,ra\·cJmcnt•l a despcs.1 puolicn cm tempo de apre
goadas econorni:1s, ta~nflem tem sido pouco ai
tento aos princípios legaes na classillcar·5o de 
com:•rc:•s. • 

Aind:t no Dial'io O!ficial de houtern, dia mar-
eado para o nobr1l ministro vir discutir nesta 
casa o orramcnto dn dospes·a de sua reparliçlio, 
encontram-se duas no1·as nomc:>r·iícs de ju1zcs 
de direito. • 

Que tem cf:u:sific:ulo cm c!nlr:mcia snperinrnl '!U· 
mas cm c·orHiiçi\cs inrcriorcs :ís ele outr:~s dccln
r:~dns de primcir:1 cntrnncia, demonstrou-o nesta 
casa o nobre senador 2.• secretario; e. removen
do rorçml:~mcntc juizes dt! tlircito de uma cn
tr~ncia inferior para outra superior, o nohro mi· 
nistro l••lll arrc•d:ulo da m:~gistrnturn juizes a 
cuja íntdligencía c pro!Jidade, e•lottl"crlo, S. Ex. 
fará justit:a. Não combina muito este proc .. di
mcnto com a doutrina que S. F:x. cxpcn•lcu, 
quando justificou o seu projecto de reforma ju
diciaria. 

Couhcro tanto como o nobre ministro nm dos 
juizes removidos O f!UC foram arredados d:1 car
reira: o Dr. Escobar. 

Oúanto ao juiz de dirc'to Francisco de P:mla 
Prestes l'imcntcl, removido da comarca do Pi· 
t.1ng-y para :1 de Obido~, no Pará, houve o sc
~:uintc: Este juiz fui removido por decreto de 
:!0 d<! Julho de JSi8, srndll·lhc marcado o prnzo 
de G mczes para erttr:~r cm exercício, prnzo que 
começou a correr no dín 7 de A;;osto. No dia 13 
de Janl'iro do corrente anno requereu cllc pro
rog:Jç:io, c até o dia i de Fevereiro, quando tor
minott o t•rnzo, o nohre ministro não de~pachou 
o rr.r1ucritncnto. Si hou\·cs,;e indeferido IOJ;'O a 
petição que lho foi feita, o juiz de direito tinha 
tido tempo do seguir para su.1 comnrca. 

O Sn . .Arr~:-;s~ CeLso (?ninistro da [a::enda):
Dcsdc que n:10 tmha_ootrdo P.rorog:~ç:Jo de prazo, 
o seu dever cm sc;;utr. 

O Sn. Conn&rA:-Si o nobre ministro não 
queria conceder a prorogat:ão •... 

O Sn. Arro:-;so CI!:LSO (ministro da fa::enda):
Estava ou não estava vencido o pr:~zo 'f 

O Sn. ConnEI.\ :- Est:~va vencido o prazo, 
qu:mdo o juiz foi dcclarndo avulso. 
O~ Sn. A•·roNso. C&iso (ministro IÚI {a::enda):

Eut:io... . 
O Sn. Conn&t.\:- :Mas o juiz havia requorido 

prorognçiio, o esta não lho foi negada .. 
Vejamos ngorn si o nobre ministro tem cum

)Jrido as dispn~içües legaes na parte que se refere 
:10sjuizes avulsos. 

O nobre ministro da justira não s1> tem eon
serv:ulo muitos juizes do direito nvul~os, IJUC. 
pcrcebt•m ordcn:~do, como tem llugmenl:ldo o nu· 
mero dc,;tes ; cntrct:Jnto a lei o obrig:1va 11 dar-
lhes destino. · 

Ha na léi do orçamento de ISiO n disposição do 
art. 17 que prohi!Jc no\·as nomen~·ües para co
marc:-as, l'mquanto existirem juizes de direito 
dis1•oniveis da mesma ontrancia, vencendo ordc· 
n:tdo. Esta disposição vigora ninda cm con~c
quenci:J dn disposiçlio final d:ts leis de orçamento 

O nobre ministro poderá informa :10 senndo 
qual a despesa qnc nctualmcnto se fnz com os 
juiz;•s cl•l direito avulsos? S. Ex. já prestou in· 
formações :1 c~te rcsprJilo, mns a d1•spcsa tem 
crescido. 

O Sn. 1AGU.\ntn~ :-Dizem ellcs que o paiz.é rico 
o os ami;;os n:io póJem esperar. 

O Sn. JU:'iQU&IliA:- Com vinte o tanto;; juízes•· 
avulsos, vcneendo ordenado ! 

O Sn. Connr.rA :-Si n~o posso d!!ixar de re
clnmar t:ontrn o proccdirncnto elo nobre! mini:Hro 
quando, a dc~pcito dn disposit:lio l1l~nl, conserva 
tantos juizes de direito n\'Uisos,parccl.wndo or·de· 
nado, tenho tnrnbcm que fazer rcclnm:ll,"i'to a re~· 
pdto do modo por IJUO o nobre ministro tem Jli'O· 
rcdirlo qo~nrlo se trata da divislio de comarcas. 

As asscmblc!a• pro\"inciacs têm dh'itlitlo ulti· 
m:~mentc niA"umas com:~rcns; c, corno tem pro· 
ccrli<lo o nobre ministro, em rcla~ã0 :is comarcas 
divididas 't 

Tom nomeado juizes do •lircito novos, c posto 
em tlisponibilid:~do os juizes 'JUC nclln~ s••r\·inm. 

Foi assim que tt•ndo a a~$cmhléa proYincial de 
~finas Gcracs. por lei de 1!) de Outubro de 18i8, 
dividido a antiga com:•rcn do Pará cm dur.s, a de 
Scte·L~~i·a~ c a de Entrc·llios, o nobre ministro 
nomeou juizes de direito jmra cstasdu:~scom:~rcas 
c deixou t!m llisponihilidadc o dn comarca do Par:í, 

. Dr. Joaquim I:,:nncio .Xogucira Pcnido; e o mesmo 
Cc1. cm relação ao juiz dtl tlircilo Dr. Antonio José 
l'inlo, cuja com:~rc:~, a de Santo Antonio da 
~atrulha, roi dividida crn tlu.,s, as de .llaquiné c 
donio rlosSinos. Tnnto o·Dr. Pcnido como o 
Dr. Pinto continuam 1'111 disJlOnihilid:~do. O 
nobre ministro. procedendo dcsL1 fórm:J, dcsco· 
brin urna maneira indirecta de domittir o> mn· 
gistr:ulo,;. 

Com este modo de entender as leis provincincs 
que dividem comarcas, nem os juizes de direito 
de 3. • cntrancia est:io isentos de se ''orem arre-
dados da magistr11tur·a. · 

Hn de custar ao nobre ministro descobrir na lo· 
gisJaç1io disposição quo favoreça este S•·U modo de 
procerll'r. Jlecordareí no nobre ministro o se
guinte f.'lc!O : -

Uma lei do su:J província, n. l7i0 de 8 de Ou· 
tubro d·~ 18i0, fez profuncl:t aller:Jt;1io na divislio 
elas romnrcas, eltwanrfo o numt•ro dt!stns de 23·a 
25. Era então ministro dn justiça o nobre presi
dente do scnndo, que tratando de dar exccuc:ão 
a essa lei, convocou a secção de justiça do con
selho de Estado, da qual faziam pnrtc o Sr. Na
buco, qnc foi relnlor, c os S1·s. Domiciano Ri
boiro o Viscon•lc de Xicthcroy ; cxpuz a manei~ 
por que pt·otemlia executar a lei, isto e, d~ modo 
I[UC nem deixasse do respeitar o neto d:J :~ssem
bléa provincial, nom offendessc o principio t·on
stitucion:~l dn perpetuidade da magistr:rtur.... .-\. 
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secção, ou\·indo nquclla exposição, declarou que 
o modo pratico indicado pelo então ministro 
da justif.'a era o mais justo c conscntaneo com os 
prindpios da constituição. A scc~ão invõcou os 
seguintes princípios (le11do): • -

O Sn. ConnErA:- Como explica ó nobre minis· · 
tro no seu relato rio o procedimento que teve para 
com os juizes de di1·cito dns comarcas divididas de 
S:mto Antonio da Patrulha c do Pará'! Diz simples
mente: • Foram postos t:rmbcm om disponibili
d:rdc ós juizes de direito das comarcas que as 
assombléas provinciacs supprimiram. • 

c Que a alteração da divisão judiciaria parn o 
fim de excluir mn~istrados, que :lliás c pelos 
meios leg-acs não podem sc1· trrndos de suas co
marcas, é. uma violnção da vcrpctuidadc que por 
principio de ordem publica c para garantia c:los 
cidad5os n lei cstabclcccn ; . 

c Que n sim)Jies mud:mra de nome dn comarcn, 
r.ouscrvada, poré:n, n mc~ma circurnscripção, c 
out~:osim a mudança ou conser\'açiio do nome, 
altcrnda a circumscripção tcrritor·ial com aug
mcntos, diminuições ou substituiçõc$, !JUC não 
niTcctam as condi<;õcs mornos ou materiaes que 
detcrminarnm n importancia c classitlcn~;ão dn 
comarca, não :rlter:un a idr!ntid:ulc d:r mesma 
·com.1rc:J, o Jitulo c ajurisdicf':io do juiz de di-
reito ; • 

• Que do principio da inamovihilid:ulc !lo ma
gistr:ulo resulta o direito de ser dcsign:11lo para :r 
com::u·ea cxi>tcntc ou novam~nte crcnd:J, pnra n 
qual pas~ou o tcrritorio cm que consistia a sua 
comarca snpprimida ; 

• Que, do prindpio da perpetuitl::dc do mngis
!J•ado tambetn resulta a op~ãn ou á sua comarca, 
ainila me,mo alteraria a cla~silic~çilo dclla po1· 

_ :m~mcnto, dimirllli!;i"•o ou su!Jstiturr·:io do trrri
torio, ~i cllc tem h:l.bilitar.:io para· a cntrancia 
respecti\•a, oa :i no\·a comârca, quando formada 
de tcrritnrio desmcmb't ado da su:r. • 

Estes princiiJios de na;la \'alc•·am ... 
O Sn. Dwco \"ELUO:-São a!l)Jarelhos ,·cJIJOS. 
O Sn. Connm.\:- ... par:~ s:rrantir os direitos 

dos ma:;istrados de que tenho tratarlo. O nohrc 
ministro actual apnrta-sc inteirnmt•ntc da dou
trina seguidn por seus antceessorcs, fund:Hia cm 
um p:~reccr da sec~~o de justit;a do conselho. de 
Estado; o c11 sinto que tão dcsf:rvora\'cl seJa ;, 
S. Ex. ·a comp:~rat;ão do procedim~nto do pri
meiro mini~tt·o da justir-a desta situa~ão com o 
do~ seus antecc;;sorcs, "pertencentes :;o partido 
:rd\·crso. 

O nohrc ministro, c1uando tratei do scn con
selho :r cerca dn cornmutac·ão de penas applic:ulns 
por scn!cnc:a a cscranos," in\·orou prcecLientcs. 
Espr•ro que S. Ex. aprcscmtc prcccclcnti'S de 
:recordo com o procedimento que tem tido a 
re>pt•íto dus juizes de direito das l'Ornarcas 
divillidns. 

Ao pas;o f(Ue o nobr~ ministro tem-se mostra
rlo me.~alment1i severo Ilara rom cs juizes de 
direito das comarc:~s que mencionei; como tem 
procedido cm rel:u.:ão :r outJ'vs juizes que mere
cem a sua !Jcnerolencia? S. Ex. r.·moreu o 
juiz de dircifo da comarca do Uio P:n·do, Dr. 
Antonio ::ionr:•h·es Ch:o\'CS, para :r cornat·ca de 
GeCJuitahv, O!ldc, segundo disse o nobre 2. • sc
rrctnrio. · senado•· por ?tlinas-Geracs, é chefe 
do pnrlido. A nomca~~o do D1·. Carlos Vaz de 
lllello rwr·n a conwrc:r ·do !Uo Tun·o deu-se em 
cir·cum~tancins refe1·itlns pelo mesmo nobre >e· 
n3dor, ns qu:res de\·criam aconselhar no nobre 
ininisti.'o, pclu mcno~, a :tdi:1r a nomca~;5o. 

O Sn"' .\FI'oxso CELSO (ministro cl1' {a::mdtt):
X1io s~i IlOrf\UC; I! um dos melhores m:rgistrudos 
que nus te~o:;. 

liras o rncto· é diverso; a assemblén provincial 
niio supprimiu, dividiu ns comarcas. 

Si na rcnlidadc as nsscmbléas provinciacs ti
vessem ~upprimido essas comarcas~ o nobre mi-
nistro não teria outro expediente sinão declarar 
avulsos os juizes, c procurar dar-lhes prornpto 
destino, a bem dos interesses da r.lZcnda pubhca. 

Outra é, porém, a verdade. Da supprcssão 
resulta diminuição do numero de comarcas; c o 
fJUC hOU\'c foi augmcnto desse nunicro. 

lia muito tempo que o nobre ministro declarou 
cm disponi!Jilidadc os juizes de direito das co- . 
m:ll'cas divitlillas de Santo Antonio da Patrulhll c 
do Par:í, c ató :rgorn os juizes, arrancados illc· 
galmente do cxercicio dos seus cargos, se con· 
scrr:rm a\'Uisos, comquanto o nobre ministro 
tenh:. tido llc prover muit.1s comarcas depois que 
se eiTcctuar~m as divisões, que o nobre ministro 
chama suppressucs. Agora mesmo terá o noiJrc 
ministro de pro\·er Cillll:trca": não nos dar:i ao 
menos a eSJICI"anra de que trat~r:i de poupar ao 
E~tadu ínulil. dcspe.sa, dcterniinando f)UO nessas 
comarcas vão ter c:tcrcicio alguns dos juizes do 
direito a\·uJsos? 

Ultim:rmcntc o nollrc ministro poz cm dispo· 
ni!Jilidadc o c.x·chcfc de policia da provincia do 
llio de Janeiro; c porque não lhe deu destino'/ 

Antes de terminar :1 parle relativa ao procedi
mento do nollrc ministro no provimento de co
marcas, careço occupar-mc com o acto de S. Ex. 
nomeando pnrn a comarca de ·santos o ex-chc!c 
de policia de liinns, Dr. JosriJo~quim llacta Scves. 
X:io podia o nobre ministro nomca1· esse m:~gís
ti-:rdo p:u·a acJnclla comarca de 3.• entranr.ia, 
(lOI'lJUC fnltava-lhc a ncccss~ri3 condição de exer
cício.· Pulllicando o decreto de 30 de Abril que 
nomeou o Sr. B.lcta Sove::, disse o Dia rio OfTu:ial 
que a com:u·ca de Santos era de ::l. • cnll·aucia. 

O Sn. Cr.uz ?oi.\CJI.\DO.:- A comarcn de Santos 
já foi dada a outro ; ficou sem ctreito o acto 
anterior. 

O Sn. ConnEJ.\:-Bem. 

O Sn. AFI'osso CELSO (nli!li.çt,·o da (a::mtla) :-
0 Diario Ojficiallleclarou logo que foi engano. 

O Sn. ConnErA:- Sendo assim, como é, tenho 
sõrncntc ele pedir ao nobre ministro que. qu:rndo 
tive I' de fazer nomcaçõe~ scmelh:mtes, não deixo 
de proceder ao ncccssal'io cxnme pnrn poupar ao 
gove1·no o dcsgo;to de desmanchar seus actos. 

Em rcla~iio :i segurança c tranqui!Jidallo pu
blica tcnhÓ tltJ occupar seriamente a attcnção do 
nobre ministro. Os factos referidos nos dons rc· 
lntorios nprcs<Jnt~llos por S. Ex. são p:1ra cntris
tecct· ; c no Jornal do Commercio de 21 do cor
rcnt~ li o seguinte telcgr~mma (te) : 

• nccifo 20. Na manhã de 1!~ do corrente, uma 
qu:ulrilha de snlkadorcs, c:rpit:me:rda por JosÇ 
Tcllrado, :rss:~ltou o cngunho Pagy, da comarca 
de :'\azareth, c, afl'ombando as porias !la casa, 
roubou tudu quanto encontrou. A hnportnncia 
do roubo é av:rliada em ~O:OOOr). Os moradores 
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do Iogaresliio dominados pelo terror; os sicarios omcincs publicarlns na Ga:eta O!ficial de.Onro-
passeiam impunes. • - · Preto. Si quer ler, tcnbo-:~s alli_na gaveta. _ 

No Jornal de hontem li estc'outro tclcgramma O Sn. CoRREIA:- Um dos !actos que me ím-
quc tambem deve attrabir a attenção do nobre pressionnram no rclatorío do nobre ministro roi 
ministro (U) : · · · o que occorreu ·na província da Parabyba do 

Norte, O nobre ministro referiu o !acto cm poucas 
• Os retirantes da colonia Bencvides subleva- palavras; disse : • A i9 do Setembro ultimo Joi 

ram-se contrn o director c exigem a retiro da assassinado' o juiz de direito do Piancó, Vicente 
deste. O presidente da provi'!cia aquartci!Jl!; a Ribeiro de Oliveira, quando para alli regressava 
guarda nacional. 'A tropa esta de promptldllo. afim de reassumir o exercício de seu cnrgo.. 
I>opula~ão amc<Jrontada. • · Ainda não foi averiguada a razão do crime. • 

Os roctos occorridos na comarca do Botucntú Dizia-nos isto o nobre mt•.1istro cm ~G de 
como os explica o nobre ministtQ cm seu rela- Dezembro do anno passado. . 
to rio? Dessas gr;•vcs ·occurrcnclas mais de uma . Não era muito presumir que no relatcrio ·apre· 
vez tl!nho tratado; não têm elfas data recc!lt~, c, sentado nesta sessão so achariam outras informa
quando devíamos esperar que o nobre mm1stro ções. Entretanto não se cncontrnm •. 
no ultimo relatorlo nos désse noticia de que o nobre ministro não estr:mhar-.i que cu as. 
tinham sido tomadas providencias efficazes para solicite agora do s. Ex'. · 
reprimir semelhantes attcntndos, S. Ex. apenns Em vez dus informações acerca do attentadc.· 
dis.~o: • E' do crêr que a presença do novo juiz commettido contr:t aquelle juiz de direito, o que 
municipal e do promotor publico que tinha de encontro é a noticia do novo attcntado contra 
ser nomeado, eontrilmisso com outrns PI'OVi· outro julz do direito da provinci:f da PDrohyba. 
dencins para que melhorasse o estado da co- Diz assim o rclatorio: . 
marca. • • Termo de Campi11a Gra11de. Em 16 do Março 

O nobre presidente do conselho, quando 'e ultimo, o alferes commandnnte do destaca· 
tratou nest:t cns:t dos !actos do Botuc:ttú, di~c monto... Note o nobre ministro a gravidnde 
que o governo se npressnria cm tomar as provi· deste como de outros Cactos semelhantes.:. 
dencias reprcssiv:ts rJuc :tquelles :tttent:ulos re· O Sn. DIOGO VELno:-Apoiado. 
clam:t\'nm. Esperava encontrar alguma cousa de 
tr:tnquillisador no ultin;10_ rclator!o d<? nobre O Sn. CoRREIA:- Os altent:.dos siio praticados 
ministro c não encontro Sina o esta mnn1!est:.çuo pelos agentes da força publica ••• 
dn crcnç:. em que S. E,.. está do qno com 11 O SR. DioGo VELHO:- Apoiado. 
presença do no.vo juiz municipal e com a DC?· 
me:t1·ão que se 1a fazer do promotor methorar1:t O SR. Cncz ~fACIL\DO :- Como qu:tsi cm toda a 
o estado de C•lUSas. Não queremos SÓRlentc o parto.. . 
melhoramento do cst:tdo de cousa:;, queremos O Se. ConnErA :-Por isso ou disse que em 
t:tmbem a repressão do;; crimes que se commot- relação :i tranquil!idade e sc~urança publica 
toram. tinha que chamar mui sériamcntc a attençiio 

do .nobre ministro. São os Cactos que o nobre .-·o Sn. BAnnos B.u:nETo :-!Ia de vir com a ministro trouxe ao conhecimento das ca.[Ilaras 
eleição directa... . cm seus relatorios que me fo_r(;am a ter est:t lin· 

O Sn. r..A~SA~s:\o DE SI~UIDÚ (presidente do con~ gu:tgcm. Vc-stl que os errmcs contra a segu· 
selllo) :-E' provavel... ranç:t publica nugmcntnm. . 

o sn. ConnEI.\ :-Emqunnto os mal.fcitores • O Sn. Ju~QuErnA.:-Comct"ando porestacõrtc, 
puderem impuncmen~e. zomb!!r d:t~ lc~s e das onde, n?o ha segurança alguma •. 
autoridades, o nobre mm:1stro nao d:.ra sat1sfacto- O :SR. TEIXEIDA JU~1oa:-Apo1ado. 
rins cantas de si. .. . . , o SR. CoRREIA. :-Cheg:tm agora notici:~s de 
Cas~ s~mcllwntc dou-se n~ ~· OVIDCI:t de Go~.~z. qundrilhas do saltca~orcs atacando afoita mente 

Desse nao tr:tta. o n.obre m1n1stro !10 relatOIIO, I as propriedades (apo1a_ dos). 
mas é natural que ja tenha esclar .. clmentos para . . 

1 os transmittir ao senado. · Q SR: DioGo VELI!_O.- E 1sto c. Cacto commnm. 
- - IIOJC la no norte nao ha garantm do segurança 

O Sn. Cnuz ~!AÇIIADO:-:-S:to as dcportaç'!es cm individual. (lia outro:; apartes.). 
CoxiRl com o JUIZ de d1re11o o !la Janunr1:1 co!n 
um advog:tdo e em outra frcg_uezla com o prop:1o 
vigario: :ts dcportatõ~s estao na ordem do d1_:1. 

O SR. AFFOlfSO CELSO (ministro da (a::mda):
Jâ bavia no seu tempo, esqueceu-se? 
· O S11 . .Cnuz ?d.\CII.Aoo:-Não.c não. O governo 
de Minas elo"iou o dclcg<~do e dou-lhe for_ra 
qunn!lo cllo ~s,;isliu :i deportação. V. Ex. nao 
saiJo disto? E~ acompanho os (:tctos. 

O Sn. AFFO~so CELSO (miliistro da (a::c11~11):
Tambcm cu os acompanho e tenho mcmor1:1. 

O Sn. CRUZ l\L\CII.\DO:- Teve elogios! c os sub
delegados que auxiliaram o restabclcclmcntl? 4o 
domicilio do advo~do deportado for:tm dem1tt1· 
dos, um dclles do Japorú. Isto consta de peças 

O SR. I'RESIDElfrE:- Quem tem a pall\vra é o 
Sr. Correia.' 

o SR. CoRREU.::- Cantinnarei a leitura inter
rompida . 

• Em ~ do ll:trço ultimo o alferes comm:tn· 
dante do destacamento da cidade do Campina· 
Grande, Carlos Fernandes de Mendont".a,. aco~
panhado de !lllla p~ç1. c de trcs .cadetes, l~\·ad1u 
a cas:t do jUIZ de d1rC1to Antomo da Trtndadc 
Antunes lfeirn HcnriquL>~,. e com palavras. ins~
tuosas c :.me:tç:tdoras ex1g1u que esse m:~;:-tstrauo 
lho decl:trassc si er:t o autor da correspondeneia 
hostil ao mesmo alreres, e inserta no jornal ~a-
ral•yba. · 

··-· ; ·:· '~ : 
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• O juiz resistiu :i imposiçfío, e, não obstante a 
intcrfcrcocin do viga rio dn freguczill e outros ci
dadiíos, foi do novo insullndo pelo alferes Men
don'=n, que, cm com1>leto estado de embriaguez, 
retirou-se para umn taverna, onde, cm comrm· 
nliia de alguns indivíduos, continuou a beber c 
a proferir mjurias c amca~as. 

• lnleirado desta occurrcncia, dcle·rminou o 
presidente da província que aquclle official se 
rccolhc.;se li cap11al, sendo substituído por outro, 
:í íJUCm rccommendou minucios.'l syndicancia 
sobre o facto, exitrindo ao mesmo tempo infor
ma~õcs das autortdades locacs, afim de ·punir o 
cuiÍJIIdo c restabelecer o rcspei to á autoridade c 
á lei. 

• Assim, pois, salvo qualquer 110va dtliberaciio 
lrgislatir:a, poderá estar brevemente em execuÇão . 
o regulamento do asylo, segundo as fBrças dn 
rcceitu le).:al. • · 

Ora, o nobre ministro que reconhece que cessou 
a autorização para CXIJcdir o rl)gulnmento, como 
declara que, salvo IJIUilquer nova deliberação legis
lativa, cstar:i brevemente cm execução o regu- • 
I omcnto do novo asylo de mendigos? · , 

O que S. Ex. dovio f:1zcr era solicitar nova 
autorizoçiio. · 

Bastava p~rn_isso que l!ouvesse duvida acerca 
de su!J::istir ou niío a autoriz.1çiío. 

c l\las o referido alferes, não se rclirandG do 
Jo~ar, por motivo de molcstia que allegou, re
cebeu novn ordem parn que se aprcseatasse im
mediatamcnte .na capital, sob pena de rcsponsa· 
bilid:1dc. 

A justillcaçiío que S. Ex. pretende, para o acto 
que cst:wa resolvido a praticar, não ú nceilavel; 
niío encontra apoio na disposiriio do lei de :!ã de 
Agosto de 1873, que S. Ex. cilcu. Entretanto, 
devo, a proposito, dizer algumns palavra~ que de 
certo não ~oar:io moi aos ouvidos do nobr J mi
nistro. S. Ex. deu â lei de 1873 a intclligcncin 
que cu creio que clln tem : npartou-se de rilguns 
de seus colleg:•s. S. Ex. diz c1ue ns autorizações 
r•ara cre:11;ão ou reforma de qunlqucr report1çiio 
ou scr,·iço publico, não tem vigor p"r mais de 
dons an nos a coutar da dflta da lei que as decretou. 

• O prcsident<l agu:~rda occnsião opportuna 
para mandat·subslituir todo o destacamento, visto 
o seu estado ·de indisciplina. • 

O Sn. AFFo:sso CeLso (ininistro da {a::mdll) :
E que providencias :~e tomaram por occasi:io do 
!aclo occorriclo na cid:lllc de! Assump~fio, com um 
empregado d:1 legação brazilcirn? • 

O Sn. Ju~QUEIR.I.:- Esse offici:~l respondeu a 
um conselho de guerra; era um coronel distia-
crissimo. · · 

O Sn. AFFo:sso CELSO (ministro da {a::enda): -
E estas autoridade;; estão sendo processadas. 

O Sn. Dwao YELno:- A retaliação para tudo. 
O Sn. Cnuz MACHADO:- Defender-se com re

criminações é per•lcr o paiz. 
O Sn. AFro:sso CELSO (ministro da fa::rnda):

Ilavcmos de nos defender como julgarmos con
veniente. 

O Sn. Cnuz lL\cnADO : -Mas o governo não 
tem o direito de defender-se çom recrimi· 
n:u;õcs. · 

O Sn. AFFo:sso CELso (ministro da fa::enda):
Não estou recriminando; estou citando factos. 

O Sn. I'RESIDE:•;TE : - AllcÚ~ão ! 
O Sn. ComiEI.\:- Eu esperava que o nobre 

ministro, referindo o facto, demonstrasse que 
foram tor_nad~s medidas eficazes pnra dcsng
gravo da JUS!tça. . 

T!"lllando do novo asylo de mendigos o nobre 
ministro exprime-se por maneir:1 que não póde 
deixar de excitar reparo. Diz : . 

• O art. 16. § 8.•, dn lei n. 2670 de 20 de Ou
tubro de t8i5autorizou o g-overno p:•l"ll construir 
o novo Asvlo de mendicidade c dar-lhe o neccs
sario regulamento. 

• E' certo que, pelo art. !9 da lei n. 23-iS de 
!!ii de .\g-osto de 1873, as autorizarões para crcaçiio 
ou reforma de qualquel' rcp.1rti(;ão ou serviço 
publico n'io tem vigor por mais de dons anno:i, 
a contar tia data da lei que as decretou. · 

• Creio, poréHl, que c,;t~ di~posi~ão não ú np
plicavcl ao :~sylo, pois que :1 cxccuçfío do plano 
do regulamento, autorizado conjunctamcnte com 
a coustrucçiio do t!dificio, ficára dependendo 
desta, c não era possível prever exactamente a 
época da conclusão da obra, nem a sulDcicncia 
dos fundos decrct:1clos. 

Collcgas do nobre ministro tem entendido esta 
lei por rúrma diversa, )ufg:IDdO 9ue, a dl'spcito 
dclla, continwm as :mug::s autorizações, exacta-
mente aqucllas que a lei quiz cas~ar. · · . 

·E, Sr. presidente, tratando desta qncst;io do 
novo nsylo de mendigos, pedirei ao nol.lre mi· 
nistro informaeõcs sobre uma nolícia que na 
gazelilha d~ . o Jornal do Ctnnmercio de 21 do 
corrcnl!) (li): 

• O director "dn cnsa do correcção, convencido 
do que os dons raios promptos do novl) asylo 
dn mendicidade não tem a·ccommorlaçõcs ncces
sarias para conter o grnnde numero de nsylados 
para aHi transferidos, omcion no governo que ia, 
com os recursos da referida c.1s.1 de correcção~ 
proscguir nas obras do asylo levantando no mais 
breve tcu1p0 possível os :~licerccs dos tres ulti
mos raios do cdillcio .. até que haja verba sulD· 
ciente para ocabar toda a obra. • 

· O Sn. lii~JSTRO DA Jl!STIÇA:-Informo a V. Ex. 
que o governo negou a autoriz:u;ão pedida pelo 
director. 

O Sn. ConnEIA: -Satisfaz-me a declarn'=iio do 
nobre ministco, mas dcscj:.va saber os termos 
cm que fói solicit11dn cst.1 autorizllção, para com 
os recursos da cMo de corrce~ão se !nzcrom as 
obras do asylo da mendicidadé. 

O Sn. C.\~SA~sÃo DE SINJYDÚ (presitle11te do con
selho):-Naturalmentc com trabalho dos presos, 
fornecimento do mlltcriaes, etc. · · 

O Sn. ConnEIA :-Trat:mdo da casa llc cor
recção, o nobre ministro pede autoriznção para 
refo1·mar o respectivo rcg"UIIImento, declarando 
que para cst.1 reforma existem estudos féitos por 
uma commiss·,o. Supponho que S. Ex. refere-se 
;i commi>siio de que foi presidente o nobre pre· 
sidcnte do senado. S. Ex. por certo examinou 
os Jlapeis que essa commissão lhe remettcu. 

O Sn. ~UNJSTno DA JUSTIÇA:- Até :~presentou 
um projecto de regulamento. 

O Sn. ConnEu.: - Yas S. Ex. não se dignou 
de dizer uma palavra acerca de um t!"llbalho, 

, 
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aliás volumoso, c que occupou por muito tempo 
a.attenção do~ membros· da commissão, que ser· 
v1rn!ll gratuitamente. Sa~aramcatc o nolilro 
mm1stro, tomando a palavra,. manifestará o seu 
juizo, supprinde assim a lacuna que encontro 
em seu relntorio. · 

Na parte cm que o nQbre ministro se"l'efero :í 
con tnbilidnde de sua rcpartiçio ncbo motivos para 
rer.nros. 

Trn!ando da despesa incluída no§ i."-Se· 
cretam de Estado, diz S. Ex. no seu primeiro 
rela to rio (li) : · 

• A diffllrença para mais é de 5:59o,5 cm con
seiJuencia do restabelecimento do credito auto· 
rizado pel:. lei n. :!670 do :!O de Outubro de l~7ã; 
o diminuído pela ultima lei do orçamento, sem 
que houvesse motivo p~rn reduzir a ch!spe$n com 
o material e pul.llic:cçzio de actos do mmistcrio; 
not:mclo-~c, ao contrario, grande pobreza na bi· 
bliothecn d:c repartição,, 

. A~sim, o cr~dilo des.tin.:~do par:~ o augmento da 
.!ilbholhccn ro1 suppr1m1do, e o nobre mini~tro 
pede o stm restabelecimento. 

Euu:ctanto no ultimo rclatorio, escreveu S. 
Ex.: . 

• Com al~:umas sobras da verba competente 
melhorou-se o ''slndo da bibliotheca, a que Cal· 
tavnm os livros mais essenciaes. • . 

Niio C$perou para isto o restabelecimento da 
verba.·· · 

_Por mnis justificada que seja a !}e~pcsa, cumpro 
n:to fm~cl·a sem a competente conccsslío de meiOs. 

-E, neste cnso, pediram-se meios, e não tor:~m 
votndos. 

A~ho ta'!'l~cm incong-ru~nci~ na parte cm !fUC 
o nobl'e mm1stro traia de J u:;tJücar o acercscuno 
que pede para a vorha-Evontuacs.-S. E:t. pr4il· 
põé lfUO se QJcvono dobro es~a verba, por não sc1· 
mnis.JtOrnJitlido o_tranSJlorto do sobras; c isto 
depOIS de haver dtto, no ço!ne~.o do. arti,;o, que 
no orç:tmento que orgamznra hnvm procurado 
atten~cr dcviiamente a todas as despesas. . 

Ass1m, pois, o que o nobre ministro dc:<ejava 
era obter Jll'~Vi~mente um credito supplcmentar; 
cousa que nao e regular. . 

Talvez fosso por isso que, na cnmara do3 dt•pu· 
tal!os, o nobre ministro coucordou cm que a 
verba _fosso rlll!nzida ao que era antes. 

:~daptar ás nossas instituições um vasto apparê· 
lho que porá em communicação a vontade o 
SOJlro, o pensnmcnto da unção com os a-randes 
poderes do Est:Jdo. • · 

O nobre ministro é terlil neste modo singular 
da exprimir-se : Calla cm democracia moderna 
em alta. the~ria, e ató não quer que a nac;.io só! 
mente 1mpr1m:r'nos altos po.lcres do Estado sun. 
vontade, scn.pensamcnto ;quer que tambem lhes 
imprimn seu sopro ; e, j ustillcnndo o pro"ramma 
do ministcri•J restricto á cléição direct~ ral-o· 
deste elegante modo : • O mimsterio niio 'ornou 
a sua bandeira com todos os arabescos c com todos 
Oll r1'71dados da idéa liberal, fh:ls cscrevou nessa · 
bandeira a idéa mili, a cleit;iio directa • 

Attribuin-se ao ox-minístro do Império-a idéâ 
·miii; é ~o nobr~ ministro da justiça, que deu a 
cX)Jrc>sJva quahfica~ao -<!c arabescos e re11dados 
á~ aspiraçõus do pnrti!1~ liberal,- do nosso pnr· 
tido,- como S. E:t. d1sse na c::mnra unanime· 
mente l:bcrnl . 

Sinto nii_o ter expressões semelhantes para com 
c lias tcrm111ar estas toscas obsorvações. 

Em outrn occnsi:io espt•ro ainda entreter a 
allenção l,lo nobre ministro. 

A discussão ficou adiada pela hora. 
RcliJ"Uu·sc o Sr. ministro com as mesmas for· 

malil!adcs com que fora recebido. 

SEGGXDA PARTE DA ORDEll DO DIA. 

liATnrCiíLA Dt E~UDA.\'T.f!. 

Entrou cm 2.A discussão, a qunl. fieou enccr
rad:~ por falta de numero par:t votar· se, a propo
sição !la c:.mnra dos deputado,; n. H4, do cur
rcnte anno, nutorizando o governo a mandnr 
atlmittir a exame das u1nterias do curso do obste· 
tricia da faculdade d·! mo•dicina do Rio de Ja· 
nciro a Dina do Oli\·eira Jfcllo. 

A LEI DE 22 DE JIJXIIO DE {866. 

Se::ruiu-sc 'cm 1.• discussão o projecto do 
senado, letr:1 H do corrente anno, dcclnrando 
quo o favor concedido pela lci de ~2 de Junho 
de iSGG é cxtcn:(ivo ás filhas dos omcincs do 
exercito c da armada fallccidos antes da pro
mulgação da mesma lei. 

O Sr. Vieira da Silva:- Sr. presi
dente, o senado ,-abc que a aprcscntaçiio deste 
projecto tcvo por lim cotrigir a lei do !875, que 
niio mencionou as filhas casadas dos officiacs da 
armad:c, ao .t'a~so qnc fazia extensivo o favor da 
lei do 1866 as fillws.cnsada,; dos o!Ticiaes do cxor· 
cito. 

O senado, porém, vai admir:tr·se do que acabo 

O Sn •. ~JIXISTIIO DA JUSTIÇA :-:-Isto ti, :c6:000,SOOO. 
O Sn. Conn~>JA:- O nobre mini~tro expediu 

avisos autoriz:tndo cmprcg-atlos da sccretari:c para 
fnzcrem o rcpcrtol"io da le;.:islaçiio da stJ:l reparti· 
ção ; c d~clarou que cm tempo pediria cret!ito 
:10 podo•r lcgi>'lativo para pagar· esse serviço. 
Com cm•ito, abria para essB fim verba nova ·no 
orrmn<'nlo que apresentou. E;ntretanto na ca· 
mara dos dctlUt:ulos concot·dou com a supp1·cs· . 
siio dessa verba . .Isto mostra CJUt! o nobre minis· 
tro se deve apartar l!c::sc modo do proceder, 
dei:t:mdo de m:ml!nr f:czer scrvi~·os desde quo não 
tenha :mtorizac;io lc~al. 

O prncL"'limento que teve S.· Ex. n1io é pro· 
prio para manter o govllrno da nação pela 
nariio, que ti o ah•o a que visu o nobre ministro. 
Foi p:ll'a conse~uir esse fim que o nobre minis· 
tro entrou para Jim g:tbinete que se pro,Junhn a 
Ievnr a clftJito a rerorma eleitoral, dizendo S. Ex. 
no discurso de 31 de Janeiro que •decretar a elei· 
ção directa, com um censo r:tZoavol, equivale a 

agora do verificar. • · . 
Este projecto, vinl!o dn cam:tr:t dos deputados, 

passou no senado cm 3.• discussão, como se pode 
ver dos noss9s Annal's, scssiio de ~ do Junho, 
pag. !07. Ahi se declara que se votou cm 
3.• discussiio, e foi approvada para ser dirigida 
á sancção imperial, a proposiçiio da cnmara dos 
Srs. deputm.los n. 66:>, torn:,nilo cxt<lnsiva a lei 
do 2~ !lo Junho de lStltl ás lillws dos oiDcincs do· 
exercito e da armada: Portanto, por um indes· 
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culpavel erro de cópin, que traz prejuízos ex-· 
tr:wrdinarios, pois que, tendo-se concedido pen
sões, o thesouro agora raz recolher esse dinheiro 
aos corres publicas, não nos dcve.mos occupar 
cm f:~zcr um:~ nova lei, devendo :~pcn:~s·cum
prir-se a que já foi vot:~da pelo senado. 

O Sn. DIAs DE CAnvAtno:-Não passou, c nhi · 
é que está o cng3no do nobre senador. · · 

O Sn. F. ÜCTAVIAr>o:- Então o que conV"cm é 
que se proced:~ a um cxnme para se vor o que ba. 
· O Sn. PAES DE l\IE.'1DO~ÇA :-E' preciso ver. 

O Sn. "VIEIRA D.\ SILVA : -Levanto esta questão 
porque parece-me que não dt!vcmos legislar de 
novo sobre :~quillo que já votámos, c que deixou 
de ir á S3ncção por uma omissão. 

O Sn. SlLVEIItA DA 3IoTTA :-lland:~r.cumprir. 
O Sn. LEITÃo D.\ CuNnA :-Isto é extraordina

rio I 
O Sn. DIAS DE C.\nVAtuo:-A omissão é da ca

mara, c n:io do senado. 
O Sn. LEITÃO DA CÚ:suA :-Apoiado, seria ntó 

uma_ duplica.ta. . 
O Sn. VIEIRA D.\ Sn.vA :- Perdôc-me V. Ex., 

não houve emenda do senado, c portanto a pro· 
posiriío niio voltou par:~ a camara. Yê-so aqui dos 
.Annáes rJUC se votou cm di~cussfio :1 proposição 
e foi aPI•rov:ula para ser dirigida á sancç:io im· 

• perial. Por conseguinte o erro, falia ou omissão, 

. O Sr. Leitão dn Conhn :-Sr. presi
dente, levanto-mo unicnmento para requerer o 
adiamento dcs1.1 discussão, afim do ir o projecto . 
:i commis~5o rospcctiv3, O· est3 nprcci:tr a questão 
lenmtadn pelo nobre senador. partiu d'nqui. · · • 

0 Sn. DIA~ DE CARYALJIO:-Xiio senhor, é da C:l· 
mara. A proposiç;io ori~rinal da cnmara é que 
não trazia-c os otnciacs da :~rm:~da-; foi lá que 
:;e terminou: 

0 Sn. VIEIR.~ D.\ SJJ,\",\ :-Ah! bem. Então á 
vistn da dcclarnç:io de V. Ex. o erro é da c3mnrn. 

O Sn. D1.\S DE CAnVALIIO :- r.umo quer que 
sej:•, p:m1. preencher esta omi.:!ão é nccessnria 
no\":1 lei. . 

O Sn. J.EITÃo D.\ Cl':sn.\:-Si não hoÚvc emenda, 
como voltou tl'aqui p:u·3 3 c:unara 'f • 

O Sn. F. 0CTA \'1.\:SO :- O rJUC resta snbcr é s1 
o projecto que vciu da cnm:u·a era extcnsh·o :is 
filhns dos officiaes do exercito c da arnmda. 

O Sn. VZEI!l.\ D.\ Su.\'.\:-A amb3s. 
O Sn. LEITÃo D.\ Ct::m.\:- Então n:io tinl1a o 

projecto de voltará calll':tra; d'3qui i:t á sanct;ão. 
O Sn. liF.XDES DE AL:UErD.\ : - Niío ha du

\"ida. 
O Sn. VIEIRA D.\ SrLV.\ :-Pergunto: tendo h :I· 

v ido j;í. uma vota cão do scnndo, porque niio s~ 
]13 t!c fazer um no\"O autographo c remcttel·o a 
sanct;ão imperial 'f . 

O Sn. SILvem.\ o.\ !lloTTA: -Não subiu :1 
s:mct;ão'f 

O Sn. VIEIRA DA Sn.V.\ :-Subiu, mas com um 
descuido, com :1 omí~s5o das palan:•s -c officiaes 
da nrma!ln. 
· O Sn. LEITÃO o.\ Crsn;\ :-Isto é cxtraordi· 
nario! 

O Sn. YrEmA D.\ SILY.A. :-Aindn um outro de>· 
cuido ~e deu neste meu projecto, IJUe cm vez de 
-omci3es-trnz impresso-alferes. _ . 

Eu desoj:•rih, Sr. pre~idcntc, que n mesa hqut· 
da;:~c este ponto; que déssc p:~rccer. s~brc c_stn 
JlfO[lOSi•::":o, c pr·ocurassc san:~r n omrssno hnv1da 
~ln lei, que cu tratei de corrigir no !lleU pro· 
JCCIO. 

O Sn. ~ITÃO ·DA Cu:o;nA :-E Ví'j:nn qu:mtns 
preterições de direitos ! 

.O Sn. DIAS DE CAnY.\LUo:-Nlío IHt prcteric:io do 
ill~~- . • 

O Sn. LEITÃo n.\ Cu:-;n.\ :- Acho que llQUVC, 
porque :"t sanct;ão n5o podia ir cousa diffcrcnto 
tio que se votou. 

Pelo CJUC se lê nos Jhillal's, vê-se que um:~. 
proposiç;io vciu da camara dos dcput:tdos conce
dendo o favor de que ~o trnta ás fllh3s dos 
officiaes do exercito c dn armada, que o senado 
apflro,·ou essa proposiçiio cm :1.• discussão 
parn ser rcmcttid3 a sancção imperial, o quo _ 
nessa enviatura, ou por erro de cópia, ou fosse 
porque (osst•, n lei sahiu com 3 omissfio das· 
pnl:n-r.1s -oiUci:~cs d1 armad3- tendo :~ssim ha
vido, desde que se executa 3 lei, Jlrctcriç:io nos 
direitos por ell3 concedidos. · 

A questão,port3nto, n meu ver, muito bem le
Y3ntndn pelo honrado membro, 11rccisa ser sub
meuida ao exame da commi~s;io, cujo parecer 
possa c~clnrecer o senado, :tfim de se tom3r uma 
deliberação, quer adoptantlo-sc uma nova lei, 
quer pondo-se cm vigor a que foi vot:lda pela 
cnmar·:t c )relo senado, as duas p:~rtes componen
tes do poder lcgisl:~ti\·o. 

O honrado senador, L o scerctario, diz que o 
erro niio foi do senado, m3s da camarn dos de
putados. Não c isto, porém. o que dizem os AI&· 
nac.~ do Parlammto. Por cl!cs vê-se que a pro· 
po,;içào foi votada pela cam3r:t, ~ pelo scn3do 
cm a. a discuss5o parn ser remettida :i sancç:io 
iu'ípcrial. 

O Sn. F. àr:r.n-I.\!'>0 : ...:... Õ que se diz é que 
no ·:~utog'l'apho que Vl!iu da camam já existia 
o erro. 

O Sn. Lr"TÃ& D.\ Cu:-.nA:- IUns por isso mesmo 
é que se torna ncccssario o parecer d3 commisslio, 
que esclareça sufficicntcmcntc o senado, o neste 
sentido vou m:mdat· :i mesa o meu requerimento. 

l~oi lido o seguinte 

Requerimmto. 

• Requeiro ·que o projecto sejn rem cuido ·:i 
mc.;a sem Jll'ojuizo da 1.• discussão, atlm do 
d:tl.' parecer, tcntlo aucnçiio ao I]Uil const:l dos 
.~hmaes do Pa~·ltmumto :tcerc:. da votaçiio hovida 
na sess5o ue iSii; sobro projecto idcntico que 
viera da camnra dos dcputados.- S. n.- Paço 
do senado cm ~3 de Julho. do !879.-Leitào da 
Cu11!1a. • 

Tendo dado n hora, ficou :~diiida 3 discussã.:> o 
rcsorv:tdo o requerimento para ser apoiado op
pot·t unamen to. 

• 

I 
J 

T 

~ 
f 
I 
I 

(. 



. SESSÃO _El\I 24 ·•DE JULHO. 3.05 

O Sn. I'RESIDRNTE deu parn ordémj do dia 2~: 1 

i;" pa1'te (até ás 2 .~~ lloras da tarde). : 

O Sn . .L• sEcmrrAnro deu conta do seguinte·· . ' ' 

EXPEDIENTE. 

.OIDcios: . 
Votação da proposi!)fiO encc1·rada. 
Continua~fio da piscussão do Ílrt. 3.0 do pro

jecto de ler do orçamento tmra o cxercicio de 
1879-1880, relativo ao ministerio d:i justiç:a. 

2.• parte.(ás 2 1;2 horas ou antes). 

Continuarão da discussiío adiada do projecto do 
senado, letra-H-do corrente :moo, relntivo~1o 
meio !õOido concedido ás Ilibas dos omciacs do 
exercito c armada. rJ;;'iE.J::.:h;' 

3.• dila da proposição da camnra !los deputados 
n. Sã, do corrente anuo, acerca dos vencrmcntos 
do cartorario do thcsouro nacional c seu aju-
dante. · 

2.• dita da proposiÇiiO da mesma c:~mara con
siderando D. R•tn Mngcssi Pinto aptu para 
receber o meio soldo de seu finado mnri1o .. · 

2. • e ultima discussão do pa rccer dn mcs.1 so
bre o requerimento do nmanuon~e dn secretaria 
desta c:unnra Anlonio Angusto de Castilho. 
··Levantou-se a scssiio :is 3 horns da tarde. 

.-2.• Se•ooiio em 24 de .Julho de 18":r0. 

l'RESIDESCIA DO SR. VISCO:SDE DE 1AGUAIIY. 

SUMli.\RJO.-ElP~PIIl<Tl'.-l'areccr da co1nmi,.!io do ln· 
llrucç~o publica oobro •• matriculas doa .. tudanlcl ~duardo 
Au 11ualo Nogaoim do Camnrgo o Joa•ruho Israel Chnciro. 
-I.JiiiCIIriO do Sr. \"iclm da sn~a nproocntando uma ...,. 
Jlrcsonluçiio da Associaçiio Commorcial da cidado do S. Lulz 
do )lamnbllo.-Ui•cuno do Sr. Silvoin da llolla sobro a 
rovosaçllo do art. j!J da loi do 1810.·-Pn••a•a• r.mT& DA 
'ono<>< .., n••·•llalrieula do cstud:10lc Di na do Oilçcira 
UoUo. Approvaçllo om !!.• di•ca• ... 'lo.- SCGu>lo.L •·~nn 
.... oau&M uo PI.L.-Orçamonto da JU•lita. Dncurso• do• 
Sra. 1ninlo1ro da justiça o Junqueira. 

A's H boras da manhã fcz·so a chamada e 
acharam-se presentes 29 Srs. senadores, a snhcr: 
Visconde de Jaguary, Dins de Carv~1110. Cruz 
!lach:IIIO, llnriío de llnmnngunp~, VIsconde de 
Abaeté, Luiz Carlos; Junqueirn, Chichorro, nn1·ros 
Dnrrcto, Leão Vclloso, Leitão dn Cunh:-o, Nunes 
Gon1·alvcs, Vicirn d:t Sih•n, Corroi:~, Bariio de 
Cotcgipe, João Alfredo, . Parn!tn:::u:i, B.1r:io de 
Mnroim, ltlcudes de Alme1da, R•bcJro ll~. Lu?!, Jn
gunribc, Dnntas, Paes "e Mcndouç:~, ::irlvcrra dn 
llotta Barão de Pirnp:unn, F31tsto do Aguiar, 
Uchw; C:l\'nlcauti, Viscondll tlc Bom Rct1ro c 
Diogo Velho. 
. Deixaram de comp:u·ecer, com cnusn participn
da, os·Srs. Unrão da Lag'!na, Conde tle llaepcn~y, 
Duque de Cnxi:~s, Octnvwno, Paula Po•sson, :Srl
veira Lobo, Almllidn c Albunuerque, Godoy, Sa
rniva Cunha c Figueiredo, Visconde do llul'iti-. 
ba, Visconde do mo Branco o Visconde do Uio 
Grande. 

Deixaram de compal'cccr, sem. causa jl3rtici· 
pnda, os ::irs. Bar-;io de Souza Quen·o: c VIsconde 
ae Suassuna. - . 

v. lU 

Do ministerio do Impcrio, de ·23 do corrente 
mcz, romottcndo cm resposta ao do senado de 
19, cópia do omcio·quc a thesournrin da provin-_ 
Cla do Cear-.í. dirigiu 110 ministcrio dOS ncgociOS 
da fazenda, sobre o s:~quc n tó iiOO:OOO,S, por con
ta da.~c~b:~-Soccocros publicos."""":A qucm.fez a 
rCCJUISIÇIIO. 

Da cumara municipal de.· Alfen:is, província 
de .Mi nus Geraes, rcmettendo uma rllprescutnc;ão 
contra o imposto sobre o sai.-A' commissão de 
orçamento. 

O Sn. 2.• SECRETAmo leu os seguintes 

Pareares. 

• Foi presente á eommiss5o de insu·ucção 
publiça n proposiçiio n. 21~ de U do co~rente, 
qnc :mtorrzn o governo a mandar adc:rttir ·o 
cstudnntc · Eduardo Augusto .Nogueira de Ca
mnrgo a exame das mntcrins- do ã.0 nmro -da 
facutdatle de direito .de S .. Paulo, depois .. de 

·approvndo nas do ~.· anno, cujas nula;; rre
qucntou o anno passado, deix:mdo por molestia 
de )'restar exame das respectivas milteria~. . 

• Alle~a cm seu rcqucrimen!o o supplic:mte: 
• i.• 11ue m:•triculou-se cm 1878 sob n. 39 no %.• 

anno dn faculdade dt; direito de S. !•nulo, cujas 
aul;,s frequentou sem haver Jlerdido o nnno . 

• 2. 0 que pagou a taxa de segunda matric:ula 
c não suJeitou-se a exame por ter adoecido gra
vemente de uma l'aralvsia quo o impossibilitava 
de S11bir de casa. · 

• 3. 0 quo!, t>rctendcndo fazer o referido exame 
cm Março do anno corrente, como lhe fo)rn per
miltido fiCia mc~a llc exame, não o pode prestar 
por continuar ainda, com a mesma intcnsid:~de, 
o seu incommodo. · 

• Est:i provado com certidão da secretaria da 
referida faculdade de S. l':mlo c com .auestndo 
medico tudo o que nllega o sUJlplicante. Sendo 
t•ortanto o caso de que se trat.1 do for'=11 mr:ior, 
cm que n dispensa d:• Uíi tem justillcao;ão plau
sivel, entende a cpmmissiio que deve ~cr defe· 
•·ido este pedido; · 

• E, pois, é de p:1rccer q_uo soja discutida e 
approvada a referida propo~1çiio. . 

Sala das commissi10s em :i3 de Julho de 1879. · 
-J. D. Ribeiro da Lu:.- M. F. Corrtia. • 

• A com missão de instrucção pu.blica examinoU: 
a proposição n. 193 de lO àe Junho ultimo, que 
autoriza o governo a mandar admitlir á mntri· 
cuJa c exame das ma terias do 2.0 anno medico da 
faculdndc de m dicina da Dahia o- :~lumno Joa~ 
IJUim Israel Cisneiro. depois do approvndo em 
anatomin, cuja aula frequentou como ouvinte • 

• O supplicante já fez exame de L o anuo do 
curso phnrmacoutico c quer passar deste. para o 
de medicina, depois de npprov:ado cm anatomin. 

• O senado tem sempre deferido a pr•!tcnc;ões 
ideuticas á esta, e, pois, conform:utdo-se a com
missão com os precedente:; estabcl~cidos, é de 
parecer que seja discutida c npprovada a soiJre-
dit:• proposição. · 

• Sala das commissões em 23 de Julho de 1879. 
-J. D. Ribeiro da Lu::.-M. F. Correia. • 
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306 ANNAES ·DO SENADO. 

Ficaram sobro a mesa pnrn serem tomados cm 
consitlcr:•çiio com ns proposições ·a que se re· 
ferem, indo no entretanto :1 imprimir. 

O Sn. PnESun:NTr. disse que, nn rórma do estylo, 
ia oOicinr·se ao governo, pelo ministerio do lm· 
perio, afim do snber·se o dia. hora, e lo~:~r em 
que Su:• Mngesi:Jtle o Imper:~dor se dignará de 
receher umn depular:ão do sen:l!lo :}Ue tom de 
!elicitnr o mesmo Augusto Senhor no dia 29 do 
corrente pelo auniver~:~rio natalício de-Sua AI· 
toz.'l a Priut'e?.a Imperi:JI. 

Entretanto, como jLJ!gou-se que o corpo le,!:'is
lativo cstav:~· prcoccur•ndo com outros ncgocios, 
deu-se come•·o á maró-de entregar tu•lo ao go
verno c IHJtt·Ílg-on·se·lhe l<Jmbcm o dir~ito de 
snncrionar o ur•·arncnto da camnrn municiJml da 
corte, que devhí ser snnccionado pelo corJlO le-
gislativo. . · 

O arr .. ::!3 dn lei de 26 de "[aio de :1.8í0, cstnbc
lcccu então o seguinte: 

Foram cm sc:;uitla sorleatlos para :1 dit:J depu
tação os S•·s. Jo;io Alrre•lo, Correia, Dio~o Ve
lho, Canclillo ll,~ndcs, Vieira dn Silva, B:.rros 
Barreto. Ribeiro 1la Luz. Junquch·a. Barão do Co· 
tcgipe, Luiz Carlos, Nunes Gonçnlvcs, Silvcirn 
da !llolla, P:•cs de llcndonç:~ o Jagu:~ribo. 

Ten.Jo compnret'illo mais o Sr. Visconde de 
Nicthcrov, o ~r. l•rosidcntc abriu a scsSiio. 

• A cnmnra municipal dn corte, com o relato
rio comp••tcnte rcmetter•i o orç;~monto nnnunl do 
sua receita c ues;:e .... , :10 ::overno, o •rnnl ar•pro
vnndo. com as alter•:tçi'lcs rJUo lhe parecerem 
convcnicnte$, ou sem cll~s, o mandará executar 
por urn d~crcto. • 

Ficou dcstlo ontiio entendido que a c:~mara 
municipal da c•irte não tinl1:1 que remctter m;~is 
no corpo legislativo o orçamento para ser sanc· 

Leu·sc' a :~ela dn scssiio :~nt ·cctlent••, e, mio ha
vendo quem sobre ella fizesse observações; dou
se por npprovada. 

Comparccernm •lcpois os Srs. Ant!ío, Teixeira 
Junior, ,\JTonso Celso, Marquez do llervnl. Fer
nandes da Cunha, Diniz c Sinimbú. 

cit..nndo. . 
Porém, scnl1orcs, o direito de s;~nccionar o 

orça mcn to m u n ici Jtal, couced ido :10 governo geral 
)tor c•ta lei, niio tirou ao corpo legislativo o do 
vcrilicaJ' c liscalisar esse acto do governo, tanto 
quo no artigo seguinte no que acabo de ler, se 

REI'R&SE:\'T.\IjÂO. 

O Sr. Vieira da Silva:- Sr. presi· 
dente, vou mandar :i mesa umn represcntaçiio 
que me (ni rliri;.:i•la p:tra este fim pela As,;oci:u;iío 
Comm~rcinl dn cid:ade de S. Luiz do ~lar:~nh5o, 
contra o imposto de :!O 0/o sobre o tnb:~coque se 
cxpuzer no consumo, c:tlculnndn·sc a imposir.ão 
sobre a hnso do lun~amento :mnunl. • 

A Associ:~çiio Commcrcial do ll:ar:mhão cntcn•lc 
. 9..ue :i consC•I uencia de,; te imposto scr:i r:~zcr subir 
ta'l alto o preço deste gcnero que o consumo do 
tabaco tornar-se-lia m:•is restrieto c :~ssim o Es· 
lado, cm vez de nuferir vantagem, fienr.í privado 
dest:~ fonte de renda. 

A Associação Commcrci:~l commemora o !neto 
de CJUe o t.,bnco j:í so acha tributndo naquclln pro· 
vincia onde, além dJX impostos municip:tes, est:í 
sujerto á·tnxa de i::! %, 200 réis cada milbciro 
de cig:~rros, 3,5 o mil beiro de charutos o 6 % o 
preço de 500 grammas de ~.-:pé. 

Peço, pois, que :1 representação sejn dirigida á 
com missão de f:~zcntla ou áquclla que V. E~. cn· 
tender com pcten te. 

O Sn. PnESID&::\'T&:- Vai á commissiio de or
~nmcnto. 

A.llEVOG.\IjAO DO ADTIGO ~3 DA LEI DE 18~0. 

O Sr. Silveira da 1\lotta (pela ordn!l): 
-Não sei, Sr. presidente, si ser:i preciso fazer 
requerimento para oltter as inCormnçõcs que 
dcsPjo. Estimarei qu11 não seja prcc1so e que 
V. Ex. possa me sntisrazcr com uma informa•;ão 
da mesa a respeito do objecto sobre que vou bre-
vemente oecup:~r n attenç.;io do sonndo. . 

O neto aduicionnl conferiu :is assembléns pro
vincines o direito de approvar os or~nmentos 
municipaes, e até !8\,0 o corpo legislativo geral 
esteve na possc·de (<~zer o olllcio de asscmbléa 
provincial' a respeito da cnmara municip:-~1 do 
munic1pio neutro, Os orçamentos iuuntcipnes 
vinham á prcson~a do corpo legislativo ~oral e 
este C••zia as veze:; da nssemblca provincial ao mu
nicipio neutro. 

e:;tabcleco : · 
• A . .; cout.'ls da sobreditn camnn~, scrll'o rcmet

lidn,; :i a,;sembléa ~eral legislativa, dcJIOis de 
serem :IJlJirovn•las ptlo govur·no, perante quem 
serão p1·occssadns annual monte. • • 

E' obvia a pergunta: tem vindo ao corpo le::is
lntivo, ao scnntlo (•í a rcspdto de quem cu trato) .. 
as contas da cnm:~r:t municipal da curte 't 

0 SR. PRESIDEXTE :- AO senado não tem sido 
remettídas. 

O SR. SILVEiftA nA ::'t[oTT.\ :-Não 't Satisrnz-me 
esta dccl:•ro~c;io. . 

O direito, dndo ao go,·erno, de s:mccionar os 
orçamentos muniCII,>IICS dn camara d:t ctirtu está 
subordinado no dirCJto de fiscalisar o corpo le
gislativo :.s suas contas, immedi:~tamcntc depois 
de sanccionado o seu orçamento pelo governo. 

Devo, porém, dizer ao senado n razão desl:l 
minha curiosidade. 

Está pendente da decisão desta casa um pro
jecto, remcttido da cnmara dos Srs. deputatlos, 
concedendo á camar:t municipal dn curte a Cacul· 
dadc de contr~hir um emprcstimo de ~.000:0008 
a juros de6•/. pnra rnzcr race á sua divida e 
occorrer a dcspes:~s com obras novns. Eu, tendo 
de dar a minha opinião sobre este emprestimo, 
e costumando estudar estas muterins, procurei 
saber si acaso :1 necessidade de semelb:tntc em
prestimo se dcmon~trnva pelo orçamento muni
cipal porque me p~rece que no nosso orçamento 
fi"ur;m todos os direitos activos c p:t~sivos e 
por conscqu••ncia devem figurar todos os direitos 
da municipalidade. . 

Porém o orçamento municipal, dep01:1 de np
provado p~lo ~overno, não foi. rcmettido ~o 
senado na fórma do art. ~-i da le1 de t81i0 .. Nao 
posso 'entretanto prescindir . des~es cscl:treçi· 
mentos paro d:tr um voto consc•enc1oso, n'1'e•peato 
de uma prctenção tão importante, co.mo a de au
torizar a municipalidade a contrah1r um em-
prestimo de 6..000:0006000_. . 

Não se tem tido a attcnçao de envu1~ ~o corpo 
~cgislativo as contas da camar.1 munJCt[Jal, de
pois de :~pprovadas pelo governo. E quando temos 
o direito de ·exigi~ essas contns, havemos d~ fa-
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cilrnente autorizar a ·camnrn municipal a con· 
tr~IJir um c>mprestimo de ~.000:000~, sem que. 
smbnmos quaes são suas divinas, sem conhecer 
suas coa tas Y • 

dM condições das outras cnmaras do Imperio. E' 
dcsnaturnr inteirnmcntc as municipalidades; é 
pól·as sob n dependencin do ~:overno, sem o in· 
termediario de um corpo legislativo de !Um índole, 
electivo tambcm, que possa sanccionar seus Niio, senhores. . , 

Eu niio quero adiantar mais rnzue~, mais idéns,, 
porque reservo-as pnra o debate drsta m:•tcrin,· 
quo hn de -ser importante. Enconlro 1):1 lei o 
recurso para obter csclnrecimento~, que mo hrs· 
u;m, c, por !sso peto' :1 V. ~x. que me informo 
sr as · cont:~s foram remettrdas ao senado, na 
fórma da lei. 

~WL . . 
Por isto, Sr. p_rcs:drnt~J, .é que llz n pergunta 

a V. F.:x,: quorm saber SI ns con•a~ dn camarn 
foram rcrnottirh•s, como mnndn a lei. Fui ínfor
m:~clo de que n:io tt!m vindo; c qunndo tornar no 
senado o Sr. ministro do Imperio, IJ11C hn de ser, 
mais p:ic~to do que o da jusUça on, pelo menos, 
como enfermo sr: hn do accommodnr melhor, hei 
de entender-me com S. Ex. a respeito dos ne· 
goelo-. da cnmara munici)lnl, in•lngnndo ltuacs 
ns rr.zõcs por que o govecno li:•o t••m extgido 
que n cnmara munidpnl cumpr:1 c~se dever ri· 
goroso pnrn corn o corpo lcgíslntivo. 

o Sn. l'Rat•IIÍE:-."TE:- Niío conllta; si o fo~sem 
ter-se·ia da•lo disto conhecimento ao senado. 

O Sn. SrtVF.III.\ n.\ ::'lfoTT.\:-::'Ira~ o art. !!~<ln 
lei <lc 18~0 não é letr:~ mo•·ra, c êlltl diz:- As 
contas dn soLredit11 cilmarn se~ão rcmcllidas :i 
ns~cm!oléa j:t•ral ·Jt.•~:isl:•tivn, dcpoi~ d1: :~ppiOVa· 
das pelo ::overno. E todavia nilo rornm. 

Sr. presidente, 10lJUci ne~tn ma~cría porque o 
poder: de ll:'cali~ar, fJUC o senado deve exercer,.a 
respe•to de desJlcSns municiJoat!S é inferior ao in· 
tert:~se qne descubro na disposiçiao do : rl. 23 
da lei de i~ O, fJUCl entendo que .. devo ~er rcvo· 
gatlo. . 

Esse. art. 23 foi uma in(._:onquisln, cm dclri· 
mento do acto addicional. Tt.das as carnarn~ mn· 
nicip:ICs, ~cnhorcs, tem seu ll·c:il em um corpo 
lc;.:j,;Jatiyo de sun in•lole, 11ue l'orri::o c jul:;a. 
porqut! c competente, sobre JDI(lostos. Entretanto, 
nlio sei por IJUC razão a camnrn munici)ml da 
côrte ha de ser uma exccpriio a e~sa regra geral 

- das c:tmaras municipacs ·do todo o lmpftrio. 
Olho Jl:ll'a a dat.1 da IIli c qucro·a des1~obrir nn 
histori:., no espirilo que dictoa tão notavcl inno-
v:~çiio no neto addicional. _ 

Foi de i~~ O pnra cú que come~·ou esse S)'stcma 
de innovntõc,; contr;~ o acto nddicionnl ; foi a 
d:.laJ.' de. então que ~c principiou n '\'l•r qne era 
prl'crso rr pondo cabrestos cm tudo quanto cr:•m 
conquist:a,;, não digo dn democracia moderna, 
mas da democracia antiga. . · 

Essa lei de !8~0, se'nbores, precisa acr revo
g:~da. -

Eu niio sei ~ terei tempo o valor Jl.1l':l (aliar 
na discussão do orçamento da justiç.1, porque 
enuncia-se o nobre ministro da justiça com um 
arreganho tal, que devo justillcar algum t••mor 
(riso). Desde que cu vi, vrrbi oratia, o nobre 
míni><tro no..;ta casa. acompanhado pelo chefe de 
policia, dissf! Jogo que havia algum IJUid ••• 
. O Sn. "-Ft'ONSO CELSO (ministro tia {ll::nlda):.

Nnturalmente vciu t~onsult.1r o nobre ministro 
sobre :tl;.:um objecto de ~orviço. 

O Sn. SILVEIRA D.\ MoTTA :-E' natural. 
. Ma~ niao sei, Sr. presidente, si toinnrei parte 

DO debato do orçnmcnto da justiç:a ; nli;is, si 
tornar, declaro que bci de pedrr :.uxilio :\ demn· 
crncia moderna c aos app:arelhos do nobre mi· 
nistro (riso) parn a . derog:•ç;io do nrt. :!3 da lei 
de i8<i0, porque é es.~encialmcnte contrario :is 
tbouríns da detnocracia moderna. que são as 
lheoril!s do apparclho dn nação pela n:1ç:':o. 

Pedindo e~tn informnt;iío, IJIIC fui satisfeit:a cõm 
n resposta qur' V. Ex. grncio:~~montc me deu, 
meu fim JÍrincipal foi annuncinr, cumo disse, a 
necessidade d:1 rcvilJr:~ç:io do :1rt. :!3 da lei do 
18'•0, porrJUC, s! es~a rer e$livr·sse revogadn, si o 
corp•• legisfnlivo tives~o de approv11r os nr~:nmcn· 
tos du cnmnr~ municipnl d:• c• II te, estou certo de 
•1ue as •·ousns mio tcrmm chegado ao~ nbysmos â 
IJUe chegaram. , . 

O STI. Cnuz liACIIAno:- Apoiado. 
O Sn. Su.VEIRA D.\ '!\tonA:- Estou satisreito 

com a informação IJUe V. Ex. me deu, c por isso 
eximo· mo do ~,crificio de. rnzer um requeri· 
mento at·riscado a algum aznr. Tenho con- • 
cluido. 

Plll~IEIRA PARTE'DA OIIDEll DO DL-\. 

lllATRICUL.\ DE Ull ESTllD.\!'ITE. 

Votou-se cm 2.• discu.~Mo, c roi approvada 
para pas~ar ia 3.•, a prOJJOsiçiio d~ cnmara dos 
::;rs. dcpulados n. :l~~. do corrente nnno, au
toriz.,ndo o governo a mnndnr ndmiuir n cx:~mo 
das ma~crias do curso de obstetrícia da Cacul
dnde de muolícina 'do Rio de Janeiro a Dinn de 
Oliveira Mcllo. 

OIIÇA)I~''TO M JUSTIÇA. 

Achnndo·se na· snla ·immedint..1 ·o Sr. ministro 
da ju•tira,-rornm sortt•adcs parn a drputaçiío que 
o devi:a ·receber os Sa-s. Fernandi!S da Cunha, 
Fnu~to de Aguinr c C.111dido Mendes, e sendo o 
m~:smo senhor introduzido no salão com as ror
malitJmlcs do l.'stylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. Prcsidenle. · 

ContinUOU a :!.0 disCUS!::iO do art: 3.0 do pro· 
jocto de lei do orç:unt~nto r•nrn o exercício· de 
1879-!880, relativo :is despesas do ministcrio da 
justi~a. 

O prlllcipnl interessr' da curiosidade que tenho, 
!nzcndo este pedido do informa•·iio a v .. Ex.~ é 
annunciar a necessidade d:t revogação d:~ lei 
de 18~0. no art. ~3, porque a camarn municipal 
da côrte niio deve estar em condições diversas, 
por muito diversas que sejam suas Jlecessídades, 

O Sr. L:ntnyette (mi11istro da justis:a) 
declara rr•spl!ito::nmcnte no SC'nndo que o governo 
não prest.1 seu a~sentimcntn ús en•cndas ofi"ere
cid~s pel;a honrada t·ommissão de razcndn â pro
po~ta relntiva· <is despesas l'Oill os serviços do mi· 
nisterio da justiçn. Si não lhe rcHar tempo,. na 
primeira Ol'cnsiioo cm que. tiver aindn de tomnr a 
1,alnvrn, adduzir.i os motivos que justilicam o 

. pens3mcnto do ::;overno. Sente, porém, necessi·. 

• 
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dado de responder primeiramente :10 discurso 
gu.e n:~.scssiio :Interior proferiu o honr:tdo se- . 
llador pelo P:tr:tná. 

Formn cs:ordio desse discurso :ts cünsidcrações 
'JUC o or:~dor teve a honra de fazer na camara 
tios Srs. deput:~dos, IJUando tomou p~rte no de· 
bate do voto de graças, em·31 de J~neiro do cor
re~tc anno. Abi dellnir:hl sua posi~iio no minis
terJo, mas o nobre senador, violentando as phra-. 
ses desse discurso c tortur:mdo esse pensamento, 
d~u·l!ws um~ cxpressiio, uma signillcação, que 

quer das que estão ostabolccidns na legislaçiio 
penal: o que não pódo é empregar as !JUB niio es
tejam ncfla reconhecidas. A razão nao é porque 
a Jcgislu~ão ortlin11ria do palz ·pessa limitar um 
poder constitucional, mas porque o poder mode
rador, exercendo a !:-cuidado de 11erdoar e com· 
l}lutar as penns, nlio é poder legrslntivo, o por
t:mto niio pódc crcal-:>s. E sendo assim, é evi
dente que não pódc fazer commutaçiío, siniio 
us~ndo das penns cstnbelecidas na legaslaçlio do 
p:tJZ, 

nno tml1:1m. , 
Est:i. convencido ·de que no discurso a que 

allude clellniu sua posidio com clareza, e de IJUC 
não o poderia fazer hojé de modo m!!lhor e m~is 
convcnicnté. Deix:t, port:tnto, do reproduzir 
per:mte o scn:tdo as pondcr:II'Õ~s que sobre este 
ponto enunciou na c~marn têmpornria. 

O nobre sen:idor, a quem rcspo:l!lc, começou a 
Jll:uJa das suas consur:ts contra o actual ministro 
da j u~ti~a. pelo decreto de :l!l de Fc;creiro do 
corrente anno, decreto emanado do poder modo· 
rador c pelo. qual foi comAmtada a pena de 300 
a~outes imposta ~ um escr11vo na de :l::! annos de 
pri~ão com tr11bnlho. 

O nrgnmento deduzido do art. 60 do codigo 
criminal está sujeito :í outra relação de direito. 
O codig-o cstniJelccc uma disposição ctue'obri;:a o 
poder JUdicial ; mas não podia estabelecer dis
posição que limjt.'lsso o poder moder:ulor, porct.ue 
tem este atlrlbuiçües cre~das pela constituiçuo, 
que. nao podem· ser modillcad11s por.Jcis ordi· 

O dccJ'cto foi t.1xado de inconstilucionnl, de 
illeg:tl, resumin!lo-se a arg-umentar.iio pnra isso 
produzid:• em que, estabelecendo ó art. ~- do 
codigo criminal:~s punas de c1ue siio Jl3ssiveis os 
escravos, a s111Jcr: a pena capital, :t de galés per· 
pctu11s c a de a~outcs, foi pelo mesmo decreto 
unpost11 ao cscrnvo uma pena diversa: a de pri· 
são com tl'~balho. 

De,·c confessar CJUC ficou so:-prendido ou
vindo urn orador t5o illustrc, como o nnbre 
senador pel11 pro\•incia. do J>araná. suslent.,r se
melhante doutrina. Combateu S. J~x., po1· assim 
dizer. :1 evidencia, c, si não fallasse perante cor
pora~.:iio t~o respeita'\'cl, tliria que estava npenas 
f::zendo um excrcicio.dc rhctorica. 

Pnss:mdo a justificnr o decreto, obscn·a que o 
poder de perdoar e moderar-as penas, como se 
cxp1·irne um gr:mdc escriptor, rcpresent., a con
sciencia humann diante do poder de punir. 

De um lado, ns leis s:io imperfeita~. não 'Jl•ídcm 
prevenir todas as circumstancias IJUC acomp11- . 
~~~a~n os clelicte~; de .outro, a administração da 
JUstu;a humnna e f11lhvel, Iiodcndo SCI' condem.· 
nados sob prov:~s falsas rt~os innoccntes. 

Para obvinr a t:•es ditnculdadcs, 11 sociedade 
conferiU ao poder sobe1·ano a faculolmle dt! exer
cer c~sa jurisdicçiio suprema, limitada sóm.!nlc 
pela conscicncia humana. 

D':~lli vem que o poder sobcr:~no, qu:molo tem 
de exercer 11 faculd:•do de perdoar ou commutar 
:ts perws, ex:nnina o facto cm toda :1 su:~ ampli
lude, até mesmo ag circumstancias IJUe niio csta
T_!Im prcvistn,; ua loi,mas tJUC :mtc a consciencin 
suo suficientes par:~ justilicttr o crime e dl!ler
min:•r a absolvkiio. 

O potler soberano, si entende cm sua con
st:"icncia IJUe a pena 1m posta no réo é se\·cra c Yai 
:1lém d:t culpa, est;i. no seu direito moderando a 
pen:~. 

E', llOI' conscf)uencia, cxtcnsissimo o poder Jc 
perolo:•r c motlcrar flCDas. S<Jm duvida que osso! 
poder tem limites, c siio estes os tleterminados 

·pela sua propl'ia uaturcz:~. 
No exercício u~ f:•euldade ue commutnr as 

penas, o poder moder11uor pódc empreg:tr quul-

narms. . 
A evidencia da doutrina, que sustenta, firma-se 

na autoridade dos precedentes e na de nomes 
cminent~~; hniO do paizcs estrangeiros como do 
nosso pa•z. . • • 

Podan dispensar-se do razcr menção. expressa 
dessas antoridadcs ; mas eJmo võ que vozes 
competentes contestam a doutrina cxpo~t:., rc· 
conhece nec~?ss:~rio o ~?mprego dess'' .recurso. 

Em !86-~. o podllt moderador commuteu n 
pena de galés p:!rpetuns, imposta a um e~cra,·o, 
·cm 6 annos de pri~ão com tral.Jalho •. O docrcto 
roi rem_llttido ao jui?. competente para .lhe dar 
exccuçao ; mas entrou clle cm duvida no modo 
de cumpril-o. 

Era então ministro da justiç:t um dos llomcns 
mais eminentes de;;tc paiz, c s•!gur:~mentc auto
ridade n:~ materia, pois que se tr:ata de uma 
questão de direito publico; era cnt;io ministro o 
rallecido con~elheiro Zncarins de Gócs ·c Vascon
ccllos. e elle resolveu a questiio no stmtido da 
doutrina exposta pelo orador, como demonstra, 
lendo o aYiso qnc cntiio aquelle ministro cx
pediu-doutrinll que 11inda roi corroborada pela 
sc!=çà~ .de j~stiça do conselho de Estado, :i qual 
fo• ~uJetla a mesma h)"pothcsc, c cujo p:1rccer 
as;;ignaram o Sr. Visconde do Uruguay (relator) 
e os Srs. Visconde de Jcquitinbonha c Yarquez 
de S. Vicente. · . · 

Recorreu t11mbcim o or:ador aos precedentes, 
mandando-os verificar na secrcl:lria-e de seme
lhante pcsquiza consta que n11da menos de 21 
casos têm h3vido do eommut.1ç1io das penas d:c 
morte e do gnlés perpetuas, imposta a escravos, 
cqt pris::io tempor:~ria, não obstante o art. 60 do 
codigo erimin:~l ; um caso de prisão tcmporarin 
em pri~iio temporaria mais branda ; c um c:1sO, 
em IB:i7, de pena de morte convertida em prisão 
simples perpetua. 

F111almcntc, hn um precedente, perfeitamente 
itlcntico :10 caso do decreto ·que mereceu 11s cen
suras do nobre sonatlor pelo Paraná : foi quando 
era nânistro da justiçn o nobre scn:~dor pelo Rio 
Gr11ndc do Norte, o Sr. Diogo Velho Ca-valc:mti do 
Albuquerque. O orndor lti o decreto, demon
strando assim n perfeita identidade de um c outro 
caso. 

Discutido cm outra oceasião o decreto do 1!1 de 
Fevereiro do corrente :mno, se disso que era in
coml?rehen~ivcl como se houvesse SUSJlendido a 
apphea~iio da pena·dc at;uutus ao réo cscra\'0, até 
que o poder moder:•dor tivesse r.rorerido n sul! 
dccisiio : nada, porém, mais .r~ctl de explicar. ...... 
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-O escravo Simão, a·quem se referiu o citado de-

creto, padecia enfermidade chronica e gravís
sima, c o medico da prisão de Nictheroy declarou 
que o. réo não podia sofTrcr a pena, á qual teria 
rotai mente do succnmbir,si lhe fosse mfligida. 
Não foi, portanto, um poder hnm:mo que sustou 
a execução. da· pena : Coi uma força superior ú 
vontade do homem, foi a Corça maior da enfer~ 

· Qu~l a. razão por que a lei faz depender da 
SC!~tc a designacão dos dons adjuntos'! E~ porque 
evidentemente quer que sejam incertos os dons 
adjunlos 11ue com o relator têm de julgar ·a 
questão. . • . ' -

midade. • 
.Passnndo a tratar 'dos decretos de 31 de Agosto 

e i6 de Novembro do nono passado, pondera o 
orador que já na camara dos Srs. ileputados 
tllvo occasião do juslificnr, não só a con.-.titucio· 
nalidadc, como a legalidadu desses decretos; 
continuar:i, porém, a sustentai-os, uma vez c1ue 
o nobre senador pelo Paraná ainda acha ma teria 
para censurn. 

Causou grand~ estranheza a S. Ex. o facto de 
haver o segundo decreto revogado o art. 2. • do 
de 31 de Agosto, c, para fundamentar as suas 
ccnsurDs, estabeleceu o nobre sen:~dor uma dou
trima insustentnvol, isto é, que os dec•·etos e re· 

Si a incerteza não fosso o pensamento do le~· · 
gisl: .. dor, não teria cllo razão para se afastar dos 
•-:-ocr.ssos conhecidos: o recurso então ·seria dis
tribuído ii um relator c passaria, no seu imme
diato, como acontece com os outros feitos • 

Aconteceu, entretanto, !JUe, achando-se pre
vista n:a·loi n hypotlwso, quo maisordinarinmento 
se dá, surgiu uma hvpotbe~o, quo"não se achava. 
expresso nella, isto é, o relator e o juiz-sorteados· 
Jl:lra tomarc1n conhecimento do recurso, tiveram. 
necessidnde de determinar diligencia a que na 
t.• insllmcia so devia proceder, c, portanto, o 
recu1·so não Jtôdc ser julgndo no mesmo dia. 
Descer:~m os :.utos, passaram-se os dias, voltaram 
os autos de novo, e então agitou-se a CJUCStão de 
saber si os juizes, que haviam sido sorteados para · 
julg:u·cm a causa lfa primeira vez, eram :olnda 
competentes para julgai-a n:1 bypotbese sujeita. · guiamentos promulgados pelo poder executivo 

são immutavcis, não tendo esse ltOder o direito 
de posteriormente revogai-os de todo, ·ou do al
ter:~r algumas de suas disposiçõés. 

Para aquilatar quão longe est:i da verdadeira 
a doutrina do nobre senadbr basta considcrnr a 
natureza da lei c a do decreto do poder execu
tivo, do regulamento. A lei esl2bcleco os priJl· 
cipios directores do as:-umpto, c no l"cgulamente 
combin:un-se os meios que, sem alterar o pensa· 
mento do legislador, to1-nam-so precisos para a 
melhor execução da lei. 

Disto dcJ>rehendc·sc CJUC o governo,· quando 
chcgne a conv~neer-se de quo as· medidas que 
emprcg;íra para exccut:•r a lei, não são real· 
mcntc.ns melhores, cst:i no seu pleno direito do· 
rogando-as ou substituindo-as -110r outras, que 
mais adequadas julgar para chegar áquolle fim ; 
o muitas vezes, no regulamentar as leis, e sobre· 
tudo ns leis que pertencem propriamente á 
lldministração, cons•gn:~ o modo por que as en-
tende. · . · 

Exemt>lificando este asserto, lembr:1 o orador o 
·art. ~:23 do regulamento de 31 de Janeiro do 
!8~2, que detl',rminava o modo prntico de exe
cutar as multas ; as di~posições deste ~ecrcto 

· eram imporftlitas, c mais tnrdc foram m:.ditlca· 
das pelo decreto n. 595 de :18 de Março de !8~9, 
rcrerend:ado pelo Sr. Euzebio de Quc1roz. 

Em :18:$~. sendo ministro da justita o Sr. con
selheiro Nabuco, o poder executivo expediu o 
decreto n. 1368, rogulnndo o ch:~m:amcnto do:> 
credores 1•ara ns concordatas ; o depois, cm 1872, 
no ministerio do nobre senador pelo Rio do Ja
neiro, o Sr. Visconde de Nictherol, foi expedido 
o decreto n. ~2 revogando o do ::;r. conselheiro 
Nobuco. 

Ora, é evidente que esses juize$ não J>Oifiam 
ser compcteutes,porque tinham-se tornado juizes 
certos J>ara o julgamento,. entro .a data Uo 
ncórdiio cm ·quo se comecaram ns diligencias e 
o julgamento. Isto ofTcndia o pensamento da lei ; 
o, pgr conseguinte, cumprindo ao poder oxeca· 
Livo ncautcl:~r a boa execução da mesma l!)i, ex
pedia o decreto declarando que, dadn essa hypo
the.•e, deviam sortear-se novos juües. . 

Um nobre senador por !Unus Geraes, o Sr. 
Cruz l\lacbaclo, tem por vurlas· vezes trazido o 
argumento da incompetencia; O nobre sen11dor 
niio tem raziio. Quem consagra essa ineomJ>etcn
~.i~ é a lei, quando estabclec~ a lnccrtez:l de 
JUlZCS. . 

Acompanltando :1 argumentação. produzida por 
esse nobre senudor, quando justificou um rectue
-rimento sobre este a~sumpto, diz o orador que a 
lei de 3 de Dezembro de !SU estabeleceu no 
art. 76 que os recursos criminnes seriam conhe
cidos nas .reluções pela fórma .estabelecida no 
art. U. do regulamento de {3 do Janeiro de 1833; 
mus nota que esse art. 76, que d:.va Corça de lei 
ão art. ~~ do .regulamento das relacões, é um 
nrtigo revogado :-não têm, portanto, procedeu-. 
cia qu:~esqucr arga1ncntos tirados dos citados ar
tigos. 

Em so~uida lê o orndor o art. L •, § 7. o d:t loi 
n. 13~2 de 6 .do Agosto de 1873, no qual se prc
ceitúa que - 1uu pronuncias 11 recursos àt:stas vo
tarão o jui:; relRtor e dou$ adjuntos sorteados, mio 
ficando l!lles impedidos ·pam o julgamento, 110 qual 
tomm•tio parte os desembarga®res preseutes.-Do. 
semelhante disposição deduz quo o pons:.mento 
da lei é que os dous desembargadores que têm do 
conhecer dns pronuncias c dos recurso~ destas, 
sejam incertos :.té :.o ·momento cm que se tenha 
de proceder ao julgamento. 

Disso tambem o nobre sonador ·pelo Parnná 
que o decreta> cm questlío niio podia ser oxccul:l
do nns relm;õcs 'de cinco membros ; mas é engano 
de S. Ex.: si por impedimento dos membros 
c!Tectivos não houve:- dosembarg:adores, entre os · 
qaaes se possa· fazer o sorteio, chamam-se os 
supplentes, que ião os juizos de. direito. !fas, 
obJOCt:a o nobre senador, osso expedtento torna 
os juizes certos. Assim não é: pnrn: quo se pro
ceda ao sortc•o devem estar presentes .ao menos 
tres juizes; dcl'tes tres juizes tem-sé de tirar á 
sorte dons, quo· ninguem póde provêr qnnes 
sej:.m: logo subsiste a incertezn, em menor la
titude, é certo, mas isso não é defeito de lei, nem 
tão pouco do decreto, mas sim da outra lei que 
creou relnçõcs cóm tão Jimit.ado numero de dcs-
emb:lrgadores~ _ 

Enxergou mnis S. Ex. uma inexplicavelanti
nami:~ entre a doutrina sustenl:ldn pelo orndor o 
a· compotenci:~ que a lei deixa salva ao juiz que 

• 
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votar no recurso parn ter voto no julgaménto 
tlnnl. Aligur.r-se, porém, no ·orndor que tnl :mli
nomin n:io existe, porqunnto se trntn de duns 
hypotlwse~ sujcitns :1 relações diver~ns de direito. 

·Em umn das hypothcses trota-se dn pronuncia, 
niio havendo neces~idnde de fazer intervir todo 
o tri!.unal, o que cêrtnmente lhe tomnri:~ muito 
tempo; mn~, tmtnndo-~c de urn jul;mmenro. de
finitivo, todo o tribunal dt·vc nellc romar p:rrte. 
No priluciro c:rl'o, clirninuido o numero clcjuiw~, 
qtte têm de julgnr o recurso, hnvfn necr•ssidade· 
do umn ~r:rr:onli:r-o sortciu; no s•·gundo, ~cria 
nb~urdo Jançnr miio da :<'ortc, pois qull todo o tri
bunnl rem de intervir nojulgamtlntr:i. 

Allegou o nobre senndor pelo Por11n:í ·o rncto 
•de terem os antigos vcrendorcs exercido seus 
cnrgos por m:ris de um anno; isto purém n:rdn 
p1·ova, porque os Jogares publicas não se obtem 
por prescripção. · 

A cin·um~L1nrin de concorrerem cm tribunal 
}lleno us juizes, fJUO tom:mrm conhecimonto·do 
recur·~o . . n:•o te~ alcancll algum n:r rtnesti•o; c, 
JlOr·t:onto, por m:rr,; q.:e procure, n:io consegue o 
ormlor rlcsco!Jrir a nn tmomi:J que o nobre se· 
nador ll;mrnu riio dilJicil, 1111e cxigiri:r parn ser 
cxplkmln o mnior·e,;rrm;o da juri<prud.,ncia. 

Quanto a • conflicto dr! aurihuiçüe~ •·ntrc o prc· 
sidcntc e o u:i!Junal da rela•:ão do Ce:~r:i, obscrn• 
o or11dor r1ue é rsll! um rir;.:oc.io que :Jprt'senL1 
duas ph:rscs; o confircto nn<ccu d:t segunda, m:rs 
o nobre senador pelu Paraná procurou·o n:1 pri
meirn ; c, us:mdo dcs~c methodo, havia neeess.1-
riamente de che;.:nr 110 resultadu a .'/uc nttingiu, 
isto é, r1ue o conllicto 1•r:r impos~iVI' . 

O or:ulur historia r:•phl:uncntc :•mb:~s :.s phascs 
da questfio. Em J8iti fcz-~c a clciriio rnunicip:rl 
da c:~pit:•l do Ccnrá, município compo_,;tu de tre~ 
frcguczins: a da CaJiilnl, 11.dc Soure o a de Me·. 
crj:mn. A eleiriio de :;ouro foi annulf:ula J:or 
ncórol:io da refarão; m:•s :1 de ller-r•jan 1, nnnni
Jadn pelo juiz dn direito da c:opit:JJ, foi julgada 
v:iliila por acórdão dn rdn!::io, que reformou n 
senten•::• do juiz de direito. Constituiu-se, pois, 
n cam:•rn municipal, c \'ereadorcs cl··itns en
traram • m exercicro, sem import:~r a nnnullar;ioo 
da elciriio de um:~ das freguczins, por isso que o· 
numeró de votos das outrns fré:;-uezias em supe
rior cm m:~is de metade no dn frcguczia annul-
lada. • . 

M:ris tarde descobriu-se que o acórdiio. que 
vnli•l:írn n eleiriio de ?tfe•:ejnu:~, não fUril profe
rido dt·ntro do prM:o legal; e, subsistindl! nesse 
cnso, por for!:n de lei, n scnt•·nl'a do juiz de 
dir•·ito. o prc>idente d:~ provinci:i, havendo re
conhecido que prcvah•t'ia a scntr•nça recorrida, 
e que d••stc fncto rr·su!Lwn a nu li idade dn elci•·iio 
municr(lnl, m:mdou proceder a nova clcidio; e 
nssinl o fr!Z, cutmndo os novos eleitos na' posse 
da seus c:• rgos • 

O proco•dimcnto do presidente do Cenr:i cm 
tudo rsto foi pcrfeit:Jmcn ~~~ j uridico. 

Concedido que as decisões dn rclatão são 
nulhls rru:rndo profer-idas r.·.r.· do pr:~zo legal, e 
que nesse caso subsislo n deciS<io do juiz de L • 
entr.m•·ia, cl:~ro esuí que a declararão de que 11 
decisiio foi dada fórn do pmzo leg:•l n:io )!Ode ser 
feita siu:io pelo presidente da provincin, visto 
como n lei niio estabeleceu novo recurso, niiõ 
deu :i auroriclnde juclicinria competencia parn 
declnrnr o facto de que se trnta. 

Accres·!e ainda que, sendo esta uma lei eleitor:• I, 
e,ntn.l ~~~ ~lnssilicaç:Oo das leis organicns, das leis 
de., admmrstraçiio, c, por conseguinte semelhante 
dis)Josiçiio devin fuf"f;Os~<nulfittl ser execut:Jda 
pelo -poder adrrrinistr:•trvo, como acertadamente 
entendeu c praticou o presidtlnte do Ccar.i. 

Esta Joi n Jll'imcira phnso d11 qucsrão; a se· 
gnnd:r, arJuclla d:1 11Ual nasceu o conllicto, come
r;ou Jrcl:r rcl'l:rmar:iio de um cidadão de M•!Cr•jnn:r,. 
que requereu 110 juiz de rlircito annullasse n clei
ç:io dt!SS:r frcguezb, visto haverem-se nella pre-
terido formnlhlades.c~senci:res. . 

Julgadn improccdenlt• a rl!elama!:'ão, recorreu 
cs~e cid:.diio 1'111":1 a .rclar:ão, C-esto tribunnl, cm 
v•·z dr! tomar conhecimento do recurso relativo· 
:ÍIJUclla fro·guezi:•, clwmou a si 11 clei•:iio d•l outrns 
frc;.:uezia~, ncg011 a compettmci:~ do presidente 
da pr·ovinci:• p:rra mnnd:tr proceder :i cleir::io no 
município, minullou t•st:• elci~iro, expediu ordem 
prohibindo :i caru:•ra •Jue runccior:asse, e, linal
·roeuto, Ol'dt'nou :ro promotor que denuncias::c os 
vcrr•:~dores, cm<o não obt!dcccssem ! 

l!:ste p:-nceder da reln!;iiO é nbusivo." 
Em primeiro lo;.::•r :rnnulla- uma portnria do 

pr~der e\er!Utivo sotrre nssumpto da.po•·flli ta 1:om~ 
pctencin do ;.:-over·no; e, depois, nmndon c·'pin 
do ncórdão dirceL1rnrlnle ir camara municipnl 

r•nrn que lhe rJ,·,s~e cx~cr!ção, qu:mdn, sc;.:nndo 11 
c i,. o q uc de1·ern r.lzcr ern cn vrnr CÓ[lia do 

ncérrdiio 110 prcsirlent•! da província. 
As sec~;õcs rcunid:rs ~e justiça c do I•.nperio do 

conselho de- Esta•IO Julgar:rm unnnrmemente 
procedente o conllicto; divergiram, é \'errlnde, o 
rd:•tor e os mnis ml'mbros, m:rs roi na aprecin-· 
çiio do proceder do presidente dn provincm. 

Por conseguinte, Jnl;.:-:mdo o conllit:to proce
dente, 111•oiou-sc o or:•dor não ~ó nos r11ctos con
st:~ntr·s dos drocumento·1, como cm disposiÇões 
terminante~ d:r lc;.:islaçiio que rege o assnm(lto. 

Occupn-se depois o orador com :1 cl:lssili
cnçiio d:1s comareos, impugnando como rcstri
cti\·a dos dirdtos das asscmiJiiõ:rs provinciaes, 
a qu!'m compr!le cxclu~ivnnrentc 11 crc:rr:iio de 
conmrras, a theoria do nobre senador pelo Pn
ran:í, segundo a IJU:ll as conJnrcas não serinm 
provid3s de juizes siniio depoi:> que o parla-
mento votasse os fundos. . . 

A classilic:rr:iio dns novas comnr~1s, q_ue tam
bem frti assumpto de •~cnsurn, }JOr n:w haver 
verba no oro!/llllcnto, foi muito rcgulnrmonte 
reila, pois ,··u.~ na vcrha-Justiça de 1.• inslnncia 
-figura sempre uma qunnti11 p~ra as comarcas, 
IJUil provnvelnwnte tl'nharn de ser crend:•s. • 

Niio procr·dem tnrnhem :IS C('nsuras rcl:•livas :i 
injusliçn com quo diz terem sido fcit:Js a classill
cnriio de certas comarcas, e a remoção de nl
guns juizes; o orador explicn a. raz·•o por que 
clas>ilicou a comarca· do Bom Jardim cm~.· cn
tr:mcill e trata dos r:~cto:> rcl:ttivos aos Drs. Esco
Lar o Prestes Pirnontel. 

Foi nccusntlo o orador por ter enviado p:rrn ns 
comnrcns novos juizes, existindo juizes avulsos 
pt•r.:ebendo ord•mndo, o se disse <rue nssim vio
lam o ministro da justiça umn disposição de lei. 

Ora essa lei niio vi;.:-orn ; essn disposição ó pu
ramente orçaruonl<rrf,, o n melhor Jll'o\·:J disto 
cst:í em que :1 com missão de or•:nmento do senado 
recommcnda que tnl disposição seja incluidn no 
actual orçamento:-e pódc~se porvontarn pôr em 
uma lei um artigo de outra lei cm vigor? 

A disposiçiio, que a illustre commissiio p_re-

r ..;I. . .. 
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tende restaurar, ofl'endc as boas normas do go- factos grJvcs que ocÍ:Orrem, dando só mais iardc 
vern.o, e entra pelas attribuiçõcs do executivo, . noticia da Cormaç.'ie de culpn c, finalmente dn 
~~~~mdo-o a nomear pnra certas comarcas ma- -sentenr;:. çontlcmnatoria, quando ost.1 tem Jogar. 
g•str:ulos que bem se•·viriam ern outra:;;, mas viío .Para sll.llsfa:r.er 110 nobre scnnrlor peln ·província 
ser elementos nocivos n11quellas p:~ra as qunes d? Parann mnda o or:~dor lü ns part•ciparões em
terão de ser nome:~dos, si vin .. :~r n 1dé:1 da nobre ~·~es ac~rc~ do de,;_acato de que Cm vi mima o 
com missão. " JUIZ do d1rmto da cornarc:1 do Campina G•·nnde. 

Miriistr:mdo ns inrormncões piHliclas, declara o .P:~rec~ no orl!dor que n disposiriío do art. !i d.1 
orado•· _que ba 18 juizes do direito avulsos por- le1 do :!a de Ago,;to ele J87:J, que o nobre ~enndor 
que dmxnrnm do ser chefes do polida, o sete por pelo P11rnn:i julgou oiTendida n:•s p:~lavrns fJUO 
su,pprcssõl!s de comarcas, calcul:mdo-sc que a so ltim no relatorio do miui~terio dn jusuça 
despesa Coila com os vencimentos desses magis· ac!Jrc:~ do novo :~sylo do mendigos, não tem ap: 
trados importam de ~ a w eontoll. pl1c·nção a este caso, pois a construrçiio exigia 

Enuncia o orador o seu ·pcnsame.nto com ro- muito tempo, c o reg•1lnmcnto sú podia $er dado 
lação :Íll comarcas sup(lrimi!la:~ c subdivididas depois da obra cnncl_uidn. Asscgm:n, pnrém no 
pelas ~~~~cmuléns, províncíaes, dcclnr:mdo que, senado fiQ.C esse regulamento se limitar.í :is dis
~UJ•Primi.:.a ~ comarca, a c.onsrqucncia é que O posír;ões, que não tenham car11cter lcgl:llativo, e 
JUIZ de ll•retto 11 perdll o tórna-:>e :ovulso pela Corem puramente regulnmentares. -
mesma natureza das cousas, pois dllixa de cx•,;lir :X as ~pre.:ÍII!:ÕC." d11. n·~bre senador pelo fnrnnú, 
a comarca-e, r.om mais espec:illlidndc, discute a rcspi!IIO do art•go llllllulr.do-Contabihdade-
os ncgncios rcCercntP.s :is extmctas comarcas do no rcl:•torio do ministerio da justiç.1, comrueUeu 
Par<~, n:aJ1rovincín do i\linas Geraes, c de Santo S. Ex. um cc1uivoc·o, suppondo que se tratava 
Antonio a Pillrullla, na provincí:~ do Rio Grande de um acto praticado pdo ministro, CJUDudo nn 
do Sul. • • ver1Ja-Sccret.1ria de E:otndo-sc diz : restnbeJeça-

0 nollro senndor pelo Pnran:i, no seu desejo se o augmcnto de 5:0110~. O orador explicará 
de cen,.urar os netos do actual ministro Jajus· todo o pensamento do governo a este rcsJICÍto, 
tiça, nem siquer deixou llsc:~p:n· um erro typo· quando tiver a hOnra de tomar a palavr:a, ainda 
grapbico do Diario Olfu;ial; uo decreto do desi· neste dcb:~te, par:~ d1sculir as emendas da com
gnar;ão de comarca para o juiz de direito Dneta missão. 
Neves, declarou-se que a comarca era de 3." cn· Tendo percorrido n longa Iliadn das censuras 
trancia ; por engano ~ahiu de sc~ruwlll. do nobre senador pelo Paraná, está convencido 

O juiz nomeado não tinha, elfectivnmcnto, o quejustificou todos os neto,; censurados, tendo· 
tempo para servir em uma comar0:1 de 3." en· se npoindO', a rcspello dos mais importante:;, na 
.trancia; mas, verificado isto na &ccretaria, la· opinião de homens eminentes, niiosó do partido 
vrou-sc logo um decreto declarando sem efTeíto libornl, como do conservador. 
a nomençiio daquellc juiz ; nem pódc o erro dn ~Ias tem ainda a. formular uma qoei~n, em 
secretaria, que deu logar :i nomeação dn.quelle relação ao nobre scnndor, de quem tínhn o di· 
juiz, deixar de ser tido na conta dos que têm fa· rei to de espernr uma· certa benevolcncía, sem 
cil cxcusa, nem podem sempre ser ev•tados. prejuízo de seus direitos o do seus deveres de 

Quanto ao estado de segurança individual o orador da opposição. · , -
tranq,uíllidadc _Publica, reconhece o orador não Contempor:~noo do nobre sonadercm S. Paulo, 
ser tão lisonge•ro, como Cora pnra doscjnr, m3s teve.o orador a fortuna de viver em sua i nU
para. isso concorrem 0:111s.1s complexas c numc- midade liucrarin. Poderia denominar C$S:IS rola
rosas; que felizmente tendem a dcsappnrccer,• r:ões de nmiA"avcis; entretanto o nobre senador 
sendo certo que o governo tem envidado todos ff'Z·Iho um discurso de recepr:ão, em que talvez 
os. seus esforços para a prompta repressão do so pudesse dizerque havia a intençiiodetorturllr 
cr1mc. o ministro. 

O nobre senador pelo Paraná pediu esc:lareci· Teve st•mprc pelo nobre senador o maior res-
mentos sobre os Cactos constnntcs de tclegrammas peito; admirnndo :10 mesmo tempo sua illustra
do necife e do Paraná: delles ainda. o governo ção o a variedade de seus. conhecimentos sobre 
não recebeu communic:~ção officinl. E quanto muitos ramos do,; conhecimentos humanos. Por 
aos f:~ctos de Dotucatú, de que t.,mbem tratou o isso não deixou de ferir o orador o tom um pouco 
nobre slln:~dor, responde o orador com o resumo amar:!o do nobre senador. · 
das communicações do chefe de policia da pro· Concluindo, quer responder a uma fineza do 
vincín de S. t>aulo. nobrc~enador com outra fineza. Terminou S. Ex. 

Acerca do nttentado contra o juiz de direito do o seu discurso com um trecho do outro do orador 
Rio Bonito, na província de Goynz, diz que o go· proferido na. camara dos deputados. ·Vai por isso 
verno npprovou as medidas tomadas pelo presi- agora fechar o seu, citnndo tambem palavras do 
dente da província, cuja communi0:1ção lê ao nobre senador. extr:~hidns de um folheto oscril_lto 
senado, acrescentando que, por meio de um por S. Ex. cm S. Paulo sobro o futuro da Russ,a;. 
aviso, se recommendouâquelle xnn:::-istrndo toda a Ahi, no estylo do tempo, que depois se denominou 
:~ctividnde e diligencia na punição dos autores do coimbrão, S. Ex,. disse: c A politi0:1 é como a ffe
desacnto. . · . lena da Cabula: ai I dos modernos .Menelaus e 

Lti tnmbern a communicarlo do presidente da Páris que confiam nella. ~ • 
província sobre o assassinato do juiz de direito 
iln. comarca do Pi11ncó, niío tendo hn.vido ::unda 
inform:~çlio do resultado do processo instauradp 
pelo cholc de policia. 

Aproveita o orador a occasiiio para dizer que 
é de estyl~ communicarem os presidentes os 

O Sr • ..J'unqueira. :-Sr. presidenie, de
baixo de impres.~ões menos ngradavcis, tomo 
agoJ:a a palavra p:~ra procurar responder nalguns 
dos topicos do. dtscurso do honrado lt.iRistro da 
justiça; _deb:rixo de impressões menos agrada-
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veis, não só por estar adiantada n hora c os meus 
nobres collegns um pouco fatigados (1ião apoia
iWs), naturalmente por ouvirem a longn Otfyssea 
aJtrcsontada Jtelo nobre ministro em bonrn da·· 
sua administração, como tam!Jom porCJue lllfuei 
po~suido de uma certa tristeza ouvindo 11s dou
trinas sustontadns por S. Ex., doutrinas que 
vão de encontro cm muitos pon1os á Icgalilh1de 
e nos verdadeiros princiJtios liberaes que illnstram 
a nossa legislação,desde que firmamos n nossa in-
dcpcndencia politica. . 

' 0 Sn. JoÃo ALFREDO :..:.Dos ar'rependiaos é·O 
reino do céu; não tenho sinão que louvar n con-
versão. · 
· .(} Sn. · Ju.SQUElRA : -O nobre ministro, é 
verdade, procurou, no mcmoravel discurso a que 
ha pouco :~Iludi, cxplicnr sua posição dizendo: 
• O que se quer é uma tórma de ~rovllrno que ga· 
r~nta a !I bordado; cm f!Ue a nnçao se governe a 
SI prOIJfl:J. • . 

Disse S. Ex. que a :altn thcoria exigia apenas 
CJUO se lizcssc o governo da narão peln nn~o, e 
citou nomes illustrcs IJne serve'm a causa da li.· 
bcrqade nns monarcluas de que s;io ministros.· 

· O nobre ministro, tendo tido tempo para rdlcc
tir. pois mediaram~~ horas entre o discurso do 
nobre senndor pelo l'aran:'t c a rcspo;;ta de S. Ex., 
começou hoje por dizer-nos que, qtwnto :'ts suas 
declarações folias na camarn dos deputados, 
quanto ao seu programma politico c a expliea!,'ão 
de sua prescnç:1 no mini~torio, se rl!fcria :10 que 
disse no seu discurso pr~tforido por occa~ião do 
debnte do \'Oto de ga·a~as, conllrmando todas as 
opíniiie~ que tinha em1ttido. 

I>ottanto o senado comprchendc quo o discurso 
proferido Clll at de Jnnearo pelo honradO miniS• 
tro, fJUe tem sido tiio comhatido, fni como que 
novamente proferido nesta casa ; e por isso não 
podcnios áeaxar de npnnhar as proposições :JVen· 
tll.radas por S. Ex., rel:•tivamente á sua posição 
no ministerio e na situação de :i de Janeiro. 
. Quando se organizou o ministerio do ã de .Ja

neiro, declaro que rui toma•lo de csp:mto vendo 
S. l~x. f:~zer parte do gabinete. . 

Não é )Iorque eu negue a S. Ex. grandes ha
l.tilitaçõcs mornos, litterarias e todas aiJucllas que 
podem constituir um grantlc administrador ..• 

O Sn. T&IXEIRA ·Ju.s1on :-Apoiado. . 
O Sn. JUNQUEIRA:-.•• 'mas é porque cu sabia 

das opiniões politicas de S. Ex. o uellas achava 
um obstaculo insupcravcl. 

0 Sn. TEIXEIRA JuxiOn·:-Apoiado. 
O Sn. JUNQUEIRA :-O fJlle eu sabia da vida po

litica do honrado ministro é que S. E:t. se tinha 
assignal:odo entre os poucos 11nrtidarios IJUC sur- · 
gi:uu querendo mudnr a nos.•a fórma de governo. 

O Sn: JoÃo ALFREDO :-Depois de ter sido pre· 
sidcntc de duas províncias. 

O Sn. JuxQUIUIIA :- E~se era o ultimo acto do 
S. Ex. que echoou por tod.t o pa;z, até que a 
asccn,iíro do actu11l m.inistea·io levou de envolta 
cosnsigo o nome do S1·. conseJIH:iro Lnfayctto 
como ministro da justi(:a. 

Naqucll~ iutervallo d~ f.8i0 a~ de Jant!i~o do 
1878 o unaco.f;octo cu~mmnnto fo1 a dcclara~ao de 
S. Ex. cm prol de outa·a fórn1:1 de g-ovcrnu. 

D1sse S. Ex. que nn Inglntcrra ha J. Russell 
c Gladstonc, na Dclgicn Frcrc Orb:•in; na It:llia 
Rattazi, Scclla c lllin~:"bctti, assim como hn em 
Frnn~a Grevy o Gambetta. • · · 

lllas o scnndo comprdacndc que ha uma diJTc
rcnça notabilissima entre o nobre ministro c os 
eminentes e~tadistns a que acabo de referir· me; 
porque, comquanto queiram scn·ir a fihcrdadc, . 
comtudo c:nda nm dellcs está convencido dc que . · 
a tórmn de governo, nn t)ual ellcs estão repre
sentando, é a melhor, é n mais conveniente para 
seu paiz. Convidc-sc a Gladstone ou a Russell 
11arn ser ministro de uma rCJIUIJiica. rc~u,arão 
de certo, assim como Grcvy o Gnmbetl:t rccu
sarfio fnzcr p:1rte de um ministerio em um paiz 
monarcbico, :~inda que seja constitucional re
presentativo, ainda quc a tórma da liberdade 
esteja ·cm toda a sua pureza, ainda que a alta 
thcoria se possa exercer em rclaçlío a es~c paiz; 
porque não adrnitlo que se cxcrr.a o cargo emi
nente de ministro de Estado seio que ~e esteja 
convencido de fJUe a respectiva fórma de governo 
é a melhor (apoiados). 

Não se trnt:t aqui da tórmn geral de libcrdndc, 
não se trata aqui de dizer que tão livre é a In
glaterra .debaixo do regímen rnonnrchico consli· 
tucionnl, como siio os Estados-Unidos com sua 
rcpublicn democrntica: não é licito dizer isto o 
homem de Estado· que occupa etrcctiv:JID.!JDte o 
Jogar de ministro. Isto será bom para os publi
cistn~; estes é fJue podem empregar a alta thco
ria c dizer que cm ultima analysc os po,·os podem 
ser livres c felizes, t:onto deiJaixo dé uma mo
narehill temperada, como debaixo de uma repu
blica inteiramente dcmoeratica; mns o homem 
de Est:Jdo, aqudlc que assume a responsabilifl:tdo 
dn decisão dos negocies r•uftlicos, este deve: estar 
incarnado com a tórma de governo que roge seu 
paiz; devc·dizcr : 

• Siio cnnher.o outra melhor. ; porque, si 
conhece outra melhor, ·é seu dcvllr não collo
c:n·-sc II:IS IIJcir:IS de A'OVei'DO, é SOU dllVei'~Ol
!oC:U'•SO n:~s !ile1ras de uma oppo~iç:io radrcal, 
(apoiado) c pugnar por todos os meios par:• que 
seu paiz poss:t obter aquclfa fórma de A'O\'crno 
que no entender desse cnvallleiro é a melhot·, 11 
m:iis conveniente para os interesses nacionaes. 

O Sn. TEIXElll.\ Jux10u:-E' ess:: a justir:.a que 
llz ao nobre miuistro. · 

Já tire occasiiio nesta casa de ler af~uns trechos 
do celebre manifl'sto l'JilC foi hon1·ado com a as
siguatura do nobre ministro da justi(:a. Por cs~c 
manifesto sc-võ claramente que S .. E:t. f:~z1:t 
votos pela mud:uwa de nossa fórma tlc go\'erno ; 
d~clara\·a IJUC :t :~'ctual é impoll'ntc par:1 fazer a 
fclkidade do paiz; que nã? devia Sl}r suste~
tadn; •JUC devia ser substitu11la pela forma mass 
complc_l:a da democracia moderna, isto é, :1 .ró.rnia 
repuiJhc:ma. As pala\'ras do nobre rumsslro 
nesse documento são as mais elorJUCntcs t)Uc se 
púdem dcsej:tr t•m documentos dessa ordem. 
Pass:tram-se, porém, :mnos c com espanto, .devo 
dizer, vi o noltrc si;;natnrio daquclle documento 
<!levado aos conselhos de umn monarchia. 

O Sn. DIOGo VEr.no:-E cu faro outrn: S. Ex. 
não mca·cce n :~ppliC:t(:àO ~o quê cst:'t diZC}tdo o 
honrado sen:•dor pcl:t Ualua ; ti um convertido de 
boa fé ; deixou o erro d:t republica, está na \·cr
dadc da monarchia, o que lUUito o honra. · 
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O Sn. JU~Ç!UEIR.\; ~Não q~c~o dizer. ou~ra O Sn. AFFo:->so CÉtso (ministro ·da {a::e11da): 
. ~o.nsa .: acrcdtto que o !lobr~ numstro da JUStt~a -:\lesmo entre o nobre senador c· cu ha um 

e mto1ramcntc leal, esta hOJil perfc1tamentc as··. jlonto do'contacto. 
sentado ·nos conselhos "da corón; acredito que· ..., Hs· · 1 ·. • . s d "d d · · 
S. Ex. julga hoje que nossa fórma de governo m 

5
· n. UNQUE~n~ .- ~1}1 un a; a optamos a 

é a mais conveniente 1mra o l.lrazil, nquclla que 0 ma. oonstltutçao pohtJca. 
deve ser mantida ; mns nem por isso entendi O. Su. LEITÃO DA. CusiL\. :-Não senhor, ha 
que devia deixar de consignar n admiração de muitos pontos ~c conLacto.. . 
que llquei possuído, porctuc, conhecendo apenas O Sn. DIOGO VELno :-Em certa idéas financci· · 
o docu'!lento publlco .. cm ql!c S. Ex. ·collocou ras, por exemplo. 
Sll!laSSI~natn~a, nao VI dCJIOIS nenhum DCtO JIO• 0 Sn. AFFOSSO CELSO (milliSlro da {a::e11da)": 
Uttco,. de~· Ex. pelo. qua.l me convcnce~se de -Folgo muito de saber di·to . 
que elle .unha adhcndo 11 nossn fórma de go· ~ • 
verno, pm· acbnl·a mc!lhor; no que aliás não OS~. ~lOGO VELno :-E' homem de boas flnnn-
havia injurin, porque lodo homem é susceptível ças, e assw1 é bom conservador. 
do modillcar suas opiniões (apoiados). e uma in· O Sn. I.Fu\o VELLoso :-Não sei que haja bom 
telligcncia notavcl, c~Jmo é ::;. Ex;, dndo aos cs- conservador, o que sei é qucba conservadores c 
tudos politicas, podia vil· ao conhecimento do liboracs. 
que 1levia adoptar esta rórma de governo, sem o sn. J•nESJDEXTE :-'Pc~o attcn~ão. 
dezm· nlgum. 

Minha admimção proveiu, repito. de que cu . O Sn. Jusor;EmA :-0 nobre ministro, no se11 
não conhecia acto nenhum do nobre ministro, dr~c11rso de 31 de Janeiro. tralou·nos de uma 
postc1·ior ao manircsto dtl 18i0, que m'l indu· maneira um pouco rispcra, c é por isto que cu 
zissc a crer que S. Ex. boje jul,!!'nva que a rMma conhecendo as maneiras cavalbcirosns do nobre 
republicana de\·in ser posta de J:&do para o Dra· minislr:>, me admirei de que cllc hoje. viesse 
zil. continuando a !'er adoplnda a fórma monar- iniciar o seu discurso dizendo que conllrmava· 
ebica tempcradn.l!inbn admir:u;fio p1·ovciu disso. tudo rtnnnlo linha dito n:~quella occasiiio na ca·· 
. Em nosso mec:~nismo politico... mar~ dos Srs. dct~ulado~. ~esse discurso, Sr. 

Jlrc~ldcnte, o pnrt1do conservador é tratado da 
O Sn. D.\nXo DE COTEGII'&:-JiJIJml'el/10 é agora túrma a mais t.errivcl. 

o termo. O Sn. DIOGO YELuo :- Apoindc1. 
O sn·; Jcsou&mA:-••• as altas posições conquis· 

tam-sc na t1·ilmn:a c na imprensa ; nesta art·nn é O Sn. Jusocem.\:- Ironlem o nobre senador 
que os homens JlUblicos mostram suas habilita· pela província .do l':tr:ID:í leu-nos um trecho 
çues c se tornam aptos par:& o gO\"CI'no !lo Estado; desse discur.so. ·• 
entretanto, não vi dn nobre ministro, durante O Sn. Jo.\o .-\Lrnv.no :-E este é o m~is doce. 
estes t•ltimos nnnos ·na lriuuna nem na im· o s J · n. u:s-QI:EIIlA :-.•. onde S. Ex. dizia que 
wonsa. • • a nossa pau·ia tinha mostmdo quo era immortnl 
• O Sn. JLFFosso C&r.so (midstro da (a::r.m?a):- JlOrCJUil tinha podido resistir aos terríveis A'Oipes 
Não apoiado ; foi dos <JUO mais trabalharam na da1Jucllc deccnnio, que S. Ex. diz será pintado 
imprcnsn. · no .futuro com:~s cõres mais inllammnllas do pin· 

ccl de algum 1'acito. E cm outro ponto desse dis· 
O Sn. Ju~QUEIRA :-••• acto nenhum que me curso disso o nobr.e ministro qno o partido con

:mtori;tasse :1 acreditar que S. Ex. tinha dei· scrvador cm Dezembro de :l877 tmhn cabido 
:xndo do parte aquclla opinião c cstav:~ disposto lodo corroido, todo gangrcnndo. 
para entrar nos conselhos da coroa. · Ora, realmente, que o nobre ministro profc .. 

O Sn. AFFO:s-so CELSO (111i11istro 1la (a::rmla) :- risse cst.1s palnvr:&s no meio de unm camarn de 
Foi um dos'quc uwis trah:•lharam na imprensa :uni:;os, de uma camara IJUC se II!Vnntavn un:mi-

. durante o d·~ccnnio da opposiçiío liberal. mcmcnle c que queria nind,.'l soterrar os advcr· 
o ~n. Ju.:s-oumnÀ ·.-.;\[,'IS u·ab:tiiJ:I\'a no s~.ll scn· ~m·ios, podcr-sc-hin comprehcnder ; mas que ., · vcnh:1 hoje razl!r aqui novamente seu c declarar 

tido, c não no sentido demmeiado pelo nobre bom c válido esse discurso, cm ,1uc 0 p:~rtido 
ministro. . · conservador ó tratado desta maneira, parece-me 

O Sn. At·Foxso CELSO (ministro tltr {a:::emla):- que. n:io ó um ~C!O de li na .dipiOIIIliCia. . 
na flOnlos de coni:ICto cn11·e ambos os lllll'lidos: O nobre mrmstro dcvta reservar aquellcs 
e si os ba entre os republicanos o os· conscr~ nrroubus para a camarn dos deputados; no se
vndores-, quanto mais entre os dclllocralas c os I nndo me parc~e que deveria t,cr uma linguagc~ 
!iber:~cs. Em S. Paulo ligaram-se aos rcpu!Jli- um P'?uco d1vcrsa. porque :S. Ex.·snbc que SI 
canos. · . · ' o Jlll!'ttúo conscrvndor teve ~rras naquello .do· 

ccnn1o. t.'lmbcm prestou ao pmz gr:mdes scrvtços 
(apoiado~'). e não devia ser pssim tratado de uma 
m:mcirn tão brusc:1 ; consider:mdo-sc que· pnra 
esse partido só a ponna de um Tncito, que des· 
ct·cveu os horrores dos .Ncros e dos Cáligulns, 
cr:~ cap:1z de, com tintas inllammallas, pintar os 
er1·os c, quiçá, os cri!ncs deste llartido. 

O Sn. JusQusm.;. :-Esta lign ::cri:~ um:~ cousa 
passngeir:~, c não se Lrala nclla tln~ i<léas. _ 

O Sn .• -\Fl'ONSO Cr.LSO (ministro da {a::;entfa):
lla idéas communs a a111bns os Jlartidos c p:1rn 
cuja realiZn!:iio p:;dcm unir-se :~mbos do muito 
boa fti. 

O Sn. Ju~QUElll.\ :-Xuo digo quo o nobre iui
nistro não sl:'ja liberal, llliiS faz rcslricçües, como 
d'aqui a pouco indicarei. 

v. 111 

E' :&indn nesse discurso, Sr. presidente, que o 
no!Jrc ministro, por vezes, nos faz a pintura dos 
appa1·el/ws que devem runccioum· p:trn que o go
vemo do Estado, da nação pela nnçiio, possa 

w 



ANNAES DO SEN..tDO. 

caminh:~r; nos diz que, qualrr...ucr que seja este- ap
pnrclho, com tanto que a naçao se ponha cm conh 
municnção com os poderes publicas, é nm_appn'. 
rolho que serve. ' . . _.r. 

Dire1 que S. Ex. púdc ter rnz::io, mas é mister 
que o m:u:hinista ou machinist::s que dirigem 
este appnrclho sejam inteiramente peritos c tc
nh:un compll'!ll lcaldarle no sentir lo de fazer com 
que os :~pparclhos não se dcsacrr·ditcm (apniados): 
porque :>1 cllcs $0 de~acrcrlitarcm, não é só o 
governo que rúc, a nn!)iio tombem cahir:í 
(apoiados). 

cidos de que a DO;'lsa;:rórma do gover~o era cíc
cellcntc cm thcorJa, mas que nn prattca estavn 
morta, como morto estava ·o ginete ele Orlando 

. furioso, então era o caso de quebrarmos o remo, 
·c deixarmos que os aconteciment.os seguissem o 
seu curso. l\las taJ·niio se d:i. 

Ainrla cm outro ponto o nobre mimstr1 vol
tou :1 este apparelho, c é sobre a cloir·iio directa, 
sobre! a IJUal rliz I[Ull é uma espec:c dé app:uclho 
monstruo,;o (o mon-.ti'IJOSO u meu), apparlllho 
immr:ilso que se applica á nn!:ãO para 11ue d'ahi 
venha a ••• 

O ~n. DAnÃo DE CoTEG!rE:-Vcntosa. 
O Sn. JuxQUEIRA:- E' uma cspccic do tele· 

phono gigantesco, Ilclo crual a n:u:iio so communica 
a todo o momento com os poderes c.Jo Est:u.lo. 

E' exacto: r•ou•Jria sc1· 1~to uma grande con· 
quisto si, feita a elei!,':io por esta maneira, o go· 
verno se absti\·csse da intcr:vcnr;ão. Pcido .o go
verno preferir esta commumcaç:io constante com 
a naçiio c o povo, que é a democracia rnoclerna, 
como se cliz ncssc di,curso, c entre o povo e o:; 
poderes constituiuos. lias eu receio aincl~ que 
cniJ·c o (luyo c. esses poclcres.ni:o se. interponham 
os m:rchw1stas crue Jlnf\'!'ntura IJUCiram :~s vezes 
d:~r for!,'a por de mais :i machina, ao apparelho, 
ou que não lhe queiram dar a força ncccssaria, 
c assim \'enha tudo a de~mantélar-so. 

Sr. presidente, aqucllc discurso do honrado 
ministro, o IJU:tl não espera\·a que S. Ex. h11jc 
começasse dizendo que o ratilicavn cm todos 
os pontos, é uma peça digna de estudo dos 
homens publicos. Ess:~s obscrv:•çücs que tenho 
!cito, posto que JIOrfunctorias, prendem-se a 
muitas ouu·as, pois que o discurso é um thc
souro inesgotavcl. 

O Sn. JoÃo ALFREDO:- Apoiado. 
O Sn. JusocEtDA :-Em relaç:io ·:is nossas in

stituições, cm relaç~'' ao partido lilu~ral, o leitor 
intelhg-rmte c.Jcscobrc ahi muita malícia ela parte 
do illustrc ministro. Alg-uns clescobriri:.m mes
mo um:• satyra o s:_~tyra mordente, si S. Ex. 
tosse cap:~z de fazer satyras :is nossas insti
tuii.'Õ•'S. Vemo~ que quando se rderc :Is actuacs 
instituiçõe<', S. Ex. compara-:~s a IJUO 't Ao gine-
te de tlrl:mdo furioso (risadas). E uma compa
ração erruina, que realmente não tem muitn C.1· 
bimento, quando se tratn dns noss.1s in~lituições, 
instituições que têm sido pur nós todos juradas, 
e que até hoje têm fdlo a felicid:tcle do 11aiz. 
PareCtl·me ver ahi uma certa ironia, uma certa 
satyra por parte elo nobro ministro. S. Ex. 
disse que o ginete de Orlando tinha excellentcs 
qualidade~. m:~s que tiuham um unico defeito, c 
era o estarem mortas. ·De maneira que uma 
fórm:~ de g-O\'crno que tem cxccllentes qualida
des cm theoria, na pr:• tica cst:i inteiramente 
morta. Parece que ainda não chegamos a este 
ponto. A nossa presença aqui protesta contra 
isto. O paiz 11inda não chegou ao ponto de 
descrer das nossas instituições ; c não devemos 
jama~s acoroç~r. este pens:•mento, (apoiados )por
que SI os braz1lc1ros todos estivessem convcn-

Quanto ao partido liberal, a que o nobre mi
nistro d:t f:tzcnda disse. que o nobre ministro dn 
justiça p•·rtcncia ha mais tempo, o que eu i;.:no
ra1·a, sm:io ni•o tinha feito as observnr:ões IJUO 
fiz, vejo que nesse discurso 11:1 um11 espccic de 
ironi:r, quando S. Ex. se -refere ao progro~mma 
desse partido, c d:z que prl'scntcmente o minis
tcrio niio deve trat:•r sinão ela reforma cleitural, 
dcix:mdo tlc p:rrtu todos os ar:•bcscos, to.los os 
rendaclos elo 11rogmmma liberal. 

01·a, si o progr:111111111 Ji:Jcral é formado de ara
bascos, de rendados .•. 

O Sn. TcJXEIR.\ Jc:s-10n:--Dc bambincll:~s. 

O :Sn. JuxQu&rnA:- •.. !lo bllmbincllas, •como 
diz o meu nobr-l amigo senador pelo Hio de Ja
neiro, é rculmcnto prog-r:~mma .de um partido 
I}UC não tem programma serio. Mas cu, que não 
perten~o a cs~c partido, jul:;o ha\·cr inj u•tir:a em 
tal qualilic:~riio; c :~credito flUe na bandeira Ii
bc~ral lm mÚit11s iclé:~s promit11sas, que, reali
zadas com cert:1 p:~us:t, no futuro, podcriio trazer 
alguns melhoramentos ao paiz. O-nobre ministro. 
porém, lan~ou-lhc css:1 ironi:• fina; vc•jo quu S. 
Ex. consirlcrou o progmmma do partido liberal. 
como :amacio de rendas, de ar:~bcscos ede·bnm
bincllas; não puucnclo formar, portanto, o pro- . 
gramma de um partido serio. .. , ... 

Estas palan':ls cu as cli;.:o c:>mo uma espccie de 
introducr·ão, _POrque o nobre ministro, cujos ta-_ 
lentos ai•rci'JO, vciu recordar um discurso sobre 
o qual nestll c:~sa devia ter lan~ado o véo de Ap
pcllcs. Niío era occasiiio, q11:1ndo estamos IIIJUÍ 
cm maioria, c queremos discutir cm paz, de vir 
S. Ex. lanc:ar-nos uma censur:a tão cruel. 

Sr. presidente, o nobre ministro, respondendo 
ao illustre senador pelo Paraná, tratou de alguns 
P••ntos. Eu, para responder a S. Ex., e não sei 
si ·terei tempo para tocar cm todos os assumptos 
desta l:~rg:~ d·iscussão, comCI_'arei pelo que diz 
rcspcitr> á nome:t!:iiO dos juizes do direito novos, 
ha\'cndo grancle.numero de juizes av·ursos, ven
cendo ordenado. 

Occupo-mc desde logo desta questão, porque 
vi que da parte do senado IIOU\'C um:~ cncrgica 
repulsa· :í argumenta(:ão elo honrado mi!listro. 

O honrado ministro, querendo defender-se flOr 
ter nomeado no\'OS juizes de direito, comA ainda 
fez ha dons clias,quanclo lia cerca de vinte juizes 
de direito avulsos, procurou justificar-se, dizendo 
c;ue era :attribuiç:io do poder- executivo, sendo 
muitas \'Czcs IC\':tdo a fazer estas nomc::u;ões por 
certos sentimentos rclati\·os á con'scrva~ão · da 
ordem publica, não podcnuo deixar ele nomear 
para algumas comarcas um m:~gistrado de cou
liança. 

Meus senhores, cu disse que l:'stnva tomado do 
uma cspecio ele tristeza, depois do discurso do 
nobre ministro da justita, c este sentimento 
provém sómcntc elo que nao esperavn de S. Ex. 
que \'i esse aqui sustentar constantemente a idéa 
das prerogauvas elo poder executivo, deixando 
de parte as crue competem ao poder legislativo. 

Quando ouvi ao nobre ministro sustentar essas 

-
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idéns, que têm sido combatidns até por aquelles nov:is no.meações, unicamente. porq.uo diz : -en: 
a quem se chama retrogrados,!lquei, como disse, sou o governo, niio quero minhas nttribuições 
triste. • • .coarctadns. · 
· 0-Sn. JoÃo ALFnEDO:~V. Ex. ficou· triste e: •As: attr!buiçõ'?s do poder exet:utivo est.:io •• de-
clle acnbou rindo-se . .: t~r.mr~adas na ICI_; estão marcadas pela lei. Nao. é 

• . . • llc1~ a~ governo fazer nomeações extraordl· 
Q Sn. Conn:&JA:-Até: gra~ejando com1go. , · n~rras, ~lt!r~ do nu~erQ, porque, do contrario,, 
O Sn. JuNQUEtnA:-Nestc pont& posso dizer que nao. só mrll.nge a ler, como olfendo um~ c~usa. 

rira mii!UX qui rira le der11 ier · mmto rcspertnvel, porque exige do contr1bumto. r •. 

O Sn. _loi.o AJ.FRED~: - EÍic está pr~parantlo ~~~gi~~sa ~~~~ pagar !unc~ionarios de que não. . , :· . 
seu cammho para atiUI. O senndo, este nnno,tomou a este. respeito uma 

O Sn. JuNQUErM.:-E ou terei muita salisrar;iio resolução dh:na do sua energia. Em um parecer 
·cm vel-o neste recinto, de que é digno pelo seu de commi~são det·lnrou que a t!isposição da lei do 
talento c pelas· !'Uns luzes (apoiados). S. Ex. orçamento'de ISiO a 18i1 era permanente. 
tem eaminhndo p:.ra nús; espero que ha de a11ui O nobr11 ministro sabe quQ no Um de todas as 
chegar convencido do contrario do que pensava, leis de orçame•nto se ,•onsigria um artigo de· 
Si a sua província o eleger livremente, melhor elnr:mdo que todas as disposições .. que não rorom 
sor:í. · expressamente riTVogadas ou alteradas, 11u não 

Nossa questão de entrada para corporações de ·ver .. mr:e•m sobre receita c despesa, continurim cm 
certa elevação, dá-se isso em todos os tempos o vigor. 1'al é a disposiçiio dn lei do orça:uento de. 
cm todos os paizes. Recordo· me do que cm relação 1870-1871. . · · 
á acndemia Francezn, corporaç:io tão distincta, O argumento a)Jrescntndo pelo nobre ministro • 
talvez: n primeira corporação litterarin do mundo, de que L:ll}to n.c~mn!issão do sen3do reconheceu 
quando estava comph•to o numero de seus mern· que essa d1sposrç~10 nao~rn pcrrn3nente,qu~ aco~-· 
liros, havia para clla um desdem geral; os s:r· sellrólva agor:r a mserç:ro de uma nova d1sposr·· 
bios, os littcrat•JS drziam que nãn queriam ontrnr ção na lei, que estamos discutindo, não é prece
para a academia que não faziam 1·aso deli:.. · dente!, porque elle o que vem de•mon'ltrar ó a 

. Entretnnto, ap~nas se dava uma ,·agn todas Ds que grau de lndcpenilencia o altivez; digamos 
summidades littcrarias da Frnn~a procuravam assim, chegou o poderc:tecutivo cntr·e nós, que 
meios dc serem admittidas nn 3cndemia, e isto se tem desprendido tnnto dos conselhos c das 
deu·Jc~ar n que um academico. que tinha CO!l· delibcrnçõe,; do pod_er legislnti!o, que o senado 
vivoncl3 com as muzas, fizesse uma quadra murto n~o tem outro mc1o p~ra obr~g~r o gov~rn.o a 
esptrituosa que pcro licença ao senado pnra nuo fazer novas nomençoes.de JUr.zes de drrc1to, 

, ·citar· ' " · · si não recorrer ao expediente de renovnr essa 
• · recommenda9iío nn lei do orçamento, que es· 
· C.:Quand nous sommcs trcnto neur, tnmos discutrndo. ·. 

c ·On cst à nos genou:t; Est:1 .recommen!laçiio é n maior censura que 
• Sommos nous quarante, se pc'ode fazer, e vem responder no argumento do 
• On se moque dc nous. • nobre ministro dizendo que aquella disposição 

da lei do !870-187! era transitorin~ .Agora, 30 
menos emquanto durnr esle governo, ntís temos 
necessidade de todos os annos inserir na ll'i de. 
orramento est.1 dispo~içiío probibitiva, nssim 

·como muitns outras relativ. s 3 varies serviços 
public-Js. O senado lançou mão deste parecer 
como um remedio extremo p~ra ver si punbn 
um parndeiro a e~tas nomeaçõés eonstnntes de 
juizes de direito. 

E' o caso.· Qu:>ndo 11s uvas csllío verdes, 
quando o senado está longe, f,J)Ja-se contra o 
senado; mas quando vai-se approxim:mdo á 
entrada nesta casa, vão-se mudando ns opi
niões. o eu faço votos parn que os distincJos 
cidad:ios que pensam hoje contra uós, venhnm 
a reflectir com mnis madurczn, e conve·n~nm-so 

· comnosco de que esta corpora~o vitnlicin pód(' 
prestar grandes servil'os no Estndo, póde ser um 
grande obslaculo pará as violcncins, um defen
sor da lei, resistindo á impetuosidade, niio direi 
da democrncia moderna, mas :i impetuosidade 
dos moços. 

Sr. presidente, reatnndo o fio do minha argu-
. mentat.iio acerca das nomen9Ões dos juizes ~e di
reito, direi ao nobre mimstro que sou drame
trnlnwnte opposto ã sun opini:io acerca da. C'?m· 
pet('ncia do governo para nomear novos J~uzes 
ile direito, quarido o quadro está completo, e~t.:i 
excedido. · • 

O unico póder competente parn fixar o numero 
dos empre!!'Ddos, comõ são os magistrados, mar
car-lhes attribuições c vencimentos, é o poder 
legislativo. · 

Si o poder Iegislali_vo n~o tem consag~ado em 
suas Ie1s, em suas d1spos1ç0es, os ven~1me~tos 
necessarios para pl!gar-se a esses !unccronar1os, 
homoJorrando dest'arte ás determinnções das ns· 
sembléaS provincin&, que são competentes para 
crear comarcas, não é licito ao governo fnzer 

O Sn. Cnuz MAcnAoo :-Paradeiro 30 sophisma 
das leis. . 

O Sn. JuNQUEIRA : -0 nobre ministro ser
viu-se.de um argumento que realmente não é 
digno da illustração de S. Ex. . 

Tem-se censur3do aqui o facto de ficarem 
avulso~ juizes do direito-que pertenci11m a certas 
comarcas, quc as llssomi.Jiéns provinciaes ultima
mente t~m dividido. O nobre ministro,· ·como si 
se dirigisse a uma assemi.Jiéa de principiantes, 
veiu dizer-nos que essas comarcas fornm sup
pressas e portanto os juizes de direito que 
nellas estnVõJm com exercício, ficaram ipso {acto 
sem exercício. Isto, pcrdôo o nobre ministro, é 
um sophismn que não podemos aceitar; por

. quanto o !neto da divisão de uma comarc3 até 
deixa :ro magistrado antigo o direito de opção 
(apoiados). 

O Sn. Cnuz l!AC!rADO :- Até ha uma resolutio 
imperial tomada sobre consultn do conselho de 
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l:statlo, que tem for~n de decreto, c que d:i prc
fercncin :tOs juizes :mtigos das comarcas divi
didas. 

O Sn. Jux·~T:Ein.\ :-Jttstnmcnle, é um:t resol· 
lu!Jiío de consult:t, que dcterrnin:• que o jui?. de 
direito YJUC estava na comarca, n:t occasião deli:~ 
ser ,Jh·it!ida, tem o direito de ·oprào. A cornm·cn 
consta do :rnti:,ro teJTilnrio, :r penas ha mudnnr:t 
do num c; o direito do rn:•g-istr:rdo qtw nlli cst:rvn 
é per•fcito; cllc n;io p1jdc ser ar-rctlndn, e :rté tem 
o direito de optnr entre uu•n c outra comarca c 
jánwis póde fh:m· antlso, pnr•)lte i,to ,; urna in
justif:a, é uma olemissã11 inflt~ida pelo govt•rrto 
áquellc magistr:ulo, pois que, tmm YC?. conside
rado :•vulso, p~!r·dc o cxet·cicio, e com ellc a sua 
gr:•t;licn!Jão. 

O Sn. Cm;z )hcrrAoo:- () nwsmo acontr.rt' com 
os vig-arios eoll:tdos; qu:molo sua fn•g-nczia ú 
dh·idid:t elles têm ciiroilo de op~fio. 

O Sn. Jt:XQU"rnA :-O noiJr·e ministro, >cm o 
querer·, pintou-nos pet·f,·it;ollll~nlc um f:u:to que 
se cst:i d:uulo cm rcla,;:io a esses poht·es juiz.•s, 
S. Ex. disse CJIW 1l:•s anti;ras com:or,::Js, tlos tlcs
pojos dessas :mtigas comarcas, se tinhwn fOI'· 
m:Jt!o tw,·as, e, pot·t:mto, n'·nhum tlirl'ilo tem os 
m:•gbtr·ados IJUe ·nlli cst:m1m. 

O IJIW ha '•le yenlatlciro nisto é que o mag-is
trado :JIIligu fie:• ci•··~JI".Ítltlo; ali i é que St! d;iu este.; 
de>pojus :.1 qtw alludiu ::>. E•;. (Ju:1111o ao seu 
direito de penu:meccr na com:1re:J, nin;::ncm 
Jh'o póde conkslat·. "\ssim JII'aticar:un scmpr'l.! 
os g-ol'eJ·nos pa;sados. llccordo-me de IJUC u Sr. 
conselheiro lluarle de Azevedo mui:::s vezes 
procedeu dcs!a mandrn. 

O Sn. Cm;?. )!At:lf.\no:- E o Sr. Vi~r.on•l~ de 
Jn:nwry a r··~peiln de ;::t•anole nnmct·o de 1'0· 
marcas de minha pro\·irwb. 

O Sn. JI:XQt:rmu:- O noht'il ministro cncon
tr:u·:i n:1 sna st·crctm·ia <'Slcs precedentes; c 
S. Ex. IJUC l1oje \'ciniJ:oscar· ;;r:m•l·~ parte t!e su::t 
ar~umcnta!,'ão sobre \':trios ponto., nos prece
dentes IJ ue achou na sua St~crclaria, e 11:1 topinilio 
de hom•·ns iniJlOrtnnles, porque raz~o não se-· 
g-uiu neste pon lo a opini~o de seus :m!cc(•s:<ore~? 
l'oriJUC tendo encnntr:;do a J•raticJ de conser
vat·-sc o ma:.:istr:1do na conwrca cm IJlle estava. 
sendo clla diYioli1l:o, mas n5o suppressa, pOI'IIUe 
n:io podemos :ulmillir est" termo, pois ,; t'Onlrario 
:i evidencia, não tem procet.liclo da me:<ma ma
neira? J>cmrue raz:io 11iio ha •Ir. o m~;.dstraJo 
que alli t•sta por :~ssim di?.•'l' collaiiO, continuat• 
uo cxercit'io, len,Jo :~lé n clirdlo de opç5o, :.::•
rnntido j:i pela boa rnão, c j:i por uma con
sulla rcsoh•ill:l neste sentido? 

Pois nós ha\·emos do! cru:<:Jr os lor:wos diante 
deste procedimento'! Puis tendo o sc'nado cen
surado este fal'lo o tendo npprurado 1•s!e parecer, 
opinando IJIItl se insira •le novo na lei do or~a
mento PS!:t disposiçiio, para ver si a>sim o ;;o
vento ,,!Jcdc1·e :i lei, o no!Jr~ ministro t•stá !Odffi;OS 
di:~s nurncanJo novos juizes do direito, hll\'t.•ndo 
15 ou 20 :J\'tllsos, augmcntantlo por esta f•'•rma 
n llcsp~s:a do E>la1lo, c isto na orcasi:io em IJ<TC 
u·nt:t·sc tle vnt:u· mais impostos'! Eu pl•nso IJUe 
o nobre miuistm. reflectindo melhor sobre cst:1 
I{UCS!~O, ha di! Jllir Ulll tcJ'JIIO a SI!IIICJIWlllt! prll• 
t1ca; :acredito IJUt' S. E:~:; niio f:<r:í d'orn cm 
diante nov:1s nome:u·ücs sem tc1· CS"•.tl::t•lo a list:1 
do juizes m•ulsos. · "' 

O Sn. Tr.rxr.rnA Juxron:-Emqnnnto niio hou
ver o governo da ua~:io pela naçiio,J1n de fazer. 

O Sn. Ju.xour.mA:-Niio creio o uobro minis
tro refrnctnrio :i evidencia. 

O Sn. Tmxr.m.\ Juroon:-Qu:mdo houver ap
parelhos novos, o nobre ministro ha de proceder 
d'outr·q motlo; mas com estes appardhos hn'de 
continu:~r da mcsm:• maneira. 

O Sn. Jt;xour~IRA:-.X:io ó, pois, simpiQsrncnlo 
nma dis(1osiç:io orçumcntaria,como pensa o nobre 
ministro, por11U•~ a tlisposiçiio orç:une:nlnria con
sisto n:1 consig-nação tlc verba ; o poder l.cgisln
tivo todos os anno:r-vot:• a verba necessarrn para 
l~:t~:":nnenlo ll:•s justiças de prirneirn instnncia,tlci~ 
xando :open:~s unw pequerw marg-em ('am um ou 
Olllt'O caso urg-entíssimo IJUe appareça, c ahi o no
bt·c ministr., encontm t·cmedio paru liiJtltlllc caso 
cxtr,·mo que nos pintou, IJUal o tlem:utdar cet·tos 
magistl':Jdos p:1ra certas Jocalitladcs, pOI'IJUC todos 
os orçamentos deixam uma pe11ucnn mar~:"çm 
p.u·:a uma ou outr:r Bomeaçiio nom. ~los a tlrs
po~itiio do or,·:Hnento est:i consig-nad:a na sua 
\'crba,IIUO ni:o' atlmittc nem deve admiltir, si não 
rnramcnttl, credito supplcnumtm·. · 

Além disto, cm 1870-lSil, tendo-se augmcn
lado os vcncirncntos tios juizes do direito, deter
minou-se IJIW niío se nomca~sem no\'Os, sem que 
:1 Jislnt!os a\'uls••s •·sti\·c,;,c es;::otml:1. llealmcntc, 
tendo o potl~r lcg-isl:•tivo imposto :i nação um 
novo sac·rilicio, :ur::mcntnndo os y,•ncimentos 
dos mng-islrados. clc\·ia ao m<!SillO tempo csl.1bC· 
lr.cc!' um cnrrec:liYo,pam ']UI' o g-o\·orno não esti· 
\'es:<c loolos os dias l':t7.l'lltlo a esmo nomcaçõe,; d-o· 
juizes Utl direito. E' esta :t disposi(;ãO tla lei de 
18i0-18i I, di: posir.iio que ó permnncntc, c·omo 
IIIOS!l'Ci ha !lOUcO, J;Ol'IJUU niio foi rC\'Og':tlla por 
lei JlOslcriot• c nem se refere :i receitn c d~spcs:J, 
c:~so cm que as clisposir.õcs são lransitorin~. E' 
urna lei pot· sun naturez:. permanente. 

~r as o senado agora. não tom do outro recurso, 
Janrou m1io •leste c:I:•Jedieiltc, approvou o parecer 
de sua conunissiio, 'indicando que se insira 40 
no\'O, c e:n termos mais JHISiti\·os, esta prohibt· 
!,'ão, decl:•rantlr•·a pcrrn:mentc, c por ostn fórmn 
cot·tandu todo o moti\·o de desvio por parlo do 
governo. - . 

O nohrc ministt·o, ainda cm rcln!Jiío ao decreto 
de comrnutnçi•o da Jlcnn n 11111 escravo, sustc~ou 
illé:•s que rc:•hncntll po•leriam ser sympatlucn~ 
:i escol:• ul!ra-eonscrva•lor:~. 

Se disse nesta cn•a IJUC o defeito daque!Jn co~
mul:wão fura infringrr o art. 60 do codigo crt
minni, que determina positivnmcnle o 'scguint~: 
•Si o réo fõr escravo, c incor·rcr cm prna que nao 
seja :1 capii:JI ou de ~nlés, scr:i condemnndo nn 
de :u~outcs, c dc11ois 1le os solfrer, sct•:'• entregue 
a seti st•nhor, qu'e se ohr.igat•á a ~r~z~I-o C!Jm um 
fcrrn, pelo tempo c maiwrr·a 11ue o JUIZ ~lcs!gnnr.• 

Esta dispo~ição do coiligo crimin~l 111d1~~ q~c 
o legislador niio quiz IJUC o escravo Jamnts 
sotrrl'ssc n pena de prisão tcmporarin. O nobre 
ministro; porém, entende que o poder ruode
r:•tlur, uo cxcrciciu de suas attrilmiçõcs, pódc 
commutar por qualquer uutr? pena. S. Ex .. v:-:r:i 
os absurdos qtw pódcm Jll'0\'11' desta sua op~ntao, 
islo é, IJUO desde que qualtJucr pena cstCJll os
cripta no cot!ig-o,qtwltJUCl' réo ser:i p:ts~i1•cl tlclln. 

Pergunto cu :10 n"bre ministro: podcr:i sct· 
conunutnda ll!t pena de n~·outes uma pena im· 
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posta a um cidadão livre? A doutrina diJ nobre 
ministro conduz até este absurdo. 

O que me admirou, Sr. presidente, foi vôro no· 
brc minisiro, sustentando csL1 opini:io, appcllar 
sempre para o poder so!1cr:mo! Não é assim. ·o 
poder modcr:ulcr ti imrncnso, mas niio é pos~ivcl 
resolver todas as questões dcst'artc. 

l'ois o poder moder:ulor é um poder t:io sobe
rano c ahsoluto, que cxer~:a as suas attribui!.'õcs 
de um modo que venha a chocar os outros po· 
deres? . 

O poder lcgislntivo, na orbila do seu direito, 
determinou l(llc aos escravos nunca so applicasso 
a pena de prisão temporaria. Entretanto, o nobre 
ministro aconselhou uma provhlcncia I{UO v:ti 
de encontro ft disposiçiio do codigo crimm:tl. E' 
contr:1 esse absurdo •:uc cu wc fcv:llllo, con
vencido de 11110 ha um limite, nlüm do qual !IIJ 
não plido imssar na commutação das penas. 

O Sn. Cncz lfACII.\DO :-O limito do um jlodcl' 
cst:i nas r;•ias do outro: cstn é :• doutrina ; n:io 
me retiro :10 facto. 

O Sn. lr':-rQr:EmA :-O poder moderado!' J'Cprc
scnL1 entrc n1ís mnilas cousas. rcprcst'nla a con. 
scirmcia hum:ma, co•uo disse o nobre ministro, 
que so pódc t·croltar cm pre~erú;a tln 11111:1 certa 
injusli!.'a: ma~ devo fazei-o, respeitando os outros 
JlOdcrcs (apoiados). para exercer sabiamente as 
suns nllrilmit:õcs, lfUIJ são immcn~as c dignas de 
toda a con$itlorar;ãn; mas cumpl'l~ IJII•! se ~u:•r•lt!m 
aqu••llns conrli~,vcs, pnra IJUI! os polll'rc~ m:trchcrn 
uniformemente, pnra que n~o haj:1 choques entre 
cllcs. :X:io é um po•lcr tiio iii i mirado, como o IJuiz 
fazer o nobre ministro tia JUstir::r, denominando-o 
nbsolutamenro ~ohcrano, cxprt•ssão IJ!If! ,:crin para 
admirar até •·m uma r•scoln ul.tra-conscn·adom, 
quand9 a missiio dc~sc poder está dekrmina•ln 
nn constiluir:ão c não lt'ln r.rr fint sinão con~cr· 
var a harmonia c o crJmlibrio entro todos os 
outros poderes. 

Niio é ccrcc:~ndo-os que o JIOdcr moderador po
dcl".í desempenhar-se de. um:1 m:mcira completa 
e jusL'l. 
- Quanto no decreto tlc iG tlc Novembro, eu es
perava onTir do nobre minis:ro (cspcr:m(.'a que 
ali:is niio tinha :;rantlo funtlnmt!nlo) :1 justifica
tiva. dos dons decretos, desse, c do de :.11 de 
Agosto que o precedeu, dizendo Ulll sim, c outro 
não acerca tlo mesmo paragrapho, do mesmo :n·
tigo, da mesma lei, no intervnllo de dou' mczcs. 
Eu espera v:~ do nobre ministro Jlllt:l explicarão; 
mns vi que S. Ex., como ha!Jil m·:,:umentnÍior, 
se desviou da dilliculdndc o preferiu ladcat• a 
questão. 

S. Ex. disse : • Pois os senhores se n•lrniram 
de que o ·poder executivo r~1·o~ue um dccrNo 
regulamentar que cxpodin? 

• Eu cst:tva no meu dir.,ilo promulgando ·o 
decreto de 31 do Agosto, c depois, examinnndo 
melhor, o de 1G de No1·cmbro. • 

O nob.re ministro vcin dizer-nos que a dou
trina do aviso do lG do Novembro mnnd:mdo 
sortear novos juizes :uljuntos, uma vez que se 
ordenasse qualquer. <hligencta, era cousa cvi-

<dente. 
Eu por~: unto n S. Ex., si essa evidencia de 

iG de Novembro n~o tJ cm para S. E:t. cm 3:l 
de AA'osto? Pois então não era l:Jmbem evidente 
para S. Ex., que aquclla di1<posição quo m:lfid:t
va conscr1·ar o5 me,mos juizes adjuntos ia de 
encontro ao principio da incerteza dos juizes Y 

Este ponto é o •1ue tem merecido a censura 
dn oppnsiçf•o ; porque vom revelar-nos que o 
go1·crno do paiz cm uma mesma ma teria d:~' de
cisões que se contrariam pcln sun doutrinn. 

Si aquillo "(JUe o nobro ministro, çm nome do 
go1·orno, dctCJ·minou dous rnczes :mies continha 
uma rlisposit·ão contrarin :i lei, sopl1ismava a 
mesma lei, r1Ílc irlén se devo fazer so!Jrc o acerto 
com 1/110 procede 11 g-overno 'l 

Tm n a nrg-mncnt.,~fin do nobre ministro lira
da dos tempos antcrJOrcs.caho pela base. Com 
e/feito, na nossnlcgisl:t!,'iio <•xistcrn muitos exem
plos de dtJcrctos, tJ reA'ulauwnlos modificando, c 
mesmo rc.\'og-ando outros an!el'iorcs; mns. i~so 
se praticou depois de 11111 maior lapso de tempo, 
depois tlc uma oxpcricncin bem dcmonstrad~sobrc 
ccJ'l:lS dispo~ir:õcs, c rlll•smo .sendo diiTcrcnlcs os 
mini,;tz·o,., porque 11111 pódc pensar de um modo, 
c outro ler opmiiro di/ferente. li:Js o nobre mi
nistro, na mesma occasif•o, sohrc o. mesmo para
grapho de lei teve duas opiniões opposras I 

Como cxc•:ut:.r ordens t:io encontrados? Que 
forçn moral ptíde h.'l' pez·anle o pniz 11rnn dc
cisf•o do g-O\'~rno, que bOJIJ prcccilú:t uma cousa, 
c at[\a~h:i determina o contrario? 

0 Sn. SIL\'Ein.\ D.\ :liorr.\:-E não foi CXCCU· 
l:td:l. 

O Sn. Iu:-roc&m.\:-Estc é o ponto da censura. 
O nobre ministro c\·itou·o, procurando ncastel
far-se nn leg-alidade do acto que eu niio quero 
contestar. Portnnlo, a noss.'l nrgumenL'lr.iio está 
cm pé. E como o nobre ministro, depois de ter 
expedido dous decretos, que se oppõcm um ao· 
outro, com detrimento ao direito sagrado das 
partes, vem dizer pct·ante o sonado que a <lispo
si(.'iio tio segundo decreto em evidénle? -

O nohre ministro lambem tratou da legalitlallc 
do conllicto de juristli!.'ão lcva-nt.'lrlo nn província 
do Ccar:i. S. Ex. 'mostrou as itléas ns mnis nu
lut·itnri~s que se ptíde imnginar. Qunnclo a lei de 
_18i~ tirou ao poder administrativo, aos presiden
tes ele província, quai1JI10r intervenção na clci
çiio do ver<>adorcs c juizes do paz, o presidente 
do Ceará so nrrogou o direito de :~nnullar um 
acórdão da rcln(,'ãO. 

O Sn. Cnuz MACIIAoo :-Tornou-se tribunal de 
C:JSSa!:ÜO. 

Pm·cco que ning-11cm entre nós · nc:::-eu no go
verno a atlribuit,:ão de rovog:~r um decreto, que 
o mesmo governo expediu pnrn melhor execuçiio 
das leis. O que se censura, niio é a part,, lcg-nl, 
é a parte moral. n p:~rte politica (npoind•M). Niio 
se comprchcndo como o m!lsmo ministro expede 
um decreto pnra c~ecuçiTo de um artigo do lei, 
c Jo-go dcpo's prom r!g1 ontro sobre identico a~
sumpto, contendo llisposi~ão diamctrulmcntc op
posta. 

O Sn. JIT.\'QUEtfi.\ :- .o\llcgn-se que o acórdiio 
tla rclnçiio da Fort:zleza fora proferido fúrn do 
prazo le~:"al. N:io 11ódo aproveitar o argumento 
que d'abi tira o nobre ministro, nem j ustific.'l o 
acto do prosirlen te do Cc:trá. 
· Si um acórdão é nullo, os meios do dcclahl-o 
tal são ontJ·os, que estão marcados na legislariio. 
Todos sabem fJUO I(Ualquer ncórd5o é cmbargavel; 
h:». muitos me10s de, perante ajustiça, :1 pnrto ot
r~n!lidn pugn~t· pelo seu dircito.li:~s como ó que o 
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nobre ministro quer dar aos presidentes de p.rovin· 
ela e~sa suprema ínspec<)io sobre os acto~ do r>o· 
der judíciario, fazendo com que os presidentes 
pllssam considerar. não existente um acórdão, 
unicamente porque pareceu ao presidente. do. 
Cearia ter havido al~:umas horas de excesso no· 
prazo de 30 dias! Não võ S. Ex. o perigo deste 
seu modo de argumentar? Não vê· IJUO ficn nas 
mãos dos presidentes do província qunlrJner de· 
cisão em relação ás que os tribunnes proferirem, 
não só,cm m:aterfa litigíos.1 cummum, como em 
tudo quanto diga respeito a elcía;ões de juízes do 
paz c ,·erendores 1 . 

O vicio da argumentação do nobre mini~tro, 
querendo sustentar o cnnOicto do jurístlíca;ão, 
pro\·énJ de que S. Ex. parte de um ponto fraco, 
o qual cu, nem algucm que queira tratar desta 
questiio com ccrt~ mcdit:•ciio, pMc ndmittir. O 
facto que deu Jogar a toda essa sequcnci:• de 
illegalid:u.Jcs, o ponto fraco foi a ín tc1·vençiio do 
presidente julgando o acórdiio não cxíst•mle. 
Este racto é um verdndeiro nllentado, deve ser 
qualillcndo com os termos energir·os com qnc o 
fizeram as dua~ secções do consr>lflo do E~tado. 

Um acórdão de relaçiio que linha pa~sndo cm 
julg:~do flavia nnno e meio, estando os vereado· 
r~s cm cxercicin, niio podia ser mais annullado 
por urn acto do presidente d·a província. Desta 
maneira, Sr. presidente, niio ha aclirdão, não ha 
jul~ado nenhum, que se possa presumir perma
nente; cstiio sujeitos :i decí~ão do poder admi
nistrativo. E' i~to, pois, uma doutrina altamente 
perigosa e que eu não esperava ver sustentada 
pelo nobre ministro, que diz ror idéas fiheracs. 

expressamente que o podar administratfvo ·está. 
inteiramente fóru, não devo intervir de modo
algum, cm eleições munieipaes ; c portanto a 
questãon::-ituda no fóro d!> Cc:~rá, desdeojui;: de 
direito até a relação, devia ncnbarabi; os interes
sados deviam esgotar os rtJcursos· IHgaes e ·não· 
appelfnr pnr:~ o presidente da· província, homem 
partidnrio,o qual roi lo~o decidindo que o acór
dJio da rcl:u;ão ora n ullo I 

Era nullo, senhores, com o mesmo direito 
com que consta que um ,residente. do província· 
dt? Norre; n:uJUcllt:s '«?b.sc~ros,..ttempos, inter
V!nh.a nas d·•.c1sõcs JUd1cm~1as:_: refiro-mo :i pro
vmcm do. P111Ufly. O acurdiio- da relação· do 
Ce:~~·á foi nullo com o mesm? qíreilo. com que 
o V1scondc d:J Pnrnahyba podm mtcrv1r n11s· !lo· 
cisui!S ju11icinrías (1·iso). Foi com este mesmo 
direito quo o actual presidente do Ceará intor· 
vcíu na questão dos vereadores ·do município 
da Fortaleza. 

Sr. preside o te, não posso deixar do. apro
veitar-me da 11rcscnçn do nobre ministro para 
lrnlar de u~a quesliio rnuílo import:mto, n da 
guarda nacwnnf. S. Ex., para executar a lei do 
10 de A Jllslo do i87J c o regulamento de ~1 de 
~farço do 187~, Iom feito o que o paiz tem visto 
uma myria~a de nomca~·ões novas; no cmlan!Ó 
que tntlo Isto, IJUC se tem feito sobre a guarda 
nacional, é cxprcssamcnto contrario á disposi~ 
çiio da lei d.: 1873 e de seu regulamento ; é con
trnrio, não só :i letra, como ao espírito dessa 
legislação. · 

Não é íd1;a liberal con1·cder a um presidente 
de província o direito do intervir ~m uma 
eleição municipal, e declarar nullo o actírdão 
de uma relação, quando ha umn lei positiva, 
como a de J87ã. determinando que todn a intcr
ven~ão é tirada a 1o1los os agentes do po1ler 
executivo sobre l:•cs •·leíçues; e esta disposição 
da lei de !875 foi oriunda de uma longa llXpc
ríencia, porque viu-se que os presidentes de 
pNvíncia tendiam· a abusar, quando tratavam 
de approvar ou annullar eleições municip,c,;;; 
tirou-se delles expressamente essa attribuição, 

Sabe o senado que durante muitos annos o 
partido liberal clamou contra a guarda nacional~ 
dizendo IJUC ella era um elemento do oppressão 
nos cidadãos brazilelros; que era prec1so res· 
tringíi·:J, tirnr o ·povo das garras dos domina· 

·dores de aldca. Para isto elaborou-se a lei do 10 
de Agosto de 1873, lendo por fim restringir, 
quanto possível, o serviço da gu:•rda nacional, 
obrigando o cidadão brazilciro a prestai-o só cm~ 
quntro cases, e restrín;:ir o numero de· bnta-. · 
lhues c esquadrões, tornando a. qualillcar.iío mais · 
numerosa para se poder organíz:•r um éorpo~ .•. •. 

e entretanto o nobre ministro vem agorn sus· 
tentar n thcoria de que um acórdão pódtJ ser 
decl:•r.allo nulfo por um presidente de r•rovincín, 
com o fundamento de ter sido proferido fóra do 

prnEszo ! t- - d I · d" · · 1 · ' • sas ques ucs sao n te a J u JCwrm, a 11 e 
que as parles deviam· ventilar seu direito, mos· 
trar que o acórd5o crn ou não v:ilido, si devia 
ser respeíL1da a decis:iodo juiz de direito a quo, 
si porventura não havia m:•is recurso della. 
Eram questões todas judiciarias, não eram qnei· 
tücs administrativas. De admillir-sc a intel"\'enr.ão 
do presidente do Ceará foi. que resultou essa 
scquencí:a de íllegalidades, que dernm Jogar. ao 
conllicto de j urísdíc~·iio. 

O nobre ministro,.para ser cohercntc·com suas 
idéas liber:aes, devia rcpellir iu lirnine a intcrven· 
~o do presidente da provincia.declarar que o po
der administrativ(l niio•tinhll· nada eom•M)UC!Ia 
qucst'io; qnc h.~via uma decisão judiciaria, o que 
esta só podia ser cassnda pelos meios judicia rios. 
Advogado distincto,sabe mui to bem o nobre minis
tro que nas questões forenses ha os recursos da lei, 
não se IJÓde apptJIIar parn os poderes administra· 
tivos,,c mwto menos nesse- caso em que a lei diz 

O Sn. Cnuz li.\ClL\DO dá um aparte •. ·-- , 

O Sn. Juxom;mA :-Exigindo um maior nu~ 
mero de cidad:ios parn formar os b~tnlhues,· anm 
de que destes niio houvesse gr.mdc quantidade~ 

.Além disso, o relfulamcnto no art. !!O centém 
a sel!uinlc disposit::ao, parn a qu:JI chnmo a ~tten
ção do nobre ministro : • A reduc~liio dos om
<liaes :is propon:ues do presente IJUadro verificar
se·ba suco:cssívamentc :i medida que forem Ya·· 
gando os log:•res nctuacs. • · · · 

Yõ o senado <)Ue só se podem nomear omci3CS 
para a g-unrda nacional á medida que forem va
gando os lo:.:ares.actuncs. Em vez disto, porém, 
o nobrt~·ministro ·tem feito no monções parn algu· 
mas provincías, consid••rando vagos todos os lo· 
gares dn guarola nacional. Em que ponto da lei 
ou do rcgulnmeulo se firmas; Ex. p:arn fazer 
semelhante cousn t·o.quo fez S. Ex. dos antigos 
offici:aes da guardá• nacional'quc estav:nn'exer" 
ccn•lo os seus postos. que tinham suas patentes· 
e não as podiam perder siniio cm virtude de 
processo ·'l . • 

O regulamento diz no art. 20 que só se podem· 
nomo:~r novos officiaes :r proporção· que os lo· 
garcs forem vag:mdo, e no entretanto vejo; pol' 
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exemplo, qne pm1 n Dnhia o nobre ministro fez 
nomeações parnlog:~rcs que cstavnm·prccnchides·; 

O Sn. 'PAES DE }lENDONÇA :-Por ·toda. a, parte. 
O Sn. JUNQUEIRA:-N:io cansarei n-allcnção do. 

senado lendo uma longa lism de omciaes da 
guarda nacional nomc.idos pnrn 11 província da 
Bnbin, que vem no Diario OfTICial de 17 c~\. de 
Junho, c de f. e·.\. de· Julho corrente. S:io mais 
de 1tJO, talvez, ns nome:II'Õt!s de command:mtes do 
corpos, com mandantes 'superiores, njud:mtes do 
ordens, etc. Em.'qtie· lei se fundou O·nobre mi
nistro para tazer,;estns n •mcnt;ües '! Pois é desta 
mnncir11 que o nobre mini~tro enwndc dever 
corresponder :ís vi.;tns· do legislador, :ís vist.1s 
mesmo do partido liberal, que clamnv:1 contr:1 
csm nsnnça de milimrizar este paiz, do espalhar 
por todn parte tardas, gnlõns, ch:•peus armados, 
e obrigar :10 cidadão brnzilciro a obedecer a tantn 
gente? E' assim que S. ~x. cumpre a. lei'! 

não poderia ter resistido nos golpes do' decennio. 
pnssado. · . 
. •,Eu,. Sr. presidente, considero tnmbcm cstn 
palria..immormJ,, n:i!J pelo ·que disse o-nobre. mi-· 
nistro;> rqas pOriJUC ella tem mostrado uma torça 
de vrda, c urna ro•sistenci:• cxtraordinaria desde 
;; de J:mclro do ·a uno passado •. De. mi modo tem· 
resistido, sem perecer, ao t11rbilhiio de illegali· 
dados, erros C \'ÍOiendas, IJilC essa resj<;tencia, 
que c11 chamarei -heroicn, lhe dá ccrtamentc.os 
toros da ill)mortalidade I . · 

O Sn. TF.rXP.IRA Jusron:- Para maior realce da 
democracia moderna. 

O Sn. JuxQliEIIIA:- N:io sei que fez o nobre 
ministro dos antifíOS officiacs da guarda nacional, 
bomcns, pela m:nor parte, cheios de ·sP.rVÍ!iOS, 
que n:io commellerom· crime al;:um, que consi
dcra\·am suas patentes éomo sl!gnras, porqno o 
ari. !!O do rcgul:~mento determina cxpr·cssa
mcnte qnc sei ser:io nomeado.; novos omci:res :í 
medida que os postos forem vagando; c, si essas 
va;:as niío se dcram;como é que o nobre ministro 
póde fazer nomc:~çõos de omci:u!s da guarda n:.
cionnl,_ c noment;ões em geral, só p:rra pngar 
serviços cleitoraes 't 

O Sn. DARÃO DE CoTEGrl'E:- De capangas. 
O Sn. JcsoeEtnA :-Rc!criroi apenas um nome 

qui) j:í tem sido tr~zido·aqui nn di>cussão pnra 
se ver o espírito de impnrcialidade que presidiu 
a eSl'as nomeacõcs. - · 
'Tra~a-sc .do infeliz município de 1\racahubas, 

sobre .o quol V. Ex. no seu rclatorio escreveu 
um· romance, de que terei de occupar-me de 

·outra vez, porque agora já ó tarde: entre os 
nomcildos para a província da Bahia vejo a se
guinte nomeação: • Para tcnente-coronl'l com· 

-,_ mandante do batnlh~o de intant.1ria n. 99 o te
.,. .. nente·Antonio Lourenr>o Scixas·Junior, • um dos 
· ·que Ogurom nas desordens de llacnhub:r~, c que 

entremnto toi elevado a tenen tc-coronel. 
·o Sn·:'·BARÃO DE COTEGIPE :-E est:í sen.do pro

ce~sado. ··. 
O Sn •. JusouErM. :-E' licito, Sr. presidente, 

fazer-se uma longa seric·de nomeações, eviden
temente contra a ll'i, contra o espírito c a letra 
da lei, contra a letra clarissima do.art. !O do 
regulamento para dai-as como ga.lardão de ser
viços elcitoraes 1 

O Sn. Cnuz l\IACHADO :-Sobre guarda nncional 
tem-se feito cousns do arco da velhn. 

O·Sn. JUNQÚEUIA:- Sr. presidente, não que
rendo alongar-me mais nesta occasião, pois a 
horo cst:i dndn, cu deve pôr termo ás minhas ob-
servações. · 

Ha um ponto em que estou dc·nccôrdo·com o 
nobre ministro, em relação ao seu diseurso
pro:;:-romma. · 

E' o ponto em que S. Ex. julga ~sta_pntria 
immortal; porque, si o não fôra, d•z ·S. Ex.,: 

(·lfltito bem; muilo bem I O orador '(oi compri-
melltado.) • 
. A discussão llcon adiada pela hora. 
O Sn. l'RESIDE:\'TE deu para ordem .do.di:1 a 

mesmn já dcsignatla, n saber: · 

1.• parte (até tis 21/~ lwras). 

Continuação · dn discussiío de art. 3.• do pro
jecto de lei do or•:nrnen to parn o exercício de 
1879-1880, rclath·o no·ministerio dn justiça. 

~-·parte (ás 2 i;! 1wras ou antes). 

Continuaçiío dá discussão ndinrla do projecto do 
senado, letra-II-do corrente anno, rol:otivo ao 
meio soldo co:lcedido íts filhas dos omcincs 'do 
exercito e armada. 

3.• dita da proposiç:io da cnmnrn dos dcpumdos 
n. s:;, do corrente anno, acerca dos vencimentos 
do c:•rtornrio do tbcsouro-nacional·e ·seu ajo.
dante. 

/ 

2. • ditn dn proposir.ão da mesma cnmara con
siderando D. Rit.'l l\lnges.~i Pinto npta parn rc· 
cebcr o meio soldo de seu llnado marido. 

2.• c ultima diseus,;iio do p1reccr da mesa sobre 
o requerimento do amnnuense da secrctnria desta 
r.amara Antonio Augusto de Castilho. 

Levantou-se a sessão :is 3 horas da tarde. 

PRESIDE.'i'CIA DO SR. VISCO:'<o"DE DE·lAGUAilY. 

SUllliARIO. -I'roecuos om llac:nhubaa.· Ducuno o ro· 
qu•rimcalO do Sr. Dantas. Adiamoulo do roquorlmonlo. 
UbaorTaçr.oa do Sr. Dar!o do Cotogipe. - Orç&monlo .da 
ju•tiça •. Diacui'IOI doa Srs. ministro ·da J ... tlça o Dloso 
Velho. . 

A's U.horas d:i manhã fez-se a chama1ln ·e 
acharam-se presentes :!9 Srs •. senadores, a sabt"r: 
Visconde de Jnguary, Dias de Carvalho, CrllZ. 
Machado, Barão de Mamnnguapc, ;Leão Velloso, 
Chichorro, Nunes Gonçah·es, Visconde de ·Nicthc
roy, L11iz Carlos, João Alfredo, Junqueira,; Barros 
B:•rrcto, Antão, Uchõa· Cavalranti, Barão de Ma
roim, Correia, Visconde de Bom ·Retiro, Octa
Tiano, Ribeiro da Luz,·M:cndcs de Almeida, Parn
naguá, Danms Leitão dn Cunha, Pacs de Men
donça, Vieirn da Silva; Diniz, M:arquez do Ile!lVal, 
Jaguaribe e Visconde de Abacté. 

·Deixaram de comparecer, com cansa partici
pada, os Srs. Barão dn·Laguaa, .Bar-lo de Pira
pnmn, Conde 'de Baependy, Duque de C:axins, 
Plulla Pessoa, Silveira· Lobo, 'All.ueida e Albu-
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rrucrquc, Godoy, Fernandes da Cunha, Sarai\"a, 
Cunha c Fi~uci•·cdu, Visconde de ;\Iuriti!Ja, Vis
conde do Rio Branco o Visconde do Uio Gr;mde. 

j:í é t:1rdc: entre os nomeados pi!ra a provinci:~ 
da B:1hia vejo as seguintes nomeações:- -Para 
tencnto-coronel comm:mdanto do batalhão de 
infantal'ia n. !l!l o l••ncnle Antonio Lourenço de 
Scixns Junio•·-um rJos que figuram nns dcsor
.dens· de i\facahuiJai .c que entretanto foi elevado 
a tenente-coronel. 

Dci~••ram de comparecer ,'Sem causa·paJ•ticipn- · 
da, os S1·s. Barão de Souza Queiroz o Visconde 
de Sunssuna. 

O Sn. f.. o SF.CRETAIUO declarou que não havia 
expediente. • O S1·. JJunio tle Cote!Jipe ·: "'"- E está sendo 

prCICCSS:ldO. • 
Basta até aqui. 

Tendo c:~mparccid•1 mais os Srs. Fausto de 
Aguiar o Diogo V:elho, o Sr. I>rt:sidentc a!JI'iu 
3 SCSSIIO, O ·sn. UAnÃo DE CoTF.Gll'E dá.-nm aparto. 

Lctt·se a acta da sessão ;mtcccdent~, c, não ha· 
vendo quem so!Jrc clla Jizesse o!Jscn'a!)ões, deu-se 

O Sn. D.\.'iT.\S : -V. Ex. não foi autor do 
aparte'! 

por approvada. · 
Compareceram tlcpois os Srs. Tcixuira -Jll· 

nio1·, Har;io d•J Co!o;:-ipc, Sih•cira da ~Iotta, Si· 
nimiJú c Alfonso Celso. 

I'ROCESSOS Ell llAC.\JIUIL\S. 

O Sr. ~anta":-Sr. p~t·sitlcntc, hontcm 
contJ'il o meu costume anscnte1-1nc por alguns 
minutos deste •·eciuto, cm occasiào que occujmva 
a tribunn o meu illustl'<lllo eol/egil c compm
vinciano sobre os neg-odos do ministerio da 
ju•ti'.'111 o infclizrnt'nte neslil pr.r1ueJul ausencia dl! 
JlOUcus momeutos o meu honrado eollcga c 
nmigo occnpou-se incidentrmcntc dos nt:gocios 
de l\lacahuba•, ne:;-ocios IJUe mo pareciam de 
todo discutidos, tirildos n limpo ..•• 

0 Sn. L~:Ão VELLOSO :-Apoiado •. 
O Sn. DA:\"TAS :-••. mas que o meu honrado col· 

lt'gn parece querer, de vez cm tJu:mtlo trazer de 
nov•' ao scn:~Jo, c por um modo que n<io ptídc 
deixar de ser por mim incontinente contc:;tado. 
Eu pudera tomnr a pnl:wra quando entras
somos dentro cm JlOuco no orçamcnt•1 d:~ju,;tica, 
niio o ra,_.o pon:m, JIOI'fJlle rJucro tc•·u•in:•r as 
considcraç~cs que me proponho f~wr,oiTercccndo 
um requerimento iiO senndo. 

Vt•j:~mos l'm que terreno o honrlldo scn:1dor 
julgou dever mnis unw ,.,.z :~Iludir aos tristes 
acontecimento~ de llncahubas. Serão suas p:tla
vra~ o poi1to de partirl:l p:1ra o pouco IJUO nest:1 
occasi5o jul;.:o dcYcr dizer soiJrc :1 m:•tcria. 

• O Sr. Jttnqurira:- Niio ,;c i fJU•• fez o nohrc 
mini,;IJ'O dOS :111tigos OffiCÍ:JeS dll guard~ JWCÍIJII:l!, 
homens, pe!:1 uwio1· Jmrtc, cheios d•l serviço,;, 
IJUc n:io commctlcrnm crime alg-um, que l'Ousi
dcmv:~m suus patentes como sc:.nu·.1s, porqllc o 
art. ::!0 do regul:uncnto dctt•rmina cxpres~a
mcntc que só sc1·iio nomt.·ado . .; noros officiat•s ;i 
medida IJUC os postos forem \'il;!:llldo; c, si <·,~as 
v:was nãu ~c deram, como é tJUe o nobre ministro 
.póde f:•zcr nomc:·~·ões de ofiicincs da gun•·da n:l
cion:~l, c nomca~'ões cm gcrnl, só Jlara pag:.r 
~cn·iços ch•itvrõles ~ 

• O Sr. Barão dt Cntl'gipt" :-De c:.p:~ngas. 
• O s,._ Ju11qucira :-ltcferirei apenas u1n nome 

(note o senildu), que j:i tem sido trazido aqui llil 
rlis~·u:<são, Jlnril se ver o CSJ•irito do rcspon~iiiJi
Jid:ltlc que presidiu :1 essas nomeat"õcs. 

• Tr:tta·se (proscg-uiu o hourado scn:•dor) do 
infeliz munic•pio lle ~IaealmiJas, so!Jrc o qui!l 
Y. Ex. 110 ~eu rdntorio (dirigi:.·se ao Sr. mi· 
nistro tln justit":J) escreveu um romnnct•, ,de que 
ter.Ji de occupar-me de outra vez, porqull :.gora 

O Sn. BAnÃO DE CoTEGJPE:-E~ disse que CS· 
tavu proccssndo. 

O Sn. D.\:-iTAs:-Arrni se lü: • est:i ·sendo pro
cc);sado. • E cu vou informar no senado rJue o 
seu a par~ é verdadeiro: cst:i sendo processado. 

O honrado Sr. ministm da justicn, qunndo ti
vesse de responder ao illustro scnndur pcln minha 
prov·incia, poderia inclnir cstn parte 11:1 resposta 
a dar; mns cu me julgo 110 rle\·er rlc fornecer ao 
IICJJiidCJ,- r!!spontlendo ao illustrc scn:.doJ', as in
formações mais ex.,ctas so!Jrc o facto de que me 
estou occupmldo e ao mesmo tempo pi'Otcstnr 
contra css:~s nxpressõcs, que niio sei qualificar, 
do meu honrado collct;a, ditas assim a mcin voz 
para dcsair;n· :1 um cidadão contra o rtual até este 
momento, S1·. presidente, asl\,()gm·o, DilO lia rnzõcs 
pnra cm pleno senado, pela voz au toriz:~da de 
um senador c rcprt:scntanto da Bnhia, incorrer 
cm um juizo tão dcsfnvoravel, tiio inju~to, tão 
inexacto. • · . 

O Sr. Antonio Lourenço Scixns Junior, ·como 
seu irmão .ll:mocl J.ourcnço Scixas pertencem , 
a umn das f.unilias mais import~ntcs d" lermo de 
!II:~cahulms. 

O Sn. LP.ÃrJ VF.LLoso :-Apoiado. 
O Sn. Q.,:-;T.\S: - Seus p•·eccdcntes siio dos 

mais llonrosos. . 
O Sn. LP.Ão Vr.LLoso :- .Apoiado. 
O Sn. D.\:->TAS :- E antes mesmo da nsccnção 

do partido liberal. a 5 de Janeiro de !878, ambo:> 
ocCUJlll\':•m c:~ rgos elc\·ado.;,ou de clciçiio populnr, 
on do nomc:tl'iiO do go\'emo, no município de lln· · · 
c:llm!Jas; nni era Jlrcsidente d11 camam munici • 
pai, oulro er11 su!Jdelcgndo de policia da vílla de 
.\!nca!JuiJns. Prc~idmtlc !ln camara municipal niío 
podia ser siniio pelos votos dos conservadortJs, ou 
rlos Ji!Jeraes. Si cons'!guiu sc1· prcsirlcnto da ca· 
mam municipal pelos votos conscrvallo•·es é qnc 
no scll municipiu tinha 1:•1 nome, tal rcputaçiio 
quc_os seus concidiidiios ou conterrancos o julg:t· 
•·aut ·nas cvndit;õcs de occupar o Jogar de clci~iío 
ll&pular mais iutpoJ"I:IDto em um município. 

O Sn. LEÃo YllLLOso :- Iste é i1-respondivcl. 
O Sn. DA:>TAS : -O Sr. Scixas, como su!Jdelc· 

gado de policia de Macahúllas, mereceu sempre a 
confiança das nutoritladcs superiores do p:•rtido 
conscr,·adot·. De du:.s ll!Da, uu sua confi:~nça 
nascia de motiY05 pJlilicos ou de motivos de jus
tit~:•; de motil'os politico>, é que o Sr. Scix:•s 
correspondia 3 COnfiança, Slllll a qual OS conscr· 
vndorcs uão o consL•n·ariaul no log:.r ; a con· 
fiau~·a pcsso:•l uão se pútlc tl:.r sem que cm snn 
pessoa concorram o.:; predicudos, fJ uc a podem 
autorizar. 
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·Já se vê, pois, qne por est:t simples exposiÇão, 
estes homens não pódem ser trotados pelo .hon· 
rado sen:tdor do · modo por que . S. Ex. o rez : 
.querendo dar um exemplo, um ·só das infelizes 
nomea(;lles Jlara a go:trda nacional da proTincia 
-da Dahia, o honr:ulo senador julgou ter allingido 
seu nm· men"ionando o nome do Sr. Antonio 
Lourenço de Sclxas Junior. 

O Sn. JUNQUEIRA:-Es!á. sendo processado. 
O Sn. DA:;TA.S:-!IIns v. Ex. não referiu-se ao 

processo (o que aliás não prova positivamrnro 
cousa alguma); disso que este cidadão não podia 
ser nomeado tenente-coronel da guarda nacio· 
nnl, porçue tinha tomado pnrte nos trl~tes acon· 
tecimentos de Macahúbas. E' t:tmbl•m um en
g:tno do nobre senador, pois que csto citl:uliio, 
como outros, qu:mdo Por_tlrio nrandão, a quem 
teimosamente os senhores querem defender. com 
cerea de :!00 homens armado5 invadiu a vi lia de 
ll:lcahúbas, lev:mdo alli a morte, e luto e o 
terror, deixaram a vill:1 c parlir:tm para a cidade 
do Lonçóos, porque viam a sua vida amcaç:.da, c 
d'alli olllcim·am immedi:llarnente ao presidente 
dn província, pedindo as providencias necessarins,. 
a5. quacs Cot·nm efTectivamcnte tomadas. 

Como, pois, quet··se invol ver, este cidn(Bo nos 
nconteeimentos dclUacahúbas? E depois, sonho· 
rcs, si ns~i rn fora, clle tinha exercido um direito, 
o direito da propria defesn, como o fariam os, eu, 
o nobre sen:•dor e o nosso ii lustre collcg:t, tam· 
bem senador pela minh:t provinci:t. que o 
apoiou cm ap~rtc5. Si nos víssemos at~~:ados em 
nossa vida, cm nossas casas, h:tviamos de pro
curar defender-nos por todos 05 meios, que n lei 
permitte, m:~is do que a lei, que o dit·cito naturnl 
pcrmitta. Uas o facto nem é verdadeiro, pois. 
que estes homens estivcr:tm ausentes. Vou ler 
alguns trachos de )lm:t carta que recebi ha poucos 
·diDs do proprio tenente-coronel nomeado e dai-a
hei depois aos meus dous colh!~as, que Ycr1ío o 
quc"se c~tá pass:~ndo em Jllneahúbas. E' uma in· 
justica. defendam Porphirio Dl'éklão, m:ts não 
ataquem aos innocentcs. · · 

A c:trta é do ~ de Junho do corrente nnno, 
data muito rccenLo, porque :Mncahúbas dist:t da 
capital da Bahia cerc:t de HO.Jcguas (le): 

• ]IIm. e Exm. Sr. conselheiro 111. P. dP. Souza 
Dantns.-Reinr.lii:r n ordem e tranquillitlade n'ostu 
município, si não fosse o proposilo cm que está o 
Dr. Juiz de direito da cõmnrc:t, Pedro Carneiro 
da Sdva, de a todo o transe pcl'!:eguir os libllrnes 
e bcneliciar o~ assassinos da funesta n"oite de 23 
de Jllarl:O do anno Jl:tss:~do, c:omo p11sso 11 expõr :1 
V. E~. 

disso, estou sendo com os meus·:tmigos proce~" 
sado cm crime de responsabilidade, ~r ser~ 
"Plano do juiz ·de direito nlijar todos os liberaes 
com processos •. e entregar os c:trgos publicos-a' 
amigos de Porfirio Drandiio, para em umjary 
a modo absolvei-o e n tódos os seus. co- rt!os. 

• Fnz poucos dias que estando preso. José 
?tfanoel de · Figueiredo, crentora de Porfiria· 
Brandão, em virtude lle pronuncia dnd:t pclojlliz 
municipal do termo, per crime do mortes, Córa 
pelo ju11. de <Vreito, Dr Pellro Carneiro da Silvu, 
solto por ordem r;o l~abeai·corpus, apezar de in· 
rormnd(l p~lo mesmo juiz municipal qull remet..; 
teu·li•e a certid:io d:1 pronuncia, mas. não es· 
crupulisou aquellc juiz fnrringir o disposto no . 
!l :!.o c!o art. ii! da lei n. :!033 de 20 de Setembro 
ile ISil, por ser José Manoel 3. • vereador da ca- · 
marn municipnl, a quem pretende que assuma 
o exorcicio de juiz municipal, :tOm de facilitar o 
plnno.em execuçiío para nbsolviçiío dos crimi· 
nosos ·o pcr~eguíçiio dos libcrnes. • 

• Nesta· data lcvn o promotor publico da cllmar· 
c:t :to conhecimento do Exm.J:ovcrno todo este 
procedimento, e eu,&m nome dos libernes resi-· 
dentes nest:t comarca, rogo a V. Ex., nosso dis~ 
tincto chefe, de providencial" para lJUe chegue , 
c5sa reprcsent~ção :10 conhecimento do Exm·. Sr. 
ministro da justiça. 

• Dizem os tm1gos de Porfirio Dr:md1io que o 
Dr. Pcd•·o C.1rneiro cont.1 com o npoio 1le difTtl· 
rentes 11cssoa~ innucntes Jl:tra sustentnl·o, erc •• 

.Xiío quero mencion:tr nomes. . · 
O Sn. JusQU.&IRA:- Porque? · 
O Sn. D,\."'T~s:- Não sou obri~ndo; c niio Yem 

:to caso dizerquaesnquelles que f>orfirio Brandão 
indigita como protegendo. · 

EsL1 é a ultim:t notici:t qno tenho sobre )faca
Inibas; mas o sen:tdo V'lli \"êr, e com elle o meu 
illuslre :tmi::o, que providencias cn, como poli· 
tico, de :tccõrdo com os amigos dnquell:~ locnli· 
tlndo, havia lm poucos di:ts tomado- para Jevnr·o 
balsamo da paz .-.IIi, qn<'r em proveito dos meus 
amigos~ quer cm proveito dos nmi~os dos hon-
rados senadores. · . _ 

Antes de o fazer, preciso complet:tr c.>ta c:trta, • 
dando noticia d:1 cet·tid:io f[.Ue me \"eiu ·e J)ela qunl 
se verá que o senado nno Coi hem inform:tdo 
quando annullon a eleit;ãtl, dizendo que r.ertos-o 
determin:.dos indivíduos tinham nella intervindo. 
Não hn tal; todas ess:ts po>so:ts não interviernm 
nn cleiçiio de senadores, quer par:t a formação da 
mesa, quer n:t vota~iio dos eleitores (lê). · 

Ei5 :1 prova que t1ra 11 limpo :1 base inex~ctll em 
que se firmou a commis."Í!O de constituição no 
sen:t•lo, segundo refere n:~· c.1r1A o tenente-co
ronel Scixas, p:~r.1 julgnr null:t a eleição n que 
se procedeu nlli, n inter\"e!l~iio dess11s prssoas. 
Entretanto essas pessoas n:~o tomaram parte .Dn 
clei~iio. 

En dizia que precisav:t ·mostr:~r ao senado os 
esforços por mim empregados para concorrer, até 
onde me tosse possível, etn bem da paciricn!:iiO de 
!lnc:thúb:.s. 

• • Havendo o juiz de direito dado no dia L• do 
Anosto do :mno pns~ado :m~lnmcnto a um pro· 
cesso f:tlso contra mim c outros, como crimi.· 
nosos, funccionnr:un nesse processo, que não t~m 
razão de ser, os criminoso~ do dia :ta, já pronun· 
ci:tdos. Este processo até o pres-:ntc ainda nno 
vciu :i luz, e serviu essa dennunc1a parn -no pa· 
recer da commi,;siio de consLitui~·ão no scn:~tlo 
mandar nnnullar a eleição primaria desta paro· 
cllin o responsabilizar :tos lillcracs constantes d:t 
referida denuncia, sendo que nenhum dellc5 
funccionou na dita eleição~ como so conht!ccr.i 
d:t authentit•a remettid:t ao Exm. St·. secretario 
do s~nado e da certidiío, que tenho :t honra de 
remeuer a Y. Ex. Além disso, em consequencin 

O senndo '\":ti ter prov:ts, que julgo irrl!cusa
. veis. 

v. lll 

Os honrados senadores conhecem o Sr. co
ronel Liber:.to Josti da Silra, influencia antiga 
n:t província da H:lhi:t, O que, si tem Cor poli· 
ticn mais accentund:t, tnlyez s~:ja m:~is conser
vador do que liberal. 
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O sn. JUNQUEIRA :- E' um distincto cidadão. 
0 Sn. LEÃO YELLOSO: -Apoiado. 
O SJt. D.\NT,\S :-O Sr. coronel. Libcrato, de sua 

fazend:~, no import:mte termo do-Rio das Cont:~s, 
dirigiu-me a seguinte carta (lê): 

• Illm. c · E:un: Sr. senador D:lntas. 
• Agua-quente (Termo do Rio de Cont:•s ), f.i 

de li:Jio de f8i9. 
• Conher.cndo as boas disposições de V. Ex. p:1r:1 

pacillc:~r os municiJiio~. que se ttim con~agrndo, 
com o que muito temos a g:~nhar, po1s parece 
que vão tomando um caracter assustador, sendo 
este:> ractos incompa~iveis com o nosso est:ado de 
civilisação,·embora deva circumscreve~-me aos 
Jimite:> da minha esphcra, todavia, depo1s de cn
lender-mc com amigos nossos, e de accurdo com 
o nosso pre~timo3o amigoDr.Tanajura,dirijo-me 11 
v. Ex. comruunicando·lhe que desejo que a paz de 
llfacahúbas se rcst.,belcça o dCS:lJIJiareçam as cau • 
sas IJUC 1.ctualmentc r orçam as ramilias a emigrar, 
e em uma quadra ~al:unilo~a, pois cs~am~s sor
frondo horm•el cr1sc. Esse mou deseJo nao po· 
der:i realiz.,r-se sem CJUO sfl1:~.apoi:ulo p~rV. Ex., 
que n:~turafmcnte o ólcolhera, eu o cre1o; Jl!lr· 
canto, jnl::ando digno do sua nttenção, ter:a a 
bondade de dar suas ordens, alim de IJUC os pro· 
cessados poss:1m submelLcr-sc a julgamento, se_111 
r-eceio de swlTrerem alguma violenda. Uno, JlOIS, 
o meu pedi.Jo ao do nosso :unigo Dr. Tanajura, 
que lambem diJ"igc-•c 11 V. Ex. 

• Est11, com :1 do Dr. T:majur:1, l'Cr:í rcmctti~3 
por proprio, que fic11rá em c11s~ dos Srs. Drandao 
&\Irmãos, na D:•hi:1, esperando n rcspost.,. 

• Sou, com cstim11, do V. Ex. :amigo :aiTcctuoso 
e ohrig"~~do.- Libtrato Jo,,i da Silr:a. • 

Os honrodos senadores conhecem lambem o 
Iir. José de Aquino T:~najurn. 

O Sn. LE.\o YELLoso : - Cíd:~dão muito dis
Cincto. 

O Sn. DA:o."TAS :-Para SS. EExs. cllo só terá o 
dcreilo de ser liber:al, mas para mim isto é vir· 
cade; em tudo o mais é um cid:~dão muito prcs· 
t:lnte. infiuenci11 muito lcgiaim:~ e chefe do 
partido liberal no termo do llio de Contas. 

Eis,3 _cart11 que t:amiJcm a tr:msercvcrci, como 
" anteriOr: 

• Prezado amigo Sr. senador Dantas. 
• Confesso-lhe que com toda :Í sinceridade de 

c:oraç;io desejo ver liac:~húiJas cm 11az e :~s rami • 
ll:ls .restituídas a seus lares.· Eu cstou prompto a 
razer todo o sacriticio que fOr indisJlCnsavel para 
concorrei' pm·a essa paz almejada e que é p_or 
V. Ex. rccommend:.rda c :~conselhada; :tss•m 
desdtl já rompromctto-me 11 fic:1r óllli alguas di:as 
e duranlc os trab:~lhos tio jury. Como já lhe 
tenho dito, rcconhC!,'O 11 minha espher11, :1 qual 
ntlDea ui!J·:.rpassei c por isso nunca me involvi, 
nem jrimais me involveroi, cm negocias do outras 
cam;~rca~. c sómcntc concorrerei para a paz 
qa:mdo procur:~rem a minha dcbil mtervenç;io. 
Pense, pois, e responda-me com toda 11 bJ'e\·i· 
dado. Jnllnd:ando-me :~s intrucções precisas.
Dr. Tauajura. • 

De pus~e dest11s c:art:ts, cujos sign:~tarios com
prehendermn perreitamcnte o meu JICns:~mento, 
cfd-me pressa em corresponder aos desejos desses 

bons amigos ; fiz m11is d11 que elles proprios po-
deriam querer. · . 

Nesta côrte reside um cidadão, tambem um.dos: 
mais dislinctos da nossa província, uma das in
lluenci:ts m:~is bencJlclls quu tem residido no 
sertão da Dahia, e que, embora de lá nusente, hn 
ccrc11 de dous :~nMs, llxando :~qui a· sua resi • 
dencia, ainda hoje a sua p:tlavra, os·scus con· 
selhos são ouvidos do mcll10r modo nólquelles 
Jogares longínquos. 

Hefiro·me :~o.Sr. Bar-;io d11 Villa Vclhll. 
O · Sn. JusQr:EmA :-E' meu amigo e pessoa 

respeilncl. · · , 
O Sn. DANTAs:- O nobre sen:~dor, o Sr. Darão 

de Colcgipc, lambem deve conhecei-o como pes
soa distincta. -

O Sn. DAnÃo DE CoTEGJP2 diz :~lgumas palavras 
em sentido alilrm:~tivo. 

O Sn~ DÁ~TAs:-Entendi-mc com o Sr. Darão 
da Villa VciiJ3, 11 quem conheço c dP. quem sou 
:~migo desde que juntos c~tud:lmos lnlim, o lhe· 
pedi a su11 inh:rvcnção, 110 que elle de bom ~r:ado 
assentiu • .Entiio lhe entreguei abertas 11s mmhas 
cartas cndere,:adas para esses pontos, e por sou 
intermedio seguiram p:ua seu destino. Elle por 
su11 vez escreveu outras sob o mesmo pensa'= 
mento, ai:on~clhando o emprego de tod:~s 11s 
mcdidll~ direct11s ou indircetlls /'11ra se derramar 
o b:1lsamo d:l Jl3Z: naquell~s Iocól itlaoJes. 

Si este é o .meu procedimento c dos nos
sos amigos_.; si, por outro Indo, 11 :~utoridade cm · 
llaJ:ahúiJas, orgão c representante do partido con
servador, não cessa de rorj:.r processos ~obre 
processos (segundo :1 pólrticipaçilo que j:í li), em 
cujas malhas siio cnvolvidos.todos os libcrncs, 
pergunto : imp:~rcinlmcntc, para usar d:a expres
são do nobre scn:~dor, é poss1vel attribuir aos li
bcr:~cs o desejo de m:~nter :a discordin c ao mesmo 
tempo innocent:~r os conservadores, que têm 
hoje, rmr:1 hostilizar os seus :~dvcroarios, por si 
o juiz de direito, qu:mdo, ~efl"Undo o,; documen
tos que aCólbo de ler, :.s que1xas rccahcm sobre 
essa autoridade 't 

O Sn. JusQuimtA:-Mas cu não tr:~tei desse 
ponto. 

O Sn. D ... :-;us:-!lras cu quero tJ'IIt~r. V. Ex. 
involveu nól sua censura 11 nq.me:.ção, para te
nente-coronel, de um cidadão, 11cto esse que, 
para mim é um dos mais justos, dos m:~is acer
tados do ministcrio :~ctu:~l. 

O Sn. DAnnos DARnETo:-Si eslllva v:~go o 
log:~r .•• 

O Sn. DA!'iT,\s :-O nobre seu:~ dor podcri11 pct· 
A'IIDtar ólO nobre ministro da justiç11 que destino 
dari11 aos omci~es existentes d11 guarda nacional: 
eu nada tinha com isso o o nobre ministro ros
pondcrià :a S. Ex. Mas o nobre senador entendeu 
:~provcitnr :1 occasião p:.r:1 dizer que 11. nllmca~ão 
do cidndiio Antonio Lourenço de Sdus Junror 
(e isto com o apoio do nobre sen:~dor o Sr. D.1rão 
de Cotcgipc) dava a medida da imparcialidade 
com que o-go,·erno se hoU\'C na nome11çiio de 
todos os ofllciae,; da gu:~rda nncional da Il:thia. 

Pois bem ! Eu 11ceito a ln v:~, levanto-a com a 
(l'anqueza q uc me ~~ar:acterisa, com :a lealdade de 
que me prézo_dc d:ar provas p~r11 lhes pedir que 
discutam com1go essas nome:.rçues. . 
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Termino, pois, Sr: presidente, dizendo que a 
oeensura do honrado senador pela Bahla não co
lhe, não tem nenhum fundamento, nenhuma 
appnrencia de justiça. SS. EExs. devem dar as 
mãos comigo para que levemos ••• 

. o Sn. JUNQUEIRA:....:Núo animamos nunc.1. 
O Sn. DANTAs :-Estão debaixo c quérem: per~ 

seguir aos que estão com seu pnrtido de cima. 
E' o. habito que faz a boea torta. Pois vàmos 
disc:utir ll:lcabúbas o tudo; fazem-me um ravor 
mu1to grande: Zanga-se porque exhibo do
cumentos . da verdade, dando até satisfação: não·- . 

O Sn. BARÃO DE CdTEGIPE: -Não tcnllo lá re
lações com nioguom. · 

O Sn. DANTAS:- •.• n paz e a tranquillidade 
tanto aos llberaes, como :~os conservadores de 
Macnhúbns. Os honrados senadores me ncharão 
sempre nestas disposições, com as quaes me te
nho occupado desses negocias pelo modo á que 
hoje dou publicidade. 

O Sll. JL'1i'QUEIRA :- Niio neguei ,os seus es
forços. 

O Sn. DAr.-rAs:-Portanto, !oram injustas :as 
censuras do nobre senador pel:a Bahia, que de· 
verá reconhecer que o actunl tenente-coronel 
Antonio Lourenço do Seixns Junior roi muito 
dignamente nomeado pelo actual ministro da 
justiça. · 

Vou mandará mesa o meu requerimento. 
Foi lido, apoiado o posto em discussão, a qual 

ficou adiada por terem pedido a palavra os Srs. 
Junqueira e Barão de Cõtegipe, o seguinte . 

Reguerimento. 

• Requeiro que, por intermedio do ministcrio 
da justir;a, se peçam informações sobre os pro
cessos instaurados nn v iii a de Macahúbas, ·em 
~ue esteja involvido o cidndiio Antonio Lou
renço Soixas Junior.- S. R.-Dantar.• 

O Sr.· Dnriio de Coteglpe (pela 
ordem); -Entendo que devo dar uma explí· 
.C.1çàO ••• 

0 Sn. PnESIDE:ffE!- 0 requeri]llento fiCOU 
adiado. 

O Sn. BARÃO D& CoTEGIPE :-~iio é sobre o re
querimento, e por isso pedi a palavra pela or· 
dem. V. Ex. ouviu:~mrmaT-se que a commiss5o 
de constitui~o e poderes. deu p:1recer annul
lnndo uma eleição, porque certos cidadãos ti· 
nham tomado parte nella, quando na realidade 
olles não votaram. nem fizeram parte da mesa. 

E' uma accusar.ão, que devo repellir immedia· 
tamente, dizendÓ ao nobre senador. que leia o 
parecer, e verá que ·nunca a commiss;io se rll· 
feriu nellc a esses cidad;ios, menos annullou n 
eleição por esse motivo. 

Dada esll explícDç:io, peço a palavra sobre 

tom rnzão. : · 
O Sn. BARÃo DE CoT.&GIP&-: - Çomo niio tenho f 

Accusou a commissão de ter dado parecer Dlle
gando falsidades. 

o Sn. DA!\"rAS: -Não· roi Isso. 

ORÇAli.ENTO DA JUSTIÇA. 

Achando-se' na sala immedi11ta o Sr. ministro· 
da jus~iça; Cornm sorteados pnra a deputação que 
o deVJa receber os Srs. senadores Fausto de 
Agni:~r, Correia o João Alfredo ; e sendo o·-mes
mo senhor introduzido no Sllliio com a!l !orm:~lida· 
des do estylo, tomou nssento na mésa á direita do 
Sr. Presidomtc. • 

Continuou a :!.• discussão do nrt. 3.• do pro: 
jecto do lei do orçnmento p:.ra o exercício de. 
!879-1880, relativo ás despesas do mlnisterio 
d:~ justic:~. 

O Sr. Latnyet;te (mi11Í1tro da jUitifiZ) 
vem camprir a promessa, que respeitosamente 
!ez hontem ao senndo,de deduzir os motivos pelos 
fJUacs o ~roverno não póde dar seu assentimente 
:•s emendas· oiTerecidns pela honrodn commissio 
de orçamento á proposta relativa ás despesns com 
o ministerio da JUStiça. · 

Essa~t emcnd:ls importàm redacção conside
ravel, e das verb:~s mais imp"'rtantcs do minis· 
te rio a c:~rgo do orador. Alle!íar:l desde já contra 
o resultado dellas uma cons1dern_ção, que em si 
é simples, mas que lhe parecevahosa. _ 

A 1ei do orçamento VIgente, de !!O de Outubro 
de 1877, fixou a despesa do mini$lerio da justiça 
na importancia de 6.-iSf :ooo,sooo. , 

Deve crer que cste calculo em a expressão, 
mais ou menos aproximadn, da realidade, ao 'tem

-po cm que elle se fundou ; deve crer· que t•lVe 
por base inrormnções ministrodas pelo governo, 
natur:tlmcnte ex:~ctas e completas, e roi o resul· 
todo de longo estudo, de :~nalyse demorada, de 
c:~nsc1enciosa discussão de ambas as casas do 
Jl:Jrlamento. . . 

o requerimento, para que se trntc dos negocias 
de 1\faC:Jhúbas; acabemos com is$0. E' muito 
bom elogi:~r, ·niio estou aqui para detrahir nin· 
guem, m:~s direi o que sinto. · 

O Sn. D.un-As :-São os factos. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGIPR:-Sua" carlás pro

vam o est:Jdo cm que se acha aquella localí· 

Pois bem : as emendas otrerecidas redll%c.'ID 
aquellil sommn á quattlia de 6.:!95:0008. Com
parada a som ma tot:ll do areamento vigente com 
aquella a que foi reduzida a qu:mtia da propos&a, 
por virtude da3 emendas da commissào, appa· 
rece umn diiTerença consideravel. 

Comprehende que um p:~iz, cujas finanças -se 
acham em mau e:.t:Jdo, possa e mesmo tenha· o 
dever de reduzir suas dcspesns ; m:~s a redacção 
da despesa presuppõo a reducç;io dos serviços. 
A commissão pro1•õe aquella, mns niio esta. 

Du 1877 p~ra c:i ns despesas do ministcrio da 
justiça ttim crescido, como é n:~turol em tim paiz 
novo. Tomar.l pur:t exemplo 4nns verbas. 

dade. · 
O Sn. DAl•rrAs :-E a linguagem de V. Ex:. é 

qlitl anim:~ os que lá estão praticando crimes.' 
O Sn. BARÃO D& CoTEGIPE:-E' a do nobre 

senador •. 
O Sn. DA.,-rAS :- Â minha não. 

Em i877 o presidio de Fernando de Noronha 
estava sujeito ao ministorio da gu~rrn; por con
~equ~ncia a desposa com esse presidio não roi 
mclu1d:a no or~mento dn just1ça. Entretanto 
na proposta do governo figura neste orçamento 
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lllU;:t dcspos.ns com o dito cJst.nbelecimento a qu.na· p.nsso que trarin grande vexnme para esses em-
tia de 200:0005000. pre.,.ndos·sujeitos a pesado trabnlho. 

De 1877 pnra cá crcarnm-sc 33 com.nrcas, c Não acha tambcm o orador aceitavol n emenda 
grande numero do termos foram providos. Com d.n honrada commisslio, propondo reducção nas 
o· pro'7imcnto dnss:~s novns comarcas c termos dcs;Jesas a fazer com a magistratura du 1. • en
tem se despendido a quantia do 218:000,SOOO. trancia, . porque esta é uma das verbns mais 

Nc~sas drtns verbas, fJOi:>, demonstra-se jtí um susceptíveis do crescimento com o augmonto do 
nugmento dll li18:000,SOOO. E; si assim é, como comarcas c de termos, o que é uma ncccssid.nde 
prétcndc a honrada commissiio reduzir a somma cm um paiz novo. Ha tamhem a notar que a lei 
total do órr.nmcuto do ministcrio dn justi~n p:~ra do orçamento do :1873, mnrcando para os juizos 
Gexcrcicio· corrente a urna som ma inferior :1 que de direito o ordcnndo de 600,S, decretou CJU'O nos 
fõra votada cm i8i7 '! · lognrcs onde ellos vonc.::ssom quantia inf•lrior a 

Esta observ:~ç:ío importa por si sú a condem- 1 :800,S, a difTcrllnça outro ossa quanti.n c a lo" 
nação das emendas. . taçiio seria preenchida pelo thcsouro a titulo de 
• Percorrerá cada uma dclla::, p.nra analysnl-ns. grntillca~ão. Esse augrnento do de;;pesa é uma 

A primeira é relativa á despesa que se faz divida do Estado, cm vistn do decretado em lei. 
com a secrctarin dn justiça. · o por conseguinte o ministro não so pódo esqui-

No orramcnto vigente :tchn-sc fixada parn esta vnr a tacs despesas. 
olespesa ·a cru:mtia de W7:000~; na propost:J do Fundament:mdo esta emenda, empregou a 
go,·erno pedem-se 163:000,;: h~ apenas um nobre commisslio uma censura· candentll, que 
augmonto de ce"rca do 6:00015, desprezadas as mui dolorosa impressão cansou ao orador. 
fracções. Disso a . honrada commis::iio CJUC, a ~retoxto 

Esta verba comprchende despesas que por sua do gar:~ntir-sc 3 attribuicão das a~sornblens pro
n:~tureza l'fio inr.ertas; •·ercre·Sil :is despesas com vinciaos, quando outras muitas são sophismadas, 
o expediente, public:u~ão do rel:atorio, Jmprcsslio vai o go,·erno preenchendo quantas comnrcas 
de decreto~, regulnméntos o instrucções. slio creadas e nomeando juizes municipaes p:1ra 

Parece, por conocr:ucncia, conveniente que termos insignificantes, que poderi.am cst:~r re
bouvcs~c uma pequena margem p:~ra as dcs· unidos, etc. 
p&sas incertas. O orador exigiu d:1 secretaria :t estrotistica dos 

Mas 3 commis~:lo nestn vcrL.n propõe uma re- termos crondos desde !870 até !Jojo-e só quandG 
ducção de 16:000;5; c procura fundamentar esta ·esta lho foi presente púdo comprchcniler a cner
reduc~ão: gia da censura da honrada commissiio.Era este o 

1.0 , cm um s:alrio, que ;;e ,·erillcá:-a no ultimo c.1·so da mnximll do Plutarcbo, o qual cm !lDl de 
exercício, de 9:000~000. seus tratados diz que. o summum jus não é o su1n· 

.Não pódc porém ~ste s.1l<lo ser\" ir do base, por- "!""''l,.{rts rJuando o juiz1rata ilc fazer justi~:a 
I[Ue é devido a c~usas accidcntnes: procede do por casa. 
de.>contos do ve'ncimentos po1· Yag.1 do director Realmen!c, da ost:~tistica consta que, de :l8i8 a 
geral da sccrct::ri:~,llc dous offici:ses de gnbine:o !87!), · anco c meio, nomeou o or:sdor-10juizcs, 
e de faltas de compnrecimento. numero o::ue dá u 2!3 Jlor anno. · J!:otrotanto, em 

o lo;.:-nr de director geral JÜiO é um Io::-ar que 1870, crcaram·SC ã; ent :1.871, H.; cm 187:?, :lS; 
possa ser supprimido. Acha-~e vago accio!cntal- cm !873, 13; cm !Si.~. :!8; cm !Siã, H,; cm !876, 
mente. 16; c, llnl!lmcn!e;·J5 cm 1877. Porconsequoncia. 

O ministro do justi<;ll tem dou:: offi~iaes de :;-a- a ccnlim-:t t:io encrgica· da commis::iio não alcança 
hine:te. Actu~lmcute . ncla~·s·! prondo um só :J!> ,aciu:ll ministro; que cor.tamonte foi neste p:u·
logar: :lias n;ao sç :l!Jim:H'Ia o orador a aconso- .. ~il:ul:1r de extrcmn modestJa, poriJU:mto apenas 
lhar IJUC se suppn:msscm os. dou~ Jogare~, por:-' creou seis Jogares por anno, ao p:~sso que o hon
IJUe quando o parlnmcnto csra aberto, o mlllistro rado relator ·d:a com missão do or!;amcnto creou 
tem necessidade de dous oJllo::!aes :!~ g:ihlnclo, um 16, c o Sr. conselheiro Duarte de Azevedo nada 
que acompanhe os üiibatés uo scnauo c outro os menos de 28. 

·--....-...~. tlil cnmnr:w.t>:fiiiior:u·ia. . Qu:mto á verbn secreta, na qual a proposta 
·~ . ,J.!~z a commissi:o de or~amento do senado reproduz :1 qu:mtia fixada no orçamento vigente, 

n suppress:io de gr?lilic~~iio de 26 dinrios a isto é, !20:000;5, mas que n honmda commissão 
dous correios:, e n gr:~tallc:u:ao de 150;5, que se dava reduz a !)O:OOO,S, pondera o orador que, apenas· 
a tres correio>, na rnzão do.:i0;5, cada um. A se- cnt1·ou no exercício do cargo do ministro, muito 
cretar·in tem so>is corrcio;;.dos quacs,:~té certa data, cspcci:~lmontc nt!cndcu p:~ra este ponto, recom· 
~res oram acnv:~llo c rccebi:am1:i0;5 :~nnuaes, além mondando :aos presidentes de províncias a maior 
de seus vencimentos. O nobre senador pelo lHo economia e f:~zendo mesmo redigir instrucções 
Granc1e do Norte, ., Sr. Dio:::o. Velho, quando nns qunes se dollniam as vc•·b:~s secretas. Nlio 
ministro da justi~a, snpprimiu os correiiJs li ca- obstant~ c;;s:a.s cautelas, !=ros~eram as ~cspe~s 
vallo, substituindo-~:: por_ ordcnant:as~ o mandou com as mcdrdas oxtrnordJ.narms que for prec1so 
tambem tirar n gratafica•·:.to de 2;5 dmr1os. Houve adoptar para o restabelcc•mento da ordem per-
11orf!m, uma rcprescnt~~ao por Jl~J·te dos correi~s... turl.w~n n:~s J1rovincias do Norte -por causa. d~s 
11Ue hnviam sido conser,·ado~. o o nobre CX·!D!· c:~l:~mrdadcs a sêc<;ll. A hon.rada comm1s~o 
nistJ·o determinou que se desse a cada correto a reduz a Vllrbn ab:uxo da médm do que so dls· 
"'l"atillcnção mensal do 20;5, fazendo-se esse abono, pendeu nos dons ultimos triennios, cm que se 
Por contn da quantia IJUC a t:~bella m:Jrca,·a parn n:io dcr;am tnes causas de perturbação, e tal ai-
os correios a cavnllo. E~ta é a prntic·1 que ati! vitro não p:1rece de !Jon1 governo. · 
boje subsist~. c não julga o or;ador que de\·a ser A Vllrb:J p:~ra despes:~s eventuaes, que na pro
abolida, por isso que importn :1 suppr·e~são cm posta era d~ 12:000;5, foi na cam:~ra dos d.CP!_l· 
JWinima economia para o:: cofres JlUhlacos, ao lados reuuzrda a G:OOO,S, e a honnda comnuss:~G 
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do sGnado ainda quer reduzti-a a .~:OOO,S. Por 
esta verba pat~"nm-se :.ctn:almcnte as gratificações 
a que têm direito os empregados, que substituem 
áquelles que S() acham em serviço publico obri· 
gatorio, estrDnhl) :is res1•ectivas rc)IDrtições; e, 
portanto, não p.1reee de m:~is :1 qu:.ntia de 6:000,S. 
Impu~na t.'lmbem o orador a reducção da nrba 

do corpo militar de po1icinr que p:~ra satisfazer 
completaf!!CDte ás nccessiaadcs do serviço çm 
um:. cap1tnl como a nossa, careceria ter ae . 
i,OOO n 2,000 praçns, algarismo que não se (lóde 
attin~ir nns actuaes circumstancias fin:mce1ras, 
contcnt:lndo-se o governo ·com o q_uadro de 560. 
praçns, que aliás ainda se :.cha mcomplcto. A 
reducção. proposta na verba da guarda urbana, é 
lambem inaceitavel, porque trari:~ em rcsullado 
!eduzir. do 1{3 o oJTI!cth:o. dessa Corça, qu~ já é. 
tnsumcumte para a pohcm nocturna da c1dado. 

do· artigo ·de lei, que rez a transferencia, nada 
disso se doprchende. As delegações concedidas 
{!elos .parlamentos ao poder executivo são 1lricti 
JUril ; niío lia delegações implícitas ; como, pois; 
!leduzir .o govern~ tão Importantes autorizações 
ile um s1mples art1go de le1; relativo á · adminis
tração o custeio do presidio Y Entretanto, o orador 
não recusa a otrerta da honrada commissão do 
senado. i e, si o sena da approvar o parecer, o go
verno Julgar·se-ha autorizado p:~ra fazer a coo.:. 
versão üo presidio cm prisão civil, escolhendo o 
systema mais conveniente e dando-lhe o. compe-

A quantia de 15:0110,), a que a commissão rc· 
duziu ·os SO:OOO,S dn pror,osla do govcl"no na 
verba para oiJras publicas. é lambem dollciente, 
por isso .que o ministcrio-.da ~ustiçn tem, niio só 
11es1a capllal como nns prov1nc1as, grande numero 
de ()re~tos, que exigem despesa do reparo e con-
servaç:•o. . · · . 

Na proposta do governo pediram-se 70:bOO,) 
para ajudns de custo. A commissão do senado 
reduziu esta.quantia a iiú:OOO,). E' pcrfllilamente 
rasoavcl a )Jroposta do go\·erno, já npprovada 
pela camar:.~. dos Srs. deputado~, :i vista do 9ue 
por semelhante veriJa se dispondeu no exerc1cio 
anterior. . 

Com rel:~ção_ ao presidio de Fernando de No
ronha, cnmprc obscr\•ar que, de i875 a i878, 
cresceu a despesu· considcr:~velmcnte, o que se 
explica pelas circumstancius cxtr:10rdinurias do 
Norte c a resultante cnreslia dos generos alimen
tícios. A c:~usa apontada não é permanente ; 
mas, ninda abstralnndo della, a verba proposta é 
insufficicnte. Com otrcito basta pondcrnr truo o 
pessoal do presidio é ainda o mesmo do minis· 
tcrio da guerra, c continúa a ser {lago por esse 
ministcrio, correndo por conta dodajuslic;t apenas 
as gratificn~õcs ; entretanto, desde que o presidio 
Cor. convertido em prisão civil, é evidente que os 
vencimentos todos do pessoal civil têm ào ser 
pagos pelo ministerio da justiça. Esta roi a razão 
por que a camara dos Srs. deputados elevou a 
ver1>:1 a ~iiO:OOO,S; a honrada commissão do se· 
nado r>rllJIÕe lJUe se Cara a despesa com 200:000$ 
-o iJUO, á."vista das r:Ízõcs expostas, não·so ali· 
gur:í pOSSIVCL · 

Em seguida discute o orndor as emendas da 
honradn commissiio do senado, relalivils aos ar
tigos a ~dilivos :J)Iprov:~dos pcl:~ outr:~ c:~mar:1. 

O 1. 0 :ulditivo autoriza o governo a converter 
o presidio de Fcrn:~ndo de Noronha em prisão 
civil central, preferindo o svstcma que depois 
dos convenientes estudos se julgar melhor, po
dendo dispondcr com a organização do pessoal 
ató :iO:OOOSQOO. ' 

A hont•atl:J commissão julga desneco.~saria a 
autorização e inopporluno o credito nelln invol
vido, po1· isso que, no seu pensar, o artigo de lei 
que transferiu o presidio do ministerio da guerra 
para o da justi~a, contém implicitamente a au
torização. Ora, sem duvidu a transferencia do 
presidio parn o ministerio da justiça prcsuppõe a 
convcrsiio em prisão civil ; mas com que syste-

. ma ponitenciario Y Com que pessoal'! Do·contexto 

tente re~~lamento. · . 
O addtttvo n. 2 conrere :10 governonutoriuçiio 

para dh1peodor a quantia de Gi:OOO,S com a 
construcçiio·de um novo raio na asa de cor
recção da cõrtt>, para rever o rcgolumento, a:t· 
gmentar a grntificaçiio dos guardas; n honrada 
commissão Jmpugoa este àdditivo, e o orador 
sénte a necessidade do explicar a r:~zão por que a 
camara dos Srs. deputados Totou semelhante 
autorização. . 

Do varios pontos do Imporia pnrtem vivos 
clamores contra o nosso systcma pt~nal, na parte 
relativa a cscr:~\·os, dizendo-se que a pcnu.de 
~ralés, longe de intimidar ao escravo, é por .clle 
JUlgada preferível ao capliveiro. Parn attendcr a 
estas rcclamuçõcs, apreseotou~o orador á camara 
dos Srs. dcpulados um projecto de lei modifi

. cando o systcma penal, concernente aos réos 
escravos, c propogdo pnra substituir a pena de 
gulés a de Jlrisiío cellular, devendo o primeiro 
terço da pena ser com isolamento absolnto e 
dous terços com isolamento durante :1 noite o 
trabalho em eemmum durante o dia. Entretanto, 
si passar o projc.:to, não poderá ser a lei execu
tada loj;O, porque não ha no lmperio pri~õcs 
constru1d;1s segundo o systema de Philadclphia, 
do Isolamento durante-o dia e durante a noite. 
Era esta falta que a camara dos Srs. deputados 
pretendia supprir~ voJando 6!:000,); c ao orador 
parece indeclinavel semelhante despesa destinada 
a tornar exequível a reforma de uma penalidade 
contra a qual se pronunciam os. senhores de 
escravos. . 

Ua um additivo, proposto pela propria com· 
missão de orçumcnto do senado, e nelle se est:~tuo 
que c a proposta do poder executivo orçando a 
receita o fixando a despesa annual na parte con
cernente ao ministerio da justiça conterá uma 
verba sob a ruiJrica Novos t~rmos ~comarcas com 
o credito exigido pelo. p~s.•oal respectivo, e tabel· 
las explicath·as, nas qunes serão declaradas ns 
com:~rcas novamente crendas, ou restnbelecidns 
pelas asscmiJiéas provincines, durante o exercício 
anterior, c especitlcando os termos que o governo 
julgar eonveniDnte prover de juizes mnoieipaes . 
ou substitutos, uinda niio comprehcndidos no 
orç.1mento cm vigor. • " 

Estabelece mais o addi!i\•o que c antes do 
votar-se o credito neccs~ado para a despes:~. cGm 
o pessoal dos referidos termos e comarcas, não 
s~riio cllas cl:~ssificadas c providas de juizes do 
direito e promotores publicos, nem para aquclles 
scrjo nomeados ou removidos juizes ·municipaes 
OIL SUb~tltUtGS. • 

A tod:~s ~st:ls disposições não póde o orador dar 
o seu assentimento, por isso que dcllas resulta· 
ria restringir-se o direito das assembléas provin
ciaes. Póde-se dizer, si passar esta idêa, que as 
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:.ssembléas provinciaes perderão o direito de 
crear comarcas, conservando apenas o de propõr 
a sua crenção. ·· 

siden~e_do Ceará n~o tinb:t o direit~t de annullar 
a aec1!!30 de Ul_!l tr1~unal, respondo o or:.tlor que
o prcs1d~nto nno fo1 quem annullou o acórdão 
da rclaç:~o; este era nullo de sua naturez:t desde 
que l}iio fõra pronunciado dentro do trinÚJ dias. 
Ha dlll'eronÇll entre npolar uma decisão em um 
:tcto nullo, c jnlg:Jr este acto nullo. Supponha
sc que u'm legntario, i nstiluido em um tcsta
m!:n.to evidentemente nullo, peça o sou legado i 

. A h~nrada . commiss:io propõe mais que as 
d1spos1ções ac1ma, bem como a~ do art. f.7 da lei 
n. f.76i de !!8 dtl Junho de f.870,_sejnm perma
nentes e vigorem desde j:í ; sobre e~te a~tsumpto 
e coacção· ern que a medida propostn collocaria 
o governo, já o or:•dor manifestou-se na. sessão 
de hontem; porlanto, julgando ter expendido 
as razões pelas quaes o governo não assente ás 
emendas da honrada commissiio. passa a res
ponder ao nobre senador pela Babia, que hontcm 
tomou parte n:t discussão. . 

6 J u1z ~a provedoria negará o legado, :i vista 
do nulhdade do testamento : -o póde dizer-se 
que a dcclarnçiio do j.uiz importa nullidadc do 
testamento? Niio, nem tem e !lo competcncia para 
annullar o testamento. 

Começou o nobre senador submcttendo a mi· 
nuciosa analyse o discurso proferido pelo orador 
na outra camara, na discussão do voto de graças; 
e nessa analyso dt>scobriu pensamentos, que 
nunca pcrpas~aram pela mente d•• orador. Os 
poemas do llomoro foram objecto de profundos 
commontarios, e os interpretes cheA"aram a ar· 
cbilectar systcmas completos, geographil:os, as· 
tronomicos, políticos, moraes-emllm mil com
hinac1ícs IJUC muito aiJonnvam o engenho dos 
co_mmcntlldoros, mas só tinham um pequeno de· 
fcJto·: nunca tcrern estado no llcRsamcnto do 
poeta ,:rego. D'ahi originou-se uma cxpre~siio 
para as traducç1íes imaginari:~s: são commenta· 
rios de Homero. O orador pede licenç., ao nobre 
senador pela Bahia para d1zer-lhc que as fnter· 
preta~1íes cscogitadas por S. Ex: são commen
tàrios de Homero. 

Não insiste o orador na rectillc:tção do seu pen
samento, porque no cit:tde discurso do voto do 
gracas claramente o expoz, definindo a sua posi
ção n.o gabinete do ã de Janeiro; inulil seria 
repet1r agor:t o que enllío disse c sustentou. 

O nobre senador pela Bahin adoptou :. dou
trina do nobre senador pelo Paraná, com rolnriio 
no poder de commutar as penas, o tambcm ·vc 
no art. 60 do codigo criminal uma Jimit:.ção ao 
exercício desse podar. O orador, -porém, come 
já disse hontem o aind:t penS:t, julg:s que semc
Jh:mto 110dcr não tem outros limites siniío os 
~juc lhe são d:~dos pel:l sua Jlr,opri:~ naturcz:.. 

N:io lho é Ji,.ito impõr pen:ts, smilo :Js exis
tentes na legislação, porque o contr:trio seria 
usurp:~r um direito que não lhe compete: o de 
crcar penas; mas esta no seu pleno direito com
m ut:tntlo um:~ pen11 cm qualquer outra das reco· 
nhcc1d~s pela lcgisln.~~ão. Admittir, no exercício 
desse d1r1'1to, as rcstr1cc1ícs do :.rt. 60 é cst:~bclccer 
que l!llla.lci ordinnría púdc modillcnr um poder 
consutucton:~l. -

Fez o nobre senador pela Da h ia arguiçõe~ se
veras a. ~roposito. da _guarda n:tcional, dizendo . 
que o mm1stro dn JUSLJçn tem nomeado n:.s pro
vinci:ts, onde :1 guarda nacional se acha org'lnl
zad:t, otnciacs para Jogares que ainda se ach1m 
occupados, is:~o porque S. Ex. ontl!ndcJ que na 
organiza~ão os lor;ares devem ser preenchidus 
pelos anugo~ omcmes. . 

Ao cm vez dt!SSa opinião, pcns.1 o orador que 
:1 rcorg:~niznçiio radical da gu:.rda naélonal 
:tcabpu com;Jict:uncnte com a organiz:~,~iíoantig:. 
cstalíoloce!l novos t.ypos, extinguiu os· comman: 
dos supcr10res, ext1!Jgu1u os corpos. RJorgani
zadn. a gu~rd:t n:•clonal em uma provmcia, os 
otnc~aes ant1gos, que porventura forem nomeados 
p:~rn novos corpo~, carecem de ~er nomeados por 
novos decretos : esta tem sido a pr:.xo constante 
duecrctaria da justiça e prnticn muito racional 
· Si os :~ntigos corpos se extinguiram, d'ondtJ tirá 

o nobre ~nndor o direito dos :.ntigos otnciues 
p~ra contmnarem no:~ novos corpos 't .Niio é da 
Je1, porque~ lei não . contém disposição :.lguma 
q~o aos anugos otnc1aes confira semelhante di
rçuo; logo é do ~,>rincipio da vitaliciedade mas 
ll!llda asSi,!Jl S. Ex. é illogico, J>Orquo a vitali
CI~dade nao presupp1íe commando, e a proprfa 
1-:1 do :lSãO o demonstra, quando reconhece otn
cmes aggreg:.dos o dá dirc1:o á reforma. 

TraL, depois o orador do connicto entro o presi
dente e a relação do Ccar:i, contlicto que historiou 
cm sC!_lJlrí me iro lliscurso, c contidún a sustenta r 
que na:l tendo sido a decrsiio da rcl:trão pro
rcrid:~ d~nt:o de 30 dia.s, era nulln, por.' rorç:l de 
le1, suhs1stmdo, cm VIrtude ll:~ mesma lei a 
decis:il! do. jui.z de direito. Não competi:~' no 
poder JUd•cmr1o conhecer do facto, visto que 
semelhante ;nllríbuiçiio niio lhe conferiu a Jt>i, 
nem pod~rt:t conferil·a, sínão :. um tribunal 
super1or :•s relnt·ües. Ora, nlio competindo, evi
d!'ntcn~entc, no poder judiciario, sullsisto a com-· 
pctencm do poder administr:tlivo isto é do 

Perguntou o nobre senador que destino pr_e
ton~ia dar o ministro da justiç.1 n esses -otnciaes 
:.nt•gos. Esta pergunta de S. Ex. não cmbaraÇll 
:10 orador. Um escriptor celebre,S:•inte-Beuve, 
tratando das grandes lmbilidades do cavalheiro 
de llleré, enumerou, entre os seus admirave1s 
talentos, o do saber dar destino :is cousas que 
encontramos na nossa vid:t. Este talento do dar 
destino :.os homens o ás cousas com que d~a
r:~mos é realmento precioso, mas :11~rcdit:t o or:idor 
que não é precisa a habilidade do c:.valhc•iro do 
!\loré para dar destino aos antigos otllcincs d:: 
guarda nncional:-flc:,riio :.~rgregado,:. 

• Vcrd:~dc é que se pólio object.,r, o o nobre se
nador obJectou, quP nc~~o caso llcnrão os corpos 
da guarcb nacion:~l compostos do olllci<•l'S.lllesmo 
ass1m, não se atnigc o orador. Dizia Cicoro que 
o exercito de Pompeu era um exercito de soldados 
sem gcnoraes, c o de Cesar um exercito de genc
raes sem soldados: c o nobre s~nador muito bem 

presidente. ' ' 
Aos apartes do vnriosSrs. senadores, que con

test:tlll estes arg-umentos, suHcntando que o prc-

snbe quem ganhou :1 batalha. . 
Termina o orador agradecendo a fina urbani

dnde com que o tratou o nobre senndor pela 
Bahi11,a IJUOm acaba de responder. S. Ex. é certo 
s:aturou o seu discurso do crueldades, do mali: 
gnid:~des para com o ministro-da j ustiçn; mas 
deu-lbe um tom tão ameno, que muito se de
leitou o orador em ouvil-o. (Muito bem; muito 
bem.) . 
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OSr •. Diogo Velboa-E'prhicipio da 
escola eonse"adora, que convem repetir; apeznr 
de ter sido lembrado na presente sessão mais de 
uma vez, não recns.,r· ao governo os meios no
cessarios para attender ás urgencins do serviço 
publico. A commissão de orc;a.mento do senado, 
estudando a proposta do !!'overno na parte rela
tiva ao minister1o da justtça, que ora s~ discute, 
e el:~borando o seu parecer, foi fiel -a este prin
cipio. Assim, não duvidará fazer :~lgum11 alte
ração nas suas eonclusões,desdo que se convença 
de que o nobre ministro precisa realmente de 
outros recur:;os, alt!m dos 9ue ella consigna. 

O pensamento dD comm1ssão, conforme se 
enuncia no começo deste parecer, foi dotar as ver
b:~s do orçamento com os creditas estrictamente 
sufficientes aos serviyos que por ellns correm, de 
.modo qu:-, sem prejUJzo destes, dcs:~pparecesse ou 
ficasse plenamente ).uslificad:~ a neccssid:~de de 
exigirmos do contribuinte novos impostos, ou 
de aggravarcm-se os já existentes. 

A commi~s:io, apurando emborn os credito~, 
nesta pnrte do orçamento, tem consciencin de que 
nunca se apartou daquelle principio, e o resul· 
t:ldo foi a dimintrlçiio de 383:7866 nas despes:1s 
d:J proposta, e de 6:!6:7866 n:~s votadas pci:J ca
mãra dos Srs. deputados. 

O nobre minilltro l)n justiçn, qunndo co:ueçou 
o discurso proferido hoje, como que enxergou 
no procedimento da eommissiio cousa diversa 
dessa boa norma por clla rigoros.,mentc obscr
nda ; entreviu talvez vislumbres de opposi~,;ão, 
ou desejo de suggerir difficuldndes á sua vida 
administrativa. Lon~e disto, n commissiio deseja 
que clln seja a mais facil possível, comtanto que 
não se desvie mais da senda constitucional, 
nem do· pensamento carde:~ I da situação, que é 
a sever:~ economia <!os dinheiros do Estadtl. 

Si as despesas do ministerio da justiÇD, como 
cm J:"eral as despesas publicas no Impcrio, vão 
crescendo o:J proporção d:Js novas ncccssid:~dcs, 
o que :1 commissiio não contestou, lllmbcm é 
inncgnvel que não se tem tido a precisa cauteln 
no dispend1o da renda publica, c é indispensavel 
uma fiscalis:Jçiio rigorosa sobre o modo como clla 
é applicada. . · · 

acqnisição de Ji'fl'Os, etc., razõesinaceitaveiJ desde 
que notar-se que no exercicio anterior, :JpAZar de 
ter sido reduzido . o credito deste paragrapho, 
houve o saldo de 9:584.,5865, eomo eonsta da 
synopse já distribuída da receitll e despesa, e do 
relatorio do ministro. · 

·c Em vez do semelhante nugmento, deverá a 
pro.eosta deduzir do credito anterior a aomma de 
G:7M08, proveniente de sete Jogares, não preen
ehidos, do praticantes, nos· termos do art. !! da 
sobrcdita lei n. !792 de !877; ead:J um dos quae~ 
vencia 6008 de ordenado e 3908 de gralific:~ção, 
e resta apenas um, segundo o reh1tor1o c o expe- • 
diento publicado deste ministerio. • 

c Na dospe.~a deste par11gr:1pho figuràm ·as· se
guintes gratifiC:Jçõcs : · 

Aos emprcgndos no serviço do gabi-
nete do ministro •••• ; .......... · 

A 2 correios em serviço clTectiYo, 
sendo~ por dia :1 c:~ da um •.••. 

A 3 ditos, p:1r11 compra de eavallos. 

~:80º6000 

i:~GO,SOOO 
4:i0,5600 

6:7!0,SOOO 

' c A dcsnccossidade da gr:~tificaçãv aos offici11es 
de gabinete foi procl11mada J>olo governo e entrou 
nté no plano de suas cconomJos. Os correios 
nctU:Jimente não fazem serviço algum extraor-
din:ario, nem and:~m a cav:~llo. . 

c Têm sidc5 substituídos pelas ordenanças tira
das da comp:~nhia de cavall:~ria do corpo militar 
de policia. • 

c Entende, :Jssim, :1 commissiio que sem pre
juízo do serviço, pôde-se reduzir a gratificação 
parn officiaes de gabinete a 2:~00& e supprimir 
as outras, ficando a consignação do paragrapho 
em !46:~708, do qno resulta a economin de 
!6:6~06(100. • 

O honr:~do ministro disso que o s:~ldo apre
sentado não devia ser tomado em consideração 
pcl:~ commissão porque resulta de caus:Js :~cci
dcnucs, c que se deve or~r n despes:~ de con
formidade com as necessidades reaes. não sendo 
de boa rozão contar com eventualid:Jdes, que po
der.io .col!oe.1ro governo cm difficuldades. 

Não é possível, senhores, tomar base mais se
guro pára o calculo de despesas ordinari:Js do 
que o algarismo d:J que elfcctiv:~mente se ·dis
pcndcu com o respectivo serviço, qu11ndo neste 
nenhuma alter:~c;ão se propõe. 

Nest:t. eonrormid:Jdo .(lrocedeu a commissão, 
firmando-se cm rnzües mcontcstavei; e na ver
dade dos factos. 

E sorprcndeu-me, Sr. presidente, que o hon
rado ministro d:J justiça, ·fazendo parle de um 
~abinete cm cujo progr~mrna figura a economi:J 
dos· dinheiros publicos, allm de obter-se o cqui- · 
librio do orçamento, achasse que n commissão 
fôrn · por demais sevcr:~ restringindo nlgum:~s 
despc>'as, qu:~ndo de S. Ex. devia pnrtir a :~Di· 
maç:io para que este procedimento fosse sempre 
observado cm rcla~o não só ao seu, sinão um
bem aos outros mJnisterios I 

Sorprcndeu-me nind:~ mais que S. Ex., cm re
laçiio :is economias que a commis!ão prop.:>z no 
!i i.•, que se inscreve-Secrelllria de Est:~do,
aeclar:~sse peremptorinmente : - são inadmis-
síveis! . 

A commiss.io no p:~reccr que tenho em mão 
justific.,, 11 meu ver de modo cabal,essas pequcnns 
economias·. 

O credito votado no or~me'nto actunl pàra o 
§ i. 0 DiiO SÓ foi SUfficien te enra IIS deS!)CSIIS, mas 
ainda deixou o saldo de 9:~6. Si n:ada accres
ccu no ~crviço da sccretari:~ ; si esta não passou 
por transform~ções ; si, pelo contrario, o seu 
pessoal cstú diminuído, como J'ledir-se maior 
-credito, como não aceiur as reducçoos que n 
com missão propõe 't 

O honrado ministro tnmbcm niio :~ceita d re
ducção d:Js gratific:1ções paro officiaes de .gabi
nete. S. Ex. quiz justific.,l-as pela neccssid:~de 
de ter. durante os trabalhos legislativos, dous 
empregados, um em cad:~ uma das· camaras 
afim de lhe trazerem noticia das occurreneias e . 
discussões que interessem á sua rcp~rtição. 

O orçamento cm vigerconsignou !50:5006000: 
a propostn pede !63:000~. Disse a commissão 
(lê): 

c O :~ugmento de 5:5906()00 é explicado pei:J in-. 
su.111ciencin dn quot:J parn imprcs~o do rcl:.torio 
e outro• trab:~lhos do expediente, inclusive a 

Pnrece que n5o é"ndmissivel semelhante co:~r
ctada. O ministerio está presente em ambas as 

.. 
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c:~m:~ras, ásqunes pertencem sempre os membros 
do g:~binete. São estes os m:~is proprios, os mais 
competentes, para communícar aos collegns au
sentes qualquel"' incidente que occorra, concer
nente ás respectivas past:~s. Pel:1 solid:~ricdadc 
estão obrigados n :Jcudir em deres:~ de qualquer 
dos actos do gabinete que carei;fam de justillc:u;iío; 
e 9uando necessitem de esc :~recimcntos, bem 
facal lhes é ·solicital·os-: Não são os offici:~os de 
gabinete os mais aptos para auxiliar o governo 
nesta parte. Os omci:Jes de gabinete, como a pro· 
pria p:Jiavra o indíc:J, auxiliam o ministro no 
seu expediente, n:1 sua corrcsponaencia, nas su:~s 
rel:u;ücs com a secretaria de EStado, etc. N:io ttim 
que intervir no IJUC se passa nas c:1sns do parla· 
mento. E, pois, é maccitavcl :1 pr:Jtic:l íJUC o nobre 
mini~tro quer innovnr. . 

O gabinete de :S de J:~nciro, q'uo tanto condcm
nou os iRculr.ados desperdícios da situação con
servadora, c, :10 ser organizado, declarara desne· 
cessarlos os officiacs de gabinete, ao ponto de 
alguns ministros dispensai-os o supprimir-Jhes 
as gratitlcaçües; o gabinete de:; do Janeiro, que, 
conservando-os entn~tanto at•! agora, puderia 
allegar como oscusa íiUC havia no or~amcnto 
credito p:tr:l sa lhes abonarem os veneimen\os, 
vem agora decl:~rar pelo orgão do noiJre mi
nistro da justiça que esses :mxilinrcs s5oindis!JCn· 
~~~~fÕó.e rejeita a rcdue~no que a commi.ssão 

A commi.•são continú:~ a entender que um 
oficial de gabinete com :MOO,S do gratificaç:io é 
sumcicnte pnra o scr\•iço que razo:l'relmente 
lhe deve ser incumbido. Si o nobre ministro 
quizcr mais de um dívida a gratillcaçiio. 

Quanto aos correio,;, S. Ex. lembrou que cu, 
quando occu1mva o cargo que hoje S. Ex. diA"na
mente exerce, m:mdei sup1•rímir as gratitlcaçüell 
por serviços extr:1ordín:u·Ios o para cavAlga· 
duras, mns cm virtude de rcpl'csentaçiío desses 
empregados, mandei conceder-lhos a gratillcaçlío 
men~at do '1.0~; o que S. Ex. tom continuado a 
observar. 

O nobre ministro bem comprehcndc a raziio do 
meu procedimento." Essa dcspo~a estava consi· 
~nada no or1:amcnto, e havia o credito preciso. 
A oiJsorvnçiio do modo como se fazia o serviço a 
c:~rgo desses empregados mo levou :1 supprirnir 
:Is gratitlca•:õos c:xtraordinarios; mas ellcs rccla • 
m::~r:un, allegnndo insufficíencia de \"encimentos 
e a ncccssid:1de gue tinhom desse :~uxilio. l'or 
equidade, mander que se lhes al.1on:~sso uma 
quota mensal. 

neto a !:4006 e supprimír 11s outras, •ficando ··a 
consignação ilo parngrnpbo em 146:~701, de que 
resulta economia de !6:6:!08000. 

Ia-me esquecendo da óbservação feita pelo 
honrado ministro quanto á insulllciente- consi
gnação para uma üespcS:J- incluid:J neste para
~rapho, a do expedaentc. Está nns mãos de 
S. Ex. tomnr as providencias ner.essari:~s para 
que não haja excesso nessa despesa. Conheço o 
serviço da ·secretaria: a consignação é bnstante. 

Niio aceit:J o nobre ministro a rcducção feita 
pclu commis~ão quanto :10 § 5. • -Justiças do 
i.• instancia.-Procuroú S. Ex. justitlcar n pro· 
posta, e ainda mais a emenda da camnra dos 
Srs .. deputndos,que eleva o credito desta verba, 
dizendo que as despesas sobem nccessarinmento 
com as circumstancias do paiz : são creados 
const:~ntcm~_nte novos termos c com:trcnll, que 
exigem a nomearão de novos· j:tizes de direato, 
promotores publlcos e jl!izcs municipaes ; a lo· 
tnção rios emolumentos é.lestcs v:~i-so fazendo, c 
tudo isto importa progressii'O augmento da des· 
pesn. Has é exactamente cm virCíule desse au
gmcnto_pro:;ressivo que a commissão procurou 
meios de impedir que o orçamento nesta parte 
appnrc·ça constantemente desequilibrado como 
tem acontecido. • 

A commissfio, propondo redacção no cretlilo 
da proposta augmentado peln cnmara dos Srs. 
deputados. lembra a opportunidado de· providen
ci:~s contra o aiJuso da creaJr.ão de novas comnr· 
cas e da nomeação de novos uizcs de direito, ha· 
vendo :~vulsos 11uo vencem ordcn;~do ; c not.1 que 
no exercício anterior, a despesa dest.1 verba 
montou a 2.5:!3:00l.S937, ficando um snldo de 
f.39:t:!08763, algarismo este que, reunido 20 de 
~3:800,5, correspondente á somma que e agora 
separatla deste p:tragrapho pnra fazer parte da 
nova rubrica- Ajudas de custo, d:i o totnl de 
f.6:!:\I:!O,S763, mais IJUC sumcientu para as despe· 
sas qu~> têm nccrc~cido ou venham a accrcsccr no 
exercício da propostn. . . . 

Por aqui vti o senado que o credito de 
2.662:!31,)700 votado para o exercício passado. 
que ainda vigora em vartude da re,;olução pro· 
J"O"::Itiva, deixando esse saldo de f.39 contos c 
tanto, além dos ~3:800,) que, como disse, passam 
a fazer parte de umn no\'3 verbn, é muito bas· 
tante para ::~s dc~pcsas lcgaes do pnragrnpho, 
e não tom justificação o excesso de 2G3:606JSOU 
como pretenda o nobre ministro. 

Quanto :i nomeação de juizes para novas co
mnrcas, havendo avulsos que percebem orde
nndo, :í separ:~ç5o de termos, etc •• adio para 
occasiiio opportuna as observações que tenho a 
fazer. _ 

Pretendeu o nobre ministro, quando discuti:~ 

Realmente os correios da secretaria não dis
põem de outros meios de subsislcncia; mas, 
desde que accit:1ffi o c:1rgo, devem-se resignar :is 
condições do $CU exercício. O certo é que, ainda 
qu:mdo se supprimam essas grntil1cnções, não 
fl!ltarão pretendentes :i primeira V3ga (apoiados). 

E' uma economia, som duvill~, insignitlcnntc, 
pel:1 qual cu uão faria questão, .si não devesse 
attendor :10 llrincípio da igualdade. Uma vez que 
sa trata de razct' economias, é necessario cortar 
pel:1s daspesas não justil1cad:tS, sem :tttendcr-se 
:is circum,;l:~ncias particulares deste ou daquclle 
indh·illuo. dest:1 ou daquella clnsso. Só assim 
justil1carcmos os impostos que todos pa:!:Jnl. 

Por p:1rtc da com missão, portnnto, tenho jus
tific:~do qut', ~cm prejuízo do serviço, póde-se 
reduzir a gr:~tillc~'.:~•1 p:~rn os officiacs de gabi-

a. emenda. dn commiss:io com que me occupo, 
desviar de si a responsabilidade da nome:Jçiio de 
juizes munici.raes para novos termos, fazendo a 
estatística dos runccionarios desta classe dcspa • 
chados durante certo pcriodo. Dispen~c-me o se· 
nado de :~compannar S. Ex. nassu:~s aprecinções, 
porque me p:trccc que cllas não vêm -:10 cns~. A 
coamnissão não trntou de accusar o Sr. mimstro 
dn justiça porque nomeou maior ou menor nu
mero de juizes munieipncs; propoz a reducção 
do credito~ o indicou os meios que lhe parecer~m 

·mais idoneos p~ra estaiJcleecr um correctivo 
emcaz contra o augmento successivo que ha 
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nesse paragrapho, não só no que se vota, como 
no •1nc se i!ispende eiTectivamentc. • . 

!llns o serviço de policia secreta propl'i:tmcnte 
tal, pertencente ao ministcrio da justiç:~, ou fica 

Si n?mc:•ções_ de juizes municipaes cm numero 
exccss1 ;o_ c ma ror IJUC o dqs nome11ções do bon· 
r:~ do mm1stro lizcram seus an tecessorcs, seria 
raz~u tlc mais parn que. S. Ex., achando já 
dcvrdamcntc attendidos as neco•sidndes da admi· 
nistraçilo da JUStiça nusla p:•rtu, não oner:rssc os 
CC?fres publicos com as despes.1s· d'ahi prove· 
DJeDieS. 

O .Sn. DAnÃo DE! CoTEGIPE::..,-Apoiado. 
O Sn. Dtoao V.r::LIIo (co~Jtinuatld:J): 

Despesa secreta da po:icia,. 

. § 9.• A proposta consigna a mesma quantia do 
or,:nmento vigente, isto é, !20:0008.· A com
mi~sào indica que ella !'cja reduzida a !10:000,) 
pelos fundamentes. consllrntos do parecer (lê): 

c Esta verba apparecou com 11 dcnomin11~:iio 
que ora tem no orç11mcnto de f861-f8ó:2, onde 
·englobaram-se as duns -Polida c scguranr.a 
pul.tlica c rcpro~s:io do trafico- que figuravam 
no-; anteriortJs. N:~qucllc orçamento votar111n-sc 
i7~:000S c assim sub.;istiu atJ 1865--1866 cm 
que o credito foi reduzido a 1~0 contos, bai· 
:x.1ndo Jogo no exercício seguinte de 18G6-1867 
a iOO:OOO,S, como continuou ató 1873-187-i cm 
que'elevou-sc a i70:000,SOOO. 

Desde 1869-1871:1, i:;to é, cm !I cxcrcicios Ji. 
quidados a mé.lia da despesa annual teitn por este 
pnr:•grnr•ho tl:í 89:::!9:1,s:J!IO, resultando sern11ro 
saldo, cxce1M cm f87a-11:17~.- cm que houve o 
excesso de i):(I.~B,SGBS. 

Nt!s~cs 9 :~nnot~ só tros vezes despendeu-se 
fJUantia superior a 100:0006; no exercicioj:í ci· · 
't:ldo, no de 1876-1877 cm que a despesa cbe:;ou 
zi t01:666.s:J~ã, c no de :1877-1878 cm 11ue foi 
de i 09:223,Sii081 • . 

A. cornrnis~ão :í vista deites d:ulos entendeu que, 
att!Jnta_s ns circumst.1nci:~s difficcis do tbcsouro, 
se I•Orlt fazer a reducç:"•o que propoz. · 
,_ E' evidente que" n commrssão teve fund11mcnto 
muito Jllausivel, muito r11zoavcl'para as~im pro
ceder; mas o nobre ministro assim niio entende. 

Lembrou S. Ex. 11 necessidade -de dcspes:~s 
novas que tem de onf'r<•r esta verba; rercriu-so 
ás circumsl:mcias espceines em que se acha a po

. licia n:~s províncias ass••lnl!as pela succ:•, ajudas de 
custo extraordinadns, diligencias cspeciaes, etc. 

Eu n:io aebo que cssns razÕils sejam sufficicntes 
pnra rcjeir..1r·sc a•roducção da commissão, por
qup. si tivcssemos do attender :is cxigencias do 
serviço policinl nas províncias assoladns pela 
scccn. não só o que pede .. propo:<ta do puder 

. ~xecuti~o, como o dobro ou triplo dolla, seria 
m:mlllcrcntc. 

· perfeit.1mentc bem dotado com o c•·edilo da 
!10:000,$, ou a querer o nobre ministro dnr-Jbe 
maior :Jplplitudc cxigil'á CJuontin muito superior. 

Eventuaes-Rubrica do § 10. 

A propostõl pede !2:000$, a comam dos 
deputados reduziu o G:OOO,S, no orçomento que 
rtJge votou-~e •1unntia i;rual, isto ú, li:OOOg, a 
commissiio propõe ::l:OOO,SOOO. 

l~sta qu:mti;• será mait~ que ~nfficicnte para as 
despeSlls proprinmente eventnacs si na verba" 
não enxertarem-se outras de caructer dilTerenío; 
n provo é •1uo uo exercício ultimo licJuiil~do,con
ronne as tabcllas, díspendeu-su I!Ómente a som ma . 
de l :48ti~S~ •. 

o crt.'<.lilo de 2:0008, diz 11 commí~slio, é igual• 
~;~o que sempre se consignou de~de i~G.;-J866 
a iS7J-1876, cm que roi elevado a 10:000,$, mos 
logo redu:r.ido o 6:000,) no seguinte c~ercicio. 

CorJ'i:•m por esta verba despesas já suppriml
dns como grntilicar·ão :1 um auxilinr do cxpc· 
dit>nte do conselho de Estado,.dit.1 110 cmpreg11d~ 
incumiJido de cullcccion:~ras consultas do mesmo 
conselho e outras. 

o nobre ministro, não :~ccit:mdo as redneçücs. 
diz-nos que o crcdho da proposta é. indispen· 
s:wel e nllcgn que por este para:rroph.l correm • 
certas despesas cruc •·xigem nqucllc quantum. 

Entre estas despesas mencionou o honrado. 
ministro as diiTorenç:~s de pa:r:~mcnto aos empre
gados da sccrét.1ria chamados 11 serviça cstranh() 
á rermrtiç:io, como por exemJilo, o do )ury, nii() 
sendo do CtJUidadc que fiquem prcjudu:ados nos 
seus vencimentos integracs, nem que os ·•mprc· 
ll'••dos rJJ.C os substituem deixem de perceber as 
dei' idas gratillr:açõcs. Si esta é a rnz<io principal 
que actua para o nobre ministro rccus.1r a 
emenda da co:nruissiio, eu declaro prhneiramcn· 
te IJUC n consignnç:io que fie:~ é sulllcientc, e ena 
segundo Jogar que quando se trata de rjlducçõcs, 
de economias e:.:igidas pelas drfficuldadcs do 
thesouro, todos devem so!Trel·as. 
·Os empregados da secretaria que deli:~ se au

sentam, p•ra dc:;cmpcnhar ·serviços obrig:~to· 
ri.•s, como os •lo jury c outros, c.-arreguem com 
as consecJUCncias dos direitos I! deveres communs 
a tu dos os l'id:~d:ios. Si cm virtude do exercício 
destes direitos e deve~s forem prt•judrc:•dos em 
parle dr! <;eus vencimentos, não compele ao go
verno rc,mrcir os prcjuizos que d'nhi ""nham. 
Os vencimentos dos empregados s:it> di\•ididos 
em ordcmulos e gratilicnções. A gratillcaç;io é 
dada pro ·labore. Desde que o empregado não 
po,;s:J e1Todivameutc exercer o seu car:.:o perde 
a gratificação. E' este o principio legal • 

Corpo militar d~ poliria. 

O credttn votado para o exercício anterior era 
do 518:69~r5. n proposta é de_~70:360,), sondo a 
reducçiío -i8:J3.:!,SOOO. . · 

A commissiio propõe ~25:000;$ e a redueçiío 
virá a ~er doJ 83:6!12,). Diz a commissiio: 

llre p11rcce, porém, que o nobre ministro desvia 
do seu fim verdadeiro o credito consignado neste 
p11r:1grapbo. 'OS auxilios do viagem aos chefes de 
policia .,uando tiverem de fazt'l-as em serviço 
extr·aordinnrio podem correr por outras verbas 
do orçamento. Si as circumslllncms especi:ws 
das provincias assoladas pela sccca determin:~rcm 
actos e..:cepcionne" das autoridades policines, os 
consequenJes excessos do despe.-;a devem correr 
pelo ministerio do Im.>erio, por onde se faz o 
serviço de soccorros publicos o auxihos ás pro· 
vincias nugelladns. 

• Este ultimo alg:rrismo thtinda inferior :lo do 
saldo verificado lJO ultimo !'xc>r.cicio de 1877-1878 
na imp.mancia de 96:3l8,$1H~. tendo, portanto, 
sido a despe>n de (1.:!2:373,$1J8,5. • · · 

Orn, senhores, si estn é a verdade demonstrnda 
4.2 

V, III. 
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por dndo.~ que nffo (Jodcm ser ri!cus.1dos, cumo os 
Lirados dos algnrismos da despesa elTcctivnmente 
rcalizudn no corpo militlr de policia, niio vejo 
raziio para o nobre ministro não nceilar 11 emenda 
dn commisl'iio. 

S. Ex. fez sentil'lliJUillo tjue n commissão sabe 
e cst:i ao :~lrancc de todos : o corpo militnr do 
policin é insufficientc c de,·e ser :mgmcntmlo. 
Acrescentou S. EA:. que m:mdcu f:tzer estudos 
p:1ro rcor~wniznl·o, melhorando o scrvi(:O, m:~s 
cs~es l'srudos trouxeram como remlt.1do 11 neces· 
sidadc de grande dei!pesa, par:l a CJU:tl niio pede 
cretlitos presentemente, attenlns as difficuldadcs 
fin:mccirns. 

0 Sn. liiNISTRO DA IUSTIÇA :-Fez-se a redacção 
por c:10sa da media uos :1nnos anteriores, c ao 
tempo da proposta não se conhecia a despesn do 
ultimo exercício. 

O Sn. DroGo VEtno.-Mas·eu per;mntoá V. Ex.: 

PortnnJo, a insufficiencin do corpo como se 
11cho actnnlmcntc. as rcform11s que porventura 
sb queiram filzer· c CJuaes']UCI' con~idcraçücs .sobi'c 

. a missiio ou lim especial dess.~ forç:~, não de· 
monstram cousa :~lguma cm f:~vor do c:~Jculo da 
proposta. 

A base VCI'd:ldeira é· :~quillo que se tem clis· 
,pendido até o presente; c nellu funda-se a com· 
missão. A 'I u;.u~ia l!c ~25:000,) é sumcicnte 1mr:1: 
as despesas do corpo milit:~r !!e J•ulicia, tal corao 
se acha presentemente org:miz:~do. 

Razüc~.idcnlico~ sen·iram para o nobre ministro 
l:lmbem não aceitar a rcducçiío que a commissiio 
fez, no c1·cdilo do§ 1:!- Gua1·da tu·lxma. s. Ex. 
:~cresccntou que o ciTcclivu da guard:~ urbma, 
presentemente esl:i quasi igual ao estado com· 
plclo, c si pass:ll' :1 rcduct•iío proposta, ver-sc·hi:~ 
obrig:~do a despedir.a tcrêa parte do pesso:~l. 

A commiss:io disse : 
• Nos exercícios liqnid:~dos, desde !86!1-1870, 

cstn \"crba tem sempre nprc;cnttldo S:Jidos, 
sendo o do ullimo exercício n:1 import:mcin de 
n~:w2,>~s;;. · · 

• De Uli:J-!87~ cm d'ínnte:! despesa tem re!rn· 
l11do de 320 a :!70:000~ o no ultimo cxerc1cio 
niio pnssou de 357:~:115()00. 

• D'nqui se ve que a proposta sendo de 
-i:íO:OOO,), qu:mdo o credito do orçamento cm 
Tigor é de 502::135;57ii0, não contém :1 rcducçiio 
exigível. • 

A commissão acaba propondo ·a consignaçno de 
360: 000,}000. • • 

!!tas, em vista da obS<'I"Va~iío feita pelo hon
rado ministro, de que o clfcctivo :Jctual da 
gu:~rda urbnna é quasi igual DO seu cst:~do com
pleto, pergunto a S. Ex. como ptide J>ropôr a 
reduco;iío :1pprovndn pela outl"d canwra '! 

Si o no&re ministro calculou com o pessoal da 
gn:~rda urbana, no seu ost11do completo, como 
pôde consentir na redut·ç~o do credito 't 

. q Sn. lliNJSTLIO DA JUSTIÇA:- No ultimo exer· 
c1c1o :1 despesa elevou-se a -i!l7:000:)000. 

O Sn. DIOGO VELIIO:-Niio qu.cro saber quanto 
se dispendeu ; tenho :utui os dado~. Pergunto a 
V. E-x. como, tendo calcul:~do a despesa .•. 

O Sn. :.JI:iiSTno D.'t. JUSTIÇ.'t. :- Quando passou 
na cam~ra essa qu:~ntia, não era conhecida a im· 
pcrlllncm dn desr~esa no ultimo exercício. 

. O Sn;, DioGo. Ylij.uo:- E eu ratifico o quo 
d1sse, !SI". prcs1denw. Quem fez a reducção dn 
Tcrba do or()nmeuto ,1,..entc foi o nobre ministro 
na sun proposta e niio à cnmar:1 dos deputados 
que sobre este parng-r~pho nnda alterou. 

o credito da proposta chega pnrn :Js despcs:~s da 
guarda urban:~ no seu estado completo'! 

O Sn. :111N1s:rno DA JUSTIÇA:- Segundo a ulli
mn verillc:u;ão, niio chéga; mas estamos discnlin
do a lei, é t•!JU}IO de corrigil·o. 

ú Sn. DmGo VELno:-Entio·n c1ue vieram essas 
considcrn(:líes em sustentação da proposta'! 

O Sn. liiNrsTno DA JUsTrÇ.\:-Niio hnvia os cs· 
clarccimcntos neccssarios no tempo dn proposta. 

O Sn. Owr.o VF.J.no :-A cnlpn desta dh:cussão 
pertence, pois, :10 nobre ministro. E, S. Ex • 
pod1~rá rcs}IOnder·mo !'.i, com a or«anizarfill de· 
feíluos:~ da guarda urban:~, com n° lrrciulari· 
~ado que ha no sen•iço nctual que é inhcrcnte • 
:1 essa me~ma Ol'ganizaçiío, com a insufficiencia 
do.s vencimentos do seu ressoul c outros defeitos 

.acllaconveniente·mantc ·a no est:~do completo? 
Não seria muito mnis :~certado, que S. Ex. es
tudasse este ramo do ser\"iço publico formulasse 
as allern(.'1ies que julgasse necessarias c trouxesse 
:ís cam:ll":ts o resullndo de seus estudos de su:~s 
idé:rs n"uma proposta especial'! ' 

O Sn. lliN"JSTno DA JL"sTrç.'t.:- Creia V. Ex .. qnc 
l1a estudos a respeito. 

O Sn. D1ooo VELno:-Entretanro \'amos votar 
norcamente! E como não ycjo base se,.,.ura in
clino-me para o lad•l da economia; vowrci' pela 
emenda da commissão. 

Alteror. o serviço da guard!l n!'bana qll:lntó :í 
dCS(ICSa sumcnte, nada a prover !:Ir:• : aller:•r a sU:l 
organiz:~çiio, mclllorar o seu pessonl, habilitai-o · 
á sua mis.sii!>, Lcm; o si :1 reorganização porque 
passar CX1g1r an::mento de despesn, não rega
tearei um Yintem ao nobre ministro, porque 
reconheço a necessidade que ha de molho·rar·so 
o.servic~ da ~alicia da côrte, o .qu~l.para bem 
d1zcr, nao eXJste; a segur:~nça Jndtvrdual e do 
propriedade é m:~ntida principalmente pela boa 
rl}dolo ila populaçiio, o serviço policial é defi
Ciente; é o pcior que se póde imagin:~r. 

§ H. Obras. 
Diz :1 commissiio o seguinte: 
• Esta rubrica apjlarece pela primeira vez no 

orçamento destt} ministcrio p:~ra o exercício de 
!Sti:J: i81i~, consign:~ndo-se-lbe ~8:740,$. Em o r· 
çamentos posteriores á dotaçiio oscillou entre 
so 11 ~o~ooo~. como no que vigora. . 

• 1 or :~lu correram despesas importnntos 
como a reconslrucçiío dos predios cm que func! 
cionavam a secretaria de Estndo, :1 rolar.ão d:1 
côrte c outras repartições, a acquisiçiio do em 
que está :1 relação de S. Paulo. c ulliUI:lmente as 
obras do novo asylo de mendigos. 

• Ent~ndo :1 commissão que, por esta vorb:1, 
devem Suf!JCnte correr :JS despesas com rcp:~ros o 
conservaçao de propr!os nacionaes c ediflcios ao 
scrl'iço do ministerio, ndiad:Js qll:lesquer outras,. 
propõr que se reduza o credito a ia:OOO,SOOO. • 

O nobre ministro im(Jugnou esla reducçiio al· 
leg:~ndo, que ainua qu:mao seja dostin:~do o cre
dito 110 serYiço propriamente de conscr>ação c 

I 
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reparo ·dos predios e proprios naeionacs, que estão 
a cnr~;o do ministcrio da jusli(;a, ello não será 
suiDctcnte.; porque de•o-se attcnder ao grande 
numero daquellcs, como sejam os cm que runc
cionnm os juntas commcrcmcs dos províncias e 
côrte, t1·ibunoes de rela~ão, etc. !'tfe parece que 
para a conservnçiio de muitoJ destl!s prcdills, hn 
consignações especi3Cs nas re~pecUvas verbas. 

Assim no § 3.•-Tribrmaes de rclar.iio- c§. ~.o 
-Juntas commerciaes-estiío incluiJ'as despesas 
com ai uguel de casa, asseio, etc._ 

Prtaidio de Fer11ando de Noro11ha. 

Est:t verb:~ tàmbem pela primeira vez ngura no 
ministcrio da justirn. · . . 

Estnndo o presidio a cargo do mlnlstcrio da 
lnterra, passou 'pnra o da justiça com o cre· 
dito respectivo, de :109:0006. Era este insum
.cientc, porque quando o presidio estavn sujeito ti 
re.J,lartiçao da guerra Jwvia constantemente de
ficit. Por tnnto a commissão ·acoitou a proposta 
do poder executivo que elevava n consignarão do 

O Sn. :UINtsrno DÁ JUSTIÇA d:i um apartP.. 
O Sn. DtoGo VELifO :-Ainda assim; pelo conhe· 

cimento que tenho dos serviços do ministcrio da 
justiça, mo parece que a quantia do !:i:OOOS é 
snfficiente; a prova ú qne pelo credito deste para· 
graJJho o nobre ministro mandou fazer oiJros de 
certa importancia, d11Tcrcntes daqucllas p:mt que 
n consign:u·ão é destinada, como por exemplo, 
as do as,•fo"de mendigos; pelo que o não censuro. 

· O qué f"!U sustento é que nas circnmstanci:ts 
actuaes nãt> devemos consignar fundos siniío 
nara as despes~s CJUe r orem estrictamen te cxi • 
g.idas pela consen·a_ção. dos (Jroprios nacionacs c 
dos predios c1ue esr.:.o ao scrvi~o do ministerio da 
justiça. 

Ajudas de cUJto. 

Est:t rubrica ú no\'a c o nobre ministro. pede 
na sua propost:t a qnantin de 70:0006 para olla. 
No orçnmcnto vigente ali" ajudas de custo correm 
por conta cle.diversos pnr:~graphos: :as,;;im temos 
para os juizes de direito nomcndos desembarga
dores, !:!0:0006 ; para os magistrados de !.• en~ 
trancia,23:000,S; para os chefes do. polici:~, !3:000,S; 
somm:mdo tudo ii6:000,SOOO. 

A reunião destas despes.,s om uma Tcrba es
pecial é explicada pelo nobre ministro no seu 
rclalorio pela dilliculdade do fazer-se um calculo 
exacto, visto o carncter eventual dcllas, e pela 
vantagem de supprir-se a insuiDciencia da quota 
votada pnra cada uma das classifica~ões, sem pro
juizo do credito ;;era! das verbas por onde taes 
despesas co1·rem. 

A' commissão pareceu acaitavel a innovaçiio, 
mas não achou fundamento para o augmcnto de 
!3:200,5 :í som ma das tres {l:trccllas acim~ c..;peci
ncadas, c Jlropüo que contmuo a que está votada, 
isto é, a de .J6:800,SOOO. 

o nobre ministro declarou que niío aceitava a 
rcduceão c tez algumas observações para rundn
menta'r a proposta; mas estas, inCeli.zmcntc, niio 
mo demoveram ·do -pcnsnmento que J•rcsidiu a 
redacção de credito desta vcrb:~. 

Ató · hoje as consiJ:"na(;ües espcciacs que cor
riam p~r verbas diiTcrcntes, ~llcg:m:un para n 
despes:• c uma vez englobadas, com m:~is facili
dade poderão ser attendidas ns nacossitlades even· 
tuaes · em vez, portanto, de haver rnz:io para 
au"mimtar-sc o credito, de\·er-se-ia, ao contrario, 
diminnil·o. · 

Si o nobre ministro pudc~se-mo demonstrnr 
3• deficiencia dos creditas anteriores, quando 

. separados, llU não lhe negaria OS meios pnra Sll• 
ti~1'azer se-melhl!nt!: despesa que. é ta!Dbcrn tod.a 
eventual· mns s1 nn.o hou\'e di!fictt, s1 ns consi· 
"Dações 'Íêtn sido sutllcienks para o scrl'i!;'O, 
âepende do nobre ministro fazer comJ que niio 
se deselJuilibre o orçamento nesta p:~rte. 

:109:0006 á :!00:000,). A camarn dos Srs.''Ciepn· 
tados, porém. con~ignou mais :iO:OOO,S, emend. a 
esta Jleln qunl insiste o nob1·e ministro. 

A commissão, conservando a consignação da 
propost.1, niio se fundou em cnlculos Pereos, mas· 
na verdade dos dados com que a mesma pro·· 
posto foi organizada. 

O nobre ministro mesmo veiu om auxilio da 
commissiío, dizendo CJUC se tem despendid:J mais 
cm virtude de circumstancins especiaes, como a 
sôccn c n consequente difficuldnde no ·abasteci·. 
· mento de •i veres. 

Niio tendo assim o nobre mini:>tro demons· 
trado que n quantin de ~OO:OOO,S é insulllciento 
J>am as despcs.,s ordin~ría~ do presidio, c •?stando · 
nas mãos de S. Ex. a rucnldndc do mnnd:•r que 
nlli nno se ru~am outras, não ha funtlnmento 
'para se recus:~r a emenda dn commiss:io do se· 
nado. . 

I>:~ssnrei ás emendas addith·as, occupnndo-me 
por uma transição natural com a. referente :.o 
presidio em questão. -

Disso S. Ex:. que niio pódc aceitar a émenda 
suppressiv:. dn :mtorizaçiío conferida pela ~mara 
dos Srs. dtJput:tdos para a rcorg:miznção do ser-. 
viço respectivo. Dovo entrar a este respeito em 
alguns desenvolvimentos. 

A outra camarn tinhn 'V'Otado o ~eguintc: 
E' o go\'crno autorizado: 
:1. o A converter o presidio militar de Fer

nando do Noronlaa cm prisiio civil central. pro· 
ferindo o systcma que, depois dos convenientes 
estudos, se julgar o melhor, podendo díspendcr 
com n orgnni.zoeiio do pessoal até a quanti:t· de 
:ro:ooo,sooo. • 

A ccmmissiio disse o que pn,;so a lêr: 
· A coí1versão do )lresidio cm prisiio civil está 

evidentemente detcrmin:~da pela lei qne o trnns- · 
:cl'iu do ministcrio da guerra para o d:1 justiça, 
e sendo o Q~tnbelcrimento sujeito no go\·erno 
geral, é necessariamente central. A~sim, o minis
terio da j ustiçn não carece de autorização le,(:'ill· 
lntiY'II para dar-lhe organiz:tçiio c regulamentos 
da competenci~ do poder executivo, desde quo 
na p."lrte rclnth·a :í desposn niío saia do credüo' 
VOt!ldO. 

·Ao ministerio da justir.:t fnlt11, sim, competen
eia para determinar systêmn penitenciaria dilfe· 
rente do tJUe est:í prcscripto na legislação cri
lninal em vig-or, c para t:tuto necessita de auto
rizn,.ão. Enteutle, port!m, n commis$ãO que, em 
nssÚmpto de tantn grnvidrule, uiio de\'C o poder 
legislnti\•o abtlkar n sua prerogati\'ll, e é mais 
consentaueo com () regilllen rup1·esentativo que, 
feitos os com:e11 ielilts estudos, seja a questão 
sujeita á deliberaçiio das et~maras. · 

D'ahi se vl\ a desnecessidnde da aut,,riznção, u 
a inopportunidade do credito nella envolvido. 

t 
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S. Ex., procur:mdo rcJut•r oslas rnzões. decl.a
·rou que n c.1m:1ra do~ ;srs. doputallos com mm:o 
acerto ínst'I'Ír:t o :~ddllJVO pon{uo o governo nao 

. pode: ia levar :i oxccucão qu:~ que~ pensnmçnto, 
81.'111 os trab:rlhos prepnratorws, 10d1spensavC1s ao 
exacto conhecimento das condições orn que se 
aclm o presidio, e o prévio ex:~me do outros ro
IJUisíl!•s r!o simples intuição, e>.il!idos para a 
sua reforma <:OmJ~Iet:r. Estamos de accórd~. . 

A cornrniss:ro n:ro desconheceu :1 convearenew 
e nccessid:•de tio se proceder :r estudos prclirni· 
n:rres; o r1a•1 !!IIII assignalou . roi r1ne o honr~do 
ministro, dur:~nte :~nno c mero que tem do \'Jda 
minh:teri:rl, não tratou Sl'fillmenltl desto ns
sumpto; n:ro m:rndou ex:uninar o e~t:uln dL• For· 
n:mdo de Noronha; niíuorganizou re;:-ulamtmtos, 
soúrc o re;.dmcn ín tr.rno rio e:<t.11Jclcr:irnerrto, 
pnra submettlll-os i• IIJrreciar·ão do poder ll~gis· 
futi\·o, n:r purte J'dalivaao systcma pcniwnciurío 
fJllll~tivc~sc de innovar, pontlo:o~ log<? cm cxe· 
cu(•:ro n:r 1mrtc puramente ndurr rrrstratrva. 

N:io ll!rra ::;. Ex. pcs~oa compctcntu a quem 
-comm is,ion:~s~c tncs cstudo~.•>s li' Ines scrvirímn do 
'bns.• a rtualqucr proposta IJUe podcri:~j:í ter aJirC· 
.senlm!o ~o corpo lc~islntivo' g,;tt•, a~sirn lml>i· 
lil:ulo sobre ns verdadeiras ncct!ssidzulcs do ser· 
vir'o, de certo IJUC n:io rccu,:aria ao nohrc mi· 
ni;tro os meios indíspcns:l\'cis para lcvnr 11 cf • 
feito o seu i>tmsamento. 

M:•s o rwbre ministro narl:r r,•z; con~umiu nnno 
re meio sr!m prestar atten~ão no Jlrcs~dio, _s~lvo 
par:~ :ru"rncnl:rr dcspc~ns, com gratrllc:rçucs c 
dia rias, ~ :•~or:t vcrn pedir autorização p:tra con
Tcrlcr ri presidi•> cm Jll'isiio ch•iJ, e org:uriznr o 
seu pl's:-:oal, isto é, augmcnlar ainda tacs dos· 
pc:<:ts I · 

Disse-DO$ o nobre ministro que, si Cur rejei· 
tnda a :tutnriznçiío vor:~da pcl:t outra CII!Jlarn, 
ficar:i certo de r[ue pórle fazer cm rcl:u::r_o ao 
Jlresidío 1le Fernaurlo de Noronha as mothl'cn
e!Ões que jnlgar necessnrins, niio só qunnto ao 
Setl regímen administrativo ..• 

O Stt. ~r:sJ~Tno D.\ JUSTIÇA :-De conrormidndc 
com o parecer. 

0 Sn. DIOGO VELIIO:- ••• como quanlo :10 
systcm:~ penitenci:•rio. Prote;;tci Jo~o contra esta 
Jccl:.r:w. o de :5. Ex. Si ftir r••joit.,do o a•hlilivo· 
da r·nni:~ra dos Srs. dcpu&:rdo~. niio podcr:i o 
11obre ministro modificar o systcma penítcnciarío 

._awrc:rdo na lei. · 
O Sn. m:srsrno DA JU.'iTIÇ.\:- P.1rn convertei-o 

em prisão civil. 
O Sn. Dror.o VKLIIO :- Pnr:• i~~o est:i V. Ex. 

:aulol'iz:,.Jo expli•·ilanwntc, dc~r1e qu" o pr·esirlio 
foi tr;on~r.·ri.:lo Jlal'.• 11 da _ju,.qr::~. l'~ojl': o uoiJ~c 
Jllillil'lrn llllr•IIIC 11 Ori!IIDIZII~·;JO que jUlgar llliliS 
convt•nicntt!, comt:mtu que, qu:rnto :í despesa, 
se limik li consi;:-n:•(·iio do or!,'lllllt•nlo c, IJUanto 
an rcgiuu·n Jlenitonci:~rio. uiio sai;• das di:<posi
çõcs em \'"i.~ o1·. 

O Sn. ~1!\ISTRO DA JUSTIÇ.\ : - Est:i cl:~ro. 

O Sn. DlllGO YRLIIO :-Logo"para que estn :.uto
riz.lçiio? E' :.tu ibui~·5o do poder cx•~cutivo ~x
pcdit· IP~ulamentos Jrnr:. :1 bun execu~·:ro tl;•s le1s ; 

ao prcsitlio de Fcrn:mdo de Noronha, qnandQ tem 
nutnrizaçào pnrn convertei-o cm prisão. civil 1 
. I>ormn to o scnndo rcsolver:í a este. respeito 

como entender • 
A se;:unda autorização da outra camnra é pnr:1 

disprmdor-sr! Mó n qn:trrtia de Iii :0006 com a 
construç:io de um novo raio na casa de cor
I'CC!,!iiO dn côrte, revendo-se o rcgul:uncnlo da 
mr:sma casa c poi:len•lo-sc augmcnt:rr até a 4/í dia
rios :r ~r11tillc:r~iio dos ~ru;rrdns. Peoo I•crntissiio 
para ler o IJUO diz n commissão em seu pMe-
ccr (lê): 

• Const:r de divt>rsos relatorios do mínisterio 
da justi•::• que. desde muito tc,po, trata-se da 
rt!foruw d:•qu~llc cstaloefur:imento, lcndo-~c uo
llle:rdo U11r:r comrníss~io de pr:ssons competentes 
p ra estudar o ns~umpto o pror•õr o que ro~sc 
nwis convHnícntc. Pnr•!CC IÍ rommiss:io que ore
sultado dc~scs estudos com ns nftcraçõo·s que o 
I!OVcrno jul~nr :u·cr·tnrlo introduzir nos rcguln
mculos dn c:rsa de cor·recç:io, deve ser oll'ere1·ido 

.:is Cilln:mr~, mrt•·s de pedir-se :rutorir.:u:iio para 
obras c inuov:~çõcs, cuja urgenci:J não esui de· 
mnn~tr:rd:r. • 

Procurou S. Ex. rcrutnl! I'Sins razões, dizendo 
tJUe é cousa inl!i~pcnsavcf con!>lruir·sc e~su raio 
da c:rs:r de corrt!cr;iio, p:rm exccut.1r-sc: a lei, em 
qutl será convertido o J'rojet'lo npre~cnt.1«lo na 
outr;r camnra moditlcan o 11 f•eoa ímposl:r :octu:~l· 
mente aos ••scl'nvo:~.rtuc commdtcm certos cri· 
mcs, bto é, sub~liluíndo a pcn:t do galés pela 
de prisão cellulnr, a príneipio com isnl:rmcnlo 
absoluto c tlc[Jois com isolamento d·urantc a. 
noite c tr:Jflllllro crn comrnurn dnr·anre o ·lia: 

PrimeiramtHllc tenho 11 ponderar que :~inda 
Cl>I:Í mui lo problemntico si esse projecto ~er:i con
vertido «!m ld. Creio qne não veiu :~inda no se
narlo e desde já dcc1aro que lhe opporci meu 
V0\0. 

O Sn. SiLVEIRA DA.lloTT.\:-Eu t:m11Jem. 

O Sn. D1or.o VP.tno: -Sem querer adiantar 
cousa nlguma :1 respeilo desse nssnmrrlo, cuja 
discus:<iio seria a:rora ínopfJortuna, dÍJ'ci ·~ómento 
IJUC niio a!:ho 11110 a prisão cellular, seja qnnl fôr' 
o systcmn, tenha emenda para rr!prr·~~io 1los 
crimes eornmcttido~ por e>cr;rvo,:, punido,o pre
sentemente com a pena de ~alés. 

O quo o nobre ministro dC\'C fazer, a reforma 
que me parece m:rís urgente é dar n esta peu:r o 
cnracter de intimidaç1io rrue "'" f:rlta. O sen:rdo 
est:í inform:1do da m:meira irregular por que os 
conllernn:rdos :r gulés cumprem· :r pcnn, e. d':rlrí é 
rruo Vl'lll o clamlir que se lev:mlll contra as . 
cummuta•:õ••s d11 !'Cna de mort•! qu:rnto :ro;: os
cr:rvo:>. l~stcs não :rchnm no tra!J:•Iho forr:ndo 
:1 elTectivil!:rde de "uma pena corr•or:rl :•pplie;rda 
com asshl nitlnde, tlisciplinn r• rhrõr, d" .mo• lo rp10 
sínt:•m dilfercnç:t entre o trnb11lho haJJitu:rl que 
prcst:~m !Htl c:rsa do senhor o o tr:rlmlllo p••ni
lencial cm virtude de sentença, E' para ahr IJUO 
o nobre ministro deve trazer su:r illustração o os 
ostudos que tem sobre a matt•ria. 

O Sn. NtJNK~ Go:>:ÇALVF.S: -A cas:1 de corrcc
riio como est:i, não admille mníor numero de 
éondlllllii:I•IO". e o nulll'e tuinistro que l'O julgou :~ntorizatlo a 

expedir r,•g-ul:uncnto para o novo :rsylo dt• mcu
dh!os, qunmlo tinha j:i c:~tluc:~do a autoríza~·iio 
ewnccd1da pnr:• o . ..:lic fim, :Jcha·se coarct<~do quanto 

O Sn DroGo YF.tuo : -Estou respondendo ao 
nolu·e ;ninistro; disso S. Ex. rJUo! cr:r inolispen
·s:~vcl que votnssemos a cousigu3r,:ão para esse 
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novo r:iio, por· c:msa•do projecto .iniciado na ~u
tra cnmara, acrescentando que as provincJ:JS 
não tintwm meios de fazer p1·isõcs de accõrdo 
com o systemO\ adoptado. . 

Pergunto eu, com 61:0008, que é quanto se 
consigno neste additivo, poderá o nobre ministro 
mondar construir um cdillcio com a rapacidade 
neccssaria, para receber os sentenciados da 
côrte e de todo o lm(Jerio 'l · 

E convir:í que se mande buscar das provin· 
cins os criminosos p:ua agglomer:ll·oS nn ca~a 
de •'orrecção da cõrtiJ, c[U:•ndo o simples bom 
senso dictu que ao contrario dc\·em seJ: remo· 
vidos do centro desta cídaõe, con.<truindo-sc 
cm 11unesqucr dcssns ilhns que temo>~ c tão 
a{>rO[Jriados são, ponitcncinrias com um re
G•men mnis regulnr e severo 'l . 

O nobre ministro bn de nchar na scr.rctaria 
documentos de providcncins extranrdinaria~ para 
remover d:t cns:t do correcção scntcuci:u.los alli 
ag-~lomerados cm numero cxcessh·o, o despesas 
elcvndis~inws com transporte para a ilha de Fer
nando dcJ Norcmhn no intuito de CY'it.:u·cm·sc pcr-
turlwçü.·s c desordens. . 

E nulo ist-o provcniNJte do mo1lo como se 11:1 
cumprimento á- pena dtJ g:alés, ::IJlplkada a indi
víduos desmOI'alis:ados romo si• o em g(Jr:tl os que 
a clla s~o rondt~moados. Tmz(Jm é certo :a cor· 
rente ignominios:J, com que muitas vezes já 
for111n casti::ados pelos senhorlls ; mas vivem 
reunidos; trabalham cm turmas; dormem aquar
tcl:ados, n••gociam, tem reln~ões com mulheres 
c cstiio em contncto di:u·io com a popula•;iío. 
Nisto é que est:í o perigo; é o que deve m•Jrecer 
n allcn~uo do nobre ministro. Repito: dc-~c :1 
penn de galés o cnract'!r de intimidnçiio que lhe 
falta, tornc·sc o tr:1b~lho for•;:~do uma realidade, 
e 111 ui to mni,; c1llc..1z ~crá a IIPlilic:açiío dclla. 
N~o scr:i com um novo raio da casa de cor

recçiio, n(Jm com a prisão ccllular do projecto, 
cujos eiTcitos si'io C'Ontestados1 que obteremos 
melhor repn:SSiio dos crimes que praticam os 
escravos. 

Si o nobre ministro tem innova~ões a fazer no 
$ystcnla :ulministrntivo c penitcnciario, cm vigor 
na 1::1s:a de corrccç:io, porque niío converto seu 
pcn~amento em um prnJccto de lei e o n5o upre· 
sent:• :ao corpo lt'gislativo 't l!:nt.:io vot:~remos com 
conhecinumto de causa c havemos de fmwr 
quanto· fo1· ncces$ario para melhorar ·scrvi~·o tiio 
UtiJ COIIIO C~te. 

.. 
o tabellas explie:~livns nas quacs serão declaradas 
as comarcas novamente crcndns ou restabelecidas 
pelns assem!Jiéns provinciaes· durante o exercício 
anterior, o espocillcados os termos que o governo 
julgar conveniente prover de juizes municip:ses 
ou substitutos, ainda não comprellendidos no 
orçamento em vigor. 
.. • Antes de vot:Jr-so o credito nccessario para 
a dt'Slaesa com o pessonl dos referidlls termos 
e comarcas, niiu ~cr:ao ellas classillc:~das e provi· 
das de juizes de direito c promotores publicos, 
nem para nqudlc.~ scr.io nomcudos ou removidos 
juizes municipaes ou substitutos. 

• A3 di:wosi~;ões deste pnra~rapho c do art. i7 
da loi n. 176'' de l!B de Junho do 1870 siio pcr
m:menlcs c vigoram des•le j:í. • 

Este additivo é o complemento dns idéns da 
commissfio c de um voto do st.mado, c oppõe 
correctivo ao arbítrio· corn que o governo tem 
procedido em matcria de novas nomeações de 
Juizes de direito, municipacs, classilíca•·iio de 
comarcas, pretori~:iio dos juizes de Ílircito 
avulsos, etc. · 

Diz S. Ex .. que não pódc nccital-o .na parte·. 
concernente :as novas comarcas, porque é attcn- . 
taturio do direito que tém as nssembléas pro
vinciaes de lc~islar sobre divisão judiciaria. 

Eu f•e~o ao sen:ado 11ue exnmine imparcinl· 
mente este assumpto,quc veja com attenç;io o ad· 
ditivo nos termos cm que está rcdigidn, c res
ponda si em boa fé se l•óde dizer que ha nelle 
11 ualquer rcstric~;lío ao direito que ttim ns as· 
sembh!ns provincines de lezislar sobre divis:io ju· 
dici:aria, creando, dividindo~ ou suppriminõo co
m:~rcas. 

A semelhante respeito disse a commissiio cni 
seu parecer (lê)~ _ . 

U111n ref,arma pcnilenciarin é assumplo dn 
maior trnnscendencia: prepare o nobre. ministro 
os elementos intlisJJCA~:IVeis para um:1 refcrm:1 
cnmpl•·tn ;· mt!dilo no systemn que dt•ve de pre· 
ferencin >Cr posto cm pratic:a no Brazil, nguardc 
os- resultados da commi>siio em que nndn o Sr. 
conselheiro Flcury e Vllnh:s ent:ío pedir ás ca· 
marns us errditns m•ce~sarios. 

As nwins medid:•s nnda nproveitnm. 
Occ.upando-se com o ilddiLh•o da commi~~iio do 

srnndo sol•ru :ss nov:.s comarcas o nobre mhiistro 
fez considur:~ções :lliUil devo rospoude1·. 

• Quanto :i crM('iio de novas comnrc..1!>, a com· 
missào.sem[prctcndcr coarctar o I! irei to dns assem
bléas provincines, pede vcnia para ponderar que; 
por mnis lato c absoluto que clle seja, não póde 
chegar ao ponto de determinar n applicnriio da 
renda gcr:tl do lmJJerio a lõerviços cspedaes, sem 
prévia delib•!rnção do poder legislatiVO: quando 
muito podcr-,c-ha entender que a esse d1reito {i 
corrclarivo o dever de decretar-se a despes.,·ue
ces~ari:l :is alternçõl!S rcitas na divisiio judiciaria 
de qunl11ut'r província pela resJ•®tivn as;;ernbléa. 
Entret:•nto, a prete\to dtJ I:':Jr:mlir·so essanltri· 
bui~·iio das nssemblé:•s provinciaes, quando outras 
Juuitns :<ão coust:mtomento sophismndns c até 
nullilkadas, vai o governo preenchendo •1unntas 
conwrcns ~iio creadas c nomeando juizes munici· 
1mes ll:lr:t tt~rmos msignilicnntes, que -poderiam 
estar reunidos, por f.írma- tiio nbusivn que urge 
tl'Jmar pro\' idencili effic:.;: contra o a ugm.Jn:o sue· 
ct·s~ivo, tnnto no que se \'Ota, como no que c1Te· 
ctivamenttl se disponde com este serviço. 

• O governo j:í so.niio limita a prover de magis· 
trados :ts comarcns que de novo se erram, sem 
que o poder le::i~lativo tenha vot.:•do n llc.~Jlesa 
re,.pectiva ; infring-e a disposi~':io da lei n. 176~ 

.de :!8 de Junho de JSiO, :u·t. 17, quo veda ex· 
pre~samrnte novas norheaçõcs para comarcas, 
t•mqu:~nto existirem juizes do direito disponíveis 
d:• me$UHI entr:mcia venct•ndo ordenado. O se· 
n:ulo, em virtude d•· semelhante nbuso, j:i deli· 
berou que na presenle lei se· der.lnrnssc que n 
rl'ferid:1 disposiçi"ao1 sendo permanente, não foi 
revo:;-adn e continua em pleno vigor. • 

O additivo é este (lê): 

• A pmpo~la do poder executivo orçando a re· 
ccitn c flx:andn n drspesa nnnual nn parte cnn · 
cernente :ao mini~terin dã justiça ronter:l uma 
verhn $ub 11 rubric:~-No,•os termos e com:arc:ss
com e credito exigido pelo pessoal respccti\·o, 

-, 
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Salta :í evidencia quo n commiss5o não tc\·c 
'cm vis ln J>topõr, nem de facto se faz com ·o 
additivo restricciio ou usurpação nlguma no di· 
rei to das assembléas provineiacs ( pelo contrario, 
o qua diz o additi\•o 't Que qu:muo ns nsscmbléas 
provinciaes ·fizerem ns altcra~ões que jul:r.srcm 
eonvcnicntes nn diviião judiciaria o importarem 
despcsns com runccionnrws, seja tudo tr:~zido no 
conhecimento do poder lcgisl:~tivo, afim de que 
clle, que é o competente para autoriz:•r as dcs· 
pesas publicas, consigne ou decrete os creditos 
neccssarios, tornando assim f.'Jfeclivas as tHibe· 
.rações tlas assembléas provinciaes. 

O Sn. LEÃo VELLoso:- E si não decretar? 
.O Sn. Droco VELIIO:.:.. Niio é. cs!.1 a· quastão. 
O Sn. Cnuz .li!AcriADO:- N:io é supt!rlntenden· 

cia sobre actos dns assembléas Jll'ovi,ncines; é só 
a decrelaç:io dtJ fundos. · 

O Sn. ·nror.o VELIIO: ..... O fJUe se lJUer é fJUe o 
poder legi.-l3tivo consigne com sc•encia do que 
faz os fundos pr·ecisos par:~ Jlagarucnto dos func· 
ciona1·ios IJUC forem :<ervir 11:1;; novas comarcas; 

·o que se lfuer é fluo·~e tiro no governo o nr·IJilrio 
que tem tido de ir augmentando essa dcspc:-:a por 
mero arbítrio, commcttcndo gran!s injushÇ:Js 
(apoif!dos). 

O Sn. DARÃO DE Corxcrrc d:i um aparte. 
O Sn. Droco VELIIO :- Pm·a isso ha meio; 

augmenta-se o crc•líto do~ :>.•; determinam-se 
crn certas classificações, c assim com facilidade 
apparecem sobras 11.1ra serem applicadas :is 
novas nomeações. 

O Sn. Cnu.z li.AciiADO :-E' preciso, portanto, 
uma dispo~i!;ãO bem expressa. 

0 Sn. DIOGO VELIIO :- 0 nobre llli:tistro COn· 
fessou ainda hoje que tem feito, como cu acabo 
de indicar, actuillo fiUC niio podia f:~.zcr, isto é, 
tem feito novas nomeat·ucs, J>OUJUC no creclilo 
do ~ S.• havia sobras • .l!ns essas sobras n.ão po· 
diam stJr 3J>plicadas a fim . clilfcrente daquello 
para o qual fornm consignadas na lei. 

O Sn. )ll:Srsrne D.\ susrrçA:-~as leis de or
·çamento hn sempre vcrbn p:~ra esse serviço. 

casiiio, porque a hora .está ·dada; mas. desde já 
tomo o compromisso tormnl do discutir com o 
nobro ministro esses pontos de sun adminis-
tração. - . • 

O Sn. Cnuz ~IACJIADO:- E' o jurJSconsrilto 
mais inimigo de jurisprudencía, quando no poder, 
que tenho visto I ·. 

O Srr: I.EÃo VELLoso :-Conforme se cnténde n 
juriSJJrudcncia. 

O Sn. Cnuz :U.\CilADO: .-Foi para mim uma 
grande deCCJl(;iio, que mo doeu muito. 

O Sn. Droco VeLno:-Acho que niio podia dar 
no nobre ministro maior prova de defcrcncia, que 
t(·r-me occupado exclu!!ivamcntc do orçnmento, 
:i primeirn vez que vim á tribuna nesta dis· 
cussiío. 

O Sn. Cncz .lfA.CUADO :-E limitou-se ao ter· 
reno da dQ(csn da commi~são: não fez accu- • 
snções. 

A discussão flcou adiad:J peln hora. 
Retirou-se o Sr. ministro, com as mesmas ror· 

malid:•dcs com que fora recebido. . 
O Sn. rnF.Sll.lK.XTE deu para "rdcm do dia 26: 

:l.• ptn•tt (até 1 !tora). 

Continua(.'lio da.2.• discussiiodoart. 3. 0 ilo 
projecto do loi elo orçamento p:tra o exercício do 
18i9-1880, relativo ao minis!Crio da juslí(.'a. 

2. • pa1·te (á i hora úle antts). 

Discussão elos retJUerimcntos adiados, pela 
ordem de sua apresenrnçiio, a saber: 

i . 0 , do Sr. Junqueira, pedindo cópias do offlcio 
do conselheiro director mtcrino da escola poly· 
ICchnica c da acra da congregntjio. 

2.• do Sr. Teixeira Junior, pedindo cópia do 
a\'iso expedido :i directoria da mesma CtlCOia, in· 
qnc•·iado dos pormenores que se dernm na con
gregn~iio dos lentes. · • 

3;o, do Sr. Correia, pedindo informações a 
respeito da quantia dispcndida com o Jll•gamento 
do ordenado do juiz de direito dt! T:~guarnting:~, 
na província de Pernambuco. 

~-o, ,·o mesmo senhor, pedindo informações 
sobro 11 somm01 dispoudida, no pr<!sente excrcicío, 
co111 sot:corros JlUblicos, na.provtncia do Piauhy. 

O sn; Dror.o 'VELIIO: -A consignaçiio pM:t co
mnrcas novamente cread:ss no ·exercício corrente 
não passou; houve voto muito explicito do po· 
der legislativo. O meu digno collc~a, ex-ministro 
d:1 ju,;tiç:~, Sr. cons~lhciro Gnmn Cl•rqucíra, pro· 
po.z uma t]nota especial de !00:0006; mns foi 
aqui impugnada J•cla commissiio de orçamento 
.de entiio e com o voto do senado cahiu ... 

O Sn. lll:l'lSTno DA Jl'STJt,;.ul:i um ap:rr:e. 
O Sn. Dwco Vctuo :-Xiio 1·enhn o nobre mí

nislm com os meus desvios, for:un muitos, l:ullos 
qu~nto3 s. E~. •Juizcr; :lt:JS uiio diio diroito :1 
'l"'~ S. Ex. rctalit', justilicando-sc CfJJil os aprt!· 
"Oat.los abusof; de nossn administração: :mtes 
huitc' S. Ex. o que rwlla houve de bom,, c nffir· 
mo no nollro ministro que I~ nclla mu1to p:1r:1 
ser imíl:ldo. -Eu nuncn fiz novas :nomeacões do 
juizes uc direito, deixnndo duzins de !1\'ulsos com 
ordco:~do, t•esnndo sobre o or(.'amento; nunca 
me avrovcitei de sobras das cousigna(;ücs p:~ra 
fazer dt~spesns nJ·bitrari:•s como S; Ex:. com :1 
veriJ:s St·cataria de Estado; nuncn procedi como 
o nobre mil1ístro tem procedido sobre . outros 

. a:5umptos, como hei de dtlmonstr:~rcm outra oc· 

5. 0 , do mesmo senhor, )'lcclindo cópias dos do
cumento~ que justifiquem a ordem do thesouro, 
de 16 dtl Junlio proximo lindo, rclaliv:~ 110alcance_ 
do cx-dirccror das colonias do ltajahy e Príncipe 
D. Pedro; c dó acto pelo qual foi nomeado João 
D:1ptist:~ Fer!'cir:1 de Dri&o delegado do inspectar 
gc1·ul t1:1 instrucção primaria o secundaria da 
corre, na província do Pa'rnRú. 

6. 0 , do Sr. Junqueirll, pedindo informações 
de IJUaes as sommas que tem o tbc;;ouro rece
bido por emis:<iío de bilhetes, no me.z pro:timo 
passado. 

i. •, do mesmo senhor, JlCdindo cópia do aviso 
de 20 de Dczontbro, dirigido pelo ministtlrio da 
ngricultura ao da fazenda, acerca do pngamento 
feito pela ~str:llla de ferro.D. Pedro H, por des
apropria(.'iío de terrenos • 

·"" 



I I 

J a 
! 

I 

, 

~ .----------~------------------------------------~~~--

SESSÃO ~I 26 DE JULHO. 335 
. 

8.•, do Sr. Correia, pedindo cópia da acta da 
reuniiio do conselho de Estado, em Abril do anno 
passado, na·qual se tratou da dissolução da Cll· 
mara dos deputados. · 

vantagem a abertura da avenida dn Viila Isabel 
até á rua do Senador Euzebio. . -

A quem tez n requisição. 
Rcprcsentaçjo da camara municipal do villo 

do .. Posso Fundo, província do Rio Gram:le do 
Sul, pedindo que lambem sejn reformado o 
art. 95, tit. 3.•, da constituil(ãO politica do Im
perio.-A quem fez o requisição. 

9. •, do Sr. Ribeiro da Luz, pedindo inrór
maçõcs sobre os crime:; commcllidos nos termos 
do Uberaba .c outros da província de llinns Geraes; 
c bllm assim das prov1dcncias tomadas para pu· 
nição dos criminosos. Tendo comparecido mo1s os Srs. Diniz, Paes de 

3fendonça; Atronso Clllso, Antão, Parnnoguá & 
Tci:l:oiro Junior, o Sr. Presidente abriu n se!'siio. 
· Leu-se a act:r da scss5o antecedente, c, não ba
v~ndo quem sobre clla fizesse observações, den
so por approvada. 

!0, do Sr. 1aguaribe, pedindo cópias dos 
officios do presidente do Gcar:i,de 2ã de Outubro 
do anno passado e de :; de Jllaio ultimo, aos 
quaes se retere o a.vi~o do ministerio da justiça, 
publicado no Diario 0/ficial de H. do c01·rcnte ; c 
do de 30 de Julho de i8i8, ao CJnal se retere a 
consulta elo Exm. Sr. con~elhciro de Estado Vis· 
condo de Jaguary. 

Compareceram depois os Srs. Fernandes da 
Cnnba, Silveira dn .Uott:~, Mendes 1lc Almeida 
c Sinimbú. · · 

U, do Sr. Dantas, pedindo intormnç.jcs sobre 
os processos instaurados na villa de llacabúbas. FALLECillE::O.'TO DO SR. SEXADOR VfSCO:XDE DO 

RIO GR.\:XDE. Levantou-se a sessão ás 3 horns da l:lrde. 

l'RESlDEXCIA FJO SR. VISCO XDE DE JAGUAR1', 

SL'lUfARIO.- ExrEPIK~'TE.- Fallocimonlo do Sr. aenador 
Vl•comJo do lllo Grande, Diacurso o roquorlmeolo do 
Sr. Corroia. DiacUNO o roquorlmoolo do Sr. f..• aecro• 
14rio. 

. 
A's U IJOras da manhã fez-se a cbamoda c 

achnr:~m-sc presentes 2~ Srs. senadores, n sobcr: 
Visconde de JaA"unry, Dins ile Carvalho, Bariio de 
:ainmangunpc, Visconde de Abaeté , Junqueira, 
Barros .Barreto, Visconde de Nictbcroy, Chichorro, 
Ribeiro da Luz, Correia, Dnnllls, Vieira da Silva, 
Bariio'da Lagunn, Luiz Carlos, Jaguaribe, Vis· 
conde de lluritibn, Dar:io de Maroim, Nunes 
Gonçnlves Barão de Cotegipe, Leão Vclloso, 
Diogo Vcllro, João Alfredo, Lcitiio da Cunba e 
Uchõa Cnv:~lcanti. 

Deixaram de compnrecer, com ·cnusn pnrtici· 
~adn, os Srs. Cruz linchado, Barão de Piropamn, 
Gonde de llaepcndy, Duque de Caxias, Fnusto do 
Aguiar, Octnvinno, Pnula Pessoa, Silveira Lobo, 
Almeida c Albuquerque, Godoy, Saraiva, Cu
nhn c Figueiredo, ~IIIJ'quez do Hervnl, Visconde 
de Bom Hetiro, Visconde do Rio Branco . é Vis· 
conde do Rio Grande. 

Deixnrnm de comparecer, sem causn partici· 
pnda, os Srs. Barão de Souz:1 Queiroz c Viscon\le 
de Suassuua. 

O Sn. 1. • sEcnETAnro deu couta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministl'rio da fazend:~, de 2~ do corrente 

mez, informando cm respost:t no do senado de 
!O do corrente nccrca das desposas. que tem sido 
feillls nn província do Ce:~rn por motivo do 
llngcllo da sêcca. 

O Sn. PRESIDE:O'TE :-Por carta de hoje, do Sr. 
commcndador João Jlaptisla da Fonseca, consta 
haver f:lllecido hontem, :ís .H c meia horas dt 
noite, nosso illuslrndo collcgn o Sr. Visconde do 
Rio Grande, senador pela proYincin de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

Ao communicar tão infausta nolici:1, inter
preto llelmcntc os sentimentos do senndo, dccla
rnndo que é recebida com o mais ·profundo · 
pczar. • 

Segundo os cstylos vai-se sortenr a depuroção 
que tem do acompnnhar o corpo do illustre fina· 
do, hoje :is :; horns da lorde. 

!-'oram cm seguida sortendos os Srs. Barão de 
Cotcgipe, Junqueira, Barros Barreto, Teixeira 
Junior, Vieira da Silvn e Barão de 31aroim. 

O Sr. Correia : - A dolorosa ·perdzr 
para o pniz quo v. Ex. acaba doannuncinr, em 
phrase tão sentida, f8i rccebid.1 pelo senado com 
o mais pungente pezar. (Jfuitos apoiados.) 

São notaveis os serviços que o iJJustre Viscon· 
de do Rio Grande prestou ao Imperio, quando 
desempenhou ca!Jnlmentc os arduos. e mclin· 
drosos deveres de representante do Brazíl nos Es· 
tados estrnn~eiros. 

Na região da scicncia dei:s:a luminoso vestigio 
nas letras patrins. (Apoiados gtraes.) 

No seu longo exereicio do cargo de senador 
distinguiu-se pelo mais escrupuloso e circnm· 
spccto desempenho de suas obrig-.tções (apoiados). 

A pro\'incia do Rio Grande dc:~.Sul perde um 
dos seus mais distinctos lllhos, quo Jhe prestou 
rclcvnntes serviços cm dins agilndos (apoiados), 
c o Jlrnzil um cidadiio que deu mais de umn vez 
salientes provas de seu ncrysolndo p.1triotismo
(apoiadus). 

Corno membro do pllrtido a que o Visconde do
Rio Grande deu tão nobres exemplos c particu
larmente como membro desta casa que elle tnnto 
illuslrou, peço n V. E:c. se di~ne de consulror o 
senndo si consente que em s1gnal de profundo 
sentimento se Iev:mto a sessão de hoje. (Muito· 
btin.) 

Do mesmo minlsterio, c do igual datn, decla
rando em s:•lisfação ao do sen3;do de. JS _do mez 
proximo Iludo, que o governo .unperllll Julga de 

O Sr. Dias de Carvalho (!. • stereta
rio):-Tinba pedido a palavra quando a pediu 
lllmbem o nobre senador pelo Paran:i, paro fazer 
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igual·rcqunrimentn. (Jfuito bc1n.) Era movido 
não s1í- pol:as razões que deu o nobre sen:odor, 
mas :ainda 1•or urna p:~rticular: eu tive a honra 
de reroren' nr a carta de ~condor do illustr·c li· 
nado; e por esse motivo considerava como um 
dever o tomnr a iniciativa llll pro:Josto !JUC fez o 
nobre sen:•dor. · 

Tinha alt'·m !listo a record:1ção dos serviços 
prcst:ulns ptliO illustre finado na prc~idcncia da 
província de Min:•s Geracs (apowdos) em umn 
epocn tlil!lr.il, em que elle mfostrou toda a sua 
intHIIi!!tHicia, inteirezn c imJiarcialitl:•de (apoia· 
dos). E JlOis não fa•:o m:~is do qu•l unir meu re
queri meu lo ao do nobre senador par·a que o se· 
na• ln dê t•stll testemunho que costuma dar :~os 
seus membros em Ines occnsJõcs. (•lluito btm.) 

Consult:1do o scn:~do, for11rn unanimcincntc 
11pprovados os rc(:uerimcntos. 

O Sn. I•nESIDE!'iTE deu. para ordem do dia 28: 

L• parle (até ás 2 /'oras). 

l:onrinuacão da 2.• discussão do arl. 3. o do 
·projl!cto tlt! lei do or~·amento Jlara o exercício de 
187!1-H!SO, relativo :ís despesas do miuistorio 
da ju,.ti~:n. • 

2.• parle (ás 2 !toras ou antes). 

• Contínuariio da 2.• discussiio adiada da pr·opo· 
SJ{'iio da C:IIIJ:1r:a tios d•.>putndos n. 186, IIJlJli'O• 
VDJ!llo o rontrato celebrado pelo governo com a 
Ama:o!l Stemn Naviyatiuu Limited. 

r.ontinuat,:iio dn di~cuss:io :ldiada do projecto do 
sen:odo, letrn ll.do corrente auno, relntivo :i con
cessão do meio soldo ás filha:; dos officiacs do 
exercito e da armaoln. 

"' 3. • discussão da jlropo~iç1ío da c:unarn dos. 
depurados n. Sã, do corrcnre nono, :~ccr·ca dos 
vcucirncutos do cartor:~rio e seu ajud:111tc no tbe· 
souro nacional. · 

2.• dita da proposi•·iio dn mesma cnm:~ra, con
sideraudo n D. nita :llagcssi Pinto· 11pra p:1ra re
ceber o •neio soldo de seu fin:~do marido. 

2.• c ullirna dis~ussão do pnr·e.:cr da mos:~ 
sobro os r"q ucrimeutos do arnannlJnse· da sccr·c· 
taria desta cam:~•·a,Antunio .\a;;nsto de C:•stilho. 

Lo~v:.ntou-se a sessão ás U hor·as c :lO minutos 
da manhã. 

PRESIOEXCU. DO SR. VISCOXDE DE J.\GUARY. 

SUlUIAIIIO.- ExPEDiaNTa.- f,• PARTE 1>" onout ·no DIA. 
Orçauwnlo d-1 tU!itit;a. Dh;cursoa do~t Si-a. Tuis.,ira Junior 
o Vi~ira da Silva..-~.~~ I'Ait.TE DA onDKX DO ou .. -~;~ovo• 
t;ou;l'to uo rio .Awa.zonaa. Diacünao LI o Sr. LuiUío da Cuttba. 

do Pirnpnma; Diniz, Lei"tão da Cunha, ;\"isêóndo. 
de Muritibn, Leão Vclloso, Dnriio do l\laroím,',Ws· 
conde do Ab:~eté, Dan tas, Paos .. d.; 1\[endoilçaJ.. 
Jaguaribc, Fausto do Aguiar, Barão da Là,1lna; 
Cunh~ c Figucir~do, Joiío Alfredo o Uchõa'Caval· · 
canti. · ·· 

Compareceram depois os Srs. Viscende de DÓm 
Retiro, ·Diogo. Velho. l\l:orquez do Herval, Vis
conde de .Niethcroy, Fernandes da Cunhn, Sil· 
vcira da 3loun, Pm·anaguú, Sinimbú c Alfonso 
Celso. 

Deixaram de comparecer, com causa partici· 
pada, os Srs. Conde de l!acpllndr., Dur1ue do 
Caxi:•s, Octaviano, Paula Pc,.soa, Silveira L~ho, 
Allllt!itla c Albnquor11Ue, Godoy, Saraiva o Vis· 
conde do llio Branco. · 

Dcix:~ram de comparecer, ~cm c.1usa p:ortici
pada, os Sr·s. D:~riio do Sou7.3 Queiroz o Vrsconde 
de Suassuna. · 

O Sn. Pnr~sroe;-;TE abriu a sessão. 
· Leu-se a neta dn scss;io nntccedcntc, c, niio ha· 

vendo q ruw1 sobro clln fizesse o!Jser\"açües, deu· 
SO por 11JljlrOVIHJ3. 

O Sn. 1.• sECnETAIIIO deu coo 1:1 do seguinte 

EXPEDIEXTE. 

Officio:; : 
Do ministcrio do Jmpcrio, de 26 do corrente 

mcz, communicando, cm resposta ao do senado 
do::!~. tJUc Sua lhgcsL1tlc o Irnpor:~dor di;.ma·so 
de rcccllcr_ no paço da cidad,!, :í 1 hora da tarde, 
a deput:•ç:ro úo scHndo, que tom de Cclicitnl·o 
nc dra :!!1 dHsto rncz, pelo annivers:•rio n:l!;alicio 
do Sua Alteza a Scrcni.;sima l'rinccza Irnpt!riala 
Srn. D. lza!Jcl.-Ficou·o senado inteirado. 

.Do mesmo ministorio, e de igual data; d•~cla
rand!>, cm rcsf•Osta no do senado de !!O do mcz 
prox1mo passado, tjUC n:~da consta át~clle minis
lt!r!o. ~cer.ca ti~ intervenção da força publifoa na 
clCJ~;ao pr·•m:•rm n que so procedeu na província 
do EspiriJo Santo, para cluitorcs especi:~cs.-A 
quem fez :1 rcquisiçiio. 

Do L• s~crctario da camara dos Srs. deputados, 
de i~unl data, comrnunicnn•lo que a :1tt.1 cnm:~ra 
atloplou c vai dirigir :i sanc•·1io rmpcrial a rcso-
1 uçau da :•SSt!JIIulé:a geral, d'ettlrmwando tJUil a 
Jlroposta do orl,':amcuto continu:mi a ser apre· 
sent.1da pelo ministt!rio da f:1zcnda, sendo, po
rém, dividida cm projectos do lei distinctos para 
cad:1 rniui~tcrio.- Ficou o scnadll inteirado. 

PRBIEI!tA PARTE DA ORDE.li:Do DIA. 

ORÇ.\liE.'~TO DA JUSTIÇA. 

Achando-se na saln immcdiata o Sr. ministro 
da ju.;tit;a, foram sortcad"s p:~rna dcputat;iio que 
o devia receber os Srs. Bariio de :llaroim, J:lgua
ri!Je c Vil'ir·n d11 Sih11, e sendo o mesmo ~onhor 
introduzido no s.11:"ao com as farm:~lidadcs do 
cstvlo, tomou assento na mesa á direita do Sr. 
J•residon te. 

A's 11 horas da manhã :~cham-sc prcsen tes 
31 Srs; sen:tdorcs, a saber: Visconde de Ja !UHI'V, 
Di:1s d!! C:u·valho, Cruz :ll:•ch:1do, Bariio de :\l:i
nt:mgu:apc, Chichorro, Ri!Jeiro da Luz, Tdxdr:t 
Junior, B:~r:io de Cotc!!ipe, Barros B:~rrcto, Jun
queira, Luiz C:trlos, Corre h•, Ant~o, Mendes de 
Almeida, Vieira da Silva, .X unes GonçalVt!S, Bnrào 

Continuou a 2.• discussão do art. 3. 0 do pro
jl'cto de ld tio or•:amlJuto parn e exercício de 
18i9-18SO, rclutivo :is despesas do miuisterio da 
justil,'a. 
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o Sr. Telxerrã Junior:- AJmpre- · commentarios dos novos Tncitos, bastará lembrar 
~vidéncia as contradicçõcs, os erros c as usurp:t· alguns dos factos a que.nlludo. . 

.Çiles governamentacs, influindo sobre osncgocios ~ii!' fornm os conseryadores que l,!lnçar~~;m mão 
Internos e· externos da nossa patria... cr1m1nosa sobre o. re~Jto dos orphaos, VJ~l:mdo 

·. · · . . - . . . · lei express:a e preJUdicando aquelles que ·tlnbam 
·O Sn. JOAO .ALme.o:- Apoiado. por sua unica garantia a salvaguarda da lei. 
o·sn. Ter:tEIIL\ Jmsron: - ..•• hlio cre:~do esta Não foram os conservadores 11ue faltaram á 

sitnaçiio dcplor11vel, em que as intolligencias o os boa ré do um contrato solcmne, alterando-a t.axa '· 
caracteres politiclls parecem fatalmente oblito- do juro que, r.onforme determinava a lei,'ei':l 
rados por um funesto eclipse. fixaria no princir•io dc_cada anno par:• os doposi: 

o Sn. JAGIIARIIIE:- Apoiado. tos da.s ca1xas cconom1cas, c que •. entretanto, fo1 
· . . reduzida nas vesper:~s do vcnc1mcnto do se-

. O Sn. TEIXEIRA Juxron:- f~l este o. CO?CCitO gundo-scmestre (apoiados). 
que lw nove :mnos o no_brc mm1stro da JUSl~1:a fez N:io foram os couser\'adores que procuraram 
da situação do nos~o p:uz. lançanrlo aos orguos d:• influir sohre os jul::amentos do poder judiciaria 
p_ubli~iaadc o manifesto. do tcntamcn, _que algu~s 11 uer decretando medidas contrad_ict•!rias c in: 
c1dadaos. fizeram Cl)l fS,o, para organlz:ar no palz justillcavcis, quer· annullando acurdáos da re-
um part1d0 republicano I . J:wão (apoiados) 

Si .i':lvoco es~e. conceito, não_é par~ procurar Não ruram tambem os conservadores que !aO.:: 
co~cll~:~r a po~Jçao !IC? secrctan~ do l.lub ltCJlll· ç:~ram o dcscredilo sobre as finanças do paiz, o 
bhcano com a_ do mm1stro ~c ~ua ?tlagcstadc 0 mais especialmente sobre o cre•lilo publico, como 
Imperador; nao, senhores; c umcar!'cnt~ P«;~rcJUC se vê no prc .. mbulo do celebre decreto da emissão 
não pusso ~photogra_phar mclh!lr a sJtua::ao wau: do papel-moe~a (apoiados). 
~rur~da a a de .rane1ro do f818, do q :'c. repro Não foram :unda os conserv:~dores que contcs
dm:mdo o :~n:~thcma c«;~m que o.unbrc mm1st~o da. Ja1·am ao ministcrio a·:tu:JI a necc~s:•ri:l força 
justi~;a pret~ndcu allmras bases da rnonarchw no moral para continuar a dirigir os destinos do 
Brazrl ( apouulos) • Imr>erio (apoiados). · 

O ?n. JAGUAnro& :-Er.t o T:~cito do futuro X:io; não fornm os conservadores que se jal-
(aporadot). g:Jram mais hnllilitados do IJUC os nobres minis-

0 S1t. TEIXEIRA Jt:sron :- Niío me fht;o c11rgo tros r>ara dirigirem os negocio;; puhlicos: toram 
de apanhar a aanarma att~i~uida :í s.itua.ciio con- os seus prol!l"ios co-•·clis!onnrios, foram os seus 
scrvador:~ pelo honrado DliDJstro da JUStll;a, nem pro(lrios anugos ! ••• (aporados). 
tambcm tomarei em considcr:~çiio o modo cava- Seria longo este catalogo, si néllo quizesse 
Jhcíresco por que o nobre ministro tratou o par- comprehendcr as prodigalidades do governo, 
tido conserv:.dor per.antc um:~ c:unar:1 unanime! desde a encamJ.>arão de companbi:ls sem a indis-

Niio me cabe a responsabilidade :~bs~lut:l ~es~e pemmvclautor1z:Íçiio legislativa, até a arbitraria 
passado, rorque cm al;::uns pontos d1\·erg1 dos •·escisão de contratos, com prejuízo (larn os corres 
:Jmi,.,os politicas que :~companhci durante atJUelle publicas, e a celcbr3ção de outros intuitivnmeute 
dectfnnio. . do~svanta~o~os, quo~r para o Estado, quer p:lra os 

!las niío é a situação conscrv:~dora que esta contrihmntcs, como foram os da illuminaçãq.a 
nn tela da discussão: não o! a clla IJUc for:~m gnz desta corte, c da navega~:io a ,·apor do Ama· 
confi:tdos os destinos do p:~iz em 1878; niio são zonas. " 
os actos •do ministerio conservador que tem de Qu:mto ao primeiro destes contratos, ainda niio 
ser :~preciados pelo parlamento; c, s1 o pas~11do veio :í di~cussão,para sujeitar-se :i apprO\'ação de 
pudesse justificar o pre.-;~nte, então, senhores, poder legislath•o, como nli:ís se estipulou, c na
não valia a pena :1 rc>'olnt;:io tom:uJn por Sua turalmcntc não vir:í, poriJUO o governo, talvez 
Ma:restade o Imperador, no dia ii de Janeiro de no intuito de CSIJUivar-sc :iquelle dever, pre-
18781 .. (apoiados). tend:~ cónsidcral-o . :~pprovado pela inclusão e 

E' :ao partido liberal que c:•be cm toda 3 sua aceitaç::o da reSJJectiva verba no orç:tmento do mi
plenitude :1 respons:~bilidade dest.1 ~it}l~çiio; c, si nister10 da a~rieulturn; e, quanto ao sagundo,
o historindor futuro, segundo o vnt1c1DJO do no- a subvenriio a companlua do .-\mazonas, qualquer 
brc ministro, ler:i de na1Tar c ap~t!c_inr o dcccn- que so•j:1 su:1 soluçao, está elle condcmnado por 
nio conservador com 11s tintas mms mOammndas opiniões assaz competentes, como é, sem duV1f!a, 
do pincel de Tncito, ccnvença-se S: Ex. true a n do nobre scnndor pela llahia, o Sr. Dantas, 
condemnar.ão do presente não é ma1s problema insuspeito ao ministerio. porque é liberal e um 
do fntl}ro, • p~rqne_ o~ Tacil~~ q~e teriam ~e Cll· dos seus mel~tores amigos •. Este nobre senador, 
ractcr1sar a .>Jtu:u:uo hberalJa cxJstem (Cfpotatlos). antepondo o mtercsse publ1co a qualquer outra 
Na cam:tra tcm110rarí:~, na imprcn~a l1bcr:•l de considorat•iío, sustentou brilhantemente a argu
todns :~s prc.vincias, os TacHos profligam a situa- mcntaçiio • in~.oncus~n dn secção do conselho do 
r.ão libcJ·al! ... (apotados). Estado, qucJnantcrJOrmente ponderara a neccs
• O Sn. JoÃo ALFREDO :- A OI>iniiio publica, a sida~c do ml'IIU?r estudo sobre aquelle assumpto •. 
opinião public:~. . . Nao :~IJusareJ, portanto, dn bcne\'ola attenç~'? 

O Sn. TEl:XElll., Jusron :-Eu far1a uma 1n- do son;,do, lcmbr;ondo todos os erros e abusos Ja 
justiçn ao honrado ministro si, parn demonstrar condenmados nesta mesma camara, porque prc
a procedencia do conceito com que iniciei o meu tendo circumscraver-mc :i analysc de algumas 
discurso, repetisse agora as aiJrcci:•çõcs que, n:~ \'erbas do orç:unent!> em discus.são~ _!lias, antes 
tribuna de ambas :.s cas:~s do parlamento o na de o fazer, JJeço l1cenç3 pnra JUShticar-me de 
imprcns:~, têm sido feitas acerca. dos erros, ~o.n- u.m conceito S~V!JrO que .a. m_eu respeito. cnun
trJdicções e usurpaçõ~s commett1!1~s pelo ~llnJs- cw~ o nobre m.m•stro da JUStiça., no _seu d1scurso 
tcrio de ii de Janeiro. Para aux1llar, porem, os de 31 de J~ne1ro do corrente anno, rectJllcado 

v. IU 1!3 

'' 
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por S. Ex. nesta casa, onde decl:~rou que nada 
tinha n alterar no que então proferira. · 

Disse o. nobre -ministro (lendo): ' 

• Logo no primeiro -dia ern que o senado ini
ciou os seus trabalhos, dons mtJmbros daquella 
cnsa, com uma impaciencia c com um -n..-oda
mento que não se caSilm bem nem com n sere
nidade c a placidez do senador, nem com n intlole 
d:lquella c:•s:•, cstranh:mun que eu houvcssll sido 
convi dado e tivesse nccit:Jdo um Jogar no gnbi • 
note dtJ 5 de Janeiro. 

• Aquclles nobres senatlores ainda foram além; 
elles enxergaram na minha presenç:J nos conse
lhos da coroa um pcri::-o par~ a patria, como si 
porventura não fosse immort:J I css11 p:ltrin, que 
escnpou aos dtJst~strcs, aos erros c. :is dl!sgraç;•s 
que tJIIcs c seus amig-os lhe pr.lpararam durante 
uma dominação de dez nnno~, que o historiador 
futuro h:• ill! c.:u·acterisar com ns tintns inllum
mmJas do pinclll de TDcilo. • 
As~im. pretendeu o nobre ministro doutrinar 

DS s•Jn:ulores. fJUando elle propri\l dava solemnc 
t~stemunho da uwis injustillcavd prec•r•ita,_.ão ! ... 

N.:io roi ar.Mitwll'llto nem impacie11cia qut> me 
. induziram :i pedir explicações irnmedintas sobre 

a pre,;ença do honrado ministro da justiça no 
gabinete 5 de Janeiro. 

O nobre J•r••sidcntc do conselho apresentava 
seu prugramma c explicava 3 organizaç:io minis
terial : era a occasi.:io azada p3ra qu1J os repro· 
sent:mtes d.:1 n:u;ão apreciassem css3 orgnniza
çiio (apoiadus). 

Parn quando CJUer·ia o nobre mini:~rro da jus
tiça cJUO se r~scn·assem ,.~sas· explicações'! O no· 
brc ministro não era cidadão nbsenro, era um 
homem pro1•mincnt<J no nosso paiz, CJUCr pelo seu 
talento, quer pl'lo seu car3ctcr c pela sua probi
d:Jdc lnconlc,;t:•vel. 

O Sn. D.IXTA.S :- Apoiado. 
O Sn. 'rr.rxErnA Ju.sron :- J>ortanto era para 

mim um homem perigos''• na alta administração 
do Estado. dc,;dc q:rc suas idéas fossem subvcr· 
sivas das instituições. 

Induzido· por csl3 convicçiío, c rcput.mdo o 
nollrc ministro um 3dver!Õario diga o de inspirar 
receio; perguntei no nobre prcsidonte do con • 
selho porfJUC motiro lwvia chnmatlo, para apoiar 
a cansa da monarchia cunstitucional re)JrcstJn • 
btiva, uUJ nd1•ersario cGnhccido 11 confesso de 
no,;sas instituições ... 

Disser.:un -me IJUe o honrado ministro da jus· 
tiça havi:t rnodillcaolo sua,; opiniões! Niio o acr11· 
ditei, cnr honr·a de S. Ex.; niio llltJ p.:1rcceu 
possil·eJ quo1, rendo S. Ex. galg.:Hlo as summid:11lcs 
do poder pelas idé::s republicanas, as nhjurasse 
tJuandu tinha t•onhcci,Jo a fortaleza deli as e o SolO 
mcrito, porlJUo s:IIJIJ o nobre ministro tJUe os ho
mens politico,; r·.:connucnd:un-sc pelas suas idéas, 
pelas suas OJ•iniõcs. E, qunes cr:•m ns opiniões 
do uubJC ministro :llltes de 5 de J:rnciro de 1878 '! 
Eu :ts r·cpetirei p:•ra a honra do nobre ministro. 

Jl,•fcrindo-se .:10 systema mon3rchico, o hon· 
rado ministro da justi~3 no proJ:"ramma reptlbli· 
cano que tenho prt'scntt•, (11wstmndo um jornal) 
publir.:ulo no tll·imeiro numero da Republica, em 
3'do llezcmi.Jrode Hl7U, :tssim SI' explica (lmdo): 

• Vejamos o que vale a mon:rrchia ll'lllJICr:~d:r, 
ou rr.orwrchiu constitudon~l repr·csentativa. 

·• Este systcma mixto é uma utopia, porque é 
ulopin ligar do modo solido e pcrduravel dons 
elementos heterogeneos, dous poderes .diversos 
cm sua ori,;em, · antinomicos e ãrreconcilia11eis..:.. 
a monarchi:• lreredilnria o- n sobcrani3 nacionol, 
o poder pela gr:rça de Deus e o poder pela von
tade collcctivn, livre e soberana de todos os 
cid3dãos. 

• O consorcio d•Js dous princípios i tão absurdo 
quanto repugnante o seu equilíbrio. _ 
. .................... ~. . . . . . . . . . . .......... . 

• Si houver, JIOis, sinceridade ao proclamar a 
~obcr.:mi3 nacional, cumprirá roconhccca· sem 
rcserm-que tudo quanto ainda hoje pretende 
revestir-se de caracter 1•ermancnte e heredll:lrio 
no poder, está eivado do vicio de cndncidn•lc, e 
QUI' o demento mon:rrcbico não tnn cocxistmcia 
pos.fir:el com o elemento dcmocrntico. • 

J~' a cundemn.:•ç.:•o, a ID3is cl3ra c positiva. da 
noss.1 fórma de governo. Alas o nobre ministro 
ainda foi mais /o.Jgc. A adopção do governo re
publicano, sc~un•lo este tcnt:Jmcn, (mostrando o 
jor~tal-ner•unLI~), não aproveitaria S1imente ao 
·Br·:•zil:-cra urna n~ccssrdadc p.:•ra todQs os Es
tados .Americanos! E, por isso, :~r.rcscenta o 
manifesto (le11d 1) : • 

• A no~sa fórma 1le ::-overno, é, cm sua esscn
ciu e cm sua pr:1tira, antintJmict~ ~ llostil :ao di
reito c :ros interess1•s dos Estados Americanos ! • 

Essa asJ•irn!;ãO. porlant&, niio viS:lva Slimentc 
a felicidade do nosso Jl:tiz:-crn uma questão in
temacional, pelo menos par3 csl:l parte do mun
do, n:~s Americ;as do norte c sul. 

Eu npp •llo para o proprio nobre ministro da 
ju~tiç:~. E, rcsJJeit:mdo, como devo, a sinceri
dade dos citl:rd.:ios, que :rssi;.:nnrnm este rnnni
r,~sto, per::-unt3ro!i, si podia cu deixar de estra
nh:~r que fo~se cbamado nos conselhos dn corõa, 
um dos cidad~os m:~is pro••mincntcs que o hn
vi3m subscripto '! •.• Podcri:~ cu julgar IJUe fosse 
mi11i·tro do ImJiorador, na mode:-na frnse, um 
cidadão qnc h:•vm jnlgadoJ antinomico e" irrecon
cilim:el o Jlrincipio monnrchico com o principio 
democratico '! ..• 

Já vti o nobre ministro que não houve acoda
mmto da minha parte. rcceiando pel3 c:rnsi, pu
blica, receiando por esta patria, que o nobre mi
nistro jul::n irnmortal pr•r ter res1stido dl!Z :111uos 
:1.> domínio conservador, e que por certo niio re· 
sistiri:t tanto 3 um governo r••publicano, porque 
pelo mcno~ as no~sas institui':ões solfreriarn pro
funda modillc:u~iio. 

E' \'Cr11:Jde IJtiC o noJ,re ministro disse, em 31 
de Janeiro, que os apparclhos constitucionncs de 
que os JlO\'OS ~c ser·vem ~üo, dian<c dn alt:r theo
ria, inttirummte indifferl'llle.ç, desde que elles 
são comhin:rdos de modo a produzir o governo 
da nari'10 JICI:t 03rão. 

!las: u nobre 'ministro niío lr:ovi:J dito islo até 
Dezembro do anno passado ; disse-o ;i 31 de 
Janeiro deste nono. 

Si o nobre ministro tivesse feito antes c,;ta 
importante decl~r~~~ão, cu comprehendcria que 
com o decurso do tempo, com o estudo, com a 
relle~iio IJ:wia reconhecido a pos>ibilid.:Hie de con
ciliai' o elemento mnnarchico com o elemt'nto 
democratico, accornmod3ndo us respectivos appa
relllos. que julg:ira aJ,tinomicos no seu mau i· 
festo de 3 do Dl•zembro de !870. 

.. 
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: Tanto isto era po~ivcl, que· cu, duvidando d~ mns independente de suo vontade, o.:descredito 
· inconstancia do opinião de um cidadão tão au- aprnrecc. . · ::,.1;<~ . 

torizado, como o nobre ministro da justi~a, n:io · Onde estão as garantias inClividuaest: onde a - ., · 
o julguei em contradict,:ão com · 0 seu passado. forço moral e o prestigio do poder execntívo; do · 
Pelo contrario, declarei qne ora cohcrente. Em governo, do principio da autoridade 'h•. · 
mais de uma phrase do seu discurso, eu Ti a O nobre ministro corn <O scfu.criterio, com.:o 
mais perfeita f1armonia com o programma re- :«311 elevado talento, deve est.1r reconhecendo a 4 ·
publicar.to, publicado no dia 3 de Dezembro de C."lda momento que nós marchomos-parn um-des- · 
iS. O; e ·os nobres senadores pensarão com migo; penhadeiro: -;,.;. <· · · 
desde que, compulsando os mais celebres escri- Que 1)res1ig-io, que força moral póde ter um 
ptores da antiguid~>dP., encontram em Seneca, governo que se contradiz a cada mstante, que 
assim como em outros autores, a theorio ou o vacilla em sua;; deliberações, que r.ocouhece que 
modelo que parece seguir o nobre ministro da errou, e que sobre o proJlrio erro legitima a.sua 
justiça. continuação no poder! Será necessario apontar· 

Scnêe:t, referindo-se á administraç:io e ao go- factos 't · 
verno dos povos, disse que:- • o ~ahio não e:t· Pois o decreto de 3f de Agosto de f878 com
minha sempre com o mesmo passo, mas segue a binado com o de 16 de Novembro do mesmo 
mesma Terêda; elle 111Io muda, mtu accommo· anno, niio nos dá a P.rova (!a mais na~ronte coo- . 
da-se; •- No" semper it u110 g,·adu, sed u1ui vià; tradicçiio 't Pois nqulllo que em 31 de Agosto era 
non se mulat, ~td aptat. • le~al e concentaneo com o que determinavn a 

lc1, já niío o era cm 16 de Novembro, ~ pel• 
O nobre ministro accommodou-se á mon::rchia, contrario tornou-se eJJide11te a doutrina oppostat 

isto é, ndaptou su:as idéas nos appnrelhos mo- o nobre ministro dn justiça respondendo n 
narcbicos ; não mudou, mas accommodou-se, na esta cen:mra ponderou que o governo usara de 
phrase de Senêca. um direito revogando um dos artisros regula-

(Ha -earios apartts.) mentnres de uma lei já regulamentada. . . . . • 
S. · · 1 · - d ·d l'b 1 é lias, pondo de parte o que ha n reparnr na· 

I a {lrJnCIIJa nsp1raçao o p:trtJ 0 1 era • • conlradic,iio ou erro, que revelo o facto do ser o 
como d1sse o nobre mimstro. o governo da nação r-. 
pela n:tç:io, e 0 meio quo lhe pnrece infallivel, proprio mmistro que regulamen~:~rn aquelle 

.. ~ é n adopção da eleiç:io directa, e si neste ponto 0 ponto, quem logo depois passnsse a.contrndizer·se, 
programma liberal está no mais perreito accõrdo regul:.mentando de um modo contrario o n1esmo 
com 0 republicano ; si, por outro lado 0 minis- ponto, e dentro do corto período de dous mezes 
terio actual niio ''isa outra reforma si não a e lei- e mei••, pergunt.,rei a S. Ex.: si era evidente a 

I d d doutrina do decreto de f6 de Novembro, porque 
tora , pois <1ue to os. os outros artigos e pro- razão não roi elle cumprido (!Cio tribunal da re
gram ma do seu p:Jr'lirlo, ainda no phrnse do lnç3o da côrte? Por que motiVO consumiu o go
nobre ministro, são arabtscos e rendil11ados, vê o vorno seis longos mczes parn responder á con
senndo que o nobre ministro da justiça não mo- sulta que a este reltpeito lhe fizera 0 presidente 
ditlcou suas idtlas siniio em um unico ponto, e é daquelle tribunal- si devia :tpplicnr 0 decreto 
que os appnrelhos constiturionaes, de que ora se 1 N b .r. , 11 · d 
serve, são inditrerentes, desde que accommo- de f6 < o • ovem ro ao processo ..,, ,a encu1 o 
dam-se pnro garantirem 0 govc~·no da nação pei:J Banco Nncionnl, entiio atrecto IÍ m~:f rela-
nação. Quanto no mais S. Ex. é para mim o çã~Jr que motiTo, durnnte seis mezes, sotrron a· 
mesmo cidadão que erll em f8i0. e:tusa da justiça com o retardamento da deci~o 

O Sn. SILVEIRA DA !forrA :-Quem so nccom- de um processo, á espcr:1 de umn re:;posta do no-
modou foi quem o nomeiou. bre Jllinistro 't • 

O Sn. TEIXEIRA 1u:s1on :-T:~mbem póde ser, e Foi puiJJico e notorio, os jornnes dinrios o dis-
não contesto no nobre senador. seram, e nin~uem contestou, que todns as vezes 

Que houve accommodação é que niío sotrrc du· que os desembargadores incumbidos do feito pre
'd · · S tendiam relntal·o, entendendo que não 110dia 

• VI n, porque ISto asseverou o }Jroprlo r· pre· haver cffeito retroactivo no citado decreto, d~-
sidente do conselho, •1uando nos disse qutl, o lh 'd d 1 d 
nob1·e mnistro dn justiça não era representante clar:~va- es 0 presl ente a re nção que não-a • 
da idéa ropub!icann ; que vinha r.ollabor:~r com mittirin viola~.iio de tal decreto, emquanto não 
elle na Wlica idéa que constiluia 0 programma tivesse resJIOsta da cousultn por elle feita ao r:o· 
do minis:erio de 5 de Janeiro, a reforma eleitoral verno a este respeito, c estn scena pouco edifi· 

c:~nte, repetiu-se por muitas vezes, perante a 
Deve, port.1nto, o nobre ministro da justiça opinião publica indignada com a inàecisão do 

pensar hoje como pensava om f~70. governo imperial. 
o Sn. SILVEIR.'- n.dlorr:\ :-Sim, senhor, quem· E, qaal foi o dcscnlnce de.-ta questão? Foi o 

mudou não foi elle. governo aconselhar· ou insinunr no presidentú 
da relnção que decidisse a questão como enten-

0 Sn. T.I!:IXEIRA Ju:uon:- Agora direi com diaa maioria ua relat.:io. 
frnnqueza, que confio muito na lenldade do no- o nobre ministro ae:tba de tomar nota do 
bre ministro da justka, paro não poder suppor modo por quo expliiJUei este desenl:~ce, attribuin
que S. Ex. se aprovt>itar.1 dessa posição concor- do-o a conselho ou annucncia do proP.rio go
rendo para o descrcdito dos apJI:lrelhos constitu· verno. :Muito intencionalmente use1 dÕ verbo' 
cionaes do que se serve o Brazil. acoll.Sflltar, porque, por honra do governo, outro 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Isso está elle fa· não poderia ser a causa da deliberaçiio tardia do 
zendo, e faz muito bem. tribu~l da relação da eôrte; por honra do go· 

.o Sn. TEJXEIRA-l'UNIOn :-Faço justiça a s. Ex. verno porque, ~; não foi o govcrn'l que assim 
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nconselhou, ~i o presidente d" ~ei:u;ão d:1 côrte 
deixou do· espcr.1r a resposta a sun consulta e 
espontaneamente tomou a dclibr.raçiio d_e accitnr 
:~ opiniiio.dn maioria·.d~ tribunal, antcrJOrm•;nte 
contestada pelo sou antcc(•ssor, perguntare• ao 
nobre ministr.o;onde cst:í a mngcst:ule c~a lei: a 
força· da autoridade'! Como o go,·erno unpcrl:ll 
dcixn impnne>r·a ,Je~~b~die~c!a _ao seu. dec~eto '! 
Eu não responderei a mtorJCIÇIIO; de1xare1 esse 
encargo no noi.Jre ministro. 

?.Ias senllores, o que houve de mais notavel 
neste 'triste episodio da situaç;io liberal, é que 
fo~so o.proprio mlnisterio, nind:~ mais, rtu.e .ros,;e 
o propr10 prl'si,Jcnle do conselho rtnem sohntasse 
e quem pretendesse que :1 r•·l:u:f•o d:1 c•jrtc vio
lasse o dc('reto de W de Novcmi.Jro, co111 tanto 
que prestasse rapirlament•• a sua decisão !. .. 

ác Novembro, exprimiu-se do modo seguinte 
(le11do); 

• O governo publicou o dect·eto de !6 de No
vembro. E.~te decreto foi desobcclecido ; o que 
fez o go,·crno '! N:1da l Do duas uma : ou é illo
g:~l, c entiio .devia havcl·o ruvo;mdo: ou é legal, 
o devia compcllir os desembargadores desobe
dientes a executai-o, suspendendo-os c mandan
clo-os responsabilizar. No cmtanto, nem o decreto 
foi revog:ulo nem é executado l O governo niio é 
mais govcl'llo, porque si os homens flllO o 
conslituem ainrla pcn~:un c dciii.Jeram, niio têm 
torç1, niio tem br:~ço para fazer cumprir suns dc
lillcr:I!:Õcs. O ~ovcruo quo dá ordens c niio tem 
forr:a para fazei-as executar é um go\·crno de 
palha. • 

Desta vez o nolm• ministro niio tomou nota : 
fez IJem, porrJIIC não ha a contestar as pal~wr.ns 
do nol•rc prcsulcntc rlo r:onsdh!J na st•ss:•o qe 
iG de AIH·il de r·arn:u·a ternpornrw, onde cxprl
mht·sc pelo modo St!guintc (/r•1rdo): 

• .\ relação ou parle dclla duvidou que t? de
ci"clo do IG de Xovembro pudesse se1· at•phcndo 
a u~ c:~so especial.-;- f'or muito tempo .cs.wt tl~
vidtt rt:ltll'dOit 11 tli'CISIIO : I! US,fi!!JIITO a CUinllla 
que 111iulms .folicila[Õt!S c pc_tlitlos illsl!wt~.f ao meu 
nobre· colle":J o SI'. mm1~tro da Jll~tr~:J •·r:• III 
p:~ra que tivcs~e Jogar· o julgamento, tlc qualqu,.r 
fórma e IJuacsi)Ucr que fossem os seus rcsull:~
dos. • 

Prdindo c solicitando. o. nobi'C pre~id~ntc do 
cons••lho no honr:•do mumtro d11 JUS tu;:,, que o 
julgamcnlo tivc,;~c Jogar de qualquer {úmlll, ad
mitlin 11 po,;sibilidade de ser elle dado contra as 
disposiçõ"s do d•~crcto de !ti de :Xo,·embro. Dt• 
qut~lque1· {ól'1na: - de con rormidade com a1luellc 
decreto ou niio (apoiados). 

lllas, Sr. presidente, j:i que o nohre ministro 
preterido.dar-mc a honr:t de tratar deste JlOnto, 
eu lembrarei .n S. Ex. que o mesmo )Jroccdi
mento ti\'cram outras rt'l:~rõt's do Impcrio, s•·m 
que inter\'ir•sso pedido c sulic_itaç:io do ll.o!1rado 
presidcntll do conselho. Os Jornacs notlcwr:,m 
que em diversas relações o decreto de .. iG de 
Novembro não foi exccut:.do por ser u leg-al. 
Quaes as providencias que o governo tomou'! 

O Sn. SJL\'ElllA DA :lloTTA :-Nem á consulta 
resJJOndeu. 

O Sn. TEIXI~!nA Juxwn:- Ora vc o ~cnado 
que um govcmo ljUC :assim p~oc~d<', quando :1 
)l:lr dO:' Sell;~ cr1:0~ C C~Jitr:J~IC!;OCS l<Jl."e~CJI~ 
scmclhnntc mdec1s:<O, nao pude ter du·cr!o '' 
conlianca do paiz para poder decidir, como 
deve, sobre OS :dtos interesses que lhe fOI'alll 
eonlindos. 

O orador que assim se pronunciou é incon
teslavelmentc uma das ;.:Jorias do partido libe
ral ; ac:•b:.,·a de deixar este mesmo ministcrio, 
e merecem um \"olo de conll:mça flUasi un:mi
me outo1'gado pela cmnar<~ dos deputados, c pro· 
movido pelo honrado ministro dn fazenda (apoia
dos). Ellc proferiu um rererlictu11' solemnc : não 
ha dt•clin:'r da sun dccis:io, porrJUt: seri:J pôr cm 
duvirla a fot·t:~loza do :1poio 11uo havia ati.Í esse 
momento concedido :i situnç;io. 

E i,;, Sr. presidente, cm I:IJ';.:os traços, j nstillca· 
d:J a appli«-ação (lUC llz :i actualid:<do rt'produ· 
zindu o ronccito rio honrlldo ministro da justiça a 
respeito da si!unçlio do paiz cm JSiO. A impre· 
vidcncia, :1s 1:onu·;~dicr~ões, os erros c as usurJl:l· 
cücs go\'CII'DDment:ws 'constituem os predicados 
desta situaç~o dcplorm·cl, cm que os caracteres 
políticos 1•m·eccm oi.Jiitcrarlos por um funesto 
eclipse. 

O scnarlo c o paiz julgarão, si os f:1ctos que 
r:•pidamcnte adduzi, fundamentam ou niio esse 
conceito. 

Ser:i este o prologo dDs aprcciar.ücs que tenho 
dn fazt•r liCCI'Ca do p1'0Cl'dimclito do nubrc Dli• 
uislro da justiça cm rclac5o ao orçamento do seu 
minist•·rio, que se acha em discussão. 

Sr. prcsi.Jcntc, na dccrctar;iio da dCSllesa pu
blica, dis~c um eminente publicist.'l, lia a cousi
del'ar o que se ré, e o que não se ré. 

O r1uo se vc, como J'esultarlo da decretação dn 
despesa publica, são :1s ostrwlas de Cerro c~lai.Jc
leccndo rapida communic:J~'ão de um ponto a 
outro, siio as companhias subvencionadas r:~cili
tando o trnnsporto do mercadorias c Yinjantcs, • 
são os Cllilicios puhlicos atlcstnndo :1 ri•1ueza e 
Jli'Ogrcsso do p:<iz, são emlim todos esses 
melhoramentos materiacs rJUC podem s<:r percc
IJidos pd:< vi::iio. 

O rJUe u.io se vu, é que todos esses magnillcos 
resultados 11ro\'êm do obulo do imposto, c que o 
impo.-lo é tirado d:<.s cconomi:~s, do trabalho dos . 
contribuintes do Estado, c que por isso quanto 
maior f<'<r a som ma rios impos1os, t;mto menor ,;cr:i 
o c:IJlilal rJUe tem de ser applic:~do :is industrias 
Jiro•lucli\':<s, que têm do dar desenvolvimento 
:10 com•ucrcio, ;i agricultura, o :is artes, assim 
co1UO t;mto menor será a :<b:Jstança nas classes 
rue nos f:~vorccid~s da socicd:~dc. 

O procedimento do :~o,·crno, no cas' vertente, 
j:i foi bem CUI'1!Ch'l'i~;uJo _PC!O ]Jinc~J, Si n~O 
incandescente como o ,].., 1ac1to, de certo mars 
insuspeito <lo IJUC IJU:II!JUCr outro, pelo que t!Jca 
á ~itu:t~iio nt'ltwl, porque a m~o que muncjou 
esse pincel é a de um dos mais illustres cid:ulaos, 
que merece o mai; alto conceito dos nobres 
ministros, o honrado ex-ministro da f;tzenrl:l. 

S. Ex. n:t cnmura dos depul:ldos tratando deste 
:~ssumpto, logo após :r su;~ rctir;1da dos conse
IJ;os d:t corú:J, o havendo concorrido Jllll·a se 
promulgarem os decretos de :H de Agosto o ~ti 

Convem, port.1nto, que os legisladores, quando 
exercem a difficil e importantíssima tarefa da 
decrct:•çiio dn despesa publica, procurem conhe
cer aquillo que não póde ser apreciado ]'ela visão, 
t•rocurem aquilatar as· forças productivas do 
cad:J industria e p~ofi~são tri~utada, procurem 
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adivinhar o que se p:assa no Íar do'rocstico das 
classes menos ab:astadas da sociedade, procurem 
.evitar a exageração dos impostos,. porque, im· 
portnndo a dimin!liç~o d:a renda pubhca, im_porla 
a ruína dos contr1bumtcs; proctircm apreclllr os 
gr:avcs inconveni•mles que resultam . das execu· 
ções judici:acs c d:as extorsões do fisco nns casns 
habitndas pela pobreza. 

Pobreza niio qucrdizcrindigcncia: o contri· 
buintc, por exemplo, que não possue outros bens 
siniio um unico predio, c c1uc não p6dc ap11licnr 
a sua :actividade a nenhuma industria, niio 
ach:ando locat:ario para aqucllc prédio, vti·sc re· 
pentin:unente pr~vado _do. aluguel que lhe ~:~vn 
os meios de subsJstcnc•a, recorre ao cmprestJmo, 
·e para obtcl-o hypotheca a sua propriedade ; 
m:as esse contribuinte que niio tem meios de 
subsi~tcnci:a, o •1uc menos lerá depois d6 ono· 
radó com os juros a que se obrigára, não poderá 
pagar os impostr:s que dever, c nbí vem o fisco 
seq uestrar-lbo a propríed~dc. 

Este fncto, que muitas vezes se dá, ó o simile 
applícavcl a todas as índustri:~s c_ profissões, CIUC 
n;io oiTcreccm Jar~a rcmuncraçao ao~ l'Cus ex· 
plorndorcs. Basta r.lle para avaliar qual-deve ser 
o cuidado do lcgisl:ulot· na decrclaçiio da despesa 
puhlica, porque é dclla que depende o angmen· 
to da receita, e, port.mlo, a necessidade de exigir 
dos contribuintes os meios ncr.essarios. 

Todns as ,·czcs quo o lcgisl:~dor tem de de· 
creia r a despesa pnblic:J, eleve ser excessiv:.mcntc 
rigoroso nesta decretação, porCJ!JC tr:.t.1-se do 
dinheiro do Estado, que n:ula maas é do que o 
dinheiro dos pn•·ticulares. 

Todo o escrupulo nesta ardua tarefa mal cor
responde :i ,.ravc rrsJJOns:~bilidadc mor:ll, que 
tem o legislador na dccrctaçiio das dcspcs:ts pu-
blicas. . . d" 

1 Si esta é a regra const:~nlo, tmprescm 1\'e 
mesmo na pro~perldallc dos Estados,sobe·scm du
vida de ponto quando o Est:.do se acha com suas 
finanças perturbadas, quando _o credito publico 
parece exaurir-se com os repctJdos saques sobre 
o futuro lant·ando-se :is gcr:•ções vindouras as 
consequéncias' daS" Jiber:•lidndcs do presente. 

Desde que os proprios ministros declaram 
que nossas linanças se acham cm estado dcplo· 
ravcl, que é i!Jdcclinavcl, não só o nugmen1o dos 
impostos ext:lent•·s , como ~ decrct:•çuo de 

Pretende o nobre ministro qu,p . o senado nceite 
o orçamento sem rcducção de despesa,;:~se!Uldo, . 
perante o qual dia ri:~ mente se censnrnja•prodiga-~' 
lidade do decennio conser,v)d~r, !ia~d~'e~:~eamp~r-· · -
este orçnmento, em que se ex1g~ malo~quoD!la 
do que a decretada para o exeraJCio\.finuo, e-nm· · 
d:~ maior do que a dispcndidá~se~~a~mit.lir· 
as redacções (lUC o bom censo, a t'IIZl~O.i<BJDStJça 
e a necessidade aco::selbam e. reclamam constnn· 
temente l (11poiados). :· • · 

O paiz hn de nprcciar com severid:~de as i'n· 
zõcs adduzidas -pelo nobre ministro da justiça 
para combater :~s emendas da illustrada e-pntrio
tica commissão de orçamento do senado. Hn'_'de 
apreciar com severidade, porque :~s razões apre-; 
scntad:~s pelo nobre ministro, longe de Cu.n· 
darem-se cm considerações CJUe inlet·cs:;cm á 
causa publica, basearam-se npenas nn convenien· 
cia, no bem estar dos meffibros do poder cxecu.· 
ti V O, COmO rollSSO 3 demonslrl'r. 

A :l.a emenda da commissiio versa sobre a 
sccretuia de Estado. · 

O nobre ministro antes de . tratar deste 
ponto, disse-nos que o Cacto de pedir a pro· 
JIOStll mais 3:27:000,) dO que 11 IJUIIOtia TO• 
tad:~ no ultimo exercício do-!877-1878, on mais 
;)10:000,) do ()lJe a di.;pendidn. tinha cabal 
expl!c~ç:io, não só na circl!m~t:~acia de ter ,!lido o 
pt·csJdJO de Fernando de Noronha transfertdo_do 
minislcrio da A"llCrra para o da justiça, como 
ainda na crcnc;ão de novas comarcas, cujo p~
vimento au:;-mentou n despesa da rcspec11Ya 
vcrb:~, porque o governo entendeu que. sem, 
autorizaç;io lcgislalivll padia fazer ncjuclla dcs· 
)fcsa. 

• novos, comprchcnde·sc CJIIC, SI o governo tc::do 
mais do que nin~uem, interesse na pOJJUlll
ridadc de su:~ administração, se vti compeniuo a 
recorrer a medidas vcxalori:~s como ess:~s, ~ por
que está convicto da su:1 t·igorosa necessidade. 
Entrel:~nto, o que é que vemos? 

O "OVcrno actual, Jlrocl:~rn:~nllo os scrios cm
b:tra~os da situnçiio fi_nanccira, c por vcntnra 
com exageração, ~:1Unc10u como seu programma 
-severa cconomw. 

Er:1 de esperar, pois, que o orçamento que 
aprc~entasse viesse com redacções correspon
deu tes ás exi~:"cncias de Iii o deploravcl situnção, 
niio st) paro evitnr a ag-gr:w:~çiio dos onus que 
pesam .. sobre os ~ontribuintes, .como parn pre· 
p:~r:u· a regeneraçuo dns nossas hnnnças. -

!lfns o senado devia ter experimentado grande 
decepçiio, qumdo em faço de um:a-;propo~ta •. quo 
J?Cde a decretaçiio de despesas mw&o. super1or~s 
as do ultimo orçamento.:encontt:a ~o,nobre m_!· 
nistro da justiça; a ma•or-~ tena~tdade em nao 
concord:ir cotn nenhuma.reducçao I 

lias a iii ustra da comm issão de orçamen lo de· 
monst•·ou cm seu parecer IJUC, mesmo nessa hy
pothesc, desde que o ~.overno niio se J!r'?p_uzesse 
a dnr m:~ior dcscnvolvtmento ao prcsJdto con
verllm•lo·o cm um novo mana11cial de emf!Ttf!a· 
dos publicos; si não quizer_ ullraP,:Issar .os hmJtes 
marcndos no orçamento, nao tera moltvo algum 
pn.r:•_rccus:~_r a consi~naçii~ · p~opo~ta_p~ln com· 
m1ssao. Ass•m,o nobre mmJ:,otro JUStificar~:~ esta ~e· 
duc•·ão de despes:~ com a opini~o por certo muito 
valiÓsn perante a n:~çiio, qual é a do p_oder le· 
gisl:•ti.vo; porque, si •• c:•mara_ tcmp~rnrm adhe
risse·as emcnll:•s do senado, nao ser1a o gOV!'JrDO 
quem reduziria a dl'spcsn, mas a nação mcdt:~nte 
seus rcprescnt:wtes, e o governo da n:~ç~o. pela 
n:~.;iio parece ser o de~ideratum do n?b!e mmistro. 

N:io p:~rece proc•!dcnte a op):tl~JÇDO do no_b~e 
ministro ;i rcducç;io da verbll rcl:~ttva 110 prcstd1o 
de FoJrnnndo, alleg:~ndo unica'!lentc a. convc_. 
nilinci:~ de dar maior dcsenvolvtmcnto a :~utor}· 
z:1çiio anterior, que dclerm i no_u a. lransfcre~;~cta 
dnquclle presidio paro o minl~tcr•o da JUStiça. 
O le"isl:~dor niio corritou d:1 mudanç:a do ~ystemn 
pcni'lcnciario prescripto na Jegi~laç:io criminal 
em \'igot·. !ll~s, o nobre min!stro, _procurando 
acbnr argumento :~té na prop~m rec~sa da cC!m
missão de or~'nmcnto, que n:•o deseJa a}ltOrJzar 
semelhante :~lleraç~o, pre1e;11ªe ~o!lcl,n•r quo a 
conversão do presidio cm pr1suo CJVJI, Importa a 
faculdade do abrir uma nova· fonte de despesa_ a 
pretexto de pre{ereucia de svstema, organt~açao 
do pessual, estudos conveniCntes c funcctona
lismo. 

Pela minha parte, protesto contra tal interpre
laçiio. Não julgo autorizado o goyerno para am-
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pliar di:; posição legislativa. A recosa do legis
lador não póde aotoriz.1r o poder executivo a 
suppõr-se autorizado a fazer desp('sa niio deter-
minada. , 

Ora, senhores, pois o nobre ministro da justiça'· 
póde nllegar r~zões desta ordem para legitimar 
a ag-gravação dos impostos 't 

Trotando da verba relativa ·á secretaria do 
Estado, p~ra n qual pede a proposta !63:0906000, 
a iJIOJstrnda commissão do orç.1mento aconselha 
orna reducção de f.7:0008, e· fund:•-se não st) 
no racto ter haYido no ex•!rcicio rlndo um s~IJo 
de cerca de f.O:OOO,S na verba destinada no expe
diente, como consta da synopsc já distribuída o 
do relatorio do nobre ministro, mas tambem no 
efl'eito da disposição do art. ~~ dn lo i n. :!79~ 
que fixou a despc:;n c receita p:•ra o exercício 
findo, cm Tirlude da qual deixou-se de preencher 
seis Jogares de praticantes, rest.1ndo apenas um 
que ~erá tamhem supprimído apenas vngnr, ve
rificando-se nssím ne~rc puagrapbo uma re
ducç:io de cerra de 7:000,)000. 

Para mais justificar a rcdncç5o aconselhada, 
lcmiJra :r comrníssão a dcsnccessid:odo da ~rali
fieao;-iic. a dons officiaes de ::abineto, qu:111do o 
nobre mi::i5tro tem um npenas, o que importa 
a e~:onomia de mais :2:4006000. 

Attendcndo-se ás 1•onder:u;ões 1Ja com missão, 
reC'>nhece-se oue, SI ogoverno estive.~sc com
penetrndo da rigorosa nceessir!ad6 de reduzir a 
despes:~ publica, não pediria, como pede, IIUtori
zaçao pnra ~astar mais do que os conservndo
res, até mesmo pori)Ue, em rehu;iio no miniaterío 
dnjustíça, a despesa roi menor do que a orç:•dn. 

Entretanto, o nobre ministro nem ao menos 
concor·da na reducção da somrna equivalente aos 
ordenados e gratificações dos prnt1cantes, cujos 
Jogares fornm supprimidos I · 

A com missão demonstrou á evidencin que pelo 
menos aquella soruma devin se rcduzidn. 

lllas, como respondeu o nobre ministro? Disse
nos que não procedia o argumento da commis
são, porque essas sobras foram absorvidas por 
outras despesns dn secretaria I · 

:Mas, senhores, on!le está n verdade do orça· 
mento, tão apreA'oada pela actual sítuaçiío 't Com 
que direito o :;ovcrno applicou tacs sobras n fim 
diverso daquelle que havin sido determinado em 
!ei '! Qunl. a deterrnina~:iio no orç;mJCnto que a 
1sto autor1za't E' esta a verdade do ort·amento 
que deseja o goTerno actuaU E' este o gover·no 
da nação pda nação 't E' o nrbitrio ••• 

VP.xame dos correios I ... Quo so vexem os 
contribui ores do Estlldo, que se vexem o cnm
mercio, n agricultura e rodas as classes dn·socío
dadc com o projectado augmenro de impostos, 
porque é preciso quo vingue o progrnmmn Ji
bl)rnl, que é gnstar o mais possível, exhaurir a 
fortuna pu!Jiicn, rccusando·se tenazmente a todo 
quanto fõr economia 1 ••• 

Pois o governo, que in~crcvcu no seu pro
~ramma a economia como necessidade inde
clinnv,·l. vem ao parlnmento pedir despesas 
superiores ás que fizeram os seus antec1~ssores, e 
só uo mrnisterio d:1 justiçn mais 500 contos do 
que se dí!'pendeu no ultime, exercício 't · 

E, quando o senado suggere uma emcndn t:io 
r:~zonvel, · como :r de que se trata, o nobre 
ministro dn justiç.1 contest.1 .a proccdenci:~ desla 
cconomía,portJUI",cOmquanto ~ó tenha um offici~l 
de gnhincre, rodavia pretende quu, quando as 
camarns fonccionnm, precisa de aous I 

ll(as, pergunta-se no nobre ministro: onde 
nchou esta!Jelccido IJUO os officiaes de gabinete 
fossem mais competentes para apreciar ns dis
cu:;sões c tomar notas, do que o proprio mínis· 
tr", nn camnra de que fizer p.1rtc, e mais habi· 
Jitados do que os membros do ministerio que tem 
assento nas duas cnmaras? 

E, quando nssim não sl!ja, entiio como explicar 
o procedimento do nobre ministro, que acabn do 
ntraves~ar seis mczes de sessão sem os dous offi· 
ciaes de gnbinete 't 

0 Sn. SILVEIRA DA ~U01TA:-E pnrn que é O 
Diario 0{/ieial 'I · • · 

O Sn. TEJXJI:IRA Ju:;ron:- Pois si o nJbre mi.: 
nistro pUdo :rtú :~gora exercer as suas funcções, 
tendo um ~ó oficial de gn!Jincte, mesmo com ns 
camaras abertas, não póde justificar a necessi
dndc de maior numero sob tal fundnmento. O 
proprio procedimento do nobre ministro proteslll . 
contra esta fictícia necessidnde. 

Alais verosímil serín nllcgar a conveniencia de 
preparnr so!Jrns em diversas verbas, pnra serem 
arbJtrnríamcnte applicadas a outrns. O Sn. JoÃo ALFnaoo:-Apoíado. 

O Sn. Tt:rx&rnA Ju:;wn:-••• são as usurpa~ões 
governnmcntaes, nn phrnse do no!Jre ministro da 
justi•:n I ... 

Quanto á suppre$siío da gratifica(."ãe dos cor
reios e :i Jímitnç:io du c:meeditla n dous offici~es 
do g:~!Jínete, entendeu a commiss.'io •1uc h:wendo 
apenas um, e tendo o nobre ministro demonst•·ado 
prnticamentc que póde atravessar o período 
de f.S mezes com um só official de gn!Jinote, 
podi:1 supprimir :! gr.•tilkao;-iio relativa no outro. 
.Hus o nobre ministro, longe de nnnnir n est:tju
diciosa redueção, oppoz·se, allegnudo:- qunuto 
aos correios, que haveria \"ex:~mc para llquelles 
l'rnprcgados ; «Junnto aos officiacs de gabinete, 
que, npezar de só ter um, todavia, qunndo o 
corpo legislativo e;t:i funrcionando, precisa de 
om no senado e de outro na eamarn dos depu
tados I ••• 

Deste modo, senhores, niio bn verdade no or
çamento; si este é o pl:mo do governo, ent:io não 
foi sincero quando proclamou a nccossitlade de 
restabelecer aquella verdade ; não foi sincero 
durante os seus JS mczesdeadministrnção, como 
provllm todos os actos por elle praticados : n:io 
foi sincero perante o parl:uncnto, como demonstra 
o discurso do nobre nti nistro da j ustiçn. 

Passando ao § 5. 0 d:1 proposta, que se retere 
ils-Justicas de i. • instaucia, vê-se que sem jus· 
lificnçiio • plnusivcl; prerende o governo elevar 
tambt~m esta verba, que no exercício findo foi de 
!.6G:2:Iat6700, do qual vcrillcou-sc um saldo na 
importancia de I:J9: !::!!1,)763 nlém da qunnlia 
sep:trndn deste pnrngrapbo (~38:000,)) pnra fazer 
parte da nova rubrica-.tljuda.s ie custo. 

Apezar, porém, deste resultado, o nobr<J mi-



' ' 

., ~ ... .... w. . ...... -. .. , " .~ . ... .. ,-, 

SESSÃO EM. 28. DE. JULHO. :t43 

nistro pediu na sua propos~ mUito mais do qo.e· 
seus antecessores : · .·:·, 

e a decretação de novos I 'l'udo isto por amor da 
economia 1 · · .~ 

O credito da propost.1 é •. :..... !:8~:73767U 
A camara dos deput:Jdos votou 

m:~is. • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • 100:0006000 

Sommando. .... • .. • . .. .. .. .. • ~.9:!5:73767H 
O que importa um excesso de 263:606,)011 

em relaçiio ao ultimo orçamento, e muior do 
100:000,) em relação no qnu·se dispendcu. 

Bastn~:ia esta apreciação. p.1ra demonstr~r _a 
procedencia da emenda da JIJllStr:ula comm•s~:•o 
do orçamento, reduzindo esta verba á do orça
mento nnterior. 

O nobre ministro, porém, obje~:tou a todos os 
argumentos da eommi11s:io. 

Considerando os grandes inconvenientes que 
sempre obstaram á vurdado dos orçamentos, cm
qu:mto subsistir a pratic.1 de julgar-~o o poJor 
executivo autorizado a dispendcr mais do que 
a quantia determinada em cada verba do orça
mento, entendeu a cornmissiio quo para o preen
chimento das comarcas novamtmtc cre.1d:1s, 
niio IJ:~stava a snn creaç;io dec:retada pelas 
respuctivas assembléas provinciaes, portiUO, 
si as assemblt!as provinciaes 16m o dirllito 
do crear comarcas, tambem é :í :Jssembléa 
gor!ll que cabo prover á decretação da des
pe~a neee~s:~ria; o, port:Jnto, em quanto a as
sembléa geral legiJ'lativa não vot.1r os meios 
para occorror :iquellc serviço, não póde o gover
no lançar miio tcmerarin ~bre os dinhlliros publi
cas para ap(l1ic.1r a ordenados c gratillcaçõcs não 

·previstos pela lei do orçamento. 
E5ta é a doutrina constitucional, nem outra 

póde ser, portJUC niio pódo hnvor verdade 
no orçamento, admittída a doutrina contraria 
(apoiados). 

Ora, este asserto dn illustrada commíJ'São de 
orçamento tem o fncontestavcl meríto de oiTe
reccr ao g-overno mais urna redacção nossa
crilicios que tem de exigir dos contribuintes. 

Escudado pelo preceito legislativo de não poder 
prover as novas comarcas sem primeiro ter obtido 
do poder compel~ntc os run los necessarios para 
occorrt·r :is ntJccssidades resultantes daquclla crea
çiio, o governo, obedecendo ú vontade nacional, 
tornando-se governo da naç;io peln nação, não 
querendo continuar a pratica abusiva de nomear 
juizes municip:~es e du direito para novos termos 
c comarc:~s, som est.1r :rutorizado a razer a des
pes:•, realiz:rva assim um dos pontos do program-
ma que promettern observar. · 

Entr t:Jnto, o nobre ministro oppõe-se a esta 
verdade, porquu entende ser ella contraria ú 
prerogativa tJns assemblt!as pro\·inciaes I · 

llla~ S. Ex. deve hnrmonizar o :1pparelho 
constitucional do modo 11 poder ~redomin11r o 
governo d:1 nação pel:r n:~ç;io. Si :1s nsscmbléas 
provinciaes assiste a COillJletenci:l incontroversa 
de cJ·e:rr novas comarcas, por outro lado o poder 
legislativo tem a competencia tamlJem incon
troversa du orçar a receit:J e decretar a despesa 
designando nas verbas respcctivns as quantias 
a dispender em cada uma. 

Est:t é n bo:r doutrina. ~Ias o nolJre min1stro 
a cou,temna ! . 

Enu·et:~nto, o go\•erno pretendtl sereconomíco! 
Reconbut·e que é melindroso o nosso estado 11-
n:mcciro! Pede :1 nggrav:~t;<lo dos impostos actuaes 

Procurando isentar-se dns censuras:·põr,esse 
motivo rormuladns pela illnstrada commissão.
retaliou o nobre ministro·fazcndo vêr quo em 
igual pecha haviam incorrido os. seus anteces-
sores, e pensa assim 'justificar-se. · '· 

Censurou-se o procedimento do governo divi
dindo prodi,!l't~mente as com:ircas em muitos ler
mos ser•arados, quando a~ maior parte desses 
termos, pela sua ~uca importnncia, poderiam ser 
annc"ados, evitando-se nssim maior despesa para 
os cofre,; publicos com os ordenados e gratillca
çües do aovos juizes municipaes· e substitutos. 

E como respondeu o nobre ministro '! ~ 
Tunho crendo em menor proporção do quo os 
meus :mtcces.~ores-di~se S. Ex., e apresentando 
uma cstntistica sobre o aS$Umpto, demonstro11. 
que nome:rra com ciTeito menos do que outros 
mi n i:;tros da j ustka. 

Q11id inde ~ O que têm de comm11m com O!r-· 
vos~os netos os praticados por arJÜellcs que con- • 
demnastes '! Que importa que os conservadore.11 
assim procedll$S~m. si clles eabiram pela gan· 
grena quo os corroia, n:~ phrase do nobre mi
nistro 't E~tar:í o gabinete actual lambem já gan
grenado par:~ quu se apndrinbe com os actos dos 
seus adversarias'! 

Os Prros que condemnastcs podem porventura 
justillcnr-se quando commettidos cm nome da 
dtlmocracia moderna '! Seria 11ara este resultado 
que Sua ~lagcsradu o Imper11dor mudou a situa
ção politica ern 5 de J.1neiro de !878, on loi para 
melhor consultar õs interesses do paiz, as neces
sidndes publicas '! 

Si foi p:~ra a;!gravar a nossn situnção, enlii'o, 
senhores, não valia a pena expor o paiz a uma 
dct•loravel reacção, provocar as luctuosas scenas 
da voss-1 liberdade eleitoral para fazer uma ca
mar.a unanime I ... 

Entii'o, certamente, tP.rin r:uiio o nobre minis
tro na sua antiga anlipatbia aos nossos apparelhos 
constítucionaes. 

O que lucrou o paiz com · a inV~n!iíO de S de 
Janeiro'! Ostenta-se o :~rbitrio como principio 
,;rovcrnamental ; prodig-alisa-se o dinheiro do 
Estado ; violam-se as leis; desconceitua-se o cre
dito na!=ional; e pretende-se justillcar tudo isso 
com o passndo I 

Não; não foi pnra isso que o Imperador entre
gou c. governo da nariio ao p:.rtido liberal. e, 
entretnnto, a justillcação dos ministros con~istc 
n:1s retaliat;Üfls, que o senado ouve diariamente, 
o si não ouve 11 outra camarn, é porque Já não 
ha vozes.conservadoras ii impugnarem o mi
nistcrio. 

Procede, portanto, :1 justa censura formulnda 
peln illu.stJ•ada commis;;ão de orçamento a respeito 
da prodigalidade com que o governo tem pro
cedido na divisiio das comarc:rs, assim como 
procede sobre a pr11tica que segue de preencher 
com:~rc:~s e termos sem autoriznr.ão legislativa 
para a respectiva despes:~. • 

Quanto :i verb:~-Evmtuaes- a commissiio r~
duziu a :!:OOO,S 11 propost:J que pede 1!!:000;$, 
fundando-se para aconselhar esta redacção, no 
far.to, as~z eloquente, de ter-se nos exercícios 
anteriores dispcnt.lido sómente :1 sommn de 
i:~G,S~S~. 

A e~~ pon_dcrnção acrescenta n commissão que, 
a consJgnaç;to que agora propõe ó igual ao 
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que sempre so consignou da~de f.865-!8G6 a 
f.875-f.!l76, cm que fui elevada a fO:Ooon, mas 
Jogo reduzida a 6:000,5 no exercício !leguin-

Noronh:J cm prisão civil central, preferindo o sys
tcma que, depois dos convenientes estudos se julgar 
melhor, podendo dispcRdcr até 50:0008 com a 
organi::ar.ão do pessoal. · te. · 

O nobre ministro, porém, longe de appl:mdir o 
empenho d:1 i Ilustrada commissiío cm reduzir a 
dcspesn publica, oppoz-se ta miJem a esta emenda 
aliciando que nesta verba comprehcndi:t·se o 
pagamento de gratilica~:ões aos empregados da 
respectiva secretaria :}Ue suiJstituiam os que são 
chamados a scrvi!:O publico :tlhcio á repartirão. 

Si Item comrtrchondi a :tlle;:ação do nobre 
ministro, parece·mc que é illcgal semelhante ap· 
plicaç:io da vcrlta-Eventnacs-. A lei é clara c 
tcrmin:mtc: -a gt·atillcação é pro labore. Si o 
empregado publico, cm \'irtude d•l seus !li rei tos 
e obrh:a~õcs corno cidnd:io brazil•·iro, é chamado 
u serviço publico ai heio :i su:1 repartição, é claro 
qnr,niio sendo por cxi~encia do seu emprego ou 
por ordem do seu chefe, dc"rc perder a gratifi· 
caçf•o. 

A estê respeito pedirei uma explicação :i 
illustrada commissão do orçamento: si esta 
autorizarão p:~ra dispcnder mais 50:0008 est:i 
comprchcndida na vcriJa de 250:0008 votnda pela 
camara dos deputados para dcSJJCSa deste prc· 
sidio .•• 

0 Sn. DIOGO VELIIO:- .Além .dos 2ã0:000,S 
votados, d:í mais 50. 

Si até hoje sõ tem procedido de modo contrario, 
não deve semi.'Jhanle Jtralica legitimar o dtfplo 
abuso IJUe ha em tornar J:crmancntc a grattll· 
ca~'i•o, CJIIC só p1ídc ser pro labore, c cm :•I' Plicar 
a respectiva veriJ:~ do orçamcuto :1 destino di· 
verso do consignado na lei do or~:amcnto. 

Esta pratíra não dcvi:t ser s:mccionad:t pelos 
minist1·os de ã de J:meiro, pOI'IJUC clla fui alta· 
mente condemn:.da por :IIJUclles IJUC Jlroclama
ram a necessidade da mais rigoro:<a economia c 
imfJIIZilr:un·:.c o dev~:r de r!!alizar a VCI'dade do 
orç:unento. 

O empregado puiJI ico que é ch:~mndo a servir 
no jury ou nas mcs11s parochines, scrvi!:OS a 
que alludiu o nub1·e ministro, solfre um nnus, 
exerc,, um direito ou presta um ~crviço, como 
compens.11:iío 1las \':mla;.:cns que assistem a todos 
os ctd:tdiios hrazileis·os. 

O Sn. DA nÃo DE Con:GJPJ~:....:. E :is vezes se em· 
pcnh:nn. 

O Sn. Tmxr.m.\ Jmno11 :-E até acontece, como 
pondera o honrado senador pel:1 Dahi:1, que os 
proprios empreg:Jdos se empenham para ser 
chamados a esses sct·viços allwios á rcp:1rti~ão, 
porque é uma diversão :to e,;pirilo, c sempre 
agr:•davcl ·mesmo no ser\'i!:O publico, que se 
terna en!:•donho pela diuturnid:•dc. 

Ora, si esta diversiio em nada prejudica os 
cmpre::ados, pois •Jue dur:mt~ e lia co111in uam a 
11er•·cher todos os seus rcnciuwntos, segull·Se 
que além do augmento da despesa que tal pra· 
tica exige, muito . soiTreJ':Í o servi!,'o das rep:•r· 
tirõcs JlUblicas, desde que essa distract~ão f•}r 
des~>jatla pflos empregados. • 

Receio, Sr. prcsidmtte, que o scn:•do esteja 
r~ti~a•lo (mio apoiados), porque estou dizendo, 
talvez mal, aquillo que um dos illust1':1dos mcm· 
bros da commissão de orç:nucuto j:í ponderuu e 
Stl :Jclta consig-nado no Jmrcccr,ora cm discussão. 

Não posso furtar·me, porém, ao deSI)jo de fa
zer breveapreci:•çào sobre algumas considcr.•~'õlls, 
:~dduzidas pelo noltrc ministro da ju~ti!,'a, accJ'c:l 
dos addilivos qu·l furam contestados pel:• illu~
trar!a con1mi>s:•o de orçamento ; não posso fur
t.~r- me a c>sa apn•cia!,':io, porque e lia demonstrar:i 
:u~:ul.ll m~is a :•pplicaçiio do conceito do nobre 
muustro dn justiça :i situ:u~5o :1ctual. 

O primeiro additivo confere :tutoriz11çiio ao go· 
'l"erno para converter o presidio de Fernando de 

O Sn. Tr.JXF.IIIA JUN1611 :-A resposta do digno 
membro da commissão dll orçamento di,..pensa 
os commcntarios a semellwnto prodig'o.~lidude. 

O nobro mmistro p-!diu ~00, c agoru quer 
:100 1 ... 

O S11. lll!'iiSTIIO DA JUSTJç,\ : - Ess:1 não roi a 
intent;ão da c:~mara dos St·s. deputados: os 
CiO:OOU!S csliio in<~luidos nos !:!50:000,;. 

·o Sn. DroGo VELIIO :-Não sei qual foi 11 in· 
tenção, llllls o que está ha proposif,:iio é isso. . 

O S11. Tr~IXEIII.\ JUXIOil :- Vu o senado que o 
mou reparo é procedente, poriJIIC :i inlelligcncia 
d:ula pelo nobre relator da commissão oppuo·se 
o nobre minbtro. 

O S11. DIOGo VE!.IIO :-Intclligcncia obvia. 
O Sn. TEIXEIRA JUNIOII :-Desde que a camara 

dos Srs. deputados emendou a vcriJa 11ue S. Ex. 
tinha proposto, e emendou augm,•ntando mais 
50 contos para as obras neccssarias com a nova 
organiz:u~ão desse serviço, niio tem cxplicaçiio 
pl:•u~ivef a consi:ma~iio de mais ~ contos, 
além de igualtJuantia augmt•ntada no § 1!1. 

l'cnsuu a commis~iio que o mini~tcritJ não pro· 
cisa\·a de :JtllOJ'i7.aç;io para converter aquclle 
presidio em uma prisão civil, pois já estava a 
•sso a utorizatlo, 

O nobre ministro da justiça, contestando esta 
opini:io, disse tJUC julga necC$Saria a autorização, 
por,tue suas vistas siio mais largas do quo suppuz 
a commiss:io; segundo a rcdacçiio do additivo, 
vê·sc que o nobre ministro pretende reformar o 
systcma penitencia rio daq uclla prisão ••• 

O Sn. lll!'ilsTno J>A JUSTIÇ.\ :- Em Fernando 
de Noronha niio ha systcma pcnitenciario. 

O Sn. TF.IXEIIIA Ju:-;10n:- Systema de prisão, 
desculpe V. Ex. o qualificativo, que é super· 
fluo .•• 

O Sn. lii:"ISTIIO D.\ JusTIÇA :-E' apenas uma 
informaçiio quo dou a V. Ex. 

O Sn. TEIXEm.-. Jll!'iiOII:-Sci perfeitamentll, 
mas dou mais attenl'iiO á su1Jst.1ncm dn idéa que 
enuncio, do IJUe :i' !úrma. Quiz refcrir·mll ao 
syste7mt de p1·isào a (lUC se relere o additivo, no 
qual se diz (lendo) c para converter o JlrCsidio de 
Fernando do Noronha em pris:io civil central, 
(Jrcfcrindo o sy,;tcma que se julgat• melhor. • 

E' ao que me referi; lo:.ro, o additi\'O dá :JO 
ministro da justiça faculdade de alterar o sys
tema a!li em vigor. qualtJUer que ellc st•ja ; e se 
não é isso que diz o additivo, S. Ex. o ex pi icnr.i, 
porque uqui autoriza-se o ministro a allera1· o 
system.a; é a esse systema de prisão que 1ae re· 
Jiro. 

N:io pretendo votar esta autoriza~ão, não só 
porque entendo que não devo deloga1· :10 poder 
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executivo a attribuiçiío- de'/(Je'cidlr, de tal Jlrere
rencia, como porque,· attendendo ás.nossas finan
ças, não me parece opportuna esta rerormn, que 
Importa augmento de despesa, e é obvio que sem 
inconveniente podemos adiar essa. rerorma, es
pernndo melhores tempos cm que o nosso orça-
mento esteja equilibrado. -

mais 61:.0008, quando S. Ex. ·devia conside· 
rar que essas verbas ·consignadas nos or
çamento~ para obras são polypos fataes, insacia· 
veis, c que com 61:0006 não se póde construir· 
nm raio da casa de correcção~ igual aos que Já 
estão? 
- -Creia· o nobre ministro que será preciso mui· 
ti plicar essa quantia diversas vezes pnra se con
seguir o resultado desejado. 

Não hesuo mesmo em dar meu voto para que 
este servi~o continue a pertencer ao mimsterio da 
guerra, st a transforcncia para o da justiça im· 
porta augmente de despcs11 e, con~eguintemento, 
ag~r11vação dos onus que pesam sobre os contri-
buintes... -

Para que decretnr desde já semelhante despesa 
quando o projecto não é aind11 lei, nem será 
possível com n quantin indi~da levnr a eJI'eito a 
obra determinada? 

O Sn. :urNrsTno DA JUSTIÇA :-Importa neces· 
sariamcnto. 

O Sn. TEtXEinA JtrNron :-.•. como entende o 
nobre ministro. Então sou de opinião qnc se re
vogue :1 autorização c que continuo esse serviço, 
como até agora, niTecto ao ministorio da guerra, 
até que possamos em melhor occasi:io resolver 
este assumpto, qunndo as nossas finançns per
miltircm esse 3ugmento de despesa·. 

O Sn. !lnNrsTno DA JUSTIÇA :-Pela minha pnrtc 
declaro que nceito a idén do V. Ex. 

O Sn. T&rn:rnA Ju:;ron :-Pois o meu voto será 
neste sentido. 

O Sn. SrL\'EUU DA lfOTTA:-Entiio continuando 
no ministcrio -da guerrn, é preciso_supprimir a 
quota. · 

O Sn. TEIXEIRA JtJNron:- O segundo additivo 
é relativo :i consignação de 61:000,) .para um 
novo raio na casa de correcção da côrte, revisão 
do respectivo rcgui:Jmcnto, 3ugmcnto de gratill· 
cação n empregados,- etc. . 

As r11zões com que o nobre ministro d.1 justiça 
fundamentou a necessidade deste additivo, de
monstram ú evidencia que o governo descura 
dos interesses doll contribuintes, para só curar de 
augmentar a dospcsa c garnntir 3 commodid3dc 
do poder excutivo. 

Cõme demonstra o nobre ministro a ncccssi
dnde de dispender-se inais 61:000,)? 

AIJega o simples racto de ter a camara dos de
putados votado um 11rojecto~ que estabelece a 
prisão ccllular para os escravos em substituição 
da }'ll.lna do galês; porque instantes recl3mnções 
dos agricultores c mais possuidores do escra\"os, 

·exigem que a pena de galés seja substituída • c 
não havendo nas provincins prisões apropriadas 
11 tal fim, toron-se nccessario habilitar o governo 
11 dnr destino nos escravos que· forem condem
nados, de cenrormidade cam esse projecto, si 
porventura fõr lei do Estado. E' esta a expli
cação· dadn pelo nobre ministro. 

Não basta que o projecto fosso proposto pelo 
nobre ministro para se considerar desde logo lei 
do Estado. A nnçiío se governa pela nação, e 
não pela vontade dos ministros. E' certo que ás 
vezes governam vioJ:mdo ns leis, mas ao menos 
t:om o protesto dos membros dn cnmara vitalícia 
(apoiadOs) • - , 

O Sn. Slt\"EliiA DA lfoTTA: -E isso é uma 
utopin. 

O. Sn. TErXEm.\Ju:non :-Gõvcrnam arbitraria· 
mente, m:~s sempre com protesto. . 

Votarei, portanto, contrn a adopçiio de::te addi· 
livo que não tem rnzãodo ser. 

O Sn. Srt\"EUIA DA lloTTA:-A prisãe celluJar 
parn cscrnvos que assassinam os seus senhores 
é simplesmente uma utopin. · 

O Sn. Tt:JXEUL'- Juxton:-ncsta-mc tratnr do 
ultimo addilivo que é o da commissiio, regulando 
o provimento das novas comarcas c termos, 
al1111 do que niío continue o abuso de s<.'rcm clas
sificadns c providas de juizes do direito c pro
motores publicos, antes de votar-:sc o credito 
ncccssario para a des(lesa com aqucJic pessoal. 

O nobre ministro da justiça se ÓJ,>JlÕC a este 
ndditivo, porque suppõe que contraria a prcro
gativa das nsscmbléas provinciaes. 

lfas onde fica a prero~ativa que tem a as
semblén geral de fixar n despesa publica? Como 
ha de 1lxal-n, resolvendo provinmenteumaincog
nitn, um problema, qual o do numero de comarcns 
c termos que podcr:io crear-sc no futuro exercício 
para poder votar os fuados necessarios? Segundo 
o systema do nobre ministro de preparar sobras 
cm diversns verbas para dar·Jilcs applicar.ão ar
bitraria, seria possível ai{_Ucllc expediente.' 

Deste modo, porém, nno hnvcru orçnmento que 
rcpl·csentc a verdndc: o podctlegislativo renun
ciará a uma das suas mais importantes attri· 
buiçõcs, qual é a fix:~ção da dc-.spcsa publica, 
sanccionando assim a omnipotencia do poder 
executivo. · .. 

Alns, o projecto de que so trata ainda não en
trou nn ordem dos trabnlhos do senado, o é 
muito problcmatico que seja adopt.1do, princi
p:~Jmente na presente sossao ; a affiucncin de 
trabal!tos do quo está sobrecnrregadn esta cn
marn não permilto suppõr-se que haja tempo 
de occupnr-so este anno com outros projectos 
além dos que pela sun importancia e nrsencia 
devem ter a preferenci:~. 

Ora, si o poder legislativo ainda não reconhe
ceu a necessidndc da medida inicinda cm tal pro
jecto, pois que não foi convertido cm lei, para 
que quer o nobre ministro da justiçn aggravar 
3 despesa do ministerio a seu cargo, pedindo 

O que· revcln a opposiçiío do nobre ministro a 
esta disposição é o proposito cm que está o go-. 
vcrno de augmcntar a despesa publicn, porque 
niio só nugmcntou-a na sua proposta pedindo aJ
"'Umas ccntcnns de contos mais do que dispen
aera o seu antecessor, como obstinadnmcntc re
cusa nceil:-r qualquer redacção na dcs~esa. 

Entretanto, no passo que exbibe tão grande 
prodigalidade, soiTre ·o serviço publico, e 11té a 
seguranr.a individual cm totfus ns províncias ne
nhuma garantin oJI'orccc l (Muitos apoiados.) Os 
proprios agentes da forçn publica são os pri
meiros a com:netter os maiores desacatos, ata
cando os cidadãos, assassinando o roubando nté 
mesmo nesta capitnl 1 • 

V, III. 
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Ainda bontcmosjornaesannunciaram que duns 
praças do 1.0 regimento de cavallaria assaltaram, 
para roubar. uma ea~a cm S. Christoviío, c as~ 
sossinaram o seu dono. 

Na província do ~linas Gcracs, na província do 
nobre ministro, que por mais de um tiLulo de· 
vera merecer a attenção de S. Ex., diio-se os 
maiores n ttentaolos, sem que bnja a nccessaria 
repressão. 

A impunidadll acoroçõa o assassino c arma o 
:;alteador. Debalde a imprensa reclnma! O governo 
nada faz parn garootír a segurança c a propric· 
dadc dos cíd:uliios ! • • · 

Ouç.1 o nobre ministro as notícias que acabam 
do chegar claquella província c foram pulllicadas 
nos jornacs desta cíf.ladc. 

Diz o Jornal do Commtrcio, que tenho presente 
(le11do) : 

• Confirma-se o barbaro assassinato do infeliz 
Dr. Franeisco de Assis Tavares, juiz municipal 
de T:~manduá. · 

• No termo do Scrrodeu-se, ha mer.cs, um tri· 
plico c tcrrivd a~sassinato, seguido de outro 
attentaclo ínf:tmí~simo. E, admira que n1ío tenha 
sido isto puhlicadn :tlé ltojc, ao menos na folha 
officíal! • 

Segue-se a narra~ão do horroroso succcsso, 
que conclue pela Sl'guinte obscn·:~çiío (lê) : 

• Não ha cm codígo algum do muntlo pena 
bast:mtc p:~rn a pnní':iio de 1111 mon~tro; entre
tanto clle nem foi preso I Xcm sicJucr a policia 
deu nqui Jlllblícídade no horroroso crime, tnlvcz 
sem igu:tl nos :mnacs de nos~as míscrias I • 

O Sn. Cnuz liAcnAoo:-Sú nn comarca do Serro. 
estiio feitos GOO coJ·pos de dcliclo. 

O Sn. TEIXF.IIIA Ju:-;ron:- Continúa o noti· · 
cíario (lé) : 

• De todos os municípios da província é t.1l· 
vez o do Serro que mais reclama :t attcncão do 
governo. Alli mat.1·SC qunsi diariamente, o 
consta-me que sobe a setscentos e tantos o nu
mero do autos de corpo de deli c to por fcrímen
ws, nssassinatos c tentativas de morte commet
tidos nesse termo nestes tres ultimos annos!: •• 
E' escusado acrc~centar que de t~o nvultado 
numero de ci·iminosos rnros tüm cahí1lo cm 
potlcr tln justica. 

• Sc~undo •:s !lados officíncs, nli:is dcflcicn
tissímos, orçam por mais de st>is mil os criminosos 
que vngnm impunes c commcttendo novos attcn· 
tados na província... . 

• Ira p()uco mais ou menos tres mczcs, ojuiz 
municip:tl d:t vizinha cidntlc de Queluz, baclwrcl 
F(llippe l~aro.. norncndo ba apenas um :mno, 
:rcommcthu com um punhal a um dos tnhclliãcs 
desse termo, stí porque clle teve a audacia de ir 
intimal·o de ordem superior para assistir aos 
tl'rmo,; de um proc,·s~o que lhe l'ra instaur .. Hlo I 
Felizmente intervieram varias 11csseas c o tabcl· 
liiio n:io foi \"ictima. · Receiando nO\'O processo 
quando o outro cumeça,·a, o bacharel Faro rc· 
tirou-se tio termo cm ::ozo de licença c diz-se 
qu~ alli niío tornará, o que será 111Uito para 
eo>ttmnr-so. 
-• Em Sant'Anna de Sapucahy (termo de Pou

so-Alegro) deu-se t:tmhem um audaz c verg-o· 
nhoso allcnl:tdo contra o \'kario dn rc~pcctiv:t 
frcg-uezia. Dclle j:i cxiste,~c:nindo mo informam, 
noticia otllci:ll na rcpar!iciio da policia c eis como 

relatou-o· o Monitor Sul Mineiro, folha da Cam· 
panha: • No di:t 8 do corrente (Junho), nm grn· 
po de cerca de r~o homens, armados e capita
neados por ~>sons de repres,mlação nestl! lo-7ar. 
diri~iu-se a casa do Rov. padre Cnmillo Jose de 
Faria, vigario collado da rrcguczia, ha 33 annos, 
o intimou-o a assig-nar um rcqncrimcnto·rcnun· 
ciando :i igreja; sob pena de str a~rsrll&inado. 

c Em t:io cruel alternativa o vigario C:1millo 
assignou o requerimento, mas cm estado tal·dc 
pcrturbaç~o. que difficilmentc se rcconhcccr:í 
su:t letrn. Niio fazemos commentarios sobre este 
gravo successo. : 

-•Em outros muitos municípios sucr.edcm-sc 
tamhcm os crimes tuts :tpr'ls outros: parece que 
é uma horrível cpitlemia do tempo ! 

• A respeito da Januaría e trbcraba additarei 
novos !netos aos que tenho antcriorm(!nto rcre· 
rido, ap•mns para veriflcar·lhcs as circamstan· 
cias c exactidão. 

• No Juiz de Fóra, a 16m de deplornvcís Jut.1s no 
foro, é t..1mhcm ~teral o clamor contra a falta de 
se:.:ur:mçn individual, narrando-se varios assas· 
sinatos ultím:unentc pratíc:~dos neste termo. 

• E no meio de totla n ngitnção qnc o crime 
produz JlO!' IOtla r•nrtc, o cot·po policinl faz papel 
C0118picuo cm mcmos de um anno; dez .ou doze 
nssnssinntos têm sido commcllidos por soldados 
da nos.Ya policicl, t cerca de ce1n pmr.c1s ti esse corpo 
esttio p1·e.,as m~ varia., cadl'itlS dll pi·ovil1cia, como 
automs de lwmicidios c outi'O.f crimes I I • • ~ • . 

ms aqui a con llrmação tio que acabei de :Ieplo· 
ra1·: que sejam os proprios agentes da segurança 
publica os seus (lrincipacs pcrturbadorc:>! 

Sr) na provincm de Minas estão_ presas cerca 
de 100 pra~as do corpo de policia, como autoras 
de bomícitlios c outros crimes. 

S~~ria interminavcl, Sr. presidente, a narração 
do todos os crimes que se perpetram naquclla 
província. Ainda hoje o mesmo jornal nollcía o 
nlnrma cm que est:io os arraiacs proximos ao 
Porto Novo do Cunha, onde diversas pessoas 
gradas têm sido at..1cadas c nté feridns. · 

Si olharmos para o norte do Impcrio, especial· 
mente para as províncias flagelladas pela sêcca, 
onde se estão construindo as estndas de ferro, · 
que o nobre ministro da agricultura aa·bítrn· 
riamontc decretou, a pretexto de nlliviai· a lles· 
grar:a que opprimiu :tCJUcllas províncias, torna-se 
mai~ horroroso o qn:tdro d:~s att·ocidadcs contra 
a \'iun c a propricd.ade I 

Aquellas desgraçadas províncias cstiio scntlo o 
fúco niio sü dn:> prevaricações já rcvel:td11s na 
lribunn e na iu1[1ren~, mas lambem de dcsor· 
dcns, assnssinatos c ataques :i segurança publica 
c ao J)Udor! 

Conforme vi rcl:~t..,do cm uma representação 
suhscripta por r~o ~i::-nnt..1rios, c publicada nos 
principacs jorn110s dcst:1 capital, coatsummam·sc 
alli impuneml!ntc os mnis torpes attentados. 

Na estt·ada de fllrro de Paulo Alfonso, úiio-se 
fnctos tiio esc:mdalosos e revoltantes, que nem as 
tintas mais inllammnd:~s do pincel de Tacilo 1>0· 
dcri:tm com mental-os! Segundo expõe n rcprc~ 
scntação a q~e a Iludi, atti a Caridade tem sorv!do 
de intermcdto. para r.onsummarcm-sc as mmo· 
res torpezas ! 

As sccn~s de l'nnib:Jii;;mo tem sido de tal na tu· 
rczn. que a sun nnrraç.àtl niio pót.le ser feil:1 pe
rante esta camai":t, sem 'llfllnsa tio decoro. Eu 1ne 
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envergonharia de 16r nesta tribuna .a reprcsen· 
taçiio que está publicada I · '' 

O Sn. JoÃo ALFnEDo:-Pen~a V. Ex. que as 
11m caças valem 11lgnma cousa 't 

O Sn. JoÃo ALFllEDO :-Faz bem. 
O Sn. Cnuz l\IACIIADO :-Assignada por grande 

numero de trab:llbadores. 

O Sn. CANuNSÃo DE SINIMDÚ (pre1idente tüJ 
COIISt:Uw):-E' melhor a conlinllllção das hostili-
dades. · · 

O Sn.·TEIXEIDA Ju:non :-A província de Per
nambuco, éomquanto não tcnba soffrido em tão 
larga cscaln os deploraveis effl'itos do nagello da 
sêcca, partilhn agora a grande calamidllde que 
provém da falta de segurança publica. 

O Sn. JoÃo ALFREDO:-As ameaças ningnem as · 
toma ao sério. . 

O Sn. C-\NSANsÃo DE SrNmoú (PI'tsidente do COII· 
sel/w):-Acreditc·V. Ex. que cu não !:.ço nme:.!;as. 

0 Sn. JoÃO ALFREDO:-E Cll digo a V. Ex. que 
O Sn. JoÃo ALFREDo:- Quadrilhas organizadas 

com .protecção dns autoridades. . 
O Sn. TEIXEIRA JuNron :-Quadrilhas de sal· 

teadorcs assolnm o interior da provincin, invadem 
os engenhos a miio armada, e em pleno dia as· 
saltam as casas r Os habitantes, segundo noti· 
ciam os jornaes, estiio a~sombrados ante estes 
factos e sob :1 pressão dos maiores receios, porq_uo 
não têm garantias para suas vidas o propr1c· 
dados I 

Em face de todo este descal11bro, o nobre mi
nistro dn. justiça continúa a 111llrmar I{UC, si 
obtiver a eleiçiío directa, cstariio !'lltis!mtas as 
necessidade~ pubJ:cas,·porque a cleiç:io direct11 é 
o governo da nação pela nação ! E o governo d11 
n:u:ão pela nação é o governo d11 democr:~cill ·! 
Triste governo I 

E' quest:io que não c:~be agora ventil:.r; IDils,sem 
ultr11p:1ssnr os limites que me 11ssign:~Ju presente 
discussão, posso declarnrdesde j:í ao nobre minis
troque :1 eleição directa, :.sslm como qu:.Jqucro11tro 
systema, não _poderá assegurar o governo da 
naçiio pela n:.çao, si o poder executivo, a q11e1n 
compete :1 llcl execução •'as leis 011 :1 1uprema 
i111)Jecr.àQ das lei1, n:s phrll>e do nobre mini:;tro, 
continuar:.· proceder como até agora, escandali
ZIIndo a consciencia n11cional com a mais clar:~ e 
descommun:.l intervenção cm todo pleito eleitoral 
(apoiados). 

O Sn. Cnuz MAcHADO:- Até estão dcsenga
nllndo aos quo"linham fé na elciçiio directa. 

O Sn. TEIXEIRA Ju.x•on:- Ahi estiio os f11ctos, 
conhecidos e com·mentados pela opinião public11 
e comprov:.dos pt>rante os tribun:~cs. 

d11s ame11ças nlngncm faz c:~so. · 
O Sn. CANSA;o;sÃo DE SINIKDÚ (pruidmte tüJ con-

11!llw):-Amellç.1dO tenho sido cu e n11nca fiz caso. 
0 Sn. TEIXEIII.\ WNIOR :-0 nobre presidente 

do conselho já declarou que niio tem medo de 
nada. 

O Sn. JoÃo ALFIIEDO:- E' um Ger:.ldo· sem 
p11võr. 

O Sn. CANSANSÃO DE Sr:mmú (Welitlmle do con
st:lllo) :-l'enlto consciencia de meu dever. Nã., 
s5o ns ameaças, nem os meios qnc se tem empre
glldo para til'llr-me do poder, que hão de tirnr-me. 

O Sn. JoÃo ALFREDO:- Ninguem o quer tirar 
do poder, o que se quer é reprimir os 11busos. 

O Sn. TEIXEIRA Ju.s1on: - Estejll no poder em
quanto quizer, mas conforme 11 constituição e 11s 
leis. 

o Sn. CA~sA.ss.io DE Sr.sumú (pre1idmte do 
conul,o):- E' o que eston f:.zendo. 

O Sn. Cnuz 3lACUADO : -O senado restJCita 
11 constituiçiio, a n:.~iio c a opinião ; não tem 
medo. · 
· O .Sn. CA.sSA."iSÃo DE SI.XIMDÚ (presidmte d11 
C0111ellw):- Não se r:.llou aqui em medo. Isso é 
uma invenção de proposito feita p:.ra perturbar 
a discussão ; tenho esl:ldo ZJqui sem dar um 
aparte. 

O Sn. DA!\'TAS :-A quest;io )liiO é de mêdo, 
q11e ninguem o tem ; cumpro cnda um o seu 
dever. 

O Sn. SILVEIRA DA l'rlon.A :-O caso é o nego
cio de S. !llatheus. 

O Sn. TEIXEIRA JUNIOn:-Vê portanto o senado 
que o governo :~ssim p•·occdcndo, dt!smente por 
actOS IIIJUiiJo que a0Jr111:1 por Jliii:IVraS. 

N:io desejo demorar-me neste assumpto, 
porque delle nos occuparemos opportuna· 
mente, e por isso :.penas :~ssignalnrei um 
facto oom notorio, como. é n recente eleição 
senatorial n que se procedeu na provinci:~ 
do Espírito Santo. O senado annullnndo aqueHa 
oleif.'iiO, mandou responsnbilisar diversas auto· 
ridndes pela criminosa intcrvençiio que th·eram 
no pleito eleito•·al, e o pr~~idi!nte d:1 pro,•inci:i 
foi pronunciado pelo SUJ>rCIIIO lrilJun:ll de jUS• 
tiça I.. !\la~, entre :1s autoridades cruo m:~is se 
dil;tinguir:.m violentando a libertl:~de da elei!;iiO, 
a eonJmissiío de poderes indicou em seu parecer 
o j11iz de direito da comarc:~ de S. Matheus, cujo 
procediu1ento censnrou energic:~mente. E o q11e 
fez o ;:overno '! 

Niio púde promover o governo da na~~io pela 
Wlçiio, quem com tanto a!:m, antepõe su:. von
tade prepotente, :.cim:. d:t vontade nacjon:.l, 
quem não, deiX:l essa vontade pron11nciar-so li
vremente perante :.s urnas eleitoraes, ou preten
de asses~oral·a JIOr meio de um chefe de polici:1 
suspllito pt!r:.nte a propria enmara, que annullára 
11 eleição anterior, por c:. usa da intervenção <lo 
governo e seus delegados. 

·, Desde que o ~n:.do votou a rcsliOnS:llJiUdnde 
deste magistrado.. . . 

Entrc~ou a policia ci:l província :. esse mesmo 
juiz de direito pua fazer a nov.a elei,·ão ! .. 

6 facto niio se commonta. • · 
O Sn. JoÃo ALP"RJroo:-E pedem treguas de

pois de tudo isso ! 
O Sn. CA."isA.."iSÃO DE SL"\"UIDÚ (presidmte do 

couseZ:1o) :-Pois neguem as trcgu:ts. 

O Su. LEÃo VELLOSO:-Não voton 1:11. 
O Sn. TruxEmA Ju.~1on :-Si não votou, dcl'"ia 

ter votado, :.i vísL1 do pnreccr da commiliS5o de 
poderes. O p:~recer accwa ou não :1 intcrven~:.iio 
do juiz de direito de S. Malhcus 't •.. (apoiado$). 

O Sn. SILV.&mA DA llon.\ :-11ois niio; desi· 
gnou·o nominalmente (apoiados). 

O Su. TEIXEIU.\ JUNIOII :-E' quanto bast.wa 
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para quo esse magil>tr:~do não fosse escolhido p:~ra 
ijirigir a polici:1 n.ai[UCJla ~rovincia, durante O 
novo pleito eleitoral. Estn c a questão. -

O Sn. JuNQUEIRA :-1\fas o· numero de juizes 
do direito est:i marcado em lei. Não pódo ir além 
deste numero, :ainda que não houvesse. esta dis· 
posição. O Sn. CANs.\~sÃo DE SrNiliBÚ (pre.fidente do 

conselllo) :-Deve V. Ex. provar os abusos com· 
mettidos por olle. 

O Sn. TEIXEIRA Jurnon: -Desde que o parecer 
dn cemmi.ssiio do poderes, approvado pelo se· 
nado, assignalou n intervenção desse magistrado, 
niio me pnrece que fosse elle o mais proprio pnra 
exercer o carg-o de chefe do policia daquella pro· 
vincia, dur:mto o pleito eleitoral que se ia abrir 
pela nova eleição; esta é a verdade que niio pódc 
ser con testnda. 

Si o governo assim procedesse, cumpriria o seu 
dever; não darin motivo a sospcit.1 r da sua leal· 
dnde qunndo nede o concurso dos seus adver~a
rios para rc:• izar a reformn cleilor·:al, e amrma 
proruo,·er o gO\'Crno da na!:iiO pela nnçiio. 

P.:~ss3rei a~ora :í ullima parle do additivo, que 
declara J•ermancnte a dispo>içiío do § :1.7 da lei 
n. :líGi e !!8 de Junho de 1870, ao CJU:•I se op· 
J)Õc o nobre ministro, porrJUe julga que esta me· 
ãida collocnria cm erJ(tcr.ào o gO\"Crno, impossi· 
bilil:lndo-o (Je continuar~ :1 nomear nbusivnmente 
novos juizes de direito com preteri!,'ão dos :IVRI· 
sos, c m:uaifeslo on us pnra o Estado. 

A lei de :!8 de Junho 3 que se rcrerc o addi· 
tivo, é a do orrarnento c111e fixou a despes:~ par3 
o exercício de ÍSí0-1871. 

Tendo-se ent:io eleV3dO a mais mcl:lde os vcn· 
cimentos dos juizes de direito, dispüz-sc no· 
nrt. :1.7 d:aqudla lei, que o go\·crno niir> fizesse 
noras nome:wiies para comarc3s, emquanto cxi.s· 
tissem juizes' de direito disponíveis da mesm:1 
insl3ncw, vencendo ordcn:rdo. 

Esta . determinarão decretnda no principio do 
decenn10 conservmlor, por uma cam3ra que 
apoi:ava a situ:r~~o polilicn, não JlOtli:a ter por lim 
~lloc:ar rm coacttio o pfOJirio_:;ovcrno, que ali:is 
nao se oppüz, Jklll dcv13 oppur·sc, 3 u111n medi· 
da t5o previdente, r1ue acaulclnv:a os dinheiros 
do Estndo, g:arnntindo os direitos da magistr3-
tura, e prevenindo qu:ac.squer demasias do poder 
cxecuth·o. Ollston·se a uma de,:pes:t superllu:J, 
-respeitou-se o direito dos juizes 3\'Ulsos c evi· 
tou-~c m:.is um manejo politico. . 

Foi este o pensamento altamente cconomico 
da legislatura, IJUC cm :1870, estabeleceu aquclla 
regra. 

O actual ministro da justi~:a. porém, inaugurou 
a sua administra~iio viol3ndo arbitrnriamenlo 
aquelle prínci(Jio, despresando a lei. t(Ue estnva 
em vigor, por for!,':t de outras di~posirücs subse
quentes, quo mandaram ollserT:II" lod:rs. as dis
posições d11s leis de orçnmcnws antcl"iores que 
niio se referissem :í dccrl'la~·iio da despesa c re
ceitn; c referindo-se esta a um preceito regula· 
montar par:t o provimento das comarcns, é cvi· 
dente que niio podi:1 deixar de ser considernda 
permanente (apoiados). 

A prO(>ria n3tureza dn medida assim o de
monstra. 

Mns o nobre ministro da justiça entendeu mais 
conveniente libcrtnr-sc dcst:1 coacr~iio, considc

do que tnl rc:;ra niio cm permânente. Digo 
entnuleu, porque niio quero suppor que in· 

ten~o.nalmente quizcsso fazer pro~:a de vJolndor 
das Jcxs. 

'". 
\ 

\ 

\ 

O Sn. TEIXEIRA JUNron:-Doste ponto já tratei. 
Entendeu portanto, que a lei de 28 de Junho 

de t8/ll -z:::.t'nlu caracter permanente a respeito 
deste :assumpto •.. 
· .l\I3s o procedimento do nobre ministro foi 

censurado nesta camara, c fez assumpto de umn 
moção. , 

Essa moção foi aJTectn á commissão de fazenda, 
a qual pronunciou-se condcmnnndo o procedi· 
mcnlo arbitrnrio do nobre ministro, e concluiu 
seu p:arcccr sustentando que a disposij;liO de 1870 
niio fUra transitorin, por(tUc linha s1do consti· 
tuida pcrma ncnte na lei do orçamento subse· 
quente, para o exercício do :1.87:1-187:!, art. 20, 
c em lodns 11s que se scguir3m até a qlle actual· 
mente vigor:l, r1ue no art·. ~O mand11 vigorar 
todas :as disposições das lei.~ do orçamento an· 
teriorcs, que uiio \'crsm·em particularmente sobro
a lix:açiio da receita e despesa, c que não lenham 
sido expressamente re\·ogndas. 

Assim que, concluiu a commiss3o (lendo): . 
• Pnrecin que não seria neccss:ario lcgisl:ar d.o 

novo sobre este 3ssnmpto, mas o facto de se terem 
feito novns nomeações contra csl:l j uridica inter
prct.1çiio, obrig3 :a commis~ão a propõr, que cx
prcss:~menlc se declare que csl:í cm vigor a dis
posiçlío ::-crnl do art. :1.7 d3 lei n. 176i de 28 de 
Junho de l8i0, incluindo-se na futura lei do or
çamento um artigo neste sentido. • 

Este parecer foi discutido e appro\oodo ha mc
zes; c, o nobre ministro que teve conhecimento 
do tudo isto, continuou :J. nomear novos juizes 
com ~rctcriç:io dos avulsos, mcnosprczandonssim 
3 rlchbera~ão do senado, que pelo rRcnos devia 
influir no animo do governo, como opinião. ns
scnJ:ada de um dos ramos do poder Jcgislalívo, 
tanto m:ris insuspeita no assum(>lo; quanto é evi
dente a sua cohcrcncia com :a opinião que tivera 
a n.:aioria 1lcst.1 camnra na situaçiio :mterior. 

A moção vot:ad:a era o unico meio que tinbn 
esta camara dr! protcstilr contra o arbitr:ario pro
cedimento do nobre ministro. 

Ora, s:~bendo o nobre ministro qu:al a resolu
ção do senado, c não havondo ncnhum:a urgcn
cin, que impossibilitnssc de sobrestar n:a pratica 
:•té cntiio esl<lbelecida po•· S. Ex., por que motivo 
continuou a nomear consecutivamente cm e:~da 
despncho novos juizes de direito, com preteri· 
ção de cerca de trinta juizes avulsos 1 

Nzio quero suppõr que o nobre ministro da jus
liça :~ss1m procedesse acintos.1mente, mas o que 
asscvca·o é que procedeu em detrimento dos ID· 
!cresses pu!Jiicos. Violando n lei, preteriu di
reitos inconlestaveis dos juizes avulsos, aug
nwntou superfluamente a despesa publica, c ag· 
gr:avou :assim os o nus que pes:am sobre os con· 
trilluintes do Estado. Taes são as consequencias 
incontcstaveis desse nrliitrio. 

o. noll~o ministro, porém, pretende 11gorn • 
muJIO ma•s: quer nada menos do que 3 retrncta
çüo do senado I Pretende que se revogue ·a de· 
liberação tomad3, que se condemne a disposição 
do ibíO, par-..1 libertar o governo actual dessa 
coacçiío cm que durante oito annos estiveram os 
ministerios da sitUilçiio p3sS:Jdnl 

·-
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Mas si nesse decennio ga11grenado, a maioria do 
senadÓ conservador:~ como é, niio hesitou çm 
decretn'r aquclla salutar medida, limitando ass1m 
o arbítrio do governo, porque motivo agora, na 
época da regeneração, sob o pro~ramma de eco· 
nomia e moralidade, no regímen do gov.erno da 
nação pela nação, ba de o senado retratar-se 1 

O Sn. Cnuz MACJIADO :-Escancarar a porta do 
arbítrio. 

o Sn. TEIXEIRA 1UNIOR :-Seria tiio inconse· 
quente quão inj ustificarel semelhante proce
dimento I 

Si naqnella situação ~m que julgavam-se 
prosperas as finnnças do pa1z, o o nosso estado fi·· 
nanceiro, apez:Jr da guerr:~,. sustentada contra o 
governo do Parnguay, não er:1 r~potad!l tiio. ~
tricaruento, entendeu-se .nccossar1a .a disposJç~o 
allodida : agora, que as c•rcomstanc•as economJ· 
cas c financeiras parecem mais g1•aves; nr;ora, 
que o proprio governo procl:~ma a impossibilidade 
de sntisfazer os compromissos do Estado, sem 
recursos extraordinarios o vexatoriO$ p:~rn os 
contribuintes; ngorn, que o senado acaba de in· 
tcri>retar aquella mesma disposiçiiÇ! de . i870, 
declarando-a permanente desde entuo, é JUsta· 
mente agora que o nobre ministro da justiça 
pretende obter do senndo que se retracte, quere· 
vo.,.ue a soa delibernção ! 

&te procedimento do nobre ministro da jus· 
tiça causaria pasmo, si n~o se h~.rmoniz!lsse 
perfeitamente com o conce1to que mvoq!lCJ no 
comcr.o das minhas observações para at"almr até 
onde" tem chegado a imprcvidencin, as contra
dicr.ües os erros o as usurpações governamentaes 
na ~ctÚal situaciio politica. . 

Permitta·me o senado que, antes de finalizar, 
cu peça a attençiioJ do nobre ministro para 
uma das principaes c:msas que contribl!em. para 
depauperar a naçiio : o excesso do funcciOnn-
lismo. . . 

Si o governo tivesse querido diminuir o fone-
eionalismo, poderia fllzêl·o sem oJTcnder inte
resses adquiridos, llproveitando-se das vaglls que 
frequentemente se diio nns repartições do Estailo. 
Parn isso, porém, não quer o governo liUtorização, 
e sr julgn tlll·a, niío a utiliza; preenche pressu
rosnmente as vaglls que se vão dando,. o até 
nomeia sem bavel·ns I 

Ainda mais. Como si não bast:!sse. o excrc!· 
to de empregados publicos que possn!mos, llb
menta-se o abuso do nomear .comm1ssõcs ex
trllordinnrins, não previstas na lei do.orç~mento, 
como tem Coito, com notavel prod1gnhdade, o 
nobre ministro da llgricultora. · 

Dillnld de um tão abusivo systemll, ·não posso 
deixar do n11trir ns mais graves apprehensões 
pelo futuro do p~iz, .vendo:o compromettido por 
um mnl IJUC prCJOdl~ ·a libe~dado, a moral, os 
contJ•ibuwtcs, o serv•ço pobhco, O· commercio, 
a aA"ricnltura e todas as mdustr1ns. 

Este conceito é o de todos os poblicistns o es· 
pecialmento de Cormenin, que em phrase ener
gicn stygm11tisa este vicio, apanagio dos gover· 
nos que precisam armar :i ATt~tidiio o tolernncia. 

O tunccíonalismo prejudica a liberdade, por·· 
que a amovibilidnde, e por tanto n dependencJn 
dos runccionarios, sujeita-os ás exigencins do ab· 
solutismo. 

Prejudica os contribuintes, porque concorrem 
para dissipaç;io d1 renda do Esta~o, pelo excesso 
do seu numero ou dos seus YencJmentos. 

Prejudica (I s~n·íço pubF':o, porque aiJ~enta 
roda"ens ínutcu; no machwlsmo dn.admrnJstra· 
ção complicando e contrariando a sua marchll. 

Prcjudicn a moral publica, porque dá ao povo 
o escandaloso especlllcolo das sinecuras, d!i o':io
sidadc remunerada, ou do trabalho retrlbUJd() 
com excesso. . 

Prcjudícll a agricultura, o com':l'erc1~ c todns 
as industrias, porque rouba-l!Jes mtelhgencfas, 
braços c capitaes, que poder1am cooperar pnra 
o engrnndccimento dnque!Jas fontes da prospe-Sabe o nobrll ministro, c sabe todo o pa.z que 

a nossa ndministraçiio publica resentc-se . do 
excessivo numero de emprcgndos. ~nra 1sto 
concorremos todos nós : uns pela necessidade de 
crea-r clientella, a outros pel'? interesse d_e ~on: 
scrval-a, sem a co~a;;-em prec1sa p~rn rcsJstlr .a 
pressão dos co-rc!J~Jon:mos o am1gos, de CUJO 
voto o apoio dependem os :;tovcrnos •. 

ridade nacional. . . 
Não sei, portanto, qual o m~tiVO~ por 9ue o go

verno até este momento, d!JpOJs de dezo1to mezes 
de administrar.iío, ainda nuo deu a menor prova 
do ter o propÓsito de reparar çsto _erro tão p~e
judicinl, que e~icitc na organazaçuo. r!_o. servu;o 
publico, e csp~cJahnentc ru~s repartrçoe:s dn ca-As reformas das repartições publicns fornm 

quasi sempre renlizadas visando mais li llccom
modação de novos empregados, do· que li I!CO· 
nomill o melhor serviço publico. A neccssidac!o 
do explicnr o aug-mento do ompre~os, ebriga\'a a 
exag~rar o detalho do serviço, ae sort'! que, o 
trabnlho que podia ser desempenhado facilmente 
por um ou dous empregados, tornou-se nté de 
diillcil execução para maior numero. 

A pnr deste gravo inconvenicnt~, produz~do 
pela cxa,.ernçiio do detnlbe do serv1ço, proTie
ram : a o dellciencia dos vencimentos; o ço~
sequente aug!!lento dos ord~nados; o llrb1tr10 
das .-.ratificnçoes c a sequcnc1a dos abusos que 
os actuaes co-religionarios do nobre ministro 
condemnnram energicamente, como um dos cnn
eras que esphacelnY:Jm n nação. 

Entretanto. chamados no poder, o sobre minis
tro e seus collegns, em vez de extirpllrem o can
cro contl'ibuem pnrn dar incremento ao mal. 

Ó que tem presenciado o paiz durante os dez
oito mczes da administração actual? 

pitnl do ImpcrJo, . . . 
Era do esperar que no menos o nobr_c mmastr() 

da justiça, reformador como é, que nuo se arre
ceia nem mesmo de reformar Oci apparelhos cons· , 
titucionaes, _inicia.sse. as. '!_ecessarias. alter~!;Ões 
nn or"'anizacao e dJstrJbuJçao do serviço das re
partir.Ões a seu cargo, afim de simpliücnr o ex
pediente c reduzir a despesa. 

Ser:i isto difficil '! Niio, por certo. _Basta que o 
governo imponha-se o dever de. nao pree'!cher 
as vn!!:ls que se derem nas repartições publicas ; 
e si "porventura tlz~r desde j:!_ a reor~aniz:~;çl!o 
dos respectivos serv•ços, ficarao em dasponJbi
lidade os empregados que !orem dispensados, 
até serem aproveillldos nas vagas que se Corem 
nbrindo. . 

Protesto, porém, que não deseJO que o nobre 
ministro dê a esta idt!a a mesma luterprelllç.iio 

-que deu :i lei da guarda nacional, porqao entio 
torinmos empregados da serie A e da serie B, 
como está acontecendo com a nlluvião de 1enen-

; -
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tes·coroncis 1}116 o nobre ministro n.i nomeando respeitar .o .direito .consagrado na const.itui
ç:io de qne os membros de nmbu :as camaras 
,giio inviola.-eis por :suns opiniões ; o direito de 
defesa deve-se considerar .:amplo. Entretanto, 
niio I10s pargce cabível n censura !eila ao senado 
sob pretexto de que S. Ex. .nlio leni.assento .nesta 
casa, tratando-se da ·.entrada de S. Ex. par.a o 
gabinete de .S de Janeiro • .porque, ministro da 
corõn, si S. Ex. n5o tem assento, ha membros do 
ministcrio 9ue são icnadorcs; ministro da eorôa, 
o ministerJo ·de CJUe faz parte, 'llpoia-se em um 
partido que t:~miJcm es1a re1rresentado no se-

seman:J!men·te. · 
Nem .tambem ·pretendo que o ~o\'crno se im~ 

populnrisc l>rejudic:mdo direitos :~dquirirtos; 
seja apenas sincero e lc:1l no .seu progromnm de 
economia e moralidade. 

Attcnda, pois, o nobre ministro a esta neces
sidade, reor~anizc os serviços do .ministerio a seu 
cargo; m:~s reorganize para supprimir inutilida· 
des e rcali.z:~rcconomias.Prc~tar:í assim relevante 
.scr:viço á causa public:1. 

A9ui tlnali~arci, pedindo dcs,:ulpa ao nobre 
ministro por niío ter achado nn sua .odministra~:io 
sinlio abusos. c por niio ter feito sinão ·ccnsur11s. 
Não li minha culpa si não encontrei nores com 
que pudesse tecer-lhe uma ~rinnlda.· 

Não crein, porém, o nobre ministro que eu 
tenha outro sentimento ·para com S. B:t. sinão 
o dn mais alt.1 considernçiio. Ileconhcço na su:a 
pe~so11 nota\"CI ·talento. grnnde illustrnçlio e pro
bidade, condições !JUC o h11bilitam a ·exercer os 
mais altos c11rgos do Estado. Mas, niío confio em 
suns convicções politicas pnr.a levar 11 bom porto 
.a .monarchia constitucional repmsm1tativa. Ser;í 
tah·ez um erro, um ddcito da minha intolli· 
gencia. O futuro demonstrar:i. · 

Si me cxprcs~ci com nlguma severidade tal
vez. é isso devido :i aridez do meu estylo, e nlio 
a um proposito <JUalquer.-A sinceridade é sem-
pre scvcrn. . 

Aprendi, desde que entrei na vi!la parlamentar, 
que o de~nimo nos homens J10iitrcos importa 
deserçlio d;J causa .Jlublicn (apoiados), c que o re
.Prl'sent:mte da n:r~ão que illude os dict~mes da 
Jrropria conscicncia, p:lctu~ndo com os abusos c 
desrcgr11mentos do governo, fall:l ao seu man· 
dato, <~traiço:r o seu paiz. (Muito beln; fnuito 
bem.) 

O Sr. Vieira da Sllva:-Sr. presi
dente, depois de um discurso tiio notavel, como 
.o que a entra de ser ~r·orerido pelo nobre sen11dor 
poJa província do nro de Jancrro, é prevaveJ que 
o honr:•do ministro dn justif'a qucrra responaer 
immediatamente (apoiadiJ1), e· nesse cnso eu desis
tirei da pala\'ra. 

o Sn. I'RESIOF.!\"TE : - o Sr. ministro não !JU6!" 
agora :• pala\·r:t. 

O Sn. VrF.IR.\ ll.\ SrLVA : - Depoi~ de um 
discurso como aCJUelle que acaba de pr•ofcrir 
O bonrOJdO senadO!' pela Jli'O\'incia do nio de 
J:ru .. iro, eu sinto-me acanhado ao vir IÍ trihuna 
occupar·-me com os assumptos que têm sido ob· 
jecto desta disCII$s:io. 

nado. ' · 
A :msenci:r, portanto. do nobre ministro não 

podia ~er motivo para estranhar S. Ex. que o 
sen:~do questionnssc o gabinete em relntão a sua 
entrad:r porn o ministcrio. 

Explicando-se a e&1e respeito, entende S. Ex. 
que a sua entrada p11ra o gabinete tem o cunho 
da mais perfeita Jegitimid:~de c par'll isto o nobre 
ministm da jasti~a definiu o que é a deruocn;cin 
moderna. 

l'11ra o nobre ministro a dcmocr-o~cia moderna 
uão é ruais do que 11 aspir:;çfio do governo da 
n:•çiio pela naç5o. Exprimindo-se como fez na ca
mar:J dos Srs. deputado!'!, é m:~nifosto que o 
11o1Jre ministro, Sl'm ttucrer romptT com o seu 
passado, procuronjustrlicar o presente, si.'ID com-
promettcr o futuro. · 

Os principio . .; d11 ·democracia modernn achnm-se 
compendiados no manifestu republicano, publi
cado cm 3 de Dezembro de t8i0. Os dous typos. 
as duas principaes Cúrrnas dos Estados modenws 
são, como todos ::a bem. ·a monarchia constitucional 
c a de1nocrncin representativa, a democracia mo
derna, para distioguil-a da dcmocraci11 11ntign, 
da democr:reia directa, que hoje só por excepção 
existe cm alguns cantõ••s' primitivos da Surssa, 
onde nn Landsgemeinde os homens livres se 
reunem cada anno c, pela maioria das mãos lcvan
t:Jdas. sanccionam as delihor:~.;ões tomad:~s nos 
conselhos e nomeiam para os empregos. As ten
dcnci:as. me~mo nestes c:mtõcs, siío hoje para 
adopl:lr-se a !ór.ma represenl:lth•a da maioria dos 
cantões da Suissa e dos Estados-Unidos. Por con
seguinte, são dous typos mui dilrercntes, a mo
narchia constitucion:~l ·C a r••publica nctu:~I, como 
os americ.1nos do norte a chamam, ou a demo· 
cracin moderna, corno 11 denornin11 o manifesto 
republicano e o. bonrado miu;:;tro da j ustir.a. 
Tanto nn monarcltia constiturion11l como na de
mocrncia modcrnn Jlóde dar-se o governo da 
nação pel11 n:u;ão; não é nisto, portanto, que con
siste a dilTeren'.'a entre a monarcbia eonstitu· 
eional c a republica actual. O ·honrndo ministro da justir11 comparecendo 

nesta c:111111rajul:;ou de.,.cr suste·nraro que havia 
dilo na outra, IJUnndo dcfiuiu sua 110sit;ão no 
actu:.l :;abi note. 

Niio foi, porém, a net:essidade uc responder :is 
inll'rpdlações do senado que levou S. Ex. a e:c
plicnr-sc; não, S. Ex. tinha necessidade de fa:el-o 
n5o s•1 pemnte o partido a que havia pertencido 
·até cnt;io, corno perante Jncmbros da c:nnarn 
1emporaria, e, fin:,.hnentc, perante o paiz, que 
acompanhou a S. Ex. cm todas as evoluções de 
sua Yitla politica, j:i como jorn:&lisl:J, ourle se di~· 
tin:;uiH, Ji como llltJmbr·o d~ :~ltn administração 
durnnle o ultimo período lihcrnl. 

Assim. scuhore~. o nobre ministro não rejeitou 
o seu p:~ssado, coutinúa ~ ser boje como er:1 
hontom soldado tl:r democracia moderna. S. Ex. 
com1•rebendc perfeil:lmento •JUe a monarchia 
constituciunlllnão é a rnonarclua antiga, niio ~a 
monarcbill dos romanos, dos rrancos, n feudal, 
nem 11 monarchia .ntrsoluta moderna; é um typo 
especial, que se distingue tanto dos outros typos_, 
como 11 lllcmocracia moderna se di~tingue da de
mocracia :rntig:~. 

Si :~lguru:~s palavras acerbas escapu:rm a 
S. Ex. nessa occasiiio, entendo que devemos 

EntL•ndo, Sr. prosidente, que não Jlúde o bon
r:ulo ministro d:r justiça apadrinh:•r-se com o IJUe 
se .P:Jssn na Jt:~lia c na Bdgil::r, quando diz: • a 
democracia descnvoh·e-sc pacific:Jmente na llalia, 
roina nn Dclg-ica depois de. !830, e trium11ha na 
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França.• Seria mais correcto si S. Ex. dissesse~ 
, a monarchia constitucional desenvolve-se pa
cificamente nn lt.'llia, reina na Belgica depois 
de f830, e n democracia moderna triumpha em 
Fr:mçn.• 

Sí, pois, o nobre ministro, continu:mrlo n per
severar na sustcnt:Jção desses princípios, decla
rou-se sohlado da democracia mode1·na, co:no 
fez na r.:~marn dos depu !:Idos, é que não rompeu 
com o seu passado; vejamos, porcm,como S. Ex. 
tem desempenhado a sua m•ssüo no cargo de 
ministro, vamos ver S. Ex. cm acção. 

dos casos niio conhecem os candidatos que lhes 
são aprcsent.1dos ou rccommendados por sons 
amigos ou co-rcllgionarios ; e os proprios presi
dentes não estão habilitados para infcrmar sobre 
os bachareis· que residem n:~s respectív~s pro-· 
vincias. O concurso deve ser instituído per:~nte 
um:r commissiio centr:~l, nm tribunnl numeroso, 
ver.sando o cx:nme dos candidatos a•Js lognres de 
juiz de direito sobre qaestües tiradas 6 sorte, 
sendo de direito civil, criminal, commercial, 
processo, direito :~dministrntivo, direito consti
tnclon11 e direito canonico. Em vist:~ d:~s provas 
cscript:~s, se eiT~ctltaria a classificação dos hnbi
litado:~. 

O nobre senador pelo Rio do Janeiro terminou 
o seu discurso lament:Jndo a tendencia que ha 
no 11aiz rmra o funccionalismo. Com eiTeito, Sr. 
presidente, segundo o relatorio do ministerio da 
JUStira, aprcsent..1do na I.• sessão desta lt•gislatu· 
ra, existem ~00 comarcas nas quaes tem exerci. 
cio~3 juizes de direito. c ~i!ljuizes municipncs. 
Pede-se para-Justiças de-i.• inst:Jncia 2.9:!5:rJOO,S; 
e entretanto a nossa magistrntura, como o nobre 
mini:~tro reconhece, niio prima pela scvorn mo
ralidade, nem pcln capacidade profi$sional, assim 
como ruio se acha nas condições da mais (JcrCcita 
indepcndcncin. 

S. Ex. chama a attenção do corpo lcA"islativo 
parn a perpetuidade do magistrado, c lament:~ 
que as leis regulamcnt:Jres, IJ ue foram expedidas 
segundo o preceito da constituirão, concorrmn 
para prejudicar, cm ::-r:~ndo parte, o valor pra
tico da pcrpeCuid:~do do ma~istrado. 

Descreve S. Ex. no relatorio, as rcl:~çiícs de 
dopendcncía cm que se acbn o m:~gístrado para 
com o poder; c :~presenta algumas idéas no 
intuito de melhor:~r este cst:Jdo de co11sas. · 

S. Ex. prefere o estagio ao concurso, t:mt:~s 
vezes suggerido nas discussücs c de que era 
defensor o Sr. conselheiro Nnbuco. 

Com cflcíto, algum:~ couS:l é preciso fazer para 
tira' a m:~~istramra do est:Jdo de decadcncia cm 
que se :~cha. Em um projecto de reform:~ judi
ciaria, que apresentou na cam:~ra dos dcput:~dos, 
ofl'crcceu S. Ex. :~lgum:~s idéas :~ceit:Jveis; mas 
ao mesmo tempo pretende que voltemos :10 di
reito do codigo do processo, extinguindo os juizes 
municip:~es. Penso divers.1mcnto; entendo que, 
longe de adopt.'lrJuos essa org:~niz:~ç;io, fora pre-
teri vel a do acto :~ddícional. · 

Em um projecto que tive a honra do sub· 
metter :i considernçiío d:1 cam:~ra dos deput:~dos, 
cm !869, insisti na continuação dos juizes mu· 
niciJJacs com outra denominnção, mas com outr:~s 
attrJhuiçücs, entro cllas as de jurisdicção \'olun· 
taria, sendo mmbem substitutos dos juizes de di
reito. A estes cnndid:~tos :i maA"i,;trntura procurei 
dar bons vencimentos, scndo-lh~s permittido 
accumular, conforme a população do Jogar om 
que scrvisSt•m, o exercício do officincs das by(JO· 
thccas. Dcst'arte teri:~mos juizes supplentcs que, 
si não fossem Jlromovidos :1 juizes de direito,. 
estariam n:~s mf'smns condições cm que so acham 
os juizos de direito desta curte, para os quaes a 
promoção para as relaçücs não é cert:Jmonte um 
despacho. 

Stí :~ssim, seuborcs, sem :1 seducçiio do :~cccsso, 
teríamos juizes independentes. l,aroce-me de 
convenicncia que se est:Jbele~:~ o concurso paro 
os juizes de direito. 

E' um:~ nece.sidade, afim de que não se pro· 
ceda como :~té agora. Os ministros 0:1 ma10ria 

O nobre ministro nota cm seu rel:~torio que 
são peqacnos c insuficientes os vencimentos da 
mag1strntura. Niío é, porém, :1 ox:i::-aidadcdos ven
cimentos o que mata o estimulo da mngistratura. 
N:io h:1 n:~da mais que entr:~r um juiz do direito 
na Jist:~ dos lã pnra ser escolhido desembargador .. 
conservar-se até o fim da vid:1 no primeiro lognr 
o no emtanto nem ser promovido, nem ter per isto 
uma c'omjlcn.sação qualquc,r. Lugo que o juiz de 
direito (n1io havendo o principio d:1 :mtiguidade) 
chcgn :1 um corto numero do annos, qaer entre 
ou não para a lista dos JS, deve gozar dos venci
mento:;; de desembargador, dividindo-se ns rt'
laçües cm entmnci:~squ:~nto :1 vencimentos, como 
se tem csta!Jelocido rmr:~ os presidentes, cujos 
ordenados variam conrorme as categorias das 
provinci:~s. Um dcsemb:~rg:~dor d:~ r.1Iação do 
Rio de Janeiro não póde subsistir com o mesmo 
ordenado que tem o dcsomb:~rg:~dor da relação 
do C0:1rá, província onde a vida ó mais commoda. 
E' verdade que h:~ compensações .•• 

O Sn. SILVEIRA DA. l!OTT.A.:-Em algum caso de 
sl!cca. 

O Sn. VIEIRA. DA. StLVA :-••• quanto :i cdu· 
cação dos filhos. . 

Senhores; acho conveniente pür-se termo :10 
patron:~to, que ó um:1 d:IS causas da dccadencia 
do no,;sa m:~gistrnturã: concorro para a indevida 
creação do comnrcas o para a nom~:1ção do m~os 
muito modernos, com preterição do Juizes que 
têm dous, lrcs c mais quatt·ionnios. Essa multi
plicid.:~de do comarc:~s c do juizes tr:~z como con
sequcncia a ociosidade; os nossos juizes tõm pouco 
que r:~ze•·, habitunm·so ao ocio c assim perdem 
todo o estimulo do trnbalho c o sentimento do 
dever. E' preciso que os juizes tenh:~m que fazer, 
tenham serviço. . 

O Sn. Cnuz li.\CJIADO :-E' indispens:tvel de
finir o padr:io da comarc:~, como parto d:t orga
nização judici:~ri:~, o que n:io afl'ecta as attribui
çõcs das :~scembléas provinci:~es. 

OSn. VtEmA.oASJLVA :-As medidas que S. Ex. 
apresentou niío são siniio a reproductão do que 
tem sido dito por diversos cst:Jtlistas em diversas 
époc:~s. O prOJCCtu de reforma judiciaria niio é si
não a reproducção do outros que j:i tlim sido 
apre~cntados á considernçiia do corpo legislativo. 

Depois de examinar as dt~utrin:IS c :~s theorias 
professad:~s JlOr S. Ex., vejamos o que S. Ex. 
praticn. 

O p!liz tinha o direito c,le esperar m:tis alguma 
cousa da illustração do honrado ministro da jus· 
tiça, como, por exemplo, sobro osabu~os d:1 liber
d:~de da imprensa, crenr.ão de jury civel, contri
buindo assun para re:ilizar o pensamento d:1 
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constituição. Só quando a nação chegar a admi· 
nistrar-se justiça por si mesma sob a dirccçiio 
dos seus juizes é que se poderá considerar na 
p!e~itude de sua liberdade, na posse de seus 
d1re1t0s. 

annos, o mesmo codjgo m:~nda quC" clle passe a 
cumprir a pena do prisão com trabalho, o 
quando niio se pódo executar a pena .de prisão 
com trabalho, o mesmo codigo m:mda se cum
pra n de prisão simples, acrescentando-se -mai~> 
a SP.Xta parte. lia aqui uma gradaçiío nas penas; 
ba penas maiores c menores, o- só se póde mi
norar ml!dando :1 pena maior para a menor. -0 
i>odcr moderador n:!o póde substituir uma pena 
menor por uma mn1or. 

Para isto bastaria discriminar cm cada ne
~ocio o facto e o . direito, :~IIm de que o jury 
decida sobre aquello c o juiz :~pplirruc :1 lei ao 
!:~elo, :~ssim como rcduzir1 quanto for possível, 
toda c qualquer demanda a questão de perdas e 
damnos. O Sn. 1\IE~ES DE AL:UEIDA:- Apoiado. 

Este assumpto mere::ia ser estudado por um 
talento da ordem do de S. Ex. O Sn. V rEmA DA SILVA:- Não h:~veria então 

commut.1çiío, mas ag-gravarão da pena. Agora, Sr. presidente, vejamos como na pra
tica tem procedido o nobre ministro. 

A primeir:~. questão cm que empenhou-se o 
honrado ministro foi rcl:~livamcntc ao acto do 
poder moderador lJUe commutou em 1:! annos 
de prisão com tralmlho a pena de açoutes im
posta a um ·escravo. Disse-nos S. Ex. que o 
poder moderador podia escolher qualquer das 
penas estabelecidas no codigo, só não podia crear 
penalidade nova. l~iquci sorprendido cooi a ar
gumentação do honrado ministro. 

Não posso, pois, concordar com a tbcoria do 
nobre ministro, nem ella tem assento nos prece
dentes que citou, qunndo tratou deste assumpto, 
respondendo ao ilfustrado senador pelo P:1raná. 

O codigo estabeleceu uma gradação para as 
penas que creou ; a pena de morte, galés per· 
petu:~s, prisão com trabalho, prisão simples ; c 
tez uma cxcep~ão relativamente :10 escravo, 
mandando appl1car-lhe a'=outcs, quando a penn 
em lJUe ti\·er incorrido fõr de prisão com tra
balho ou de pris;io simples; isto .no interesse dos 
senhores p.1ra niio prh·:~l-os dos scrviros do es
cravo. Os exemplos que S. Ex. citoú cm sus
tentação ~e sua .ll~utrin.a, quanto a mim, provam 
O COntrariO, O SID:JO Vejamos. 

Citou-nos S. Ex. o exemplo de :186~ cm que 
o poder moderador commutou a pena de g:~lés 
perpetuas imposta a um escravo cm seis :mnos de 
prisão com traball10. Houve commuturiío des· 
cll.u-se n:1 c~cala c niío subiu-se; por coóscguinte 
nao :~provc1ta este exemplo. 

Referindo-se aos preccdeutes, disse S. Ex. que 
era nada menos de 21 casos as pen:~s de morte 
c de galés ·perpetuas impostas :1 escravos que 
foram C?mmutadas em prisão tcmpor:~rin ; por 
conse~UJnte, descendo sempre a escala. lllino
rando, commutando c n5o subindo. Esta tem 
sido a jurisi•rudencia seguida pelos antecessores 
de S. Ex .• e portnnto dt! accõrdo com a le,.islação 
do p:oiz; fóra disto ba arbi!rio: " 

S~ o escravo condemnado a :100 açoutes n1io os 
podm sotrrcr, como declarou o l1onr:~do ministro 
o meio regular era perdoar-lhe a pena, ou com: 
mutaJ-a cm iiO :IÇOUtes. 

O Sn. PAIIA.\"AGUÁ :-Isso é repugnante. 
O Sn. VIEIRA DA SrLV.\:-Estou figurando hy· 

potbescs. . 
0 Sn. PADAXAGU.\. :-Seria r.:~so no;o o Impe

rador mandar applicnr açoutes; nunca Ccz isto. 
O Sn. V!Em.\ DA SrLV.\ :-:o qee não podiit 

fazer era commutar a pena de açoutes cm prisiío 
com trabalho. 

O Sn. SIL\""EUtA D.\ MoTu: -Apoiado. 
O Sn. V:lEinA.DA SIL\"A :-Si ha commutariio 

de pe_na, s1 se nu nora :1 pena, é preciso substituir 
a maJOr {leia menor. !>elo nosso ·~odigo achn-sc 
esta~electda essa grada!:ão,tanto assim que,qu:mdo 
o rco condemnado a g:~lés chega :i illade de 60 

O Sn. F&nXAXDEs DA Cu:mA:- Sobre ·tudo niío 
assenta a um democrata a doutrina de que o Im· 
pcrador é absoluto na commut.1t;ãn das penas· 
não tem regras na legislação criminal do paiz. ' 

O Sn. VJEID.\ D.\ SILVA :- Quand? S. Ex. la
menta lJUC a magistratura do paiz não rcuna a 
mais severa moralidade :i capacidade profissional, 
que não gaz.1 de independencia c a perpetuidade 

• do mar:istrado é letra morta, vcmol·o nttcntando 
contra c~sa. indcpendencia, dcixando:•vuls~s jui
zes de d1re1to cuJaS comarcas foram suhdi\"ldidas. 

Como entende o nobre ministro a perpetui
dade'! Como póde lJuerer com sinceridade a inde
pllndencia da magistratura, si ao abuso que 
pratica o governo, apadrinhando-se com :~s leis 
regulamentares, inventa novos expedientes para 
aniquilar e~sa independencia 'f A thcorin que 
S. Ex. apresentou na discussão Coi impugnada 
pelo scnndo com razões tiio fortes que não pre
ciso ~l!produzil-~s Elia é insustcut.wql ante as 
doutrmas enuncwdas por S. Ex. no seu rclatorio. 
Como porém não di\"ergt"m os actos de S. ·Ex. 
das suas palavras! 
. Ua outro arbilrio, sen li ores, para o qual é pre

CISO um correctivo : rcllro-mc á nomeação do~ 
desembargadores. Por qufl razão o juiz de direito 
tal ha de ser nomcndo para a relação de llallo
Grosso, ou para a de Goyaz. ao passo que outro 
juiz de direito, talvez ma1s moderno, é nomeado 
para a relação da bahia ou da côrte 'f Parece-me 
ile S';Jmma conveniencia _q}lc se csi!Jbeleça en
tranc1as, de modo que os J utzcs de direito nova· 
mente nomeados sejam obrigados a·servir nas 
relações de primeira entrancia c por antigui
dade passem para as de segunda cntrancia. 

.o S"'. BARÃO DE COTEGIPE:-Acabaram com a 
le1 ant1ga que dava prceminencia nas rcla~õcs. 

O Sn. V!EIIIA DA SrLvA:- Devera observar-se 
em rclao;ão aos desembargadores nomeados o 
mesmo que se pratica con1 os juizes de direito 
quanto :is comarcas. Temos \"isto serem nomeados 
p:~ra. :1~ rcla~es d~ Goyaz ou lltatto-Grosso juizes 
de d1re1to ma1s anllg-os, sendo os mais modernos 
!J.Omea~os para a relao;:io de Pernambuco c d':11li 
1mmed1:.tamcnte tr:~nsfcridos para a relação da 
c~rte. como fez o nobre ministro com um ma
,S'IStr3do, que é sem duvida credor de todas as 
attençõcs, mas que, tendo obtido o seu primeiro 
despacho para :1 relação do Pernambuco, roi IO"'O 
tran~fcrido p:1r:1 a relação do Rio. ao passo que 
magiStrados c:~rregados do família têm sido obri-
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gados a fazer a viagem para lllatto-Grosso ou 
Goyaz, onde ficám esquecidos, si não t~verem 
padrinhos: 

O Sn. Cnuz 1\IAc!IADO::...Ha outros exemplos: 
nomeia-se para Minas e 1} 'ahi a dias Ta i para a 
Dabia; nomeia-se paro Pe:11ambuco e d'ahta dias 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

NAVEGAÇÃO NO RIO AlL\ZONAS. 

para o Rio de Janeiro. · 
O Sn. VrErRA DA SILVA:- Outro facto, para o 

qual chamo a attenl(iio do senado c a 'do honrado 
ministro, ·é o scgumte: Vimos que um cidadão 
americano, rcfugianáo-sc no nosso territorio, foi 
entretanto entregue :í policia americ:mn sem quu 

• l1ouvesse tratado ou estipulações de reci~rocida
do e incontinente embarcado para os Estados

. Unidos. 
Tive occasião de occupar-mc deste assnmpto, 

mns sorprcndeu-mc o honrado ministro, que é 
jurisconsulto notavcl c como tal tem . formndo 
JUSta e invcjavcl reputação não só no fôro como 
mesmo pelas obras que tem escripto c que Coram 
bem :•ceitas c são estimadas, não tratasse d" rc· 
mediar uma lacuna que se nota cm noss:1 lcg:ls
Ja.ção, c não tenha imttado o qua sc~fez em França, 
onde tambcm não ha 'lei de cxtradicção. A Dcl
t>icaa tem, e a Inglaterra tambem; entretanto, 
a este respeito ainda não legislamos. Em França 
trotou-se de corrigir esla lacuna, expedindo o mt· 
nistro da justiça uma circular em que cstabc· 
lcccu as regras que devem ser observadas pnra 
a entrega dos subdites de n~çlio estrangeiro, 
quando reclamados, Uma d.as primeiros questões 
é verificar-se a identidade de pessoa o o crime. 

· Não se póde entregar um homem, sem.primciro 
verificar-se a identid::dc do pessoa, sem se lhe 
conceder direito· a provar o que fôr a bem do 
sua defesa perante as Justiças do paiz. 

Creio que não ·{>rcctso lembrar ao honrado mi· 
nistro a data da c1rcular expedida pelo·ministcrio 
da j usti9a, cm França, a este respeito, em ordem 
a suppnr esta lacuna da logislaç.ão !ranceza. Iloje 
não ha o arbítrio,, que deu causa a tantas rccla· 
marõcs ; não se entrega o refugiado sem estas 
garântias, e só depois das diligencias ordenndas 
na circular a que me refiro ó que se e:tJ,>Cdll o 
decreto de cxtrndição, assilínado pelo pres1d~nto 
.da republica, como entre nos devera ser pelo lm· 
perador. 

Sr. presidente, cu linha pedido a palavra para 
occupar-mc desta ma teria do orçamento, logo que 
se abrin a sessão; mas o honrado senador pelo 
Itio de Janeiro se. havia adiantado c a elle coube 
entrar no desenvolvimento de questões impor-

. tantos c que têm occupado a attcncão do senado ; 
reconhcco não poder acompanhai-o, c si preten
desse fazei-o não poderia fazer sinão mal. •• 

O Srr. Dwo DE CoTEGIPE :- Dem sempre. 
o Sn. VIEIRA D.\. Sr L V..l. :-. • • o que S. Ex:. fc.z 

tão bcDl.... · 

O Sn. SiLYEIRA D.\. 1\IOTTA :-Isto não. 
O Sn. VIEIRA DA SILVA:-... c portanto as-

sento-me. . 
O Sn. Bwo DE CoTEGIPE :-Muito bem, pouco 

c bom. . 

. Çontinuou a !.• discussão do art. f..• da propo· 
s1çao da cam:ara dos Srs. deputados, n. !86; do 
corrente anno, approvando o contrato celebrado· 
pelo governo com a Ama.:on Steam NarJigation 
Compa11y, limitetl. • , 

,. 

O Sr. Leitão da Cunha:-Õ meu' 
silencio, Sr. presidente, nesta discussão não teria 
explic:~_ç~o P.lausivel, t:mto mai~ quando veJo a 
g-rave IDJUSttça qae ha n:.. oppos1ção que se tem 
l!lvantndo contra a proposição que ora disCil· 
limos. 

Espero, não agora, porque a hora está multo · 
adiantad:t e terei talvez de interromper minhls 
observações; para tomar a pnlavra segunda. vez, 
espero convencer o honrado senador pela Bahia 
meu particular ami~ro. que S. Ex. ó injusto em 
querer I>rivar a provmcia doPar:i da unicn sub
V!lnção de que tem esi:~do no gozo, ora interrom
pado, prestada pelos cofres publicos, quando 
Sr. presidente, sem querer fazer comparações: 
nós !'abcmos que a m:uor parte das provmcias do 
lmporlo têm essas subvenções... · 

O Sn. DANTAs: -Não é esta a questão. 
O· Sn. LEITÃO D.\ CuNHA : - ••• começando 

pela rica e importante província da Bahia pela 
primogenita de Cabraf, que ainda nos uÍtimos 
tempos :~cab:J de ver :~ugmcntada uma das sub
-renções de que gozam as suns companhiu de· 
navegação, com mais 80:0001~00. • 

O Sn. DA.•iTÂS: -0 S. Francisco ainda não 
pôde ter um re:~l, não obstauto haver lá um Tapor 
por conta da provincin. 

O Sn. L&rTÃO D.\. Cu:au :-Sr. presidente, essa 
desigualdade não póde deixar de magoar me11 
coração paraense, e direi mesmo a tod06 os espí
ritos rectos, como folgo de reconhecer que s:ío 
todos os do sen:~do. Os meus honrados collegas 
hão de se convencer de que não ha motivo plau
sível para semelhante desigualdade. Em occa
silio opportuna tomarei em consideração os argu. · 
mentos do honrado senador pela Bnbia. Por 
agora~ alludirei apen:1s ao que se refere :í natn· 
rezn aa actu.al companhia ôo Amazon:Js. Disse 
S. Ex. que tendo clla ·começado brazilcira por 
um incidente lamentavel, tornou-se in:;:lez:Í. 

Este é o primeiro equivoeo, para não dizer err", 
do honrado senador, porque a companhia actu:ll 
a _que~ a prop~sição da c.1mara. concede subnn!- - _ ... 
çao, n:~o é ma1s ao que a contJDuação da com
panhia br:~zileira, organiza ela em i&s~. com a sub
Tençiio de 7~0:000,), or:~ reduzida a 480:0036000 

Par:J provar esta proposição, tenho aqui a Jistit 
dos accionistas da actual companllia de nave
gação do Amazonas. 

O Sn. DANTAS :-0 Banco do Drazil, creio que 
hoje é o mais forte accionista. 

A discussão ficou adiada pela hora. 

Retirou-se ·o Sr. ministró, com as mesmas tor
m:alid~des com que Cõra recebido. 

O Sn. Lr:tTÃO DA. CUNHA:- A compmhia ~m 
no Rio .de Jnneiro 23.0~ acções e na província 
do P:~ra L 9:!3 ; total : :!~. 97 L 

Ora, como o capital realizado da. companhia ó 
de 4:,500 acções, segue-se qu~t a maiorin dos :JC· 
cionistas é composta de capJtaes brazileiros. 

V. IU • . - 45 
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O Sn. DANT.A.S :-Mas está estrangeirada; nisto 
não ha duvida. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA. :- Tem séde cm 
Londres. 

·O Sn. LEITÃO DA. CumiA :-Esta observllção 
serve só parn mostrar que a proposição oo ·boo
rado senador não é cxactll quando disse. que a 
compllnhill de ·brllzilcira se tornou inglcza, por 
um incidente lamentavel, na phrasc de S. Ex. 

O Sn. DANTAS :- Está no decreto •. 
O Sn. LEITÃO DA Cu:au. :-Impu~:no a propo

sição do honrado senador porque clla indnzir•n a 
.crer que nessa companhia não ha embarcados ca
pitllcs brazilciros, que é elln eomposta ele accio
nistas estrangeiros. 

o Sn. DAl\'T~S:-Si v. Ex. rez o obsequio de 
ouvir-me. ba de lembrar-se de que n5o· roi isto 
o que eu disse. 

O Sn. LEITÃO n.~ CtmiL\:- Quando ornva o 
honrado senador pelo R.lo Grande do Norte • de.~
culpava-sc por não poderncompanhar o honrado 
senador pela D11hia ab 01JO nest11 questão, pro
mcrti cm aparte que eu o ncompanharia. E' o 
que voa Cozer, c desde já peço liccnç11 a meus 
honrados eollegas que me ouvem, para p:~rtir da 
origem da companf1ia, porque é isso lmprcscin· 
divcl·parn evidenciar 05 ~aRdes serviços que 
esta companhia prestou nao só ús províncias do 
Amazonas o do f>ar:í, como :1 todo o Impcrio: 

O Sn. SIL,'BIRA DA XoTTA:-Serviços que toram 
muito bem pagos. 

O Sn. DANTA.s:- E cm nome dclles niio se 
pódc exigi~ novos prcmios. 

O Sn. LEITÃO DA CcNnA.: -Nunca apreciei 
tanto os ap:~rtes como ngora ••• 

O Sn. SILVEIRA DA.lloTTA:-E' por isso que os 
d:~mos. 

OSn. LKITÃO DA c~nA.:-Os prcmios do Es-
. tndo Coram com usura restituídos; cu mostrnrei 

que quem tirou m:•ior proveito desses favores 
foi o Bstado, porque o dinheiro com que o pai.z 
concorreu para subvencionar a companhia foi 
restituído com juros c:~pitalisados. 

O Sn. DA:O.'TAs:- Então demos :~inda mais, pnrn 
o Estado tirar mnis vantngcm. · · 

0Sn; LEITÃo DA Co!'mA:- Esta considcra.ç.ão 
deve-nos induzir :1 julgar que mesmo no caso 
de eoncurr~ncia se pretiro a· eomp:IDhi:~ :~ctual, 
mediante o Cavor relativamente pequeno que o 
projecto em discussão lhe concede. · 

A companhia de nnvegaçiio do Am;•zonas,como 
· dizia, Co1 órganizada cm f.85~ para iniciar, note 

o senado, :1 navegação :1 VaJIOr no Rio Am:~zo
nn;;. O que eram, senhores, :1s províncias do l'ará 
e do Amazonas até essa época de f.85:2, antes da 
nnvegaçiio li v:• por org:~niz:~da por esta eompn· 
nhia 't Não quero eu dizei-o por mim só: soccor
rer-me-hei d11 testemunho do um cavnlheiro que 
si não pódc ser suspeito li. nenhum de nós, por 

·suas distinctas qualidades, muito menos o pódc ser 
ao honrado senador 11ela Bahi:~. porque :1té com
mun:ra suas idéas llOiiticas. Hcfiro-me a um dos 
presidentes que teve 11 província do P:mi, c cuj:1 
administração lhe foi toda bencfic:l, o Sr. conso
llleiro Joaquim Hayn\undo do Lamare. Eis :~qui 
o IJUe di~sc S. Ex. no seu rclalorio apresentado :i 

assemblé:~ provincial, na época notavel de exe
culllr o decreto da assembléa geral IJI!C mandou 
nbrir n navegação do Rio Amnzonas e" seus· con
Ouontes a todas as bandlliras estrangeiras (lê): 

c O que era a província do Pará, o qae era 
todo esse Amazonas hos primeiros annos do 
nosso secnlo't Um mondo de :~gua, uma re~ião 
immensn que, cm geral, ninguem conheci~, o 
que por ·Js.<Jo mesmo era dcscriptn por escripto
ros ignornntes, como insupportllvel por seu calor 
c perseguida por enrcrmidndcs que nella rci-
nnVDm. · · 

c O Pará, a vcrd:~dcira capitlll do vnlle, or:1 a • 
unicn povo:~ção de lllguma •mportanci:l, relnti· 
vnmento 110 resto do Am:1zonas, c, todavia, n!) 
juizo de um cscriptor consciencioso, o sou com
mcrcio, no começo do noss·o scculo, cm tiio pobre 
que todo cllc n5o podia pôr no mar·um navio, C· 
cadn negociante m:~nd:~va cm pequenos barcos á 
vela o se a cravo, car~ a, snlsa o outros productos 
nntnracs para o M'nranhão, d'onde eram rcmet· 
tidos pnrn Portugal. · 

• O eontrnsto do P:1rá de então, pobre o esque
cido, com o Pllr:í de hoje, t:io 11rospcro o Oo· 
rcscentc, niio é menos notavcl do que o das saas 
rendas publicns no período, · :~li:is j:í bnst:Jnto 
nançndo, de J8.U :1 is:.i!!, anterior á navcg:~ção, 
comparndas com as do período :1 esta posterior.• 

P:lssllndo S. Ex. a trotar especialmente dessa 
emprcza, disse : 

c Companhia do Ama:OMS.- Tão idcntificad:l 
está cslll Companhfn com o commercio do valle 
do Amazonas.9uc se niío póde tratar deste sem 
Cazer reftlrcnc1a áquella empreza : e, pois que é 
olla que, pelos seus grandes rcsul!ados, mais de 
perto interessn ao :1ssompCo do que me OCI.'Dpo, 
é dclla ,lambem que tratarei com maior desen
volvimento. 

c Contr:1ta~ em i852 com o governo imperial, 
que procurava arranc:.r esta província do ab:lti· 

·monto em que j:~zia, a companhia inaugurou sou 
serviço cm Janeiro de i8ã3. . 

c Até essa época todo o trafico dos gcneros de 
commorcio ern morosllmonto feito cm canô:lsqae 
raras vezes realizavam uma viagem ·redonda, do 
Belém a M:lruios, cm menos do cinco mPzcs, 
vin:rcm que boje se effcctua cm treze a quinze 
dias qu:~ndo muito, comprehcndidos os cinco dias 
do dc1nOr11 em llauáos o nos dez pontos inter· 
medi os. 

• Os Crctcs, que erllm caros nos barcos á vela, 
sendo Clllculados do aceõrdo com os commcr
ciantes carregadores para :1 nnvegação a va1)C)r

1 ficaram muito reduzidos; ns distanci:ur quas1 
dcsnppnreccram ;./lS communicações tornnram-se 
rapidas c commollas ; as transncções, tornando-se 
mais actiyas, multiplicaram-se, c, como conse
quencia · iinmedi:Jtll, o commercio :~mpliou o 
campo do suas espccula~ões, á .medida que novos 
recursos 11\'Uitavam; c o v:~llc do _.\mazonas viu 
emtlm ontrnr por su:1s portas a riqueza, a pros~ 
per idade e n civilisação, ha tantos seculos cspe
rnda. 

• .As rendas publicas, que ncompanhnram de 
perto a march:1 do commcrcio, começaram igu:Jl· 
mente 11 Jlllrticipnr das V<~Dt.1gcns result:IDttls da 
rcYoJuçiio ot•onomica o pncitka produzida pelo 
vapor nlls aguas do Amazonas .• 

Urpois do entrar cm detalhes par~ demonstrar 
que o dose~volvimento. d:~s rendas public:~s é 
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devido-principalmente ao estabelecimento da na
. Tegação a Ta por no Amazonas, assim conclue 
S. Ex.: · . · 

· c Besultad9 immenso para uJD3 .região 1ão · 
gronde- em territorio como pcquona .em popa· 
Jação· e onde a industria· e a agricultura eram. 
desconhecidas· ou· quasi nullas alé a ~poca em 

• que· começou aquella navegação. E' pois com 
razão que se tem dito que do estabelecimento da 
navegação a vapor no Amazonas data o cxtraor· 
dinario desenvolvimento da riqueza publica do 
Pani_, ou, como :;o exprimin ba pouco nm distincto · 
escr1ptor nosso com11atríota: • A verdadeira dos· 
coberta do .Amazonas data de J85~. • A companhia 
anxiliada pelo governo imperial em seus es· 
'torços P.óde lisongcar-so de ter por aquelle modo · 
~at11s{e~to com louvor ns vistas ·do mesmo governo 
·concorrendo assim directamente para o rapido 
desenvolvimento do comruercio,para o progresso 
·do. industria e das re11dtU publicas, no mesmo 
tootpO que (OÍ di!SCOrti11!Uido e preparando O ler• 
reno para 110Vos empreiteiros que provavelmente 
_hiío de vir do diversas partes do mundo para 
desfructar comnosco ôs bens de que n natureza 
encheu cstn vasta rogiiío, cuja ·vida, Corça e acli· 
vidnde está essencinlmente no movimento quasi 
animado desse grande agente do progresso ma· 
lerinl das.nações-o vapor. • 

Oro., Sr. presidente, si attendermos a. que 
juízo idenlico ao do Sr. De Lamare 11zcrnm 
sempre, sem excepção de nm só, todos os seus 
succossores· na presidencla do Pará, como já o 
haviam Ceito os seus antecessores .acerca dos 
serviços da companhia do .A:mazonas e do modo 

. 
i. • PElUODO D. 1838 A i!J5! 

- -

i 
Valores Quadros 

I 
I 

. i 
Renda provinc!al. ........ 3.1~:!89~01· 

Renda·da alfandega •.••.• 5.39G:!Oi,S!63 

Valor da importação ••••.• ~:!. 361: 7238737 

Valor da e:xportac:ão •.•••• i7~~9:5&1,S6~ 

par que sempre "desempenhou as obrigações que 
contra h ira, ser· nos-hn forçoso convir 'em que a 
pretenção que ora pend~ de nossa deliberação .é 
dessas que não só· a justf~. ·si não tambefn· u · 
conveniencias do. Estado. escnda~n ·.de tal.modo 
que por clla exi6'e Cavoravel· e prompta decisãe. 
do ·poder legislatrvo. . . · . · · · 

.Não percamos de vista ils p<fnde~ões -dessa· 
serie de pre!lidentes do Pará. . . 

. O Sn. DANTAS :-Eu subscrevo perreitainénte· 
n ellas e até tiro outra conclusão. 

o Sn. SILVEIRA DA· Mo-n-A :-Siin, senhor, a 
questão é· de Iogica: . . . · 

O Sn. LEITÃo DA CUNHA :-·os nobres senado· 
res biio de _pennillír que eu parta deste ponto, 
e vá caminhando; estou disposto a :ir muito • 

· vagatosamente nestn discussão. 
Estas proposições do ex-presidente, o Sr. con· 

sei beiro De Lamare, passarão a ser demonstradas 
por mim com as proprias eirras do documentos 
omcines. - · · · · · . 

0 Sn. SILVEIRA DA HOTTA :.:_Nem preclSn. · 

O Sn.' LEITÃo DA. Gl1lillA:!.. Os nobres senadores 
entendem que não ·ó necessario, mas oa en&endo 
quo·ó. . 

Vou apr~sentar ao senado a ronda do.Pará 
em todas os suas relações, nos quinze annõs an • 
teriores á navegação do Amazonas, ·isto é~ até 
!85~. o nos quinze annos que decorreram dessa 
datn em diante (li) : . 

. 

. 

, . 
. 

!.• l'BlliODO DE :1853 A ·!867 . 

Valores .Augmento 

8.00!:70ãS5~6 ~. 8!7: -U6r)l~ 

!i. 516: 75~63~~ :16.1!0:550,)!61 

M.~7: 783;S$G~ ~~-~G:OGO,S1:!5 

75.30i: 08i6799 :;; .61i:5~,)!36 

. . 

I 

Esses quadros, exprimindo .a linguagem dos 
Cactos, dispensam outro qnnlquer commentnrio, 
para provar que a subvenção ~o os governos. 
1mporial e provincial prestaram :i em preza é uma 
das despesas mais productins que figuravam 
tanto no orc:<~mento geral como no pruvinci<~l. 

E para que nenhuma duvida ro:;te de que á 
companhia do Amazonas, o_u ao serviço das suas 

linhas, deve a rortana publica no Pará o seu 
espantoso incremento, lerei outros mnppas, nos 
quaes se nota que, sendo quasl nullo . o pro
·gresso da renda no periodo"antorior :i navegação· 
dos vapores da eompDnhia, ·teve augmento sen· 
sivel eru Cllda anno do período posterior. 

Eis o mappa rP.lalivo á renda provincial : 
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Quadro demonst;ratJvo da renda provincial do Pará. nos t;rlnt;a 
annos decorrido" de 1 @38 a 1.86,.., que consprehendem quinze 
nonos antes e quinze· depola da lnauguraçiío do Bcrvlço da 
companhia de navegaçiio e commerclo do 'A.mazonDB. 

:l. 0 PERlODO A."'TES D.\ INAUGURAÇÃO DO SEnYIÇO 2. 0 PEniODO DEI'OIS DA JSA.UGUIL\ÇÃO DO SEnVIÇO 

Ann11s Renda Quini]Utmlios Annos &nda Quinqum11ios 

i !838 •••.•• 230: 7!)g,)52~ !853 ••••• 405:7GJ,S!I69 
1183!1.; .... 274.: 135,S73!1 Hl~ ..... ~!10: Mi2,S~6. 
'181!0 ...... 333:4.!1:!6838 1855 ..... 306:9776!131 

18'1! ...... !!89: 1:!-i,S~!I!I !856 ..... 3~0:2976510 
!S~ ...... 25:!:8666!192 

!.380:~19,%02 
!857 ..... 273:6336!116 --..---- ---- :l.S:l7::l23,S960 

1~3 ...... !9~:6~7,53!18 !8;;8 ..... 290:206,S:!:l7 I 18" ...... :l73:815,S67ã !859 ..... 3qf:H!I,5305 
18~5 ...... !57: 050,SU6 1860 ..... 677:297,5915 
'1~6 •••••• 201:8626!116 1861. .... ~6!1: 617,~3 

:l84.7 ...... !31 :990,S17~ 1862 ..... ~77:3q6,S~Oi ---- ~9:36615579 ---- 2.255:M7839:l 
:lsqs ...... !~:65660::9 1863 ..... 5iiã:050,SG69 

I 1849 ...... !59:306,5910 18M· ..... 59!1: !1~,55 J5 
I 1850 .... · .. !85: U~:S723 !Stiã ..... 703:270,)27~ 
j :lSlil ...... :!5G:GG~,S~!!5 . i86G ..... 82~: w2,S~37 

:ls:i:! •••.•• i97:7S!I,5l-i3 1867 ..... :1.24.6: HiB,S:lOO ---- !I" :503,5320 --·----- 3.928:93&.,S:l95 
3.:1~:28!1~:>1 8.001:705~6 

COllPARAÇÃO DOS QUISQUE.."i:SIOSE DEllOSSTllAÇÃO DO Al1GliBliTO DA nENDA. DEPOIS DA J~AUGUlU.ÇÃO 

DO SEIIVIÇO. 

:l. o ,~iodo 2.0 periodo Augmento 

- - -· -

!838 :1 18&.2 ...... i.380:4.19,SSO! 1853 a !857 ..... :1.8:l7::l23,S960 i36: 70&.8i58 

!8&.3 :1 !847 ....... 85!1:3666579 1858 :1 !862 ..... 2.255:64.7,53!1! :l.3!16:~80,SS:l2 

1~ :1 1852 ...... 9~q:S03t$3!0 1863 :1 1867 ..... 3.928:!13&.,)195 2.9~:i30,SS75 

3.!8~:289,$~01 8.00!:70~6 6:.8:l7:4.16~f..i5 

\. 
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Vejamos agora o que se deu com a receita geral: 

!, 0 PEltlODO .U."TES DA·INAUGWÇÃO DO SEltVIÇO •. 

. . 
·Renda . 

Exercido• De lmportaçl[o De e:rporlaç!o Tola! J QaillqaeaDJot 

!837 .. 1!".:13,,, •••• ..... : ............. .... Ul!t~ ' ff1 :8011&!05 lll:3!0$101 

i 1838. lliJ!I .............................. l~:&:lcS'D!I liO:GII!IQl!(!!i' !79:5336307 
183!1. lfl:o; ....... : •••••••••••••••••••• 147:487 $3:!1 7G:~SG8!!8 !:1:7148!'J!I 1.0:10:!1976837 
11140 • 18H ............................. 174:700#i:!l 74:62:1~ lUD:3:!5b64l 
1841. 1114:! ............................. 18~:83167:!7 74:~~7 s,.D:l!DS8D& • 
184:!. 1843 .............. ••••••••••••••• !70:030~ 56:4!1~ . ~:5:!1811'5 -1843. 184, ............................. 1!1!1:8378GU G!J:IG7~ !119:~08 -
f844. 1.845 ............................... S:l:i:i:!7&GI:I 84: 75660~! :!!1!1:883P7 ÜS38:037jl)63 
1845. 1816 ........ ........ ,: ............ ~S:3::!l881! 87:0117~46 3:W:41~.:SS· 
t84G. 1847 .............................. 31:!:!18!~ 00::!31;6'13 403::!138'1?:1 
!847. 1848 .............................. 310:4i"lb()1! 78:3316947 389:~9!1!1 
1848. 184!1 .............................. .:!!1:!:7!7= 80:!486'36 381: 6309 
184!1 • 18:í0 .............................. 388:6:12 103:68~84- 4!1:!:331~~ 2.801:169,JU3 
t850. l!l:i1 .............................. G37 :43:/fi(IOG 138:80!681! 77G:!U1DS18 
ISSJ • ISSS ................. · ............. 637:3!>6790 iS8:408,SJ9:! 767:7:!2j{J8i . 

ToW ............................. .- 4.1G:!::!716'88 j .:133:03!,5675 5.3!lG:l!C»,)1G3 5.3!1G:SO&,f1G3 . 

llódla ............................ , 'r.'i :484,SiG:II3/I:S 8!:!!e8178 !{3 35!1:7~ lf:S . i. 7!18:73487!1 

2. 0 PEltlODO DEPOIS DA INAUGUJUÇÃO DO SERVIÇO. . 
Renda 

Esordcloa Do lmpor1a~ Do orporta~!o I ToW 

r 
QDIDq lliDDIOt . 

--· 
185! a i8S3 ............................... G31 :60:1&170 181:387~ 81!:9'11,;:1!6 
1853. 1854 .............................. • 1.005:5:1:!,;333 !63:361 7 1.358:!1U~ 
ISS' • ISS:S ..................... , •••••••• -I. 077 ;!Jt:18$!í8 1!1:!:74:t8341- t.:!70:GG7 I 5.639:8028480 
tll:lll • ISSCI .............................. 78S: 148,6373 173:85~ !I:S!I:001~ 
l.SSG • 1857 .............................. !IDR:0388741 :!10:1~:!11 1.:!38::!:!7.)467 
t837. l.SSS. .............................. 95~: 738,53:!0 !Ull:47 177 1.:101:= 
1.838 • 183g .............................. 980:7:1:!&170 :!74: 1.!17$117 1.~: 
185!1 • l.841L ............................. f.l.G!I:!ISG,slllG S9:S:GI:!,Sw.! I • 46:1 :6!96(19!1 t.l90:U0,;707 
1860. 1861 .............................. f.5U:Gl187G4 308: l!!I,S87:i t.81!1:770,í63ll 
t8GI • 18G!. .. , .......................... t.t!!6:417,s!!I'J . 3:!2:tGOp;6 1.448:S78~5 
t86:t. 1863 .............................. 1.~..4:710.;968 :!83:!1108!136 1.310:6:!1&103 
1863,. t8G4 .............. ; ................ 1.339:446&~ 407:87:1$143 l.747:3~16í!l8 

8.G8G:SU.;t37. 1864 • 186:1 ............................. 1.374:741ti00 408:8:!8,j900 t.783:570.6G!I!I 
ISG:s • l.SGG .............................. t.34:s:4008!13:s 486:6!1!,SIH 1.83:!:180~ 
f8GG. 1867 .............................. 1.415:4146006 ~~:G33.SOS:S .!.013:107 !11 

-
Tola! .................................... I.G.S:!!I:G73,671G 4.687:080,5608 !l.li16:75483:1~ j1.516:7$483:1~ -. . 

Módi;1 .... : .............................. l.lt1:9788!'7 U/!5 31:!:47~ 8/1.5 U34:'50,Si88 4/l:s 7 .17!:!:118441 1{3 

COlfl'.utAÇÃO DOS QUI:iQUEN:\"IOS E D.ElfO.NSTMÇÃO DO AUG.YE~"TO DA RENDA DEPOIS DA. I.NAUGmtAÇÃO. 
DO SERVIÇO • 

. !. o período ~.o periodo Augmento 

!837 a !Si~ ••••••• !.050:9978837 !85:! a !857 •••..•• 5.639:80~~0 4.588:8M,SM3 
!84:! a !8~7 ••••••• !.538:0376063 !857 a !862 •••••• 7.!90:UO,S707 . 5.65~:!0366~ 
!847 a !85~ ••••••• !!~807:!69~63 !86~ a !867 •••••• 8.686:!lH,Si37 . 5.879:M.t,)874 

5. 396: !!Oi-8! 63 !!1.5!6:7M,S3!!4. !6.!20:550,Sl6! 
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Qu:1n1o :i importação, eis o que se deu : ,' 

i.0 PERJODO ANTES DA INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO. 

~ '===-=====E=x=tr=c'~~=o=s=-==:=====I=========Va=w=~=n=======·=·I==~--~O=u=m=gwm~.=nl=o=l=====ll 
l 
i !837-1838 •••••••••••••• ~ •••••• 
I !838-1839, • , , , •: , • • ., ., , ,. , ,. • 

709:0066590 
8:)2: 657 ,S6:!5 
!l01:6U8:!93 :1839-18~0 .................... . 

18&0-18-H ................... .. 
i86.1-i8~ ..................... . 

I. 637: 7:!7 6398 
i.608:657,SSW 

!8&!-18(&3.. ....... ........... L37:1:9~:l,S919 
:l8i3-J8.i~..................... i.818:3::!5,S&04. . 
i8i-i-!8ML.................... f.59ã:256,Si45 
!8~5-!8(&6 .............. '...... i.5:!1:64::!,588i 
i8i6-~8(&7..................... i. SOS: J::!5,S693 

5.709:690876! 

---------
!&7-iS!..S ........ : •........... 
!848-1~9 ........ : •........... 
ISi!l-1850 ..• · •••••.•.•••••• ; ••• 
!8:i0-1851. ................... . 
1851-ls:i! .................... . 

i.l86:á~7,sss5 
i.OW:M6,SI28 
1.553:7~26087 
!U56:i67,s8!15 
::!.~99:536~ 

8.536:74-0,)MO -------
Tola}....................... !2.36!:723,)737 ::!!.361:72~6737 --------------!fédia...................... U!l0:78:l,s58:! ilt.:S 7 .(&S3:90789!! l/3 

!. 0 IIEIIIODO DEPOIS DA INAUGURAçÃO DO SBRVIÇO. 

. 
E~ercicio8 Vawrrs Quinguennios 

!Sã=-1853 ..................... !.866:!39,)19& 
:1853-:185~ ..................... 4..93!:9766:19& 
:f.85~:l85:s ..................... 6..~:960tS:J4.! 
1855-1856 ..................... '!,9!::!:36(&,S:!&6 
18SG-!857 ..................... _ _!.6J6:719,S9~--

!Sá7-i858 ..................... 3.688:6008876 
!8.6!7:!5989!6 

:1858-!859 .•.•••• : •............ 3.9&6:363,S957 
1859-:1860 ..................... 4.709:895,sl)G0 
1860-:1861. .................... 5.704.7ii$6&M ~ 

. :1861-1862 ...•.••....•••.•..•.• 3.6!8:976,)205 
~!.008:~! -------

1Sii2-1863 ..................... 6..~7:1:313,$653 
186:1-i866. ..................... 5. !Wi: !33,)585 
:l8G~I86ã ..................... 4.566:&70~75 
i86S--i866..................... 6..6f3:2f7,S693 

> ......... .., .... , ...... ·- ·-...... I ._,.,,,. ..... _. -
26..291:9UtS9M --------

Total....................... 6~.587:7836862 · 6&.587:783,SS6! . 

Médi:~..... .... .. • .. •• .. • .. • 6..305:852,)257 7/15 2!.5!9:36!,)!87 i/3 

._. r 
.l·.' 

f 

....... 
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. ' . . 
CO.HPA'RAÇÃO DOS VAÍ.OIIES' DA UIPORTAÇÃO POR QtnNQ~IOS E DEloiONSTRAÇÃO DO SBI1 AUGJIIBNTO 

DIPOIS DA INAUGUlUÇÃO DO SBRVIÇO. 

-' 

I . 1: . ' 
{,o periodo 2. 0 periodo AUQ'IIIIIÚD 

,. 
, 

I - I .. -
1837~ !812 •••• : •• ."5. 709:690,75~ 185! a 1857 ••••.• !8.627:~9,5916 i2.917:~9816i I . I 1~2 a !817 ••...•. 8.H:S:29!,S3~5 1857 a 1862 ••• ; •. 21. 668:582,50-i! !3.533:289,5697 

I· !&7 a !852 .... ,.,, 8.536:7~66~0 !862 a 1867 •••.•• 2~.29!:9~1690.\ i5.7~:201,S!M ,. 
"/ "·"'''036731 M.587: 7836862 ~2. ~6: 060,5125 

Vejamos finalmenw o que~ deu ·na exporlação da provinciu nos perlodos já mencionados: 

{,0 PBRIODO A!ITES DA INAUGURAçÃO DO SERVIÇO. 
'\ 

Valores Quinquennios 

11=========================-====================11 
:1837-1838 .......................... : ........... ·I : 7!8: 226,5987 . 
18:18-1839 ........ :. • • .. • • ... • • • • • . • . ... . • • • .. • • 72.\:1~:!60.\5 
1_8:.9-1~0 .................................. :. • • l.09!:9~9,5ã79 
ISio-iM:l ...................................... 

1 
l.066:073,S130 

~~~-~~ ........... ": ...................... : .ll.062:563,S:!37 

1~2-1~ .............. ~ .. ............. : ••••.•• -~!!!8,)385 -; ~.663:953,$978 
i8~1Mi..... .. .. .. • • • • .. • .. • • • • .. • .. • • . .. • • • . 988: IO:!,Sí79 , 
1~18!!5 .................. ·...... ... .. • • • .. • . . • 926:7906385 . 
!8.\5-18\6 ............................ : •• : ...... ! i. 2M: tO:!,SU6 
18i6-1si7:.; ................................. ~·I t.29s:79.i,sa9-i 

----- 5.273:00860~' 
!~7-1MB .................... ; ................. ; I. 129: 762:501~ 
!M8-!~9 ...................................... ' l.3U.:732,s367 
!S.i9-!850 ................................. : .. ' l.4m::91ã,S6a/ 
1850-1851.. .................................... j 1.986:~;5562 
!851-1852 .................. ~... .... • .. • . • • . • .. • 1.839:627,5025 

. ~----- 7.752:57966!6 
To~! ..................................... i7.689:5i!,)G63 · i7.689:SU,S663 ~ 

llédia ••••••••••••••••.••• :·············· l.:l79:a02,s777 8/lS 3.896:5136887 2!3 
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.2_ o PEIUODO DEPOIS DA IN.A.UGORAÇÃO. DO SEJIVIC;O. 

·E:cerciciqs I Valores ÔUinquennios 

IF=====~.========---==-=-~==~=========1========= 
. I 

185!-!853 ......... · ............................ ' 2.596:2878235 
1853-185& .................................... ' 5.!7:>:14.9,53~0 
!85&-1855 .................................... •· 3.85&:84.6,5975 
is:íã-1856 ...................... ~; ............. 1 3.567:0586775 
i&iG-~857 ....................... ;~ ........... I 3.897:29582~6 . 

----- i9.:1.90:637,s571 
!857-:1.858 .•••••. : · •••••••••••••••.••••••• :.~.,I 3.S19:63I,S4.67 
!858-:1.859.................................... a. 917: tor.,ssr.s 
:18ii9-i860 .................................... : ti.912:860,S040 
!860-:1.861. ... ~... . • .. .. .. • .. .. • • .. .. • .. • .. .. • ti. ar.I :30367:13 
::1861-1862 ............................. ; ....... :~o2!299,sG!i..:__ 23.323:!99.6'125 

i862-iS63 .... ' ................................ i 5.55! :075,5321 
!863-1864. .................................... ' 5.826:790,5623 
i86!-186:J .................................... ' 5.8i0:4.U,S278 
!865--1866 ............................. ; ••.••• I 6.9ii2:74.4,55!17 
!866-:1867 .................................... ! 8. 619: 223,$03~ , _____ 32.790:2976803 

i ------·-
Toml ••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ! 75.304.:084.6799 75.304.:084.6799 j 

1837 a 

!fédl~···································i~020:272,5319i4/i5 !!S:iõi73616599 2/3 r 

CO:UPARAÇÃO DOS YALORES DA EXPORTAÇÃO POR QUI~QUF.NNIOS E DEliO~STRAçio 

DO SEU AUGliE.'ITO DEI'OIS DA I!i'AUGt.'RAÇÃO DO SERVIÇO. 

i. o per iodo 2. 0 periodo .Augme11to· . 
:1.8i2 ................... 4.. 363: 953~978 :1.852 :1 18ii7 :1.9. 190:6378:>71 

:184.2 a :18i7 ................... 5.273:0086059 !857 :1 !862 23.323:19964.25 

:1.~.:>26:68385931 

i8.600:19i,s3661 

!862 n !S67 
I 

l84.7 a 1852 ................... 7.752:5796626 32.790:24.76803 25.037:GGS,Si77) . 
i7.G89:5i:l,)663 75.30i:08i6799 57.61~:5~6!36: 

I 

Devo declarar ao ~cnado, que não pude obter 
esclarecimentos identicos nos dos quadros que 
acabo de expor, depois do anno de 1867, sendo 
certo, como o senado sabe, que desde então não. 
deixou a rendn do Pará de :mgmenmr do modo 
sensivel até hoje em que aquella renda collo· 
cou a província na l!Osição vantajosa em que se 
acha entre suas irmus. 

O Sn. D.u."TAS : - O desenvolvimento é tão 
grande que rompe as malhas do monopolio ; é o 
que isto prova. 

O Sn. SILVEIRA DA lfoTTA :-Subvencionar-se, 
quando lla outras companhias sem subvenção 'i 

O Sn. DIOGO. VELIIO :-Quem hn do fazer o ser
viço admini,stralivo 'f Quem o fará do graç:~ 'f 

O Sn. DAr."TAS:- E' uma petição do principias, 
permitia-me que diga. Pnsso agora a mostrar o serviço que actual

mente presta a companhia para convencer os hon
rados senadores de que a naveg:~ção niio póde ser 
Ceit:l por vapores particulares. . 

O Sn. D.u.-TA.s :- Ainda agora chegaram dous, 
apezar do monopolio. 

t> Sa. D1oco VELIIO :- E' impossível o mono· 
polio, a prova de que não. ba monopolio é que 
existem :~Ui outros vapores. 

O Sn. DioGo VELHO : -Argumentos só V. Et. 
produz ... 

O Sn. D.\:.-:As : - Pedi perdão até. 
O Sn. Droco VELHO:- Em que é petição de 

princípios 'f 
O Sn. DANTAS: -500:000,$ pelo serviço admi

nistrn~vo é muito. 

c 

/' 
I 

[ . 
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SESSÃO- EM 28 DE JULHO. 

· 0 Sn, DIOGO VELHO: -A questão já não .Ó da 
. subvl!nçii(!, é do quantum; veJam em que ficam. 

O Sn. LEITÃO DA. Ct1.NJIA~-Não posso continuar 
-com tanto:: apartes. · 

obri'!ados ·a leva. r seus gencros a esses .portos 
termmacs, para· que possam ir ao mercado ex
portador, o da . capital. E' desta Cónna que os 
nobres senndorcs querem que a navegação ·no 
A,!Dazon~s . seja. servida? DC certo ,que não, 
nuo ser1n 1sso JUSto; mórmente depo1s de tanto 
tempo de gozo daquella vantagem. 

O Sn. SILVEIRA DA lloTTA.:- QPeixe-se do nosso 
colle?a que o está apoiando, IJUe cstú fazendo 

_1iupltcata do discurso. . A companhia faz todo esse .serviço de modo • 
comp!eto, porque olóm de dispôr de grande ma
teri;tl, como são i() vapores, tem a subvenção. 
o contrato com o governo, no qúal cstão.esti
pulados, não só os dill'orontos portos de escala 
que ncn!Jo de -Iêr, como tambem dias o horas 
certos de sahida c chegada, c noto-'sc que desta 
obrign~ão resuiL1 prejuízo á companhia, 
(IOrque muitas vezes um vapor do linha, por 
exemplo, de 13clém a llanáos, está á meia carga, 
tel-o-ia complctn d'ahi a dons ou trcs dias c en
tretanto s:~he antes dellcs, porque pelo con
trato é obrigado a sallir cm dias c horas mar
cados. E com ctrcito, p:~rn o serviço dos córrcios, 
como pnra o servi~o dn administração o imprc
scindi\·cl que os dias de sabida c os do entrada 
estejam mnrcndos cm uma tabolla, como cll'ecti· 

O Sn. LEITÃo D.\ CuNnA:-Essa companhia, Sr. 
presidente, preencho actualmente os seguintes 
serviços (U) : 

• Em i2 linhas divcrsns : sendo de Belém a 
Manáos, de 1\lnnáos a l!{uitos, de Belém ae rio 
lladeir:~, de Belém ao rao 1•urús, de Manáos ao 
rio Nc;;ro, de llanáos ao rio Juruá, de Belém a 

· · Macnpa, de Belém a llnz;ogão, do Oclém a Portel, 
de Belém a llayão, de Jlelénl a O!Jiclos : finalmente 
do Belém ao rao Tnpajós . 

Na primeira dessas• linhas, tocam o.> vapores 
da comp:mhia cm H escalas, com o percur:;o 
entre os (lOrtos extremos de !1:!7 milhns: na 2.• 
cm 17 escalas com :l:.lií2 anilhas do na\"egação: 
na 3.• cm õ~ escalas o 1.813 milhas ele cami· 

· nho: na ~.· em 83 cscal:ll> com 2 .fhi3 milhas: 
na 5.• cm seis escalas com ''23 milhas : na 6:• 
em 1::! escalas com LO!J3 milhas: na 7 .•.cm !!() 
escalas com q67 milhas: no 8.• cm 36 escalas 
com üSG milhas: nn ().• cm 22 escalas com ~:JO 

· milhns: na 10.• cm sete escalns com i !lO milhas: 
na 11.• cm :1.7 escala$ com 6i6 ruilhns, na :12.• 
finalmente, cm W escalas com 656 milhas de 
na \"eg.1çào. • 

Nessa navc~n!:.ão, Sr. presidente, n companhia 
cncnrrega-5c ue romctter parn todos os p·:rtos de 
su:.s cscal:.~ as carga:> c encommcndas que Corem 
consign:adas.á sun gcrcncía no Pará; sendo esse 
serviço feito san commissüo alyuma, eobrando 
apen:~s os direitos fiscacs c o rcspecti'í·o frete: 
pl)ucndo taes remessas ser feitas dos P,Ortos 
de sua proccdcncia, pelos parJuctes braz1lciros 
dos (lOrtos do sul, pelos americanos, ou p(!losin· 
glczes dn linha de Liverpool. 

Orn, pergunto qual é a compnnl1ía de navega· 
t:ão no Impcrio, que tem umn :~cçiío tíio vasta qual 
a de .visitar 3::!2 portos dilfe1·entes, com uma na
vegnriio de mais de cem mil milhast 

Desejarei que m'o mostrem. Entretanto todas 
aqucllns companhias são largou1entc sub-vencio· 
nad:~s, o só a do Amazonas não o pódc ser! 

Per~untarci cm segundo Jogar, concebe-se que 
meia duzin de vapores de jJarticularcs que ha 
hoje navegando o 1\io Amazonas se Gbrigucm a 
preencher gratuit.1n1cnte todos esses serviços a 
cargo da companhia'! · 

Serin absurdo aalrmal-o. Entretanto a afirma
tiva ó o argumento Achillt!s dos impugnadores 
da proposição cm discussão ! · 

Com semelhantes vapores sabe o sonndo o que 
se dá 'f Um ncgocisnte do Pará, por exemplo, 
que tem seu:> vapores o conhece que ha no rio 
Purús grande quantid:~úc de gomma cl:~stica, c 
cm Camotá grande qu:mtidndo de e:íc~::. !llPTHla 
um vapor ao rio Purús ~uscar o primeiro desses 
artigos, c ao Tocantins o segundo: m:Js esses vn~ 
pores vão dircct:~mente e volt:~m do mesmo 
modo; vão o volt.1m cm tempo incerto, de sorte 
quo o~ portos intcrmedi:~rios que tem tanto di
reito de ser frequentados pelos \'nporcs, como· 
aquellcs que :acabo de referir-mo, ficam sem 
communicação com a capital do Pará, ou vl!m-so 

V. III 

• 

v a mente so acha. 
O nrg-umcnto, pois, apresentado pelos honrados 

scnadorc~ de que hoje no Amazonns ha vapores 
que podem !:azcr gr:~tuiL1mentc cs~a navegação, 
é de todo o.tJonto improcedente, não tem nbsolu
tamcnte a menor procedencía. 

O Sn. StL\'EtR.\ DA. MonA :-Tem muita. 

O Sn. LEITÃo DA Cu.snA.: -Pelo amor de Deus! 
Pótlc o nobre senador convonccr al;:ul.'m de que 
um VaiJOr particular C:~rá, sc:n ser obrigado :i con
dições impostas Jlclo governo, o serviço que boje 
fa" :1 companhia do Amazonas, por exemplo, na 
linh:a de Belém ao Purús, que,tcul 83 escalas com 
:!/~ii3 milllas navega veis"! 

O Sn. SILVEIRA D.\ MOTT.\ :- .1\ão rar.í um 
vapor, farão uns pouco;; ; linhas parciacs. 

O Sn. LEITÃO DA Ct.';'óiiA :- Onde estão esses 
vapores tO nobré senador c.>tá phantasiando I 

o Sn. SILVF.UtA. D.\ ~loTu :-Apparccerão desde 
que cessar o monopolio. 

O Sn. LEITÃo D.\ Cu:oõiL\ :- Qual é o mono
polia'! 

O Sn. SILvem.\ DA '1IoTTA =~ E' a su!Jvcnç:io. 
Emqu:mtó houver linha subvencionada, não 
poderão ba\·cr linhas livres, isto é, maror a con· 
currencia. 

O Sn. DA.'\'TAS:-Nom assim aind:~. marorão. 
O ·sn. LEITÃO DA CUNIIA :-Admira-me,· Sr. 

presidente, acudinllo a um npartc do nobre se
nador pela pro\·incia de Goyaz, que S. Ex. agora 
advogue tnnto os interesses da concurreneia com 
relaçiio á navegaçiio do Am:~zonnS' e como o illus· 
trado membro da commissão de orçamento n.iio 
fizesse o mesmo com relação :is immonsas sub
vençi:c~ nuo nól' tivemos de apreciar durante· os 
nossos tr~balhos d:t e~mmissão·. 

O Sn. SILVEIR.'- D.\ lloTT.\ :-Qn:tes são ellas? 
O Sn. LEITÃO 1>.\ Cuxa\ :- Assim·tedas as li

nhas do navegação, quer n:1 costa,..''\Uer nos rios 
do Imperio, têm subven~o. ..- · 

Para a Bahia pagamos subve.~àção á companhia 
,. -ló 

.. 
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de navcgnçiío, pnra Pernambuco, para Alagôas, 
pnra· Mnr:mh1io, para os portes do _sul, etc. 

O Sn. SI~VEIM DA 1\IoTT.\ dá um ap3rte. 
O Sn. D.A:>.-rAS:-São linbns j:í subvencionadas, 

e aqui trata-se da renovação de um contrato. • O Sn. DA:-.-rAs :-E' navegação do todo o Im· 
pcrio. Ou-se o nohrc senador no tr:~bafho de de
monstrar que é de mais :1 subvenção, que eu lho 
11ypotheco o meu voto. 

O Sn. LEITÃo DA Cu~u.\: - S5o subvenções 
como a que paço p:~r3 o Amazon11s. 

O Sn • .SIL\'F.IRA DA llfOTTA :-Nã'o admitto que v. J~:c. ache-mo cm incobcrcncia, tenho sempre 
aqui llerendiclo o principio dn concurrcncia, e 
ainda ni:io hn mnilos <lias impugnei por este mo
tivo li subvenção :i companhia de navcgaçiio para 

O Sn. LEITÃO D.\ CusnA :-O honr:~do scn:~dôr 
sabe que :i companhi:l !Jahiana, que já era regu
Jarmenltl su!1vcncionada, a cmnara dos Srs. depu· 
tados ac:J!Jou de :~ug-ment:Jr :1 sua subvcn~iio com 
80:000$, c nós aqui nn commiss5o d<J orçamento 
th·cmos de concorclar com esta emenda da c:1 • 

Ncw-York. · 
O Sn. D.\!'.'TAS :-Si o nobre scnndor demons

trnr que os 80:000,) para 3 Dnhia suo dcsneccs-
mnra. 

O Sn. DAXT.\S :-Par;~ mim cslc :~rgumcnto não 
Iom valor·. sarios, dou-lhe meu voto. · · 

O· Sn. LErT.\o DA Cu:m.\: -Nilo tem valor? O Sn. LEITÃO D.\ CusJJA: -0 que digo é que, 
como membro dn commis~ão de orçamento, 
por quem rornm tod11s css.1s questões de snbvcn
çücs ngit:ldas,porquo r3ziio S. Ex. niio nos f:lllou 
alJi n:~ lh•re concurrcncia ? 

O Sn. D,~·:sTAS :-Não tem nenhum. · 
. O Sn. DIOGO VELno :-Ailh·iou-se o scrvi~o e 
augmcntou-so a subvenção. 

O Sn. LEITÃo DA CusJJ.\ :-AIIivion-se-lhe a 
obrignç:io lfllt' linlm dol ir no !J:.ixo S. Francisco 
cdeu-s.•-lhc m:•is 80:0006. No rmtrct.1n1o,o hon
rado s4'n:ulo•· pela fll'o•;incin de Goyaz niio achou 
que is lo offe:ulia á concul·rcncia. 

O Sn. S1Ln:m.\ D.\ ~fOTT.\ d:í um ap:.rte. 
O Sn. L~:ITÃÓ nA CusnA :-De maneira que 

S. Ex. jul~a que~~ mais racil hnverconcurrcnci:. 
para nnvegar os dl'scrtos do rio Purús c do ri9 
l1Iadeir3 do que o bnixo S. Pr:mcisco I . 

(Crusam-~fe tlirersus apa1·trs c o S1•, preside11te 
pede Q/ICIIfÜO.) 

O Sn. LEIT:i.o D.\ Cu:mA : - .N5o posso deixar, 
Sr. prcsitlenlí!, d,~, com de~a~rado meu, impugnnr 
o apnrte do honr:ulo scnndor por Goyaz, cujns pa· 
Javr.1s a n: im c n todo o scn:1do merecem o maior 
peso c a mnior con~idera~ão, lamentando qu~ 
S. E~. se deixasse toutar :•g-ora por tanto amor a 
concurrenci:l .•.. 

O Sn. ·SILVEIRA D.\ :'.!oTT.\ : - Niio ó 3go:-:~, 
senhor. é sempre; não dig-a isto: sempre defendi 
este principio nesm C:l~. 

O Sn. Cnuz .!1!.\CIIADO :- Apoiado, sempre sus
tentou ncst.'l casa esta opiniiio. 

O Sn. LEITÃo DA C~::-;n,\ : -S. Ex. niio defl'ndcu 
no seio da commissão de orçamento, qu:~ndo se 
tra!oa dns diiTerentcs suhvcn~ücs :is Jinhns do 
navcgoaç5o, cm que havia muitr> mais prob3!Jili
d:Jde de concurrcnci:l do que no Amazonns. Por
que ó que S. E:t. niio combateu essas subvenções, 
invocando o principio d:l concurrencia ? 

O Sn. DA:\'TAS :-Isto não é justificar o pro
jecto em discussão. 

O Sn. L&JTÃO DA CusnA:-Niio jnstific3 o pro
jecto em discuss5o ? Essa é boa I 

O Sn. Cnuz .hfACIL\DO:-A conclus::ío a tirar ó 
que, quando:~s subvcn~ucs forem indevidas, ris
quem-.sc. 

.(1/aoutros apa1·tes.) 

O Sn. SrLVRJRA DA ~!oTT.\:-Hei de responder 3 
isto ao pé d:J letra. Isto n::ío é r3zào. . 

OSn. LEITÃO DA Cu~uA:-::•mo é rn?.iío. Então 
minha intc!li::cr.ci3 é muito fraca I Si o nobre 
senndor cle::cjn tanto ii concurrenci:J, si a quer no 

.Amnzonns, como nlir.s cu t.1mborn quero, )IOrque 
S.E:c. não nos fnllou nessa concurrcncia, CJUande> 
se trntou de d3r snbvcnçiio á l)ivcrs:•s compn· 
nhias de navolg:~çiío ? 

O Sn. D.\:\'TAS d~ um ap:~rte. 
O SR. LEITÃo D.\ Cu:mA:-Posso demonstrar da 

mcsm:1 manch·n por que o honrado scnndcr de
monstra que o;; ~0:000,) não s5o ncccssarios 
p:~ra o Amazonas. 

O Sn. DA:'iTAs:-II:~ muita di1Tcrcnç3. 
O Sn. LEITÃo D.\ Cu:-m.A:-Entiio o nobre se

n::dor obri~:i-mc a recor<1:1r o que se deu com 
estn suhvençiio. A companhia bahian3 ora sub
vencionada j1clo Est:ldo ~ n:io sei agora com 
quanto, p.1ra tocar cm certos portos da pro
vindn da Bnbia c Alngõns, c mmbem ir no bai:t() 
S. Fr:~nci>co; ultimamente o Sr. presidente do 
conselho fez um contr:1to para 3 naves:-3ção d() 
b3ixo S. Francisco, dispcns3ndo a comp:mhia 
b3hiana de alli ir, e augmentando-sc-lhe a sub
ven-:ão, isto é, cessando 3 concurrcncia, quB 
tanto advoga o honr:~do senador por Goyaz. 

Não nego. nem seria capaz do negar, que o 
nobre sen:~dor por Goynz tenha )lropugn3do 
de boa r..; pela. concurrcncia. JII:ts digo que SC· 
mclb:~nte princi11io n5o é exclusivo de S. Ex., 
é do todos nós... · 

O Sn. SIL,'EJRA D.\ MoTT.\: -Menos de V. Ex. 
O Sn. LEITÃo DA CuNÍr.\:-:.\Icnos de mim? 
O Sn. StLVF.JnA D.\ lloTTA: -Está advogando o 

monopolio do Am3zonns. 
O Sn. LEITÃo D.\ CUNIIA:- Estou advogando 

o monopolio do·· Am3zon~s! De manoira que 
querer que a companhi:~ do .Am:~zonas tenha 
uma subvenç:io ó ad\·og:~r, no entender do hon
rado senador, o monopolio. 

O Sn. SILVEIR.\ D.\ lfoTTA :-E' m3tnr as com
panhi:~s p3rlicul:~res, que não tum subvenção. 

O Sn .. LmTÃo -D.\ CL'NJJ.\ :-Si o principio d3 
concurrenci!l..- devo sempre prevalecer, por que 
razão não o npplic:Jmos a todas as outros snb· 
"enções ? Po~ cxemJ>Io, por que motivo havemos 
de su!Jve!).:ion:~r {I n:l\'egaç~o p:~r3 os portos· do 
norte, llahla, l'crn:L~co, etc.? 

O Sn. LEITÃo D.\ CUNJIA :-Longe de mim tal in,
tento ; o que digo é que essas emprez3s p:~rtl-

• 
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culares niío têm subvcnçiío com que fnzer aquclla 
vnsta navegação. · . · 

Dom Retiro, João A!Credo, l\Iarquez do Horval, 
Cunha .c. Figueiredo, Vieira da Silvn, Visconde 
de Mur•t•ba, Mendes ~c Al~eidn,Nunes Gonçat-• 
vcs, D1ogo Velho, Da ruo de P1rap:1mn, Parana"'uá · 

Sr. presidente, a horn eslá dada, c Cll prometli 
não ir além, nem um minuto, dclln ~ mas fique 
·entendido que interrompo o meu discurso ncsto 

. ponto, parn eontinual·o depois, si o senado me 
permitlir, pois não quero obrig~r os honrados 
senadores a estarem aqui depois de ter dado ·a 
hora. Estot1 npenns na primeira parte do meu 
discurso ; não tomei ainda cm consideração os 
argumentos do meu particular umigo senador 
pela pro-.:incia dn Dnbia, que me obrigou a fnll:~r 
a esta hora ~ hei de mostrar depois quanto iwpro· 
cedentes são os ar~umentos de S • .Ex. 

Dantns.e A1Tonso Celso. · "' ' 

.A discussão Ílcon adiada pela hora. 

· Dcix~ram de comparecer, com cnnsn partiei· 
pad~, os Srs. ~chõa Cavalcanti, CrlU Mn~:hndo, 
llnr-o~<? de Cotcg•pe. &mio dn Laguna, Darão de 
l\Iar!l•m, Cond_e de llaepcndy, Jaguat:iúe, Duque do 
Caxta~, Octavmno, Paula Pessoa, Silveira Lobo 
~lmea~n ~Albuquerque, Junqueira, Sinimbú, An: 
luo, ~abe•~o ~~ Luz, Godoy, ~·crn:mdcs da Cunha, 
Sara,1 va, Salveua .da l\lolln, V1sconl!e de Niclheroy 
c Visconde do R1o Branco. 

O Sn. J.>IIE;ro&:."TE deu p:~rn ordem do dia 3C : 
Deixarnm de oompnr~cer, sem COD$.'1 participa· 

dn, os Srs. Barão de :)ouzn Queiroz c V;i:;conde de 
Su:.ssuna. 

:1..• pa1·te'(até á 1 i1ora). 
O Sn. :1..• SECIIETÃnro deu coD:t:l do seguinte 

Coutinnnc;ão da 2.• discussão do fart. 3.0 do 
Jlroj'!ctt~ (lc lei do orç:~mcnto para o exercício de 
:l8i\l-1880, relntivo :is despesas do ministcrio 
d.a )usliça. Officios: 

EXPEDIENTE. 

2.• pr&l'le (á :l.lwra ou antes). 

Díscnss5o do parecer da commis:o;ão de consti
tuiç:io 50bre us eleições de senadores pela pro· 
vincia de S. Paulo~ e as mais matcrias já dcsi· 
gnad:~s, a 11:1bcr : . 
~-·e ultima discussão do parecer da com missão 

de constituir.5o sobre o requerimento de licen~:a 
do Sr. Firmlno Rodrigues Silva;, 

Continuação da 2.• discussão adi:~da da pro
posição d:~ camara dos deputados n. i86, nppro
vando o contrato celebrado pelo governo com a 
Ama:o" Stroll Nav•gatiOil Limiled. 
Continun~:ão da l!iscusslío adiada do proJecto 

d.o scnndo letra U, do corrente anno, relativo :1 
concessão do meio soldo :is tUbas dos omcines do 

-exercito e da armnda. 
3.• discussão da proposiç;io da eamara dos 

deputados n. 85, do corrente nnno, acerca dos 
vencimcntCis do cartorario o seu njud:10te no 
thesonro nacional. 

2.• dita dn proposição da mesma cnmara, con· 
siderando n D. Rtta Mngessi Pinto npta para re· 
c:ebcr o meio SCIIdo de seu finado marido. 

2.• e ultima 11iscuss5!1 do parecer da mesa 
.sobre os requerimentos do am:~nuensc da sccre· 
tarin desta camarn, Antonio Augasto de Cnslilho. 

Levantou-se n sessão ãs 3 horas da tarde. 

Actncm30 de .:Julho de ts,.o. 
l'llESUlENCL\ DO sn. VlSCO:.'OE DC 1.\GI1.utY. 

Do ministcrio da justiça, de 25 do corrente mcz 
romcttendo o au!Qgr:~pho sanccionmlo dn reso! 
loção da asscmbléa gcr:~l :;utorizandG o governo 
n conceder ao desPmbargador Dr. Marcos ~o\n
tonío Rodrí::-aes de Sou1.a um annr. do lícenra 
c.om o respectivo oa·dcnado.-Ao arcltivo o nÚ· 
tograpbo, communicando-se :i outra cnmnra. · 

Do ministtrio da razenlln, de 26 do mesmo méz 
inrormando. cm rcspost.'l :10 do senndo de 18 dê 
Junho prOXÍIDO ando, sobre O projectG da cnm:ara 
.dos Srs. deputados que autoritn n concess:io de 
favores :i empreza que se organizar para o nrra· 
sarnento do morro do Senado c attcrro dos pnn· 
tanos dest:I cidade.-

Do ministerio da agricultura, cnmmereio e 
obras publicas, de ~8 do mesmo mez, remettendo, 
em resposta ao do senado de 29 de Abril findo 
cópias dos documentos relativos ao prolonga: 
mente da. estrada do ferro de S. Pnulo. -A 
quem fez a rcquí:~i~o. · · . 

Do .1.• secretario da cainnra dos Srs. deputa
dos, de 26 do corrente mez, remettendo a se· 
guinte 

Propositão.'. 

c A nsseliblén geral resolve: 
c .Art. -i. o O meio soldo a que tem direito D 

!f:irin do Carmo Anderete Corr~a. viuvn do al; 
feres do 14..• llntalbão de inCnntaria Herculano 
Ioaquiln Corrê:~, serã contado da data do !alleci-
mento do dito alCeres. •. ·, 

c Art. 2. 0 Para liquidaÇão do que se estiver a 
dever. o· ministro o secretario de.Estado dos ne
gocios da faxenda poder.i, n:~ dcficiencia dos re
cursos ordinurios, efi'ectuar ns necessnrias. ope
rações de credito. 

• Paço dn cnmara dos deputados em !!8 de Julho 
de 1879.-Fredtrieo A. de Almeida, :1.. 0 vice-pre
sidcnte.-Josi Cesario de Faria Alvin~.-Thoma:: 

A's H horas da manhã fez;-sc a chamada e 
acharam-se presentes 'J.7 Srs. senndores, a sa· 
her: Visconde de Jagll:lry, Dias de Carvalho, 
&rio de Mamnnguapo, Leão VeJiosCI, Luiz Carlos, 
ChiciJorro~ Correia, B:arros·Barrcto, Visconde de 
Abaeté, Fausto de Aguiar, TeixeiraJunior, Diniz, 
Paes de MendQnça, Leitão da Cunha, Visconde de 

Pompeu de Sou:a Bra:::il, :!. " secret.'lrio interino •• 
-A' eommissão de pensões e ordenados. 



364. ANNAES· DO SENADO. 

• 
0 Sn. ~. • SECRETARIO leu O seguinte 

Parecer.-

• A comrnissão do inslrucçiio publica examinou 
a proposição n. 86 de 2~ do Abril ultimo, que 
autoriza o governo n mandar admittir o estu
dllnto Olympio Thompson a exame das materias 
ensinadas n:• :1.• calleir:• do 2. • :moo do curso da 

Em seguida disse que não podia haver sessão 
por fnlln de numero do Srs. senadores, c qu1! n 
ordem do dia para 31 era :1 mesm:t já designada, 
convid:milo os Sr". scnado•·cs Jlre,cntcs pnrn se 
occuparem com trabalhos das r.ommissõcs. 

::c.• Sc~Niío can ~t de Julllo de t 87'0. escola de marinha. · 
• Do rcquo,·imcnto do supplicnntc consta tjue 

eJII!, frequentando as nulas do 2.• anno da escola 
de marinlln cm :1878, foi approvado cm ~ovcml>ro 
nas malerins da 2.• cadeira, n;io o tendo sido 
porém nas da primeira. 

• A com missão tem adoptado como rcA'ra inva
rinvcl não permittir exames que possam nnnul
lar o elfcilo do julgamento das mesas. 

• l':o caso de que se trata, estando o anno Iecth·o 
cm mais da metade, ~i for approvado o supplicnn
tc no exame requerido, niío podcr:í m:ltl'iculnr-sc 
no 3.• :mno siR;io cm ~larço proximo futuro. 

•· A.~sim perde o anno corrente, não fica annul
lndo o julgamrnto da mesa dtl cx:~mes do :Xo
veml>ro pr·oximo passado, c conforma-se a dis
Jlcns:• solicitada com os precedentes cst:•l>clccidos 
pelo senado. 

• A' vista do exposto é n commiss:io de parecer 
tJue seja discutida c IIJIJlrovml:t esta proposif:iío. 

c Sala das commissõcs cm 25 de Julho de :1879. 
-1. D. Jlibeiro da Lu:.-JI. F. Cor1·eia. • 

Ficou sobJ'C a mesa para ser tomado cm con
sidcrDçiio con! n p~op.osição n que se refere, indo 
entretanto· a rmpr1m1r. 

6 Sn. Jo:\o ALFREDO declarou que a dcputaçiio 
encarregada de felicitar a Sua .Mngestndc o Impe
rador pelo annivcrsario de Sua Allcza a Sercnis
sim:t Princcz:a Imperial n Sra. D. Izabcl, cumpriu 
sua missão logo que foi, com as formalidades do 
estylo, introduzida ;i r.rcsençn de Sua .Magcstnde 
o Imperador, pronuncmndo cllc como orndor da 
mesma deputnção o seguinte 

DISCURSO. 

• Scnbor I Festeja-se hoje o nnnivcrsario na
talício de Sua Altczn a Princczn Impcri:tl. 

• As nlegrins dos soberanos amados repercu
tem no coração do povo. 

c Essas nlegrins crescem, expandem-se o fa
zem-se nncion:~es si na vida dos so!Jcr:mos c seus 
descendentes o povo encontra garantias para as 
instituições que decretou e quer conservar. 

c Essas nle:;-rias tornam-se mais doces quando 
se referem :i pessoa especialmente querida por 
sua bondade angelica. · 

c Todos estes motivos, Senhor, concorrem paro 
que a senado, fiel interprete dos sentimentos da 

- nação, dirijn hcje as mni:s sinceras congratu
lações aos ditosos Pro~enitores da Excellm Prin
ceza, que, antes de reinar pela autoridade, reina 
cm todGs os corações pela virtude, que é o melhor 
sccptro. • 

Su:t !ll:lgestndc o Imperador dignou-se de res
ponder: 

• Agradc«;o muito no senado as suas con~ra
tulações pelo~ nonos de minha cara filha. • 

O Sr. Pre~id011to declarou l)lle n rcs,posta de 
Su:a !lfage>tndc o Imper:tdor cm receiJJdn com 
muito especial agrado •. 

I'RF.SIDE~CI.~ DO Sll. YISCOXDE DE 1.\GU.\IIY. 

SUll~l.\010.- EXPF.DII,"TE.- Cinco croposiriíoa da cnmora 
do,. SI"JI. •IOJIUtados. scnclu uma ao ro a pens!to do padro 
llanotJI Corrl!i.J. dw1 f'"iguelrctlo, ontr:a. "ohrt! a Jicon,.:~. do :tU• 
xiliar da hibllorhcca nadon:&J, Antonio Gon~oh-Óa l'ir:&• 
~tiUa; n tt~rceira aobro a licnnrn. do contador da eatn,ta 
do forro D. l'odro 11, Antonio Josó Trcnch, "quarlA aobro 
o conii'"Jto da litnpcz:& o irrh:a~~o da cld:~dJI, o n quinta' 
'o!Jro a pru&on!:flu llu Jo!io Josú FuJ:"undc• do ll~zcndc o 
Siha.-J•arr•cer'"s •la commiulio do los:íala.;tao do ao• 
nado aobro Uh·i•úea do comarcas o da commbalio do ton• 
atituiç:lo o diplo1nacia sobro a ullima oloíc;;io d., aea.:••for 
por llinu.- O l'rojnclo do •onndo-11-do ISW. Di•· 
rnuo• do• Srs. SJIYcir:& d11 Moll:& o D:~r!!o do Cotc~ipo.
I•nnu:uu. r.\RTE DA OftDI:U DO DJA.-Ür':amonto da JUiliç:a. 
Diacur,.o do Sr. minídro da Ju!lÍt;3. -Sawt:xDA. r .. RTI: D.\ 
onn•>l no IJIA. Eleiç:lo do ••na•IMc• por S. Paulo. DI•· 
curso o rmond:u do Sr. r.o!!o \'elloso. Discursos dos 51"11. 
Bnr~o do Cote~:ipo e Corroia. 

A's :11 horas ri:. manhií acharam-se presentes 
31 Srs. sennrlorcs, a saber: Viscond•J d11 J:~gounn·, 
Dias de Carralho, Cruz l\[achndo, llnriío ds .Má
m:mguapc, Godoy, Cbichorro, Barão da Laguna, 
Barros Bal'l'eto, Junqueira, :\rendes de Almeida, 
Visconde de Abacté, Vieira da Silva, Antão, Ri
beiro tla Luz, Correia, Barão de Cotc:;:ipc, Luiz 
C:trlos, Leão YeJJoso,Par:maguá, Jaguaribc, Barão
de llnroim, Uchôa Cayalcanti, João AJrrcdo, Pacs 
de llcndon~·a, Viniz, Dan tas, Cunbn c Figueiredo, 
Fausto de Ag-uiar, Diogo Velho, Visconde de 
Nictheroy c Nunes Gonçalves. 

ComJiarcceram dr.pois os Srs. llfnrqucz do 
llerval, Bar1io de Pirapnma, Teixeira Junior, 
Leit;io da Cunl1a, Visconde de Dom Retiro, 
Alfonso Celso, Sinimbú, Silveira dal\lotta c Vis
conde do lluritib:t. 

Dcixnram de comparecer. com causa partici
Jladn, os Srs. Conde ile nacpcndy, DUfjUC de 
C;txias, Octaviano,· Paula Pessoa, Silvoirll Lobo, 
Almeida e Albuquerque, Fernandes da Cunha, 
Snrniva e Visconde do Hio Dranco. 

Deixaram de comparecer, sem cau~n partici
pada, os Srs. Darão de Souza Queiroz e Visconde 
de Suassunn. 
· O Sn. PnE31DESTF. abriu a sessão·. 

Leram-se 11s actas de 28 c 30 do corrente mcz,. 
c, não havendo quem sobre ellas fizesse ol>scr
vaçücs, foram dadas por :IJIJlrOvndas. 

O Sn. 1.0 SECR-"1'.\niO deu conln do sog~inte 

EXPEDIENTE. 

Oincios: 
Do ministerio do Imporio, de 29 do corrente 

mcz, romettendo os aulographos sanccionados 
das rcsolu«;ües da assemhléa geral relativas :i 
matricula de Antonio Cnndido de Assis Andrade, 
Antonio Evencio Juvcnal Haposo, Fernando de 
Souza llock, Josino de Paula Brito e Luiz de 

-
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l\lello Brandão c 1\Icnczcs na faculdade do me·· 
dicin:~ desta cidadc.-Ao archivo os autograpllos, 
communicando-sc á outra camara. 

• Art. &.• ricam rcvogndas ns di~posições em 
contrario. 

• Paço da cnm:ara dos deputados em 28 de Julho • 
do J8i9.-Frederico A. -de Almeida, i." vicc-pre·
sidcnte.- José Cl'sario de Faria Alvim.- Tlio· 
ma:: Pompeu de Souza Bm:il, 2.• secretario in· 

Do i.• secretario da camara dos Srs. depu· 
tados, de 26, ~8 c 29 do corrente mcz, remet· 
tendo as seguintes tcrino. •-A' commissão_ de f:azcnda. · 

Proposit-ões. 

• A assembléa geral resolve : 

• Art. :1.. • E' approvaila a penslio de 600S :m· 
nuaes, concedida por decreto de i7 de Agosto de 
i879, correspondente :i congrua que percebe, :10 
padre l\lanoel Correia do . l'igucircdo, parocho 
collado da frcguczia de Inhomirim, da diocese c 
provincia do Rio de Janeiro. 

• Art. 2. • Est., pensão será paga desde a data 
da sua resignação do beneficio cujas obrigaçlícs 
não pódll preencher. . 

•. Ar~. 3.• Ficam revogadas as disposições em 
contrarao. . 

• Paço da camnra dos deputados, 26 de Julho 
de :1.87!1.- Visc011de de Prados.-José Cesario de 
Fa':iaAlvim.-111. Alvl's de Araujo, 2. • so:re· 
tarao •• 

~ A asscmbléa geral resolve : 
• Art. i. • E' o governo autorizado a conceder 

ao auxili:ar da bibliothcca nacion:al Antonio 
Gonç:alves Pirngiba um :anno do liccnç:a, com o 
r~pcctivo ordenado, para tratar de sn:a s:audc 
onde lhe convier. 

•Art. 2. • Fic:am reYog:ad:as as disposições em 
contrario. · 

• Paço da c:amara dos deput.-ados em 28 de 
Julho de :1879.- Frederico A. de Almeida, 1.• 
vice-presidentc. - Josi Cesario de Faria Al11im. 
:-Th_oma:: Pompeu de Sou::aBra::il, 2.• secretario 
mtermo. • 

c A asscmblé:a gemi resolve : 
• Art. J. • E' o governo antoriz:ado :a conceder 

ao contador d:a cstrad:a de ferro D. Pedro II, An· 
tonio José Trcnch, um anuo de licenç:a, com o 
respectivo ordenado, par:a trat:lr de sua sande 
onde lhe convier. 

c Art. 2.• Ficam revogad:as :as disposições cm 
contr:ario. · 
· c Paço d:a c:amarn dos deputados em 28 de Julho 
do :1.879.- Frederico A. de Aln~ida, i.• vice
prcsidcntc. - José Cesario de Fa1·ia .Alvim.
'fiiDm_a:: Pompeu de Sou::a ~ra:il, 2.• secrct:ario 
1ntcrmo. • · · 

A' commissão de pensões e orden:ados. 

• A :asscmbléa geral resolve : 
c Art. i.• Fic:a o governo :autorizado a firm:ar 

definitivamente o contr:ato de :lO de Outubro de 
!876 pnm a limpez:a c irrig:ação desta cidade com 
Aleixo Gary. . . 

c Ar.1. 2.• Fic:a tambem :autorizado paro mo
dificar :algumas das condições do contrnto, como 
a do pmzo, conforme lhe tcnh:a aconselhado ·:a 
experioncia c indic:ar o bem publico. 

c Art. 3.• No caso de rcnovaçiio do contrato 
POt: tcrmin:acão do pr:azo marcndo, scr.i o :actnnl 
cmprczario prcfer1do cm iguald:adc de cir
cumstancias. 

• A :assemblé:a ger:al resolve : 
• Artigo unico. Fic:a clcv:~do a dez :mnos o 

pr:~zo concedido pelo decreto legislativo n. 2515, 
de 2~ de Janeiro de 1879, :a Jo:io José F:agundes 
de Rczendc c Silv:J, para encetar us trab:alhos d11 
lavr:a na :írca comprchcndida pelos rios Cayapó, 
1\l:aranhlio c seus amucntes, n:a fúrma d:a lei 
n. 2002. de 22 de Agosto de :1.871 ; revogadas :as 
disposições em con tr:ario. 

• Pn~o da c:unnr:a dos deputados cm 29 de Julho 
de 187!1.-Visco11de de Prados.-José Cesario de 
FariaiAlvinJ.-.U . .~tlvrs de ,traujo, 2. •secretario.• 
-A' éommisslio de emprcz:~s privilegiadas. 

Reprcsontaçiío dos habitantes da 'frcgnczia de 
S. Seb:astiiio, do município da Christina, d:a pro
vincin de Minas, reclamando contra os novos
impostos votados pela camar:a dos Srs. dcpu
tados.-A' commissão de orçamento. 

0 Sn. 2.0 SECRETARIO. leu OS seguintes 

Pareceres. 

• O decreto n. :;:;s,"do 28 de Junho de 1800, que 
dividiu as comarc:as cm entrancias, dispõe cm 
seu nrt. :l.•: • Nenhum cidadão brazilcaro será 
pela primeira vez nomeado Juiz de direito sinão 
para com :arca de i. • o nu .... .-m, nem p:ass:ará desta 
p:al':l outr:a de 2. • sem que tenha qu:atro nnnos de 
serviço cfTecti\'O. D:a 2.' p:ara :a 3. • JlOdcr:io ter 
Jogar as remoções, havendo trcsannos ile cJTcclivo 
serviço na classe :mtcrior. Est:a cl:assific:ação será 

. feita pelo go\·erno, mas não poderá ser nltcr:ad:a 
sinlio por :acto legislativo. • 

O tiS. • do art. 29 d:a nov:a reforma jndici:ari:a 
(lei de 20 de Setembro de i87 i), displíc : • O exer
ci cio do cargo de juiz de direito por sete annos, 
em comarc:as de :t.• cntr:anci:a, h:abilita o juiz 

· para ser r~movido para qualquer com:arc:a de 
3.• cntr:mca:a. • 

Tendo' est:as disposições por fim :~sscgurar :aos 
juizes de direito :a indepcndencia c perpctuid:ade 
que lhes são gnrantidas pelos arts. :1.51 e !53 da 
constituição do Impcrio, c podendo succedcr que 
por não estarem estabclccadas cm lei qu:aés as 
condições com que o governo deve classaficnr :as 
comarcas novamente crcad:as em !.•, 2.• e 3.• 
entrancia, resulte d'abi que qu:alquer erro ou·m:í 
:apreciação ne~s:a cl:assificnção fira. ou perturbe 
:aquellas garantias constilncionaes, entende a 
commissão de legislação, :a quem foi rcmettido o 
projecto B de !879 do Sr. senador Cruz :M:achado. 
estabelicendo :as condições d:a alludida classi
fic:ação, que g mesmo projecto suppre uma l:acnn:a 
de noss:a legislação. -

Assim, é :a com missão de p:arccer que seja o pro
jecto submcttido á discussão c :approvado com as 
emendas, que a commissão offcrece :abaixo : 

Ao art. 2.• :acrescente-se:- salv:as :as limi
tações do :art. L • 
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o nrt. 3 .• ~ejll subslitnido pelo seguinte : 
_ • Aos juizes de direito que servirem cm co· 
m:~rcas de :1.• c 2.• entrancia, não tendo ainda 
tempo de c:tcreicio correspondente á nova elas· 
sillcnriio dns mesmas comnrc:1s, scr·lhes·biio de· 
sign:~ÍI:~s outr·a~, a CJUl' tenham direito. • 

Sala das com missões do senado, 30 dt~ Abril do 
18i9.-Dominyos Jostf Nogueira Jayuariút!.-J. J. 
Fcrna/lllcs da Cun!ltt. • 

Volo St!paratlo. 

c Aceitando em ge~al o pensamento do pi'Ojcct•l, 
por consagl'ar um:• mcditla garantidora da in
dcpcndcncin dos m~gistrn!los, e lfUC vir:í sanar 
os abusos llUC so.J têm dado na classilic:rção das 
comnrc:1s novamente crc:1dns, penso corntudo 
que a projecto deve ser emendado nos 11rts. 2.• 
c 3. 0 

O art. 2.", como e~t<i rt!digido, s:u:ritica n idéa 
gcr11l a um caso e:~pccial, c p•i•lc ser mal llJlpli· 
Clldo, porc1ne prest:~·so a da\'idas. 
• Serin melhor redigil-o da seguinte fórma: 

c As comarc:~,; que se crenrt•m, da datn d1!sta 
lei em dinntc, tcri10 a entr·anci:• n IJUC pcrton· 
cerem as comarcns ele cujo terrilorio forem des· 
mcmiJr:ulas; c, •ruarulo o ti!J'ritol'io da nova co· 
marca tiver prrtencido a duas ou mais corn:~rc:~s 
do entr:mcias diiTt!rentes, tletcl'lltínnr:í a er:tr11ncia 
o territorio onde ticar 11 rcspcctivn série!. • 

O art. 3.• parece enccl'l'ar uma iniqni· 
dado, c cst:i cm conlradic!,'ão com o 11en~•· 
rilento do projecto. Cumpre antes do tudo 
respcit.'lr o principio da est..'lbilidado do magis
trado; nem convem q no e fie 11crca a sua co
marca, sinão CJnando um motivo de ordem 
publit'll assim o t.letcrr.:inar. J..'azer o m:~gistrndo 
sabir da comarca pela circnmstancia fortuita de 
Jmver sido clev:~d:r a c:1tegoria da mesm:r, IJUando 
ao tempo da nomcat;iio ello reunia os rcljUisitos 
Jeg:~cs para alli exercer jul'isdic(;iio, ó quasi 
que dar otrcito retroactivo :i lei da nov11 classi
fic:rção. 

Nem sirva de argumento o facto de ·a)lrovci· 
tar-so o jniz do i.• entrancia de um favor sin· 
solar, podendo ser removido, antes do qu:~
triennio, para comarCII de ::!.• entranci:1. Não b:r 
11bi uma rcmoç:io ; c demais, si inconveniente 
pódo htn-er, é tão insignilicantc que não conlr:J· 
balnn(i:l a grande \'antagcm de firmar-se a esta· 
bilidadc do juiz. 

O abuso Dllfíllreceria si o juiz, :rssim favorecido, 
godcsse obter remoção para outra cornarca do 
•. • entrancia, mas, para obvi:.Z-o, canvcm. csl:l
belcccr disposi~ão express:~, e penso quo lodos 
os escrupulos serão levantados dando-se a so
guinto red:rcç:io no 11rt. 3. •: 

respectivas eoinnrc:IS forem elcvadas·:i cntrancia 
superior •• 

Sala das commissücs do senado, 31 de-Iulho 
de 187!1.- Joéio Alfr·edo Corrêa de Oliveira. • . 

- -Ficou sobre a mesa para ser tomado· cm con· 
sitlcra~iio com a pr·oposi!,'ào a que se rcfl!re. 

.• .Appro\'anao a ultima clei!,'ão de ~cnador por 
.lfrnas Gcrac.<, resolveu o senado ndrnr :r Yerili· 
ca!,'iíiJ' das eleições de 11!1 pnroclrias, consl:mles da 
rel:u;:io jnntn :10 pnrcc"r da comrniss:io de con· 
stitnição, ~ que se oficiasse 110 gove1:no pedindo 
ns rcspcctrvns actas. · 

Faltam nindn ns actns do 68, c foram presentes 
:i commi:::sfiu de constituição as de 51 Jmrochias, 
sohre as crr1ncs f•!Z- acurado exame, c ofl'crece á 
considcrat;ão do sP.rwdo o seu· parece~·. 

Foram ohser,•ndas as for·mnlidades subsllln· 
ciaes, ~ estão completas ns actas d:~s seguintes 
)larocluas : 

:l. Xossn Senhora !lo Pilar do Ouro Preto. 
2 • .Nossa Sonhor·a d11. Conccieiio de Antonio 

Dia!!, dn <'al1Íl.1l. ~ 
3. X O$sa Senhora de Nuz:~rcth d:r Cachoeira 

do Cam)lo. 
4-. Nos,;a Senhora da Concci(;ão do Rio d:rs 

Pedras. 
ã. Xos~a Senhora da Conr:ei~ão da Agon Limpa. 
6. S. Jo:io da Ch:rpad:J d:J Di:rm:mtina. 
7. Nussn Senhora do Cnrmo dos Arcos. , 
8. Nuss:1 Sllnhora do Carmo do Cnmbnhy. 
!) • Nossn !'enhora da Piedad•J dn Leopoldina. 

10. Xossn Senhora d:1 Conceirão do Laranjal. 
11. S. Jos6 d:1 Pedra Bonita.' 
12. Noss11 Senhora da r.ap:r. 
n. NOS$11 Senhora do C:trmo dll Cnpcllll NOVII 

do Retim. 
i.'J.. Nosso Senhor Dom Jesus de 3lattosinhes. 
1:;, S. lli!:'ucl do Pirncicava. 
JG. S. Pedro do übcrahlnha. 
i 7. S. Gon!;:rlo do P:~r:í. 
:18. Nossa Senhora da E~tiv:r do Pimcntn. 
J!), Nossa Senhora d:~s NcccEsidades do Rio do 

Peixe. _ 
20. S. Gonçalo da Po)ntc. 
21. S. José da Boa-Vista. 
22. Snnt.'l IUth de Cassia de Caldas. 
2:t. Nossa Senhora das Aguns Virtuosas. 
2L Trcs Corações do Hio \"erde. 
25. S. João Dapti~ta do Douradinho. 
26. Nossa Senhora do Carmo da Escnrnmuça. 
27. S11nto Antonio dn Sncra Família do !tlachado •. 
!!8. Nossa Senhora da Concci!,'iiO do Rio Verde. 
2!1. Snnt•Anna da Aldt!ll do Rio das Vclhns. 
30. NosSII Senhol'll d11 Piedade de Barbacena_ 
31. Nos.;;a Senhor:~ d:rs Dures do Rio do Peixe. 
32. S. Miguel o Almas de Joiio Gomes. 
33. S. Francisco de Paul:r do termo de Oliveira. 
3~. Santo Antonio do Amp:~ro. 
35. Sanl:l Helena do Ribeirão V.:Jrmelho. 
3G. Santa Cruz do EsCIIlvado. 
37. Noss11 Senhora d11 Saudc. 
38. Nossa Senhor:r. d11 Soledndc de Itnjub:í. 

c Os juizes de direito d:rs comarcns d:1 L• on
tranci:r que, na conformidade do nrt. :1.• !orem 
elevad:~s :i 2.• cntrnncill, serão conservados :~inda 
quando não tenham quatriennio completo; só se 
lhes l.lttcndl!rá, port!m, o pedido de rerno~ão p:~ra 
outra comarc:~ de 2.• entr:mcia, depois que ti· 
verem satisfeito aquellll condição. • 

Como complemento poder-sc·lm form:~r um 
art. 4.. • : 

Nesta parochia, cm vez de se votar em um nome 
para presidente d11 mcs:r, votou-se em dons, 
obtendo votos tres cidadãos, reunindo um :1. unn
nimid:rde. 

• A disposição do art. 3. • ó applic:~vcl aos 
juizes de direito de !!.• cntr:mcía, quando :~s 

Est11 irregul:~rid:rdc niio influe no resultndo da 
eleição, porque o eleito por unanimid:~de foi 
quem ser\"iu de presidente. ' 

11 .: 
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:1!). Nossa Senhora dn Madre do Deus de S. João 
de Ef-Rei. Nest11 parochin votou-se pilrn mesa rios 
cm listas de quatro nomes em voz.dc dons ;rctmin
do portlm trcs a nnanimid:HIB o um monos dons 
-votos; vislo niio hnverJlrt>jnizo de direiLo dn mi
noria, esta irregularidn o não influe no resullado 

plontos, contra o disposto no§ 2. o art. i5 das in
strucções. Sondo esta irregularidade substancial, 
im110rtn a n'ullidade da cldçiio. · 

~6. NosS:I Senhora d~ Assnmpça-o do Cabo Ver
de. Na act.1 dn eléição da mc.~a, não se faz menção 
dos nomes dos fllcitorcs e immedi:~tos, IJUO com:
pnreceram o·u fnltar:~m, e nem do numero ·das 
ccdulas recebid:1s, c op~nns se rcl:tta que os 
presentes ontregnrnm duns ce"dulas, sendo en
contradas i1uatro cm brnnco. c npnr;~rlas :.s oa.trns 
produt.irom :J~ votos, IJUC recnhil':l.in. cm seis 
cidadãos, obten(lo trcs delles oito '"otos, um sete 
votns, um dons votos c um 111~ voto o fomm de
clarados mcsarios · os (Ju:.·,ro mais' votados • e 
assim, contra o prt:ce~·.o dn lei, apuraram-se én
gloLallnmento b!l aua~ cednlas entr••gucs pelos 
presentes {'ara· mcs:trios o supplontcs • .Aos M 
votos reun1dos oito das quatro ccdulas cm branco 
sommarnm ~~. que corrtlSJiondem :i W votantes, 
com exP.csso de dons votos. Ala>, dn mrJsma neta se 
vü. 11uo votando sómento os eleitores para pre
sidente c súbstitutos, havendo du:~s cedulas em 
hr:·nco, olltivcmm votos para prosident~: um 
eidJdào no.vc votos, c outro um voto, os qunes. 
com o d:~ clldul:~ em branco corrcspond<?m á U. 
eleitores presentes, numero que corr<?sponde 
tamhem ;i.:JO \'Oios apurados p:tra substitutos, e 

dn eleição. . 
~O. Nossa Senhora da Gloria do Pnss.1 Tçmpo. 

Nest:1 pnrochin votou-se para mcsarios cm lista 
·de quatro nome~. reunindo a nnanimidndc de 
votos dos einco eleitores presentes os quatro me
snrios. A falta de convoca~iío de um substituto, 
conforme o § 6. o do art. 5. o das instruccões, 
foi irregularidade, ((UO port!m niio pódc influir 
no resultarlo ll:t clcu;lio. 

41. Nossa Senhora lias Djrcs da Serra da S:tU· 
dnde do lnd:ri:l. · • 
~2: Santa Annn do Car:mdahy. 
Destas dn.1s pnrochias f:tltnm nindn ns netas da 

eleição da m6sa; ns outrn~ cstiio completas. Sem 
que venhmn aquellas não se 1•ódo conhecer das 
rCSJieCliV:IS olmções; . 

~3. No~~ Senhora da noa-Viag'em dn It.,bi1·a rlo 
C:lmpo, as irrogularidndcs con~L1ntcs dns nr.t:ts 
desta parochia, importam a nullidndc ela elei~iío. 
N1io se declar~u o moti\·o JIO! que se f ... z a elci(;iío 
no dia 2i de Novembro, c nao · no dur 10 mllr· 
cado pela prcS'idenci~ d:1 pro\·incla. Dando a pa
rochia :10 lllcltort.'s cOmfJarccéram ~ c nenhum 
inuncdinlo, o o~~ votaram para mcsnrios em tres 
cidadiios que obtivernm 3, 3, c 2 voto,;; e para 
suppleotes em tres outros quo obtiveram ~. 3, c 
i \'Oto. N:io so observou o disposto no § 6.• do 
art. ã. • das iostrucçucs; convidando-se um sub, 
stituto que SliPIIrissc 11 falta dos immcrliatoll, o 
nem o § 2. o do nrt. :15 preenchendo-se por nova 
eleição o numero de •1untro mcsarios, cM con
trario, c:ccluiJI·Se o terceiro votado para mcsario, 
c jnlgoli-su taes os dous primeiJ·os supplcntcs, c 
:.indz• m:tis, para substituir-se :í um do~ mc:<:l
rios, ·const.'l das actas IJUe antes da terceira cha
mada c da apuraçiio, o.prl'sidcnlo da mesa deu 
assento nella it um c!dadlío. que nenhum Vflto 
teve para mcsõJrio ou supplentc, o qual desde 
ent:io figurou como ml.'~ario até :.o Jim. 

M .. Nossa Senhora da Bon-Via~cm do Curr.1l de 
EI·Rei. Compnrecendo tres eleitor~s c um im· 
mediato cm votos, o juiz do paz dc\"ôra proceder 
com elles:í eleição da~mesn parochial; mas, con
tra o disposto no § 6. o do art. 5. o das instruc-

~
õos, convidou terceiro c quarto juizes de pat., 
presidia o 2.ono impedimento do 1.•) e recebendo 

cedulas para mesarlos, quatro ci!ladãos obti-
veram : 5, ~. 2 c :1. votos. . . 

No nrt. :12 das instrucções, se dispõe que si 
. o excesso de ccdulas influir no resultn.do da 
eleição, ficará esta sem eiTeito. 

tres t!a ccllula em bl':lnco. Ahstr:~hindo da falta 
notada lle dous votos na primeira apuraçiio feita 
en:;lub:ul:•mente, não rrJstn duvida IJUtl compal'c
ceram U~:lcilorcs, c nem um immedinto, ect_ue, 
contra o dil'JlOsto no~ 6,0 doart. 5. o das instrucçoos~. 
deixou-se úc chamar trcssubstitutos . .A pnrochin. 
d:i :l2 eleitores, estiveram presentes H eorres
pondenles :i vota~ão apur:uln, e n acta contém :l:t 
assisnaturns, e es~ authenticada. Accrcscc qáe, 
como const.1 dos annoes da camnrn· .dos deputa
dos de 1!177 til. :1..0 pag. 277, a commiss:io !lO JIOdc
res, por fal t.'l do netas, propoz o adiamento do co
nhecimento da clei•:iio desta parochin, o 110rtanto 
não tinha ella elcitort..>s reconhecido::. Em todo 
caso, sendo suhstnncinlmente null:l a cll!içiío dos 
mcs.1ries, import:t isso a nullidnde da eleição pa
rochinl. · 

O excesso de duns cedulas não resultou cm ver
dado do ser superior o numero dellas ao.üos 
votnntes ; mas do se admittir como tacs indevi,
dnmento o3.• c~.· juizes do paz para igualar o. 
numero dos immodiatos ao dos eleitores presentes, 
o que por certo influiu no resul!ndo da eleição, 
qu;mdo um mesario obteve 2 votos c outro :l só-
mente. · 

.A organizaç5o da mesa está substancinlmente 
\'icinda; o que importa 11 nu li idade dn oleiçiio. 

(!.ii. &lnt'Anna do Alllé. Tendo sido eleitos dons 
mesa rios sómentc. ·devendo-se proceder n nova 
eleiriio pnrn completar o numero dos mesa rios, 
for:~in considerodos tacs dous votados pat'll sup-

ll7. S. JosJ da Lagtn .• Yoton-sc para mcsarios o 
snpplcntes em cedulas do~ nou1cs ; mos obtendo 
tanto uns como outros unanimidnde, esta irre
~:"Uinridado não influiu no resultado da eleição 
dn mesa. Consta, porém, da acta do din :1.0 do 
Novembro que :'ts 3 horas verificou-se ter con
corrido á primcir.t chnmnda 86 vot.1utes, e o 
presidenta levantou n sessão para continuar os. 
trabalhos no dia seguinte. Consta d11 neta do dia 
H de Novembro que o numero de codulas rece
bidns nns tres cbamnd:~s foi de HO, deixando de . 
vot.'lr 76 cidadiios. Do que se conclue que a. se
gunda o terceira chamnd:~s foram feitas no 
mesmo dia :11 contra o preceito da lei, o que 
importa a nullidadc dn eleição. 

&8. S. José de Gorntuba. Comparecendo 8 elei
tores c 3 immcdiatos,em vez de todos H votarem 
no mesmo escrutínio para mesario~, votaram so
pnradamente, e o fizeram em cednlns unicas de 
dons nomes, c não com duas ccdnl:~s para me
S.1rios e snpplentes, contra o disposto no art. f.O 
das instrucções. Sondo substancial n nnllidade 
d:t mesa, import:J a nullidnde da eloiçiio. 

6,9. No~sn Senhora do Carmo da!Bngagem. Dando 
n parochin i-i eleitores, comparecendo oito, rece
beram-seS cedulas para inesarios e 8 p11ra sup
plcntes, c foram npuradns as 8 pnra mesarios. 
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Quatro constituc:u o tcr~o de quatorze; entretanto 
foram admittidos seis tmmcdiatos a vol:lr scpa· 
radamcntc pnrn mcsarios. Depois toram apura· 
das todas as ccdulas para supplcntcs. Além de 
dous immcdiatos indevidamente admitlidos a 
votar, o processo é original. Sendo substancial a 
nullidadc dn mesa, imporl:l a nullidade da 

como dispõe o§ 2.• do art. :lü das instrucções; e 
como dous, Ilonorio c Mnnoel Anasmclo, haviam 
sido elcilos mcsarios,. os votos posteriorcs_para 
supplcntcs deviam ficar sem cfi'cilo, e proceder-se 
á nova cleirão pnrn se preencher o numero dos 
supplcntes, ·conforme o citado paragrapho; en
tretanto, foram declarados t:lcs : Joaquim Ro- · 
drigucs da Fonseca o José Ildefonso Rnbello, que 
não tiveram voto algum : a nullidado da mesa 
Importa a da clcicão. 

eleiç;io. . 
50. S:mta )[argarida. Nesta pnrochia cm falta 

de eleitores reconhecidos foram convocados tres 
juizes de p:~z c tres immcdiatos, e ·comparecendo 
um de cada !urma, devera-se complctal-:~s na 
Cúrma do ~ 11 da :1rt. :;.o das instruc~;ões, c não 
proccdcr-~c á clciç:!O da mesa com um sú juiz 
de paz c um só immedini::-. AmiJos vot:•ram una· 
nimcmento cm lista de quatfO nomes pm·a mc5n· 
rios c cm Jisl:ls do dons nomes para supplcntes, 
tendo cada um daqucllcs dous \'Oios c destes um 
só ,·oto. O pt·csidcntc c seus Ires substitutos obti· 
v eram um só voto. Sendo sub:<t~ncinl a nullídndc 
da mesa, importa a nullid:•dc da eleição. 

:il. Santa 1\ila da IIJitipoca. Foram presentes 
. ;í cummissiio duas cúpi:.s :.uthcnticns, c del1:1s 
consta : que comp:u·cccndo seis eteitot·cs c trcs 
immediatos, receberam-se nô\·c cedul:•s parn me· 
sarios, scudo o resultado : 

Votos. 
L Honorio José de Castro.............. 8 
2. Francisco Jo5ú do Xll::cimcnto 3lnchado ã 
3. lU:.nocl A nastllcio da Fon~eca. • . . . • . • 3 
4. ~fanool Victor úe lltmdont,:n.......... i 
1:altn um voto. 
O rcmltado de nove cedulas para supplcntcs 

foi o seguinte: 
Votos. 

i. Antonio José Rodrigues............. 6 
2. lf:moel José de Ahncida. . • . . . . • • • • . • 6 
3. 3l:mocl ,\nastncio dn Fonseca.. • . . .. • 4 
4. llonorio José de Cnstro.............. i 
ã. Antonio lloreira Pires.............. i' 
For:~m dcclar:~dos membros da mcs.1 IJonorio 

José de C:~stro, Francisco José do Xascimcnto 
~l:•chado, :M:.nol'l .Am~staeio da Fon~ccn c lianoel 
José de Almeida ; c supplcntcs Antonio José 
Rodri;::ues, Antonio llorcim Pires, Joncruim Ri· 
beiro d:. l~onseca c José lhleronso nabdlo, não 
tendo estes dons tido wtos. 

O resultado de seis cedulas para Jlresidentc foi 
o seguinte: 

Votos. 
Mnnoel Victor de ~rcndonr.a. • . • • . • . . • . • ã 
Jonquim Rodrigues ·d:~ Fonseca......... i 
O resultado para substituto foi o seguinte: 

Votos. 

Na parochin de Nossa Senhora do Carmo do 
munictpio da Ital!ira não houve eleição a :lO de 
Novembro; das actas, porém, que rornm presen
tes á com missão consta que á 7 do Novc111bro or
:::anizou-se n mosn com os eleitores dn legislatura 
dissolvid:I,C CJUC procedendo-se á cleiç;1o no dia 1G 
de ~lnrço do·corrcntc anno, runccionou n :rpesa 
org:mizuda n 7 dll Novembro do :mno p:1$sndo, 
qu:~ndo se devera formar nov:. mesa com os elei
tores da legisl:•tura actual, c na falta destes reco
nhecidos com os juizes de p.1z o immcdíatos. A 
nullitlndc manifesta da mesa imp<!rta a da clei!)ão . 

Concluindo é a conunis~ão de 

Pa1·rcer. 

L o Que sejam appro,·adas as clei~ões das 40 
primeit'M parochía~. e adindo o conhecimcnto das 
duns sob ns. t11 c 42, pot· faltn das :~ctas da 
elcil·ão das mes:~s dell:.s; c que sej:.m annulla
d:~s "as eleições das nove parochias sob ns. 43 a. 
ãl, bem como a tlc :'\ossa Scnhot·a do Carmo do 
municipit~ de Itabira. • 

2. o Que se oficie ao go\·crno Jlcdin!IO ns act:IS 
das G8 pnrocltias que ainda f:~ltam, conrorme a 
rcl:.r.ão JUnl:l. 

3.'u Que tendo-se de procederá clciçfio de um 
senador pela v:•gn do ::ir. Firmino Rodrigues 
::iilv:•, 1mra faciliwr a vcrific:~!;iiO de poderes, se 
officic :10 governo para CJUC rccommendc que nos 
collcgios clcitor:~es sejam discrimin:~dos IJS votos 
dos eleitores n;io rcr:onhccidos, isto é, tome-se cm 
separado os votos dclles por parocbias, havendo 
mais de uma, cu~ns clcil:Õcs não estejam vct•iii
cad:~s, embora seJnm comput:ldos na somma dos 
votos o!Jtidos pelos candidatos cm cada collcgio, 
afim de o serem lambem na apuração llnal. 

Paço do senndo, 31 de Julho de 18i9.-L. •l. 
Vieira da Silva.- Barão de Ccte!Jipe. - Ca11àillo 
Me mies tle .Almeida, vencido pelas razões cxpcn
didas no parecer sobre as eleições cspcciacs da 
província da Bahi:~. • 
. Parochias cujas eleições não foram rccouhc· 
ci!ias aind:~ por fal 1.<1 de actas : 

Collegio de Abaeté. 

:1.. Nossa Senhora do ·P:~trocinio da Cidade de José Rilwire Nunes.................... 6. 
Antonio Hodrig-ues da Fonscc:~.......... 6. 
Francisco de S:i Fortes................. 3 
V(gario llraz Nicoláll.................. 2 

Abacté. lia só acta da apurnçiio. · 
2. S:lnto Antonio dos Tiros. Ira só neta da 

apliratiio. 
Fnll;~m cinco votos. A sorte designou os dous 

primeiros na ordem cm que estão. 
Vl!-se que o quarto votado para mcsario foi 

depois eleito presidente, o substituído por um dos 
dons, q uc obtiveram seis votos para SUJlplente, 
sem preceder sorteio ao menos, devendo-se nliás 
proceder :i noYa elei~ão pam qu:~rto mesario, 

Collcgio de Alfcnos. 

3. l\"OSS3 Senhora da Conccir.iío da noa· Vista, 
f:Jll:l a ll.!ta dn mcs11. 

Collcgio de Arassuaby. 

6.. S. Sebastião do Sal to Grande. 
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Cóllegio dó Araxá. 

S. S. Donti~gos do Ar:lx:i, falta a acta 
mesa. 

da . 27. Nossa Senhora da ~ladre de De.us, (nii:Í a 

1 
Collegio da Leopoldina. · 

neta da mesa. · 

Collcgio do Baepcn~y. 

G. Noss:l Senl10ra d~ Conceição de Bocpendy, 
!altn a acta da mesa. 

7. S. Thomé das Lettrns, falta a acta dn mesa. 

Collegio dn B~gngem. 

8. Nossn Senhora lfiíi dos Homens -da Bll· 
gagem. 

!l. Nossa Senhora do Amparo do Brejo Alc:'gre. 

Colhigio do Domfim. 

10. Senhor do Bomfim •• 

Collcgio de Ca~~hé. 
H. N •. S. do Bom Suecesso de Caethé. 

Cullegio da Christinn. 

12. Es11irito-S:mto da Chri,;tina. 
13. S. SC•,nsti~o de Capitub:•.- _ . . . 
14-. Nos:m Scnhorn du Conce1Ç<JO da V•rgmJ:t, 

falia n acta da mesa. 

Collcgio da Coneeic;iío. 

. w. S:onto Antonio de Tapéra, só veiu a acta 
da apurac;:io. 

Collegio da Doa E..;pernn~a; 

IG. Noss:~ Senhorn das DOres da Boa Espe· 
rança. 

Collcgio da Ilaliira. 

17. Nos~a Scn hor11 de Nnzareth de .\ntonio 
Dias Abaixo, falta 11 acta d:a me:'ll. 

:18. Snnta .!\lnria, acta incompletn. 

Collcgio de Jaguary. 

:l!l. Snnta Rita· do Extremo, falt:J a nctn dn 
mes:J 

:!O~ S. Josii de Toledo, falta a acta tln mcs:1. 

· Collcgio 1!:\Januaria. 

21. Nossn Senhorn das 'Dõres da cidade de Jn-
nuaria, faiL'I a acta da mel'.'~. -
~- .Noss.1 Senhora do Ampnro do Brejo doSai· 

gado, r alta a actn da mesa. .. -""--· 

Collegio.doJuiz de Fóra: 

23. Snnto -Antonio do Juiz de Fóra, raltn a IIClll 

dn mesa. . C - d Cl. • d :U. Noss:J Senhorn d:1 onccic:•o o Japca Q 
Uvas, fnlta a act:J da mesa. 

Collegio de La.vrns. 

25. SaÜt'Ann:t da citlade de Lavrns, 

Collegio do Ma1· de flcspnnbn. ·• ·. · 

28. Santo Antonio do Aventureiro, falta a neta 
~m~. . . . .· 

:!9 •. Nossa Senhora das-Dores de llonte Alegre, ' 
fnlra a acta da mesa. • · · 

· 30. S. José de Além Parahybn, .falia a acta da 
mesa. · 

:u. Espirilo Santo do llar ·de Hcsp:mha, .só 
veiu neta da apuratiío. 

Collegio de l\lnriann:í. 

· 32. Noss:t SenlJora.da Assumpciío da Cathedrnl, 
(ai tn a llCtl da II!CSil. · 

Colleglo_ de l\l~nte .4.1cgre. · . 

aa. S. Jo'rariei~eo dns Chagas do )fonte Alegre, 
só veiu neta da apura~iío. 

Collegio de Montes Claros. 

3~. S. ·José de ~fontes Claros, falta a nctn da~ 
~esa. 

Collegio do Mul'inhé. 

3:;. S. Jo'r:mcisro dn Assis do Rio Capivarn, 
falta a actn da mesa. 

Collegio de I>arncattí. 
• • I 

3G. Santo Antonio da :unnga de ~aracatú. 
37. S:mt\\nnn do,; Ale~res. 
38. Santa Uita do Gunrdn-llúr. 

Collcgjo de Passos. 

3!!. Santn Rita de Cas:~ia. 

Cullegio do Pir:mga. 

40. Nossa SP.nhor!, da Coneei,_;ão do Piranga, 
ba só acta da llJIUr:u;ao •. _ . 

4t. Nossa Senhora dn Conceic;iio do Turvo. 
4::!. Santo Antonio do Calam!J:io, faltn a· neta. 

da mesa. . 
t,.a~ S. José do~Cl10potó, falta a neta da.mcsa. . . 

Collegio do Pitanguy. 

4~. Nos.~a Senhorn do Pilar de Pit:Jnguy. 
4á. &lnt'Anna dn l\laravilb:~, falta a .llcta tla 

mesa. 

Collegio de Pouso Alto. 

46. Nossa Senhora da Concei'.:ão do Pouso Alto, 
só veiu n actn da nr•urnç.'io. - · 

Collcgio do Pombll. 

~i. Nossa Seu bom d:~.s lfercils do Pomba. 
48. Senhor Dom Jesus d.'l Canoa Verde-do Tn

úolciro. 

Collegio de Quol'uz. 
acta dn mesa. 

::!6. Senhor Bom 
acta da mesa. 

Jesus dos Perdões, falta a 49. S. Gonçalo de Cattas· • .\J.tas de Noruega, só 
veiu a. acta da apurnção." 

V. III ~7 
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Collcgio do Rio.Novo. 
fiO. Nossa St~nlJOra da Conceitiío do Rio Novo,_ 

falta a acta da mesn. . 
iii. S. João Ncpomuceno. 

.... 
t~ ..... 

CoHogio do nío Pardo. 
Santo Antonio de S:linns; 

Collc:: io do Snb:trá. 
li3. Snnt:• Quitcria, ralla n neta da mesa. 
Mo. S. Gon~alo da Contagem, C~lta a acta da 

mem. 
Collcgio de San to Antonio do llontc. 

55. :'\ossa Senlu:;.ra da Luz do Ate1·rndo. 

Collcgio do Santa . Parb::ra. 
li6. Santo .Antonio do nibdrão de Snntn ·Dnr-

IJnrn, falta a nela da mesn. . 
ii7. Noss.1 Senhora !ln Concci1J50 de Cattas· 

. Altas do llatto Dentro, fnlta n acta da me~n. 
58. Bom Jesus do Amparo do RioS. Jolio, fnlta 

a actn da mesa. 

Collegio de S. Jo~o Baptista. 

59. Santíssimo Corar.1io de Jesus de Barreiras, 
bn só neta da apur:u;ão". 

Collegio de S. João tl'El-Rei. 

GO. Santa Rita do Rio Ahnixo, falta n neta da 
mesa. 

CoJicgio de S. Sebastião do Paraíso. 

(a: S. SeiJnstiiio do J>arniso. 
G:!. S. C.1rlos do Jacuhy. 
63. :'\ossa Senhora das Dores de Gunxupé. 
6' ... S. Francisco tlo llonte Santo. 

Collegio de 'fmnnnduá. 
65. S. Dento do Tamnnduá, Caltn a neta da 

me~. • 
66. Nossa Senhora do Desterro, f:tlta n acta d:1 

mesa. 

IJros. E' sem duviua escusado, Sr. prcsiilentc,. 
abundar em r.onsidcraçãa alguma pnra mostrat· 
a importancia de~ ta mataria ••• 

O Sn. PAES DE ME~-ooxç.~ :-Apoindo. 
O S::. StL Y&In.\ ri.\ lion.~: - ••. porém e lia tem 

tomado uma importancia de occ:tsiüo, que de 
certo niio tomnria, si n illustradn commlssão de 
constituição se· ti.ves~e apressado a dar o seu 

.11:1rcccr sobre esta matcrin. 
Qnnnelo V. Ex. pôz cm discu~são este projecto 

do Sr. Paula Souza, emendado por duas com· 
missões desta ca~a, linha sido rcmettido no se· 
nado o p•·occ~so cm que a relação da côrte lwvia 
prorerido uma sentença do pronuncia contra os 
dh·ectorcs do Banco .Nacional, entre os quncs 
llguraya o nobre presidente do conselho. 

Orn, tendo sido rcmcttido ao scn:ulo o acórdão 
da relação por decisão tlo tribun:•l, V. I~x., Sr. 
presidente, muito tliseretnmcnte deu para ordem 
do dia o Jtrojccto CJUC poderia solver as dialcul· 
dadcs da interprcta~iio CJUe cxislia.m :~; respeito 
l!a comjletenc::: .l!e cnm:m•s le~pslativns para 
julgm·cm crimes de ministros, outlo rcsponsnhi· 
lidndc, ou crimes communs. 

·Não havia c..1minho mais discreto, m:~is obvio 
do CJUO sujeitar ao corpo legislativo c á camam, 
onde estava iniciado um ·Jlr()jecto de lei, adian· 
lado cm 2.a discussão, do que 11rocurar n decisão 
competente onde ella tinha sido iuici:Jtla c ini· 
ciadn 110~ autorid:ulcs respeitavcis c irrecosa,.veis 
para nmhos os pnrtidos }loliticos: foi o que Y. Ex. 
discretamente tez. . 

lias, entrando em eliscuss5o este .negocio, que 
eu encarei sempre desprevenido de toda :1 poli· 
ticn o isento-de totla a pcrsonalidnde, tomon 
infl'lizmonto outras proporjjões e pareceu no se
nado, cuja decisão respeito, posto que não slg:í, 
que se devia rcmetter novamente o projecto a 
tluas commissões para que estas déssem &eu t~a· 
rccer. 

Eu j:í estrnnhei, Sr. presidente, declaro, o ex· 
pcdientc que deu o senado, porque a commissão 
do constituição tinbã tle enunciar p:~rccer sobro o 

llareccr da c.ommissão de constituição .c de Iegis· 
nçiio elo senado, e não é pratica, sem dcsnr das 

Collcgio ile Ub:í. commissões anteriores, rcmetter a esta com missão 
um parecer de commissão já dado. 

67 •• Santo Antonio do l\Iurinhé. E' vorilndc CJUe dessa commissão que tinha 
·dado o primeiro parecer muitos j:i estão ile· 

Collegio do l.Jberabn. runtos. Havia, porem, nlgu 1s vivos, c um dollcs 
1 era eu, IJlle pare~o elefunto; e nhi est:i lambem 

68. Nossn. Senhora do Cru·mo elo Fruta • o Sr. lJarào llc PiraJl!IDW, que comigo foi mem· 
A imprimir para entrar na orJcm uos Iro· bro da com missão ao que parece igualmente dado 

bailios. como defunto. 
. Respeitei, entretanto, a decisão uo senado, 

o PROIECTo) no SE!"AM urrn.\ u DE 1816. cmiJorn a estrnnh::ssc, como. disse; c foi o :ts· • 
sumpto rcmettido novamente ás commissões. 

O Sr. Sihrci••a da l\lotta :-Sr. pro· Ora, Sllnhores, não comerchcndo o ndi:~mcnto 
sidcntc, queria rognr a V. Ex. tfUC intercedesse como meio do solver questoes desta ordem. Púele 
com a com missão de constítuiçiio [>nrn dar o seu ser que seja isto fina diplomacia; mas não 
parecer so!Jre o projecto do Sr. J>aula Souz:~, comprt!hcnllo semelh:mto tliplomacia fin:a. . 
emenda elo po1· duas com missões dest:J casa c qu(•, Di'sdc que a qut:'stiio vciu ao )mrlamcnto .. ficou 
entrando cm discu;;siio, foi adindo, sendo rc· cllo obrig-:~do a proferir umn decisão qualquer. 
mettitlo novamente i1 commi~siio de constituição, Qualquer· das ca:;:ts do p:~rlamcnto devia to· 
para ela r no\'o tmrccer sobre o parecer j;i dado mar a rcspon~alJilidado do uma solução, e não 
JIOr duas coml'llJ>SÕCs dcst:J casa a rospeito da subtrnhir·se nessa rcspons:~bilidadc. 
Importante quest~o da intelligcnci:J tlo arlif:;'O Niío comprchcndo realmente um modo de 
constitucional que d:i compctencia ao senauo decidir questões. abafando-as. Disto usa o go· 
par:~ julg:~ros crimes individuaes dos seus mem· 

1 
vcrno quando lhe parece.; podendo :~ssim ter 
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{fU:llcJUOr negocio por. Inrgos annos sem dcci- ~pódc cantestnr·íne qúe todos os ncgoeios em que 
dil-os. o governo aconselha ou intervem nn c:nmata 
· O Sn. C.\:SSAxs:\o o•: Srxmnú (preBidcllle do con- electiva são todos do dever da cnrnnrn! 
scllw) :-Declaro solcrnnemcnte n v. Ex. que o Qu~ndo ~governo intervem, poi: exemplo. ·na · 
governo não interveiu .de modo algum nesta votaçao de rmpostos, não faz tatniJem seu dever? . 
questiío. O voto do imposto de sangue, o da força publica · 

o sn·. SIL\'EinA D.\ liOTl'A : ~Não estou tli- tudo não depende da iniciz;tivn do governo t 
zendo isto. · . .senhores, niio declinemos, nem cu esperava que 

os nobres ministros declinassem •.• · 
O Sn. C.\NSAXs.i:o D& Summú ( p1:esítltmte do con-

sclllo):-Parecia-me CfUC v. Ex. estava attri- O Sn . .AFFoxso CP.LSO (mi11islroda {a::enda):
buindo ::o govern9 inter!ct:cndn nesta fJUCstiio. Não dcclimimos nada; V. Ex: re,: uma censura. 

, ao governo por niio ter obstado ao que passou• na 
O Sn. SrLYKmA DA 1\forTA:-N:~da; o que o go- camnra, e 'Cu resJlOndi-IJle ,1ueo governo entendia 

V(;rno tem com esta fJuestão não é preciso c1üc que li cnmara c&tava na espbcrn de suas nttri-
. eu diga; não quero dizer; estou mesmo fugindo bui~õcs, tomando a 1lecisiio que tomou. · 

de dize•·- _ · 
Mas, como dizia, Sr. presidente, acho que o O Sn. SJLn:m.\ D.\ l\loTT.\ : - SntisfliZ·me 

.adiamento é um mau expediente, uma solução muito agora o aparte de V. Ex ••• c entendi 
m1i p.1rn qualquer questno (apoiados), ó! n prova então mal o outro qiJ.e me deu ••• 
abi cst:i no proceJimento_. devo jnlgnr·quc 1nspi- O Sn· . .AFFoxso CELso (ministrotla{a:emltt} ::.... 
rndo pelo;governo, da cnmara dos Srs. depu- Era neste sentido. 
lndos. • o Sn. SIL\'P.IR.\ D.\ 1\fOTT.\ : -Desfiei. estas 

O Sn. Cnuz :\1.\CII.\DO:-Apoiado: o senado en-
colhe-se, c quem se encolhe apanha. • 

O Sn. SILVEIIIA DA 1\IoTl'A: -Acamara tios 
Srs. deputados acaba do dar uma solu..-iio · á 
questã~ por um p:.rcccr do commissão. Si isto é 
legal ou não, é negocio cm que não entro agora. 
l\Ias o que é verdade é que· ha neto legisl:~ti\•o 
iniciado no senado. que está cm 2.• •liseussão, e 
{JUc· foi rcmettido j:i a trcs com missões, estando 
pP.ndente de um ultimo parecer. Julgo, pé~ is, que 
a"'!dccisão da cnmara devia ter, pelo menos, cm 
mira o estado do negocio na ·camarn vitalícia. c 
nuo dccidil• flOr si s•), por um neto interprctalivo 
da constituiçiio, o 'lUC aliás a <::~mnra dos dcpu-

·sados não podia fazer assilll. · . 
O Sn. Cnvz li.\CIL\Do :-Apoiado ; a interpre

tação tias lr•is pertence 1i. assemhlén geral. 
·o Sn. SrLYEm.\ n.1. 1\foTT.\:-Entreianto, Sr. 

presidente, cu rcceiava qnc liS cousas chegassem 
a este ponto, e dcst>java pre\"cuir c evitar o con· 
1licto, ccollicto que era dever do governo e\·it.1r. 

O Sn. C.\XS.\XsÃo D& SI:-õUIDIÍ (J11'esitlellle do 
co1uellto) :-O :rovcrno entendeu tiU!l :1 cnu~;H·a 
estava no seu direito tomando cst.1 decisiio. 

O Sn. SrLYEIIIA D.\ ?tfOTrA:- Ainda que V. Ex; 
. amrme, c cu esteja se·mprc prompto a acreditar 
cm tudo quanto V. Ex. llffirmn, hn de me per· 

. mittir.quc neste caso pense. que ..• 
O Sn. C.\XS.\Xs1o DI~ S!XIliDIÍ (prl'.çidtmlt1. do 

t:o11sel/10) :-Era uma attribui!.'5o da camara. • 

O Sn. SH.YEIR.\ DA l\fOT'C\ :-V. Ex. não púcle 
declinar d:• responsabilidade de neto al::-um de 
uma enm:u':l, onde tem si niio :m:mimidade, uma 
grande m:tiorin, que o sustent:~ em totlns as suas 
resoluções. Uma palavra de prudenci11 podia ter 
evitado este confiicto. · 

0 Sa •• U'~'ONSO C&L~O (111i11islro da {a::Mdit) :-· 
.lllas o governo entendeu que :• C;J:u::m estar a no 
seu direito, e pois ~ão llOtlin intervir. 

O Sn. SrLVElll.\ DA !tloTTA:-0 governo, qu:Judo· 
intervem nn dire~:çiio dos ncgorios puramente 
politicos da camnrn electiva, tem SCIIlJlre dianto 
de si o dever dessa camara, respeita-o. Mas o 
nobre ministro da fazenda, que me deu o aparte, 

petfuenas aprcciao;õe~. para quu o nobre ministro 
chcgussc :i verdadeira dotltrma. 

O Sn. AF~·ox~o CELso'(mínistro tla {a:mda):-
0 governo, repito, entendeu que a camarn estava 
no seu direito; não linha CJUe intervirne:;~e-:~cto, 
nem o voto da camara importa uma oiTensa no 
da outra. 

O Sn. Cnt:z lL\CJIADO dá um aparte. 
O Sn. SJL\'&111.\ DA llOTTA: -ScniJOrcs, não 

vamos discutir li questuo ant~s do tempo; en
caro-a agorn sob uma tle suas rnccs. unicamente 
pnnr mostr·nr os inconvenientes da demora da 
solução deste negocio; entendo qua n demora 
da solutão do senado veiu, trnzc1· um grande 
mnl. · 

O Sn. AFI-"oxso CeLso (1ninistro tia fa::~nda):
.lias, não é negocio d•J d:tr pancada, nem tle apa
nl.•nr. a que se referiu. o nobre sen:~dor por 
.limas. . 

O Sn. Cnuz liiAcnAuo:- O meu aparte cst:i e:t
plic:ulo, foi uma linguagem liguralia. 

O Sn. SIL\'F.m ... DA ]IIOTT.\:- Tenham medo da 
linguagem mct:Jp:JOrica. . 

O Sn·. Cnuz ~1.\cnADo:- O meu aparte está ex
plica~o }leio n~brc senador por Go~·nz; .n demora . 
traz mconvcntente. 

O Sn. SILVEIRA o:\ lloTT.\:- Sim; s.:nhor. 
Portanto, Sr. p•·csidonte; para nlio p:~recer 

mesmo impertinente nestn rog:.tivn que rnço a· 
V. Ex., c cujas razões eu llOdin ex~lanar ainlla 
mais, ,vou concl-ulr o meu rciJUOruucnto feito 
n V. Ex., unico a quem nirrtl:• fn~o :~lgum re
qucrimcnto,p~rn que intcrCêdacom a c:ommissão, 
.. nm lle dar seu purccl!t'; c estou certo de· que 
ella lm llc acceder, não sú aos rogos do V. Ex.., 
mas tnmLcm no reconhecimento consciL•ncioso dn 
necc~sidnue da solu1·iio, maxime dtJllOis das com
lJlír.a•~ües que sur;::ém por c:msa da iniciativa da 
cnmnra dos Srs. dt!pUtados nesta quesmo. 

ú Sn. l'IIESIDE.\"TE :-O JlroJccto de i,ue trata 
o.nobre senador fui remettido us duns·eommissues 
de legislação e coustitui~:ão; estas ouvirn!!J. as· 
o!Jservnçõcs do nobre. senador, c as tom:u·· ... o•na 
considera!:ão ~ovid:J. 
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O Sr. D.."lr.ão de Cote;;ipe :-Nuné:r 
houve ncst:J c.1sa commiss:io mnis :recusada do 
qun n de constiluiçiio e poderes; nem h a t:r m
llcm outra que tenha trdo aecumulndos sobre 
seus honrbros t.1ntos c t5o imporlaojes trllbn!ho_~. 
corno os quo têm pesado sobre os da comnussao 
do constituição. 

E' escusado qne cu fnç.1 o historiro de todo~ os 
assumptos submettidos n cstn com missão, cuJos 
membros, além de pertencerem 11 outras commrs
slícs, siio ohrigndos a COil!Jlarecer :is-sessões coo· 
tinuadumcntc c assistir :is rl!scns>õcs. 

Deve o senado estnr certo de IJUC na matcria 
de 11ue tr:1tou o meu hunr·ado nrnigo, senador por 
Gnvuz, n~o tem h11vido descuido c menos propo
sitÕ d:1s c.lmmissõcs de constitui~5o c Jcgislaç5o 
cm demorar. 

O Sn. JoÃo Au·neoo :-Apoiado. 
O Sn. B.\nÃo DF. CoTF.GJPF.:-.0 scnatlo rccn· 

vion o ll:lrecer das I'Ommissües de ~:onstitui1;iio c 
Iegisl:cç:io do :rnno dll 11:165, par·a ser novamente 
cx:uuinado, á conriiJi,;sü~s irlcnticas dll,;tc :rn.w. 
N:io é, pelo menos a r:rziio do meu voto nrtu foi 
e~~n, 11orquc desrl enhnsso do pnrc•·cr, cnt5o 
dntlo c a,;~r~rnndo por S. Ex., <;uc de mim me· 
rccc o mnior rc,;pcilo, e cnj:1 illuslr:oçiio não 
preciso mencion:rr ; mas por'fJUe, tendo-~e pas· 
sarlo tiio longos aonos, c suscit.1ndo-sc um coo· 
flicto 113 camnrn dos dcput:ulus, jnl~ron·sc de 
prudl'ncin llnviar o pnrecer p:rra ser no\'nménto 
examinado c discutr•lo no seio dns cornmi~~õcs, 
dcixando Jlassar cs~a onda, IIUC parecia ~er de 
prcvent;iio, contra o acto que h:t\'in d11do motivo 
ao connicto. 

Acnbam ns comrnis.~õcs de ler 11 ultimn l"onre
rcnl'i3 sohre este tr·ab:alho. chc~:rndo n um :u:· 
curdo ; c a dt•mora IJ a e hnvcr:í será unicamente 
emqnnnlo se copi:~ o pnreccr.-
E~t~ II'II'Ccer est:í liA"ndo inflll(ef~ti\·elmcute Íl 

outro IJUC as conrmi~siies têm de d:cr n respeito 
do processo de um· scnndor, pronunci:ulo Jl•~lo 
trilrunal d:r rel11ciio, "ns comrnis.~iíes entcnclc
ram que devia 'preceder o primeiro tr:rlrnlho 
ao segundo. 

Niio hn, portanto, demora proposila_ldn parle 
dns r:ummissões; a,; •lucstül!S hiio de ser tral:•dns 
3 tempo de se1·em !lecitlida~; c entendo que por 
cmqn:mlo não dAvemos ent•·nr no fundo dessas 
qucsrües, port(lle seri:• prevenir. c :1 di~cnss:io 
n:io terra ntihdnde :rlgum:r, visto que dclln n5o 
resulrorin um \'Otn. 

Podem estar cc•·tos c nolrrc senador c o Sf'Oaclo 
de IJU•l as commis>ões. não rccu:~riio !l!nntc de 
qunc!siJu••r compromellrmcnlo~,-t.· snl11'r:rn ~uslcn
t:•r ~s prcroiallvns que :r constituil:uo confere 
:ro senado. 

"'E' tudo quanto tinha~ dizer. (Jiuito bem.) 

Continuou a 2.• di:;cussiiõ do art. 3. 0 do pro
jecto de lei do orçamento p:rra o exercício d& 
1879-1880, relativo ás despesas do ministcrio 
da jusliça. 

O Sr. Lnf'ayettc (ministro da justir:a} 
declaro IJUC niio. lhe é licito ncompnnhar 'ao 
nobre scnnllor pelo. mo de Janeiro, o .Sr. Tci
xcir:l Junior, no terreno das· rcconvcnçõcs po
liticas, cada qual mars :~marg:1 c :~crimonios:r,. 
com IJUC S. Ex. cxordiou o sc11 ultimo discur'So. 
r.omp:rrccendo pera'ntc o scnadn. como ministro· 
de Estado, p:u·a 1rrestar inform:1ções c cxplic:~r 
os actos· do •. ovcr·oo, r.·conhcce o or:~dor 11ue,. 
cxorlritnrin d:1 sua compct.·ncin a::ilaodo :IS· 
sumptos politicos que niao se prcnd:rm JICio~ ri
goro~os vínculos dn lo::ic:~ nos negocio:; do mi
riistcrio cujo oro:am•·nto ~c di::cutc. 

.Sc::uiu o nobre senador o cxcrnplo dllquellcs
scus collcg;rs, os IJU:ICS :r um discur,;o pelo or·aflol' 
Jlrurcrido i111 outra cnmnr11 furom pedir matcria 
u:ar:r trcchns do viulcnt:r !!lorprcncin; c, cm liU3 
:rnnly~c; ~ujcitou r'CI'!:J p:rs~:r::c"! desse. discurs<? 
irs torturas de· um:r roterpr•!l::ç:ro crucrnnle : :a 
renacidlJde, por·ém, com que o~ nobres scn:adorcs 
t•:m·lic demnrndo neste ponto, oppor:i o orador a 
tt!IJ:JCi•lade do l'ilcncio, continuando n jul:::u·, 
corno j:i dis,;c umn Vc'7., IJUe nunca podor:i dizer · 
mnis, nem nwis cl:~r:rmcnt•· dll que nu c i ln elo dis
cur~o IJUC tnnla,; comnwnto,; h:r rn••rccido. 

Tratando dos •'ecrlllos de 31 do Agosta1 c fG do
Xovcmbro, reproduziu o nobre senador pelo Rio 
tle J:tll(lir·o uum ob;cr·vn!,'50 do hunr:rdo :.euadol'. 
Jieln D:rhin, r1uc achou conlr:rdicç.io entre um c 
uutro rler:reto. :\lm; é pm·ventura possível con
trndict·5o entre 11111 dHr:reto anterior· e ouu·o fiOS· 
tcrim· 1 Si a~ diSJIOiiiçõcs siio dt·~lwrrnonic:•s, o 
mais que pólio conclui.r-sc é que o decreto pos
terior revo~rou o outro: JIOI'Iauto, n contrudicção 
deixou de existh·. 

:ll;~s o rninbtro, dit.-so, ao expedir o segundo 
decreto rcz sentir· IJUC a mnteri:r era evidrlnlc, e, 
portanto. é incompr·chcnsivel <JUC semelhnntc 
cvider•cia não lhe huuwssc appnrccido, quando 
furmulou o decJ'eto de 31 de Mtosto. Est.1 pon
dcrar•ão, por varins vezes ndduzida, tem r:•cil 
J'CspÓsta. A t•vidcucin é 11111:1 perrcila clareza 1fo 
:~ssumplo cm fel:a~iio :i intclli::encia que o 
per·c~he .. N:os c~ usas de si~ples . intu~ção :r "Yi
ol•·n'cm é rrnmedmln; mas nao Msrm cm m:cterras 
cOmJIIÍ<':tol:rs: est.1s exigc:m d"murlldo estudo, 
p:•rn que JIO~l'alll dizr·r-sc r•videntcs. O d··c:·eto 
de :11 de A!.rosto fui expedido sohrl! um l•:orcccl' 
do prorurndor d:r corõa; cnt:·o cuidou-se que. 
por esse modo fic:rnun os juizes cert(JS; Juuis 
1.1rd:•, estud:rtl:r a lei, cvidi,dCiou-su qull as dis
po,;içües c.Jo Ilri me iro decreto niio acautcl:•vnm 
I.rem n execuc·ão dt•llu, e que por const•gumtc 
thlvi:~m ser córrigidas fiOJ" novo acto do pOLier 
executivo: n::d;r m:ris n:atural. PRiliEillA PAliTE DA ORDOI DO DIA. 

úRÇ.\liE.";TO D.\. JUSTIÇA. 

Aeh:inllo-~c na sala immcdinta o Sr. ministro 
da justiça, f11r:rm surlcaflos p1r:1 a deputn~r::io que 
o flcvi:r recclrcr os Srs. J:1~uaribe, Vicir:• ll:r 
Silva •· Din;.:o \'elho, c sendo o mesmo ~cnhor 
jntroduzitlo no saloio com :•s fornwlidatles !lo 
estdo, !Ornou :ts,;ento' na m~:sa, â dircila do Sr. 
Presidenlt•. 

C;r>os identicos cncontr:un-se :1 c:rda momento 
na legislac;5o l!o p:1iz, c entre. clles o do decro1to 
de! !! de J\l:aio de ! . .,i~. Neste decreto, referentlndo 
pc!o Sr·. conselheiro Du:rt·le de Azevedo, enliio 
ministro d:r justiça, cst:clrt'lcccu-se (nrt. fa) 11ue 
os prcsidcnlt•s d;rs rel;u;üc,; St•ril!m o~ comrre· 
tentes p:rr:• jul:::r•· os a::gr:l\'os de •nstr·urnento. o 
de pctic:ão, por .cn kndcr :u1 uellc nolrrc ~x -uu
ni<tro que :rle1 dll !!l llll Agosto de 18lil, 11ue 
Jw.via creudo as modernas rcluo;ücs, lhe da\:a au- · 

• 
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toriznção Jllll'n isso. Um nnno depois, o nobre correu sobre l:lrrcno diverso: elles disseram que, 
senador ~elo Rio G111ndo do Norte, dil·ighulo o cm seu conceito, o duCJ'elo, tendo ·sido ru·omnl-. 
minister10 d:a justi~a. derogc.u o nrt. iS c cstllbe· gado no tempo cm que o feito eslllvn pendente,. 
leccu que os recursos de lli!'A'rr.vos seriam rcgu· não podia ser-lhe applicnvcl. Jla -grande difTerença: 
lados nn conformid:•de da lc~islnção :mtcrlor. entre roeu~;~ r exccuç:io n um de.:reto por não lhe· 

Este outro decreto t>Xtinguu1 uma computcncia reeonhctcr forca obrigatoria c deixar de applicar 
e crcou outra ; foi, pois, um neto muito mais um decreto a uma hypothcse por se entender que, 
grnvc·que o incr.-pado :•o nctn:1l ministro dn jus· soguo~o as-;rt!gros de hcrmr.neutica, não é :~ppli-
tiçn pela expediç:'•o do decreto de 16 de No· cavei n hypothcsc oecnrrcnte. -
vembro: entr•~tllnto, nnte o :1cto do honrnllo ex· Pensn o orador qnu c~tn opiniiio dos juizes não 
ministro consurvndor porm:m••ccu silencio~o o · ó corrcct:1 em di•·cito. As lcifl c instrucçlles, que 
patriotismo d9s honrados scnndorcl', que õrn 'se regulam o processo e cstnbcle•:em com potencia, 
mostrnm possuídos do tàmnnha in•lignaçiío. Não são npplicaveis aos processos pendentes dn data 
põe o orndor cm duvida o pntriotismo do:~ nobres de soa promul::-n•:ão cm di:ulle. E~tc JlrinciJliO é 
scnndore~, mns está no seu direito :.creditando fun!lnmcntal cm jurisprudencia _e tem sido nppli
IJUC esse pntriotismo orn lt!m a virt'u•lo christã dn enoJo JlCios_ nosso~ ~egulnme_ntus, como, por cxcrr.
plucabilitlade, ora agita-se cheio de· irritllciio; pio, pelas mstru•~çoes dndns p:•ra ex:P-cução do co· 
podem applicar-se;lltc as pn!nvr:~s de Scnccn digo do pror·e•so c pelo rc::ulnmcnto dr. 1855 qne 
lcmhrndns pelC> nobre senador pelo llio d.P Jn· deu nos. tribunnes, do commercio n jnrísdicção 
neiro: 110n 111ulal se, n~o mudn cm substuncin, contenc10:m. 
scd apl11l. mas sabe ncr.ommodar-sc. Perguntou o nobre senudor si o decreto tínlaa 

F111 pelo nobre scn:uJor pelo Rio de Jnnciro sido llXecutndo nas relaçõ~s das provindns. Leu · 
accusndo o governo de haver rctllnlndo o j111::-a· o or:ul111' u'uu.a !11lhu rrue o do:c•·eto ni10 fóra exe
mento de um feito, que S. Ex. disse ter rela~:io cutado'cm uma rdaç:•o do nó1·tc; pediu inror
com o do•creto de Ui du Novembro. Admira 901l m;.çõcs, e, Jogo que estas Vl)nlwm, o governo sa~ 
de um tão grnndc c illustrado opposiciomstn IJCI'IÍ cumprir o seu dtJvcr. 
partam accus:u:ües como esta. S. Ex. roi vktimn No procedimento do gabinete, quanto a estll 
de um erro de facto: o A'OVCrno, cstn é :1 ver- questi•o, notou o nobre senndor indccis:io, frou· 
dado, não teve n minimn interwmriio nesse xidiio mesmo; cst11 censura de S. Ex., porém, 
julgamento, niio dissl' uma palavrn 'rclntiva- mal se compadecr! com as outrns accu•ações que 
mente n essn rruest:io. - aindn sohrol este assnmpto dirigiu S. Ex. ao ;tO· 
. Nn rela~:io suscitou-se nmn difficuldMlc entre vcrno. Em resposta cumpre ns.<e::urar que ao 

o-juiz relator c os juizes já sortenrlos. A qncsllio g:1binetc de ~ de Janeiro n:··o f:•llccc n energia 
·era que os jni7.c.~ entendiam não poder ser o de· ncr.cssaria p:•rn cumprir os St•ns devere~, c con
crl'to npplicado no feito a que o nobre senador tinunr.í a cnmpril-os emqunnto n conllnnçn da 
allutliu, pelo )lrincipio da rctro-activid:ulc, por- corõa e o 111 oio dn maioria da • amarn dos Srs. 
que no tempo cm que o decreto rõra promulg-ado dcput:~dos lhe fncult.,rem meios constitucionnes 

· c.~sc fcit•• já estava pendente. llouvu um:J éôn· para dclll'llnr niio :o:ó :1s dificuldades inhcrentcs 
sul ln ao governo; mas existe uma circular do á alta missão do governo, como as que de ordi· 
finaolo Sr. conselheiro Nnbu•~o de Araujo, de- nario lhe oppocm tlS paixões politkns. 
clarnndo quu o governo niío deve responder :is Deste ponto trnslndou-se o nobre senador pelo 
consnlt.1s IJUC os jui1.es fizerem ~<obre intclli· Rio de Jan~iro para a disrussiio do or~'amcnto, c 
gencia de leis, rJunndo 11 intcrprétnçiio do ::o- começou Clllmdo umn phrnse de Bnslint: IJUe em. 
verno po~sa influir sobre a dt•cisiio tias hYJIO· mnwrin dcdcspt>sn publica ba o que se vê c o que 
thcscs occurrcntes. Em virtude desta circular, o não se vê. A phrasc C<t;primc uma verdade, mas_., 
go\·erno não podia int•·rpretar a lei; !'i o hou- na mancirn !le explicnl·n diverge o orndor do 
vcs<c feito, ter-se· h ia dilo 11ue excrccrn indchitll nobre s•·nndor pelo IIi o de Jnneiro. Di.1se S. Ex. 
influencia. que o que- niic se v c é o povo pngnndo n c•10tri· 

Accusando o ::roverno do modo pnr que o ft•z, buir.ã•l : pen<a o orador qnt>, pelo contrario, o 
muito injusto fni o nohrc senador ;.onr:• r•om dons quc'o (lOVo vê, o r1uc sente, é '!Uil pngn impostos. 
ma:l"i~trn•los distinctissimo~, us Srs. con,;clheirós O que o povo n:'•o tem visto- e nisto não vni insi· 

-Tavares Bastos o Elizinl'.io, que ror:un os.prc~i- nua..-iio ao nobre scn: dor, o qual'sempre pugnou 
dentes em exerci cio qunndo csso f••ito foi jul::ado.- por PCnnomias-o que o po...-o não vê s:lo as ::rra· 
Nenhum dl's•o~· m:•:l"islrndo~ snjflit.1r·s••·in a. tillr:~~i'~s •l outr:•s d_!!spesns em larga csr.tla niio 
rcct•bcr insinua ües do governo para deix:> .. ~c autoriz:•das por lei. . 
cumprir o seu dt•vcr. . Tem merecido repnros o facto do niio aceit:u·· 

As P3l3VI'IJS proferidas nn outra cama r:• i;· . ,, r Q orador as redUC!:'Ões propo.~tlls pel:i honrada . 
nobre. prcsitlcnte do conselho n:io tem a si~ui- com missão de orçamento do senado. A este rcs· 
fit:at:iio que lhes dlln o nobre senn•lor. O ·nob1·o J:eito ll'mbra-se o orador de haver lido que tlS 
)!residente do conselho v:•rias vézescomnmn.icou •·cJucrõcs que SUJlprimcm as vcrbns dl'stinadas 
110 orador muito dl•sejar que n qu•·sllio fus~e jul· n .certos servicos c n:io . supprimem, nem sim
gada de prompto, mns S. Ex. não queria :t!Jso- plilicnm os mesmos scrvu:o~, cm vez de trazerem 
lutllmentc ter ncll:~ 11 m11nor intcrven~~iio. ceon .. mi:• no E.<tndo não nr:•m••nte d:io Jogar n 

Disse 'lind:l o nobre senntlor, que o d,.croto -de mais crescidos dispendios. Realmente nssim é. 
f.G du Novembro n:io foi cxecutndo 0:1 relariio do Ne::-ados os meios tlnrn o custeio dos diversos 
Rio de J:mciro. E' outro engano •lo nobre SI!· serviços e continuando estes, o 1lr{icit é inevi
nndor. A turma dos descmbnrgndorcs que jul· tnvcl, c o ::rovcrno võ-se nn contingencin de 
garnm o (cito a que referiu-se o nobre sena.Jor, lnnçm· mão de crcditos "upplementares, os quae,-, 
não dc•·lnrou que dc<rC•Jlt•itnvn o tlccn!to, ou que c:om serem recursos men~:s lognes, podem dnr 
o d~o~creto uão tinha forr;n obrigatoria. A quesliio togar a calculos cx:•gcrados c que não sofTrcm 
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a critica dos parlameutos. Este pensamen to t~m
toda applicarão ás emendas da honrada C~l1ln~IS
são que desequilibram o orr,amento da Juslli;a,
supprimindo verbas, sem fazer cessar os ser
viços correspondentes.

A proposta do governo, no entender do nobre
senador, importa grau.ele . augmento sohre a des
pesa con~lantG da leI Vigente; e a camara dos
81'S. depatados, acrescentou o nobre senador,
elevou ainda mais essa somma. A quantlz votada
no orçamento vigente é 6.~H:OOOB; [\ propostG
pelo ~rOy,'rno, 6.778:000$, e a votr,da pela cam :1ra
dos Srs. deputados, 6.910:000$; por conseguinte
ha entre a proposta do governo e o orç~mento
actual a clifflJrença de 327:000~, e entre a quantia
votada pela camara dos Srs. deputados e a do
vigente Ol'çamelllo a dilferença de !;'[)9:000a: é
esta ditferença 'lUe cumpre explicar.

A lei do orçamento vi gente foi votada era
1877. Em :1877 não pertencia ao ministerio da
justiça o nresiclio de Feruando de Nuronha: é uma
verba no \'a de :200: OOOS. Depois do i 817 Crea,'[till
se trinta e tres comarcas e diversos te,l'mos: e
isto trouxe um augmento de despesa de 208: OOOB.
Finalmente na camara temporaria votou-se
mais a im:Jort,meia de !:'7:000~ pa;'a a creação
vrovavel ele seis comarcas durante o exer
cicio. Em consGílc.cncia de todas estas des
pesas que accresceram 1Javia sohre o orça
mento de 1877 um aügmonto dEl despesa de
715: OOO~:; mas havia tambem saldos de diversas
verIlas, e, portanto, ficou a dlfferença reduzida
de 7:15 a i59:0008000.

Occu[Jando-se com a verha concernente á se
cretaria de Estado, não a(',llOu o nobre senador sa
ti,;faclol'ias as explicações do orador. Dissera o
oi'aelor que a economia resultante de algumas
vagas tinha sido ~"iJsorvida IJor outras ckspcsas
da verba; isto indignou ao nobre senador Cjl1e
tlbundou em censuras enprg'icas contra o minis
t~·o CjUG :Issirn procí2d<3ra. A'hnira, jJcTém, 'jue
taes ce:lsnras partissem de quem, como o nobre
senado\', 'anta pratica l)OSSUe de administração.
Os credi'os são votados por verbas; cada uma
desteS v'~rbas tem serviç'os que !os clascificam
e que é'cHstam de talJelhls, m:,_s estas elassifica
ções 2ào ~1[Jems !Jara r:'l"lllor mechado; uma vez
que o güverno não exceda a quaníia votada para
a vel"ll~, pód3 distribnil-a,como 1!1e parecer mais
conveniente, pelas diversas classificações da
mesma verba. Isto é o que constantemente S8
tem pra:icado até hoje; e a prov~ de que a dou
trina é legal está em que autorizam-se por lei
os tl',H1SlJOrtes de verba para verba, mas a lei
nunca falIou de transportes dentro da mesma
verba.

Discutinl10 a verba relaiiva á magistratura ele
L" enlrancia, o))servon o nobre sel13dor que ao
orador n~o era licito recorrer [,OS 11rer:('de:1tes de
seus antecessores, porque esses ;J!'c(',cdentes nada
juo,tificavam. Aceita o orador a donti'ina; e si
ndc1uz'II iaes exemplos niio foi p~rD justi!lcar-se,
sin50 p~ :'a ~eguir um conselho ele Seneca, antor
t50 du gu·,to elo honrado sena0.or peio Rio Lie
Janl'iro: S(JJ1Je Njttidem incontmvel'.siis de j'pbu.s
publicis (Xtmp!J, adpelias adt't:1'sai'ii -"OI! La,l!
quod honestitntem faciant, sed 0uia censor culpa
tus cal'et auctori{ate. Com isto quiz o severo
moralista inculcar que devem invocar-se os
exemplos de adversarios, não tanto porque os

'factos façam direito, mas porque o censor incurso
nas mesmas culpas do censurado carece de au
toridade moral para condemnar aquelle a queiu
censura.

Relativamenle áverba-Eventnaes, laboro L1 em
equivoco o nobre senador. S. Ex. referiu-se a
gratiOcações dadas aos fUllccionarios que scrvem
no jury, ou nas mesas eleitoraes ; ma::.os empre
gados chamados a esses servi.ços si\o considerados
em e~;ercicio e por conse.gUln te percebem seus
ordenados e gratificações. A gratificação (rue
llsualmente se dá pda verba-Eveutuaes, é para
os funccionarios que' se ausentam e, segundo a
lei, têm direito a SU;'IS gratificações. Censura o
nobre senador aquella pratica; mas tal é o nosso
direito financeiro; é pratica antiga e baseada
em decretos, nem houve Um seguil-a o menor
nrlJilrio por parte do ministro acL na!.

Passando a tratar elos additivos assignala o
orador a diverge!lCia entre o sentir do honrado
senador pelo Rio de Janeiro e o illustre senador
pelo 1:1io Grande do Norte, entend'cI~do este que
as autorizações pedidas pelo orador pa~'a orga
nizar como prisào ciyil o Ilresidio de Fernando
de Noronha acham-se implicltas na disposição
da lei, comtanto que o governo não exceda o
credito votado; e pensando aquelle outro nobre
senador que as palavras da lei de 1877 não con
têm, nem pódem conter, autorizações tão impor
tantes. O orador pensa (',omo o nobre senador
pelo Hio de Janeiro e já fez séntir que julgava
nccessario um grande numero de delegações
para levar a effeitú a pro.iectada conversão, taes
como sejam a autorização para escolher o sys-.
tema de prisãO, demuelar o pessoal, que hOJe e
milHar, determinar-lhe as atLribuições, etc.

Perguntou o nohre senador si a quantia de
50:000p a que se refere o adelitivo está com
prehendida nos 250: 000#. Sem duvida: passando
o eredlto de 250: OOOa, o governo tem de crear
empn'gos, marcar CJru8nacl.ls ; ~:i OINl~i,ll(; fuI' o
estahelecido na verbrt, gran ele :lrbilrio resta ao
;;'overno ; e foi por isso que o additivo marCO,1 o
maximo, além do qual o governo nada mais póde
dlopend~r com a org~.:ljzação do pesw,'>!.

Estranhou tallJ iJem S. Ex. (IS razões com que
nesta casa justificou o orador a votnçuo de um
credito de G1 ;OOOa para a construcção de um
noyo raio na casa de correc~ão da c0rte.
. A questão é simples. .

tIa um projecto ele reforma penal que propàe
o sj'stema penitenciario de isolamento aIJsu]uto.

Iniciado o prnjecto, era muito natural que se
tr5 tasse de realizar os meios de tornar pra ticavel
a reforma projectada. Si a reforma penal é ainda
apeuas um projeclo, cumpre observal~ que uma
lei laz-se em poucos dias, mas um ralO d~l casa
de rorreccão não se faz em menos de ual anno.

A quantia ele 6:1' OOOB parecen in.sn rfleiente
ao llobre senador; mas allencla S. Ex. a que esta
somma é a destinada para a acquisio)o de ma
deiras e ferragens; o mais, a pedra, a mão ele
obra é toda fornecida pela casa de couecção,
oudtJ aproveitar-se-ü, pHa esta constrclcção o
trabalho elos r.ondemn:odos.

Estig';natisoJ. o nobre s3aador, Cjua!iOcando de
grande abuso, o ;)rover o governo comarca~, sem
que o parlamenLo tenba votado fundos. Tal almso
não !la; a verba ]lara a creação provavel de cC?
marcas é votada ]leIo parlamento com conheCI-



' .J._ 

·----------·---·-
SESSÃO EM 3f DE JULHO. 375 . 

monto plerio do ilm a que ella se de:;tiun. O 
OJ:ilrlor jó longamente P.Xpoz no senado ns razões 
por que impugna a emenda da commi~são rle or
çamento: não reprodgzirá taes razões, limitan
do-se n observar que pelo systema da commissiío 
n nsscmblón gcrnl pod•!ria di•cutir ,.; roi ou niio 
.conveniente a crca~ão de 1:ma nova comarca, e, 
deixando devotar os fundos, annuflaria essencial· 
mente umn attl'ibuit;ão importantíssima das as
scmbléns provincinlls, as rrnaes, por sua mesma 
natureza, s!io as mais proprias parn crcar co
m:,rc;o~, pfllo mais iutimo conlwcimenlo que têm 
das localidades. · 

ganizaçiio judiciaria, pareceu áquelle nobre se
nador condemnar o J>rincipio dn antiguii:L1dc. 
Sem cntrnr cm longos dcse:1volvimentos, dec!11l'll 
o orndor que considera o principio da anUgui· 
da de na promoção da magistraturn como a pedra 
angular da inrlepl•n•lencia do nodcr judiw1rio. 
Para a promoção poderiam infiÜir, quando tosse 
ella feita pelo governo, niío só o mesmo governo, 
como os amigos do governo, c aind11 o:> amigos 
destes amigos. Ora, o meio m:ais ciTcclivo para 
collocar :a m:~gistratura róro da :acção do ~
vemo é o principio da antiguidade: outro qual
quer meio uiio -resolve 11 qucsliío, dcslocn sim· 

Entende o no!Jre senador pela pro\'incill do 
Rio de J:lneiro que o ut·l. li da lei de 20 de Ju
lho dé 18i0 tem estndo sempre cm vigor. Estn 
oplniiío de l:i. Ex. niio parece vcrd:ulcirn. As leis 
postcriot·cs tlecl:~rar:un que vigorariam como 
pcrmancnt~s as .tliSflf?Si~õcs do or~:nmcnto n:io 
referentes :a.rccctt:l c a tlcspf'sa. Ora o art. li é 
um nrtigo rJnc regula uma c1ucstão de despesa ; 
é, port.~nto,csscnciahnentc orçamcntario,c assim, 
desde CJliC niio roi rP!'rodnzi•lo D:lS IPÍS llfl"'tcrio
res, ·~aducou. 

O proprio J10nrado sena1ior dcscn\·olvendo n 
sua-nrgumcnta~ão usou de uma lingu:~gcm tal, 
que bem mostra que a logic:~llo seu cs;,irito niio 
aceit.'lva a concCJl!:iiO erronea, que faz1a esforços 

_J!ara aninhar-se na su:a inrelligcncin. Disse 
::;. Ex.: 

• A commiss1io aconselhou o rtstabelecimento 
dn disposit:ão. • Orno que é ro?sl.~belcccr disposi· 
ções de lei 'l E' llnr rorr.a de lei :i dispo,;i~iio oue 
J:'a não a tinha. A Jing'ua tem n sua logicá; V' ol
l:lire dizia que a Iogir:a do "Cr:anccz imiJedin que se 
rvciocinnsse mal cm francez : no c:a~o \'crtcnle :a 
logica da Jingna portugut!Z.'l corrigiu o pensn
mento inexacto do nobre senndor. 

O runccionnlismo foi pelo nobre senador ful
minado do modo mais cloc1ucnte. Scste ponto 
·applaude o orador a S. Ex.; mas pccro sem
pre que se lembre o nobre senador de que o 
orndor e seus collegas est:io no podt>r só
mente ha anno c meio. Durnnte este período 
tem dcix:ado de prover :a grande numcró de cm
pregos, como se tem /ln tenteado nesta discussão : 
deixou de pl·o,·cr o ogar de director gcr:al de 
sccrctnria, o de olllcinl dc_gnbincre, os de i pra-. 
ticantes c m:mdou sUilPrimh· nns pro\'incins di
versos logrircs de addidos nos trilnmacs du com
mareio. 

A's at·gui!:ões formuladas /leio nobre senndor, 
relntivamt>ntc ao pleito c eitoral no ·Espírito 
Snnto, o orador OJll,oll ttma contcstaçiío por ne· 
S'llt.:iío c cspern provas. Convem que S. Ex. niio 
acredite muito cm telegrnmmas: j:i houYe quem 
dissesse que n tclegr:aphia era uma invcnt~ão Jlarn 
dnr á mcntü·a a rnpidcz do raio. • 

Ou\'indo o nobre senador pelo Rio de Janeiro 
combater, cm termos geucricos, a intcrferencin 
do ~overno cm clei~;ões. viu logo o orador. que 
S. J~x. não pcrtcnci:a ao numero daquclles :m-
gurcs do que fall:ava Cícero; S. Ex., qu:autlo 
f31lava, fitava as suas vist.1s no orador, a quem o 
nobre senador tambcm considcrll\'3. a~ure c 
entretanto S. Ex. não se sot·riu. 

plcsmentc a. dimculd:ade. . 
Parece que t:mibem o nobt·c scn:ador preteriria 

o concurso par~1 a primeira in\'cstidura. . 
Este assumplo tem sido muito dcbntido em 

varios paizcs culto~, c o fim a c1ue chegou-se roi 
reconhecer CJUe o concur~o nuo dá o resultndo 
que ~c deseja ; colloca em miíos que não as do 
go\·crno a faculdade de commettcr o abuso....;.e 
de todos os rcsponsaveis é certamente o governo 
aqui' !lo para o fJUal ha mais eficazes corrcr.tivos. 
A rcsi>Onsabilidade dns commissões numerosas, á 
for~a .d.e d.ividir-sc, acaba por ser nenhumn. 
Alem d1sto, o concurso :apenas mostraria a capa· 
cidadc-intel/cciUal, e nunca n aptidão moral para 
a magistrntur:~. 

O nobre senador estranhou que o orador niio 
hoU\'esso oiTcr•~cido :ao parlnmento um projecto 
de lei de. imprensn, no intuito de corrigir-lhe 
Q.S ali usos, c outro organizando o jury civil. Em 
rt!sposta declilrn o orador que não pretende apre· 
sentar nem um nem outro proiccto. 

Quanto á li!Jerdallc de imprensa, delicndissimo 
ó o assumpto, c o que parece mais acertado é 
tolerar os abusos, antes do que corrigil-os com 
ri;>co de coar:ctnr a liberdade plcnn. O orador· 
enunciando-se nssim ó um. dos menos SUSJleitos, 
pois talvez nenhum brazilciro tcnh:a s1do vi· 
ctimn de t.'lntas c:alumnins, injurias e pungentes 
convicios, como os que tem soiTrido o orador. 

Qll:mto á organizariío do jury clvil,é outro dif· 
fiei! problema, por ser sujeita a graves difficul
dades a dislinct~iio entro o !:acto o o direito cm 
matcria civil oú commcrcial. · . 

Deve ainda o orador um11 rcspostn nos nobres 
senadores ,Pelo ·J>arnná e pel:a Bahia. 

O prime1ro destes ·nobres senadores encontrou 
no aviso de 6 de Outubro de l8i8, expedido ao 
presidente d:as Alagõas, umn phrnse que se lhe 
ligurou umn heresia, e foi a expressão-suprema 
lnsjJccção CJUu compete :ao governo na obser
vancill da lei. 

Passando -a responder a algumas proposicões 
do nobt·u senador t>élo ~I:u·anh5o, que em segÚid:l 
tt·vc a p:Jiavra, d1z o or-,u:lor que, tocando na or-

S:ad:a bn, porém, de hcterotloxo ncstn phra~e. 
Ao goyerno, realmente, compete cxecul:lr c fa

zer cxccntar a ll'i; ora, parn fazer executar as 
leis o go\·erno n1io só expede ot·dcns aos seus de
legados, mas :ainda fiscalisar :a oxccuçiío quando 
esta é entregue ao poder judiciarão. Os :~gentes 
do ministcrio publico, perante os tribu
naes têm , entre os seus deveres , o de 
requer••r :a execução dn lei, devendo repre
senl:lr ao gO\'erno si os tribunaes não a cumprem. 
E a quem competirin esta inspecção suprema e 
indispensjl\'el '! Siio póde ser siniio 30 governo, 
'"isto como ninguem dirá que o possa exercer o· 
corJ?O lc;islativo, cujns elev:~das nttribuiçõl.'s siío 
mu1to d1vcrsas. · 
. Ao discurso do r obre senador pela Bahia j:i o 
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orador respondeu ; escapou-lhe, porém, um 
tre1'11o cm tfUUS. Ex., co111ment:mdo cruelmente 
uma phrasc pelo ormlor profeJ•it!a na outl'a ca· 
mara, pa1·cccu cedea· ao rnali~no desejo de in· 
diSJJOr a nolJI'C maioria do sen:lllo com o· :actual 
ministro dn jw•ti\:a. J>ede, pois, licença para 
dizei' ao noiJre sCJwdor que a :ma o!Jr:r seria per· 

. vei·sa si S. E:>.:. conhot·c,:;o a intenção do orntfor, 
a qual é razor todo o esforço para conrjuistnr ns 
boas gr:.çns d:r nobre maioria c.Jn senado. 

raç:io h:rogar censura :i nobre commissão, prin· 
cip:almente depois que, oinda boje, seu •Ilus
trado r··lator frisou . o facto de ter sido el1:1 a 
commiss:io m:ois censurada nesta cnsa, no correr 
destas ~c~sücs. · ~. · 

Quncsquea· que sejam os motivos que determina
r:•m a demora do fl:aret:er du illustr:ad:a commiss:ío 
de con>tituiçãu, me p:arecc que o senado niio póde 
deix:~r de re•·onhecer cru:mto é grave tiio gr:mdc 
dcmol'3 na verillc ç:io de poderes do seus mom· 
bros, dcsdctflll! se tr·at.1 de uma corpor,u;ão como 
esta de numero rc:<tri to e cruc é de alto convo· 
nicncia cJUC tenha o seu numero completo c as di· 
versas províncias rollrcscnt:ulas. Tanto é este o 
r•ensmneuto du Jcgis ndur que cxpre.~samcnte de· 
terminou, lfUC n:io se demorasse a clciçúo'dc se
nadores mnis do CJue tres uu:zes dopoi:; da vcrifi· 
c:a(:iio tl:a:; v:·~~·~·. Si a Plci.;iio n:"ao raóde ser de· 
morada mais de tres mcz.,~, cuido IJI!C se JIOdcm 
allcgnr os mesmos moth•os, para convencer ao 

o rmrtitlo conservador é nas rórmas do go· 
verno como ns nos.c;as um fm•·tillo tiiu leg-itimo 
como o liberal ; tem uma c outr:a cscolu, intlole, 
tcnJcncia ;, processos diverso,~, 111as :~miJos s:"10 
rcstollitaveb;, 1-0I'IfUO ambos visam ao bem da 
natria. . 
· us laomcn,; quo ser\'em o~ partidos commPttem 

excesso:;, erros, d•·svio:;. pódcm mesmo commet· 
ler crimes ; mas é illo:;ico coucluiJ' desses 
)lbusos p:ara a condemn:açiio dos p:•rtidus. 

Jlr.sume o orador em Jluncas palavrns os ca· 
ral'tercs duminantcs, m:•s ·n:io exclusivos dos 
dons partidos: o conse1·v:ulor tem mais fé nn 
marcha do.~ ncontecinwnto~, nos princípios con
stitutivos das sucicdndcs; o li!Jeml confi:• mais 
nas cont•etJ.;ücs d:a I'IIZ:iu, na act;:io da I ibl:'rdadc, 
acrrdilando na e!llcaz inlluerocia desses ag-entes 
sobre a ~oci•:daclc. O pa rtitlu consi~r,·ador rc
Jli'C:<c•nt.1 os direitos «la t1acliçiio c dn historia; o 
liberal o~ du·citoS' da philo,;ll!lhi:a, d:a raziio c u:a 
lihe•·dadc. 

Lute, portanto, cada um p•·las snas iu•:~; 
Iote·so embora com a energia das grandes c~on
vic.·ües, m .• s substitua-seu udio pcl:a j ustic•a, :a co· 
ler:i pela Jmcic:llci:•, a inJoler:111cia pela t:tfÍiitl:ulc, 
pOI'IfUC o o•lio, a colcra c :1 intoleranci:• ainda 
nndu têm l'citu 11•: :.:randc, solido o J•e•·duravcl ! 
(.llu.to b~m. 111Uilo bt'lll !) 

A discussão ficou adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro, com as mesmas for

malad:ulcs com que fOra rcc~IJido. 

SEGUNDA PARTE DA OBDEll DO DI,\. 

ELF.IÇ:\o DE SF.!'i.\DOR POR S. 1'.\ULO. 

Entrou cm discussiio o parrccr ela commissão 
de constitui~:iio sobre a cll'ir.:io do senador 1•cla 
provincin de :). Paulo. • 

OSr. Leão Vclloto4o:-:'ião prctenílO 
ll•·mor:u· a :<oluçiio' limai do assumrlto, de cJuc 
nos v:amns occupaa·, j:i por de m:ois demoratlo. 

:;cnado de IJUC n:io 113 matcria mais urgente do 
que 11 VeJ'ilic: ção de poderes. 

l~cit:os cstns considerm:ües, entt·arci na ct·itic:~ 
do parecer, c pedirei Jiccnç.1 :i illustrada com
missno 1111ra se,mncr·mc dclla no modo por que 
concluiu, m.andnndo devoh·cr a lista :i camara 
municipal f'al'll f:azcr uma novn apur:t(:iio. 

Pt·n~o rJuc houvoll:~ Jl:•rle da ii lustre commi~são 
no fii'Occsso rruc ndoplou, um excesso de zelo, 
uma sur•crsli•;ão pcl:is f,irmas lcgaes, IJU:•ndo me 
par.•ce tfUC so procederia re~ul:•rmcntc enviando
se d'aq ni uma list.1,a :•purm;:io feita r ao r intcrmerlio 
do ministro compctcntt:,p:•r:a ser presente ao poder 
modcr:ador c ruzcr· clle um:1 novn· escolha, pois 
que se :altcr:ll·am os cl.!mentos da primeira es
colha. nltcr:mdo-sc o pcsso:al d:a lista. Desde qne, 
segurulo :c apuraç:io final feita pda cummis•ão, 
entraram dons novos nome~ c JIOr conscquencia 
11 Psmollm niio tem rruc se fazer entre os mesmos 
nomes rrnc foram prcsent.:s ao fJOllcr moder!•dor, 
vislo rruc na lista Jlrimiti\·a n:io entl':lr:om estes 
•lou~ .cul:ul:ios. julgo que não púdc pre,·alectlr 
a primeira cst·olha. 

gntcn•lu true a cnmam munidpol qunnclo faz 
sua.:cpur:•~•iio prttct•de provi::oriamenll:, cabllntlo 
a llftUI'IIÇiio d.•tlnitiva ao s••na•lo, no exercício de 
sr1:1 :ottnhuiç:'to V•:rilic:ulora, cumo c:obc :i cumara 
dus Srs. deputados qn:mdo se trllla do seus 
membros. 

O Sn. 0.\~T.\S :-Apoiado. 
O Sn. Lr..\o VELr.oso:- Si :i cam~ra dos depu

lllllu~ p{ulo ~l'flllr:or·:<C d:l 11purar.:io tia~ c:un:cras 
mnnicipat•s c dc~larar deputndo i\qnelle cruc não 
tl\'•:r Jrnzido tliploma:..indopcndcnlc de m:mtlar 
r:oZI!I" llll\'a IIJlUI'IIÇàO. lllC parece ljUe O ~Crl:ldO 
est:i no seu pleno di•·•·ito considerando lo;; o n sua 
!lpura~::iO COIIIO delinili\':1 •.•• 

O Sn. D.\:\T.\S:- ,\poindo. 

Lenclo o pa1·cccr cm discuss:in, me considerei 
obri:.:ado a não \'ot:•l-o :<ill•ncioso,-eu crue nn 
outr:• c:unnrn m:mif,•stei o meu voto nccrca da 
ell'ição dA dc,JUtados rruc teve log-ar na nws
ma OCl•asiàO cm IJUe eSl:J, q LIC pende de IIO~SO j Uf· 
gamcn tn, c JlPio mesmo proc1•sso. 

Querendo snlvar a cohcrenl'ia uc meu voto 
naquclla occasi:io, vou dize•· alguma cou;a sobre 
o parecer, mns anles de entrai' cua sua apr••cia· 
ção, não me considero desviado dns t•on,·cnien
cias, recordando tJUe v:•mos hoje \'CI'ilicar :1 va
lidade de c:•rtas impt•rin••s, t•XJaedidas a 9 de 
O.•z.:mbt•o do anno p:is:':ldo, aqui apresentad:as :c 
15 tio Janeiro, ~~ que só nlc:m.;ar:am p:u·ecet• tl:• 
commissão ílt: con~Litui•::io :c 9 do corrente. 

O Sn. Lr.Xo Vt,LLoso:-.•• e di!\'Oivel-n ao Jlndcr 
comjlctcntt: pm·a sobre clla exercer a attriJJUi(:ãO. 
que I h c compete, d:• cscollw. 

Não pretendo, :<cnhorl•s; com esta commemo-

A commi~s:io tomm"li na considerar-ão que lhe 
mer1~c••r e<t:as flllndcr:wücs. • 

Fei~·s _ cst:cs considtÍra•:ües, Jleço :i illust•·adl! 
COIIIIIIIS~:CO lliC pcrnaiU:t tlizcr·fhe que cfla fOI 
dcnwsiad:llncnttl sev••r:c c ri:.:oru~a cm rcl:~~ão a 
algum:•~ elcirücs ; o l'llli'O css.1s cit:arci a de duas 
p:1ruchi:as d•• colleg-io tl1! l':10baté, quo n cunuuis
s:io julgou dc\'er annullnr, quando, examinando-

1 

' 
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se o respectivo processo, não se dflscobrem ra1.ües d:IS ínstruct:õcs, com o rigor que a illustrada 
que justifiquem scmelhnnto sevl.'ridade princi· commissão exigiu J.lara Taubaté, e entretanto niio 
pai mente attllndendo-se a que a com-missão tomou foram por esse prmcipio annu/Jadas as respe· 
por motivos do nullidade das eleições das duas ctíva~ el!!içües. Não lto!lve _ eoherencia, Iog1ca, 
pa1·ocbias, r1ue compõem o supramencionado col· nem JUStiça cm sua IIIJPircaçao, 
Jegio, faltas que se deram cm outras olei~õcs, c owra f:•lla imputada :í eleição -de 1'aub:llé é 
que entretanto não serviram de razão para an· que niio se procedeu o sorteio entre es mesarioi 
nullal-11s. que tiYcr:un i,::-oal numerQ de votos, para que 

Vejamos o parecer : fosse preenchido o preceito rl:ls in~trucçõc~, 11ue 
Das tr.es pa1·ochias, s. Fr;mcisco dns Ch:~gas m:md:r cntrcg:~r um:~ chavo da urna :10 mais vo· 

de.'rnubalc, Pniolinho e s. Bento de Sapnr,:•hy, 11 tado o outra ao menos votadó dos mesnrios. . 
commissõo só considera v:ílidn a c/Cifliío dtl s111111• Da nct:1 consta que houve este sorteio; no fim 

I · dclia diz-se: ca ty. . · . 
Os motivos da nullida•le da clciç'io da cidade· • Fc:rhndas c lncrntl:~s as duas urnns, para 

de Taub:tttl se resumem no seguinte : serem com este livro rerolhid11s cm um cofre d·e 
{.o N:io houve distincc•iio nominal dos clt!iiO· tre,; chn\·cs fl:lra este fim prcpnrado-as fJll:rcs · 

rcs e dos ~uwlentes ; • • clt:rvcs dc\·criam lkar uma cm poder do pro$ i· 
2.• Havendo empate na clciç;io dns mc~nrios, dente, oütra cm pl)(lcr do mcs:trio Francisco An· 

não· houve sorteio para oxccut•iio do ar!. !OS dll; gusto dt! Andrade Ilos:t por dcaignnçiio da ,forte, 
· - · • c :1 tcrceir11 pel!t 111~sma ra1.iio cm poder do mc-
mstrucr;oes ; . D A · \ 1 n b d or· · 3. • F:rlta de decl:u·açlio do numero d:ts ccdul:rs snr10 r. ntomo • ugus o uar oza c t\·e1ra. • 
cm branco na c!ei.;iio dos subslilntos do prcsi- Outra rnzlio produ1.ida pela cornmislflio contra 
dente dn me~a; a eleição do T:mbatti é rJUO na cleiçiio paru substi· ''·o Fnlt.1 di! solemnitlade religiosa; tu!l1S do pre,;idt!nlc da mesa niio se fez menção 

:;,o Falta de decl:tr:Jt:iio das cetlulns recebidas do nurnP.I'o de cctlulas que deviam ter entrado 
em rad:t um:• d:ts chamadas rios vot.1ntcs; · par:rn urn11 t!ffi !Jr:.nco,desdcquo,bavendo ~O clci· 

6.• Prccipital.)iio nn npuraç;io, lloi'CS j1rcsentes, dtm·sc coma votando Jl:ll'll sub-
Nunra a solemnidnde religiosa foi consid•!radn slituro sómcnte I~. numero de \"Otos com que foi 

f:llt:t substancial, c cm muitas outras clciçii<'s, eleito o Darão de Trcmembé. 
inclusivo a que foi presidida pelo Sr. Dr. João A propr·ia commissiio reconheceu que poderia 
1tlcndcs, (Ditou 11 rniss:r do Esp1rilo Santo. ter havido uma omissiío na cópia d:t act:t, quando. 

E' verd:~de r1ue dns 11ct.u n:io consta o numero no parêccr disse o seguintc: 
do ccdnl:ts rccebid:rs cm cad!' uma dns chnrnarlas. • N:io se declarando na nela que 05 !8 eleito
lias, no fim da scgnnrla, fe1 <!cc!a1·ado na act:r, res \'Oiassem cm branco, existe aqni uma no
em .tempo, CjUO se receberam :!81 CednJa,;, para ta\'CI c "ravissinl:l irre::-ulm'idadc, IIUC torna inS.1· 
clcrtores gemes e lt;nal. nl!-mero para eleitores n:~vel a"eleil'lío (art. Sti § 3. 0 das inst1·ucç1ics), si 
cspcctaes, na.s rln~s-pnme1ra c sc,zunda-:_ cha· n:io houve érro de cória 911 uma lírande frnudt!, 
maclns. Aqu1 cst:r na acta esta declarat::~o cm 0 qull se n:io deve presumir, por ISSO que o pri· 
tmapo. mciro substituto que occupou no dia áde Agosto 

O Sn. n ... :.'TAS :-Sanou-se cm tempo aquillo o Jogar dn presidente eleito· parece ser pessoa 
que JIOclia ser uma falta. considerad:~ no Jogar, e niio podcri:t tomnr pos3c 

O Sn. LEÃo VELLOSO :- o numero do cedo/as do cncargo·si outros obt~\'csscm mpior numero 
da 3.• chamada não foi é certo dcclllrarln. mas do ~otos, como r•or. certo aconteccr1a si os sue. 
as instrucções no artigo cii.1do' niio siio tiío ex- fr:•gws dos :s clci!OI"cs CJUC faltam fossem de· 
pr~s co~o P?rCcl!u :i ill~strad:r commisslio. clm:ndos. • . _ . . . 
As IOSirllCÇOCS diZem O scgUIDtC; Sr .n. COIIIIOIS~IO CX~IUC a lt!ea de fraude, 

• A' hora cm que cess:~rcm os trabalhos de ·a IIII C /rca rcduzrda n mcnlcad!' •rregul:mdaclo 't 
c51da dia s~ lan:mi. no mesmn l~vro em quo os- Cumpre no_t:.r.que a ~ela esta assígnndfl pela 
t1vcr escrrpta a acta da organ1za'=ão da me;a, ;.rr:~nd!J IO:JJOI'JJ .dos elmtores: só!"cnt'' dCIXaf':!lll 
uma acta, na qual se declnrcm as occu•·renflias do de ass1gnal·a sc1s po1' se terem rel1rado da '1/IQlrt::, 
dia e o estado do p1·ocesso eleitoral, fnzcndo-se diT. :1 :u:t.1. 
expressa mençiio, uns ocrasiões competentes do t>arece-me poder-se affirmar que o <JUO houve 
nun1ero da~ ccdul:.s recebidas, etc. • ' rcnlmente foi erro de cópia. Tanto m:us rnzo:rvel 

Póde·sc intcrpret:•r esse :rrtigo das instrucções é csL1 Jlrt~sump!:iio qu:mto da act.1 consta que niio 
como considerando neccssaria sómonte a decia· se suscitou nenhuma duvicl:l acerca ela eleiç.iío 
raçiío final do numero dcJ cedulas. recebidas, e dos mesarios. 
essa declara!:liO consta da nc1.1 d:l-Jl:lrocltia de Notem os nobres sen?do~es que rstn clci!:iiO 
Taubaté, acomp:mhml:r dos nomes dos cidadãos da cid:1de de T:IUIJaté fo1 felln ~e accõrdo entre 
que fallllraar, de ondo se JIÚdo verificar o numero os dous partidos, tendo por Pl'esldente o Sr. Dr. 
ex~cto dos votauttJs que concorreram á elciç~io. Lopt$ Chnvt•s, que foi deputado 15eral, muilo co· 

Accrt'sco uma outra considerac;li..1, que me pa· ubecido da casa, c chefe do ll:ll'ttdo conservador 
reco_ proc.edent~: ti que si essa omissiio fosso n~f)uella Jocnlidnd!!. . . . . . 
mot1vo do nulhdado do processo eleitoral, :1 com- Jnvoc:mdo o prmcrp1o, que J:l uma l·cz ouv1 
missão teria do a(lplicnl-n a outras parocbias, d:J tribun~, su~tcnt:ulo pelo nobre ~on:~dor (leia 
onde aliás deram-sr~ além dessa, outr11s irregu· nabi:t, rl'l:~tor d:• conuuissiío, etl entendo r1ne 
!aridade~ de m~is ~1':1 \'idatltl ; Ines são as de dc.~rlc que a cl~içiio foi feita com accõrdo de 
S:mta !znbel, Jundiahy, Itú,Constituic:iio, S. J>cdro, :101bos o; partidos, não se pó de ser muito cxig-(•ntc 
Santa Anu:~ dt! I>arnnhyba c outras: Em tod:•s em ful'llllllidades. (IOrtrue alinnl ena exprimo a 
c:>sas II:Jl\ICbias uci:wu·sc de observar o arl. :I.H. Yt•lli:Jde de tlous partidos combin:~dos. é a ex-

v. III 4S 
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pressão de opiniões locaos, indepondente de 
qunes({Ucr outrns formnlid:.des, ·justituidns pnrn 
:;-:.rnnu:. da verdaãe. Entretanto, todns essns 
infracções ciladas pel:. illustro commissão, 
segundo nossa legislaçiío vjgente, não consti· 
tucm nulliii:Hics de pleno direito. 

A ld vigente clcclnrou quaes são ellas, qunes 
as fnllns que constituem nulli:lndcs. Fóra destas 
fnltns, a lei é clara quando dir. (fue niio se admit· 
tirá 11eulwma outra nullidade, salvo quaudo 
Muver prova plena de (rautle, que prejudi(JUC o 
rcsult:ulo da eleir.ão. E este foi o prmc1pio invo· 
cado pelo nobre candidato que drspulott 11 elei· 
çiio, que n contestou nesta cnsa em uma exposiçiio 
feita pernnlc a outrn camnr:1, que vem junta ao. 
parecer, o Sr. Dr. Joiio Mendes du Ahncid:i. 
Elle o invocou, exprimindo·se llDS seguintes 
termos: 

• O inlnilo do leg-islador foi :~calmr com n velhn 
doutrina dos a\'isos, em virtude d:• (JUal ;. Yrr
dade era !<acriflcada a um rormolism& material, 
quasi sempre em beneficio d:• nstuci:•. A lei no\·a 
quiz, soll"retudo, mor:•lisnr o pleito eleitornl; e, 
condemnando a rr:mde onde liUer· que effa se 
acho, rcs:;-unFd~da da velhn doutrina ns oleições 
feitlls com lisura c honestidnde, aindn que se te· 
nham d:1do no pr .. ee~so respectivo nlgumns ir· 
regulnridndc~. Exceptundo o que respeit11 :i for
ma•;ão l!n mes~, qUI! e de o1·a'em puiJliCtl, 1JQI' ser o 
fundamento d1 lt•uitimitladf' da autoridade tlei· 
torai, tudo mnis ficou su!Jorl!in:ulo :i condit•ão da 
prova plena de frnude, que prl'jUdique O resul· 
tado da eldção. 

• E' esta hoje, pela lei novn, 11 doutrina ver
dadeira n5o sómente poro os tribunaes judicia· 
rios, mas lambem para n cam:•ra dos deputados e 
O S<!Pado, Qllt! devem tlar O exemplo dn fiel SIIIJ· 
missão :is leis •!UC llzeram e que n~o podem ser 
explicad~s pur n'l'"isos :mli!riores, expedidos sob 
o regímen de outro lei. A doutrina dn lei nO\'a 
roi bem definida pelas instruc•;ões de i:! de 111· 
neiro, com :~pplica<;ão :is (IUali!icnf)ões : • Em 
• nenhum c.1so se julg-ará nullo o acto elailoral 
• por irrgularid:ules qne niio influírem directn 
• ou suiJ~t:lDcialmcnto no seu processo ou no 
• seu resultado. • 
Senhoro~s,ainda sobre a eleição da cidade de 

Taub:~t,:, cu invoco o testemunho muito v:•lioso 
do Sr. Dr. 1oiio llcndcs, cxarado nn sun cxpo· 
si~ão feita á oatr11 camara, que fui reproduzida 
nes~.a, e a que 11 iii ustrc commissiio refcre·se 
algumas vezos t'm seu parecer. Dizin o Sr. 
Dr·. 1oiio :Mendes: 

• Cullegio de "f;~ulmté .•. 

A com missão deduz estn faltn do ·silencio da 
neta ; mns de não so ter feito. expressa 
men~;io do sorteio, niío se;:-ue-so que não se ti· 
ves~c procedido n ellc; principalmente quando 
não houve IICilhuma rccl:unação n re,;peito desta 
el~içiio, :i qual ;~li:is conco•·reu o p.1rtido conser· 
\'lldor, sendo um do:;·eloitores d11 parochin o sub-. 
delc::-ndo d:J rregucr.ia. 

Ainda mais, esta falta de sorteio deu-se cm 
outras parochias, e cntreL1nto a illustre- com
missão niío julgou .estc motivo sulllcientc parn 
:moullal-as. Por exemplo, nn pnrochin de Jun· 
diahy, n respPito dll qual se diz o ~eguinte : 

• Segundo n re~)lecliva neta, o processo da orga
nização da mesa foi regular, menos quanto ao 
sm·toio dos mcsnrios, que não se fez, c essa ror
malfl!nde interessa ao nrt. iOts •lns instrucções, 
cm vista da distribu i•;ão das chnves do corre dn 
urna o dos re~pcctivos pn IICis. • . 

Sem em!Jnrg-o dn falta de sorteio, o ontrns irre
ll'ul:•ridades, entre as quaes ii omissão do preceito 
·ao art. H~ dns instruc~õcs, a CQmmiss:io con· 
cluiu deste modo: 

• .:V:io oiJstantc -o que fica ·r(;lntndo; n com missão 
não tlm·ida propor a V111ídndo desta ch!ição, J>Or 
não llnvo•r contra e lia recl:unnçiio alguma; ac· 
crescendo rruc, nn nctll da instaffaç:io, a orderu 
dos mesa rios é diffcrcnto d:~ primitiva, o que faz 
presumir sorteio, não consignado por descuido 
n11 actn. • 

E' patente que :uiuc a commis~ão vario11 de 
juri;;prudcncia. · 

Ora, si cstn jut·isprudencia servh1 pnrn 1un
diahy, me parece que dcvern serV-ir tamiJem para 
n freguczin do Paiolinllo, a respeito de cuja ele i· 
•:iio mio houve reclamnção, quanto a esta rnlta. 

O mesmo em U!Jatubn, onde notando a com· 
misstio a tlltsma {alta tle sorteio, uão obstante pro· 

'piit! que s~ja apuratla a tleif-tio. 
Reproduz·se a falta cm Unn, mos sem pro~ 

dnzir, no conceito da com missão, o mesmo ciTei to 
j uridico, pois é proposta n Vllfídadc da eleição. 
. Ora, si a falt.1 de sorteio niio foi motivo para n 
nullitlade das p~rochias de Jundiahy, Una, Ubn· 
tuba c outras, como pódc prcvnlccer para nulli· 
d11de da de Paiofínho 't · · 

O SR. B.\Rnos BARnF.'l"o :-Não são só esses os 
motivos. 

O Sn. LEXo VELLoso:- São essns as r;~zões 
principaes; qnacs s:io as outr·as? 

0 Sn. BARUOs BARRETO:- :Veja :1 pngina :J:i. 
. O Sn. LEÃo Vt::LLOso:- Vejamos. 

• A' exçepç~o dn eldçiio dn p:•rochin da cidadu 
de T:mlmlt:, as outr-~s s:io r:•dicalmcntf.' nullus. • 

Nesti! pc.nto eu niio poderia invocar JUizo mais 
competente. 

E' o propt·io Sr. Dt·. João Mentl•!S quem reco
nhece (1ue n clciriio da pat·ochia da cidn•ro de 
T:mhate é v:ilid:•: . 

• t.• N:ío hou\'e solcmnidade religiosa. 
• :to .Xão ~c fez expressa men~;ão tlns cedulas 

rccolhidó!s nas L• e2.• chamada~ supnr:td:nncnte, 
como dclcrminn o art. H~ das instruc~;ões, e o 
me~me rncto deu·sc n11:1.•, dcclar:llldO·sc sómente · 
a toialidade (urt. :110), o que o lo;.:i,;lador niio 
julgou sulllcicntc pm·n gar:mtill do voto. • 
N~o toquei nesse ponto, pot·que j:i tinha tr.1· 

t:1do dn hypotbe~e com rela~~o :i pnrochia de 
'l'auhaté. E' uma f:~l{a que a illustru commissão 
notou em muit:•s out•·ns p:•rochias; sem, comtudo 

Ag-om pa~somos :i outra parochia desse mesmo 
coflcgio, a do Paiofinhu. Qual o motivo de nul· 
li•ladc que aeonuuis~iio cn•·onu·ou nest11 parochill't 
Nota a falt:• de sorteio entro os mesarit:J~ •Jue ti
ver:un igual numero ole votos, de modo que se 
pode~s'' 1•recnchcr a disposi<,,ão do art. :lOS das 
mstrucç.ões, que mau ola distl'i!Juir as chaves pelos 
llléDO~, C pelos ID:IÍS 'I'"Ot:ldO~. 

concluir pela nullid:1de deltas. · 
o Sn. B.\1\ltOS n.uunrro d;i um aparte. 
O Sn. LEÃo VxLLoso.:-A qnost~o não ti de 

uumen> de irregularidades, ti de f:~lta su!Jst:lllcial, 
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que: altere a verdade da cleiçiio ou denuncie cedeu relativamente á eleição da parocbia dos 
fraude. Lençóes, approvnndo uma ~lt:içã~> que se diz 

Pnsson-me uma outra . arguiçlío da illustrc Ceita cm casa particular. • 
comn~issão I! r~pcito da eleição ~e Taubaté! que . Na camara yotci contra aDJbas as eloiçOOs da 

.é a. 1mposs1IJIIIdade do· ter h.1v1do apuraçao de c1tada parochJa, (lOr me parecer que nao convem 
tantas cedulm; em tão curto período de tempo, animar o vicio das duplic:Jta~. o aqui não con- · 
d'onde se concluiu contra a authcnticidndo.do •• correrei .com meu voto para dar-sa c:~racter de 
acto. eleiÇ~io a um njuntamento cm caSD pal'licular. 

Senhores, essa presumpção do falta de tempo para Tenho.concluido, esper:mdo quo , senado pro-
apuração de cedulas, nunc:~ foi no senado moth·o cederá neste c:tso com a costumada circnm
de ~nllidada·dc ~ma. eleição, desde 1111e esL~ niio· specção. (~luilo bem; muilo bem.) 
é diSJtntada, mas C: felt.1 por a~õrdo dos p:~r&Jdos, Foi lida, apoiada e posta em discussão coo-
como ~conteceu JUStiiiJ!CDte cm Taub:tté, onde junctamentc com o plll'eccr a seguinte 
o prl'SJdente da mesa Co1 o chcfo conservador, e . 
o substituto o chefe liberal, e onde quasi todos Emtnda. os eleitores assig_nuram us actas. 

o Sn. D.ANT~S : - .llelhor dÓ que esta não sei • !. o Approvem-so as eleições primarias c se
cundarias de Tnubaló; modilicada nssim.a con" 
clu>liio :.8 do parecer. 

qual. 
O Sn. LEÃo VELLoso :-A este respeito peço 

permissão para citar o que disse cm outra occa· 
sião a com missão de vcrillcaeiio do poderes, com· 
)los ta dos Srs. ·Visconde do Nictherov, Teixeira 
Junior c Fernandes da Cunh:~, tratando da eleição 
do nosso illu.~trc collcga o Sr. João Alfredo. 

Houve uma re,,resentação do partido liberal 
da pro\·incia de Pernambuco, accusando a eleição 
scn:llorial de fullas, c entre os diversos motivos 
que :li legou, um foi a impossibilitladc de apuratão 
do algumas parochias. A commissiio, porém, 

• !!. • Sejam reconhecidos senadores os Srs. 
Carrão c José Donifncio.-üão Yt'lliJso. • _ . 

O Sr. Dari'io de Coteglpe :- O ·no· 
brc senndor pela minha provjncJa combntcu a· 
conclusão .do parecer, fundandõ·sc nn validade 
de um collcgio que a commissão nnnulla, o qual 
nltcra o resultado final da apuração nprescntada 
pela commissiio, c cousegulntemcntc reconhece 
senadores pela província de S. Paulo os Srs. 
conselheiros Carrão c José BoniCacio. re.c:pondcu do seguinte modo: • 

· • 3.• Pouca expericncia mostra de haver cxami· 
n:~do 11ctas elciroraes quem se espanta de que a 
apuração de eldlçoos se proceda em prazo breve. 
A actividade, que é .de uso apelicar a esses traba· 
Jhos, explica o Cacto freqncntJssimo de que a re
present.,çJo _se que!xa: Dnr essa celeridade c~mo 
demonstru~:ao á pr1or1 de que o processo era lm· 
praticavel, parece' patentear a'ditnr.uJcL1de que s& 
enc:ontrou do justificar com provas a vcrucidado 
da suspeita. • . 

Senhores, entoado que essa clei~ão feita por 
DCcôrdo ·dos dons part1dos, contra a qunl não 
houve reclumaçiio ulpnma, não otrerecc funda
mento para ser annnl1ada. 

E' . um excesso do rigor, um supersticioso for
malismo, que não se coaduna com a nos!'ll logis
Juçiio eleitoral, nem com a de nenhum outro puiz. 
Em toda parte, sempre ~ue as irrcgularidudes 
não s:io declaradas nullulades de pleno direito, 
neo1 occultam fraudes, são consideriulus o~anadas, 
desde que os factos excluem a falta de verdadc. 
no resultado final das eleições. Não ha interesse 

.de ordem publica cm augmentnrcm-se motivos 
de nullidadc!, quando nnda hu pnr11 acoimnr elei
ções de não exprimirem n vcrd_ade, que é o 
objccli\'o das formulas protec:toras. 

Feitaa estas·considernções, pe~o á honl'3da com
missiio licença puru submetter a consideração do 
senado umn emenda para o 11m de ser approv:~tlo 
o collegio de Taubaté. . 

Approvado este colleglo, fica a lista composta 
do seguinte modo: llnrtim. Francisco 63i, João 
Mendes 6!7, Mnrcondes 601, José Bonifacio 598, 
Carrlo 59~, o Olcgnrio 588. 

Permanece a lista que Coi nproscntatln á corõ.1, 
e a conscqucncia é IIJI!lroVarem-sc as c:Jrlas im
periil~es dos dons senadores Srs. José Bonifacio e 
Carrao. 

Antes do sentar-me, niio posso deixar de notar 
11 pouca seve1·idade, com llUO a commissão pro-

A commissão, segundo se J~ nas conclusões de 
seu pllrcccr, cntl!ndcu que, approvadns us pre
missaS est.,beleeidas no corpo do p:arecér e h:a
venc1o ulteraçiio na lista soxtupln uprcscntnda :í 
coroa, era do rigor que a lista fosse novamente 
sujeita á deliberação do poder moderador. Penso 
que, dnda essn hypothese, a doutrina é a mnis 
correcta e a 11doptada sempre pelo senado. 

Desde que Da lista triplico ou sextupla ha 
omissão de um nome, que devesse estar incluído 
nella e inclusão de outro, que não·dcvêra estar, 
o poder moderador niío teve sob suas vistas 
o numero exacto que a consritnição lhe murca, 
pnra que possn fazer n escolha. Assim tem-se 
procedido constnnlcmente, c é por essa ruzão 
que a commissão,scm desconhecer as babili..;.~cs 
constitueionaes dos dons cidatlãos cseolludos 
pnra occupnrem o c:~rgo de senador, todavia, 
entendeu 'llle n corôa devia ser novnmentc ou
vida. 
- Eu nercditei a principio que .o nobre senador, 
adoptando todas ns conclusões do parecer, dese· 
jnva quo a list.1 fosso teit.1 pelo senado c remet· 
tidu ao poder moderador, para sobre clla fnzer sua 
cscolhu, pois, segundo S. Ex., serin umn obscr
vuncia supersticiosa dn lei o mandar 'Jue a ca
mara municipal Cnr.a nov11 apurnriio. .Não estou 
longe de concordar neste ponto com o nobre se· 
nndor, tanto mais quanto esta opinião é menos 
lata do que o projecto por mim apresentado ao 
senado, afim do que as listas tossem Cormulatlas 
no s.:mndo, ou untes a apuração fosse aqui Ceita e 
niió pelu c:~marn mnnic1pal.- · 

Em verdndc, acamara municipal não exerce 
só a attribuição ele contar votos ; a ultima lei 
deu-lhe o direito de lomur conhecimento da pro
cedencia ou não proccdcnci:~ das incompa.tibili
dndcs, e, portanto, de annullar v~tos, como a 
cnmara municipal de S. PunJo annullou os do 
Sr. desembarg:~dor Gnviiio Peixoto. lllas, no c11so 

J . • 
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de que se 1rat.1,:1 camar3 municipal niio lerá m:'lis 
nad:t :1 f;~z()r siniio ~ingir-so :i ••ont:•gem que o 
sl!nadr> foz, considcl':tntlo v:ílitl:rs algudlas elci· 
ruos c nnnull:uulo outras; é, purt.1nto, uma mora 
formalidade. :\ rommis<iío, porém, entendeu 
•ruo -r'll' si niio podin prop•)r um:t mo•lilicadío 
dessas c 11 sujcíl:1r :i dclibornç:io do senado, cÜjo 
voto L•T;i m::is for·ca do qu,: 11111 rncl'o p:~rccer 
que vai dtJ encontro, sin~o ao CSJiirilo, :i letrn 
dn lei. 

O Sr:. SII.YErll.l. 0.1. :\IO'IT,\ :-Desde fJUC so offe· 
reco J•r.oj!~ct!l, é J•n:qnc se julga nfio ser (JOssivol 
(nzer ~raao por ICI. 

O Sn. DA:s·rAs:- Essas ntlribni~õcs são dadas 
:i cam:rm municipal antci dn vcrillcaçiio de po
deres. 

O Sn. D.\n.io o~: CoT~:GJpr. :-Conforme nllega 
o nobre sen~dor, cs~a aur·ibuiçiio é dada :í ca
marn municipal :mies da Vt!rifica~iio dtJS poderes; 
\'cr·iflcndos ellcs, a •::unarn municipal procede, 
por :1ssim.di7.or, :mlhonwtic:unenlc. Si, por·tnnto, 
:tpp:•rcccr urnn cnwnd:l no st~ittído do IJilO :alista 
S•~j:r fonnulnua pelo s•~n:ado (c isto dcperulcr:i dll 
um :•cdmlo so!Jn! o· modo Jli'Dtico desse acto, 
porrtne t"m de est:•JJclcccr· um precedente), n;io 
dnndo votar· por c!la. 

:\fas o nobre scna•lo:-, com a cmcn•ln :~prcscn
t:ub. forma a lb1~ ~cxtujlla dos mesmos nomes· 
contidos 11:1 qno fui :IJII'csent:1da pcl:a carn:u·:1 
rnu11icirwl, ~. porl:anto, lo;dc.11ncntc reconhece 
COIIIO v;iJidas 11S C:lrl.1S ÍIIIJli•I'Í11CS IIUIIIC:trli)O Sella• 
dort•s aos dons j:i ref••ridos conselheiros. Para 
isto ser·;i mister appro,•ar-so 3 c!cir.So do collcgio 
de Tau!Jale. • · 

A respeito dcs~c •:ollo::io, ollscrvou o no!Jrl) sc
nndor que a commiss:io considerou Y:ílidos ou
tros CJU•: commctt·•r:un as mesmas irr••:;-ul:lridn
des P•~las quacs ftir:r es..~c annullado. Eu J)Odcria 
retori)Uir o :~r·gumc:llo c dizer· IJUC auuuJI;.s<c
mos os outros rmlo mesmo motiro por IJUC foi 
:mnull3do o de Tanbaté, c cnt;io o rcsult.,tlo :;cr:i 
muito diffcreute d:UJucllc •Juc :1 commissão aJlro-· 
scnlon. 

o''"" prova ter 11 f:omruissão JI:IS'1liiO por 
so!Jrc al;tuma,; irrr>gul::r·idadcs· commcttídas cm 
varios collc;:-ios da pro,•incia de S. Paulo é que 
clla foi, sin;io nimi:Hncnlc, mnilo in•lulgcnlc 
plr:a curo css~s l!!ci•;ür•s. . . · 

gularidadc não. influía no resultado final,· ou 
quando, lrai'Cndo o :~ccõrdo entre os partidos, 
não lwvia recl:•mnçiio, ou t:rmbem qunndo a 
mnioria ou :mtcs n uuanímidndc era tal na l're• 
g"Ull7.ia qnc não IJa\'Ín r:1ziio :~lgum:r par11 se deixar 
de proceder conforme a lei, sinão por· ígnorancia 
dcll:r ou descuido. . 

.:'i esse sentido procedeu a commis.são, c por isso 
niio ser:i de estranhar que irregulal'idades no
tadas om·um:~s frcguezíds sejam rclev:1d:1s cm 
outras, mas niio se confunda irregularidade com 
illeg'alidadcs ou, por outr:a, com nullid:ules. · 

Nós tivemos do rcforir no parecer não só as 
mtllidadcs como as írrc;:-ularid:rdl!s. As irrogu
l:lrídadcs cm geral não :rnn ullam a cloi..,iio, nias, 
quando cllas concorrem com algumas nullidade~. 
111\s a$ :rnnullamos. Tomar sopar:arlamente :~s ra
zões da comrníssão c impugnar 3 irregularidade, 
e dizer· que :mnullou p11r esta causa niio é pro
ccflcr Jo.::'ic:uncntc,porquc nós apontando as irrc
~rul:aridadps, niio tivemo . .; por ÍÍm CJUC c lias annui
Ja.;~em :1 dciçi•o, salvo sondo acomp:rnh:rd:~s do 
actos IJUC iruruirwrn a clci!,'iio de vício rndical. !!: 
o Jizcmos, não pelo clcs•~jll de encontrar defeitos 
uns clci.;ücs, m:~s par:1 IJUe, communic:ando-!lc o 
parecer como devo ser commnnic:rllo para a pro
\'incia de S. l':mlo, •:vitcm-sc·os mesmos vrcios 
1!11c, si agora wo rcleradns, pódcm det10is, corno 
• isso o uohre seuaflur pela minha província, ser 
consídcr:ados como de1·en•lo annullm· todo o pro-
cesso. Foi o IJUC :;o dou com Tauh3lé. E, si o 
nobre scn:ado1· quizes!lf! examinar mais alguns 
cnllegios, :tcharía outr:ts espccics ~c contradicção 
iguncs :itJuclln que ollc notou comparado com o 
de Jundinlrv. · 

Xo collciíodn T:1nh:•té, disse o nohro senador, 
houve accurdo cntrll o:; partidos, não bou\'C re
cbmação; corno. pois, se p.ídc annull:rr um:1 olei
Ç;ío só r•cl:t J11'c.•uurJ1Çãll do que :a apunrçiio não 
foi foit:a conforme tlevtlrn ser, guar·rlrinuo-so o 
cspa~o r}C_!!essario p:rra a leitura das Ji,;t:as '! 

A clcrçao do Taulmté comec"u, é \'crdade, por 
um accurdo entro os p:1rtitlo,;; mas este accõrdo 
rompeu-se, niio foi levado a cfTcito,c o p:1rtido ad
v,rso,:rpuss:mdo·so da mes:~,proccdcu a uma'elei
~iio, por :15Sím •lizor, tumultuaria, sem conscien
cia dos vot.1ntcs, incluindo alguns dos seus ad
,·ersarios corno eleitores, elles que recusaram o 
mandato dizendo que os cons~>ri'Ddorcs não ti
nham \'otndo naquella cleiç:io. E o que pro\'a a 
prccipila!,:ãú do :~c to é o rcceiJimenta e a apuroção 
das listns. 

O Sn. Gooo1·: -Mas i,;so é um mal, um alten
t:ldO alé contra os di roi to,; dn pro,·incía ; nqui niio 
équcsliio de f;IYor, é fJUCS~io do direito. 

O Sn. D.\rtÃ" v" CoTP.,:II'~: : - ... porque, se
uhorc~, é de estr·anlwr·•JUC se tenham cornmcttitlo 
t~nlas írregularid:~tle . .; cm uma província t;io 
illustra•l11 como c a •1•• S. Pnulo. 

-J:i não fali" nos ~elo< tio ,·iolcnci.,, no emprego 
dn fnr!.'a pu!Jiic:t cm nruit:~s frcguczia~. especial
mente nu norte d:a JII'IIVinl'i:r, porque ni~~n n~o 
têrn culp:a os hal.Jit:lu:e . .; do ~. P:nrlo, mus fallo 
mo•<mo tlaqut•llns Crcg-nrzias em que ou se pro
ce•leu com toda a calma :is clci!.'õeS, ou houve 
di<1111la di~n:a cntrl! os partido~ : as actas são de
ficientes o, si ft~sscmos por css~ causa considerar 
nu !los os co!l~gios, dig-o que a clci!,:~O se ri~ nu lia 
n:a. sua lo~;llllladc. 

Concordo com o uo!Jro senador cm que nem 
sempre uma ccrt:1 procipit:r~ão na :rptmu:ão seja 
moti\•o para nullidadc. e demos pro\'as disto no 
parecer, niio annullando muitas freguczias· cm 
IJUC alguma pn•cipita•~iio se deu. Mas, quando ou 
hou\·e jnter\'cnç;io dn' fot·\,'a, ou houvo o um prego 
da fraude, c cst:! coincide com :r precipilaç:io da 
apunrçiio,foi isso rnoti\·o para que nós julgasscmos 
:1 elci•:iio inquinada do vicio radical. 

Entr·ct:lllto, a commi;são ndo:-tou o systcmn 
lCO!!sei l.·atlo pelo nobre s~r~:ador que mo precedeu, 
' fo1n:oo auuullar :~s clc,o;ucs, ou, quando a irre-

.\.~sim é que cm Tauhalé,p:rra occultar·so uma 
falta de curnpl'imcnto do :tccõrdo, que cu :tli:ís 
reprovo, entre os partitlos, que equivale :í eleição 
de bico do pcnnn, precipitou-~c :1 :r)lllra•;ão; si 
se prov::~~se o :~ccürdo por um meio legal, entendo 
que isto ora um rnoti\•o de nullidadc d:~ eleição, 
porque os \'Ot:tntcs niio são o!Jjecto"ile accordo: 
c:1d:1 um pódc votar como entender, c n5o por 
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deliberação dos chefes do partido, ou 1!9 alg-uns 
alcunhados chefes. · . 

• A commissiio em vista do tacs procedimentos 
que causam 11xtremo reparo, pro.põc que não 
seja approvada a eleição desta pnrochra, ccnsurndn 
severamente :a mesa. • 

Oro bcm;vejn o scmido si era possível isto~ 
• Nn i.• c 2.• cham~dns não se fez e:r:prl'ssa men· 
çlio do numero das ·cedulas rccolbhlns cm cada 
uma •••. •-E' uma írrc,(l'ularíllnllc que pó de trazei' 
nollidado, porque o nobre senallor comprehcndc 
que não declar:mdo-so o numero das ccclulas 
recebidas cm cada uma chamada, fazer-se esta 
declaração sómontc no IIm da 3.• ch:unadn, póllc 
muito bem ser augmentado o numero de ccjuJns 
c no íntcrrnllo lançar-se na urna ::ellulns de 
cíd:uliios 11ue não tenham votado na eleiç:io. 

O Sn. J.F.:\:6 VELLO~o d:i um llpnrle. 
O Sn. B.\uÃo DE Cor.r::GrP.r:::- Declara·:;e no llrn 

da 3.• 
• O Sn. DANTASi-lias e~t~ declnrn~,;5o é nuthen

tJca. 

O S:t. B.\RÃO DE CoTrrorrE: -Nós não annui
Iamo~ por esta causa; mas póde ser causa da 
nullidadc. 

• ••• O numero das cedolns rcecbid:.s na i.• c 
2.• chamadas subiu :J 77!,, além de Si para lO· 
mar-se cm separado.• · 

Cumpre notnr uma circumst:mcia c cí 'lUC 
qu:mdo se procedia :i eleição de eleiloros c!<pe
ciacs para senadores, fazia-se ao mesmo tempo a 
eleição pnra dc'put:~dos gcracs, presidida pcln 
mesma mesa. Hecolhin-::e cm urnas di\•er"as, 
votos divtJrsos, e d'aqui nasceu um:~ grande con
tusão c muitns. das irregul:u·idadcs que se 
notam nas olcirõcs de S. Paulo. 

c Na nela da '3.• chamada tambem niio se fez 
exprcssn menção do numero dns ccdulas reco
Jiudas, como dc!crmina.o nr·t • .Ui já citado dns 
instruci~Õ•~s. notando-so tiio sómente a totaliiladt~.· 

De modo qnc se procedeu á tr·cs chamad:JS c 
om acta nenhuma. se menciona quantos votos 
entr11rnm ern cada u111a das cbamndas e nllrwl 
diz-sc-tmllo~. 

• Tcrminadn es~a cll:lm~da ao meio dio, con
correram votantes cm tão grande quanlid:1de que 
foram muito além do duplo das primeiras e Sll· 
gun•la~ (l.ã:i~}. sendo :>~!1 p:~ra cadn uma tias 
clei•:ücs n:~ urna ,(l'er:~l e 178 para cadn uma tlns 
mesmas eleições na urna sejl:trntla, ccdulns dtJ 
votantes admitlidos a \'Oiar mediante rl!CUI':lO 
do juiz de direito, reformado pela relat;lío do 
di$tri elo. 1 • 

• Eis nhi as r:~zües que tornaram mais sovem n 
commissão para com Taubnté do que pnra com 
outras em fJUC lambem hoU\'e )Jrecillita~ão na 
apuração. 

o Sn. VIEIRA D.\: Sn.V.\:- Perrilitte um n)'lartc 't 
Parece-me que, a pnginas f08, vem consignnda a 
opiniiio do SI'. João llcndes contra esta eleição. 

O Sn. ConnrtiA:- E' VtJr·dade. 

O Sn. Lr.Ão VELLOsfl : - ?rias niio vem isto na. 
exposição feita pcran:e n c:unara. 

O Sn ,· HAnÃo nr. CoTf;r.m~ : - A que vem esta 
opiniiiá''! A commissi'•o rt!feriu-se as vezes 4 re
presentação do Sr. JJr. João lleudos, mas nunca 
p:•ra 11ue clla servi•sc d.J ,.,,gra na ap1·cciaçiio da 
eltJiç:•o; e, como o nobro sen:~dor que me prece
deu disse que, nn opinilio do S1·. João .Mendes. 
c:s:;:1 delção era v:íllda, en lhe apresento aqui 
um outro documento do mesmo senhor, ern que 
diz crue csra eleição esl:í nulln. 

Estão pois dcsenvol''idns c demoostrall_as _pela 
leitur:~ que Uz a.s r:~zuos em c1ue a comm1ssao se 
fundou. 

Hn ainda uma allegn~ão1 umn outra razão de 
nullid:u.lc de colle::io, nao c só de parochia. 

O cura lO de Santo AniOnio do l>inhal dá ~ elei
torcsca.camnra municipal (le11do) • do S. Dento 
de Sapucnhy·lnirim declara que nno houve clei~o 
nesse collegio por não se l1nver feito a qunlrll
c:.ção dos volanl~s, pelo fJUC forn.~ votar os an
teriormente qualificados na paroc&JJa de S. Dento, 
do mesmo s:.pucahv-mirim. 

E' porém, not.,vcl que votando os cidadãos 
dcst; P.:Jff:?C~ia D!J meS:} da d~ S. Bento, de sa
pucnhy-mll'lm, nau fos~em nlll contemplados os 
scll:i eleitores cm numtJro de quatro (4),conforule 
roi determinado no n\'iso n. 466 de 9 de A;;osiO 
de :187ü, o nem de tal nssumplo se taça nlli 
mcn!:iiO. I 

De motlot que nos ta fl't!:::'U~zia e na <!utra não 
hou,·e cldr.õcs, ambas n:•o llver:~m elmtore..;. 

Quanto á" frcguezia do Poiolinho, hoj11 villa da 
fledempçiio, tnmhcm con,·ido os. nobres scnn
dorcs a ler.:m o paNctJr, que fo1 mullo desen
volvido, niio só jmrn· facilitnr o voto do senndo, 
como tamiJc_!ll p:u·a 11 ue ~c reco'!_lliJces,;e 'J uu a 
dcrno~n havida na sun apre:<cniD!:IIO prO\'CJU do 
muito trab:~lbo que ello custou á commissão: • 

Veja·stJ quanta consn se fazia ao mesmo l~mpo. 
• No mesmo di:~ ·da 3.• cham~tla depois ilc 

conrados e ómmassn<las tantns ccdillns (:2.H2l, e 
prcp~•·al!o um long-o rol de Vl'\lantcs que f!!ll:íl':l 
ás ch:unatl:ts, ainda a mesa teve tempo p:.r~t a pu· 
r:tr :.lOO ccdulas g.!raes, não omittindo umn ~6 das 
formalidades por lei exigidas. • 

Houve a scgurnlc h·rogularidnrle no proccs:;o 
d~ organizn~iió da mesa. . _ . . 

Devo dizer antes que a comnussao JOl_lllUilO 
rigorosn ~empre no exame da .orgaQIZ:I!:~O das 
m?sns porl)ue neste ponlo enxergou a maJOr lrlt· 
rnntia' da eleição, c, pois, ns forn!:~lidadl's c:ti· 
<>idas p:tra a formação das mesas tno:erom de ser 
observall:tS no exame que a C!'mmi~ão fcz,_CO~O 
um dos pontos de que clla nao pndra prt•scmdrr. 

Diz c li:~ que não omittiu nenhuma, que leu o 
nome de lodos os vot:~nles. · 

• No di:~ 7 üo A~osto, termo fin:•l d:~ eleição, 
o expedicnle d:1 mes:• foi -mais l':tpido, po:·quc 
:tpurarum ·se 6Su ccdulas da urna ::e1·a1 c :!~O da 
SCJJ:tr:td:l, contendo cnda 11111:1 :J~ nomcs (2S.U!J:2) ; 
c tlépois :~intl:~ cm monos tempo, l.:WG espceines, 
incluid:~s :ts cedulns da urnn separ;,da (:!20), con
tendo cada um:~ 47 nomes {56.682.), c tudo isto 
com 2 editaes, 2 listas gemes o :! especiacs, 
preonchidt~s todas as form:~lidadés lcg:~es. 

Ei,;; n irrcgul:lridadc ljUe ho.nve: . _ 
• N:io se procedeu ao sortero na elero:to dos 

mesarios. • . . .. 
Pois, c indiiTorcntc que ·s•rya um mdiVIdl!O 

antes do que ou.tro, e como prestdente, sccret:mo 
ou escrut.'ldor na me~:t. 

O Sn. LEÃo V.&LLOso dá um ap:rrte. 
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á Sn. B4n.\o DE CoTxcrrr;:-E' preciso, havendo 
empato, um sorteio. O nobre senador diz que hou· 
ve sorteio para entrega da chave do corre ; mas niio 
é ? que a lei manda ; o que 3 lei m3nda é que 
seJa entregue a chave ao menos votado... · • 

uma ineflla: seria incrcdula, porque contaria 
corn n vid:~ dos senadores, e Deus está mo$trando 
que ninguem deve contar com o dia de nmanhã; 
seria inepta porque decabiria do conceito que se 
compraz de merecer da opinião publica sem 
VZ!ntagem real p:>ra o fim que se lhe altribuo. O Sn. LEÃO VEr.r.oso :-Isso se fez. 

O Sn. BÁn.\o DE CoTEGli'E :-Niio se fez ó sor: 
tcio para designar o Jogar deste ou dacJuclle; e 
como ~e foz sorteio para entregar n chave'! 

A ~IIII dest.1 formalida(le é esscnciol. 
Ua outra~ nullid:tdes, que aqui estiío notndas, e 

(JOr brevidade omitlo. 
Ainda que esta parochía fosse julgad:t válidn, 

desde que se 11nnulla a de 'fnubaté, a lista seria:• 
mesmn que a commissiio apresenta. 

Eu não desejo, Sr. presidente, voltar :í justi· 
ficarão da commissão qu:mto :í dcmoriL deste 
parêccr; mas devo dizer sempre duas palavras. 

Quando ou amrrnci hoje que nunca houve uma 
commissão quo tivesse sido mai~ censuroda do 
que a commiss:io de constituiç:io du senado, c.~te 
anno, fui um pouco excessivo no emprego da 
expressão. As censuras que clla recebeu eram di} 
tal fórma envolvidqs cm pal:l\'ras doces e com· 
primcntos amenos, t(ue eu {JOdi:t n:io tomnl·as 
como tacs. 

llns, 3 rcpc,íção das cxi:;enci,,s por., que se 
désse o parecer t(unnto llnli!S, c ninda :~gora o ro· 
raro Coito pelo nobre senador qunnto ao tempo 
iJa aprcscnt.1ção do parecer, faz com que ••• 

O Sn. LEÃo Vu.LoSO :-Consignei o facto so· 
mente. 

O Sn. D4n.\o DE CoTEGIPE:- JJa·ccrtos tactos 
que consign:~dos por ccrtn Córm:~,.constiluem um:~ 

·censura ... fazem com que eu aind:1 torne 11 decla
rar que si :IS ~pparcncias condemn:~m a com· 
missão, 11 realidade a :tbsol'f'e. . 

Eu não temo que t:los factos se reproduzam: 
Rccl)nheço a urgencia. que ha no reconheci· 
mento dos poderes dos senadores (apoiados); re· 
conheço que é m~teria preferenlc :1 qunlquer 
outra, mesmo política, financeira ou administro· 
tiva. (apoiados). E~te tem sido sempre o modo 
de proc~Jder do senado e niio seria eu quem 
vics,:e :~llilrar taes precedentes, no'tlrn d3 minha 
vid:t, quando sempre me esforço paro m:mter n 
coberencia de~t:l cnsa. . 

Digo que não é de recei:~r que isto se repro· 
duza, porque e:~:;ero lambem não se reprodu· 
ziriío eleições da· n3turcza daquella :í. que sb tJro· 
cedeu em S. P:~ulo. 

Nós estamos complct.,monte resignados a ser· 
minoria no parlamento, como somos minoria, ou, 
antes, como nada somos no governo. 

O Sn. LEITÃO DA Co:>uA:- Vamos caminhando 
11 passos largos para a minoria. 

O Sn. D4nÃo DE CoT.EGJI•E:- Pois, senhores, 
com que·.fim e-porcru<' entrori:t n:1 cabeça de um 
homom pensante qué o senndo, excluindo os 
eleitos por esta c:as:1 ou demorando seu reconhe· 
cimento, poderia ter no pait: uma influencia de· 
cisiva de modo 11 mudar os seus· des.tinos políli· 
eos 'f Est:t accusnçiio ·é um· recurso daquelles · 
que pretendem c1ue o sen:ulo lóõeja apenas um 
philtro par:! todns as aguas CJUe por :~ctui pas· 
s:.rem. 

O que podcrá·succodcr mais sondo nós mino
ria do que succcdc sondo maioria'! T:alvez 'lue 
o carro corresse com mais alguma prccípitaçao. 
Porém em que tem o ~enado contido os excessos 
do p~rtido adverso, e especial monte do governo 
de quem me queixo'! · 

As leis são consideradas como teias de aranha, 
disse o Sr. ministro do lmpcrio, são observadas 
quando ns conveniencias publicas o exigem ; 
m:.s, si estas não o· exigirem, deixarão de ser 
observnd:~s; c o juiz destas convoniencias · é o 
lJOder executivo, inspector supremo da execução 
das lois e do modo por que os juizes devem pro· 
ceder, como ninda lioje o disse o Sr. ministro da 
justi~a. 

o sn·. LEITÃO DA Cu:mA:-Apoiado •• 
0 'Sn. DARÃO DE CoTEGlP~: - 0 imposto de 

s:.ngue c o de dinheiro; que siio as duas ancoros 
cm que se firma o systema representtJtivo, o 
systema livre, s~o decretados pelo governo,· e,;te 
delibera por si, mand:1 que a torça publica con· 
tinuc sem decretação legislath•a, manda que os 
dinheiros do Est.1do sejam applicados a objectos 
não só não Y0~1dos pelo corpo leS"JSintivo, como 
:.té e:(pressamcnte reprovados por ellc. 

O que, pois, póde·razer o scnndo, oual o obsta· 
colo que pôde oppor no governo1 Eu n5o o 
enxergo. O nosso interesse, si interc~se ·póde 
haver cm semelhante ponto, ,;cria vcrd'adeira· 
mente sem rcsult:Jdo algum, sem 11m, sem fun· 
damento. . Nfis tivemos de dílTerenles 11rovincins, aliús 

1iluito mais populosas do que S. Paulo, eleições 
a verificar, o não houve com e !las demora, ou 
si houve não foi de naturt!Za tal a excitar os 
rep3ros dos nob1·es senndores e menos do pu· 
blJCII. . . 

Refiro-me :is eleições da província da Dahin, 
onde :1li:is ou tinha mais interesse politico do que 
na eleição dtl S. Paulo ; refiro-me :is da (Jrovm· 
cia de Minas Gemes e mesmo ás do Ccnr.i .. 

l'ortlue, )lois, h aTia 11 commissiio, 11 respeito da 
eleição de S .. Paulo, de demorar o rcconhe· 
cimento de dous · senadores, nos quacs reco· 
nhece qualidades eminentes, e considera dig
nos do loS'flr que devem occup:tr entre nws? 
Para que? p~r:1 manter aqui uma maioria con
serv:~dora 't Si tal fosse, Sr. presidente, n in
tear.ão da commissiío, ella seria um:~ incredul:~ e 

Até. Sr. presidente, naquelles pontos cm c1ue ha 
igunldade de direitos entre as duns camar:~s, as 
nossas attribuições são contestadas, c contestam.
nas de modo a considcr:1r esta corporação como 
umn cJas inutilidades da constituif:ão. E não 
obstantti serem identicas as nttribu!Ções das duas 
camarns, a excepção de comc!:ar cm uma dellns 
a discussão de certas ntaterias e a iniciativa de 
outras, entende-se que, usando nós de attri!Jui
ç5o que nos compete, fazemos injuria a outro 
romo do corpo legislativo, convertendo-se assim 
o exerci cio de atlribuições constitucion11es em 
confiictos que n~o exi'stem. . 

Pois porventura ser.i motivo de confiicto 11 
camar:~ dos deputados. propôr uma lei e o sena
do emendai-a ou mesmo rejeitai-a? Entretanto, 
para se excil:lr cst:l especie 1\c combate que se 
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quer estabelecer, não sei com que flm, entre os 
• dons ramos do corpo legislativo, apenas o sena· 

do f:1z algumas emenda!!, logo se diz que cU e dá 
-palm:~toadns na camnra dos dcpullldos (expressão 
ae outros, nii:~ m!nha), que o governo cst:í trans· 
igindo com os conservadores;- que os ministros 
estão se lançando aos pés dos conservadores, o 
desta fúrma, cxcit:~ndo lambem o pundonor dos 
ministros, que, sendo homens, n:~turalmente bão 
de querer mostrar 110 publico que re:•gem contr:1 
esse procedimento que se lhes :~ttribue. D"aqui 
pódem nascer na realidade,. não digo sómcntc 
conOictos, mns perturbações gr:~ves. 

Ncst.1s circumstancias melhor é fJUe nós con
servadores c libcr:ws sigamo:; uma só trilha 
neste recinto, isto é, que qu:mdo se tratar das 
altribuições c da com potencia desta camm':l, não 
tenh11mos partido, assim como Da vcrilicaç:io f!u 
pod1•rcs seja quem fôr o eleito, porque bast.1 flUO 
as elcír;ões sejam pi!rvcrtidas na sua origem ; 
não vcnb:ua ser pervertidas nc:~ta caruara. 

o meu voto, se reconhecer a validade das eleições 
ultimamente reillls na província de S. Paulo, si 
niio actuarem no animo do sen:1do as conside· 

· raçõ~s cxposllls no longll parecer da commissíio 
para demonstr:~r a irres-ularid:Jdf.\ desse pro·. 
cesso eleitoral (apoiádos); si não forem bas~ 
1:10tes tantas nullidades aponllldas pcl:1 commis· 
siio, nem os meios de coacção empregados, em 
todo caso a cmcnd:~, a que me· refiro, n:io est:í no 
caso.do ser approvada. . 

O nobre senador pela Dabia que encetou a dis· 
cnssiio apenas comb:Jtcu nm ponto dus conclu· 
sõos do parecer. · 

O Sn. LEÃo V&LLoso:- Eu niio quiz entrar na 
an:~ly~e de parecer. · .. 

9 Sn. Conn&IA : - Desde que () nobre scnvdor, 
por qu:~lquer moth·o, limilou as suas observ:~çõcs 
contra G pnrcccr á p:1rtc relntiv.1 110 collcgio de 
Tuubaté. devo d'ahi concluir a favor das demais · 
conclusões que cm nada :1bon:~m a eleição feita 
em S. l'aulo. . . · 

Tenho concluído. (Muito bem.) O Sn. LEÃo VELLoso:- Niio quiz entr:~r nesse 
Foi tmnbcm lida, apoiada c JlOSill c:n discus~ão ex:. me; conflei n:• snbcdori:• do· scn~do. 

com 0 p:~recer 11 seguinte · O Sn. ConnEIA : - Si o nobre scn:ulor nchon .. Emn~da . 

• No cnso do ser vollldo o pnrcccJ·, scjn n list:~ 
scxtupln, pelos c'n:u~s competentes, submettidD 
:i escolha do poder moderador, sem necessidad" 
de ser rcmett1dn :i camarD municipai.-Leão Vcl· 
loso.• 

O Sr. Correio: -A minha opiniiío ncorc:l 
da validade das cloiiJÕCS para sen:Jdor fcit.1s fórn 
do praw de tros mezcs mnrcado na lei é conbc· 
eida. · 

O:> fundamentos que a justificam, en os cxvoz 
por occasião da discussão da uUima eleição ·a 
que se procedeu na província da Bahi11. 

Esta opiuiiio impõe-me o voto que tenho de 
d:~r acerca d:~ eleição de que tr:~t.1mos. 

A lei não foi rospeit:Jda; e o :~cto contra clln· 
feito não deve subsistir, ainda que scj:l rcspon· 
sabilisado o runccion11rio que deu log:~r á nulli· 
d:~de. ·· · -

Dorn:~i,;, n lei dcsrespcit.1da rem por fim obstar 
:i repetição do abuso de demornr-sc por largo 
tempo o p~ecn~himCn!o das vn~as III! senado. 
Votad:l a ler, n:•o se pode ver 1mpa~srvclmente 
que se proceda corno si clla não existira. 

A commiss:io de constituição ·aceita esta dou
trin:l, <Junndo declara que circumstancillS occor
rem cm 11 ue o adiamento da elci•;iio é motivo de 
nullidade. Esta der.lnrnçiio constn do p:trecer re· 
Jativo :í ullinm dciçiiu )I:JI":I sonndorcs a <1ue se 
procedeu n:• n .. h ia. li<~~. como n lei não f:;z dis· 
tincr.ão, opinei peln nulliuade, tendo o dl'S· 
prnzêr de niio V'!t:tr pel:1 admissão do nob~e 
sem•dor <Jne depo1s nesta casn liiDtO tem auxi
liado as no~sas discu.ssõcs, tomando ncll:;s parte 
t:ío saliente. · 

O sn. DAroõTAS :-V. Ex. quer sempre confun· 
dir-mo.. · 
· O Sn. ConnEJA : - N:io tenho :~gora menor 

-ma:{0/1 votnndo no mesmo sentido. · 
~lns não podcri:J cru caso algum concordar 

com a emenda que :~~:aba do se1· lid:J. Si, contra 

sómcnte razões 1>11r11 contrariar o p:~recor quanto 
no collc::io de Taubaté, o que ist.> induz a crer 
é que razões não teve para so opptir :is outras 
partes do parecer. 

Reconhecida n validade do processo eleitoral, 
entendo qu_e niio é regui:Jr ordenar-se que ·11 
c:unara municipal de ::;; J'aulo faç:1 nova lista. 
.Nesta pãrtc a propri:J commissão não duvida 
aceitar emenda. 

Com cJTeilo a camara municip:1l só tem de f:~zcr 
apurnr.ão um:~ vez, no momento que :1 lei deter· 
mín:~: Além disso, .não reconheço· a necessidade· 
da nova lista, desde I(UC a camara VlliGJrcencher 
:~penas uma escusada fonn:~lidade apoiaOOs). 
. QU:Jnto a rcmctter·sc ()o senado 11 ista ao go· 

verno para ser presente ú cor•)a, nisto não posso 
:~bsolulllmcnte concordar. 
. O Sn. SILV&mA D.\ lloTTA.:- Nem cu. 

l' Sn. Conn&IA:- A prova de quo não podemos 
:~ceitnr ess:~ doutrina ·como fuud:~d:a cm lei ú 
que, para estabelecer cst.1 pratica, reconheceu-se 
n necessidade de um projecto j:í :IJlrcscntado 
ncst:~ c:~sa. 

O Sn. LE.\o VELLO>O :-E' estabeleecudo o pro
cesso novo p:. r .. a vcrillcaçiio. 

O Sn. Comt&IA:- Antes que a lei p:1sse niio. 
posso concor<l:w em que o senado faÇ:J listn ·para 
ser súbmcltida :i corõ:t. . 

O Sn. LEÃo V&LLoso:-Qu:~l é o :tlvitre '1 
O Sn. ConnmA :-Comoquerqueeudigntudo 

:~o mesmo tempo l' • 
O Sn. LEÃo Y&LLOSO :-Estamos curiosos para 

ver. 
o Sn. CollliEI.\ :-Essa curiosidade niio me 

par~ce que oxi~ta; sin~o ~ nohre senador niio 
me mterrompcrm, cspernrm um u:omento p:1r.1 
vtll·:.· logo satisfeita. . . 

O senado -pl'la constituição verifica os poderes 
de seus membros, _e, si achn legaes os poderes, 
reconbece os senaolorcs ; no c:~so contral"io, niio 
tem outro c:tpc!licnte siniio anuullar a clei(-ão. 

O:! precedente~ que temos siiu ncs~e sentido. 
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Quando o sen:Hio teve de deliber:~r nccrca da 
elei.,iio ela província do Amazonas, não contendo 
a lisr:~ que foi presente :i coroa os nomes que na 
opiniiio do senado dc\"Ía conter, corno proce· 
deu'! Annullou n eleição ; não reconheceu que 
devia fazer nova lhta para ser submettida :i 
corõa. 

O Sn. Gooor:-E' thcoriÍI no\•a. 
O Sn. ConnErA:- Port:mto não creio nem que 

o sen:ulo dm·n determinar que a camara muni· 
cip:~l da.capit~r de S. P:wlo faç:1 no\·a li~t.1, for· 
malidr.de e~cu~arl:~, desde que essa lista não seria 
siniio a organizada pelo senado, nem que o se· 
nado Caça a lista pnra ser stlhmcttida :i corôa, 
r•or1111C não se infer·e isto de sna allri!Jui~~:io de 
verillc:u· os poder·es de seus mem!Jros; c ~cria 
urna pratica contraria aos precedentes. 

Dcs••jo que sobre o senado nunca paire a menor 
suspeit.1 do IJUC, cm ma teria de \'crilic:tr:io do po. 
dcrc~, diri~e-~n por· r1nae.:r1uer motivos rJnc não 
sejam os 1!:1 j usti~a; c receio mui lo IJU••, si o 
scnnrlo tiver· a alttribuiriio de organizar list:~s 
l'ar:1 sujeit:•l·as ío coroa: por m:rís j ustns IJUC 
sejam suas dclibcr.,,;õ•!S, não ~c julgue que são 
inspirnd/15 [IOI' mo!il·o partirlario. 

O Sn. LE.\o \".ELLoso:- l'ódc :~unullar no todo 
c não púdc a nu ull:~r cm parte? 

O Sn. r.mmEIA :-O IJUC o ~cnado faz 6 Vci'Ífi· 
car os porlercs de seus mcmiJros : si os 1·idndiio~ 
que se apresentam como be.:; não siio ft!t!onhcci· 
dos pelo senado. n~o h:J outt·o cxpcditlutc siniio 
:mnullar a eleição c mand:~r proceder á outra 
(apoiados). 

Assim procederam os rruc antes de nós occu
param estas cadeiras. c é o IJUil se deduz da con-
stitni•·iío. · 

Eu; portanto, :1 ter de votar (lor :olguma d:1s 
emendas offct·ecid:J:~, desde que sejam approvadas 
:~s elei!,'õcs, scrin pela r1uc reconhece os poderes 
dos fJUe aprcscntar:lm :IS cartas impcriacs. 

o· Sn. LEIT.i:o DA CU-XII.\ dá um aparte. 
O Sn. Corm.ErA: -lrinha primeira argumcn

b~iío foi no ,;cnti~o de que a clci!.'iio deve ser 
<~nnull:•da; m:~s s1 o senado niio entender ns· 
sim, o expediente IJUe me parece dc,·cr seguir, 

dentro d:J constilui~ão, é reconhecer senadores 
os cidadiios que apresentaram :1s cart:Js impo- • 
riacs (apoiados). : 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR. PnesrDB.'õTJÚlca para ordem do dia !. • de 

Agosto : • 

1.• parte (ateá i hora). 

Conliuuar:iio ria 2.• discu•siío do :~ri. a. o do pro· 
.jcclo de lei do or~:lmllnto p:~ra o exercício de 
~Si~-1880. relativo :is despesas do ministerío da 
JUSliÇ:I. 

2.• parte (d ! l1ora 011 a11/ts). 

Díscussiio do p:rr·occr da cornmi~siio de consti· 
tuiçiio sobre as clci.;üos de s~n:.~dorcs pela pro
vinci:J de S. l':mlo, c as m:~is materi:.~s já dc
signad:J::, a Sllber: . 

2.• c nllím:t di~cussão do pnrcccrd:t commissiío 
de con;titui~:io s_obre o rcrJucrimcnto de licença 
do Sr. l~irmino nodrigucs Silv:•. 

Continuarão d:t 2.• discussiio lldi:11!:J da propo
síçiio 1!:1 c:Írnnra dos deputados n. 186, :~ppro
v:mdo o contrato celcbrndo JICio governo com :1 
Ama.::Oil SlramNuvigaliot~ L1111ilrd. 

Continuação da discussiio :~dí:Jd:l do projecto 
do senado ·letra U, do corrente anno, relativo :í 
conccssiío do meio soldo :is lllh:~s dos omciaes do 
exercito c da armada. 

3.• discussão da proposir;iio da carnara dos de· 
put.1olos n. s:;, do corrente :1nno, ncerca dos ven
cimentos-do c:~rtor:~rio c seu :~judante no thc
souro nllcion:~l. 

2." dita d:lflroposiç1io da mesm:1 cnm:~ra, con
siderando :1 D. Hita llagC$SÍ Pinto npt.1 para rc
cebt>r o meio soldo de seu fln:~do mnrido. 

2.• c· ultima discussão do p:1rcccr da mesa sobro 
os rc:1ucrimcntos do :~manucnsc d:1 secretaria 
desta c:•ma1·n, Antonio Augu,;to de Castilho>. 

Levantou-se :.1 sessão :í~ 3 horw; da t.1rdc. 

FDr DO TERCEIRO \"OLUJCE. 

-
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